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epidemiologicznego i epidemii
Od dnia podpisania

1. Zarzadzenie nr 25/2020 Prezesa i Dyrektora Sadu Rejonowego Lublin-
Wschod w Lublinie z/s w Swidniku z dnia 26 marca 2020 roku w zwiazku z

rozprzestrzenianiem si? na terenie kraju wirusa SARS-COV2 majac na celu
ochron? zdrowia i zycia obywateli oraz zapewnienia bezpieczenstwa w
budynku Sadu Rejonowego Lublin-Wschod w Lublinie z/s w Swidniku

2. Zarzadzenia nr 37/2020 Prezesa i Dyrektora z dnia 22 maja 2020 roku w
sprawie organizacji pracy sadu w trakcie epidemii SARS-COV -2

3. Zarzadzenia nr 38/2020 Prezesa i Dyrektora z dnia 27 maja 2020 roku w
sprawie zasad odbywania rozpraw i posiedzeii jawnych w okresie
wystepowania zagrozenia zwicjzanego z koronawirusem.

4. Zarzadzenie nr 26/2020 Prezesa i Dyrektora z dnia 1 kwietnia 2020 roku w
sprawie izolacji pracownik6w i ograniczenia kontaktow bezposrednich
miedzy osobami przebywajqcymi w sqdzie oraz ograniczenia
przemieszczania sie po budynkach Sadu Rejonowego Lublin-Wschod w
Lublinie z siedziba w Swidniku w zwiazku ze wzrostem zachorowaii na
COVID-19

specjalista ds. BHP, Kierownik Oddzialu Kadr, Kierownik Oddzialu
Gospodarczego, Kierownik Oddzialu Administracyjnego

Stanowisko Data podpis
Audytor wewnetrzny

Radca prawny

Nie sa wymagane dla tego dokumentu.
Z dokumentem powinni zapoznac si?: wszyscy pracownicy Sqdu Rejonowego
Lublin-Wschod w Lublinie z/s w Swidniku

Informacj? o zamieszczeniu dokumentu przesylac nalezy: przewodniczacym
wydzialow, kierownikom sekretariatow wydzialow, kierownikom oddzialow,
kuratorom zawopowym, audytorowi wewnetrznemu, radcy prawnemu.
Udost^pnianie dokumentu podmiotom zewn§trznym: zajzgoda

Wvkonujacv Fu
S.iJu Kejonowego

\\ Lublinie z/s

rrezesa

Win-Wschdd
w/Swidniku
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PODSTA WA PRA WNA:

— Ustawa z dnia 24 lipca 2020 roku poz. 1423 o zmianie ustawy o delegowaniu
pracownikow ramach swiadczenia uslug oraz niektorych innych ustaw Dz. U 2020,
poz. 1423)

— art 22 § 1 pkt 1, art 37a § 2 i art 54 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo
o ustroju sadow powszechnych(tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 365 ze zm.)

— § 30 ust pkt 6 i 15 rozporzadzenia Ministra Sprawiedliwosci z dnia 18 czerwca 2019 r.
- Regulamin urzedowania sadowpowszechnych (Dz.U. z 2019r. poz. 1141),

— Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia
okreslonych ograniczen, nakazow i zakazow w zwiazku z wystapieniem stanu epidemii
(Dz.U. z 2020 r. poz. 878),

— Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczegolnych rozwiazaniach zwiazanych
z zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorob
zakaznych oraz wywolanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374
z pozn. zm.)

— Wytyczne Ministra Sprawiedliwosci i Glownego Inspektora Sanitarnego dla
funkcjonowania sadow wtrakcie epidemii SARS-CoV-2 wPolsce z dnia 18 maja 2020
r.

— Wytyczne Ministra Sprawiedliwosci z dnia 20 sierpnia 2020 r. znak DKO-
ffl.50006.2.2020

SIOWNIK:

Praca zdalna - praca okreslona w umowie o prace laczacej pracownika z pracodawca
w okresie obowiazywania stanu zagrozenia epidemiologicznego albo stanu epidemii,
ogloszonego z powodu COVID-19, oraz w okresie 3 miesiecy po ich odwolaniu, w celu
przeciwdzialania COVID-19, swiadczona przez czas oznaczony poza miejscem jej stalego
wykonywania.

Pracownik - sedzia, asesor sadowy, referendarz, asystent, kurator, urzednik i inny pracownik
Sadu Rejonowego Lublin-Wschod wLublinie z/s wSwidniku.

Sad - Sad Rejonowy Lublin-Wschod wLublinie z/s wSwidniku

Kwarantanna - czasowe odosobnienie osoby zdrowej, co do ktorej istnieje podejrzenie, ze
byla narazona na zakazenie poprzez kontakt zosoba. chora zakaznie.



ROZDZIAL I

ZASADY ORGANIZACJII OBSLUGI W S^DZIE

§1

1. Informacje odnosnie zasad bezpieczehstwa umieszcza si? na zewnatrz budynku oraz
zamieszcza na stronie internetowej Sadu. W Sadzie moze przebywac wylacznie osoba
zdrowa, bez objawow chorobowych sugerujacych chorob? zakazn^, a takze
o organizacji i zasadach obslugi i przemieszczania sie oraz obowiazku posiadania
i noszenia oslony nosa i ust.

2. W budynkach Sadu moga. przebywac wylacznie osoby zdrowe, bez objawow
sugerujacych chorob? zakazn^. Nie moga^ przebywac w budynku i uczestniczyc
w rozprawach osoby, ktore s^ chore, przebywaj^ z osoba^ obj?t4 kwarantannq lub
izolacj^ w warunkach domowych, albo sami s^ objeci kwarantanna lub izolacj^ w
warunkach domowych. Osoby takie, w przypadku ich wezwania do Sadu, powinny
niezwlocznie powiadomic o tym Sad drogq. telefoniczna lub elektroniczn^.

