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Sądu Okręgowego
w Kielcach

W imieniu MOZ NSZZ Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości RP w Kielcach, w
związku z coraz liczniejszymi przypadkami zachorowań na koronawirusa (w tym w Kielcach
i miastach województwa świętokrzyskiego), zwracamy się kolejnym pismem o wydanie
stosownych dyspozycji w kwestii dotyczącej zminimalizowania prawdopodobieństwa
wystąpienia pandemii ww. grypy wśród pracowników Sądu Okręgowego w Kielcach poprzez
bezwzględne wstrzymanie przyjmowania interesantów w Biurze Podawczym, Kasie Sądu,
Punkcie Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego, gabinetach lekarskich i OZSS
mieszczących się w budynku Sądu Okręgowego przy ul. Wróblewskiego w Kielcach- do
odwołania. Pracownicy ww. agend Sądu są szczególnie narażenie na możliwość
zainfekowania się wirusem Covid-19 z uwagi na bezpośredni charakter obsługi przez ww.
osoby petentów Sądu z całego województwa świętokrzyskiego (i nie tylko).
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) oficjalnie poinformowała, iż ww. wirus w
środowisku nieożywionym tj. poza organizmem człowieka, utrzymuje swoją „żywotność” na
papierze i folii (z czego niewątpliwie wykonane są pisma i inne dowody składane
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bezpośrednio przez interesantów w poszczególnych agendach Sądu) do 24 godzin, co
niewątpliwie przemawia za wstrzymaniem bezpośredniej obsługi petentów w budynku Sądu.
Nadmienić należy, iż Krajowy Operator Pocztowy Poczta Polska S.A. od dnia 14 marca 2020
roku wstrzymał obsługę przesyłek zagranicznych. W sądach w których nie zamknięto Biur
Podawczych i Biur Informacji KRK, KRS i Wydziałów Ksiąg Wieczystych, składane pisma
i wnioski w większości nie miały statusu pism priorytetowych, a wręcz profesjonalni
pełnomocnicy, notariusze, komornicy hurtowo składali wnioski i pisma procesowe na tzw.
„odległe” terminy, narażając tym samym na zainfekowania koronawirusem pracowników
sądów.
Z posiadanych przez NSZZ PWS RP informacji wynika, iż w części sądów na terenie
kraju wprowadzono bezwzględny zakaz wstępu do nich interesantów, skrócono czas pracy,
czy też wprowadzono jedynie dyżury w wydziałach i oddziałach.
Wykorzystując nowoczesne, funkcjonujące już rozwiązania teleinformatyczne jak i
inne tj. elektroniczny wniosek do KW, KRS i KRK, wgląd stron do sprawy za pośrednictwem
portalu informacyjnego, składanie pism nie bezpośrednio na Biurze Podawczym, a za
pośrednictwem operatorów pocztowych, udzielaniu informacji stronom telefonicznie lub np.
mailowo, a nie bezpośrednio na Biurze Obsługi Interesanta czy też w Wydziale Ksiąg
Wieczystych oraz dokonywanie wpłat na konto, a nie bezpośrednio w Kasie Sądu- w
znacznym stopniu umożliwi właściwe procedowanie toczących się postępowań pomimo
wprowadzenia powyższych obostrzeń związanych z ograniczeniem bezpośredniej obsługi
interesantów w budynkach danego Sądu.
W ostatnich latach zostały wydatkowane ogromne środki finansowe na wdrożenie
w sądach powszechnych nowoczesnych rozwiązań IP, które obecnie umożliwiają
„załatwienie” prawie każdej sprawy w sądzie bez konieczności stawiennictwa w budynku
Sądu. Powyższe udogodnienia informatyczne w pełni pozwalają na „zamknięcie” ww.
urzędów dla interesantów. Te systemy informatyczne były tworzone w celu usprawnienia
funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, i to właśnie teraz winny zostać maksymalnie
wykorzystane dla zminimalizowania ryzyka zachorowań wśród zarówno interesantów, ale
zwłaszcza pracowników sądów i ich rodzin.

Jednocześnie w związku z brakiem odgórnej decyzji przedstawicieli Ministerstwa
Sprawiedliwości w kwestii całkowitego zamknięcia sądów powszechnych i scedowanie jej
wydania (lub nie wydania) na Prezesów i Dyrektorów poszczególnych jednostek, w imieniu
MOZ NSZZ Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości RP w Kielcach zwracamy, się o
przeanalizowanie możliwości całkowitego zamknięcia zarządzanej przez Państwa jednostki.
MOZ NSZZ Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości RP w Kielcach zwraca również
uwagę, iż w przypadku porównywalnego do krajów UE wzrostu zachorowań kornawirusem
w Polsce, zbyt późne wprowadzenie obostrzeń dotyczących funkcjonowania sądów
powszechnych, może doprowadzić do wystąpienia pandemii powyższej choroby wśród
pracowników sądów. Sytuacja taka wymusi całkowite zamknięcie na dłuższy okres
poszczególnych jednostek (do dnia dzisiejszego już 2 sądy zostały zamknięte) w tym Sądów
Okręgowych, w których to procedowane są sprawy w tzw. trybach wyborczych, co pośrednio
uniemożliwi przeprowadzenie wyborów prezydenckich planowanych na dzień 10 maja 2020
roku.
W związku z powyższym w imieniu MOZ NSZZ Pracowników Wymiaru
Sprawiedliwości RP w Kielcach wnosimy jak w petitum powyższego pisma.
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