
 
 
 
 

Tabela 1. Ograniczenia udziału publiczności i mediów w rozprawach i posiedzeniach sądowych* 
 
 

Stan na 30 lipca 2020 r. 

 
 

Legenda: 
 

Możliwość 
uczestnictwa w 

rozprawie/posiedzeniu 
w charakterze 
publiczności 

Brak bezpośredniego 
zakazu wejścia 
publiczności do 
budynku sądu 

 
Zakaz udziału 
publiczność w 

rozprawie/posiedzeniu 

Sądy, które nie 
podają informacji 

na temat 
publiczności 

 

Dostęp dla 
mediów 

 
 
 
 

 

Sądy 

Możliwość wejścia 
publiczności na 

posiedzenie/rozpr 
awę 

Na ile dni 
przed trzeba 

się zgłosić 

 

Podstawa prawna 

 

Link do Zarządzenia 

 
 

SN 

 

tak, po uzyskaniu 
karty wstępu 

 
 

1 

 
Zarządzenie Nr 

58/2020 Prezesa SN z 
dnia 29 maja 2020 r. 

 
http://www.sn.pl/aktualnosci/SiteAssets/Lists/Wydarzenia/AllItems/Zarz%C4%85dzeni 
e%20Nr%2058_2020%20Pierwszego%20Prezesa%20SN%20z%20dnia%2029%20maja% 
202020%20r.pdf 

 
Sądy 

Apelacyjne 

 

 

SA Białystok 

 
tak, po uzyskaniu 

karty wstępu 

 

1 

Zarządzenie Nr 
022/52/20/A Prezesa 
SA w Białystoku z dnia 

15 czerwca 2020 r. 

 

https://bialystok.sa.gov.pl/attachments/article/1442/zarzadzenie.pdf 

http://www.sn.pl/aktualnosci/SiteAssets/Lists/Wydarzenia/AllItems/Zarz%C4%85dzenie%20nr%2058_2020%20Pierwszego%20Prezesa%20SN%20z%20dnia%2029%20maja%202020%20r.pdf
http://www.sn.pl/aktualnosci/SiteAssets/Lists/Wydarzenia/AllItems/Zarz%C4%85dzenie%20nr%2058_2020%20Pierwszego%20Prezesa%20SN%20z%20dnia%2029%20maja%202020%20r.pdf
http://www.sn.pl/aktualnosci/SiteAssets/Lists/Wydarzenia/AllItems/Zarz%C4%85dzenie%20nr%2058_2020%20Pierwszego%20Prezesa%20SN%20z%20dnia%2029%20maja%202020%20r.pdf
https://bialystok.sa.gov.pl/attachments/article/1442/zarzadzenie.pdf


 
 
 
 
 
 
 
 

SA Gdańsk 

tak, ale jedynie w 
wyjątkowych 

sytuacjach, o ile 
nie wywoła 

nadmiernego 
zagrożenia, 

decyzja należy do 
przewodniczącego 

składu 
orzekającego; 
udział mediów 
wymaga zgody 

Rzecznika 
Prasowego w 

porozumieniu z 
przewodniczącym 

składu 
orzekającego 

 
 
 
 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

 
Zarządzenie Nr 

85.2020 Adm Prezesa i 
Dyrektora SA w 

Gdańsku z dnia 25 
maja 2020 r. 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.gdansk.sa.gov.pl/container/aktualnosci/2020//zarzadzenie-Nr-85-2020- 
adm-prezesa-i-dyrektora-sadu-apelacyjnego-w-gdansku-z-dnia-25-maja-2020-r..pdf 

 

SA Katowice 

 
tak, po uzyskaniu 

karty wstępu 

 

3 

Zarządzenie Nr 35/20 
Prezesa SA w 

Katowicach z dnia 2 
czerwca 2020 r. 

 

https://katowice.sa.gov.pl/container/aktualnosci/Zarzadzenie_35_20.pdf 

 
 
 
 
 

 
SA Kraków 

tak, po uzyskaniu 
zgody 

przewodniczącego 
składu 

orzekającego w 
danej sprawie, 

przy 
uwzględnieniu 
konieczności 

zachowania zasad 
bezpieczeństwa, 

za pośrednictwem 
pracownika 

ochrony 

 
 
 
 
 

 
- 

 
 
 
 
 
 

Komunikat na stronie 
internetowej Sądu 

 
 
 
 
 
 

https://krakow.sa.gov.pl/informacje-dotyczace-funkcjonowania-sadu-apelacyjnego-w- 
krakowie,new,mg,1,277.html,344 

 
 

SA Lublin 

 
tak, po uzyskaniu 

karty wstępu 

 
 

3 

Zarządzenie Nr 
69/2020 Prezesa i 

Dyrektora SA w 
Lublinie z dnia 25 maja 

2020 r. 

 
 

http://www.lublin.sa.gov.pl/_files/files/news200525/69.pdf 

 

https://www.gdansk.sa.gov.pl/container/aktualnosci/2020/zarzadzenie-nr-85-2020-adm-prezesa-i-dyrektora-sadu-apelacyjnego-w-gdansku-z-dnia-25-maja-2020-roku.pdf
https://www.gdansk.sa.gov.pl/container/aktualnosci/2020/zarzadzenie-nr-85-2020-adm-prezesa-i-dyrektora-sadu-apelacyjnego-w-gdansku-z-dnia-25-maja-2020-roku.pdf
https://katowice.sa.gov.pl/container/aktualnosci/Zarzadzenie_35_20.pdf
https://krakow.sa.gov.pl/informacje-dotyczace-funkcjonowania-sadu-apelacyjnego-w-krakowie%2Cnew%2Cmg%2C1%2C277.html%2C344
https://krakow.sa.gov.pl/informacje-dotyczace-funkcjonowania-sadu-apelacyjnego-w-krakowie%2Cnew%2Cmg%2C1%2C277.html%2C344
http://www.lublin.sa.gov.pl/_files/files/news200525/69.pdf


 

SA Łódź 

 

tak, po zgłoszeniu 
do godz. 14:00 

dnia  
poprzedniego 

Zarządzenie Nr 
33/2020/A Prezesa i 

Dyrektora SA w Łodzi z 
dnia 26 maja 2020 r. 

 
http://www.lodz.sa.gov.pl/upload/f/20/5/6/774_zarzadzenie_prezesa_i_dyrektora_sa 
_w_odzi_Nr 332020a.pdf 

 
 
 
 

SA Poznań 

brak informacji 
wprost, ale 

publiczność nie 
została 

wymieniona na 
liście osób 

uprawnionych do 
wejścia do 
budynku 

 
 
 
 

- 

 
 

Uchwała Nr 7/20/OA 
Prezesa SA w Poznaniu 

i Dyrektora SA w 
Poznaniu z dnia 15 

maja 2020 r. 

 
 

 
https://poznan.sa.gov.pl/Komunikat na stronie internetowej Sądu na stronie 
 internetowej Sądu-zmiana-organizacji-pracy-sadu-apelacyjnego-2,new,mg,1.html,159 

 

SA Rzeszów 
tak, do 5 osób, 

wymagane 
zgłoszenie 

 

- 

Informacji Rzecznika 
Prasowego SA w 

Rzeszowie z dnia 9 
lipca 2020 r. 

 
https://www.rzeszow.sa.gov.pl/download/info-rzecznika-200709151950- 
1594301142.pdf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SA Szczecin 

tak, ale zastrzega 
się możliwość 
wydania przez 
Prezesa SA w 

Szczecinie 
zarządzeń 

uniemożliwiającyc 
h lub 

ograniczających 
dostęp 

publiczności do sal 
rozpraw, w 

sytuacji gdy ilość 
osób w budynku 

Sądu lub w salach 
rozpraw 

przekroczyłaby 
normy wskazane w 

Zarządzeniu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 
 
 

Zarządzenie Nr A-021- 
32/20 Prezesa i 
Dyrektora SA w 

Szczecinie z dnia 21 
maja 2020 r. 

 
 
 
 
 
 
 

 
https://www.szczecin.sa.gov.pl/funkcjonowanie-sadu-w-okresie-od-dnia-21-maja- 
2020-r-do-odwolania,new,mg,150.html,596 

 
 

SA Warszawa 

 

tak, po uzyskaniu 
karty wstępu 

karty wstępu 
wydawane 

przez 
pracowników 
ochrony przy 

Zarządzenie Nr 58/20 
Prezesa SA w 

Warszawie i Dyrektora 
SA w Warszawie z dnia 

29 maja 2020 r. 

 
 

https://www.waw.sa.gov.pl/download/zarzadzenie58-20-1592380430.pdf 

 

http://www.lodz.sa.gov.pl/upload/f/20/5/6/774_zarzadzenie_prezesa_i_dyrektora_sa_w_odzi_nr__332020a.pdf
http://www.lodz.sa.gov.pl/upload/f/20/5/6/774_zarzadzenie_prezesa_i_dyrektora_sa_w_odzi_nr__332020a.pdf
https://poznan.sa.gov.pl/komunikat-zmiana-organizacji-pracy-sadu-apelacyjnego-2%2Cnew%2Cmg%2C1.html%2C159
https://poznan.sa.gov.pl/komunikat-zmiana-organizacji-pracy-sadu-apelacyjnego-2%2Cnew%2Cmg%2C1.html%2C159
https://www.rzeszow.sa.gov.pl/download/info-rzecznika-200709151950-1594301142.pdf
https://www.rzeszow.sa.gov.pl/download/info-rzecznika-200709151950-1594301142.pdf
https://www.szczecin.sa.gov.pl/funkcjonowanie-sadu-w-okresie-od-dnia-21-maja-2020-r-do-odwolania%2Cnew%2Cmg%2C150.html%2C596
https://www.szczecin.sa.gov.pl/funkcjonowanie-sadu-w-okresie-od-dnia-21-maja-2020-r-do-odwolania%2Cnew%2Cmg%2C150.html%2C596
https://www.waw.sa.gov.pl/download/zarzadzenie58-20-1592380430.pdf


  wejściu do 
budynku po 
osobistym 
zgłoszeniu 

  

 
 

SA Wrocław 

 
tak, za zgodą 

składu 
orzekającego 

 
 

- 

Zarządzenie Nr 0210- 
10/20 Prezesa SA we 
Wrocławiui Dyrektora 

SA we Wrocławiu z 
dnia 26 maja2020 r 

 

https://wroclaw.sa.gov.pl/bindata/documents/DOC03655cd8a9213145458cf28d45550 
16c.pdf 

 
Okręgi 

 

 
 
 

SO Białystok 

tak, po 
pozytywnym 
rozpatrzeniu 

wniosku 
skierowanego do 

przewodniczącego 
wydziału 

 
 
 

- 

 
Zarządzenie A-0220- 

62/20 Prezesa i 
Dyrektora SO w 

Białymstoku z dnia 18 
maja 2020 r. 

 
 
 

https://bialystok.so.gov.pl/component/attachments/download/2588.html 

 

 
SR Białystok 

tak, o ilości osób 
decyduje 

każdorazowo 
przewodniczący 

składu 
orzekającego 

 

 
- 

 

 
Zarządzenie Nr A-021- 
57-20 z dnia 18 maja 

2020 r. 

 
 

https://www.bialystok.sr.gov.pl/aktualnosci/513-Komunikat na stronie internetowej 
 Sądu na stronie internetowej Sądu-prezesa-i-dyrektora-sadu-z-dnia-15-05-2020 

SR Bielsk 
Podlaski - - - - 

 

 
SR Sokółka 

tak, o ilości osób 
decyduje 

każdorazowo 
przewodniczący 

składu 
orzekającego 

 

 
- 

 
Zarządzenie Nr A-022- 
17 z dnia 19 maja 2020 

r. 

 
 
 http://sokolka.sr.gov.pl/Komunikat na stronie internetowej Sądu na stronie 
 internetowej Sądu-prezesa-i-dyrektora-sadu-rejonowego-w-sokolce/ 

 
 

SO Bielsko- 
Biała 

tak, na terenie 
sądu mogą 

przebywać osoby, 
które wykażą 

uprawnienie do 
wzięcia udziału w 

konkretnej 

 
 
 

- 

 
Zarządzenie Nr 86/20 
Prezesa i Dyrektora 
Sądu Okręgowego w 
Bielsku-Białej z dnia 

29.05.2020 r. 

 
 
 

https://www.bielsko-biala.so.gov.pl/container/zarzadzenie%2086_20.pdf 

 

https://wroclaw.sa.gov.pl/bindata/documents/DOC03655cd8a9213145458cf28d4555016c.pdf
https://wroclaw.sa.gov.pl/bindata/documents/DOC03655cd8a9213145458cf28d4555016c.pdf
https://bialystok.so.gov.pl/component/attachments/download/2588.html
https://www.bialystok.sr.gov.pl/aktualnosci/513-komunikat-prezesa-i-dyrektora-sadu-z-dnia-15-05-2020
https://www.bialystok.sr.gov.pl/aktualnosci/513-komunikat-prezesa-i-dyrektora-sadu-z-dnia-15-05-2020
http://sokolka.sr.gov.pl/komunikat-prezesa-i-dyrektora-sadu-rejonowego-w-sokolce/
http://sokolka.sr.gov.pl/komunikat-prezesa-i-dyrektora-sadu-rejonowego-w-sokolce/
https://www.bielsko-biala.so.gov.pl/container/zarzadzenie%2086_20.pdf


 sprawie, w tym w 
charakterze 
publiczności 

   

 
SR Bielsko- 

Biała 

 
tak, po uzyskaniu 

karty wstępu 

 

2 

Zarządzenie Nr 37/20 
Prezesa i Dyrektora SR 
w Bielsku-Białej z dnia 

9 czerwca 2020 r. 

 

https://www.bielsko-biala.sr.gov.pl/container//zarzadzenie-Nr-37-20.pdf 

 
 
 
 

SR Cieszyn 

brak informacji 
wprost, ale 

publiczność nie 
została 

wymieniona na 
liście osób 

uprawnionych do 
wejścia do 
budynku 

 
 
 
 

- 

 

 
Zarządzenie Nr 54/20 z 

dnia 27 maja 2020 r. 
Prezesa i Dyrektora SR 

w Cieszynie 

 
 
 
 

https://cieszyn.sr.gov.pl/container/container//zarzadzenia//zarzadzenie_54_20.pdf 

 
 
 
 

SR Żywiec 
tak, po zgłoszeniu 
i uzyskaniu zgody 
przewodniczącego 

 
 
 
 

2 

 
 

Zarządzenie nr 43/20 z 
dnia 20 lipca 2020 r. 

 
 
 
 

https://zywiec.sr.gov.pl/container/Zarzadzenie43.pdf 

 
 

SO Bydgoszcz 

tak, w rozprawach 
w sprawach 

medialnych, po 
uzyskaniu karty 

wstępu 

 
 

3 

 

Komunikat na stronie 
internetowej Sądu 

 

http://bip.bydgoszcz.so.gov.pl/artykul/21/608/k-o-m-u-n-i-k-a-t-dotyczacy- 
funkcjonowania-sadu-okregowego-w-bydgoszczy-na-czas-trwania-pandemii 

 
 

SR Bydgoszcz 

 

tak, za zgodą 
Prezesa Sądu 

 
 

- 

Zarządzenie Nr 
26/2020 Prezesa i 

Dyrektora SR w 
Bydgoszczy z dnia 21 

maja 2020 r. 

 
 

http://bip.bydgoszcz.sr.gov.pl/uploads/files/Zarz%C4%85dzenie%2026.2020.pdf 

 

SR 
Inowrocław 

tak, o liczbie osób 
decyduje 

przewodniczący 
składu 

orzekającego 

 
 

- 

Zarządzenie Nr 
44/2020 Prezesa SR w 

Inowrocławiu i 
Dyrektora SO w 

 
http://bip.inowroclaw.sr.gov.pl/uploads/files/Zarz%C4%85dzenie%20Nr%2044)2020%2 
0Prezesa%20i%20Dyrektora%20S%C4%85du%20Rejonowego%20w%20Inowroc%C5%8 
2awiu.pdf 

 

https://www.bielsko-biala.sr.gov.pl/container/zarzadzenie-nr-37-20.pdf
https://cieszyn.sr.gov.pl/container/container/zarzadzenia/zarzadzenie_54_20.pdf
https://zywiec.sr.gov.pl/container/Zarzadzenie43.pdf
http://bip.bydgoszcz.so.gov.pl/artykul/21/608/k-o-m-u-n-i-k-a-t-dotyczacy-funkcjonowania-sadu-okregowego-w-bydgoszczy-na-czas-trwania-pandemii
http://bip.bydgoszcz.so.gov.pl/artykul/21/608/k-o-m-u-n-i-k-a-t-dotyczacy-funkcjonowania-sadu-okregowego-w-bydgoszczy-na-czas-trwania-pandemii
http://bip.bydgoszcz.sr.gov.pl/uploads/files/Zarz%C4%85dzenie%2026.2020.pdf
http://bip.inowroclaw.sr.gov.pl/uploads/files/Zarz%C4%85dzenie%20Nr%2044)2020%20Prezesa%20i%20Dyrektora%20S%C4%85du%20Rejonowego%20w%20Inowroc%C5%82awiu.pdf
http://bip.inowroclaw.sr.gov.pl/uploads/files/Zarz%C4%85dzenie%20Nr%2044)2020%20Prezesa%20i%20Dyrektora%20S%C4%85du%20Rejonowego%20w%20Inowroc%C5%82awiu.pdf
http://bip.inowroclaw.sr.gov.pl/uploads/files/Zarz%C4%85dzenie%20Nr%2044)2020%20Prezesa%20i%20Dyrektora%20S%C4%85du%20Rejonowego%20w%20Inowroc%C5%82awiu.pdf


   Bydgoszczy z dnia 2 
czerwca 2020 r. 