3. Wszystkie osoby wchodzace do budynkow Sadu poddawane s$ pomiarowi
temperatury ciata. Osoby z podwyzszon^ temperature powyzej 37.5 stopnia C, a takze
osoby o temperaturze powyzej 37.0 stopni C noszaca wyrazne objawy infekcji nie
b?dq. wpuszczane do Sadu. Pracownik Ochrony jest zobowiazany zawiadomic
w takim przypadku Kierownika Sekretariatu wlasciwego Wydziahi, ktory
niezwlocznie zawiadamia sedziego referenta.

4. W budynku Sadu nalezy zachowac odleglosc minimum 1,5 metrow od innej osoby.

5. Interesanci przebywajacy w budynku Sadu przez caly czas pobytu korzystaj^
z wlasnej oslony na usta i nos, z wlasnych rekawic jednorazowych lub dezynfekcji
dloni oraz niezbednych przedmiotow np. dlugopis.

6. Do budynku Sadu nie beda^ ponadto wpuszczane osoby, ktore odmowily poddania si?

badaniu, a takze osoby, ktore nie zastosowaly si? do aktualnych wymogow
dotyczacych zakrywania ust i nosa. O takim przypadku nalezy powiadomic
Kierownika Oddzialu Administracyjnego.

7. Przy wejsciu do budynku, a takze na kazdej kondygnacji udost?pniony jest plyn do
dezynfekcji rak, a takze zamieszczona jest informacja o obligatoryjnym korzystaniu z
niego przez wszystkie wchodzace osoby.

8. Miejsca do siedzenia w budynku s^ oznakowane i usytuowane w ten sposob, aby
miedzy osobami zachowany byl co najmniej 2-metrowy odstep w kazdym kierunku,
rowniez na sali rozpraw.

9. Klamki, uchwyty, powierzchnie cz?sto dotykane, powierzchnie wspolne, z ktorymi
stykajq. sie interesanci, sq. okresowo dezynfekowane.

10. Interesanci przebywajacy w budynku i przed budynkiem Sadu obowiazani sa
zachowac co najmniej 2-metrowy odst?p pomi?dzy sob^, nie przemieszczac si? poza
wyznaczonq. stref? (kondygnacj?) i scisle podporzadkowac si? poleceniom
pracownikow Sadu oraz ochrony budynku.

11. Wst?p do budynku Sadu mozliwy jest tylko dla osob, ktore zostaly wezwane badz
zawiadomione o terminie rozprawy lub posiedzenia jawnego, a takze w celu o ktorym
mowa w § 1 pkt 13 niniejszego Zarzadzenia.



12. Wst?p do budynku Sadu mozliwy jest nie wczesniej niz 15 minut przed wyznaczon^
godzina rozprawy lub posiedzenia jawnego. Ochrona budynku dysponuje wykazem
osob badz nazwa^ podmiotow wezwanych i zawiadomionych na dany dzien ze
wskazaniem godziny, przekazywanym przez poszczegolne Wydzialy najpozniej do
godz. 12:00 dnia poprzedniego na adresy mailowy Oddzialu Administracyjnego
(administracja@lublin-wschod.sr.gov.pl).

13.Wst?p do budynku Sadu jest mozliwy nie wczesniej, niz na 10 min przed umowionym
spotkaniem na Biurze Obslugi Interesanta, Biurze Obslugi Ksi^g Wieczystych, Biurze
Obslugi KRS, Biurze Obslugi RZ, Czytelni akt, czy tez umowionym spotkaniem
z kuratorem zawodowym.

14. Przed wejsciem do budynku Sadu kazdy interesant jest zobowiazany zdezynfekowac
r?ce badz r?kawiczki.

15. Osoby wchodzace do Sadu powinny udac si? bezposrednio pod wyznaczon^ sal?, a po
zakonczeniu rozprawy niezwlocznie opuscic budynek

16. Szatnia Sadu jest zamkni?ta do odwolania.

17. Sad zamieszcza w pisemnych wezwaniach badz zawiadomieniach informacj? o tym, iz
interesanci sa zobowiazani do powiadomienia Sadu wylacznie telefonicznie lub

elektronicznie w przypadku obj?cia ich kwarantanna lub izolacj^ domowa^ - celem
usprawiedliwienianiestawiennictwa.

18. W wezwaniu badz zawiadomieniu zamieszcza si? pouczenie, iz na rozpraw? lub

posiedzenie jawne nalezy zglaszac si? z pisemnym wezwaniem badz zawiadomieniem
celem okazania pracownikom ochrony, nie wczesniej niz 15 minut przed wyznaczona
godzinq, a takze o obowiazku zaslaniania ust i nosa z zaleceniem posiadania wlasnych
r?kawiczek.

ROZDZIAL II

PROCEDURA PORUSZANIA SI? PO BUDYNKU S^DU

§1

Pracownicy Sadu

Wszystkie osoby pelniace obowiazki sluzbowe w siedzibie Sadu zobowiazani s^ do
zakrywania nosa i ust za pomoca^ maseczki, przylbicy albo cz?sci odziezy, wychodzqc
kazdorazowo ze swojego pokoju pracy i podczas przemieszczania si? po budynku
s^dowym.

Wszyscy zobowiazani s^ do eliminowania kontaktu bezposredniego
z osobami pracuj^cymi w innych pomieszczeniach i swoje obowiazki wykonuje
jedynie na wyznaczonym stanowisku pracy.

W przypadkach potrzeby kontaktu zasada^ jest porozumiewanie si? telefoniczne lub za
pomoc^ poczty elektronicznej

Osoby korzystajace z urzqdzen wspolnych: np. sieciowych urzadzen, wozkow do
przewozenia korespondencji, czajnikow zobowiazani s^ do zdezynfekowania



dotykanych przez siebie powierzchni urzadzen plynem do dezynfekcji.

