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ZARZĄDZENIE Nr 80/2021 

Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe 

w Warszawie z dnia 30 czerwca 2021 r. 

w sprawie: podjęcia działań profilaktycznych związanych z rozprzestrzenianiem się 

wirusa SARS-CoV-2 na okres 1.07.2021 -  31.08.2021 r.

Podstawa prawna:
1. Art. 22, art. 31a § 1 pkt. 2 i 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych 

w zw. z § 8 rozporządzenia M in istra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na 
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemiologicznego.

2. Art. 3 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nim i 
sytuacji kryzysowych.

3. Wytyczne M inisterstwa Sprawiedliwości n r DNA-II.510.20.2020 r. z dnia 18 maja 2020 r.

4. § 21 ust. 5 Rozporządzenia Rady M in is trów  z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia  
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidem ii (Dz. U. poz. 
1356 z późn. zm.)

5. Komunikat Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2021 r. pismo nr DKO- 
IV.5006.37.21 w sprawie szerszego dostępu obywateli do wymiaru sprawiedliwości przy 
jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa zdrowotnego pracowników sądów oraz 
interesantów.

§1

W związku z aktualną sytuacją w kraju związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa 

SARS-CoV-2 i potrzebą podjęcia kolejnych działań profilaktycznych mających na celu 

ochronę zdrowia pracowników Sądów Rejonowych dla Warszawy Pragi-Południe i Północy w 

Warszawie, zarządza się w dalszym ciągu obowiązkowe zasłanianie ust i nosa maseczka 

ochronna, dezynfekcję rąk przez wszystkich wchodzących na teren nieruchomości 

tutejszych Sądów tj.:

1. Pracowników Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi -  Południe w Warszawie;
2. Pracowników Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi -  Północ w Warszawie,
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3. Funkcjonariuszy Policji Sądowej;
4. Pracowników firmy ochroniarskiej;
5. Pracowników firmy sprzątającej;
6. Pracowników obsługi technicznej;
7. Interesantów sądów.

§2

1. Przed wejściami do budynku Sądów - od ulicy Owsianej i Terespolskiej, tworzy się w 

dalszym ciągu trzy linie, gdzie będą oczekiwały osoby na wejście do budynku w 

odległości od siebie, co najmniej 2 metrów w przypadku okresowego zwiększenia liczby 

interesantów do poszczególnych Sądów.

2. W pomieszczeniach służbowych Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi -  Południe w 

Warszawie w ramach bezpośredniej obsługi interesanta, może przebywać:

a/ Biuro Obsługi Interesantów - do 3 interesantów; 

b/ Biuro Podawcze - do 1 interesanta;

c/ Czytelnia Akt -  do 5 interesantów, gdzie w dalszym ciągu obowiązuje zasada 

wcześniejszego telefonicznego zamawiania akt sądowych do wglądu; 

dl Krajowy Rejestr Karanych -  do 1 interesanta.

W okresie przejściowym szerszego otwarcia Sądu na interesantów tj. od 1 lipca 2021 do 

16 lipca 2021 r. koordynacją interesantów - do pomocy Państwu Kierownikom BOI i BP - 

będzie zajmował się nieetatowy pracownik.

3. W dalszym ciągu obowiązuje nakaz noszenia maseczek ochronnych dla 

pracowników i interesantów sądów przemieszczających się po terenie 

nieruchomości tutejszych Sądów.

4. Pozostałe procedury w tym zakresie zostały określone stosownymi merytorycznymi 

rozporządzeniami Ministra Zdrowia, a także Sanepidu oraz wewnętrznym zarządzeniem 

Nr 26/2021 z dnia 25 lutego 2021 roku Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego dla 

Warszawy Pragi - Południe w Warszawie, w sprawie bezpieczeństwa pracowników sądu i 

uczestników postępowań podczas czynności na rozprawach i posiedzeniach jawnych i 

minimalizacji ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

5. W przypadku stwierdzenia przez pracowników Ochrony charakterystycznych objawów 

wskazujących na zarażenie SARS-Co-2 u wchodzącego do gmachu Sądów pracownika 

lub interesanta, tryb postępowania określają zapisy zarządzenia nr 44/2020 Prezesa i 

Dyrektora Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi -  Południe w Warszawie z dnia 24 

marca 2020 r., w sprawie procedury postępowania z osobą przebywającą w gmachu 

Sądu, co do której zachodzi podejrzenie zarażenia koronowirusem.
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1. Zobowiązuje się Państwa Przewodniczących Wydziałów i Kierowników komórek 

organizacyjnych - przełożonych pracowników tutejszych Sądów, do zapoznania 

podległych pracowników o wprowadzonych procedurach mających na celu 

ochronę zdrowia pracowników Sądów.

2. W przypadku wystąpienia incydentu z interesantem w powyższym zakresie, 

służby ochrony Sądu natychmiast powiadamiają dyrektora Sądu Rejonowego dla 

Warszawy Pragi -  Południe w Warszawie, celem podjęcia przez niego 

ostatecznej merytorycznej decyzji.

Do wiadomości w uzgodnieniu:

1. Prezes Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi -  Północ w Warszawie;
2. Dyrektor Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi -  Północ w Warszawie.

Otrzymują:
Policja Sądowa;
Firma ochroniarska;
Firma sprzątająca;
Firma obsługi technicznej.

§4
rządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021 r.
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