 

 
 

SR w Mogilnie 

tak, w rozprawach 
w sprawach 

medialnych, po 
uzyskaniu karty 

wstępu 

 
 

3 

Zarządzenie Nr 
33/2020 Prezesa SR w 

Mogilnie i Zastępcy 
Dyrektora SO w 

Bydgoszczy z dnia 27 
maja 2020 r. 

 
 

http://bip.mogilno.sr.gov.pl/artykul/113/470/zarzadzenie-Nr-33-2020z-dnia-27-05- 
2020 

 
 

SR w Nakle 
nad Notecią 

tak, w rozprawach 
w sprawach 

medialnych, po 
uzyskaniu karty 

wstępu 

 
 

3 

Zarządzenie Nr 
34/2020 Prezesa SR w 

Nakle nad Notecią i 
Zastępcy Dyrektora SO 
w Bydgoszczy z dnia 2 

czerwca 2020 r. 

 

http://bip.naklo.sr.gov.pl/artykul/127/330/zarzadzenie-Nr-34-20-z-dnia-2-06-2020r-w- 
sprawie-bezpiecznego-procedowania-sadu-z-udzialem-publicznosci-i-mediow-na- 
rozprawach 

 
 

SR w Szubinie 

tak, w rozprawach 
w sprawach 

medialnych, po 
uzyskaniu karty 

wstępu 

 
 

3 

Zarządzenie Nr 
11/2020 Prezesa SR w 

Szubinie i Zastępcy 
Dyrektora SO w 

Bydgoszczy z dnia 2 
czerwca 2020 r. 

 
 

http://bip.szubin.sr.gov.pl/artykul/21/648/zarzadzenie-Nr-11-2020-prezesa-sadu- 
rejonowego-w-szubinie-i-zastepcy-dyrektora-sadu-okregowego-w-bydgoszczy 

 

SR w Świeciu 

 
tak, po uzyskaniu 

karty wstępu 

 

3 

Zarządzenie Nr 
46/2020 Prezesa i 

Dyrektora SR w Świeciu 
z dnia 29 maja 2020 r. 

 
http://swiecie.sr.gov.pl/artykul/75/720/informacje-prawne-zwiazane-z- 
koronawirusem-sars-cov-2 

 
 

SR w Tucholi 

tak, w rozprawach 
w sprawach 

medialnych, po 
uzyskaniu karty 

wstępu 

 
 

3 

Zarządzenie Nr 
27/2020 Prezesa SR w 
Tucholi i Dyrektora SO 
w Bydgoszczy z dnia 27 

maja 2020 r. 

 
http://bip.tuchola.sr.gov.pl/artykul/108/678/zarzadzenie-Nr-27-2020-prezesa-sadu- 
rejonowego-w-tucholi-i-dyrektora-sadu-okregowego-w-bydgoszczy-z-dnia-27-05-2020- 
r. 

 
 

SR w Żninie 

tak, w rozprawach 
w sprawach 

medialnych, po 
uzyskaniu karty 

wstępu 

 
 

3 

Zarządzenie Prezesa SR 
w Żninie i Dyrektora SO 
w Bydgoszczy Nr 11/20 
z dnia 28 maja 2020 r. 

 

http://bip.znin.sr.gov.pl/artykul/125/736/zarzadzenie-prezesa-sadu-rejonowego-w- 
zninie-i-dyrektora-sadu-okregowego-w-bydgoszczy-Nr-11-20 

 
SO w 

Częstochowie 

tak, po uzyskaniu 
zgody 

przewodniczącego 

 

3 

Zarządzenie Nr 
43/2020 Prezesa SO w 

Częstochowie i 
Dyrektora SO w 

 
https://www.czestochowa.so.gov.pl/zasady-udzialu-publicznosci-w-rozprawach-i- 
posiedzeniach-jawnych,new,mg,1.html,902 

 

http://bip.mogilno.sr.gov.pl/artykul/113/470/zarzadzenie-nr-33-2020z-dnia-27-05-2020
http://bip.mogilno.sr.gov.pl/artykul/113/470/zarzadzenie-nr-33-2020z-dnia-27-05-2020
http://bip.naklo.sr.gov.pl/artykul/127/330/zarzadzenie-nr-34-20-z-dnia-2-06-2020r-w-sprawie-bezpiecznego-procedowania-sadu-z-udzialem-publicznosci-i-mediow-na-rozprawach
http://bip.naklo.sr.gov.pl/artykul/127/330/zarzadzenie-nr-34-20-z-dnia-2-06-2020r-w-sprawie-bezpiecznego-procedowania-sadu-z-udzialem-publicznosci-i-mediow-na-rozprawach
http://bip.naklo.sr.gov.pl/artykul/127/330/zarzadzenie-nr-34-20-z-dnia-2-06-2020r-w-sprawie-bezpiecznego-procedowania-sadu-z-udzialem-publicznosci-i-mediow-na-rozprawach
http://bip.szubin.sr.gov.pl/artykul/21/648/zarzadzenie-nr-11-2020-prezesa-sadu-rejonowego-w-szubinie-i-zastepcy-dyrektora-sadu-okregowego-w-bydgoszczy
http://bip.szubin.sr.gov.pl/artykul/21/648/zarzadzenie-nr-11-2020-prezesa-sadu-rejonowego-w-szubinie-i-zastepcy-dyrektora-sadu-okregowego-w-bydgoszczy
http://swiecie.sr.gov.pl/artykul/75/720/informacje-prawne-zwiazane-z-koronawirusem-sars-cov-2
http://swiecie.sr.gov.pl/artykul/75/720/informacje-prawne-zwiazane-z-koronawirusem-sars-cov-2
http://bip.tuchola.sr.gov.pl/artykul/108/678/zarzadzenie-nr-27-2020-prezesa-sadu-rejonowego-w-tucholi-i-dyrektora-sadu-okregowego-w-bydgoszczy-z-dnia-27-05-2020-roku
http://bip.tuchola.sr.gov.pl/artykul/108/678/zarzadzenie-nr-27-2020-prezesa-sadu-rejonowego-w-tucholi-i-dyrektora-sadu-okregowego-w-bydgoszczy-z-dnia-27-05-2020-roku
http://bip.tuchola.sr.gov.pl/artykul/108/678/zarzadzenie-nr-27-2020-prezesa-sadu-rejonowego-w-tucholi-i-dyrektora-sadu-okregowego-w-bydgoszczy-z-dnia-27-05-2020-roku
http://bip.znin.sr.gov.pl/artykul/125/736/zarzadzenie-prezesa-sadu-rejonowego-w-zninie-i-dyrektora-sadu-okregowego-w-bydgoszczy-nr-11-20
http://bip.znin.sr.gov.pl/artykul/125/736/zarzadzenie-prezesa-sadu-rejonowego-w-zninie-i-dyrektora-sadu-okregowego-w-bydgoszczy-nr-11-20
https://www.czestochowa.so.gov.pl/zasady-udzialu-publicznosci-w-rozprawach-i-posiedzeniach-jawnych%2Cnew%2Cmg%2C1.html%2C902
https://www.czestochowa.so.gov.pl/zasady-udzialu-publicznosci-w-rozprawach-i-posiedzeniach-jawnych%2Cnew%2Cmg%2C1.html%2C902


 składu 
orzekającego 

 Częstochowie z dnia 5 
czerwca 2020 r. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
SR w 

Częstochowie 

tak, po uzyskaniu 
pozwolenia 

Prezesa Sądu, 
Wiceprezesa Sądu 

lub 
Przewodniczącego 
Wydziału Sądu, w 

sytuacji gdy 
prośba o 

pozwolenie na 
wejście do 

budynku Sądu 
pozostaje w 

związku z 
działalnością Sądu; 
dotyczy to również 
osoby wykonująca 

zawód 
dziennikarza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
 

Zarządzenie Nr 
79/2020 Prezesa SR w 

Częstochowie i 
Dyrektora SR w 

Częstochowie z dnia 28 
maja 2020 r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.czestochowa.sr.gov.pl/informacja,new,mg,1.html,397 

 
 

SR w Lublińcu 

tak, za zgodą 
przewodniczącego 

składu 
orzekającego 

 
 

- 

Zarządzenie Nr 
37/PD/2020 Prezesa SR 
w Lublińcu i Dyrektora 
SO w Częstochowie z 
dnia 25 maja 2020 r. 

 

https://www.lubliniec.sr.gov.pl/container/ogloszenia/2020- 
ogloszenia/czerwiec/CCF_000099.pdf 

 
 
 
 
 
 

SR w 
Myszkowie 

tak, po uzyskaniu 
pozwolenia 

Prezesa Sądu, 
Wiceprezesa Sądu, 

Dyrektora Sądu 
lub 

Przewodniczącego 
Wydziału, w 
sytuacji gdy 

prośba o 
pozwolenie na 

wejście do 
budynku Sądu 
pozostaje w 

 
 
 
 
 

 
3 

 
 
 
 

Zarządzenie Nr 20/20 
Prezesa SR w 

Myszkowie i Dyrektora 
SR w Myszkowie z dnia 

29 maja 2020 r. 

 
 
 
 
 

https://myszkow.sr.gov.pl/zarzadzenie-Nr-2020-prezesa-sadu-rejonowego-w- 
myszkowie-i-dyrektora-sadu-rejonowego-w-myszkowie-z-dnia-29-maja-2020- 
r.,new,mg,1.html,378 

 

https://www.czestochowa.sr.gov.pl/informacja%2Cnew%2Cmg%2C1.html%2C397
https://www.lubliniec.sr.gov.pl/container/ogloszenia/2020-ogloszenia/czerwiec/CCF_000099.pdf
https://www.lubliniec.sr.gov.pl/container/ogloszenia/2020-ogloszenia/czerwiec/CCF_000099.pdf
https://myszkow.sr.gov.pl/zarzadzenie-nr-2020-prezesa-sadu-rejonowego-w-myszkowie-i-dyrektora-sadu-rejonowego-w-myszkowie-z-dnia-29-maja-2020-roku%2Cnew%2Cmg%2C1.html%2C378
https://myszkow.sr.gov.pl/zarzadzenie-nr-2020-prezesa-sadu-rejonowego-w-myszkowie-i-dyrektora-sadu-rejonowego-w-myszkowie-z-dnia-29-maja-2020-roku%2Cnew%2Cmg%2C1.html%2C378
https://myszkow.sr.gov.pl/zarzadzenie-nr-2020-prezesa-sadu-rejonowego-w-myszkowie-i-dyrektora-sadu-rejonowego-w-myszkowie-z-dnia-29-maja-2020-roku%2Cnew%2Cmg%2C1.html%2C378


 związku z 
działalnością SR w 

Myszkowie 

   

 

SR w 
Zawierciu 

 
tak, po uzyskaniu 
zgody Prezesa lub 
Wiceprezesa Sądu 

 
 

- 

Zarządzenie Nr 
25/2020 Prezesa i 

Dyrektora SR w 
Zawierciu z dnia 28 

maja 2020 r. 

 

https://www.zawiercie.sr.gov.pl/zarzadzenie-Nr-252020-prezesa-i-dyrektora-sadu- 
rejonowego-w-zawierciu-z-dnia-28-maja-2020-r,new,mg,1.html,150 

 
 
 
 

SO w Elblągu 

brak informacji 
wprost, ale 

publiczność nie 
została 

wymieniona na 
liście osób 

uprawnionych do 
wejścia do 
budynku 

 
 
 
 

- 

 
 

Zarządzenie Nr 238/20 
Prezesa i Dyrektora SO 

w Elblągu z dnia 21 
maja 2020 r. 

 
 
 
 

http://www.elblag.so.gov.pl/download/zarzadzenie-238-20-1590062931.pdf 

 
 
 

SR w 
Ostródzie 

brak informacji 
wprost, ale 

publiczność nie 
została 

wymieniona na 
liście osób 

uprawnionych do 
wejścia do 
budynku 

 
 
 
 

- 

 
 

Zarządzenie Prezesa i 
Dyrektora SR w 

Ostródzie z 20 maja 
2020 r. 

 
 
 

http://ostroda.sr.gov.pl/zarzadzenie-prezesa-i-dyrektora-sadu-rejonowego-w- 
ostrodzie-z-20052020-r,new,mg,1.html,224 

 
 
 

SR w Nowym 
Mieście 

Lubawskim 

brak informacji 
wprost, ale 

publiczność nie 
została 

wymieniona na 
liście osób 

uprawnionych do 
wejścia do 
budynku 

 
 
 
 

- 

Zarządzenie Prezesa SR 
w Nowym Mieście 

Lubawskim i Dyrektora 
SO w Elblągu 

wykonującego zadania 
Dyrektora SR w 
Nowym Mieście 

Lubawskim Nr 27/2020 
z 1 czerwca 2020 r. 

 
 
 

http://nowemiastolubawskie.sr.gov.pl/download/untitled-20200605-105137- 
1591348348.pdf 

SR w Iławie tak, po uzyskaniu 
karty wstępu - Zarządzenie Nr adm. 

0210-35/20 Prezesa i https://www.ilawa.sr.gov.pl/zarzadzenie-Nr-adm-0210-3520,new,mg,1.html,211 
 

https://www.zawiercie.sr.gov.pl/zarzadzenie-nr-252020-prezesa-i-dyrektora-sadu-rejonowego-w-zawierciu-z-dnia-28-maja-2020-r%2Cnew%2Cmg%2C1.html%2C150
https://www.zawiercie.sr.gov.pl/zarzadzenie-nr-252020-prezesa-i-dyrektora-sadu-rejonowego-w-zawierciu-z-dnia-28-maja-2020-r%2Cnew%2Cmg%2C1.html%2C150
http://www.elblag.so.gov.pl/download/zarzadzenie-238-20-1590062931.pdf
http://ostroda.sr.gov.pl/zarzadzenie-prezesa-i-dyrektora-sadu-rejonowego-w-ostrodzie-z-20052020-r%2Cnew%2Cmg%2C1.html%2C224
http://ostroda.sr.gov.pl/zarzadzenie-prezesa-i-dyrektora-sadu-rejonowego-w-ostrodzie-z-20052020-r%2Cnew%2Cmg%2C1.html%2C224
http://nowemiastolubawskie.sr.gov.pl/download/untitled-20200605-105137-1591348348.pdf
http://nowemiastolubawskie.sr.gov.pl/download/untitled-20200605-105137-1591348348.pdf
https://www.ilawa.sr.gov.pl/zarzadzenie-nr-adm-0210-3520%2Cnew%2Cmg%2C1.html%2C211


   Dyrektora SR w Iławie z 
dnia 18 maja 2020 r. 

 

 

SR w Elblągu 
nie, udział 

publiczności został 
wyłączony 

 

- 

Zarządzenie Nr 
133/2020 Prezesa i 

Dyrektora SR w Elblągu 
z dnia 22 maja 2020 r. 

 

http://www.elblag.sr.gov.pl/download/image220520145122-1590152945.pdf 

 
 
 

SR w 
Działdowie 

brak informacji 
wprost, ale 

publiczność nie 
została 

wymieniona na 
liście osób 

uprawnionych do 
wejścia do 
budynku 

 
 
 
 

- 

Zarządzenie Nr 32/20 
Prezesa SR w 

Działdowie i Dyrektora 
SO w Elblągu 

wykonującego zadania 
w Sądzie Rejonowym w 

Działdowie z dnia 22 
maja 2020 r. 

 
 
 
 

http://www.dzialdowo.sr.gov.pl/download/zarzadzenie-32-20-1590393020.pdf 

 
 
 

SR w 
Braniewie 

ogranicza się 
wstęp do budynku 

osób innych niż 
wzywane do 

udziału w 
rozprawie oraz 
wykazujących 

inną niezbędną 
potrzebę 

 
 
 
 

- 

 
 

Zarządzenie nr OA-
0012-49/20 z dnia 

23 lipca 2020 r. 

 
 
 
 

https://www.braniewo.sr.gov.pl/download/zarzadzenie-1595838186.pdf 

 

SO w Gdańsku 

 
tak, po uzyskaniu 

wejściówki 

 

2 

Zarządzenie Nr 191/20 
- Adm. Prezesa SO w 

Gdańsku z dnia 10 
czerwca 2020 r. 

 
http://www.gdansk.so.gov.pl/sites/default/files/pages/files/zarzadzenie_Nr_191-20- 
adm_prezesa_so_w_gdansku_z_dn_10-06-2020.pdf 

 
SR Gdańsk- 

Północ 

tak, za 
zezwoleniem 

przewodniczącego 

 

2 

Zarządzenie Nr 
112/20/Adm. Prezesa 

SR Gdańsk-Północ z 
dnia 19 maja 2020 r. 

