
ZARZĄDZENIE NR 42/2020 

 

Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Węgrowie 

z dnia 1 lipca 2020 r. 

w sprawie organizacji pracy sądu w trakcie epidemii SARS-CoV-2 

 

 

W celu zminimalizowania ryzyka dalszej transmisji koronawirusa SARS-CoV-2 i z zamiarem 

zapewnienia pracownikom Sądu Rejonowego w Węgrowie oraz interesantom tego Sądu 

właściwego poziomu bezpieczeństwa, na podstawie art. 22 § l pkt 1, art. 31 a § 1 i art. 54 ust. 2 

ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju  sądów  powszechnych (t.j. Dz. U. z 2020 r., 

poz. 365 ze zm.) oraz § 30 ust. 1 pkt 6 i 15 oraz § 31 ust. 2 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 r. 

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 

z 2020 r., poz. 374 ze zm.) zarządza się, co następuje:  

 

§ 1 

Zmienia się Zarządzenie Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Węgrowie nr 35/2020 z dnia 

27 maja 2020 r. w sprawie organizacji pracy Sądu w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w ten sposób, 

że: 

§ 1 ust. 1 nadaje się treść: 

„1. Dostęp do budynku Sądu Rejonowego w Węgrowie (zwanego dalej Sądem) zostaje 

zapewniony dla: 

a) pracowników Sądu i Prokuratury Rejonowej w Węgrowie;  

b) osób legitymujących się aktualnymi wezwaniami lub zawiadomieniami na terminy 

rozpraw i posiedzeń w sprawach wyznaczonych na dany dzień oraz dla stron, uczestników 

postępowania, pełnomocników i obrońców w sprawach, w których na dany dzień 

odroczono publikację orzeczenia; 

c) biegłych sądowych; 

d) pracowników operatora pocztowego doręczającego korespondencję do Sądu; 

e) innych osób świadczących zaplanowane usługi na rzecz Sądu;  

f) publiczności w przypadku uzyskania karty wstępu na rozprawę lub posiedzenie jawne, 

wydanej na zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Węgrowie, na wniosek złożony co 

najmniej na 3 dni przed terminem rozprawy lub posiedzenia jawnego”.  

§ 1 ust. 2 nadaje się treść: 

„2. Wejście do budynku Sądu osób, o których mowa w § 1 pkt b) możliwe jest po okazaniu 

pracownikom ochrony budynku Sądu wezwania/zawiadomienia na termin rozprawy lub 

posiedzenia, po przekazaniu ustnej informacji o terminie publikacji orzeczenia lub w przypadku 

osób wskazanych w § 1 pkt f) po okazaniu pracownikom ochrony budynku Sądu uzyskanej karty 

wstępu”. 

 

§ 2 

Uchyla się treść § 3 ust. 2 Zarządzenia Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Węgrowie 

nr 35/2020 z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie organizacji pracy Sądu w trakcie epidemii  

SARS-CoV-2. 

 

 

 



§ 3 

W § 3 dodaje się zapisy: 

10. Możliwość udziału publiczności w rozprawach i posiedzeniach jawnych zapewniona 

zostaje poprzez karty wstępu na salę rozpraw przy zachowaniu reżimu sanitarnego, tj. 

1 osoba na 10 m2 powierzchni sali rozpraw przy uwzględnieniu obecności sędziów, 

protokolanta oraz osób wezwanych i zawiadomionych o terminie rozprawy. 

11. Osoba zamierzająca wziąć udział w rozprawie w charakterze publiczności obowiązana jest 

skontaktować się telefonicznie z kierownikiem sekretariatu właściwego wydziału co 

najmniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem rozprawy lub posiedzenia.  

12. W pierwszej kolejności karty wstępu będą wydawane przedstawicielom mediów.  

 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2020 r. i podlega opublikowaniu na stronie 

internetowej Sądu oraz wywieszeniu przy wejściu do budynku Sądu.  