5. Ogranicza si? ilosc osob przebywajacych w windach do maksymalnie 2 osob

§2

Interesanci i inne osoby

1. Poruszanie si? po budynku Sadu dopuszczalne jest jedynie w strefach bezposrednio
zwiazanych z czynnosciami, z powodu ktorych nastjrpilo stawiennictwo, tj.
w szczegolnosci oczekiwanie na rozpraw?, do czytelni akt, na Biuro Obslugi
Interesanta, Biuro Obslugi Ksiag Wieczystych, Biuro Obslugi KRS, Biuro Obslugi
RZ, Biuro Podawcze, Kiosk i Barek oraz naumowione spotkanie z kuratorem:

a) Osoby, ktorych sprawy maja bye rozpatrywane na parterze (rozprawy sadowe,
czytelnia akt, sprawy na Biurze Obslugi Interesanta, na Biurze Obslugi Ksiag
Wieczystych, Biurze Obslugi KRS, Biurze Obslugi RZ, po wpuszczeniu przez
pracownika ochrony pozostaja tylko na tej kondygnacji - w obr?bie stref
przynaleznych do odpowiednich pomieszczen,

b) Osoby, ktorych sprawy maja odbyc si? na I pi?trze oraz chca skorzystac z kasy Sadu,
po wpuszczeniu przez pracownika ochrony poruszaja si? wylacznie schodami (za
wyjatkiem osob, ktore ze wzgl?du na stan zdrowia potrzebuja skorzystac
zwindy) i pozostaja przed salami rozpraw, na ktorych s^ wyznaczone rozprawy.

2. Wcelu zapewnienia bezpieczenstwa, porzadku publicznego oraz wlasciwego toku
urz?dowania, zobowiazuje si? wszystkie osoby znajdujace si? na terenie Sadu do
przestrzegania niniejszej procedury.

3. Wszystkie osoby przebywajace na terenie Sadu zobowiazane sa do podporzadkowania
si? poleceniom sluzb ochrony obiektu zwiazanych z zapewnieniem wlasciwego toku
urz?dowania, bezpieczenstwa osob, mienia oraz porzadku publicznego.

4. Pracownik ochrony zobowiazany jest do egzekwowania zasad ruchu osob
w strefie ogolnodost?pnej poprzez wpuszczanie i wypuszczanie z budynku
pojedynczych lub ograniczonej liczby osob umozliwiajacej zachowanie wymaganej
okolo 2 metrowej odleglosci mi?dzy osobami (dotyczy takze pracownikow sadu np.
podczas podpisywania listy obecnosci).

5. Pracownik ochrony zobowiazany jest do mierzenia temperatury wszystkim osobom
wchodz^cym do budynku Sadu wcelu uniemozliwienia wst?pu tym, co do ktorych
zachodzi podejrzenie istnienia choroby zakaznej. Pomiary dokonywane sa przy uzyciu
termometru zdalnego.

6. Po wejsciu do budynku nalezy przeprowadzic dezynfekcj? rak srodkiem
dezynfekujacym, ktory udost?pnia sluzba ochrony.

7. Osoby wchodzace do budynku Sadu zobowiazane sa poddac si? kontroli osobistej
oraz kontroli bagazu przeprowadzonej przez Pracownikow ochrony lub
funkejonariuszy Policji. Kontrola osobista polega na przejsciu przez bramk?



elektromagnetyczna^ sluzaca^ wykrywaniu metali lub sprawdzeniu przy pomocy
r?cznego wykrywacza metali. Kontrola bagazu polega na sprawdzeniu jego zawartosci
przy uzyciu urzadzenia rentgenowskiego lub ogl?dzin. Odmowa poddaniasi? kontroli
b?dzie oznaczala zakaz wst?pu do budynku Sadu.

§3

Lawnicy

1. Warunkiem wejscia do budynku Sadu jest posiadanie stosownego zawiadomienia/

wezwania na rozpraw? lub po okazaniu legitymacji lawnika.

2. Nie b?d^ wpuszczane osoby wykazujace objawy choroby zakaznej takie jak: gor^czka,

kaszel, dusznosci.

3. Pracownicy sluzby ochrony dokonuja pomiaru temperatury ciala osob wchodzacych oraz

sprawdzaja dokonanie dezynfekcji rak srodkami zapewnionymi przez Sad.

4. Osoby wchodzace do Sadu sa zobowiazane do zakrywania ust i nosa za pomocy cz?sci

odziezy, przylbicy, maski albo maseczki. Zwolnione z obowiazku noszenia maseczek s^

osoby, o ktorych mowa w § 17 ust 2 pkt 3 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 15 maja

2020 r. w sprawie ustanowienia okreslonych ograniczen, nakazow i zakazow w zwiazku z

wystapieniem stanu epidemii (Dz. U. 2020, poz. 878).

5. Lawnicy uczestnicz^ w rozprawach w togach zapewnionych przez Sad. Kazdorazowo

togi dezynfekowane sq. w sposobzapewniaj^cy bezpieczne ich noszenie.

6. Przed wejsciem na sal? rozpraw nalezy zdezynfekowac r?ce srodkiem dezynfekcyjnym

znajdujacym si? przed sala rozpraw.

7. Nie wolno wnosic na teren Sadu rzeczy zb?dnych.

8. Osoby przebywajace w budynku Sadu maja obowiazek zachowania bezpiecznej

odleglosci 1,5 m od wszelkich innych osob.

9. Zaleca si? ograniczenie korzystaniaz wind budynkudo 2 osob.

10. Cztonkowie skladu orzekajacego powinni zachowac podczas rozpraw odleglosc 1,5 m

jedna od drugiej, chyba ze na przeszkodzie stoi koniecznosc procesowa.

11. Lawnicy powinni posiadac swoje przybory do pisania.

12. Jezeli lawnik ze wzgl?du na stan zdrowia lub inne przyczyny natury osobistej nie moze

sprawowac czasowo funkcji lawnika powinien niezwlocznie powiadomic pisemnie o tym

Kierownika Sekretariatu (bez koniecznosci podawania przyczyny) o niewyznaczaniu go

do skladu orzekajacego.



ROZDZIAL III

PROCEDURA KONTAKTU BEZPOSREDNIEGO MI^DZY PRACOWNIKAMI
S^DU

§1

1. Przewodniczacy Wydzialow, Kierownicy Sekretariatow Wydzialow/Sekcji, Kierownicy
Oddzialow oraz Kierownicy Zespolow Kuratorskiej Sluzby Sadowej zobowiazani sq. do
rozlokowania pracownikow na stanowiskach pracy oddalonych od siebie o co najmniej
1,5 metra.