 

http://gdansk-polnoc.sr.gov.pl/container/zarzadzenia/11220.pdf 

 

SR Gdańsk- 
Południe 

 
tak, za 

zezwoleniem 
przewodniczącego 

 
 

2 

Zarządzenie Prezesa i 
Dyrektora SR Gdańsk- 
Południe w Gdańsku Nr 
85/2020 z dnia 14 maja 

2020 r. 

 
 

https://gdansk-poludnie.sr.gov.pl/download/zarzadzenie-Nr-85.2020-1589547531.pdf 

 
SR Gdynia tak, za 

zezwoleniem 

 
2 

Zarządzenie Nr 
70/2020 - Adm. 011- 
75/20 Prezesa SR w 

http://www.gdynia.sr.gov.pl/uploads/oryginal/062020/03/9357a8963c_Zarzadzenie- 
Nr-70-2020.pdf 

 

http://www.elblag.sr.gov.pl/download/image220520145122-1590152945.pdf
http://www.dzialdowo.sr.gov.pl/download/zarzadzenie-32-20-1590393020.pdf
https://www.braniewo.sr.gov.pl/download/zarzadzenie-1595838186.pdf
http://www.gdansk.so.gov.pl/sites/default/files/pages/files/zarzadzenie_nr_191-20-adm_prezesa_so_w_gdansku_z_dn_10-06-2020.pdf
http://www.gdansk.so.gov.pl/sites/default/files/pages/files/zarzadzenie_nr_191-20-adm_prezesa_so_w_gdansku_z_dn_10-06-2020.pdf
http://gdansk-polnoc.sr.gov.pl/container/zarzadzenia/11220.pdf
https://gdansk-poludnie.sr.gov.pl/download/zarzadzenie-nr-85.2020-1589547531.pdf
http://www.gdynia.sr.gov.pl/uploads/oryginal/062020/03/9357a8963c_Zarzadzenie-Nr-70-2020.pdf
http://www.gdynia.sr.gov.pl/uploads/oryginal/062020/03/9357a8963c_Zarzadzenie-Nr-70-2020.pdf


 przewodniczącego 
wydziału 

 Gdyni z dnia 3 czerwca 
2020 r. 

 

 

SR Sopot 

 
tak, za zgodą 

przewodniczącego 

 

2 

Zarządzenie Nr 
36/2020-Adm. Prezesa 
SR w Sopocie z dnia 19 

czerwca 2020 r. 

 

http://www.sopot.sr.gov.pl/wp-content/uploads/2020/06/20200626134007763-2.pdf 

 
SR 

Wejherowo 

 
tak, po uzyskaniu 

karty wstępu 

 
2 

Zarządzenie Nr 22/20- 
XXVI Prezesa SR w 

Wejherowie z dnia 3 
czerwca 2020 r. 

 
http://www.wejherowo.sr.gov.pl/wp-content/uploads/2020/06/Zarz%C4%85dzenie- 
Nr-22.20-XXVI.pdf 

 

SR Kartuzy 

 
tak, decyduje 

przewodniczący 

 

2 
Zarządzenie Nr 27/20 

Prezesa SR w Kartuzach 
z dnia 22 maja 2020 r. 

 
http://www.kartuzy.sr.gov.pl/wp-content/uploads/2020/05/Zarz%C4%85dzenie-w- 
sprawie-okreslenia-zasad-funkcjonowania-SR-w-Kartu.pdf 

SR 
Kościerzyna - - - - 

 
 

SR Kwidzyn 

 
tak, za 

zezwoleniem 
przewodniczącego 

 
 

2 

Zarządzenie adm. Nr 
011-34/20 Prezesa i 

Dyrektora SR w 
Kwidzynie z dnia 22 

maja 2020 r. 

 

http://www.kwidzyn.sr.gov.pl/wp-content/uploads/2020/05/Zarzadzenie_Adm_011- 
34-20_z_22.05.2020.pdf 

SR Starogard 
Gd. - - - - 

 
 
 
 

SR Malbork 

brak informacji 
wprost, ale 

publiczność nie 
została 

wymieniona na 
liście osób 

uprawnionych do 
wejścia do 
budynku 

 
 
 
 

- 

 
 

Zarządzenie Prezesa SR 
w Malborku Nr 011- 

135/20 z dnia 19 maja 
2020 r. 

 
 
 

http://www.malbork.sr.gov.pl/wp-content/uploads/2020/05/Zarz%C4%85dzenie- 
Adm.-011-135.20-3.pdf 

 
 
 

SR Tczew 

brak informacji 
wprost, ale 

publiczność nie 
została 

wymieniona na 
liście osób 

uprawnionych do 

 
 
 

- 

 

Zarządzenie Nr 44/20 
Prezesa i Dyrektora SR 

w Tczewie z dnia 1 
czerwca 2020 r. 

 
 

http://www.tczew.sr.gov.pl/wp-content/uploads/2020/06/1.06-Zarz%C4%85dzenie- 
Nr-44.20-Prezesa-SR-Tczew.pdf 

 

http://www.sopot.sr.gov.pl/wp-content/uploads/2020/06/20200626134007763-2.pdf
http://www.wejherowo.sr.gov.pl/wp-content/uploads/2020/06/Zarz%C4%85dzenie-nr-22.20-XXVI.pdf
http://www.wejherowo.sr.gov.pl/wp-content/uploads/2020/06/Zarz%C4%85dzenie-nr-22.20-XXVI.pdf
http://www.kartuzy.sr.gov.pl/wp-content/uploads/2020/05/Zarz%C4%85dzenie-w-sprawie-okreslenia-zasad-funkcjonowania-SR-w-Kartu.pdf
http://www.kartuzy.sr.gov.pl/wp-content/uploads/2020/05/Zarz%C4%85dzenie-w-sprawie-okreslenia-zasad-funkcjonowania-SR-w-Kartu.pdf
http://www.kwidzyn.sr.gov.pl/wp-content/uploads/2020/05/Zarzadzenie_Adm_011-34-20_z_22.05.2020.pdf
http://www.kwidzyn.sr.gov.pl/wp-content/uploads/2020/05/Zarzadzenie_Adm_011-34-20_z_22.05.2020.pdf
http://www.malbork.sr.gov.pl/wp-content/uploads/2020/05/Zarz%C4%85dzenie-Adm.-011-135.20-3.pdf
http://www.malbork.sr.gov.pl/wp-content/uploads/2020/05/Zarz%C4%85dzenie-Adm.-011-135.20-3.pdf
http://www.tczew.sr.gov.pl/wp-content/uploads/2020/06/1.06-Zarz%C4%85dzenie-Nr-44.20-Prezesa-SR-Tczew.pdf
http://www.tczew.sr.gov.pl/wp-content/uploads/2020/06/1.06-Zarz%C4%85dzenie-Nr-44.20-Prezesa-SR-Tczew.pdf


 wejścia do 
budynku 

   

 
 

SO Gliwice 

 

tak, po uzyskaniu 
karty wstępu 

 
 

1 

Zarządzenie Prezesa SO 
w Gliwicach oraz 
Dyrektora SO w 

Gliwicach z dnia 1 
czerwca 2020 r. 

 
 

https://gliwice.so.gov.pl/container/Zarzadzenia_Prezesa/2020/Adm.0181.38.20.pdf 

SR Gliwice - - - - 
 
 
 

SR w Rudzie 
Śląskiej 

brak informacji 
wprost, ale 

publiczność nie 
została 

wymieniona na 
liście osób 

uprawnionych do 
wejścia do 
budynku 

 
 
 
 

- 

 
 

Zarządzenie Prezesa i 
Dyrektora SR w Rudzie 

Śląskiej Adm.-0181- 
4/20(43) z dnia 29 

maja 2020 r. 

 
 
 

https://www.ruda- 
slaska.sr.gov.pl/userfiles/file/aktualnosci/koronawirus/zarzadzenie_wyciag_29.05.2020 
.pdf 

 
 
 

SR w 
Tarnowskich 

Górach 

brak informacji 
wprost, ale 

publiczność nie 
została 

wymieniona na 
liście osób 

uprawnionych do 
wejścia do 
budynku 

 
 
 
 

- 

 
 

Zarządzenie Nr 
adm.0181-4/20 

Dyrektora i Prezesa SR 
w Tarnowskich Górach 
z dnia 27 maja 2020 r. 

 
 
 
 

https://www.tgory.sr.gov.pl/userfiles/Zarzadzenia/20200527_130314.pdf 

 
 
 
 

SR w Zabrzu 

brak informacji 
wprost, ale 

publiczność nie 
została 

wymieniona na 
liście osób 

uprawnionych do 
wejścia do 
budynku 

 
 
 
 

- 

 
 

Zarządzenie Nr Adm.- 
0181-29/20 Prezesa i 

Dyrektora SR w Zabrzu 
z dnia 1 czerwca 2020 

r. 

 
 
 
 

https://www.zabrze.sr.gov.pl/userfiles/Zarzadzenia/20200603130318144.pdf 

SO w 
Gorzowie 

Wielkopolski 
m 

tak, po 
pozytywnym 
rozpatrzeniu 

wniosku przez 

 

3 
Zarządzenie Nr 

19/2020 Prezesa SO w 
Gorzowie 

 
http://gorzow-wlkp.so.gov.pl/download/zarzadzenie-prezesa-so-Nr-19-20-z- 
22.05.2020-1590133832.pdf 

 

https://gliwice.so.gov.pl/container/Zarzadzenia_Prezesa/2020/Adm.0181.38.20.pdf
https://www.ruda-slaska.sr.gov.pl/userfiles/file/aktualnosci/koronawirus/zarzadzenie_wyciag_29.05.2020.pdf
https://www.ruda-slaska.sr.gov.pl/userfiles/file/aktualnosci/koronawirus/zarzadzenie_wyciag_29.05.2020.pdf
https://www.ruda-slaska.sr.gov.pl/userfiles/file/aktualnosci/koronawirus/zarzadzenie_wyciag_29.05.2020.pdf
https://www.tgory.sr.gov.pl/userfiles/Zarzadzenia/20200527_130314.pdf
https://www.zabrze.sr.gov.pl/userfiles/Zarzadzenia/20200603130318144.pdf
http://gorzow-wlkp.so.gov.pl/download/zarzadzenie-prezesa-so-nr-19-20-z-22.05.2020-1590133832.pdf
http://gorzow-wlkp.so.gov.pl/download/zarzadzenie-prezesa-so-nr-19-20-z-22.05.2020-1590133832.pdf


 przewodniczącego 
rozprawy 

 Wielkopolskim z dnia 
22 maja 2020 r. 

 

 
 
 
 
 
 

 
SR w 

Gorzowie 
Wielkopolski 

m 

tak, ale zastrzega 
się możliwość 
wydania przez 
Prezesa Sądu 

Rejonowego w 
Gorzowie Wlkp. 

zarządzeń 
uniemożliwiają-

cych lub 
ograniczających 

dostęp 
publiczności do sal 

rozpraw, w 
sytuacji gdy ilość 
osób w budynku 

Sądu lub w salach 
rozpraw 

przekroczyłaby 
normy wskazane 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 
 
 

Zarządzenie Nr 
13/2020 Dyrektora SR 

w Gorzowie 
Wielkopolskim z dnia 

28 maja 2020 r. 

 
 
 
 
 
 
 

 
https://gorzow-wlkp.sr.gov.pl/zarzadzenie-Nr-132020-dyrektora-sadu-rejonowego-w- 
gorzowie-wlkp,new,mg,1.html,663 

 
 
 
 
 
 
 

SR w 
Międzyrzeczu 

tak, ale tylko w 
szczególnie 

uzasadnionych 
przypadkach 

sędzia referent 
może zezwolić na 

obecność na 
rozprawie 

publiczności; 
zezwolenie należy 

uzyskać przed 
terminem 
rozprawy, 

składając pisemnie 
lub mailowo 

wniosek 

 
 
 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 
 

Zarządzenie Nr 
17/2020 Prezesa SR w 
Międzyrzeczu z dnia 27 

maja 2020 r. 

 
 
 
 
 
 
 

http://miedzyrzecz.sr.gov.pl/zarzadzenie-Nr-172020-prezesa-sadu-rejonowego-w- 
miedzyrzeczu-z-dnia-27-maja-2020r,new,mg,1.html,156 

 

https://gorzow-wlkp.sr.gov.pl/zarzadzenie-nr-132020-dyrektora-sadu-rejonowego-w-gorzowie-wlkp%2Cnew%2Cmg%2C1.html%2C663
https://gorzow-wlkp.sr.gov.pl/zarzadzenie-nr-132020-dyrektora-sadu-rejonowego-w-gorzowie-wlkp%2Cnew%2Cmg%2C1.html%2C663
http://miedzyrzecz.sr.gov.pl/zarzadzenie-nr-172020-prezesa-sadu-rejonowego-w-miedzyrzeczu-z-dnia-27-maja-2020r%2Cnew%2Cmg%2C1.html%2C156
http://miedzyrzecz.sr.gov.pl/zarzadzenie-nr-172020-prezesa-sadu-rejonowego-w-miedzyrzeczu-z-dnia-27-maja-2020r%2Cnew%2Cmg%2C1.html%2C156


 
 

SR w 
Strzelcach 

Krajeńskich 

 
tak, ale decyzja 

należy do sędziego 
referenta w 
konkretnych 
przypadkach 

 
 
 

- 

Zarządzenie Nr 
10/2020 Prezesa SR w 
Strzelcach Krajeńskich 
z dnia 14 maja 2020 r., 
zmienionego aneksem 

Nr 2 z dnia 10 lipca 
2020 r. 

 
 

Zarządzenie: http://strzelce-kraj.sr.gov.pl/container/korona/zarzadzenie10_2020.pdf 
Aneks: http://strzelce-kraj.sr.gov.pl/container/korona/aneks2_zarzadzenie10_2020.pdf 

 
 
 
 
 
 
 

SR w 
Słubicach 

tak, ale zastrzega 
się możliwość 
wydania przez 

Prezesa SR 
zarządzeń 

uniemożliwiającyc 
h lub 

ograniczających 
dostęp 

publiczności do sal 
rozpraw, w 

sytuacji gdy ilość 
osób w budynku 

Sądu lub w salach 
rozpraw 

przekroczyłaby 
określone normy 

 
 
 
 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 
 
 

Zarządzenie Nr 30/20 
Prezesa SR z dnia 22 

maja 2020 r. 

 
 
 
 
 
 
 

https://slubice.sr.gov.pl/zarzadzenie-prezesa-sadu-rejonowego-Nr-3020-z-dnia-22- 
maja-2020r,new,mg,231,234.html,305 

 
 
 

SR w Sulęcinie 

tak, należy złożyć 
pisemny wniosek; 
ostateczna decyzja 
o wpuszczeniu na 

salę należy do 
przewodniczącego 

składu 
orzekającego 

 
 
 

3 

 
 

Zarządzenie Nr 19/20 
Prezesa SR w Sulęcinie 
z dnia 22 maja 2020 r. 

