SĄD REJONOWY
w Radzyniu Podlaskim
Dnia 21 marca 2022 roku
Adm. 021-7/22

Zarządzenie Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim

nr Adm. 021-7/22 z dnia 21 marca 2022 roku

w sprawie funkcjonowania sądu

w związku z rozpowszechnianiem się na terenie kraju wirusa SARS-CoV-2
Na podstawie art. 22§ 1 pkt 1, art. 37a §2 i art. 54 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju
sądów powszechnych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 2072) oraz § 30 ust. 1 pkt 6 i 15 rozporządzenia

Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych
(Dz.U. z 2021 r. poz. 2046), a także przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 lutego
2022 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku

z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2022 r. poz. 473) zarządza się co następuje:

§1
Wprowadza się od dnia 22 marca 2022 roku poniższe zasady dotyczące ruchu i obsługi
interesantów na terenie budynku Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim:
1. Osoby wchodzące do sądu powinny bezwzględnie być wyposażone w maseczkę ochronną

oraz nosić ją podczas przebywania na terenie budynku. Sąd nie ma obowiązku zapewnić
ww. środków ochrony stronom postępowania i interesantom.
2. Przy wejściu do budynku obowiązuje dezynfekcja rąk w stacji dezynfekcyjnej umieszczonej
w przedsionku budynku.

3. Osoby przebywające w budynku muszą bezwzględnie stosować się do poleceń pracowników
sądu w zakresie bezpiecznego poruszania się po budynku oraz zachowania zasad higieny
i dezynfekcji.

4. Ze względu na warunki sanitarne sąd zastrzega sobie możliwość ograniczenia ilości osób

biorących jednocześnie udział w posiedzeniu lub rozprawie jako publiczność i osób zaufanych.
Decyzje o ilości osób na sali podejmuje sędzia prowadzący posiedzenie lub rozprawę.

§2
Zasady obsługi interesantów w Biurze Obsługi Interesanta i czytelni akt określają oddzielne

regulaminy

§3
1. W przypadku ujawnienia faktu pojawienia się w budynku osoby zakażonej lub z podejrzeniem

zakażenia tj.:
- osoby, która posiada objawy zewnętrzne wskazujące na możliwość zakażenia koronawirusem

(w szczególności z kłopotami oddechowymi, intensywnym kaszlem lub dusznościami),
- osoby, która poinformuje, ze w ciągu ostatnich 14 dni miała kontakt z osobą zakażoną

koronawirusem lub zaszły inne okoliczności wskazujące na możliwość zakażenia

o zaistniałej sytuacji należy niezwłocznie poinformować dyrektora sądu lub w przypadku jego
nieobecności kierownika oddziału administracyjnego, który podejmuje decyzję o dalszym sposobie

postępowania, w tym o możliwości nie wpuszczenia osoby wykazującej powyższe objawy
do budynku.
2. W przypadku osób wezwanych na rozprawę/posiedzenie o zaistniałej sytuacji niezwłocznie

informowany jest sędzia referent.
3. W zależności od oceny sytuacji podejmowane są wszystkie niezbędne czynności służące

zabezpieczeniu sanitarnemu budynku i pracowników (dezynfekcja pomieszczeń, gdzie przebywała

osoba potencjalnie zakażona, odsunięcie od czynności służbowych osób mających bezpośredni
kontakt, itp.).

§4
Od dnia 28 marca 2022 roku przywraca się dyżury sądu w poniedziałki do godziny 18.00 oraz

możliwość osobistego przyjmowania interesantów przez Prezesa i Dyrektora Sądu.

§5
Nadal rekomenduje się, aby w przypadku, kiedy obecność interesanta nie jest w budynku sądu

niezbędna, kontakt odbywał się telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej
lub Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP:

•

numery telefonów:
83 313 30 00
83 313 30 01 Biuro Obsługi Interesantów
83 313 30 02

83 313 30 40 Biuro Obsługi Interesantów KW

•

adresy poczty elektronicznej:
Biuro Obsługi Interesantów boi@radzyn.sr.gov.pl

I Wydział Cywilny cvwilny@radzyn.sr.gov.pl

II Wydział Karny karny@radzyn.sr.gov.pl
III Wydział Rodzinny i Nieletnich rodzinny@radzyn.sr.gov.pl

IV Wydział Ksiąg Wieczystych kw@radzyn.sr.gov.pl

§6
Traci moc zarządzenie:

1. Zarządzenie Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim nr Adm. 021-15/21
z dnia 19 maja 2021 roku w sprawie wprowadzenia zasad funkcjonowania sądu w związku
z rozpowszechnianiem się na terenie kraju wirusa SARS-CoV-2.
2. Zarządzenie Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim nr Adm. 021-2/22

z dnia 27 stycznia 2022 roku w sprawie zasad funkcjonowania sądu w związku
z rozpowszechnianiem się na terenie kraju wirusa SARS-CoV-2

§7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 22 marca 2022 roku.

Dyrektor

REJONOWEGO

PREZE

Rad yniiNPodlaskim
1 )■ >f

mgr mt. Małgorzata WąjeitchoJska

DjjJnaliska^

