Zarz4dzenie Nr 29120
Prezesa S4du Okrggowego w Piotrkowie Trybunalskim
z dnia 20 marca 2020 roku

W zwiyzku z podejmowanymi dzialarnami

t7a

rzecz przeciwdzialanta rozprzestrzeniania sig

koronawirusaSARS-CoY-2,napodstawieart,22$1pktI,art.37a$Irart.54S2ustawy
z dnia27 lipca2001, r. - Prawo o ustroju s4d6w powszechnych (tj, Dz,U.2020r.,poz. 365), $ 30 ust.
1 pkt 6 i 15 rozporz4dzenia Ministra Sprawiedliwoici z dnia 18 czetwca 20I9r. - Regulamin
urzgdowania s4d6w powszechnych (Dz. U. 201,9r., poz. 7I4l ze zm,), a tabze przepis6w ustawy
z dnta 2 marca 2020r. o szczeg6lnych rozwi4zaniach zwi4zanych z zapobieganiem,
przeciwdzraLaniem

r

zwalczaniem COVID-19, innych chor6b zakaLnych oraz wywolanych nimi

U. 2020r., poz. 374), w zwt4zkt z rozporzqdzeniem Ministra Zdrowia
z dnta 13 marca 2020 r. w sprawie ogloszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu
zagroLenia epidemicznego (Dz. U. z 2020t., poz. 433) oraz w uwzglgdnieniu rekomendacji
sytuacji kryzysowych (Dz.

Ministerstwa SprawiedliwoSci z dnia

1

B marca 2020r. zaw artych

w piSmie DNA-II.5

1

0

.20 .2020 oraz

z dnta19 marca2020r. zawartvch w pi6mie DKO-III.5006.I.2020

zarz4dzam;

$1

1. W okresie od dnia I kwietnia 2020r. do odwolania
minimum kontaktu pracownik6w S4du Okrggowego

ograniczenTe

w

do niezbgdnego

Piotrkowie Trybunalskim

z interes ariusz ami zew nQtlznymr.

od dnia I kwietnia 2020r. do odwolania odwolanie w poniedzialki
po godz. 15.30 dylurow sekretariat6w Wydzial6w I - V, Opiniodawczego Zespolu
S4dowych Specjalist6w, Biura Obslugi Interesanta oraz Punktu Informacyjnego

2. W

okresie

Kraj owego Rej estru Karnego, rownie? telefonicznych
a

J.

i

elektr oniczny ch.

W okresie od dnia 1 kwietnia 2020r. do odwolania zaprzestanie bezpoSredniej obslugi
interesant6w

w

sekretariatach Wydzial5w, Oddzial6w, Opiniodawezego Zespolu

S4dowych Specjalist6w, Biura Obslugi Interesant6w wraz

z Czfielma, Akt otaz

w Punkcie Inforrnacyjnym Krajowego Rejestru Karnego.
A
T.

Ograniczente pracy Biura Obslugi Interesant6w jedynie

do udzielania

infonnacji

telefonicznie lub za poSrednictwem poczty elektronicznej.
5.

ograniczenie pracy Punktu Informacyjnego Ifuajowego Rejestru Kamego
do udzielania odpowiedzi
pocztowego.

na

zapytania zlolone wyLqcznie za poSrednictwem operatora

s2
l. Odwolanie wszystkich rozpraw

i

posiedzef wyznaczonych na terminy

w

okresie

od dnia 1 kwietnia 2020 do dnia 30 kwietnia 2020 r. w Wydztalach S4du Okrggowego

w

Piotrkowie Trybunalskim, za wyj4tkiem spraw pilnych,

w

spos6b oczyr,visty

w1'rnagai 4cych odbycia po siedzenia.
2.

