Zarządzenie Nr I1l2020
Prezesa Sądu Rejonowego w Piasecznie

z dnia

13 marca 2020

roku

w sprawie ograniczenia pracy Sądu Rejonowego w Piasecznie

Napodstawieart.2ż§lpktllit.aibwzw.zart.9a§lwzw,zart.8pkt2oruzzart.54§2
ustawy z dnia 27 lipca 200I r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020, poz. 365 tj.),

w zw. z art.207 Kodeksu pracy (t1. Dz. U.2019, poz. 1040 ze zm.)

mając na względzie
zapewnienie bezpieczeństwa Pracowników Sądu oraz osób przebywających w obiektach Sądu
Rejonowego w Piasecznie w związku, z zagrożeniem COVID-l9 zmieniam zarządzęnie Prezesa
Sądu Rejonowego m 912020 w ten sposób, żenadaję mu następującą treść:
§1

Polecam wszystkim Przewodnicząaym Wydziałów Sądu Rejonowego w Piasecznie zdjęcie
z wokandy wszystkich terminów rozpraw i posiedzeń jawnych wyznaczonych w Sądzie
Rejonowym w Piasecznie w okresie od 13 marca 2020 r. do 31 marca 2020 r., z wyjątkiem
następujących spraw wskazanych w § 2.

Za

§2

sprav,ry,

w których uznaje się za konieczne przeprowadzenie rczpraw i posiedzeń jawnych

uznaje się:

I.

Sprawy we wszystkich pionach:

w trybie zabezpieczenia dowodu lub co do której zachodzi obawa, że nie
jej
przesłuchac
będzie można
narczprawie;
1. przesłuchanie osoby

il.

Sprawy zzal<resu prawa rodzinnego:

1) o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką, wymagające

wydania zarządzenia w trybie art. 569 § 2 k.p.c.,
2) o których mowa w ustawie z 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z2018
I. poz.1878 ze zm.),
3) dotyczące umieszczenia nieletniego w schronisku dla nieletnich, lub dotyczące przedŁużenia
takie go vrrie szc zenia,
4) w których nieletni zostŃ umieszczony w schronisku dla nieletnich,
5) dotyczące umieszczenia małoletniego cudzozięmca w placówce opiekuńczo-wychowawczej,
6) z wniosku, o którym mowa w art. l1a lub 12b ustawy z29 ltpca2005 r. o przeciwdzińaniu
przęmocy w rodzinie (Dz.U. z2020 r., poz.218 ze zm.),
7) o zabezpieczenie bezpośredniozagrożonego dobra dziecka;

n.

Sprawy z zal<resuprawa kamego:

przedmiocie zastosowania, przedŁużenia, zmiany lub uchylenia tymczasowego aresztowania,
2) w którychorzeczono środekzabezpieczający w postaci pobytu w zakładzie psychiatrycznym,
3) rozpoznawane w trybie przyśpieszonym,
4) w których karalnośó czynu jest zagrożona przedawnieniem w ciągu najbliższych dwóch lat,
a w odniesieniu do wykroczeń w ciągu najbliższych 6 miesięcy,
5) ekstradycyjne i deportacyjne,
6) w których wykonanie kary pozbawienia wolności jest zagrożone przedawnieniem w ciągu
najbliższych 6 miesięcy, a wykonanie pozostałych kar - 3 miesięcy,
7) w których nastąpi zatarcie skazania w ciągu najbliższych 6 miesięcy,
8) związane z wykonaniem Europejskiego Nakazu Aresztowania (ENA),
9) o wydanie wyroku łącznego,
10) publikacj e orzeczeń,
11) dotyczące przerw tzw. koniecznych w odniesieniu do osadzonych, których stan zdrowia
uzasadniania natychmiastowe zwolnienie z jednostki penitencjarnej - kategoria KOW,
12) dotyczące uchylenia przerwy w wykonywaniu kary pozbawienia wolnościz uwagi na
niewłaściwejej wykorzystanie,
1 3) doty czące uchylenia dozoru elektronicznego,
14) dotyczące zmiany miejsca wykonywania dozoru elektronicznego,
1) w

15) doĘczące przerw w wykonywaniu kary pozbawienia wolnościw systemie

dozoru

elektronicznego,

6) doty czące uchylenia warunkowe go przedterminowego zwolnienia,
17) wymagających dokonania dodatkowego zaliczenia na poczet orzeczonej kary pozbawienia
wolności,
18) z wniosku o orzeczenie środków zńezpieczĄącychpo odbyciu kar pozbawienia wolności,
19) z wniosku o zastosowanie środków zabezpieczających w postaci umieszczenia w zamkniętym
I

zal<Ładzię

p

sychi atryc zny m,

- 185c k.p.k.,
procesy
21)
lustracyjne osób, które zgłosiłyudział w wyborach prezydenckich;
20) przesłuchanie świadka w trybie art. 185a.

IV.

Sprawy zzaktesuprawa cywilnego:

1) tozpoznawane w trybie wyborczym,

2)

z odwołania od zakazu zgromadzei;
§3

W okresie od l3 do 31 marca2020 r. zobowiązuję Przewodniczących Wydziałów do przekazania w
kłżdym dniu roboczym do godziny 15:00 Prezesowi Sądu oraz do Oddziału Administracyjnego
wykazu spraw zdjętych z wokandy lub odwołanych, a także v,rykazu spfaw, które będą prowadzone
w następnym dniu (sygnatura, strony, przedmiot sprawy).

Z

§4

dniem 13 marca 2020 r. do odwołania wstrzymuję przeprowadzanie
w Piasecznie wideokonferencji narzecz innych sądów.

Z

§5

dnięm 13 marca żOż0t. do odwołania wstrzymuję przeprowadzanie
piasecznie
w
dyżurów mediatorów

w Sądzie

Rejonowym

w Sądzie

Rejonowym

§6

Zarządzenie wchodzi w życte z dniem podpisania.

Prezes
Sqdu Rejonowego w Piasecznie

