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W odpowiedzi na pismo z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie dostępności obywateli 
do wymiaru sprawiedliwości w sądach apelacji krakowskiej, uprzejmie przedstawiam, 
co następuje.

W trosce o bezpieczeństwo zdrowotne interesantów oraz pracowników, w Sądzie 
Apelacyjnym w Krakowie zniesiono jedynie część ograniczeń, wprowadzonych w okresie 
epidemii Covid-19.

W dalszym ciągu:
1. Strony postępowania oraz świadkowie stawiają się do sądu w dniu wezwania 

(zawiadomienia) na ściśle określoną w wezwaniu (zawiadomieniu) godzinę, 
z uwzględnieniem potrzeb osób starszych i o ograniczonej sprawności ruchowej, 
zgłoszonych pracownikom ochrony.

2. Osoby wezwane (zawiadomione) zobligowane są stosować się do poleceń ochrony 
sądu związanych z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i przemieszczania się po 
budynku sądu.

3. Przed wejściem do budynku wywieszany jest wykaz wszystkich spraw odbywających 
się w danym dniu, zawierający sygnaturę sprawy, godzinę i numer sali.

4. Do budynku sądu wpuszczane są wyłącznie osoby w maseczkach. Wyjątek stanowią 
interesanci, którzy nie mogą nosić maseczki z przyczyn zdrowotnych. Wówczas
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decyzję o wpuszczeniu interesanta do budynku, celem uczestnictwa w rozprawie lub 
posiedzeniu, podejmuje przewodniczący składu orzekającego. Każdy wchodzący 
poddany zostaje mierzeniu temperatury ciała i zobowiązywany jest do dezynfekcji rąk. 
Osoby odmawiające dezynfekcji rąk lub poddaniu się pomiarowi temperatury ciała 
oraz te, u których zostanie stwierdzona podwyższona temperatura ciała (38 stopni C), 
nie są wpuszczane do budynku Sądu.

5. Osoby niebędące stronami postępowania są wpuszczane na salę rozpraw 
w charakterze publiczności, po uzyskaniu zgody przewodniczącego składu 
orzekającego w danej sprawie, przy uwzględnieniu konieczności zachowania zasad 
bezpieczeństwa, za pośrednictwem pracownika ochrony.

6. Strony postępowania, świadkowie oraz inne osoby uczestniczące w postępowaniu, 
zobowiązane są do opuszczenia budynku sądu niezwłocznie po zakończeniu swojego 
udziału w rozprawie lub posiedzeniu.

7. Wstrzymane pozostają dyżury komórek organizacyjnych sądu tj. Biura Obsługi 
Interesantów, Czytelni Akt oraz Biura Podawczego w poniedziałki do godziny 18.00.

8. Wstrzymane pozostaje przyjmowanie stron we wszystkich sprawach, również 
w sprawach skarg, przez Prezesa i Wiceprezesów Sądu, Przewodniczących 
Wydziałów, Kierowników Sekretariatów Wydziałów Sądu Apelacyjnego w Krakowie. 
Skargi składane są wyłącznie drogą elektroniczną lub na piśmie, a gdy zachodzi 
konieczność wysłuchania skarżącego, także telefonicznie.
Przyjmowanie interesantów przez Biuro Obsługi Interesantów i Czytelnię Akt odbywa 

się od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00. do 15.00, z zachowaniem zasady 
obecności tylko jednej osoby przed stanowiskiem obsługi. W dalszym ciągu stosuje się 
procedurę telefonicznego ustalania terminu korzystania z Czytelni Akt. Czytelnicy nie 
zgłaszają zastrzeżeń do przyjętego systemu udostępniania akt i informacji, nie ma problemu 
z uzyskaniem dogodnego dla nich terminu.

Zarządzeniem nr 16/21/Adm. Prezesa Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 24 maja 
2021 r., uchylono zarządzenie nr 12/20/Adm. z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie składania 
przez interesantów korespondencji bezpośrednio w siedzibie Sądu Apelacyjnego 
w Krakowie, za pośrednictwem skrzynki podawczej wystawionej przy wejściu do budynku 
Sądu. Skrzynka uległa likwidacji, Biuro Podawcze przyjmuje pisma składane bezpośrednio 
w Sądzie, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.45.-15.15. Pracownik przyjmujący pismo 
poświadcza na żądanie przyjęcie pisma na jego kopii lub w książce doręczeń. Zniesiona 
została kwarantanna przyjętej korespondencji.

Proponowane całkowite zniesienie wprowadzonych obostrzeń uznać należy 
za przedwczesne. Stan pandemii nie został odwołany. Doniesienia medialne wskazują na duże 
prawdopodobieństwo kolejnej fali zachorowań, w tym zakażeń wirusem odmiany indyjskiej. 
Publikowane przez Ministerstwo Zdrowia dane według stanu na dzień 8 lipca 2021 r. 
wskazują, że odsetek Polaków zaszczepionych co najmniej jedną dawką szczepionki wynosi 
44,99 %, przy czym dwiema dawkami, zaledwie 35,16 %. Można przyjąć, że nadal mamy 
do czynienia z dużym ryzykiem zakażenia. Racjonalnym wydaje się zatem podjęcie decyzji 
w przedmiocie całkowitego zniesienia obostrzeń w dostępie obywateli do Wymiaru 
Sprawiedliwości jesienią, adekwatnie do sytuacji w Polsce.
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W załączeniu przesyłam informacje Prezesów Sądów Okręgowych w zakresie 
pozostałych sądów apelacji krakowskiej.

Presem
7////

Sądu Apelacyjnego w Krakowie

Załączniki:
- pismo Prezesa Sądu Okręgowego w Kielcach z 8 lipca 2021 r., znak Adm.-l 30-1/20;
- pismo Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie z 8 lipca 2021 r., znak Adm.SO.-Ol 10-27/20;
- pismo Prezesa Sądu Okręgowego w Nowym Sączu z 7 lipca 2021 r., znak A-034-16/20;
- pismo Prezesa Sądu Okręgowego w Tarnowie z 8 lipca 2021 r., znak Adm.-Ol 10-2-52/21.
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