
Szczecinek, dnia 12 marca 2020 r.

Prez. A -  0210 -  8/20

ZARZĄDZENIE Nr 8 / 2020

Prezesa Sądu Rejonowego w Szczecinku 

z dnia 12 marca 2020 r.

w sprawie zakazu wstępu do budynków Sądu Rejonowego w Szczecinku w związku z 

rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-COY-2

Na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów 

powszechnych (Dz. U. z 2019.52 j-t.):

§ 1

Wprowadza się zakaz wstępu do budynków Sądu Rejonowego w Szczecinku od dnia tj. 13 marca 

2020 roku od godz. 7:00 dla osób, które nie mają wezwań lub zawiadomień.

§2

Zapoznawanie się z aktami spraw sądowych ogranicza się wyłącznie do Czytelni Akt po 

wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.

§3

Ogranicza się przyjmowanie interesantów przez pracowników Kuratorskiej Służby Sądowej w 

siedzibie Sądu wyłącznie do wizyt, których termin został wcześniej uzgodniony telefonicznie.

§4

W przypadku w którym Przewodniczący Wydziału podejmie decyzję w przedmiocie odwołania 

posiedzenia, decyzje w tym przedmiocie nakazuję niezwłocznie przekazać BOI.



Nakazuje się aby o odwołaniu posiedzenia, właściwy sekretariat zawiadomił, osoby wezwane 

lub zawiadomione o terminie posiedzenia, w sposób przewidziany w przepisach prawa oraz w 

najszybszy dostępny sposób.

§5

§6

Pracowników Sądu Rejonowego w Szczecinku zobowiązuje się poinformować korespondencyjnie 

właściwego zwierzchnika służbowego tj.: Prezesa Sądu /Dyrektora Sądu:

a) o zamiarze powrotu do pracy po okresie nieobecności najpóźniej 24 godziny przed planowanym 

powrotem do pracy,

b) o objęciu kwarantanną najpóźniej 12 godzin po uzyskaniu informacji dotyczącej objęcia 

kwarantanną,

c) o zaplanowanych szkoleniach zawodowych mających odbyć się w terminie do 15 kwietnia 

2020 r.

§ 7
Na stronie internetowej sądu oraz na drzwiach wejściowych do budynków umieszcza się 

informację:

„Szanowni Państwo,

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-COV-2 wywołującego chorobę 

COVID-19 wprowadza się zakaz wstępu do budynków Sądu Rejonowego w Szczecinku od dnia 

13.03.2020 roku od godz. 7:00 dla osób, które nie mają wezwań lub zawiadomień.

Kontakt z biurem obsługi interesantów jest możliwy telefonicznie lub mailowo.

Nr tel. Biuro Obsługi Interesantów: 94 373 08 00 lub 94 373 08 05 

Adres e-mail: boi@szczecinek.sr.gov.pl

Nr tel. Biuro Obsługi Interesantów V Wydziału Ksiąg Wieczystych: 94 373 08 23 

Pozostałe dane kontaktowe znajdują się na stronie internetowej Sądu.

Wszelkich wpłat można dokonywać na rachunki bankowe Sądu bez konieczności osobistej 

wizyty.”

mailto:boi@szczecinek.sr.gov.pl
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ZARZĄDZENIE 
Nr 9/2020

Prezesa Sądu Rejonowego w Szczecinku 

z dnia 12 marca 2020 r.

Na podstawie § 30 ust. 1 Regulaminu urzędowania sądów powszechnych 

oraz art. 22 § 1 pkt lb i art. 54 § 2 Prawa o ustroju sądów powszechnych, w 

związku z rozpowszechnianiem się na terenie kraju wirusa SARS-CoV-2 

(koronowirusa), mając na celu ochronę zdrowia i życia obywateli oraz 

zapewnienia bezpieczeństwa w budynkach Sądu, zarządzam, co następuje:

§1
Poleca się odwołanie posiedzeń sądowych w Sądzie Rejonowym w Szczecinku , 

których terminy zostały wyznaczone w dniach od 13 do 31 marca 2020 roku z 

wyłączeniem spraw „pilnych”.

§2
Szczegółowe wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącym 

Wydziałów.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z chwilą podpisania i podlega ogłoszeniu na stronie 

internetowej Sądu.
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Szczecinek, dnia 13 marca 2020 roku

ZARZĄDZENIE Nr 10 / 2020 

Prezesa Sądu Rejonowego w Szczecinku 

z dnia 13 marca 2020 roku

w sprawie wprowadzenia dodatkowych środków zapewniających bezpieczeństwo 

w budynkach sądowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem

i zwalczeniem COVID-19.

Na podstawie art. 9a § 1 i art. 54 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawa o ustroju 

sądów powszechnych (Dz. U. 2020.365.t.j.), w związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2 

(koronawirusa), mając na celu ochronę zdrowia i życia obywateli oraz zapewnienia 

bezpieczeństwa w budynkach Sądu, zarządzam, co następuje:

§ 1
Do budynku mają wstęp wyłącznie pracownicy Sądu Rejonowego w Szczecinku, Sądu 

Okręgowego w Koszalinie, Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, prokuratorzy, funkcjonariusze 

Policji, służb mundurowych, adwokaci, radcy prawni, aplikanci radcowscy i adwokaccy, osoby 

wykonujące czynności na podstawie umów z Sądem, jak też osoby wezwane lub zawiadomione 

o terminie posiedzeń które nie zostały odwołane.

