
ZARZĄDZENIE NR 12/2020 
PREZESA I DYREKTORA SĄDU REJONOWEGO W WĘGROWIE  

z dnia 16 marca 2020 roku 
w sprawie ograniczenia dostępu do 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) właściwego poziomu bezpieczeństwa na podst. art. 22 § 1 pkt 1, art. 31a § 1 i art. 
54 ust 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. 
z 2020 r., poz. 365) oraz § 30 ust. 1 pkt 6 i 15, § 31 ust. 2 oraz § 39 ust. 1 rozporządzenia 
Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. – Regulamin urzędowania sądów 
powszechnych (Dz. U. z 2019 r., 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 

Zawiesza się w okresie od 16 marca 2020 roku do 31 marca 2020 roku obowiązek 
pełnienia przedłużonych dyżurów w każdy poniedziałek, w godzinach od 16.00 do 18.00 
pracowników Biura Podawczego i Ekspozytury Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych, 
Biura Obsługi Interesanta oraz pracowników Biura Podawczego.   
 

 §2 

Zawiesza się w okresie od 16 marca 2020 roku do odwołania działanie kasy w Sądzie 
Rejonowym w Węgrowie.  

§3 

Wstrzymuje się od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania osobiste przyjmowanie 
interesantów przez Prezesa, Wiceprezesa, Dyrektora, Przewodniczących Wydziałów 
i Kierowników Sekretariatów Wydziałów.  

§4 

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

§5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, zaś w zakresie § 2 od dnia 17 marca 
2020 r.  
 

 

 

 


