
ZARZĄDZENIE 1212021

Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

z dnia I czerwca 2021 r.

w sprawie organizacji pracy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

w Kielcach oraz działań profilaktycznych służących przeciwdziałaniu potencjalnemu

zagrożeniu zakażenia wirusem SARS-Coy-2.

Na podstawie art. 20 5 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów
administracyjnych (Dz. U. 2021. 137 tj.). zarządza się co następuje:

51.

1. W budynku sądowym, w strefie bezpośrednio przy wejściu, funkcjonuje punkt

kontrolno-informacyjny” obsługiwany przez pracownika Sądu, który realizuje

i nadzoruje wykonywanie przez osoby wchodzące do budynku czynności wymienione

w ust. 2 oraz monitoruje liczbę interesantów udających się do poszczególnych

pomieszczeń Sądu;

2. Wszystkie osoby wchodzące na teren budynku Sądu zobowiązane są do:

- dezynfekcji rąk, zgodnie z udostępnioną instrukcją;

- korzystania z osłony ust i nosa (maseczka jednorazowa lub wielokrotnego użytku);

- poddanie się badaniu temperatury ciała przy użyciu termometru bezdotykowego;

- zachowanie co najmniej 1,5 metrowego odstępu od innych osób.

3. Do budynku Sądu nie zostaną wpuszczone osoby, u których stwierdzono podwyższoną

temperaturę ciała (od 37,5° C), jak też osoby, które nie zastosują się do wymogów,

o których mowa ust. 2.

52.

1. Przyjmowanie interesantów w Biurze Podawczym odbywa się w godz. 730
— 1500

oraz w Kasie Sądu w godzinach 830 — 1230.

2. Dostęp do akt zapewnia się w trybie elektronicznym na zasadach określonych

w przepisach odrębnych.

3. Czytelnia Akt przyjmuje interesantów w ograniczonym zakresie tj. po uprzednim

umówieniu terminu pod numerem 41 34 05 308 lub mailowo na adres e-mail:

sadckielce.wsa.goy.l. W Czytelni może przebywać jeden interesant.

4. Nadal wstrzymuje się przyjmowanie interesantów przez Prezesa, Wiceprezesa

i Przewodniczących Wydziałów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

w Kielcach. Skargi, petycje i wnioski można składać drogą elektroniczną lub na piśmie.



S 3.

1. Praca komórek organizacyjnych Sądu prowadzona jest zgodnie z zasadą sprawnej

realizacji zadań komórki, przy uwzględnieniu zasad związanych z zapobieganiem,

przeciwdziałaniem i zwalczaniem wirusa SARS-Coy-2.

2. Na wniosek pracownika Sądu, w indywidualnych i uzasadnionych przypadkach (np.

kwarantanna), po uzyskaniu zgody bezpośredniego przełożonego, Prezes Sądu może

skierować pracownika do pracy poza miejscem stałego jej wykonywania.

3. Sędziowie oraz pracownicy obowiązani są do niezwłocznego informowania Prezesa

lub Dyrektora Sądu o wszelkich kontaktach z innymi osobami, bądź ogniskami

epidemh, które mogłyby skutkować ewentualnym zachorowaniem na Coyid-19.

54.

Tracą moc zarządzenia Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach::

1) nr 3/2020 r. z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się

wirusa COVID -19 wśród pracowników WSA w Kielcach;

2) nr 8/2020 z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie obowiązków osób wchodzących

do budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach w związku

z wystąpieniem stanu epidemii;

3) nr 10/20201 dnia 22 maja 2020 r.

4) nr 11/2020 z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie wznowienia przyjmowania interesantów

oraz organizacji pracy Czytelni Akt i Kasy Sądu w Wojewódzkim Sądzie

Administracyjnym w Kielcach.

5) nr 29/2020 z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie organizacji pracy Biura Podawczego,

Czytelni Akt i Kasy Sądu w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Kielcach.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

r

Woj 6ja. .Ct .1.

Sdri NSA4 t2k