 
 
 

https://sulecin.sr.gov.pl/container/zarzadzenia/zarzadzenie_PSR_Nr_19_20.pdf 

 
 

SO w Jeleniej 
Górze 

tak, konieczność 
zgłoszenia w BOI; 

o liczbie osób, 
które mogą wejść 
na salę rozpraw 

decyduje 
przewodniczący 

 
 
 

2 

 
 

Zarządzenie Nr 23/20 
Prezesa SO w Jeleniej 

Górze 

 
 

https://www.jelenia-gora.so.gov.pl/download/zasady-bezpiecznego-procedowania- 
1590066842.pdf 

 

http://strzelce-kraj.sr.gov.pl/container/korona/zarzadzenie10_2020.pdf
http://strzelce-kraj.sr.gov.pl/container/korona/aneks2_zarzadzenie10_2020.pdf
https://slubice.sr.gov.pl/zarzadzenie-prezesa-sadu-rejonowego-nr-3020-z-dnia-22-maja-2020r%2Cnew%2Cmg%2C231%2C234.html%2C305
https://slubice.sr.gov.pl/zarzadzenie-prezesa-sadu-rejonowego-nr-3020-z-dnia-22-maja-2020r%2Cnew%2Cmg%2C231%2C234.html%2C305
https://sulecin.sr.gov.pl/container/zarzadzenia/zarzadzenie_PSR_nr_19_20.pdf
https://www.jelenia-gora.so.gov.pl/download/zasady-bezpiecznego-procedowania-1590066842.pdf
https://www.jelenia-gora.so.gov.pl/download/zasady-bezpiecznego-procedowania-1590066842.pdf


 
 

SR w 
Bolesławcu 

tak, konieczność 
zgłoszenia w BOI; 

o liczbie osób, 
które mogą wejść 
na salę rozpraw 

decyduje 
przewodniczący 

 
 
 

2 

 
 

Zarządzenie Nr 20/20 
Prezesa SR w 
Bolesławcu 

 
 

https://www.boleslawiec.sr.gov.pl/download/doc01730620200529105738- 
1590782038.pdf 

 
 

SR w Jeleniej 
Górze 

tak, konieczność 
zgłoszenia w BOI ; 

o liczbie osób, 
które mogą wejść 
na salę rozpraw 

decyduje 
przewodniczący 

 
 
 

2 

Zarządzenie Nr 5/20 
Prezesa SR w Jeleniej 

Górze w sprawie 
funkcjonowania SR w 

Jeleniej Górze w stanie 
epidemii 

 
 

http://www.jelenia-gora.sr.gov.pl/download/zalacznik-Nr-2---zasady-bezpiecznego- 
procedowania.pdf-1590386259.pdf 

 
 

SR w 
Kamiennej 

Górze 

tak, konieczność 
zgłoszenia w BOI ; 

o liczbie osób, 
które mogą wejść 
na salę rozpraw 

decyduje 
przewodniczący 

 
 
 

2 

Zarządzenie Nr 5/20 
Prezesa SR w 

Kamiennej Górze w 
sprawie 

funkcjonowania SR w 
Kamiennej Górze w 

stanie epidemii 

 
 

https://kamienna-gora.sr.gov.pl/newww/download/zarzadzenie-Nr-13-2020--- 
funcjonowanie-sr-w-stanie-epidemii-1590670058.pdf 

 
 
 

SR w Lubaniu 

tak, konieczność 
zgłoszenia w BOI ; 

o liczbie osób, 
które mogą wejść 
na salę rozpraw 

decyduje 
przewodniczący 

 
 
 

2 

Zarządzenie Nr 9/20 
Prezesa SR w Lubaniu 

w sprawie 
funkcjonowania SR w 

Lubaniu w stanie 
epidemii 

 
 
 

https://luban.sr.gov.pl/download/2-1590483251.pdf 

 
 

SR we 
Lwówku 
Śląskim 

tak, konieczność 
zgłoszenia w BOI ; 

o liczbie osób, 
które mogą wejść 
na salę rozpraw 

decyduje 
przewodniczący 

 
 
 

2 

Zarządzenie Nr 23/20 
Prezesa SO w Jeleniej 

Górze w sprawie 
funkcjonowania SO w 

Jeleniej Górze w stanie 
epidemii 

 
 

https://lwowekslaski.sr.gov.pl/download/zasady-bezpiecznego-procedowania- 
1590160050.pdf 

 
 

SR w 
Zgorzelcu 

tak, konieczność 
zgłoszenia w BOI ; 

o liczbie osób, 
które mogą wejść 
na salę rozpraw 

 
 

2 

Zarządzenie Nr 17/20 
Prezesa SR w Zgorzelcu 

w sprawie 
funkcjonowania SR w 

Zgorzelcu w stanie 
epidemii 

 
 

http://zgorzelec.sr.gov.pl/download/zarzadzenie-Nr-17-2020-prezesa-sadu- 
rejonowego-w-zgorzelcu-z-25.05.2020-..--1590991995.pdf 

 

https://www.boleslawiec.sr.gov.pl/download/doc01730620200529105738-1590782038.pdf
https://www.boleslawiec.sr.gov.pl/download/doc01730620200529105738-1590782038.pdf
http://www.jelenia-gora.sr.gov.pl/download/zalacznik-nr-2---zasady-bezpiecznego-procedowania.pdf-1590386259.pdf
http://www.jelenia-gora.sr.gov.pl/download/zalacznik-nr-2---zasady-bezpiecznego-procedowania.pdf-1590386259.pdf
https://kamienna-gora.sr.gov.pl/newww/download/zarzadzenie-nr-13-2020---funcjonowanie-sr-w-stanie-epidemii-1590670058.pdf
https://kamienna-gora.sr.gov.pl/newww/download/zarzadzenie-nr-13-2020---funcjonowanie-sr-w-stanie-epidemii-1590670058.pdf
https://luban.sr.gov.pl/download/2-1590483251.pdf
https://lwowekslaski.sr.gov.pl/download/zasady-bezpiecznego-procedowania-1590160050.pdf
https://lwowekslaski.sr.gov.pl/download/zasady-bezpiecznego-procedowania-1590160050.pdf
http://zgorzelec.sr.gov.pl/download/zarzadzenie-nr-17-2020-prezesa-sadu-rejonowego-w-zgorzelcu-z-25.05.2020-..--1590991995.pdf
http://zgorzelec.sr.gov.pl/download/zarzadzenie-nr-17-2020-prezesa-sadu-rejonowego-w-zgorzelcu-z-25.05.2020-..--1590991995.pdf


 decyduje 
przewodniczący 

   

 
 
 
 

SO w Kaliszu 

tak, po uprzednim 
zgłoszeniu do 

kierownika 
sekretariatu 
właściwego 

wydziału, 
ostateczna decyzja 
przewodniczącego 

składu 
orzekającego 

 
 
 

do godziny 
14:00 dnia 

poprzedniego 

 
 
 

Zarządzenie Nr A - 022- 
32/2020 Prezesa i 

Dyrektora SO w Kaliszu 
z dnia 28 maja 2020 r. 

 
 
 
 

http://bip.kalisz.so.gov.pl/pliki/a022%2032%202020.pdf 

 
 

SR w Kaliszu 

tak, po uprzednim 
zgłoszeniu 

telefonicznym i 
wydaniu kart 

wstępu 

 
 

- 

Zarządzenie Nr A.220- 
31/20 Prezesa i 

Dyrektora SR w Kaliszu 
z dnia 15 maja 2020 r. 

 
 

http://kalisz.sr.gov.pl/userfiles/file/SKM_458e20052211060.pdf 

 

SR w Ostrowie 
Wielkopolski 

m 

 
tak, po uzyskaniu 

zgody 
przewodniczącego 

posiedzenia 

 
 

3 

Zarządzenie Nr A-002- 
22/2020 Prezesa i 

Dyrektora SR w 
Ostrowie 

Wielkopolskim z dnia 
22 maja 2020 r. 

 
 

http://www.ostrow.sr.gov.pl/index.php?id=66&zoom=672 

 
 
 
 

SR w Jarocinie 

tak, po uprzednim 
zgłoszeniu do 

kierownika 
sekretariatu 
właściwego 

wydziału, 
ostateczna decyzja 
przewodniczącego 

składu 
orzekającego 

 
 
 

do godziny 
14:00 dnia 

poprzedniego 

 
 

Zarządzenie Nr A-022- 
15/2020 Prezesa i 

Dyrektora SR w 
Jarocinie z dnia 1 
czerwca 2020 r. 

 
 
 
 

http://www.jarocin.sr.gov.pl/file.php?mid=445&fidx=1 

 
 
 

SR w Kępnie 

tak, po uprzednim 
zgłoszeniu do 

kierownika 
sekretariatu 
właściwego 

wydziału, 
ostateczna decyzja 

 
 

do godziny 
14:00 dnia 

poprzedniego 

 

Zarządzenie Nr A-022- 
18/20 Prezesa SR w 

Kępnie z dnia 28 maja 
2020 r. 

 
 
 

http://kepno.sr.gov.pl/userfiles/zarzadzenie_A_022_18_20.pdf 

 

http://bip.kalisz.so.gov.pl/pliki/a022%2032%202020.pdf
http://kalisz.sr.gov.pl/userfiles/file/SKM_458e20052211060.pdf
http://www.ostrow.sr.gov.pl/index.php?id=66&zoom=672
http://www.jarocin.sr.gov.pl/file.php?mid=445&fidx=1
http://kepno.sr.gov.pl/userfiles/zarzadzenie_A_022_18_20.pdf


 przewodniczącego 
składu 

orzekającego 

   

 
 
 
 

SR w 
Pleszewie 

tak, po uprzednim 
zgłoszeniu do 

kierownika 
sekretariatu 
właściwego 

wydziału, 
ostateczna decyzja 
przewodniczącego 

składu 
orzekającego 

 
 
 

do godziny 
14:00 dnia 

poprzedniego 

 
 

Zarządzenie Nr A-022- 
21/2020 Prezesa SR w 
Pleszewie i Dyrektora 
SO w Kaliszu z dnia 28 

maja 2020 r. 

 
 
 
 

http://pleszew.sr.gov.pl/userfiles/zarz-A_022_21_2020.pdf 

 
 
 
 

SR w 
Krotoszynie 

tak, po uprzednim 
zgłoszeniu do 

kierownika 
sekretariatu 
właściwego 

wydziału, 
ostateczna decyzja 
przewodniczącego 

składu 
orzekającego 

 
 
 

do godziny 
14:00 dnia 

poprzedniego 

 
 

Zarządzenie Nr A-0000- 
23/20 Prezesa SR w 

Krotoszynie i Dyrektora 
SO w Kaliszu z dnia 5 

czerwca 2020 r. 

 
 
 
 

http://krotoszyn.sr.gov.pl/container/Ogloszenia_2020/aktualnosci/obsluga_interesant 
a_w_stanie_epidemii.pdf 

 
 
 
 

SR w 
Ostrzeszowie 

tak, po uprzednim 
zgłoszeniu do 

kierownika 
sekretariatu 
właściwego 

wydziału, 
ostateczna decyzja 
przewodniczącego 

składu 
orzekającego 

 
 
 

do godziny 
14:00 dnia 

poprzedniego 

 
 
 

Zarządzenie Nr A-022- 
14/2020 Prezesa SR w 
Ostrzeszowie z dnia 28 

maja 2020 r. 

 
 
 
 

http://www.ostrzeszow.sr.gov.pl/userfiles/Zarzadzanie-A-022-14-2020.pdf 

 

SO w 
Katowicach 

 

tak, po uzyskaniu 
karty wstępu 

 
 

4 

 

Komunikat na stronie 
internetowej Sądu 

 
 https://www.katowice.so.gov.pl/download/Komunikat na stronie internetowej Sądu na 
 stronie internetowej Sądu-dotyczacy-zasad-wydawania-kart-wstepu-na-sale-rozpraw- 
1591259968.doc 

 

http://pleszew.sr.gov.pl/userfiles/zarz-A_022_21_2020.pdf
http://krotoszyn.sr.gov.pl/container/Ogloszenia_2020/aktualnosci/obsluga_interesanta_w_stanie_epidemii.pdf
http://krotoszyn.sr.gov.pl/container/Ogloszenia_2020/aktualnosci/obsluga_interesanta_w_stanie_epidemii.pdf
http://www.ostrzeszow.sr.gov.pl/userfiles/Zarzadzanie-A-022-14-2020.pdf
https://www.katowice.so.gov.pl/download/komunikat-dotyczacy-zasad-wydawania-kart-wstepu-na-sale-rozpraw-1591259968.doc
https://www.katowice.so.gov.pl/download/komunikat-dotyczacy-zasad-wydawania-kart-wstepu-na-sale-rozpraw-1591259968.doc
https://www.katowice.so.gov.pl/download/komunikat-dotyczacy-zasad-wydawania-kart-wstepu-na-sale-rozpraw-1591259968.doc


 
 

SR Tychy 

tak, ale jedynie 
osoby, które 

uzyskały zgodę 
Prezesa Sądu 

 
 

- 

Zarządzenie Nr 
38/2020 Prezesa i 

Dyrektora SR w 
Tychach z dnia 28 maja 

2020 r. 

 
 

https://tychy.sr.gov.pl/download/zarzadzenie-38.2020-1592485715.pdf 

SR Sosnowiec - - - - 

SR 
Siemianowice 

Śląskie 

 
tak, po uprzednim 
poinformowaniu 

Przewodniczącego 
rozprawy lub 

posiedzenia i po 
złożeniu 

oświadczenia 

 

7 

Zarządzenie nr 
74/2020 z dnia 17 

lipca 2020 r. 

 

https://www.siemianowice.sr.gov.pl/79/info/3/177 

 

SR Pszczyna 
tak, za zgodą 

sędziego (odrębnie 
w każdej sprawie) 

 

- 

Zarządzenie Nr Adm. 
0160-8/20 Prezesa SR 
w Pszczynie z dnia 27 

maja 2020 r. 

 
https://www.pszczyna.sr.gov.pl/informacje-dodatkowe/aktualnosci/ZASADY- 
PRZYJMOWANIA-INTERESANTOW-OD-DNIA-01.06.2020-R/idn:240 

 

SR Mysłowice 

 
tak, po uzyskaniu 

karty wstępu 

 

3 

Zarządzenie Nr 26/20 
Prezesa SR w 

Mysłowicach z dnia 28 
maja 2020 r. 

 
https://myslowice.sr.gov.pl/data/fck/myslowice/zarz%C4%85dzenia/2020-05-28- 
Zarzadzenie-Prezesa-Sadu-Nr-26-20.pdf 

 
 
 
 

SR Mikołów 

brak informacji 
wprost, ale 

publiczność nie 
została 

wymieniona na 
liście osób 

uprawnionych do 
wejścia do 
budynku 

 
 
 
 

- 

 

 
Zarządzenie Nr 7 

Wiceprezesa SR w 
Mikołowie z dnia 27 

maja 2020 r. 

 
 
 
 

http://www.mikolow.sr.gov.pl/download/zarzadzenie-Nr-7-1591094856.pdf 

 

SR Jaworzno 

 
tak, za zgodą 

przewodniczącego 

 

7 

Zarządzenie Nr 3/20 
Prezesa i Dyrektora SR 
w Jaworznie z dnia 26 

maja 2020 r. 

 

https://www.jaworzno.sr.gov.pl/download/1921.html 

 
SR Dąbrowa 

Górnicza 

tak, po uzyskaniu 
karty wejścia za 
zezwoleniem 

przewodniczącego 

 

2 

Zarządzenie Nr 
25/2020 Prezesa SR w 
Dąbrowie Górniczej z 
dnia 26 maja 2020 r. 

 
https://dabrowag.sr.gov.pl/container/zarzadzenia/2020//zarzadzenie-Nr-25)2020- 
prezesa-sadu-rejonowego-w-dabrowie-gorniczej-z-dnia-25.05.2020-r..pdf 

https://tychy.sr.gov.pl/download/zarzadzenie-38.2020-1592485715.pdf
https://www.siemianowice.sr.gov.pl/79/info/3/177
http://www.pszczyna.sr.gov.pl/informacje-dodatkowe/aktualnosci/ZASADY-
https://myslowice.sr.gov.pl/data/fck/myslowice/zarz%C4%85dzenia/2020-05-28-Zarzadzenie-Prezesa-Sadu-Nr-26-20.pdf
https://myslowice.sr.gov.pl/data/fck/myslowice/zarz%C4%85dzenia/2020-05-28-Zarzadzenie-Prezesa-Sadu-Nr-26-20.pdf
http://www.mikolow.sr.gov.pl/download/zarzadzenie-nr-7-1591094856.pdf
https://www.jaworzno.sr.gov.pl/download/1921.html
https://dabrowag.sr.gov.pl/container/zarzadzenia/2020/zarzadzenie-nr-25)2020-prezesa-sadu-rejonowego-w-dabrowie-gorniczej-z-dnia-25.05.2020-r..pdf
https://dabrowag.sr.gov.pl/container/zarzadzenia/2020/zarzadzenie-nr-25)2020-prezesa-sadu-rejonowego-w-dabrowie-gorniczej-z-dnia-25.05.2020-r..pdf


 
 

SR Chorzów 

 

tak, za zgodą 
sędziego referatu 

 
 

- 

Zarządzenie Nr 
37/2020 Prezesa i 

Dyrektora SR w 
Chorzowie z dnia 26 

maja 2020 r. 

 
https://www.chorzow.sr.gov.pl/aktualnosci/index/Zarzadzenie-w-sprawie-zasad- 
przyjmowania-interesantow-w-zwiazku-z-wystepujacym-stanem- 
epidemii/idn:1256.html 

 

http://www.chorzow.sr.gov.pl/aktualnosci/index/Zarzadzenie-w-sprawie-zasad-


 
 

SR Bytom 

 

tak, po uzyskaniu 
zgody 

 
do godziny 
12:00 dnia 

poprzedniego 

Zarządzenie Nr 
38/2020 Prezesa i 

Dyrektora SR w 
Bytomiu z dnia 27 maja 

2020 r. 

