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Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich

Stosownie do pisma z dnia 19 lipca 2021 r., nr VIL510.60.202l.PKR, 

w przedmiocie udzielenia informacji, co do powziętych i wdrożonych działań mających na 

celu rozszerzenia dostępności i luzowania wprowadzonych wcześniej obostrzeń oraz 

ograniczeń w funkcjonowaniu sądów, poniżej przedstawiam, co następuje:

Dokonano analizy przedstawionych zaleceń, w oparciu o ocenę aktualnej sytuacji 

na obszarze apelacji rzeszowskiej, z zachowaniem priorytetów w postaci ochrony 

bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników sądów oraz zapobiegania rozprzestrzenia się 

wirusa SARS-Co V-2. Dokonano przeglądu procedur przez prezesów i dyrektorów sądów 

apelacji rzeszowskiej w sprawie środków zapewniających ochronę życia i zdrowia osób 

przebywających w budynku oraz zabezpieczających działanie procedur sądowych w okresie 

stanu epidemii i tym samym przywrócono funkcjonowanie w większości sądów działanie 

Biur Obsługi Interesanta i przyjęć interesantów, poprzez umożliwienie każdemu 

zainteresowanemu dostęp do komórek organizacyjnych zajmujących się bezpośrednią 

obsługą interesantów, tj. Biura Podawczego, Biura Obsługi Interesanta, Punktu 

Informacyjnego KRK, Czytelni Akt. Ponadto, prezesi niektórych sądów apelacji 

rzeszowskiej przywrócili lub przywrócą w najbliższym czasie bezpośrednią obsługę 

interesantów w Sekretariacie Prezesa Sądu, w Sekretariatach Wydziałów, Oddziałach, 

Sekcjach Sądu i innych komórkach, przy zachowaniu reguł bezpieczeństwa sanitarnego. 

Przywrócono lub będą przywracane w najbliższym czasie godziny urzędowania Sądu 

w każdy poniedziałek po godzinie 16.00.

Zniesiono kwarantannę dokumentacji wpływającej do sądu, jak też odstąpiono od 

mierzenia temperatury osobom wchodzącym do budynków sądowych.
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Dokonano przeglądu wydanych regulacji w zakresie jawności postępowań, poprzez 

umożliwianie uczestniczenia w rozprawie lub posiedzeniu charakterze publiczności 

w większej liczby osób.

Działania podejmowana na terenie tutejszej apelacji przez prezesów i dyrektorów 

sądów są adekwatne do aktualnej sytuacji epidemicznej.

Końcowo pragnę dodać, iż na bieżąco śledzone są wytyczne Głównego Inspektoratu 

Sanitarnego oraz Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu 

Higieny w zakresie aktualnej sytuacji epidemicznej oraz zasad postępowania w związku z 

jeszcze obowiązującym stanem epidemii.

Z poważaniem

Dar i i/fan Mazurek


