Zarządzenie Nr 3412020
Prezesa Sądu Rejonowego w Piasecznie

z dnia

13 maja 2020 roku

w przedmiocie rozpoznawania §praw na rozprawach i posiedzeniach jawnych w okresie stanu
zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-l9

Napodstawieart.22§lpktllit.aibwzw.zaft.9a§lwzw.zart.8pkt2oruzzart.54§2
z

z 2020, poz. 365 tj.),
w zw. z art,207 Kodeksu pracy (tj.Dz.U.2019, poz. |040 ze zm.) i art, I4a ust 4 i 9 oraz
art. 1,5zzs ust.6ustawy zdnia 31 marca2020r. ozmianieustawy oszczególnychrozwiązaniach
zwtązanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-I9, innych chorób
zakażnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzyso!\rych oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z
2020 r. poz. 568 ze zm.) - dalej ,,ustawa", mając na względzie zapewnienie bezpieczeństwa
pracowników sądu oraz osób przebywających w obiekcie, a także w związku z rozprzestrzenianiem
się koronawirusa SARS-CoY-Z zarządzam co następuje:
ustawy

dnia 27 lipca 200I r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U.

Ograniczam

§1

w okresie od 18 maja 2020 r. do 29 maja 2020 r.

rozpoznawanie spraw na
rozprawach i posiedzeniach jawnych do spraw określonychw art. 14a ust. 4 ustawy.
§2

Poza sprawami określonymi w §1 zalecam takżetozpoznawanie spraw:
1. w którychzatządzono publikację orzeczeń1'
2 . o zń ezpieczeni e r o szczenia l ub wydani e inne g o zar ządzenia ty mczas owe g o ;
3. egzekucyjnych z v,ryŁączeniem przetargów;
4. klauzulowych;
5. dotyczących tYułów wykonawczych lub odmowy ich wydania;
6. dotyczących tytułów zńezpieczenia lub odmowy ich wydania;
7. z wniosku o zastosowanie środkazabezpieczającego w postaci umieszczenia w zamkniętym
zal<ładzię p sychiatryc zny m;

8. o wydanie wyroku łącznego, jeże|i skazanemu pozostaje do wykonania kara pozbawienia
wolności w wymiarze nie dłuższymniż1 rok;
9. z wniosku o orzęczenie środków zabezpieczających po odbyciu kary pozbawienia wolności;
10. w których wobec oskarzonego stosowane jest tymczasowe aresztowanie
11. o zabezpieczenie bezpośredniozagrożonego dobra dziecka;
12. z wniosku, o którym mowa w art. LZa lub 12b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. ż020, poz. 2I8 ze zm.);
13. wymagających wydania zarządzenia w trybie art.569 § 2 k.p.c.;
14. z ustawy o zawodach Iekarzailękarza dentysty, w których orzeka sąd opiekuńczy;
15. z wniosku, o którym mowa w art. 11a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie (Dz. U. 2020, poz. 218 ze zm.);

16, rozpoznawane w trybie wyborczym.
§3

W przypadku stwierdzenia potrzeby rozpoznania innych spraw niż określone w § I i 2, jeżeli
zwłoka mogłaby spowodowac niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzi lub zwterząl",
powńną szkodę dla interesu społecznego, albo ze względu na grożącą niepowetowaną szkodę
materialną, a takżę gdy wymaga tego dobro wymiaru sprawiedliwości - sędzia referent lub

Przewodniczący Wydziału (inny upowńniony sędzia) niezwłocznie przekazuje tą sprawę wraz z
pisemnym uzasadnieniem Prezesowi lub Wiceprezesowi Sądu celem wydania zarządzenia w
przedmioci e jej rozpoznania.
§4

Rozpoznanie spraw wskazanych w §1-3 powinno odbywać się z zachowartiem wymogów
bezpieczeństwa oraz wymogów sanitarno-epidemiologicznych, w tym określonych odrębnymi
zarządzeniami i poleceniami Prezesa Sądu Rejonowego w Piasecznie.
§5

Polecam Przewodniczącym Wydziałów zdjęcie z wokandy spraw Wznaczonych na terminy od
dnia 18 maja 2020 r. do dnia 29 maja 2020 r., które nie zostńy ujęte w katalogu § 1 i 2 oraz co do
których Prezes Sądu nie wydał zarządzenia w trybie §3,
§6

Zobowiązuję Przewodniczących Wydziałów do przekazywania do Oddziału Administracyjnego
wykazu spraw, które będą prowadzone (sygnatura, strony, przedmiot sprawy), przy azym: wykaz
spraw odbywających się w okresie od 18 do 20 mĄa 2020 r. powinien zostac przekazany do
Oddziału Administracyjnego do dnia 15 maja 2020 r. do godziny 10:00, Wkaz spraw
odbywających się w okresie od 2I do 22 maja 2020 r. powinien zostać przekazany do Oddziału
Administracyjnego do dnia 18 maja 2020 r. do godziny 14:00, awykaz spraw odbywających się w
okresie od 25 do 29 maja 2020 r. powinien zostać przekazany do Oddziału Administracyjnego do
dniaZ} mĄa2020 r. do godziny 14:00.
ż. Wykaz spraw wskazanych w ust. I OddziŃ Administracyjny przekazuje nięzwłocznie ochronie
budyŃu otaz zamięszcza wykaz obejmujący datę, oznaczenie vłydzińu oraz sygnaturę spfawy na
1.

stronie internetowej Sądu.
§7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezes
Sqdu Rejonowego w Piusecznie
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Do wiadomości:

1.

Prezes Sądu Apelacyjnego w Warszawie
Pręzes Sądu Okręgowego w Warszawie

ż.
3. Wiceprezes Sądu Rejonowego w Piasecznie
4. Przęwodniczący orazZastępcy Przewodniczących Wydziałów I-III Sądu Rejonowego w Piasecznie
5. Sędziowie, asesor Sądu Rejonowego w Piasecznie
6. Kierownicy oraz Zastępcy Kierowników Wydziałów, Sekcji i Oddziału Administracyjnego Sądu
Rejonowego w Piasecznie

