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Dzień dobry,

odpowiadając na wniosek z 15 marca 2020 roku o udostępnienie informacji publicznej
uprzejmie informuję, że w Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim:

1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego Prezes Sądu Rejonowego w
Grodzisku Mazowieckim wydał Zarządzenia nr 26/20 (ograniczenie pracy) oraz 27/20
(organizacji obsługi interesantów) ich pełna treść znajduje się na stronie internetowej
sądu.

2. Nie zastosowano procedur weryfikujących pochodzenie świadków/innych stron pod
kątem rozpowszechniania wirusa.

3. Sędziom i pracownikom od 16 marca 2020 roku zapewniono środki ochrony osobistej
– rękawiczki, maseczki i płyn dezynfekujący.

4. Wejścia i wyjścia do sądu nie są ewidencjonowane.
5. Budynek sądu jest odkażany poprzez dezynfekcję klamek, poręcz, blatów itp. w cyklu

co 2 godziny przez służby sprzątające.
6. Jak w punkcie 3.
7. Monitorowanie stosowania wskazanych wyżej środków odbywa się na bieżąco.
8. Jak w pkt. 3.
9. Działanie czytelni akt (udostępnianie akt) zostało opisane w Zarządzeniu nr 27/20

 Prezesa Sądu, wewnętrzne uregulowania dopuszczają od 16 marca 2020 roku
obecność w czytelni tylko jednej osoby przeglądającej akta.

10. Wyznaczono sale i pomieszczenia w celu wykonywania czynności z udziałem
uczestników postępowania.

11. Wyznaczona sala spełnia kryteria bezpiecznej odległości dla uczestników
postępowania.

12. Pojemniki do dezynfekcji umieszczono w każdej komórce organizacyjnej sądu.
13. Nie jest prowadzony pomiar temperatury ciała pracowników sądu, sędziów i osób

wchodzących do Sądu.
14. Wstęp do sądu ograniczono do osób, które zostały wezwane do sądu lub mają prawo

wziąć udział w konkretnej czynności.

Z poważaniem

Elżbieta Dudziec

Kierownik Oddziału Administracyjnego



Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim

Administratorem danych osobowych jest Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim z siedzibą przy
ul.Bartniaka 21/23, 05-825 Grodzisk Mazowiecki. Podanie danych jest dobrowolne. Każdemu
przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Retencja danych, zawartych w
niniejszej wiadomości, zostanie ograniczona wyłącznie do udzielenia odpowiedzi wnioskodawcy.
Dane z niniejszej wiadomości, bez wskazania wnioskodawcy, mogą nie zostać włączane do zbioru
danych Administratora. Więcej informacji dot. zasad przetwarzania danych osobowych znajdą
Państwo na stronie internetowej tutejszego Sądu. 

Uwaga: Niniejsza wiadomość, w szczególności jej treść oraz załączniki, może być poufna. W
przypadku, gdy nie jest Pan/Pani zamierzonym jej adresatem informujemy, że wszelkie
rozpowszechnianie, dystrybucja lub powielanie powyższej wiadomości jest zabronione. Jednocześnie
prosimy o powiadomienie nadawcy oraz niezwłoczne usunięcie powyższej wiadomości wraz z
załącznikami. 

Dziękujemy