§2

Prawo przeglądania akt w sprawach o których mowa w §2 zarządzenia Prezesa Sądu 

Rejonowego w Szczecinku Nr A-0210-8/20 z dnia 12 marca 2020 r. mają w wypadkach 

niecierpiących zwłoki prokuratorzy, funkcjonariusze Policji, służb mundurowych, adwokaci, 

radcowie prawni, aplikanci radcowscy i adwokaccy, jak też osoby wezwane lub zawiadomione 

o terminie posiedzeń które nie zostały odwołane.

§3
Wprowadza się obowiązek dezynfekcji rąk wszystkich osób wchodzących do budynku.



Wprowadza się kontrolę osób wchodzących do budynku Sądu Rejonowego w Szczecinku 

poprzez pomiar temperatury ciała. Kontrola przeprowadzana jest przez pracowników ochrony 

Sądu, którzy zobligowani są do odmowy wstępu do budynku osób, u których stwierdzono 

podwyższoną temperaturę ciała na poziomie 37,5° C i więcej.

§5

Zaleca się wszystkim sędziom orzekającym w Sądzie Rejonowym w Szczecinku, asystentom 

sędziów, kuratorom zawodowym wykorzystanie zaległych urlopów wypoczynkowych, 

ewentualnie rozważenie skorzystania z urlopu bieżącego.

§7
Zobowiązuje się Przewodniczących Wydziałów do ustalenia haromonogramów dyżurów 

i zastępstw sędziów i pracowników.

§4

§8

Zarządzenie wchodzi w życie z chwilą podpisania i obowiązuje do odwołania, nadto podlega 

ogłoszeniu na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Szczecinku.

Do wiadomości:

Sąd Rejonowy w Szczecinku 

Prezes Sądu Okręgowego w Koszalinie 

Prokuratura Okręgowa w Koszalinie 

Prokuratura Rejonowa w Szczecinku 

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Koszalinie 

Okręgowa Rada Adwokacka w Koszalinie



Prez.A 0210-11/20
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ZARZĄDZENIE Nr 11/2020 

Prezesa Sądu Rejonowego w Szczecinku 

z dnia 13 marca 2020 roku

Na podstawie art. 167 ust. 1 pkt 4 oraz art. 175 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 22 marca 2018 

roku o komornikach sądowych, jako organ sprawujący nadzór administracyjny nad komornikami, 

w związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2 (koronawirusa), mając na celu ochronę zdrowia i życia 

obywateli zarządzam co następuje:

§ 1. Zalecam i upoważniam Komorników Sądowych działających przy Sądzie Rejonowym 

w Szczecinku do:

1) czasowego ograniczenia dostępu do siedzib Kancelarii Komorników Sądowych wyłącznie do 

pracowników oraz czasowego ograniczenia lub wyłączenia osób wezwanych lub 

zawiadomionych (stron lub uczestników postępowań egzekucyjnych),

2) czasowego wtrzymania bezpośredniego przyjmowania interesantów w Kancelariach 

Komorników Sądowych z ograniczeniem do kontaktu telefonicznego, e-mailowego,

3) czasowego ograniczenia podejmowania czynności przez Komorników Sądowych i innych 

pracowników Kancelarii Komorniczych poza siedzibami Kancelarii do spraw niecierpiących 

zwłoki,

- do odwołania,

4) odwołania licytacji komorniczych przewidzianych do dnia 1 kwietnia 2020 roku

§ 2. Zobowiązuje Komorników Sądowych działających przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku do:

1) przekazywania Prezesowi Sądu Rejonowego w Szczecinku codziennego raportu do godz. 15.00

dotyczącego informacji o przypadkach zagrożeń lub sytuacji nadzwyczajnych związanych z 

wirusem SARS-CoV-2,

2) przekazanie do wiadomości Prezesa Sądu Rejonowego w Szczecinku informacji przesłanej do

Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinku o konieczności kwarantanny 

pracowników Kancelarii,

§ 3 . Zarządzenie wchodzi w życie z chwilą podpisania.
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ZARZĄDZENIE Nr 12 / 2020 

Prezesa Sądu Rejonowego w Szczecinku 

z dnia 17 marca 2020 roku

w sprawie funkcjonowania Kuratorskiej Służby Sądowej zapewniających 

bezpieczeństwo w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczeniem COVID-19.

Na podstawie art. 54 § 2 i art. 22 § 1 pkt 1 Prawa o ustroju sądów powszechnych oraz 

art. 13 ust. 2 ustawy o kuratorach sądowych, w związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2 

(koronawirusa), mając na celu ochronę zdrowia i życia obywateli oraz zapewnienia 

bezpieczeństwa w budynkach Sądu, zarządzam, co następuje:

1. Zawiesza się podejmowanie wszelkich czynności przez pracowników Kuratorskiej 

Służby Sądowej poza siedzibą Sądu z wyjątkiem spraw niecierpiących zwłoki.

2. Zawiesza się przyjmowanie interesantów przez pracowników Kuratorskiej Służby 

Sądowej w siedzibie Sądu.

3. Ogranicza się kontakty kuratorów sądowych z podopiecznymi do telefonicznej i 

mailowej formy kontaktu.

Zobowiązuje się Kierowników Zespołów Kuratorskiej Służby Sądowej do sformułowania 

odpowiednich komunikatów infonnujących o szczegółowych ograniczeniach w 

funkcjonowaniu kierowanych przez nich jednostek.

Zarządzenie wchodzi w życie z chwilą podpisania i obowiązuje do odwołania, nadto podlega 

ogłoszeniu na stronie internetowej oraz na drzwiach wejściowych Sądu Rejonowego w 

Szczecinku.

§1

§2

§ 3

Zespół kuratorów ds. rodzinnych i nieletnich 
Zespół kuratorów dla dorosłych
Sędziowie II Wydziału Karnego oraz III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich

Do wiadomości:




