
ZARZĄDZENIE NR 14/2020 
PREZESA  I DYREKTORA SĄDU REJONOWEGO W WĘGROWIE  

z dnia 17 marca 2020 r. 
w sprawie ograniczenia dostępu do budynków Sądu Rejonowego w Węgrowie  

w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 

 

W związku ze wzrostem zachorowań na C0VID-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, 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 (t.j. Dz.U. z 2019 r., 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 C0VID-19, innych 
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 roku, poz. 374) 

zarządza się, co następuje: 

§1 

Uchyla się Zarządzenie Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Węgrowie Nr 8/2020 z dnia 
12 marca 2020 r. w sprawie ograniczenia dostępu do budynków Sądu Rejonowego w Węgrowie  

w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2. 

§2 

Dostęp do budynku Sądu Rejonowego w Węgrowie przy ul. Przemysłowej 20 zapewniony zostaje 
jedynie dla pracowników Sądu oraz osób legitymujących się wezwaniami albo zawiadomieniami 
na terminy rozpraw i posiedzeń w sprawach pilnych, których katalog został ustalony 
Zarządzeniem Prezesa Sądu Rejonowego w Węgrowie  Nr 10/2020 z dnia 13 marca 2020 r ., 
wyznaczonych na dany dzień oraz dla stron, uczestników postępowania, pełnomocników 

i obrońców w sprawach, w których odroczono publikację orzeczeń. 

§3 

Interesantów biorących udział w rozpoznaniu spraw pilnych w rozumieniu § 2 Zarządzenia oraz 
stawających na terminy publikacji orzeczeń zobowiązuje się do pozostania w obrębie Sali rozpraw 
wyznaczonej do rozpoznania sprawy/publikacji orzeczenia i ścisłego podporządkowania się 
poleceniom pracowników ochrony budynków Sądu. Wyłącza się możliwość przemieszczenia się 

interesantów po budynkach Sądu poza obrębem w/w strefy. 

§4 

1. Dostęp do budynku Sądu interesantów innych, aniżeli wymienieni w § 3, zostaje czasowo 
wstrzymany, a interesanci ci obsługiwani są wyłącznie telefonicznie, za pomocą poczty 
elektronicznej, faksu, Portalu Informacyjnego lub innych środków porozumiewania się na 
odległość.  

2. Wyłącza się możliwość udziału publiczności w rozprawach i posiedzeniach prowadzonych 
w sprawach pilnych w rozumieniu § 2 Zarządzenia oraz w posiedzeniach poświęconych 
publikacji orzeczeń.  



3. W przypadku konieczności zapoznania się z aktami spraw pilnych w rozumieniu 
§ 2 Zarządzenia, wprowadza się wymóg uprzedniego kontaktu telefonicznego z Kierownikiem 

Sekretariatu właściwego wydziału w celu uzgodnienia terminu tej czynności. 

§5 

Wszystkie osoby wchodzące do budynków Sądu poddawane są obowiązkowemu pomiarowi 
temperatury ciała. W przypadku stwierdzenia podwyższonej temperatury ciała, wyklucza się 

możliwość wejścia danej osoby do budynków Sądu. 

§6 

Zobowiązuje się wszystkich pracowników Sądu do telefonicznego informowania odpowiednio 
Prezesa albo Dyrektora Sądu o zamiarze powrotu do pracy po okresie nieobecności w sytuacjach 
wcześniejszego przebywania w miejscach występowania zagrożenia określonych 

w komunikatach Głównego Inspektora Sanitarnego. 

§7 

Zarządzenie podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń 

w budynku Sądu oraz przed wejściem do budynku Sądu. 

§8 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje od dnia 17 marca 2020 r. do czasu 

jego odwołania. 

  

 

 

 