2. W przypadkach zbyt duzego zag?szczenia nalezy wykorzystac w pracy inne wolne pokoje,
sale rozpraw, pomieszczenia czytelni czy sali konferencyjnej w sytuacji wyjatkowej braku
pomieszczeh nalezy zglosic zapotrzebowanie e-mailem na adres gospodarczy@lublin-
wschod.sr.gov.pl

3. Pracownik zobowiazany jest do ograniczenia przemieszczania si? po budynku Sadu, do
niezb?dnego minimum.

§2

1. Pracownik zobowiazany jest do eliminowania kontaktu bezposredniego z osobami

pracujacymi w innych pomieszczeniach i swoje obowiazki wykonuje jedynie na
wyznaczonym stanowisku pracy.

2. W przypadkach potrzeby kontaktu zasada^ jest porozumiewanie si? telefoniczne lub za

pomoca^ poczty elektronicznej, a takze mozliwe jest przekazywanie korespondencji
w kartonowych pojemnikach przekazanych do wszystkich komorek organizacyjnych.

3. Kazdy pracownik zobowiazany jest do utrzymywania w stalej aktywnosci poczty
elektronicznej w czasie godzin pracy i zobowiazany jest do odbierania wszystkich
telefonow.

4. Wylacza si? mozliwosc przemieszczania si? po budynku, za wyjatkiem sytuacji
podyktowanych absolutn^ koniecznoscia np. korzystania z toalet czy potrzeby
skorzystaniaz sieciowego urzadzenia kserograficznego lub pokoju socjalnego.

5. W przypadkach, jesli w pomieszczeniach wyznaczonych do wykonywania obowiazkow
znajduje si? czajnik lub urzadzenie kserujace, zaleca si? minimalizowanie korzystania
z pomieszczen wspolnych.

6. Pracownicy korzystajacy z np. czajnikow, lodowek, ekspresow do kawy, sieciowych
urzadzefi, wozkow do przewozenia korespondencji zobowiazani s$ do zdezynfekowania
dotykanych przez siebie urzadzen i narz?dzi, np. uchwytu od lodowki, czajnikow czy
przyciskow od ekspresow do kawy, miejsca styku z dlonmi w wozku czy w urz^dzeniu
sieciowym.

7. Ogranicza si? korzystanie z wind, pozostawiajac je do dyspozycji osob przewoz^cych np.
korespondencj?, akta, materialy biurowe oraz personelu sprzatajacego lub dla osob ze
wzgl?du na stan zdrowia.

8. Kazdy pracownik przed wejsciem do budynku Saduzobowiazany jest zdezynfekowac r?ce
udost?pnionymi do tego celu plynami lub zalozyc r?kawiczki. Plyny i r?kawiczki znajduja



si? przy stanowisku ochrony oraz listach obecnosci.
9. Przy podpisywaniu list obecnosci obowiazujq wskazane w niniejszym zarzadzeniu reguly,

w szczegolnosci zachowanie odst?pu pomi?dzy osobami oraz uzywanie wlasnego
dlugopisu.

10. Potrzeby uzupelniania plynow lub r?kawiczek, poszczegolni kierownicy komorek
organizacyjnych zglaszaj^ na biezaco do oddzialu gospodarczego elektronicznie na adres
gospodarczv@lublin-wschod.sr.gov.pl

§3

1. W celu sprawnego i precyzyjnego ustalenia kr?gu osob oraz sektora budynku, ktory mialby
podlegac kwarantannie i wylaczeniu go z pracy - w przypadku obj?cia podejrzeniem
zakazenia lub zakazeniem konkretnego pracownika, kazdy pracownik Sadu (w tym kadra

zarzadzajaca w danej komorce organizacyjnej) codziennie sporzadza raport z kontaktow
bezposrednich i miejsc przebywania.

2. Raport powinien obejmowac informacje o pracownikach, z ktorymi sporzadzajacy raport
mial kontakt bezposredni (wlacznie z pracownikami, z ktorymi mial kontakt w drodze do
pracy i z pracy) oraz o pomieszczeniach, w ktorych przebywat kazdego dnia (wzor stanowi
zalacznik nr 1 do niniejszego Zarzadzenia) w szczegolnosci z osobami z ktorymi mial
kontakt dluzszy niz 15 minut, bez maseczki, przy braku zachowania 1,5 m odleglosci.
Raport na koniec dnia, pozostawia bezposredniemu przelozonemu do zdeponowania lub
plik zawierajacy niezb?dne dane przesylala elektronicznie.

3. Ustalenie formy przekazywania raportow nalezy do przelozonych (Przewodniczacym lub
Kierownikom - wedlug wlasciwosci), ktorzy s^ upowaznieni do wydania w tym
przedmiocie stosownych zalecen Przelozeni egzekwuj^, deponujg. i zabezpieczaj^
sporzadzane raporty przed nieuprawnionym dost?pem. Przedstawiaja^ je na zadanie
Prezesa lub Dyrektora, jedynie w sytuacji i celu, o ktorym mowa w ust. 1.

4. W przypadku braku podstaw do wykorzystania raportow do uplywu okresu epidemii,
podlegaj^ one zniszczeniu przez dana^ komork? organizacyjn^.

§4

1. Pracownicy odpowiedzialni za realizacj? umow lub zlecen oraz osoby je zast?pujace
zobowiazani s^ do zbierania informacji (telefonicznie - notatka sluzbowa lube-mail) przed
przyjazdem od serwisantow i innych kontrahentow, czy osoby, ktore musz^ pojawic si? w
S^dzie, nie wykazuj^ podstawowych objawow chorobowych.

2. Pracownik odpowiedzialny za realizacj? umow i zleceh ogranicza wst?p do strefy
zamkni?tej dla serwisantow, a w przypadku bezwzgl?dnej koniecznosci wejscia do takiej
strefy, osoba ta ustala drog? poruszania jak najrzadziej ucz?szczan$ przez pracownikow
i informuje o tym bezposredniego przelozonego, a takze pracownikow, aby nie
przemieszczali si?okreslonymi strefami, w ktorych poruszac si? b?d^ serwisanci.