Zasprawy pilne, o kt6rych mowa w $ 1, podlegaj4cerozpoznaniu,uznaje sig sprawy:

a)

w przedmiocie zastosowania iprzedluienialyrnczasowego aresztowania, sprawy,

w kt6rych orzeczono

Srodek zabezpieczajqcy

psychiatrycznyrT'r, sprawy rozpoznawane

w

w

postaci poby.tu

w

zakladzie

postgpowaniu przyspieszonym oraz

sprawy zag[ohone przedawnieniem karalnoSci czyru albo przedawnieniem wykonania

kary, oraz sprawy
cudzoztemca

w

o zastosowanie

Srodka detencyjnego

strze2onym oSrodku

w

postaci umieszczenia

lub zastosowania wobec niego aresztu dla

cudzoziemc6w, sprawy, w kt6rych wykonywania jest karcpozbawienia wolnoSci albo

inna kara lub Srodek przymusu skutkuj4cy pozbawieniem wolnoSci, jezeli
rozslrzygnigcie s4du dotyczy zwolnienia osoby pozbawionej wolnoSci

z

zakladu

kamego lub aresztu Sledczego albo jest niezbgdne do wykonania takiej kary lub Srodka
przymusu w tym zakladzie lub areszcie;

b) odebranie

osoby podlegaj4cej wladzy rodzicielskiej lub pozostaj1cej pod opiek4

wymagaj4ce wydania zarz4dzenia

w trybie afi. 569 $ 2 ustawy z dma 17 listopada

7964r. - I(odeks postgpowania cy wilnego (Dz.U. z 2019 t., poz. 1460 ze zm.), sprawy,
o kt6rych mowa w ustawie

(Dz.U.

z

201,8r.,

z dnia 19 sierpnia 1994r, o ochronie zdrowia psychicznego

poz. l8l8 ze zm.), sprawy dotycz4ce umieszczenia nieletniego

w schronisku dla nieletnich, sprawy, w kt6rych nieletni zostal umieszczony
w schronisku dla nieletnich oraz sprawy dotyczqce umieszczenia maloletniego
cudzoziemca w plac6wce opiekuriczo- wychowawczej, jak rowniez czynnoSci
z

zakresu postgpowania wykonawczego

sprawy

w przedmiocie

w wyAej wymienionych sprawach, a

rozpoznania wniosk6w

reprezentowania interes6w rnaloletnich

w

o

ustanowienie kuratora

takae

w

celu

postgpowaniu przed s4dem lub inn)zm

organem;

c)

o kt6rych mowa w ustawie

z dnia22listopada2}l3r. o postgpowaniu wobec osob

z zaburzeniami psychicznymt stwarzajqcych zagrohente Zycia, zdrowia lub wolnoSci
seksualnej innych os6b (Dz. U.

220I9r.,poz.2203 ze zm.);

d) z wniosku, o kt6rym mowa w art. 1 la ustawy z dnia 29 lipca
o przeciwdzialantu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r.,

poz,2I8

ze zm.);

e)

zwiEzane z wykonaniem Europejskiego Nakazu Aresztowania (ENA);

0

przesluchania osoby

w trybie zabezpieczenia

2005r.

dowodu lub co do ktorej zachodzi

obawa, 2e nte bgdzie moLna jej przesluchat na rozprawie.

3. W

uzasadnionych sytuacjach przeprowadzanie posiedzeri penitencjaraych przy

zapewni eniu udzi alu skazanego w drodze wideokonferencj i.

s3
Powiadornienie stron

i

uczestnik6w

o odwolaniu rozpraw i

posiedzen za poirednictwem

dostgpnej drogi komunikacji (telefon, fax, e-mail, operator pocztowy),

Zdjqcie

z

wokandy tozpraw

i

$4
posiedzeri, kt6rych

z vwagr na kr6tki

termin

okresie o<l 1 kwietnia

2020r.

nie moZna odwolai.

$s
Odwolanie wszystkich zaplanowanych w

do 30 kwietnia 2020r. termin6w badari poprzedzaj4cych wydanie opinii przez Opiniodawczy
Zespol S4dowych Specj alist6w.

$6
Powiadomienie stron i uczestnik6w o odwolaniu tenninu badania za poSrednictwem dostgpnej
drogi komunikacji (telefon, fax, e-mail, operator pocztowy).

s7
Zaruqdzenie podlega opublikowaniu

w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogloszef w

budynku S4du Okr'ggowego orazprzed wejdciem do budynku S4du.

Zarz4dzenie

$8
wchodzi w Lycie z dniem 20 marca2\2h.
WTCEPREZES SADU OKR4GOWEGO
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

SKI

