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Zastępca

Rzecznika Praw Obywatelskich

W nawiązaniu do pisma z 19.07.2021 r. nr VII.510.60.2021.PKR w sprawie ograniczeń 

związanych z dostępem obywateli do sądów uprzejmie informuję, iż w związku 

z rekomendacjami Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 18.06.2021 r. w sprawie DKO- 

IV.5006.37.2001 dotyczącymi złagodzenia ograniczeń w funkcjonowaniu jednostek 

administracji publicznej większość sądów obszaru apelacji łódzkiej podjęło działania 

zmierzające do odpowiedniego zapewniania organizacji pracy, z zachowaniem zasad reżimu 

sanitarnego, mającej na celu realizację praw stron i uczestników postępowań.

Zgodnie z wymienionymi rekomendacjami sądy obszaru apelacji dokonały reasumpcji 

zarządzeń wydanych na skutek wcześniejszych wytycznych Ministerstwa Sprawiedliwości 

mających na celu ochronę zarówno stron, uczestników postępowań jak i pracowników 

wymiaru sprawiedliwości przed zarażeniem wirusem SARS-CoV2.

Przywrócono organizację pracy wskazaną w §39 pkt 3, 4 i 5 Rozporządzenia Ministra 

Sprawiedliwości z 18.06.2019 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. poz. 

1141 ze zm.) odnośnie przyjmowania interesantów i czasu urzędowania sądów.

Dostęp publiczności w zakresie udziału w posiedzeniach i rozprawach w większości 

jednostek uwarunkowany jest koniecznością zachowania rekomendowanych przez Główny 

Inspektorat Sanitarny reguł bezpieczeństwa (zachowania odpowiedniego dystansu, 

dezynfekcji rąk, zasłanianiu ust i nosa).
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Wskazać należy, iż w sądach obszaru apelacji łódzkiej dostęp do sądu, nawet 

w szczycie zagrożenia epidemicznego, był zapewniony. Wystawiona była skrzynka 

podawcza do składania korespondencji, która była regularnie opróżniana. Obsługa zdalna 

(telefon, poczta elektroniczna) była zapewniona w godzinach pracy Sądu.

Strony zawiadomione bądź wezwane na termin rozprawy, czy posiedzenia miały możliwość 

wzięcia w nim udziału osobiście, lub - na późniejszym etapie - za pośrednictwem środków 

komunikacji elektronicznej.

Interesanci chcący osobiście złożyć korespondencję w Sądzie mieli możliwość 

telefonicznego umówienia się na konkretną godzinę na wizytę w BOI.
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