3. Pracownik odpowiedzialny za realizacj? umow i zleceh pozostawia w miejscu portierni
formularz raportu (wzor zal^cznik nr 1 do Zarzadzenia) celem wypelnienia w dniu
obecnosci w Sadzie przez osoby z zewnattz np. listonoszy, osoby swiadczace uslugi
sprzatania, serwisanci lub kontrahenci, dodatkowo ze wskazaniem godziny wejscia i
wyjscia z S^du. Skan dokumentu pracownik merytoryczny (dla listonosza - pracownik



biura podawczego) przekazuje jeszcze wtym samym dniu bezposredniemu przelozonemu
do zdeponowania.
4. Przelozeni pracownikow, o ktorych mowa w ust. 1 egzekwuj^, deponuj^ i
zabezpieczaj^ sporzadzane raporty przed nieuprawnionym dost?pem. Przedstawiaj^ je na
zadanie Prezesa lub Dyrektora, jedynie w celu, o ktorym mowa w § 3 ust. 1.

5. W przypadku braku podstaw do wykorzystania raportow do uplywu okresu epidemii,
podlegaja^ one zniszczeniu przez wlasciw^ komork? organizacyjn^.

ROZDZIAL IV

PROCEDURA POST^POWANIA Z OSOB^ CO DO KTOREJ ZACHODZI
PODEJRZENIE ZARAZENIA KORONAWIRUSEM SARS-COV-2

§1

Pracownicy Sadu

1. Pracownicy z objawami infekcji drog oddechowych powinni niezwlocznie skontaktowac
si? telefonicznie z POZ oraz sq. zobowiazani do przestrzegania zaleceh Pahstwowej
Inspekcji Sanitarnej co do post?powania w zwiazku ze zwi?kszonym ryzykiem zakazenia

koronawirusem SARS-CoV-2 wywolujacym chorob? COVID-19
2. Pracownik z objawami infekcji drog oddechowych, zwlaszcza kaszlem, dusznosci^

i goraczka^ ktory stawi si? w miejscu pracy, powinien zostac jak najszybciej odizolowany
od wspolpracownikow i niezwlocznie odeslany do domu po wyposazeniu go w
maseczk? na twarz oraz r?kawiczki jednorazowe, z zaleceniem kontaktu telefonicznego z
POZ oraz koniecznosci przestrzegania zaleceh Pahstwowej Inspekcji Sanitarnej co do
post?powania w zwiazku ze zwi?kszonym ryzykiem zakazenia koronawirusem SARS-
CoV-2 wywolujacym chorob? COVID-19.

3. W przypadku wystapienia objawow chorobowych, o ktorych mowa powyzej podczas
pracy pracownika, , akcja izolacji oraz podj?ciem czynnosci okreSlonych w ust.2 kieruje
bezposredni przelozony lub inna osoba przez niego wyznaczona, w taki sposob, aby nie
bylo kontaktu z innymi osobami.

4. Pracownik, ktory nie ma objawow infekcji ukladu oddechowego, ale mial bliski kontakt
z osob^, u ktorej potwierdzono zakazenie wirusem SARS-CoV-2, tj. pozostawal
w bezposrednim kontakcie z osoba^ chor^ (wspolmieszkaniec, wspolpracownik) lub
w kontakcie w odleglosci mniej niz 2 metrow przez ponad 15 minut powinien
niezwlocznie skontaktowac si? z powiatow^ stacja^ sanitarno-epidemiologiczna^ i pozostac
przez co najmniej 14 dni w domu, o czym jest zobowiazany poinformowac pracodawc?
telefonicznie lub za pomoca poczty elektronicznej.



ROZDZIAL V

ZASADY BEZPIECZENSTWA NA SALACH ROZPRAW

§1

1. Nalezy zaadaptowac sale rozpraw w taki sposob, aby zapewnic bezpieczne odst?py
(min. 1,5 m) pomi?dzy stolem s?dziowskim a mownica^ swiadka, stolem s?dziowskim a
lawami stron, a takze pomi?dzy stronami i innymi uczestnikami. Nalezy rowniez
zapewnic bezpieczne odst?py pomi?dzy skladem orzekajacym (s?dziowie, lawnicy,
protokolant), jak rowniez pomi?dzy uczestnikami, w tym - konwojentami. Na salach
rozpraw nalezy zamontowac stale lub mobilne przegrody oslaniajace s?dziego oraz
protokolanta, ktorym ponadto zapewnic trzeba przylbic? lub maseczk?. Miejsca do
siedzenia nalezy zorganizowac w taki sposob, aby pomi?dzy osobami za-chowany byt co
najmniej 1,5-metrowy odst?p w kazdym kierunku. Dopuszcza si? znakowanie miejsc za
pomoca^ opisow lub naklejek.

2. Maksymalna liczba osob ktore moga^ przebywac jednoczesnie na danej sali rozpraw
z zachowaniem bezpiecznych odst?pow od innych osob okreslona zostala w zalaczniku
nr 2 do niniejszego Zarzadzenia.

3. W przypadku gdy sklad orzekajacy w danym Wydziale przy rozpoznawaniu okreslonej
sprawy nie dysponuje odpowiednio duza^ sal$ spelniajaca^ wymogi opisane w w/w
Zalaczniku, zwraca si? on za posrednictwem Kierownika Sekretariatu tego Wydziahi o
udost?pnienie odpowiedniej sali pozostajacej w dyspozycji innego Wydzialu.

4. Mozliwosc udziatu publicznosci w rozprawach i posiedzeniach jawnych zapewniona
zostaje poprzez karty wst?pu na sale rozpraw i tylko w przypadku, gdy laczna ilosc osob
(wraz z publicznosci^) nie przekroczy maksymalnej ilosci okreslonej w zalaczniku nr 2
do niniejszego Zarzadzenia. Wydanie tego rodzaju karty nast?puje na zarzadzenie
PrezesaSadu Rejonowego Lublin-Wschod w Lublinie z siedzib^ w Swidniku, w oparciu
o wniosek zainteresowanego zlozony co najmniej na 3 dni przed terminem rozprawy i
posiedzenia jawnego.

