
Sąd Rejonowy
Poznań -  Stare Miasto

w Poznaniu Informacja publiczna

A-000-38/20 IJÄ
ZARZĄDZENIE NR 38/2020

Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego Poznań -  Stare Miasto w Poznaniu
z dnia 26 maja 2020 roku

w sprawie
zasad obsługi interesantów oraz prowadzenia rozpraw

W celu zapobiegania i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19, na 
podstawie § 30 ust. 1 pkt 6 oraz § 31 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 
18 czerwca 2019 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U.2019.1141), 
w oparciu o Wytyczne Ministra Sprawiedliwości i Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 
18 maja 2020 r., zarządzamy wprowadzenie następujących zasad obsługi interesantów oraz 
przeprowadzania rozpraw w budynkach Sądu Rejonowego Poznań -  Stare Miasto w Poznaniu 
przy ul. Młyńskiej 1A, Młyńskiej 16 i Dożynkowej 9H.

§1

1. Od 25 maja 2020 roku przywrócona zostaje obsługa interesantów w Biurze Obsługi 
Interesantów, Czytelni Akt, Biurach Podawczych KW, Sali Przeglądowej i Centralnej 
Ekspozyturze w budynku przy ul. Młyńskiej 1A oraz w Punkcie Informacyjnym i Biurze 
Podawczym w budynku przy ul. Dożynkowej 9H.

2. Od 1 czerwca 2020 roku przywrócone zostają rozprawy i posiedzenia jawne.

§2

1. W budynkach Sądu może jednocześnie przebywać :
a) przy ul. Młyńskiej 1A 15 interesantów
b) przy ul. Dożynkowej 9H 2 interesantów.

2. Powyższe limity nie dotyczą osób wezwanych na rozprawy lub posiedzenia jawne 
i zawiadomionych o nich oraz osób umówionych do Czytelni Akt oraz Sali Przeglądowej, 
przy czym:
a) w Czytelni Akt przy ul. Młyńskiej 1A udostępnia się dwa stanowiska,
b) w Punkcie Informacyjnym przy ul. Dożynkowej 9H jedno stanowisko.

3. Zakazuje się wstępu do budynku Sądu osób innych niż wezwane na 
rozprawy i posiedzenia jawne, z wyjątkiem interesantów wymienionych w pkt. 1.

4. Zaleca się nie przychodzenie interesantów do budynków Sądu z osobami małoletnimi.
5. Kontroli liczby osób wchodzących do budynku Sądu oraz umówionych do Czytelni Akt 

i Sali Przeglądowej dokonują pracownicy ochrony, na podstawie wydawanych przy 
wejściu do budynków numerowanych kart wstępu oraz wykazu umówionych osób.

6. Wejście do budynku Sądu przy ul. Młyńskiej 1A i przy ul. Młyńskiej 16 możliwe jest 
nie wcześniej niż 15 minut przed wyznaczoną godziną rozprawy lub godziną 
przeglądania akt.
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§3

1. Obsługa interesantów w punktach obsługowych odbywa się w godzinach 7:45 do godz. 
15:15.

2. Dyżury Prezesa Sądu, Wiceprezesów Sądu i Przewodniczących Wydziałów odbywają się 
wyłącznie telefonicznie, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej.

3. Nie prowadzi się bezpośredniej obsługi interesantów w sekretariatach wydziałów.

§ 4

1. Poruszanie się osób wezwanych i zawiadomionych oraz interesantów w budynkach Sądu 
dopuszczalne jest jedynie w strefach bezpośrednio związanych ze stawiennictwem.

2. Zaleca się ograniczenie do niezbędnego minimum korzystania z wind w budynkach przy 
ul. Młyńskiej 1 A i Młyńskiej 16.

3. W windzie mogą przebywać maksymalnie dwie osoby.

§5

Wprowadza się obowiązek:

1. Pomiaru temperatury ciała wszystkim osobom wchodzącym do budynków Sądu.
2. Dezynfekcji rąk przy wejściu do budynków Sądu i na salach rozpraw oraz 

w pomieszczeniach, w których odbywa się obsługa interesantów.
3. Zakrywania ust i nosa maseczką, przyłbicą, bądź częścią odzieży (np. chustą).
4. Zachowania bezpiecznej odległości pomiędzy osobami (2 metry).
5. Wejścia do budynków Sądu oraz wszystkie pomieszczenia, w których odbywa się 

obsługa interesantów i sale rozpraw muszą być wyposażone w płyn dezynfekujący.
6. Osobę przejawiającą objawy choroby zakaźnej należy niezwłocznie odizolować od 

pozostałych interesantów i pracowników Sądu i natychmiast poinformować o sytuacji 
kierownictwo Sądu.

§6

Osoby:

> z objawami choroby, takimi jak: gorączka, kaszel, duszności,
> przebywające na kwarantannie,
>  mające styczność z osobą zarażoną lub przebywającą na kwarantannie

mają bezwzględny zakaz wejścia do budynków Sądu.

