Prez. 0547-10/20

ZARZĄDZENIE nr 4/2020
Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Rzeszowie
z dnia 13 marca 2020 r.

W związku z narastającym zagrożeniem epidemiologicznym na podstawie art. 9a § 1
i art. 54 § 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.
z 2020 r. poz. 365) oraz § 30 ust. 1 pkt 6 i § 31 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Ministra
Sprawiedliwości z dnia

18 czerwca 2019 r. Regulamin urzędowania sądów

powszechnych (Dz.U. 2019, poz. 1141) in fo rm u jem y :
§ 1. Zawiesza się do odwołania godziny urzędowania Sądu w każdy poniedziałek po
godzinie 15.30.
§ 2. Zawiesza się do odwołania dyżury Biura Obsługi Interesantów i Biura Podawczego
w poniedziałki po godzinie 15.30 oraz dyżury osób pełniących funkcje
kierownicze, pracowników poszczególnych Wydziałów i innych komórek
organizacyjnych Sądu.
§ 3. Zawiesza się do odwołania przyjęcia interesantów w Punkcie Informacyjnym
Krajowego Rejestru Karnego.
§ 4. Zawiesza się do odwołania przyjęcia interesantów w Kasie Sądu.
§ 5. Zawiesza się do odwołania przyjmowanie stron we wszystkich sprawach również
w sprawach skarg przez Prezesa i Wiceprezesów Sądu.
§ 6. Zaprzestaje się bezpośredniej obsługi interesantów w Sekretariacie Prezesa Sądu,
w sekretariatach Wydziałów i Oddziałów Sądu na rzecz obsługi telefonicznej
bądź elektronicznej.
§ 7. Ogranicza się funkcjonowanie Biura Podawczego z zaleceniem składania pism
i wniosków za pośrednictwem operatora pocztowego albo elektronicznie.
§ 8. Ogranicza się obecność interesantów na terenie budynku Sądu Okręgowego
w Rzeszowie poprzez:

1) wpuszczanie jedynie osób wzywanych i zawiadamianych, których rozprawy
i posiedzenia nie zostały odwołane, po uprzednim sprawdzeniu tożsamości;
2) poruszanie

się po budynku

Sądu jedynie w oznaczonych

strefach

przeznaczonych do odbywania w danym dniu rozpraw i posiedzeń,
3) korzystanie z Czytelni akt wyłącznie w sytuacji konieczności dla realizacji
uprawnień przez strony postępowań i ich reprezentantów procesowych
w sprawach, w których rozprawy i posiedzenia nie zostały odwołane, po
uprzednim potwierdzeniu w sekretariacie danego Wydziału, że rozprawa albo
posiedzenie nie zostało odwołane.
§ 9.

Zobowiązuje

się

Kierowników

Sekretariatów

Wydziałów

i

Sekcji

do

przedkładania wokand nieodwołanych rozpraw i posiedzeń do godziny 15.00 dnia
roboczego poprzedzającego dzień rozpraw i posiedzeń w Sekretariacie Prezesa.
§ 10. Zobowiązuje się Kierownika Oddziału Gospodarczego do oznaczenia stref
poruszania się interesantów w dniach rozpraw i posiedzeń po terenie budynku
Sądu.
§ 11. Publikuje się zarządzenie na stronie internetowej oraz na drzwiach wejściowych
Sądu, jak też podanie do wiadomości za pośrednictwem SWOR.
§ 12. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 13 marca 2020 r.