 
 

https://www.bytom.sr.gov.pl/download/doc01750020200527133128-1590586468.pdf 

 

SR Będzin 

 
tak, po uzyskaniu 

karty wstępu 

 

4 

Zarządzenie Nr 
55/2020 Prezesa SR w 

Będzinie z dnia 10 lipca 
2020 r. 

 
https://www.bedzin.sr.gov.pl/images/dokumenty/zarzadzenia/Z_Prez_55_20_z_dnia_ 
10_lipca_2020 r.pdf 

 
SR Katowice- 

Zachód 

 
tak, po uprzednim 

zgłoszeniu 

 

2 

 
Komunikat na stronie 

internetowej Sądu 

 
https://www.katowice-zachod.sr.gov.pl/informacja-dotyczaca-osob-uprawnionych-do- 
wejscia-do-budynkow-sadu,new,mg,1.html,531 

 

SR Katowice- 
Wschód 

 
tak, po uprzednim 

uzyskaniu karty 
wstępu 

 
 

3 

Zarządzenie Nr 
48/2020 Prezesa SR 
Katowice-Wschód w 
Katowicach z dnia 28 

maja 2020 r. 

 
http://www.katowice- 
wschod.sr.gov.pl/application/assets/zarzadzenia_prezesa/67_Zarzadzenie_Nr_48_202 
0.pdf 

 
 
 
 

SO w Kielcach 

brak informacji 
wprost, ale 

publiczność nie 
została 

wymieniona na 
liście osób 

uprawnionych do 
wejścia do 
budynku 

 
 
 
 

- 

 
 
 

Komunikat na stronie 
internetowej Sądu 

 
 
 

https://www.kielce.so.gov.pl/Komunikat na stronie internetowej Sądu na stronie 
 internetowej Sądu,new,mg,1.html,498 

SR w Busku- 
Zdroju 

tak, po uzyskaniu 
karty wejścia 

 
- Komunikat na stronie 

internetowej Sądu 
 http://www.busko.sr.gov.pl/download/Komunikat na stronie internetowej Sądu na 
 stronie internetowej Sądu-bz-1590153633.pdf 

 
SR w 

Jędrzejowie 

 
tak, po uzyskaniu 

karty wejścia 

 

- 

Zarządzenie Nr 7/2020 
Prezesa i Dyrektora SR 
w Jędrzejowie z dnia 

22 maja 2020 r. 

 

http://www.jedrzejow.sr.gov.pl/download/img20200522-11252544-1590142863.pdf 

 
 

SR w Kielcach 

 

tak, po uzyskaniu 
karty wejścia 

 
 

1 

Zarządzenie Nr 
11/2020 Prezesa i 

Dyrektora SR w 
Kielcach z dnia 21 maja 

2020 r. 

 
 

https://www.kielce.sr.gov.pl/download/zarz11-2020-1591706531.pdf 

 

https://www.bytom.sr.gov.pl/download/doc01750020200527133128-1590586468.pdf
https://www.bedzin.sr.gov.pl/images/dokumenty/zarzadzenia/Z_Prez_55_20_z_dnia_10_lipca_2020r.pdf
https://www.bedzin.sr.gov.pl/images/dokumenty/zarzadzenia/Z_Prez_55_20_z_dnia_10_lipca_2020r.pdf
https://www.katowice-zachod.sr.gov.pl/informacja-dotyczaca-osob-uprawnionych-do-wejscia-do-budynkow-sadu%2Cnew%2Cmg%2C1.html%2C531
https://www.katowice-zachod.sr.gov.pl/informacja-dotyczaca-osob-uprawnionych-do-wejscia-do-budynkow-sadu%2Cnew%2Cmg%2C1.html%2C531
http://www.katowice-wschod.sr.gov.pl/application/assets/zarzadzenia_prezesa/67_Zarzadzenie_nr_48_2020.pdf
http://www.katowice-wschod.sr.gov.pl/application/assets/zarzadzenia_prezesa/67_Zarzadzenie_nr_48_2020.pdf
http://www.katowice-wschod.sr.gov.pl/application/assets/zarzadzenia_prezesa/67_Zarzadzenie_nr_48_2020.pdf
https://www.kielce.so.gov.pl/komunikat%2Cnew%2Cmg%2C1.html%2C498
https://www.kielce.so.gov.pl/komunikat%2Cnew%2Cmg%2C1.html%2C498
http://www.busko.sr.gov.pl/download/komunikat-bz-1590153633.pdf
http://www.busko.sr.gov.pl/download/komunikat-bz-1590153633.pdf
http://www.jedrzejow.sr.gov.pl/download/img20200522-11252544-1590142863.pdf
https://www.kielce.sr.gov.pl/download/zarz11-2020-1591706531.pdf


 
 
 
 

SR w Końskich 

brak informacji 
wprost, ale 

publiczność nie 
została 

wymieniona na 
liście osób 

uprawnionych do 
wejścia do 
budynku 

 
 
 
 

- 

 
 

Zarządzenie Nr 7/2020 
Prezesa i Dyrektora SR 
w Końskich z dnia 25 

maja 2020 r. 

 
 
 

http://www.konskie.sr.gov.pl/download/zarzadzenie-nr-7-2020-prez.-i-dyr.- 
1590564366.pdf 

 
 
 

SR w 
Opatowie 

brak informacji 
wprost, ale 

publiczność nie 
została 

wymieniona na 
liście osób 

uprawnionych do 
wejścia do 
budynku 

 
 
 
 

- 

 
 
 

Komunikat na stronie 
internetowej Sądu 

 
 
 
 https://www.opatow.sr.gov.pl/Komunikat na stronie internetowej Sądu na stronie 
 internetowej Sądu,new,mg,1.html,251 

 
 

SR w 
Ostrowcu 

Świętokrzyski 
m 

brak informacji 
wprost, ale 

publiczność nie 
została 

wymieniona na 
liście osób 

uprawnionych do 
wejścia do 
budynku 

 
 
 
 

- 

 

Zarządzenie Nr 
53/2020 Prezesa i 

Dyrektora SR w 
Ostrowcu 

Świętokrzyskim z dnia 
22 maja 2020 r. 

 
 
 

https://www.ostrowiec.sr.gov.pl/download/zarzadzenie-Nr-53)2020-prezesa-i- 
dyrektora-sr-1590218047.pdf 

 
 

 
SR w 

Pińczowie 

brak informacji 
wprost, ale 

publiczność nie 
została 

wymieniona na 
liście osób 

uprawnionych do 
wejścia do 
budynku 

 
 
 
 

- 

 
 

Zarządzenie Nr 7/2020 
Prezesa SR w 

Pińczowie i Dyrektora 
SO w Kielcach z dnia 22 

maja 2020 r. 

 
 
 
 

https://www.pinczow.sr.gov.pl/download/zarzadzenie-Nr-7-2020-1590162503.pdf 

 

SR w 
Sandomierzu 

tak, ale ostateczną 
decyzję podejmuje 

przewodniczący 
składu 

orzekającego w 

 
 

- 

Zarządzenie Nr 9/2020 
Prezesa i Dyrektora SR 
w Sandomierzu z dnia 

19 maja 2020 r. 

 
 

http://www.sandomierz.sr.gov.pl/download/zarzadzenie-Nr-9-1590062774.pdf 

 

http://www.konskie.sr.gov.pl/download/zarzadzenie-nr-7-2020-prez.-i-dyr.-1590564366.pdf
http://www.konskie.sr.gov.pl/download/zarzadzenie-nr-7-2020-prez.-i-dyr.-1590564366.pdf
https://www.opatow.sr.gov.pl/komunikat%2Cnew%2Cmg%2C1.html%2C251
https://www.opatow.sr.gov.pl/komunikat%2Cnew%2Cmg%2C1.html%2C251
https://www.ostrowiec.sr.gov.pl/download/zarzadzenie-nr-53)2020-prezesa-i-dyrektora-sr-1590218047.pdf
https://www.ostrowiec.sr.gov.pl/download/zarzadzenie-nr-53)2020-prezesa-i-dyrektora-sr-1590218047.pdf
https://www.pinczow.sr.gov.pl/download/zarzadzenie-nr-7-2020-1590162503.pdf
http://www.sandomierz.sr.gov.pl/download/zarzadzenie-nr-9-1590062774.pdf


 konkretnej 
sprawie 

   

 
 
 

SR w 
Skarżysku- 
Kamiennej 

brak informacji 
wprost, ale 

publiczność nie 
została 

wymieniona na 
liście osób 

uprawnionych do 
wejścia do 
budynku 

 
 
 
 

- 

 
 
 

Komunikat na stronie 
internetowej Sądu 

 
 
 

http://www.skarzysko.sr.gov.pl/informacja-o-ograniczeniach-w- 
funkcjonowaniu,new,mg,1.html,128 

 
 
 

SR w 
Starachowicac 

h 

brak informacji 
wprost, ale 

publiczność nie 
została 

wymieniona na 
liście osób 

uprawnionych do 
wejścia do 
budynku 

 
 
 
 

- 

 
 

Zarządzenie Prezesa i 
Dyrektora SR w 

Starachowicach z dnia 
22 maja 2020 r. 

 
 
 
 

https://www.starachowice.sr.gov.pl/container/ogl-2020-05//zarz-25052020.pdf 

 
 
 

SR w 
Staszowie 

brak informacji 
wprost, ale 

publiczność nie 
została 

wymieniona na 
liście osób 

uprawnionych do 
wejścia do 
budynku 

 
 
 
 

- 

 

 
Zarządzenie Nr 7/2020 
Prezesa i Dyrektora SR 
w Staszowie z dnia 22 

maja 2020 r. 

 
 
 
 

https://www.staszow.sr.gov.pl/container/pliki-pdf/zarzadzenia/zarzadzenie-7.pdf 

 
 
 

SR we 
Włoszczowie 

brak informacji 
wprost, ale 

publiczność nie 
została 

wymieniona na 
liście osób 

uprawnionych do 
wejścia do 
budynku 

 
 
 
 

- 

 

Zarządzenie Nr 7/2020 
Prezesa SR we 

Włoszczowie i 
Dyrektora SO w 

Kielcach z dnia 21 maja 
2020 r. 

 
 
 
 

https://www.wloszczowa.sr.gov.pl/download/zarz-7-20-1590156165.pdf 

 

http://www.skarzysko.sr.gov.pl/informacja-o-ograniczeniach-w-funkcjonowaniu%2Cnew%2Cmg%2C1.html%2C128
http://www.skarzysko.sr.gov.pl/informacja-o-ograniczeniach-w-funkcjonowaniu%2Cnew%2Cmg%2C1.html%2C128
https://www.starachowice.sr.gov.pl/container/ogl-2020-05/zarz-25052020.pdf
https://www.staszow.sr.gov.pl/container/pliki-pdf/zarzadzenia/zarzadzenie-7.pdf
https://www.wloszczowa.sr.gov.pl/download/zarz-7-20-1590156165.pdf


 
 
 
 
 
 

SO w Koninie 

brak informacji 
wprost, ale 

publiczność nie 
została 

wymieniona na 
liście osób 

uprawnionych do 
wejścia do 

budynku; osoby 
niewymienione 
tylko za zgodą 

Prezes lub 
Dyrektora Sądu 

 
 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 

Zarządzenie Nr 
12/2020 Prezesa i 
Dyrektora SO w 

Koninie z dnia 18 maja 
2020 r. 

 
 
 
 
 
 

https://konin.so.gov.pl/container/cov/zarz-12-20.pdf 

 
 
 
 
 
 

SR w Turku 

brak informacji 
wprost, ale 

publiczność nie 
została 

wymieniona na 
liście osób 

uprawnionych do 
wejścia do 

budynku; osoby 
niewymienione 
tylko za zgodą 

Prezes lub 
Dyrektora Sądu 

 
 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 

Uchwała Nr 11/2020 
Prezesa i Dyrektora SR 
w Turku z dnia 22 maja 

2020 r. 

 
 
 
 
 
 

https://www.turek.sr.gov.pl/download/uchwala-11-20-1590498135.pdf 

 
 
 
 
 
 

SR w Kole 

brak informacji 
wprost, ale 

publiczność nie 
została 

wymieniona na 
liście osób 

uprawnionych do 
wejścia do 

budynku; osoby 
niewymienione 
tylko za zgodą 

Prezes lub 
Dyrektora Sądu 

 
 
 
 
 
 

- 

 
 
 

 
Uchwała Nr 12/2020 

Prezesa i Dyrektora SR 
w Kole z dnia 19 maja 

2020 r. 

 
 
 
 
 
 

https://kolo.sr.gov.pl/download/oa-0002-12.20-1589957540.pdf 

 

https://konin.so.gov.pl/container/cov/zarz-12-20.pdf
https://www.turek.sr.gov.pl/download/uchwala-11-20-1590498135.pdf
https://kolo.sr.gov.pl/download/oa-0002-12.20-1589957540.pdf


 
 
 
 
 
 

SR w Koninie 

brak informacji 
wprost, ale 

publiczność nie 
została 

wymieniona na 
liście osób 

uprawnionych do 
wejścia do 

budynku; osoby 
niewymienione 
tylko za zgodą 

Prezes lub 
Dyrektora Sądu 

 
 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 

Zarządzenie Nr 
12/2020 Prezesa i 

Dyrektora SR w Koninie 
z dnia 25 maja 2020 r. 

 
 
 
 
 
 

https://konin.sr.gov.pl/container/2020/Zarzadzenie%20z%20dnia%2020200525.pdf 

 
 
 
 

SR w Słupcy 

brak informacji 
wprost, ale 

publiczność nie 
została 

wymieniona na 
liście osób 

uprawnionych do 
wejścia do 
budynku 

 
 
 
 

- 

 
 

Zarządzenie Nr 
12/2020 Prezesa SR w 
Słupcy i SO w Koninie z 

dnia 26 maja 2020 r. 

 
 
 
 

https://slupca.sr.gov.pl/container/koronawirus/zarzadzenie-12--20.pdf 

 
 
 
 
 
 
 

SO w 
Koszalinie 

tak, ale tylko w 
szczególnie 

uzasadnionych 
przypadkach 

przewodniczący 
składu 

orzekającego 
może zezwolić 

wskazanym przez 
siebie osobom na 

obecność na 
rozprawie, pod 

warunkiem 
zachowania 

bezpiecznych 
odległości na sali 

 
 
 
 
 
 

 
- 

 
 
 
 
 

Zarządzenie Nr A.0210- 
27/20 Prezesa i 
Dyrektora SO w 

Koszalinie z dnia 27 
maja 2020 r. 

 
 
 
 
 
 

 
https://www.koszalin.so.gov.pl/download/z.2020-oa-0210-27-1590649046.pdf 

SR w 
Białogardzie 

tak, za zgodą 
przewodniczącego 

 
2 Zarządzenie Nr A-0210- 

19/20 Prezesa SR w 
https://bialogard.sr.gov.pl/zarzadzenie-Nr-a-0210-1920-prezesa-sadu-rejonowego-w- 
bialogardzie,new,mg,1.html,230 

 

https://konin.sr.gov.pl/container/2020/Zarzadzenie%20z%20dnia%2020200525.pdf
https://slupca.sr.gov.pl/container/koronawirus/zarzadzenie-12--20.pdf
https://www.koszalin.so.gov.pl/download/z.2020-oa-0210-27-1590649046.pdf
https://bialogard.sr.gov.pl/zarzadzenie-nr-a-0210-1920-prezesa-sadu-rejonowego-w-bialogardzie%2Cnew%2Cmg%2C1.html%2C230
https://bialogard.sr.gov.pl/zarzadzenie-nr-a-0210-1920-prezesa-sadu-rejonowego-w-bialogardzie%2Cnew%2Cmg%2C1.html%2C230


   Białogardzie z dnia 19 
maja 2020 r. 

 

 
 
 
 
 

SR w Drawsku 
Pomorskim 

tak, ale w 
szczególnych 

przypadkach, po 
spełnieniu 
wymogów 

sanitarnych, gdy 
przewodniczący 

uzna, że obecność 
publiczności nie 

uniemożliwi 
zachowania 

dystansu 
społecznego 

 
 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 

Zarządzenie Nr A-021- 
16/20 Prezesa SR w 

Drawsku Pomorskim z 
dnia 28 maja 2020 r. 

 
 
 
 
 

https://drawsko-pom.sr.gov.pl/download/zarzadzenie-prezesa-a-021-16120- 
1590732005.pdf 

SR w 
Kołobrzegu 

tak, po uprzednim 
uzyskaniu karty 

wstępu 

 
- 

Zarządzenie Nr 8/20 
Prezesa i Dyrektora SR 

w Kołobrzegu 

https://www.kolobrzeg.sr.gov.pl/download/zarzadzenie-pid-sr-Nr-8-20- 
1590663508.pdf 

 
 
 

SR w 
Koszalinie 

brak informacji 
wprost, ale 

publiczność nie 
została 

wymieniona na 
liście osób 

uprawnionych do 
wejścia do 
budynku 

 
 
 
 

- 

 
 

Zarządzenie Nr OA-0- 
13/20 Prezesa i 
Dyrektora SR w 

Koszalinie z dnia 8 
czerwca 2020 r. 

 
 
 

https://koszalin.sr.gov.pl/download/20200608-010911-zarzadzenie---oa-0-13.20- 
1591682581.pdf 

 
 

SR w Sławnie 

 
tak, konieczność 
wcześniejszego 

zgłoszenia 

 

przed 
rozprawą 

Zarządzenie Nr A.0210- 
42/20 Prezesa SR w 

Sławnie i Dyrektora SO 
w Koszalinie z dnia 28 

maja 2020 r. 

 

https://slawno.sr.gov.pl/zarzadzenie-prezesa-sadu-rejonowego-w-slawnie-i-dyrektora- 
sadu-okregowego-w-koszalinie-z-28052020-r-a0210-4220,new,mg,1.html,96 

 
 
 

SR w 
Szczecinku 

brak informacji 
wprost, ale 

publiczność nie 
została 

wymieniona na 
liście osób 

uprawnionych do 
wejścia do 

 
 

 
- 

 
 

Zarządzenie Nr 
22/2020 Prezesa SR w 
Szczecinku z dnia 25 

maja 2020 r. 