§7

Obowiązuje bezwzględny nakaz zakrywania nosa i u s t:
a) na salach rozpraw,
b) na korytarzach,
c) w pomieszczeniach socjalnych,
d) w pomieszczeniach, w których odbywa się obsługa interesantów,
e) w toaletach.
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§ 8

1. Zamawianie akt możliwe jest na konkretną godzinę:
- w Czytelni Akt: telefonicznie, bądź za pomocą systemu SIGMA,
-w Sali Przeglądowej Ksiąg Wieczystych: telefonicznie lub mailowo pod adresem 
salaprzegladowakw@poznan-staremiasto.sr.gov.pl

2. Osoba zamawiająca akta zobowiązana jest do podania przewidywanego czasu 
przeglądania akt.

3. Po sporządzeniu dziennej listy osób zamawiających akta w danym dniu pracownik Czytelni Akt 
przekazuje listę pracownikom ochrony, w celu weryfikacji osób wchodzących do Sądu (nie 
później niż do godziny 7.30 w dniu, którego lista dotyczy).

4. Szczegółowe zasady funkcjonowania Sali Przeglądowej Ksiąg Wieczystych w okresie pandemii 
reguluje Zarządzenie Przewodniczącego V Wydziału Ksiąg Wieczystych.

5. Zawiesza się:
- możliwość wykonywania kserokopii akt przez pracowników Czytelni Akt.
- możliwość przeglądania w Sali Przeglądowej Ksiąg Wieczystych treści ksiąg 
wieczystych w systemie teleinformatycznym. Dostęp do treści ksiąg wieczystych 
dostępny jest w sieci publicznej na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości: 
https://Drzegladarka-ekw.ms.gov.pl.

6. Interesanci zobowiązani są do korzystania z własnych przyborów piśmienniczych. 
Należy ograniczyć do minimum użyczanie materiałów biurowych, a w przypadku 
konieczności ich użyczenia, należy je natychmiast po zwrocie zdezynfekować.

7. Pracownicy BOI, PI, Czytelni, Sali Przeglądowej Ksiąg Wieczystych zobowiązani są do 
częstego wietrzenia pomieszczeń (przynajmniej raz na godzinę, przez minimum 10 
min.).

8. Pracownicy danej komórki organizacyjnej zapewniają dezynfekcję blatów i sprzętu 
komputerowego.

9. Wszelkie pisma adresowane do Sądu winny być przesyłane wyłącznie za 
pośrednictwem Poczty Polskiej, bądź składane w Biurach Podawczych.

10. Korespondencja wpływająca do Sądu podlega 24-godzinnej kwarantannie, za wyjątkiem 
terminowych pism składanych w Biurze Podawczym oraz bezpośrednio w Sekretariacie 
V i VI Wydziału Ksiąg Wieczystych.

§9

1. W celu ograniczenia ilości osób oczekujących na rozprawy Przewodniczący Wydziałów 
mieszczących się w budynkach przy ul. Młyńskiej 16 i Dożynkowej 9H ustalają godziny 
rozpoczęcia wokand na poszczególnych salach, przy czym pierwsze rozprawy powinny 
zostać wyznaczone na godz. 8:00 (np. na dwóch salach o godz. 8:00, na kolejnych dwóch 
salach o 8:15, na kolejnych 2 salach o 8:30).

2. Terminy wyznaczonych na czerwiec 2020 r. i kolejne miesiące rozpraw i posiedzeń 
jawnych podlegają weryfikacji przez Sędziów Referentów, pod kątem ewentualnego 
częściowego ich odwołania, w celu zapewnienia minimum 10-minutowych przerw 
miedzy rozprawami na wietrzenie sali oraz w celu umożliwienia dezynfekcji blatów 
i klamek, a także w celu umożliwienia osobom uczestniczącym w rozprawach 
opuszczenia budynku.

3. O ilości spraw na wokandzie oraz przerwach decyduje Sędzia Referent, mając na uwadze 
obowiązkowe przerwy, o których mowa w pkt. 2.
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4. Należy bezwzględnie przestrzegać zasady punktualnego rozpoczynania rozpraw 
i posiedzeń jawnych. Niedopuszczalne są opóźnienia, które prowadzą do gromadzenia 
się osób wezwanych na kolejne rozprawy.

5. Świadków i biegłych należy wzywać w taki sposób, aby nie następowała kumulacja osób 
oczekujących przed salami rozpraw.

6. Terminy publikacyjne należy wyznaczać na koniec sesji.

§ 10

1. Na rozprawy mogą wejść wyłącznie osoby z zasłoniętymi ustami i nosem. Osłonę twarzy 
można zdjąć wyłącznie jeżeli tak zarządzi prowadzący rozprawę (szczególnie w celu 
potwierdzenia tożsamości).

2. Po wejściu na salę rozpraw należy zdezynfekować ręce.
3. Zajmując miejsce na sali rozpraw należy zachować bezpieczny, minimum 2 metrowy 

odstęp od pozostałych osób.

§11

1. W budynku przy ul. Dożynkowej 9H osoby wezwane na rozprawy i posiedzenia jawne 
zostają wprowadzone do budynku Sądu przez protokolanta, przy czym pomiaru 
temperatury ciała dokonuje pracownik ochrony.

2. Opuszczenie budynku po rozprawie następuje drugim wyjściem wskazanym przez 
protokolanta.

§12

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 26 maja 2020 r. jednocześnie traci moc Zarządzenie 
nr 37/2020 z 20 maja 2020 r.

2. Zarządzenie podlega publikacji na stronie internetowej Sądu i wywieszeniu w miejscach 
widocznych dla interesantów.

wszyscy pracownicy 
Sądu Rejonowego 
Poznań -Stare Miasto 
w Poznaniu
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