5. Z uwagi na zainstalowanie na wszystkich salach rozpraw systemu wentylacji
mechanicznej, zapewniajacego tarn stala^ wymian? powietrza, wyznaczajac rozprawy lub
posiedzenia jawne nalezy pianowac pi?tnastominutowe przerwy pomi?dzy nimi, celem
przeprowadzenia czynnosci dezynfekcyjnych na tychze salach.

6. Swiadkow i bieglych nalezy wzywac pojedynczo, na konkretne godziny, o ile ich
jednoczesna obecnosc nie jest niezb?dna.

7. Rozprawy lub posiedzenia jawne wywoluje si? przy wykorzystaniu elektronicznego
systemu glosowego.

8. Na rozpraw? moga^ wejsc wylacznie osoby z oslony na usta i nos (maseczka lub
przylbica), osoby ktore ze wzgl?dow zdrowotnych nie moga^ zakrywac ust i nosa
maseczk^, zobowiazane sa do korzystania z przylbicy. Oslon? twarzy moznazdj^c, jezeli
tak zarz^dzi prowadz^cy rozpraw? (szczegolnie w celupotwierdzenia tozsamosci).

9. Przed wejsciem na sal? sadowa^ osoby wezwane lub zawiadomione, a takze
przebywajace tarn w charakterze publicznosci powinny zdezynfekowac r?ce albo
zalozyc r?kawiczki.

10. Na sale rozpraw nie wolno wnosic zb?dnych rzeczy.
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11. Sale rozpraw powinny bye regulamie wietrzone poprzez otwieranie okien, wtym przed
rozprawy i nie rzadziej niz co godzin? w trakcie rozprawy.

12. Po zakohczeniu rozprawy lub posiedzenia jawnego protokolant niezwlocznie
zawiadamia telefonicznie albo osobiscie pracownika Oddzialu Gospodarczego, celem
wykonania na sali rozpraw czynnosci dezynfekcyjnych obejmujacych: lawki, stoly,
barierki dla swiadkow, mikrofony, monitory i klawiatury, klamki - przy uzyciu
dost?pnych preparatow

13. Po zakohczeniu wszystkich sesji w danym dniu, sale w ktorych odbywaly si? rozprawy
lub posiedzenia jawne podlegaj^ ozonowaniu.

ROZDZIAL VI

ZASADY DOTYCZ^CE FUNKCJONOWANIA BIUR OBSLUGI
INTERESANTOW I PRZYJ^C INTERESANTOW W BIURZE OBSLUGI

INTERESANTOW, BIURZE OBSLUGI INTERESANTOW KSI^G
WIECZYSTYCH, CZYTELNI, KASY, SPOTKAN Z KURATOREM S^DOWYM

1. Zaleca si?:

a) kontakt i obslug? interesantow telefonicznie pod numerami:

— I Wydzial Cywilny-tel. 81 4648724, 81 4648790, 81 4648721;

— II Wydzial Karny - tel.: 81 464 88 85, 81 464 88 845;

— II Wydzial Karny Sekcja Wykonywania Orzeczeh tel. 81 4648844, 81 4648893;

— IV Wydzial Rodzinny i Nieletnich: tel. 81 464 87 94, 81 464 88 01;

— V Wydzial Ksiag Wieczystych - 81 464 89 13; 81 464 89 12;

— VI Wydzial KRS :

• Monitor Sadowy i Gospodarczy tel.: +48 81 464 87 71

• Biuro podawcze KRS tel.: +48 81 464 87 81, 81 464 87 00

• Czytelnia akt KRS tel. 81 464 87 67, +48 81 464 87 17

• Centralna Informacja Krajowego Rejestru Sadowego KRS (wydawanie odpisow
i zaswiadczeh) tel.: 81 464 87 00

— VII Wydzial Gospodarczy Rejestru Zastawow tel. 81 4648718, 81 4648776;

— VIII Wydzial Gospodarczy tel. 81 4648806, 81 4648805;

— IX Wydzial Gospodarczy dla spraw upadlosciowych i restrukturyzacyjnych tel. 81
4648804,814648802;

— Biuro Obslugi Interesanta - tel. 81 4648722,

— Czytelnia akt - tel. 81 464 89 41

2b) za pomoca poczty elektronicznej:

a) I Wydzial Cywilny - wl (aUublin-wschod.sr.gov.pl
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b) II Wydzial Karny - w2@lublin-wschod.sr.gov.pl

c) IV Wydzial Rodzinny i Nieletnich - w4@lublin-wschod.sr.gov.pl

d) V Wydzial Ksi^g Wieczystych - w5@lublin-wschod.sr.gov.pl

e) VI Wydzial KRS - w6@lublin-wschod.sr.gov.pl

f) VII Wydzial Gospodarczy Rejestru Zastawow - w7@lublin-wschod.sr.gov.pl

g) VIII Wydzial Gospodarczy : w8@lublin-wschod.sr.gov.pl

h) IX Wydzial Gospodarczy dla spraw upadlosciowych i restrukturyzacyjnych
w9@lublin-wschod.sr.gov.pl

i) Biuro Obslugi Interesanta - boi@lublin-wschod.sr.gov.pl

j) Czytelnia akt - czvtelnia@lublin-wschod.sr.gov.pl

a) za pomocq. faksu, Portalu Informacyjnego, e-Puapu i innych srodkow
porozumiewania si? na odleglosc.

2. Kierowanie do Sadu Rejonowego Lublin-Wschod w Lublinie z/s w Swidniku
wszelkich pism i wnioskow zawsze moze nast?powac w formie pisemnej za
posrednictwem operatora pocztowego lub z wykorzystaniem srodkow komunikacji
elektronicznej albo poprzez zlozenie korespondencji na Biurach Podawczych Sadu.

