
Zarządzenie nr Adm-0001-5/21 Prezesa Sądu Rejonowego w Pszczynie z dnia 25 
marca 2021 roku w sprawie czasowego ograniczenia działalności Sądu Rejonowego 
w Pszczynie w związku z występującym stanem epidemii, wywołanym zakażeniami 
wirusem SARS-COV -2, stale wzrastającą liczbą osób zakażonych na terenie kraju i 
województwa śląskiego, w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom Sądu 
Rejonowego w Pszczynie, a także osobom przebywającym w budynkach Sądu 
Rejonowego w Pszczynie,  
na podstawie: 

 artykułu 22 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów 
powszechnych (Dziennik Ustaw z 2020 roku, pozycja 2072), 

 artykułu 54 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów 
powszechnych (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2020 roku, pozycja 2072), 

 § 30 ustęp 1 punkt 15 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 
czerwca 2019 roku Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dziennik 
Ustaw z 2019 roku, pozycja 1141), 

zarządzam, co następuje: 
§1 
1. Odwołanie wszystkich rozpraw i posiedzeń jawnych wyznaczonych na terminy 
w okresie od 29 marca 2021 roku do 9 kwietnia 2021 roku w Wydziałach Sądu 
Rejonowego w Pszczynie, za wyjątkiem: 

1) spraw pilnych, o których mowa w § 2 punkt 5 Rozporządzenia Ministra 
Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 roku Regulamin urzędowania sądów 
powszechnych, 

2) rozpraw i posiedzeń, które odbędą się w trybie zdalnym, 
3) spraw, w których został wyznaczony termin do ogłoszenia orzeczenia 

kończącego postępowanie, 
4) spraw, które sędzia referent uzna za konieczne do rozpoznania w 

wyznaczonym już terminie jako pilne, po uprzedniej zgodzie Prezesa Sądu 
Rejonowego w Pszczynie. 

2. Powiadomienie stron i uczestników o odwołaniu rozpraw i posiedzeń, a także, 
jeżeli to możliwe o nowym terminie, dostępną drogą komunikacji (telefon, fax, e-mail, 
operator pocztowy). 
§2. 

1. Od 29 marca 2021 roku do 9 kwietnia 2021 roku - interesantów nie przyjmują 
następujące komórki organizacyjne Sądu Rejonowego w Pszczynie:  
1) Sekretariaty Wydziałów/Oddziałów/Sekcji/Zespołu, za wyjątkiem 

sytuacji, o których mowa w § 2 ustęp 5. 
2) Biuro Podawcze/Biuro Obsługi Interesantów. 
3) Kasa.  
4) Biuro Podawcze i Biuro Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych. 

2. Podstawowymi formami kontaktu z Sądem Rejonowym w Pszczynie są: 
1) poczta elektroniczna/ePUAP/fax. 
2) kontakt telefoniczny. 
3) forma pisemna - za pośrednictwem operatora pocztowego. 

3. Korespondencję we wszystkich sprawach można składać do udostępnionej w 
budynku Sądu Rejonowego w Pszczynie przy ulicy Bogedaina 14 (przy 
głównym wejściu) skrzynki wrzutowej na korespondencję, zgodnie z 
określonymi wymogami w Zarządzeniu Prezesa Sądu w miejscu z dnia 9 
kwietnia 2020 roku Adm-0160-8/20. 



4. Interesantom rekomenduje się dokonywanie wpłat w drodze przelewu na 
wskazany w wezwaniu numer rachunku bankowego, ponadto możliwe jest 
dokonywanie wpłat za pomocą samoobsługowego terminala płatniczego w 
budynku Sądu przy ulicy Bogedaina 14. 

5. Akta spraw, w których nie zostały odwołane rozprawy/posiedzenia lub w 
których istnieje możliwość złożenia środka zaskarżenia, udostępniane będą 
osobom uprawnionym w sekretariacie właściwego Wydziału tylko po 
uprzednim złożeniu wniosku telefonicznie lub mailem. Akta będą udostępniane 
w terminie i o godzinie, o której osoba wnioskująca o ich udostępnienie będzie 
poinformowana przez pracownika sekretariatu wydziału drogą telefoniczną lub 
mailową. 

6. Powiadomienie interesantów komórek organizacyjnych, o których mowa w § 2 
ustęp 1 o odwołaniu ustalonego terminu, a także jeżeli to możliwe o nowym 
terminie (telefon, fax, e-mail, operator pocztowy). 

§3. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
Na oryginale podpis Prezesa Sądu Rejonowego w Pszczynie Artura Kota 


