
Zarządzenie Nr t9l20ż0

Prezesa Sądu Rejonowego w Piasecznie

z dnia 25 marca 2020 roku

w sprawie ograniczenia pracy Sądu Rejonowego w Piasecznie

Napodstawieart.ż2§Ipktllit.aibwzw.zart.9a§lwzw.zart.8pkt2orazzart.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 (tj. Dz. U. 2019, poz. 1040 ze zm.) mając na względzie
zapewnienie bezpieczeństwa pracowników sądu oraz osób przebywających w obiekcie, a także w
związklzrozprzestrzęnianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 zarządzam co następuje:

§1

Polecam wszystkim Przewodniczącym Wydziałów Sądu Rejonowego w Piasecznie zdjęcie
z wokandy wszystkich terminów rozpraw i posiedzeń jawnych wyznaczonych w Sądzie
Rejonowym w Piasecznie w okresie od 1 kwietnia 2020 r. do 30 kwietnia 2020 r., z wyjątkiem

następujących spraw wskazanych w § 2.

§2

Za sprav,ry, w których uznaje się za konieczne przeprowadzenie rozptaw i posiedzeń jawnych

uznaje się:

1) przesłuchanie osoby w trybie zabezpieczęnia dowodu lub co do której zachodzi obawa, że

nie będzie można jej przesłuchać narozprawte,
2) rozpoznawane w trybie wyborczym,
3) z odwołania od zakazuzgromadzeń,
4) o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką,

wymagające wydania zarządzenia w trybie art.569 § 2 k.p.c.,

5) o których mowa w ustawie z 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z
2018 r. poz.1878 ze zm.),

6) dotyczące umieszczenia nieletniego w schronisku dla nieletnich, lub dotyczące przedŁużenia

takiego umieszczenia,
7) w których nieletni zostń umieszczony w schronisku dla nieletnich,
8) dotyczące umieszczenia małoletniego cudzoziemca w placówce opiekuńczo-wychowawczej,
9) z wniosku, o którym mowa w art. 1 1a lub 12b ustawy z 29 lipca2005 r. o przeciwdzińaniu

przemocy w rodzinie (Dz.U. z2020 T.,poz.żI8 ze zm,),

l0) o zabezpieczenie bezpośrednio zagrożonego dobra dziecka,
11) w przedmiocie zastosowania, przedłużenia, zmiany lub uchylenia tymczasowego

aresżowania,
I2) w których orzeczono środek zńezpieczający w postaci pobytu w zaĘadzie

psychiatrycznym,
13) rozpoznawane w trybie przyśpieszonym,



14) w których karalność czynu jest zagrożona przedawnieniem w ciągu najblizszych 2 lat,
a w odniesieniu do wykroczeń w ciągu nĄbliZszych 6 miesięcy,

15) ekstradycyjne i deportacyjne,
16) w których wykonanie kary pozbawienia wolności jest zagrożone przedawnieniem w ciągu

najbliZszych 6 miesięcy, a wykonanie pozostałych kar - 3 miesięcy,
17) w których nastąpi zatarcie skazania w ciągu najbliższych 6 miesięcy,
I8) zwtązane z wykonaniem Europejskiego Nakazu Aresztowania (ENA),
19) o wydanie wyroku łącznego,
20) publikacje orzeczeń w sprawach karnych,
2I) dotyczące przerw tzw. koniecznych w odniesieniu do osadzonych, których stan zdrowia

uzasadniania natychmiastowe zwolnienie z jednostki penitencjarnej - kategoria KOW,
22) dotyczące uchylenia przerwy w wykonywaniu kary pozbawienia wolności z uwagi na

niewłaściwe j ej wykorzystanie,
23) doty czące uchylenia dozoru elektroniczne go,

24) dotyczące zmiany miejsca wykonywania dozoru elektronicznego,
25) dotyczące przerw w wykonywaniu kary pozbawienia wolności w systemie dozoru

elektronicznego"
26) doty cząc e uchylenia waruŃowe go przedterminowe go zwolnienia,
27) v,rymagających dokonania dodatkowego zaliczenia na poczet orzęczonej kary pozbawienia

wolności,
28) z wniosku o orzeczenie środkow zabezpteczającychpo odbyciu kar pozbawienia wolności,
ż9) z wniosku o zastosowanie środków zabezpieczających w postaci umieszczenia w

zamkni ętym zakładzię p sychi atryc zny m,

30) przesłuchanie świadka w trybie ań. 185a. - 185c k.p.k.,
31) procesy lustracyjne osób, które zgłoslły udziń w wyborach prezydenckich.

§3

Polecam prowadzenie rozpraw, posiedzeń jarvnl,cli oraz posiedzeń niejaw.nych w Sądzie
Rejonowym \Ą, Piasecznie z zachou,anienr wymogórł, sanitarno-epidemiologicznvch
obor.l,iązujących w stanie epidemii, a \ł, szczególności:

1. dezynfekcji rąk:

ż. zŃożentem maseczki ochronnej oraz rękawiczek:
3. zachou,aniem odstępu co najmniej 2 metrórł, pomiędz_v wszystkimi osobami

uczestniczącymi w posiedzeniu.