3. Biuro Obslugi Interesantow, w tym Biuro Obslugi Ksiqg Wieczystych, Biuro Obslugi
KRS, Biuro Obslugi RZ i Czytelnia akt sa. czynne w godzinach urz?dowania Sadu, za
wyjqtkiem przerw na dezynfekcj?. Aby nie powodowac nadmiernego zag?szczenia
osob oczekujacych w kolejce przed budynkiem i aby uniknac wydluzenia czasu
oczekiwania na zalatwienie sprawy zaleca si? wczesniejsze e-mailowe lub
telefoniczne umowienie spotkania na stanowiskach biur obslugi interesanta, w tym na
biurze obslugi ksiqg wieczystych. Interesanci nieumowieni w w/w sposob b?dq
obslugiwani w przypadku wolnych stanowisk przeznaczonych do obslugi
interesantow. Liczba stanowisk bezposrednio obslugujacych Interesantow ze wzgl?du
na koniecznosc zachowania odpowiednich odleglosci mi?dzy interesantami jest
ograniczona. Pozostale stanowiska obslugujq Interesantow telefonicznie lub
e-mailowo.

4. Kasa czynna jest od wtorku do piatku 8:00-15:00, poniedzialek 9:30-17:00

(przerwa od 12:30 do 13:00 ), przy czym, zaleca si? korzystanie z platnosci przelewem
lub za pomocq platnosci w e-znakach.

5. Liczba interesantow przebywajacych w Czytelni Akt jest ograniczona do 8, przy
zachowaniu 2 metrow odleglosci od kazdego stanowiska.

6. Akta podlegajqudost?pnieniupo wczesniejszym zamowieniutelefonicznym(81 464
89 41 oraz Czytelnia akt KRS 81 464 87 67, 81 464 87 17) lub mailowym
(czytelnia@lublin-wschod.sr.gov.pl) i sq dost?pne najwczesniej dnia nast?pnego
w ustalonych indywidualnie godzinach.
W zamowieniu istnieje mozliwosc wskazania pelnej godziny, o ktorej maja bye
udost?pnione akta od 8.30 do 14.30. Czas zapoznawania si? z aktami jest ograniczony
do 1 godziny. W przypadku spraw wielotomowych czas przegladania akt uzgadniany
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jest indywidualnie z pracownikiem czytelni akt. Pracownik czytelni akt potwierdza e-
mailem albo telefonicznie dost?pnosc akt o wskazanej godzinie lub gdy wskazana
godzina nie jest mozliwa, pracownik czytelni e-mailowo zaproponuje inny termin lub
godzin? zapoznawania si? z aktami.

7. Do budynku Sadu w celu zapoznania si? z aktami wpuszczani b?dq. tylko interesanci
um6wieni na konkretna godzin?.

8. Pracownik przy umawianiu interesantow do czytelni akt b?dzie uprzedzal
o koniecznosc posiadania wlasnych r?kawiczek ochronnych i zasloni?cia ust
i nosa oraz posiadaniu wlasnego dlugopisu.

9. Zobowiazuje si? Kierownikow Sekretariatow Wydzialow do scislej wspolpracy
z pracownikami czytelni akt, w tym dostarczania akt do czytelni, ktore maja bye
udost?pnione w danym dniu, do godziny 8:00.

10. Aktanie sq udost?pniane w dniu posiedzenia oraz w dniu poprzedzajacym posiedzenie
z udziaiem stron. W zwiazku z powyzszym zaleca si? odpowiednio wczesniejsze
umawianie terminu na zapoznawanie si? z aktami spraw.

11. Ostona twarzy moze bye zdj?ta na krotki czas, jezeli tak zarzadzi pracownik biura
obslugi interesanta lub obslugujacy czytelni? w celu potwierdzenia tozsamosci.

ROZDZIAL VII

ZASADY DOTYCZ^CE ZALATWIANIA SPRAW Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI S^DOWEJ, PRZYJMOWANIE INTERESANTOW PRZEZ

PREZES6W

1. Wstrzymuje si? do odwolania osobiste przyjmowanie interesantow przez Prezesa,
Wiceprezesa, Dyrektora Sadu oraz Przewodniczacych Wydzialow.

2. Skargi skladane sawylacznie telefonicznie, drogq elektronicznq lub napismie.

ROZDZIAL VIII

WARUNKI DOPUSZCZALNOSCI I ZASADY WYKONYWANIA PRACY ZDALNEJ

§ 1 Warunki

1. Pracownik moze wykonywac prac? zdalna, jesli jest to niezb?dne do przeciwdzialania
i zapobiegania rozprzestrzeniania si? epidemii i jezeli:

2.

a) rodzaj obowiazkow na danym stanowisku umozliwia prac? w innym
miejscu niz miejsce stategojej wykonywania,

b) pracownik posiada umiej?tnosci do wykonywania takiej pracy,
c) pracownik posiada mozliwosci techniczne i lokalowe do wykonywania

takiej pracy
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d) miejsce wykonywania pracy zdalnej spelnia warunki bezpieczenstwa i
higienypracy oraz zapewnia bezpieczehstwo informacji

2. Swiadczenie pracy zdalnej moze nast?powac regulamie, sukcesywnie lub tez doraznie
- w okresie obj?cia pracownika kwarantanna^ pod warunkiem spelnienia warunkow
opisanych w ust. 1 powyzej.

§ 2 Zasady

1. Z wnioskiem o wyrazenie zgody na prac? zdalnq pracownika wyst?puje do
pracodawcy jego przelozony - wzor wniosku wraz z oswiadczeniem pracownika
stanowi Zalacznik nr 3 niniejszego Zarzadzenia .

2. Swiadczenie pracy zdalnej przez pracownika nast?puje po wydaniu przez pracodawc?
polecenia wykonywania pracy zdalnej w formie pisemnej lub elektronicznej, ktorego
wzor stanowi Zalacznik nr 4 do niniejszego Zarzadzenia.

3. Pracownik wykonuje prac? zdalnq w miejscu zamieszkania lub innym miejscu uzgod-
nionym z Pracodawcy zgodnie z trescig. umowy laczacej go z Pracodawcy oraz
zakresem obowiazkow.

