Zarządzenie Nr Adm-0012-5/20
Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Radomiu
z dnia 16 kwietnia 2020r.
w sprawie zapoznawania się przez osoby uprawnione z aktami spraw pilnych
w Czytelni Akt Sądu Okręgowego w Radomiu
W związku ze stanem epidemii, na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 w związku z art. 37a
§ 1 w związku z art. 54 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów
powszechnych (Dz. U. z 2020r. poz. 365) oraz art. 207 § 1 i 2 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. Kodeks pracy w związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca
2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U.
2020 poz. 491, 522, 531), a także

ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 r.,
poz. 374), rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem
stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 658) oraz Regulaminem funkcjonowania Biura Obsługi
Interesanta Sadu Okręgowego w Radomiu wprowadzonego zarządzeniem Prezesa i
Dyrektora Sądu Okręgowego w Radomiu Adm-0012-7/19 z dnia 20 grudnia 2019 r.
zarządzam, co następuje:
§1
1. Czytelnia Akt Sądu Okręgowego w Radomiu w siedzibie przy ul. Piłsudskiego
10 udostępnia uprawnionym osobom zainteresowanym akta spraw pilnych,
określonych w art. 14a ust. 4 i 9 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
(Dz. U. 2020r., poz. 374, 567, 568), rozpoznawanych we wszystkich wydziałach
Sądu Okręgowego w Radomiu.
2. Akta spraw można przeglądać od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.45 do
15.15 po ich wcześniejszym zamówieniu z co najmniej 2 dniowym wyprzedzeniem,

kontaktując się telefonicznie Biurem Obsługi Interesanta lub sekretariatem
wydziału lub wysyłając formularz rezerwacji akt dostępny na stronie internetowej
Sądu pod adresem https://www.radom.so.gov.pl/rezerwacja-akt .
3. Za sprawną koordynację organizacji udostępniania akt spraw pilnych uprawnionym
osobom zainteresowanym odpowiadają w zakresie swoich kompetencji Kierownik
Biura Obsługi Interesanta oraz Kierownik Sekretariatu Wydziału.
§2
Osoby, o których mowa w § 1, przed wejściem do pomieszczenia Czytelni Akt mają
obowiązek stosować środki ochrony osobistej w celu zapobiegania zakażeniu wirusem
SARS-CoV-2 w siedzibach Sądu Okręgowego w Radomiu, w tym w szczególności
poddania się pomiarowi temperatury, dokonania dezynfekcji dłoni, stosowania maseczek
oraz rękawiczek ochronnych.
§3
W pomieszczeniu Czytelni Akt może znajdować się jednocześnie dwie osoby, w tym
osoba przeglądająca akta oraz pracownik Czytelni Akt.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania.
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