 
 

https://szczecinek.sr.gov.pl/funkcjonowanie-od-dnia-25-maja-2020-r-sadu- 
rejonowego-w-szczecinku-w-zwiazku-z-rozprzestrzenianiem-sie-koronawirusa-sars-cov- 
2,new,mg,1.html,277 

 

https://drawsko-pom.sr.gov.pl/download/zarzadzenie-prezesa-a-021-16120-1590732005.pdf
https://drawsko-pom.sr.gov.pl/download/zarzadzenie-prezesa-a-021-16120-1590732005.pdf
https://www.kolobrzeg.sr.gov.pl/download/zarzadzenie-pid-sr-nr-8-20-1590663508.pdf
https://www.kolobrzeg.sr.gov.pl/download/zarzadzenie-pid-sr-nr-8-20-1590663508.pdf
https://koszalin.sr.gov.pl/download/20200608-010911-zarzadzenie---oa-0-13.20-1591682581.pdf
https://koszalin.sr.gov.pl/download/20200608-010911-zarzadzenie---oa-0-13.20-1591682581.pdf
https://slawno.sr.gov.pl/zarzadzenie-prezesa-sadu-rejonowego-w-slawnie-i-dyrektora-sadu-okregowego-w-koszalinie-z-28052020-r-a0210-4220%2Cnew%2Cmg%2C1.html%2C96
https://slawno.sr.gov.pl/zarzadzenie-prezesa-sadu-rejonowego-w-slawnie-i-dyrektora-sadu-okregowego-w-koszalinie-z-28052020-r-a0210-4220%2Cnew%2Cmg%2C1.html%2C96
https://szczecinek.sr.gov.pl/funkcjonowanie-od-dnia-25-maja-2020-r-sadu-rejonowego-w-szczecinku-w-zwiazku-z-rozprzestrzenianiem-sie-koronawirusa-sars-cov-2%2Cnew%2Cmg%2C1.html%2C277
https://szczecinek.sr.gov.pl/funkcjonowanie-od-dnia-25-maja-2020-r-sadu-rejonowego-w-szczecinku-w-zwiazku-z-rozprzestrzenianiem-sie-koronawirusa-sars-cov-2%2Cnew%2Cmg%2C1.html%2C277
https://szczecinek.sr.gov.pl/funkcjonowanie-od-dnia-25-maja-2020-r-sadu-rejonowego-w-szczecinku-w-zwiazku-z-rozprzestrzenianiem-sie-koronawirusa-sars-cov-2%2Cnew%2Cmg%2C1.html%2C277


 budynku; osoby 
niewymienione 
tylko za zgodą 

Prezes lub 
Dyrektora Sądu 

   

 
 
 
 

SR w Wałczu 

brak informacji 
wprost, ale 

publiczność nie 
została 

wymieniona na 
liście osób 

uprawnionych do 
wejścia do 
budynku 

 
 
 
 

- 

 
 

Zarządzenie Nr OA- 
0210-9/20 Prezesa SR 

w Wałczu z dnia 19 
maja 2020 r. 

 
 
 
 

http://walcz.sr.gov.pl/download/zarzadzenie-Nr-oa-0210-9-20-1589884816.pdf 

 
 
 

SO w 
Krakowie 

 
 
 

tak, za zgodą 
przewodniczącego 

 
 
 

2 

 
Zarządzenie Adm.SO.- 
0212-26/20 Prezesa i 

Dyrektora SO w 
Krakowie z dnia 19 

maja 2020 r. 

 
 

http://krakow.so.gov.pl/container/struktura-organizacyjna/aktualnosci/Komunikat na 
 stronie internetowej Sądu na stronie internetowej Sąduy//zarzadzenie-prezesa-i- 
dyrektora-sadu-okregowego-w-krakowie-z-19-maja-2020-r.-w-sprawie- 
funkcjonowania-sadu-w-okresie-epidemii-(tekst-jednolity).pdf 

 
 

 
SR w 

Wieliczce 

brak informacji 
wprost, ale 

publiczność nie 
została 

wymieniona na 
liście osób 

uprawnionych do 
wejścia do 
budynku 

 
 
 
 

- 

 
 
 

Zarządzenie Nr 26 
Prezesa SR w Wieliczce 
z dnia 27 maja 2020 r. 

 
 
 
 

http://www.wieliczka.sr.gov.pl/download/brn3c2af4863aba-006192-1590598031.pdf 

 
 
 

SR w 
Wadowicach 

brak informacji 
wprost, ale 

publiczność nie 
została 

wymieniona na 
liście osób 

uprawnionych do 
wejścia do 
budynku 

 
 
 
 

- 

 
 

Zarządzenie Nr 
14/2020/W Prezesa i 

Dyrektora SR w 
Wadowicach z dnia 20 

maja 2020 r. 

 
 
 
 

http://wadowice.sr.gov.pl/download/zarzadzenie-Nr-14)2020-1590057514.pdf 

 

http://walcz.sr.gov.pl/download/zarzadzenie-nr-oa-0210-9-20-1589884816.pdf
http://krakow.so.gov.pl/container/struktura-organizacyjna/aktualnosci/komunikaty/zarzadzenie-prezesa-i-dyrektora-sadu-okregowego-w-krakowie-z-19-maja-2020-roku-w-sprawie-funkcjonowania-sadu-w-okresie-epidemii-(tekst-jednolity).pdf
http://krakow.so.gov.pl/container/struktura-organizacyjna/aktualnosci/komunikaty/zarzadzenie-prezesa-i-dyrektora-sadu-okregowego-w-krakowie-z-19-maja-2020-roku-w-sprawie-funkcjonowania-sadu-w-okresie-epidemii-(tekst-jednolity).pdf
http://krakow.so.gov.pl/container/struktura-organizacyjna/aktualnosci/komunikaty/zarzadzenie-prezesa-i-dyrektora-sadu-okregowego-w-krakowie-z-19-maja-2020-roku-w-sprawie-funkcjonowania-sadu-w-okresie-epidemii-(tekst-jednolity).pdf
http://krakow.so.gov.pl/container/struktura-organizacyjna/aktualnosci/komunikaty/zarzadzenie-prezesa-i-dyrektora-sadu-okregowego-w-krakowie-z-19-maja-2020-roku-w-sprawie-funkcjonowania-sadu-w-okresie-epidemii-(tekst-jednolity).pdf
http://www.wieliczka.sr.gov.pl/download/brn3c2af4863aba-006192-1590598031.pdf
http://wadowice.sr.gov.pl/download/zarzadzenie-nr-14)2020-1590057514.pdf


 
 
 

SR w Suchej 
Beskidzkiej 

brak informacji 
wprost, ale 

publiczność nie 
została 

wymieniona na 
liście osób 

uprawnionych do 
wejścia do 
budynku 

 
 
 
 

- 

 
 

Zarządzenie Nr 12 
Prezesa i Dyrektora SR 
w Suchej Beskidzkiej z 
dnia 19 maja 2020 r. 

 
 
 

http://www.suchab.sr.gov.pl/container/zarzadzenie-Nr.-12-prezesa-sadu-rejonowego- 
w-suchej-beskidzkiej-z-dnia-19-maja-2020-r..pdf 

 
 
 
 
 

SR w 
Oświęcimiu 

brak informacji 
wprost, ale 

publiczność nie 
została 

wymieniona na 
liście osób 

uprawnionych do 
wejścia do 

budynku; wstęp 
mają   

przedstawiciele 
mediów 

 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 

Komunikat na stronie 
internetowej Sądu 

 
 
 
 
 

http://oswiecim.sr.gov.pl/index.php?p=new&idg=m1,214&id=311 

 
 
 
 

SR w Olkuszu tak, po uzyskaniu 
zgody 

 
 
 
 

3 

 
 

Zarządzenie nr 
17/2020 Prezesa i 

Dyrektora Sądu 
Rejonowego w 

Olkuszu z dnia 15 lipca 
2020 roku 

 
 
 

http://www.olkusz.sr.gov.pl/zarzadzenie-nr-17-2020-prezesa-i-dyrektora-sadu-
rejonowego-w-olkuszu-z-dnia-15-lipca-2020-r,new,mg,1.html,378 

 
 

SR w 
Myślenicach 

 

nie, udział 
publiczności został 

wyłączony 

 
 

- 

Zarządzenie Nr 
12/2020 Prezesa SR w 

Myślenicach i 
Dyrektora SO w 

Krakowie z dnia 19 
maja 2020 r. 

 
 

http://myslenice.sr.gov.pl/zarzadzenie-w-sprawie-organizacji-pracy-sadu-rejonowego- 
w-myslenicach-w-stanie-epidemii,new,mg,230.html,157 

 

SR w 
Miechowie 

tak, do dwóch 
osób wskazanych 

przez strony 
postępowania 

 
 

- 

Zarządzenie Nr 7 
Prezesa SR w 

Miechowie i Dyrektora 
SO w Krakowie z dnia 

19 maja 2020 r. 

 

http://www.miechow.sr.gov.pl/download/zarzadzenie-Nr-7-prezesa-sr-w--miechowie- 
oraz-dyrektora-so-w-krakowie-z--dnia-19-maja-2020r-1590038484.pdf 

 

http://www.suchab.sr.gov.pl/container/zarzadzenie-nr.-12-prezesa-sadu-rejonowego-w-suchej-beskidzkiej-z-dnia-19-maja-2020-roku.pdf
http://www.suchab.sr.gov.pl/container/zarzadzenie-nr.-12-prezesa-sadu-rejonowego-w-suchej-beskidzkiej-z-dnia-19-maja-2020-roku.pdf
http://oswiecim.sr.gov.pl/index.php?p=new&idg=m1%2C214&id=311
http://www.olkusz.sr.gov.pl/zarzadzenie-nr-17-2020-prezesa-i-dyrektora-sadu-rejonowego-w-olkuszu-z-dnia-15-lipca-2020-r,new,mg,1.html,378
http://www.olkusz.sr.gov.pl/zarzadzenie-nr-17-2020-prezesa-i-dyrektora-sadu-rejonowego-w-olkuszu-z-dnia-15-lipca-2020-r,new,mg,1.html,378
http://myslenice.sr.gov.pl/zarzadzenie-w-sprawie-organizacji-pracy-sadu-rejonowego-w-myslenicach-w-stanie-epidemii%2Cnew%2Cmg%2C230.html%2C157
http://myslenice.sr.gov.pl/zarzadzenie-w-sprawie-organizacji-pracy-sadu-rejonowego-w-myslenicach-w-stanie-epidemii%2Cnew%2Cmg%2C230.html%2C157
http://www.miechow.sr.gov.pl/download/zarzadzenie-nr-7-prezesa-sr-w--miechowie-oraz-dyrektora-so-w-krakowie-z--dnia-19-maja-2020r-1590038484.pdf
http://www.miechow.sr.gov.pl/download/zarzadzenie-nr-7-prezesa-sr-w--miechowie-oraz-dyrektora-so-w-krakowie-z--dnia-19-maja-2020r-1590038484.pdf


 

SR w 
Chrzanowie 

tak, ale tylko za 
zgodą 

przewodniczący 
składu 

orzekającego 

 
 

- 

Zarządzenie Nr 
19/2020 Prezsa i 
Dyrektora SR w 

Chrzanowie z dnia 14 
maja 2020 r. 

 
 

http://chrzanow.sr.gov.pl/download/128-1589461354.pdf 

 
 
 
 
 
 
 
 

SR dla 
Krakowa- 

Nowej Huty 

tak, tylko jeżeli nie 
zaistnieją 

przeszkody zw. z 
koniecznością 
zapewnienia 

bezpieczeństwa 
konkretnej sprawy 

oraz sądu - 
wówczas wydana 

zostanie karta 
wstępu lub 

podjęte zostaną 
Zarządzenie 

zapewniające 
możność 

obserwacji 
przebiegu 

rozprawy w inny 
sposób. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 
 
 

Zarządzenie Nr 22 
Prezesa i Dyrektora SR 

dla Krakowa-Nowej 
Huty z dnia 25 maja 

2020 r. 

 
 
 
 
 
 
 

 
https://www.krakow-nowahuta.sr.gov.pl/download/zarzadzenie-Nr-22- 
1590406958.pdf 

 
 
 

SR dla 
Krakowa- 
Podgórza 

tak, tylko jeżeli nie 
zaistnieją 

przeszkody 
związane z 

koniecznością 
zapewnienia 

bezpieczeństwa 
konkretnej sprawy 

oraz Sądu 

 
 
 
 

- 

 
 

Zarządzenie Nr 17 
Prezesa i Dyrektora SR 
dla Krakowa- Podgórza 
w Krakowie z dnia 26 

maja 2020 r. 

 
 
 

https://krakow-podgorze.sr.gov.pl/zarzadzenie-Nr-17-prezesa-i-dyrektora-sadu- 
rejonowego-dla-krakowa-podgorza-w-krakowie-z-dnia-26-maja-2020- 
r.,new,mg,1.html,958 

SR dla 
Krakowa- 

Śródmieścia 

 
tak, za zgodą 

przewodniczącego 

 
2 

Zarządzenie Prezesa i 
Dyrektora SR dla 

Krakowa-Śródmieścia z 
dnia 20 maja 2020 r. 

 
https://krakow-sr.sr.gov.pl/download/0212-9-20-zarzadzenie-1593094814.pdf 

SR dla 
Krakowa- 

Krowodrzy 

brak informacji 
wprost, ale 

publiczność nie 
została 

 

- 

Zarządzenie Prezesa i 
Dyrektora SR dla 

Krakowa-Krowodrzy z 
dnia 21 maja 2020 r. 

 
https://www.krakow-krowodrza.sr.gov.pl/download/zarzadzenie-z-21-maja-2020- 
1590149160.pdf 

 

http://chrzanow.sr.gov.pl/download/128-1589461354.pdf
https://www.krakow-nowahuta.sr.gov.pl/download/zarzadzenie-nr-22-1590406958.pdf
https://www.krakow-nowahuta.sr.gov.pl/download/zarzadzenie-nr-22-1590406958.pdf
https://krakow-podgorze.sr.gov.pl/zarzadzenie-nr-17-prezesa-i-dyrektora-sadu-rejonowego-dla-krakowa-podgorza-w-krakowie-z-dnia-26-maja-2020-roku%2Cnew%2Cmg%2C1.html%2C958
https://krakow-podgorze.sr.gov.pl/zarzadzenie-nr-17-prezesa-i-dyrektora-sadu-rejonowego-dla-krakowa-podgorza-w-krakowie-z-dnia-26-maja-2020-roku%2Cnew%2Cmg%2C1.html%2C958
https://krakow-podgorze.sr.gov.pl/zarzadzenie-nr-17-prezesa-i-dyrektora-sadu-rejonowego-dla-krakowa-podgorza-w-krakowie-z-dnia-26-maja-2020-roku%2Cnew%2Cmg%2C1.html%2C958
https://krakow-sr.sr.gov.pl/download/0212-9-20-zarzadzenie-1593094814.pdf
https://www.krakow-krowodrza.sr.gov.pl/download/zarzadzenie-z-21-maja-2020-1590149160.pdf
https://www.krakow-krowodrza.sr.gov.pl/download/zarzadzenie-z-21-maja-2020-1590149160.pdf


 wymieniona na 
liście osób 

uprawnionych do 
wejścia do 
budynku 

   

 

Sądu 

tak, ale jedynie po 
uzyskaniu zgody 

Prezesa SO w 
Krośnie 

 

- 

Zarządzenie Nr 9/2020 
Prezesa i Dyrektora SO 

w Krośnie z dnia 29 
maja 2020 r. 

 

https://krosno.so.gov.pl/container/sad/kadry/zarzadzenie_9_20.pdf 

 
 
 

SR w 
Brzozowie 

brak informacji 
wprost, ale 

publiczność nie 
została 

wymieniona na 
liście osób 

uprawnionych do 
wejścia do 
budynku 

 
 
 
 

- 

 
 
 

Komunikat na stronie 
internetowej Sądu 

 
 
 
 

https://brzozow.sr.gov.pl/download/informacja-dla-interesantow-1590840743.pdf 

 
SR w Jaśle 

nie, udział 
publiczności został 

wyłączony 

 
- 

Zarządzenie Nr 28/20 
Prezesa SR w Jaśle z 
dnia 28 maja 2020 r. 

 
https://jaslo.sr.gov.pl/download/zarzadzenie-28-20-1590737725.pdf 

 
 
 
 

SR w Krośnie 

brak informacji 
wprost, ale 

publiczność nie 
została 

wymieniona na 
liście osób 

uprawnionych do 
wejścia do 
budynku 

 
 
 
 

- 

 

 
Zarządzenie Nr 9 

Prezesa i Dyrektora SR 
w Krośnie z dnia 1 

czerwca 2020 r. 

 
 

 
http://krosno.sr.gov.pl/container/zarzadzenia/2020/Zarz-%20Nr%209-20%20Prez- 
%20i%20Dyr-.pdf 

SR w Lesku - - - - 
 

SR w Sanoku 
tak, do dwóch 
osób na jednej 

rozprawie 

 

- 

Zarządzenie Nr 13/20 
Prezesa i Dyrektora SR 

w Sanoku z dnia 10 
lipca 2020 r. 