4. Potwierdzenie obecnosci i czasu pracy nast?puje poprzez wyslanie do Oddzialu Kadr
komunikatu o rozpocz?ciu oraz zakohczeniu pracy drogq mailowq. Czas wyslania
pierwszego komunikatu traktowany jest jako godzina rozpocz?cia pracy, natomiast
godzin? zakohczenia pracy wskazuje pracownik po jej zakohczeniu w kolejnym
komunikacie.

5. Pracownik zobowiazany jest do rozpoczynania pracy z zachowaniem przepisow
o zakazie naruszania doby pracowniczej.

§ 3 Prawa i obowiazki

1. Pracownik ma prawo do wsparcia technicznego ze strony Pracodawcy; niezwlocznie
zglasza pracodawcy wszelkie uzasadnione potrzeby w tym zakresie.

2. Pracownik wykonujacy prac? zdalna^ zobowiazany jest do:

a) pozostawania w dyspozycji Pracodawcy w ustalonych godzinach pracy
i przyjmowania do realizacji biezacych zadah przekazywanych Pracownikowi
w ramach zakresu jego obowiazkow, w szczegolnosci z wykorzystaniem
srodkow komunikacji elektronicznej,

b) zabezpieczania sprz?tu sluzbowego oraz danych (w tym na nosnikach papiero-
wych) przed zniszczeniem oraz dost?pem osob postronnych, w tym wspolnie
z nim zamieszkujacych.

c) przestrzegania zasad bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepisow o ochronie
informacji.

d) niezwlocznego zglaszania przelozonemu wystapienia wypadku w pracy wraz
ze szczegolowym opisem jego okolicznosci, czasu, miejsca zdarzenia,
przyczyn, skutkow, podj?tych dzialah oraz wskazaniem ewentualnych
swiadkow.

3. Pracodawca ma prawo w kazdym czasie cofnac polecenie wykonywania pracy
zdalnej.

4. Pracodawca ma prawo przeprowadzic:

a) kontrol? wykonywania pracy;
b) kontrol? w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy
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Nazwisko i imie
osoby sporzadzaja,cej raport

Stanowisko

Zalacznik nr 1 do Zarzadzenia Nr 52/2020 .

w sprawie ujednolicenia zasad
funkcjonowania Sadu Rejonowego Lublin-
Wsch6d w Lublinie z siedziba w Swidniku

w stanie zagrozenia epidemiologicznego i
epidemii

Data Nrzajmowanego
podczas pracy
pomieszczenie

Osoby, z kt6rymi wystqpil
bezpos>edni kontakt osoby

sporzadzajacej raport

Inne miejsca nalezace do
obiektdw i pomieszczenia, w
kt6rych przebywala osoba
sporzadzajaca raport
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Zalacznik nr 2 do Zarzadzenia Nr 52/2020 .

w sprawie ujednolicenia zasad
funkcjonowania Sadu Rejonowego Lublin-
Wsch6d w Lublinie z siedzibg wSwidniku
w stanie zagrozenia epidemiologicznego i
epidemii

Maksymalna ilosc osob, ktore moga. przebywac na danej sali rozpraw jednoczesnie z
zachowaniem dwumetrowej odleglosci od innych osob

l\r Sali Rozpraw Maksymalna ilosc osob uwzgtydniajqc
sklad orzekajqcy i protokolanta

1, II, III, IV, VI, VIII, IX, X, XI, XII,
XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX,
XX, XXI, XXII, XXIII, XXV

7 osob

V 22 osoby

Vll 12 osob

XXIV 10 osob

Sala konferencyjne 14 osob
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Zalacznik nr 3 do Zarzadzenia Nr 52/2020 .

w sprawie ujednolicenia zasad
funkcjonowaniaSadu Rejonowego Lublin-
Wsch6d w Lublinie z siedziba w Swidniku
w stanie zagrozenia epidemiologicznego i
epidemii

Wniosek o umozliwienie pracy zdalnej

z uwagi na panuj^cq sytuacj? wywolan^ stanem zagrozenia epidemiologicznego

W celu przeciwdzialania i zapobiegania rozprzestrzeniania si? epidemii, zwracam si?

z prosba o umozliwienie pracy zdalnej podleglemu mi pracownikowi

w dniach od do

Pracownik prac? zdalna b?dzie wykonywai w miejscu zamieszkania/inne*

(data i podpis przetozonego)

Oswiadczenie pracownika.

Oswiadczam, ze:

I. do pracy zdalnej uzytkowac b?d?:

1) laptop prywatny/sluzbowy*
2) komputer stacjonarny prywatny/sluzbowy*
3) telefon prywatny/sluzbowy*

4) drukark? prywatna/sluzbowa*

5) siec internetowa prywatna/sluzbowa*
6) inne

II. moje stanowisko pracy zdalnej spelnia wymogi okreslone w § 64*, 65*, 66*, 72*, 73 pkt.
1-2*, art. 74* Regulaminu BHP

III. posiadam mozliwosci techniczne i lokalowe do wykonywania pracy zdalnej
w sposob uniemozliwiajacy dost?p do przetwarzanych danych osob postronnych
w tym wspolnie zamieszkujacych

IV. Znane mi s^ zasady wykonywania pracy zdalnej okreslone w Zarzadzeniu nr 52/2020

(data i podpis pracownika)

"niepotrzebne skre$li6
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Zalacznik nr 4 do Zarzadzenia Nr 52/2020 .

w sprawie ujednolicenia zasad
funkcjonowania Sadu Rejonowego Lublin-
Wsch6d w Lublinie z siedzibg w Swidniku
w stanie zagrozenia epidemiologicznego i
epidemii

Polecenie pracy zdalnej

z uwagi na panujaca. sytuacje wywolana. stanem epidemii/ zagrozenia

epidemiologicznego

W celu przeciwdzialania i zapobiegania rozprzestrzeniania si? epidemii, polecam Pani/Panu

swiadczenie pracy w systemie zdalnym w dniach od do

w miejscu Pani/Panazamieszkania/inne*

"niepotrzebne skre£li<5

(data i podpis pracodawcy)
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