
ZARZĄDZENIE NR RZ 13/21 

Zarządzenie nr RZ 13/21 Prezesa Sądu Rejonowego w Sosnowcu z dnia 26 marca 2021 
roku w sprawie czasowego ograniczenia działalności Sądu Rejonowego w Sosnowcu 

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 Sosnowcu, a także osobom przebywającym w 
budynkach Sądu Rejonowego w Sosnowcu 

Na podstawie: 

 22 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 
2072), 

 54 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. 
poz. 2072), 

 30 ust. 1 pkt 15 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. Regulamin 
urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1141), 

zarządzam, co następuje: 

§ 1 

1.Odwołanie wszystkich rozpraw i posiedzeń jawnych wyznaczonych na terminy w okresie od 29 
marca 2021 r. do 9 kwietnia 2021 r. w Wydziałach Sądu Rejonowego w Sosnowcu, za wyjątkiem: 

 spraw pilnych, o których mowa w § 2 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 
czerwca 2019 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych. 

 rozpraw i posiedzeń, które odbędą się w trybie zdalnym oraz tych które odbywają się bez udziału 
stron 

 spraw, w których został wyznaczony termin do ogłoszenia orzeczenia kończącego 
postępowanie, 

 spraw, które sędzia referent uzna za konieczne do rozpoznania w wyznaczonym już terminie. 

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. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

2. Przewodniczących Wydziałów, Kierowników sekretariatów, Kierowników Zespołów i Oddziałów 
zobowiązuję do zapoznania z jego treścią wszystkich podległych pracowników. 

3. Kierownika Oddziału Gospodarczego zobowiązuję do przekazania kopii zarządzenia – za 
pisemnym potwierdzeniem - służbom ochrony budynku, firmie świadczącej usługi sprzątania oraz 
policji sądowej. 

4. Zarządzenie podlega publikacji w BIP oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w strefie 
ogólnodostępnej, a także dostępne jest do wglądu w Biurze Obsługi Interesantów/ Oddziale 
Administracyjnym. 

 na oryginale właściwe podpisy 
Prezes Sądu Rejonowego w Sosnowcu 
SSR Małgorzata Hencel – Święczkowska 

 