§4

Jeżeli przew,odniczący rozprawy lub posiedzenia tak zdecydr-rje, świadków lub biegłych
przesłuchuje się w drodze wideokonfbrencji prowadzonej z irinego pomieszczenia w. Sądzie.
Potrzebę przeprowadzenla rozprawy lub posiedzenia rv wyzej opisany sposób sędzia relbrent
zgłasza Kierownikowi Oddziału Administracyjnego oraz Kierownikolvi Sekretariatu z co najmniej
1 -dniowym wyprzedzeniem.
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§5

W okresie od 1 do 30 kwietnia 2020 r. zobowiązuję Przewodniczących Wydziałów do
przekazywania w każdym tygodniu do wtorku do godziny 14:00 do Oddziału Administracyjnego
wykazu spraw, które będą prowadzone w następnym tygodniu (sygnatura, strony, przedmiot
sprawy), przy czymvnrykaz spraw odbywających się w okresie od 1 do 3 kwietnia 2020 r. powinien
zostać przekazany do Oddziału Administracyjnego do dnia 30 marca 2020 r. do godziny 10:00.

Wykaz spraw wskazanych w ust. I Oddział Administracyjny przekazuje niezwłocznie ochronie
budyŃu oraz zamtęszcza vq,kaz obejmujący datę, oznaczenie v,rydzińu oraz sygnaturę sprawy na
stronie internetowej Sądu.

Sprawy, które nie zostały umieszczone na stronie internetowej Sądu w postaci v"rykazu, o którym
mowa w ust. 2 lznaje się za zdjęte z wokandy.
Zawiadomień o zdjętych z wokandy lub odwołanych terminach rozpraw lub posiedzeń nie wysyła
się pocztą, chyba, żę Ptzewodniczący Wydziału tak zarządzi w szczegolnie uzasadnionych
przypadkach.

5. O zdjętych z wokandy lub odwołanych terminach rozprawy lub posiedzęnia zawiadamia się jeżeli
to możliwe, mailem, telefonicznie lub faxem.

Osoby kierujące się na rozprawy lub posiedzenia w sprawach niewskazanych w wykazie, o którym
mowa w ust. 2,nie będą wpuszczane do budynku Sądu.

Polecam Wiceprezesowi Sądu Rejonowego w Piasecznie bezpośredni nadzór nad terminowością
publikacji na stronie intemetowej Sądu wykazów, o których mowa w ust. 2,

§6

W przypadku gdyby sytuacja wymagała nagłego, dodatkowego zdjęcia z wokandy danej sprawy
(odwołanie terminu), poza sprawami już zdjętymi z wokandy zgodnie z Zarządzeniem Nr 1Il2020 z
dnia 13 marca 2020 t. oraz Zarządzeniem Nr t9l2020 z dnia 25 marca 2020 r. Prezesa Sądu
Rejonowego w Piasecznie, polecam Przewodniczącym Wydziałów lub osobom ich zastępującym
niezwłocznie poinformowanie o tym Kierownika Oddziału Administracyjnego celem pilnego
umieszczenia na stronie Sądu aktualtzacji o sprawach, które odbywają się w danych dniach.

§7

Wstrzymuję przepro\\iadzanie w Sądzie Rejonor.v_vm w Piasecznie wideokonferencji na tzecz
innych sądów,.

§8

Wstrzymuj ę przeprow adzante w, Sądzie Rej onorłym rł, Piasecznie dyżurów mediatorów.
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§9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji na stronie internetowej Sądu

Rejonowego w Piasęcznie. Z dniem 1 kwietnia 2020 roku przestaje obowiązlrvać Zarządzenie Nr

IIl2020 Prezesa Sądu Rejonowego w Piasecznie z dnia 13 marca 2020 roku.

PreZes

Sqdu Rejonowego w Piasecznie

Radosław Lenarczyk

Do rviadomości:

l. Prezes Sądu Apelacyjnego w Warszarvie

2. Prezes Sądu Okręgowego w Warszarvie

3. Prokurator Regionalny w Warszawie
4. Prokurator Okręgowy ,uv Warszawie
5. Prokurator Rejonolł,1, w Piasecznie
6. Komendant Stołeczny Polic.ii

7 . Prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczy,pospolitej Polskie.i

8. Dziekan Okręgor,vej Rady Adwokackie_i rv Warszawie
9, Dziekan Okręgorvej lzby Radcórł,Prau,ttl,ch w Warszawie
l0, Wiceprezes Sądu Rejonowego r.r, PiaseczIlie

1 l. Przewodniczący orazZastępcy Przewodniczącyclr Wl,działów 1-III Sądu Rejonowego w Piasecznie
12. Sędziolvie SądLr Rejonorvego rv Piasecznie
13. Kierownicy oraz Zastępcy Kieror,vnikorv Wy,działów. Sekcji iOddziału Adrninistracl,jrrego Sądu

Rejonor,l ego rr Piasecznie
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