 

https://www.sanok.sr.gov.pl/download/zarz13-20-1594385621.pdf 

 

 
SO w Legnicy 

wstrzymuje się 
udział publiczności 

w rozprawach i 
posiedzeniach 
sądowych. Za 
zgodą Prezesa 

dla      
przedstawicieli 

mediów - 
zgłoszenie 24 
godziny przed 
posiedzeniem 

Zarządzenie Nr 12/20 
Prezesa SO w Legnicy i 

Dyrektora SO w 
Legnicy z dnia 10 
czerwca 2020 r. 

 
 

https://legnica.so.gov.pl/wazne-Komunikat na stronie internetowej Sądu na stronie 
internetowej Sąduy,new,mg,1.html,163 

 

https://krosno.so.gov.pl/container/sad/kadry/zarzadzenie_9_20.pdf
https://brzozow.sr.gov.pl/download/informacja-dla-interesantow-1590840743.pdf
https://jaslo.sr.gov.pl/download/zarzadzenie-28-20-1590737725.pdf
http://krosno.sr.gov.pl/container/zarzadzenia/2020/Zarz-%20nr%209-20%20Prez-%20i%20Dyr-.pdf
http://krosno.sr.gov.pl/container/zarzadzenia/2020/Zarz-%20nr%209-20%20Prez-%20i%20Dyr-.pdf
https://www.sanok.sr.gov.pl/download/zarz13-20-1594385621.pdf
https://legnica.so.gov.pl/wazne-komunikaty%2Cnew%2Cmg%2C1.html%2C163
https://legnica.so.gov.pl/wazne-komunikaty%2Cnew%2Cmg%2C1.html%2C163


 Sądu w budynku 
mogą przebywać 
przedstawiciele 

mediów. 

   

 
 
 

SR w 
Głogowie 

brak informacji 
wprost, ale 

publiczność nie 
zostałą 

wymieniona na 
liście osób 

uprawnionych do 
wejścia do 
budynku 

 
 
 
 

- 

 
 
 

Zarządzenie Prezesa SR 
w Głogowie z dnia 20 

maja 2020 r. 

 
 
 

https://glogow.sr.gov.pl/container/aktualnosci/Zarz%C4%85dzenie%20Nr%20A-0210- 
14-20.pdf 

 
 

SR w Jaworze 

 
nie, udział 

publiczności został 
wyłączony 

 
 

- 

Zarządzenie Nr 6/20 
Prezesa SR w Jaworze i 

Dyrektora SO w 
Legnicy z dnia 8 maja 

2020 r. 

 
 

https://www.jawor.sr.gov.pl/download/zarzadzenie--Nr-6-1588944272.docx 

 
 
 

SR w Legnicy 
tak, za zgodą 

sędziego 
referenta 

- 

 
Zarządzenie Nr 15/20 
Prezesa i Dyrektora 
Sądu Rejonowego w 

Legnicy z dnia 21 lipca 
2020 r. 

 
 
 

https://legnica.sr.gov.pl/container/Zarz%C4%85dzenie%2015%20na%2020%20%20COVI
D%20zm-zarz%209%20na%2020.doc 

 
 

SR w Lubinie tak 
 

 
 

- 

Zarządzenie nr 
21/2020 Prezesa i 

Dyrektora SR w Lubinie 
z dnia 13 lipca 2020 r. 

 

https://lubin.sr.gov.pl/download/0212-21-20---zarzadzenie---nr-21---covid-19---
zmiany-do-zarzadzenia-nr-14---umozliwienie-udzialu-publicznosci-
1594991572.pdf 

 
 
 
 

SR w Złotoryi 

brak informacji 
wprost, ale 

publiczność nie 
została 

wymieniona na 
liście osób 

uprawnionych do 
wejścia do 
budynku 

 
 
 
 

- 

 
 
 

Komunikat na stronie 
internetowej Sądu 

 
 
 
 

https://zlotoryja.sr.gov.pl/download/20200518-140259.pdf-1589807552.pdf 

 

https://glogow.sr.gov.pl/container/aktualnosci/Zarz%C4%85dzenie%20Nr%20A-0210-14-20.pdf
https://glogow.sr.gov.pl/container/aktualnosci/Zarz%C4%85dzenie%20Nr%20A-0210-14-20.pdf
https://www.jawor.sr.gov.pl/download/zarzadzenie--nr-6-1588944272.docx
https://legnica.sr.gov.pl/container/Zarz%C4%85dzenie%2015%20na%2020%20%20COVID%20zm-zarz%209%20na%2020.doc
https://legnica.sr.gov.pl/container/Zarz%C4%85dzenie%2015%20na%2020%20%20COVID%20zm-zarz%209%20na%2020.doc
https://lubin.sr.gov.pl/download/0212-21-20---zarzadzenie---nr-21---covid-19---zmiany-do-zarzadzenia-nr-14---umozliwienie-udzialu-publicznosci-1594991572.pdf
https://lubin.sr.gov.pl/download/0212-21-20---zarzadzenie---nr-21---covid-19---zmiany-do-zarzadzenia-nr-14---umozliwienie-udzialu-publicznosci-1594991572.pdf
https://lubin.sr.gov.pl/download/0212-21-20---zarzadzenie---nr-21---covid-19---zmiany-do-zarzadzenia-nr-14---umozliwienie-udzialu-publicznosci-1594991572.pdf
https://zlotoryja.sr.gov.pl/download/20200518-140259.pdf-1589807552.pdf


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SO w Lublinie 

tak, ale tylko w 
szczególnie 

uzasadnionych 
przypadkach 

przewodniczący 
składu 

orzekającego 
może zezwolić 

wskazanym 
osobom na 

obecność na sali 
rozpraw, pod 
warunkiem 
zachowania 

bezpiecznych 
odległości; na sali 

rozpraw nie 
powinny 

przebywać osoby 
postronne, które 
nie są niezbędne 

do         
przeprowadzenia 

rozprawy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zarządzenie Nr Adm- 
001-79/20 Prezesa i 

Dyrektora SO w 
Lublinie z dnia 28 maja 

2020 r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.lublin.so.gov.pl/download/oki-00000290520101600-1590746369.pdf 

 
 

 
SR w Białej 
Podlaskiej 

brak informacji 
wprost, ale 

publiczność nie 
została 

wymieniona na 
liście osób 

uprawnionych do 
wejścia do 
budynku 

 
 
 
 

- 

 
 

Zarządzenie Nr 19/20 
Prezesa SR w Białej 
Podlaskiej z dnia 20 

maja 2020 r. 

 
 
 
 

https://www.bialapodlaska.sr.gov.pl/download/212/35891/ZarzadzenieNr19.pdf 

 
 
 

SR w Chełmie 

brak informacji 
wprost, ale 

publiczność nie 
została 

wymieniona na 
liście osób 

uprawnionych do 

 
 
 

- 

 
Zarządzenie Nr Prez. 
021-41/20 Prezesa i 

Dyrektora SR w 
Chełmie z dnia 27 maja 

2020 r. 

 
 

http://www.chelm.sr.gov.pl/src/aktualnosci/13762,ZARZADZENIE-Nr-Prez021- 
4120.html 

 

https://www.lublin.so.gov.pl/download/oki-00000290520101600-1590746369.pdf
https://www.bialapodlaska.sr.gov.pl/download/212/35891/Zarzadzenienr19.pdf
http://www.chelm.sr.gov.pl/src/aktualnosci/13762%2CZARZADZENIE-Nr-Prez021-4120.html
http://www.chelm.sr.gov.pl/src/aktualnosci/13762%2CZARZADZENIE-Nr-Prez021-4120.html


 wejścia do 
budynku 

   

 
 

SR w Kraśniku 

tak, na pisemny 
wniosek i po 

uzyskaniu karty 
wstępu, w ramach 

limitu 

 
 

7 

Zarządzenie Nr 
Adm.0000-55/20 

Prezesa SR w Kraśniku i 
Dyrektora SO w 

Lublinie 

 
 

http://www.krasnik.sr.gov.pl/download/zarzadzenie-Nr-55-20-1590756338.pdf 

 
 

SR w 
Lubartowie 

tak, na pisemny 
wniosek i po 

uzyskaniu karty 
wstępu, w ramach 

limitu 

 

 
7 

Zarządzenie Nr Adm. 
021-24/20 Prezesa SR 

w Lubartowie i 
Dyrektora SO w 

Lublinie z dnia 27 maja 
2020 r. 

 

 
http://lubartow.sr.gov.pl/download/calosc-1590585462.pdf 

SR Lublin- 
Wschód z 
siedzibą w 
Świdniku 

 

tak, po uzyskaniu 
karty wstępu 

 
 

3 

Zarządzenie Nr 
38/2020 Prezesa SR 

Lublin-Wschód z 
siedzibą w Świdniku 

 

http://www.lublin-wschod.sr.gov.pl/lws/aktualnosci/13761,Zarzadzenie-Nr-382020-w- 
sprawie-zasad-odbywania-rozpraw-i-posiedzen-jawnych-w-ok.html 

 

 
SR Lublin- 

Zachód 

tak, po uprzednim 
zgłoszeniu, przy 
czym o liczbie 
osób mogących 
wejść na salę 

rozpraw decyduje 
przewodniczący 

 
 
 

3 

 
Zarządzenie Nr 9/2020 
Prezesa i Dyrektora SR 
Lublin-Zachód z dnia 27 

maja 2020 r. 

 
 

https://lublin-zachod.sr.gov.pl/aneks-do-zarzadzenia-Nr-92020-prezesa-i-dyrektora- 
sadu-rejonowego-lublin-zachod-w-lublinie-z-dnia-27-maja-2020- 
r,new,mg,236.html,612 

 

SR w Opolu 
Lubelskim 

tak, na pisemny 
wniosek i po 

uzyskaniu karty 
wstępu, w ramach 

limitu 

 
 

7 

Zarządzenie Nr Adm. 
021-26/20 Prezesa SR 
w Opolu Lubelskim z 
dnia 20 maja 2020 r. 

 
 

http://opolelubelskie.sr.gov.pl/download/zarzadzenie-(5)-1590661697.pdf 

 

SR w 
Puławach 

 
nie, udział 

publiczności został 
wyłączony 

 
 

- 

Zarządzenie Nr Adm- 
0000-15/20 Prezesa i 

Dyrektora SR w 
Puławach z dnia 29 

maja 2020 r. 

 

https://pulawy.sr.gov.pl/srp/aktualnosc/13776,Zarzadzenie-Prezesa-i-Dyrektora-SR-w- 
Pulawach-w-sprawie-organizacji-pracy-i-obsl.html 

 
SR w Radzyniu 

Podlaskim 

brak informacji 
wprost, ale 

publiczność nie 
została 

 

- 
Zarządzenie Nr Adm. 
021-37/2020 Prezesa 

SR w Radzyniu 

 
http://radzyn.sr.gov.pl/srr/aktualnosci/11654,Zarzadzenie-Nr-Adm-021-372020- 
Prezesa-Sadu-Rejonowego-w-Radzyniu-Podlaskim-z-dni.html 

 

http://www.krasnik.sr.gov.pl/download/zarzadzenie-nr-55-20-1590756338.pdf
http://lubartow.sr.gov.pl/download/calosc-1590585462.pdf
http://www.lublin-wschod.sr.gov.pl/lws/aktualnosci/13761%2CZarzadzenie-nr-382020-w-sprawie-zasad-odbywania-rozpraw-i-posiedzen-jawnych-w-ok.html
http://www.lublin-wschod.sr.gov.pl/lws/aktualnosci/13761%2CZarzadzenie-nr-382020-w-sprawie-zasad-odbywania-rozpraw-i-posiedzen-jawnych-w-ok.html
https://lublin-zachod.sr.gov.pl/aneks-do-zarzadzenia-nr-92020-prezesa-i-dyrektora-sadu-rejonowego-lublin-zachod-w-lublinie-z-dnia-27-maja-2020-r%2Cnew%2Cmg%2C236.html%2C612
https://lublin-zachod.sr.gov.pl/aneks-do-zarzadzenia-nr-92020-prezesa-i-dyrektora-sadu-rejonowego-lublin-zachod-w-lublinie-z-dnia-27-maja-2020-r%2Cnew%2Cmg%2C236.html%2C612
https://lublin-zachod.sr.gov.pl/aneks-do-zarzadzenia-nr-92020-prezesa-i-dyrektora-sadu-rejonowego-lublin-zachod-w-lublinie-z-dnia-27-maja-2020-r%2Cnew%2Cmg%2C236.html%2C612
http://opolelubelskie.sr.gov.pl/download/zarzadzenie-(5)-1590661697.pdf
https://pulawy.sr.gov.pl/srp/aktualnosc/13776%2CZarzadzenie-Prezesa-i-Dyrektora-SR-w-Pulawach-w-sprawie-organizacji-pracy-i-obsl.html
https://pulawy.sr.gov.pl/srp/aktualnosc/13776%2CZarzadzenie-Prezesa-i-Dyrektora-SR-w-Pulawach-w-sprawie-organizacji-pracy-i-obsl.html
http://radzyn.sr.gov.pl/srr/aktualnosci/11654%2CZarzadzenie-Nr-Adm-021-372020-Prezesa-Sadu-Rejonowego-w-Radzyniu-Podlaskim-z-dni.html
http://radzyn.sr.gov.pl/srr/aktualnosci/11654%2CZarzadzenie-Nr-Adm-021-372020-Prezesa-Sadu-Rejonowego-w-Radzyniu-Podlaskim-z-dni.html


 wymieniona na 
liście osób 

uprawnionych do 
wejścia do 
budynku 

 Podlaskim z dnia 20 
maja 2020 r. 

 

 
 

SR w Rykach 

nie wskazano 
wprost, ale 

publiczność nie 
została 

wymieniona 
wśród osób 

uprawnionych do 
wejścia na teren 

sądu 

 
 

- 
Zarządzenie nr Adm - 
001-32/20 z dnia 23 

lipca 2020 r. 

 

http://ryki.sr.gov.pl/download/skm-364e20072411170-1595585751.pdf 

 
 

SR we 
Włodawie 

 

nie, udział 
publiczności został 

wyłączony 

 
 

- 

Zarządzenie Nr Adm. 
0030-24/20 Prezesa SR 

we Włodawie i 
Dyrektora SO w 

Lublinie z dnia 26 maja 
2020 r. 

 
 

http://wlodawa.sr.gov.pl/download/2020-05-27-10-53-09-1590570109.pdf 

 
 
 
 

SO w Łomży 

brak informacji 
wprost, ale 

publiczność nie 
została 

wymieniona na 
liście osób 

uprawnionych do 
wejścia do 
budynku 

 
 
 
 

- 

 
 

Zarządzenie Nr A-021- 
26/20 Prezesa i 

Dyrektora SO w Łomży 
z dnia 25 maja 2020 r. 

 
 
 
 

https://www.lomza.so.gov.pl/plik.php?id=4880 

 

SR w Grajewie 

tak, po zgłoszeniu 
za pośrednictwem 

poczty 
elektronicznej 

 

- 

Zarządzenie A-022- 
32/20 Prezesa SR w 
Grajewie z dnia 15 

lipca 2020 r. 

 

https://www.lomza.so.gov.pl/index.php?wiad=2156 

 
 
 
 

SR w Łomży 

brak informacji 
wprost, ale 

publiczność nie 
została 

wymieniona na 
liście osób 

uprawnionych do 
wejścia do 
budynku 

 
 
 
 

- 

 

 
Zarządzenie Nr Adm. R- 

0000-27/20 Prezesa i 
Dyrektora SR w Łomży 
z dnia 25 maja 2020 r. 

 
 
 
 

https://lomza.so.gov.pl/index.php?wiad=2108 

http://ryki.sr.gov.pl/download/skm-364e20072411170-1595585751.pdf
http://wlodawa.sr.gov.pl/download/2020-05-27-10-53-09-1590570109.pdf
https://www.lomza.so.gov.pl/plik.php?id=4880
https://www.lomza.so.gov.pl/index.php?wiad=2156
https://lomza.so.gov.pl/index.php?wiad=2108


SR w 
Wysokiem 

Mazowieckim 

brak informacji 
wprost, ale 

publiczność nie 

 
- 

Zarządzenie Nr A-0000- 
17/20 Prezesa SR w 

Wysokiem 

 
https://lomza.so.gov.pl/index.php?wiad=2107 

 

https://lomza.so.gov.pl/index.php?wiad=2107


 została 
wymieniona na 

liście osób 
uprawnionych do 

wejścia do 
budynku 

 Mazowieckiem i 
Dyrektora SO w Łomży 
z dnia 21 maja 2020 r. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SR w 
Zambrowie 

brak informacji 
wprost, ale 

publiczność nie 
została 

wymieniona na 
liście osób 

uprawnionych do 
wejścia do 

budynku; inne 
osoby tylko w 
wyjątkowych 
wypadkach, 

uzasadnionych 
szczególnymi 

okolicznościami. 
Wejście musi być 

poprzedzone 
zgłoszeniem i 

wymaga zgody 
Przewodniczącego 

Wydziału lub 
osoby przez niego 

upoważnionej. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zarządzenie Nr A-0000- 
22/20 Prezesa SR w 

Zambrowie i Dyrektora 
SO w Łomży z dnia 21 

maja 2020 r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://lomza.so.gov.pl/index.php?wiad=2106 

 
 
 
 
 

SO w Łodzi 

brak informacji 
wprost, ale 

publiczność nie 
została 

wymieniona na 
liście osób 

uprawnionych do 
wejścia do 

budynku; osoby 
niewymienione 
tylko za zgodą 

Przewodniczącego 

 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 

Zarządzenie Nr 
39/2020 Prezesa i 

Dyrektora SO w Łodzi z 
dnia 26 maja 2020 r. 

