
ZARZĄDZENIE NR 8/2020 
PREZESA I DYREKTORA SĄDU REJONOWEGO W WĘGROWIE  

z dnia 12 marca 2020 roku 
w sprawie ograniczenia dostępu do budynku Sądu Rejonowego w Węgrowie 

w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 

 
W związku ze wzrostem zachorowań na COVID-19 z powodu rozprzestrzeniania 

się koronawirusa SARS-COV-2, w celu zminimalizowania ryzyka dalszej transmisji 
i z zamiarem zapewnienia pracownikom Sądu Rejonowego w Węgrowie (zwanego dalej 
Sądem) oraz interesantom tego Sądu właściwego poziomu bezpieczeństwa, z uwagi na 
niedostateczne warunki lokalowe Sądu, nie gwarantujące zachowania niezbędnych 
standardów profilaktycznych, na podstawie art. 22 § 1 pkt 1, art. 31a § 1 i art. 54 ust 2 
ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jedn. 
Dz.U. z 2019 roku, poz. 52 ze zm.) oraz § 30 ust. 1 pkt 6 i 15 oraz § 31 ust. 2 rozporządzenia 
Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 roku – Regulamin urzędowania sądów 
powszechnych (Dz.U. z 2019 roku, poz. 1141 ze zm.), jak też przepisów ustawy z dnia 
2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 
nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 roku, poz. 374) zarządza się, co następuje: 

 
§1 

Dostęp do budynku Sądu Rejonowego w Węgrowie przy ul. Przemysłowej 20 
(zwany dalej budynek Sądu) zapewniony zostaje jedynie dla pracowników Sądu 
Rejonowego w Węgrowie, Prokuratury Rejonowej w Węgrowie oraz osób legitymujących 
się wezwaniami albo zawiadomieniami na terminy rozpraw i posiedzeń wyznaczonych 
na dany dzień. 

§2 

Dostęp do budynków Sądu interesantów innych, aniżeli wymienieni w § 1, zostaje 
czasowo wstrzymany, a interesanci ci obsługiwani są wyłącznie telefonicznie, za pomocą 
poczty elektronicznej lub Portalu Informacyjnego. 
 

§3 

Wszystkie osoby wchodzące do budynku Sądu poddawane są obowiązkowemu 
pomiarowi temperatury. 

§4 

Powyższe zarządzenie przekazać Prokuraturze Rejonowej w Węgrowie.  
 

§5 

Zarządzenie podlega opublikowaniu na stronie internetowej Sądu: 
www.wegrow.sr.gov.pl, na tablicy ogłoszeń w budynku Sądu oraz przed wejściem do 
budynku Sądu. 

§6 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do czasu jego 
odwołania. 

 