 
 
 
 
 

https://lodz.so.gov.pl/zarzadzenie-Nr-392020-prezesa-i-dyrektora-sadu-okregowego- 
w-lodzi,new,mg,1.html,1294 

 

https://lomza.so.gov.pl/index.php?wiad=2106
https://lodz.so.gov.pl/zarzadzenie-nr-392020-prezesa-i-dyrektora-sadu-okregowego-w-lodzi%2Cnew%2Cmg%2C1.html%2C1294
https://lodz.so.gov.pl/zarzadzenie-nr-392020-prezesa-i-dyrektora-sadu-okregowego-w-lodzi%2Cnew%2Cmg%2C1.html%2C1294


 Wydziału lub 
osoby przez niego 

upoważnionej 

   

 

SR dla Łodzi- 
Śródmieścia 

 
 

tak 

 
 

- 

Zarządzenie Nr 
64/2020 Prezesa SR dla 

Łodzi–Śródmieścia w 
Łodzi z dnia 1 lipca 

2020 r. 

 

https://lodz.sr.gov.pl/download/doc00176020200703145107-1594038818.pdf 

 
 

SR dla Łodzi- 
Widzewa 

tak, po uprzednim 
zgłoszeniu, przy 
czym o liczbie 
osób mogących 
wejść na salę 

rozpraw decyduje 
przewodniczący 

 
 

do godziny 
14:00 dnia 

poprzedniego 

 
Zarządzenie Nr 

19/2020 Prezesa i 
Dyrektora SR dla Łodzi- 

Widzewa z dnia 27 
maja 2020 r. 

 
 

https://widzew.sr.gov.pl/zarzadzenie-Nr-192020-prezesa-i-dyrektora-sadu- 
rejonowego-dla-lodzi-widzewa-w-lodzi,new,mg,1.html,1964 

 

SR w Kutnie 
nie, udział 

publiczności został 
wyłączony 

 

- 

Zarządzenie Nr 
34/2020 Prezesa SR w 
Kutnie z dnia 26 maja 

2020 r. 

http://www.kutno.sr.gov.pl/zarzadzenie-Nr-342020-zalecenia-i-wytyczne-dla- 
przeprowadzanych-posiedzen-z-udzialem-uczestnikow- 
postepowan,new,mg,1.html,286 

SR w Łowiczu - - - - 
 
 

 
SR w 

Pabianicach 

brak informacji 
wprost, ale wstęp 
na teren SR, poza 
pracownikami, jest 
możliwy jedynie 

po wskazaniu 
pracownikami 
ochrony powodu 
wstępu do sądu 

 
 
 
 

- 

 

 
Zarządzenie Nr 

34/2020 Prezesa SR w 
Pabianicach z dnia 22 

maja 2020 r. 

 
 
 
 

http://pabianice.sr.gov.pl/container/zarzadzenie-Nr-34.2020.pdf 

 
SR w 

Skierniewicac 
h 

 
tak, za zgodą 

przewodniczącego 
wydziału 

 
 

2 

Zarządzenie Nr 
28/2020 Prezesa i 

Dyrektora SR w 
Skierniewicach z dnia 

29 maja 2020 r. 

 

https://skierniewice.sr.gov.pl/download/zarzadzenie-Nr-28-2020-prezesa-i-dyrektora- 
sadu-1590747076.pdf 

SR w Zgierzu tak, w ramach 
limitu - Zarządzenie Nr 

53/2020 Prezesa SR w https://zgierz.sr.gov.pl/download/zarzadzenie-Nr-53.2020-1590478597.pdf 
 

https://lodz.sr.gov.pl/download/doc00176020200703145107-1594038818.pdf
https://widzew.sr.gov.pl/zarzadzenie-nr-192020-prezesa-i-dyrektora-sadu-rejonowego-dla-lodzi-widzewa-w-lodzi%2Cnew%2Cmg%2C1.html%2C1964
https://widzew.sr.gov.pl/zarzadzenie-nr-192020-prezesa-i-dyrektora-sadu-rejonowego-dla-lodzi-widzewa-w-lodzi%2Cnew%2Cmg%2C1.html%2C1964
http://www.kutno.sr.gov.pl/zarzadzenie-nr-342020-zalecenia-i-wytyczne-dla-przeprowadzanych-posiedzen-z-udzialem-uczestnikow-postepowan%2Cnew%2Cmg%2C1.html%2C286
http://www.kutno.sr.gov.pl/zarzadzenie-nr-342020-zalecenia-i-wytyczne-dla-przeprowadzanych-posiedzen-z-udzialem-uczestnikow-postepowan%2Cnew%2Cmg%2C1.html%2C286
http://www.kutno.sr.gov.pl/zarzadzenie-nr-342020-zalecenia-i-wytyczne-dla-przeprowadzanych-posiedzen-z-udzialem-uczestnikow-postepowan%2Cnew%2Cmg%2C1.html%2C286
http://pabianice.sr.gov.pl/container/zarzadzenie-nr-34.2020.pdf
https://skierniewice.sr.gov.pl/download/zarzadzenie-nr-28-2020-prezesa-i-dyrektora-sadu-1590747076.pdf
https://skierniewice.sr.gov.pl/download/zarzadzenie-nr-28-2020-prezesa-i-dyrektora-sadu-1590747076.pdf
https://zgierz.sr.gov.pl/download/zarzadzenie-nr-53.2020-1590478597.pdf


   Zgierzu z dnia 25 maja 
2020 r. 

 

 

SR w 
Brzezinach 

tak, każdorazowo 
decyzja 

przewodniczącego 
składu 

orzekającego. 

 
 

- 

Zarządzenie Nr 47/21 
Prezesa SR w 

Brzezinach z dnia 10 
lipca 2020 r. 

 

https://brzeziny.sr.gov.pl/download/zarzadzenie-Nr-47-20-prezesa-sr-brzeziny- 
1594387325.pdf 

SR w Łęczycy - - - - 
 
 
 

SR w Rawie 
Mazowieckiej 

tak, w zależności 
od każdorazowej 

decyzji 
przewodniczącego 

składu 
orzekającego 

 
 
 
 

- 

 
 

Zarządzenie nr 
30/2020 Prezesa SR 

w Rawie 
Mazowieckiej z dnia 

16 lipca 2020 r. 

 
 
 
 

https://rawa.sr.gov.pl/download/zarzadzenie-nr-30-z-2020-sr-rawa-maz-
1594916753.pdf 

 
 
 

SO w Nowym 
Sączu 

brak informacji 
wprost, ale 

publiczność nie 
została 

wymieniona na 
liście osób 

uprawnionych do 
wejścia do 
budynku 

 
 
 
 

- 

 
 

Zarządzenie A-0212- 
10/20 Prezesa i 
Dyrektora SO w 

Nowym Sączu z dnia 22 
maja 2020 r. 

 
 
 
 

https://www.nowy-sacz.so.gov.pl/container/korono/zal.1.PDF 

 
 
 
 
 

SR w 
Gorlicach 

brak informacji 
wprost, ale 

publiczność nie 
została 

wymieniona na 
liście osób 

uprawnionych do 
wejścia do 

budynku; osoby 
niewymienione 
tylko za zgodą 

Prezes lub 
Dyrektora Sądu 

 
 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 

Zarządzenie A-0212- 
7/20 Prezesa i 

Dyrektora SR w 
Gorlicach z dnia 27 

maja 2020 r. 

 
 
 
 
 
 

https://gorlice.sr.gov.pl/container/Zarz%C4%85dzenie%20A-0212-7)20.pdf 

 

https://brzeziny.sr.gov.pl/download/zarzadzenie-nr-47-20-prezesa-sr-brzeziny-1594387325.pdf
https://brzeziny.sr.gov.pl/download/zarzadzenie-nr-47-20-prezesa-sr-brzeziny-1594387325.pdf
https://rawa.sr.gov.pl/download/zarzadzenie-nr-30-z-2020-sr-rawa-maz-1594916753.pdf
https://rawa.sr.gov.pl/download/zarzadzenie-nr-30-z-2020-sr-rawa-maz-1594916753.pdf
https://www.nowy-sacz.so.gov.pl/container/korono/zal.1.PDF
https://gorlice.sr.gov.pl/container/Zarz%C4%85dzenie%20A-0212-7)20.pdf


 
 
 
 
 

SR w 
Limanowej 

brak informacji 
wprost, ale 

publiczność nie 
została 

wymieniona na 
liście osób 

uprawnionych do 
wejścia do 

budynku; osoby 
niewymienione 
tylko za zgodą 

Prezes lub 
Dyrektora Sądu 

 
 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 

Zarządzenie A-0212- 
10/20 Prezesa i 
Dyrektora SR w 

Limanowej z dnia 22 
maja 2020 r. 

 
 
 
 
 
 

https://limanowa.sr.gov.pl/container/sars/A02121020.pdf 

 
 
 

SR w Nowym 
Sączu 

brak informacji 
wprost, ale 

publiczność nie 
została 

wymieniona na 
liście osób 

uprawnionych do 
wejścia do 
budynku 

 
 
 
 

- 

 
 

Zarządzenie A-0212- 
12/20 Prezesa i 
Dyrektora SR w 

Nowym Sączu z dnia 22 
maja 2020 r. 

 
 

https://www.nowysacz.sr.gov.pl/container/Aktualnosci/zarz%C4%85dzenia%202020/A 
-0210- 
20)20%20%20Zarz%C4%85dzenie%20Prezesa%20SR%20w%20Nowym%20S%C4%85czu 
%20%20z%20dnia%2025%20maja%202020.pdf 

 
 
 
 
 

 
SR w Nowym 

Targu 

tak, ale dostęp 
publiczności do 

poszczególnych sal 
rozpraw ulega 

ograniczeniu tak 
aby łączna liczba 

osób, poza 
składem 

orzekającym, nie 
przekraczała 
maksymalnej 

liczby osób 
określonej w 
załączniku do 
Zarządzenia 

 
 
 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

Zarządzenie A-0212- 
9/20 Prezesa i 

Dyrektora SR w 
Nowym Targu z dnia 28 

maja 2020 r. 

 
 
 
 
 

 
https://www.nowytarg.sr.gov.pl/zarzadzenie-a-0212-920-z-dnia-28-maja-2020- 
r,new,mg,1.html,485 

 

https://limanowa.sr.gov.pl/container/sars/A02121020.pdf
https://www.nowysacz.sr.gov.pl/container/Aktualnosci/zarz%C4%85dzenia%202020/A-0210-20)20%20%20Zarz%C4%85dzenie%20Prezesa%20SR%20w%20Nowym%20S%C4%85czu%20%20z%20dnia%2025%20maja%202020.pdf
https://www.nowysacz.sr.gov.pl/container/Aktualnosci/zarz%C4%85dzenia%202020/A-0210-20)20%20%20Zarz%C4%85dzenie%20Prezesa%20SR%20w%20Nowym%20S%C4%85czu%20%20z%20dnia%2025%20maja%202020.pdf
https://www.nowysacz.sr.gov.pl/container/Aktualnosci/zarz%C4%85dzenia%202020/A-0210-20)20%20%20Zarz%C4%85dzenie%20Prezesa%20SR%20w%20Nowym%20S%C4%85czu%20%20z%20dnia%2025%20maja%202020.pdf
https://www.nowysacz.sr.gov.pl/container/Aktualnosci/zarz%C4%85dzenia%202020/A-0210-20)20%20%20Zarz%C4%85dzenie%20Prezesa%20SR%20w%20Nowym%20S%C4%85czu%20%20z%20dnia%2025%20maja%202020.pdf
https://www.nowytarg.sr.gov.pl/zarzadzenie-a-0212-920-z-dnia-28-maja-2020-r%2Cnew%2Cmg%2C1.html%2C485
https://www.nowytarg.sr.gov.pl/zarzadzenie-a-0212-920-z-dnia-28-maja-2020-r%2Cnew%2Cmg%2C1.html%2C485


 
 
 
 
 

 
SR w 

Zakopanem 

tak, ale dostęp 
publiczności do 

poszczególnych sal 
rozpraw ulega 

ograniczeniu tak 
aby łączna liczba 

osób, poza 
składem 

orzekającym, nie 
przekraczała 
maksymalnej 

liczby osób 
określonej w 
załączniku do 
Zarządzenia 

 
 
 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

Zarządzenie A-0212- 
12/2020 Prezesa i 

Dyrektora SR w 
Zakopanem z dnia 21 

maja 2020 r. 

 
 
 
 
 

 
https://www.zakopane.sr.gov.pl/container/zarzadzenia/21-05- 
2020/Zarz%C4%85dzenie%20A-0212-12)20.pdf 

 
 

 
SO w 

Olsztynie 

brak informacji 
wprost, ale 

publiczność nie 
została 

wymieniona na 
liście osób 

uprawnionych do 
wejścia do 
budynku 

 
 
 
 

- 

 
 

Zarządzenie Nr A-021- 
62/20 Prezesa i 
Dyrektora SO w 

Olsztynie z dnia 22 
maja 2020 r. 

 
 

 
https://www.olsztyn.so.gov.pl/images/stories/sad/Oddzial_Administracyjny/koronawir 
us/A-021-62-20_.pdf 

 
 
 

SR w 
Bartoszycach 

brak informacji 
wprost, ale 

publiczność nie 
została 

wymieniona na 
liście osób 

uprawnionych do 
wejścia do 
budynku 

 
 
 
 

- 

 
 

Zarządzenie Nr A-021- 
17/20 Prezesa i 
Dyrektora SR w 

Bartoszycach 

 
 
 

https://bartoszyce.sr.gov.pl/images/stories/sad/rozne/zarz%C4%85dzenie_A-021-17- 
20.pdf 

 
 
 

SR w Biskupcu 

brak informacji 
wprost, ale 

publiczność nie 
została 

wymieniona na 
liście osób 

uprawnionych do 

 
 
 

- 

 
Zarządzenie Nr A-021- 
35/2020 Prezesa SR w 
Biskupcu i Dyrektora 
SO w Olsztynie z dnia 

29 maja 2020 r. 

 
 

https://www.biskupiec.sr.gov.pl/images/stories/sad/Zarz%C4%85dzenie_A-021-35- 
20.pdf 

 

https://www.zakopane.sr.gov.pl/container/zarzadzenia/21-05-2020/Zarz%C4%85dzenie%20A-0212-12)20.pdf
https://www.zakopane.sr.gov.pl/container/zarzadzenia/21-05-2020/Zarz%C4%85dzenie%20A-0212-12)20.pdf
https://www.olsztyn.so.gov.pl/images/stories/sad/Oddzial_Administracyjny/koronawirus/A-021-62-20_.pdf
https://www.olsztyn.so.gov.pl/images/stories/sad/Oddzial_Administracyjny/koronawirus/A-021-62-20_.pdf
https://bartoszyce.sr.gov.pl/images/stories/sad/rozne/zarz%C4%85dzenie_A-021-17-20.pdf
https://bartoszyce.sr.gov.pl/images/stories/sad/rozne/zarz%C4%85dzenie_A-021-17-20.pdf
https://www.biskupiec.sr.gov.pl/images/stories/sad/Zarz%C4%85dzenie_A-021-35-20.pdf
https://www.biskupiec.sr.gov.pl/images/stories/sad/Zarz%C4%85dzenie_A-021-35-20.pdf


 wejścia do 
budynku 

   

 
 
 
 

SR w Giżycku 

 
 
 

tak, ale tylko po 
uzyskaniu zgody 
sędziego referenta 

 
 
 
 

- 

 
 

Zarządzenie Nr A-021- 
25/20 Prezesa i 

Dyrektora SR w Giżycku 
z dnia 29 maja 2020 r. 

 
 

http://gizycko.sr.gov.pl/images/stories/sad/Oddzial_Administracyjny/zalaczniki/zarz%C 
4%85dzenie_A-021-25- 
20_w_sprawie_organizacji pracy_S%C4%85du_rejonowego_w_Gi%C5%BCycku_oraz_ 
zasad_przyj%C4%99%C4%87_interesant%C3%B3w_w_budynkach_s%C4%85du_od_dni 
a_1.06.2020 r.pdf 

 
 
 

SR w 
Kętrzynie 

brak informacji 
wprost, ale 

publiczność nie 
została 

wymieniona na 
liście osób 

uprawnionych do 
wejścia do 
budynku 

 
 
 
 

- 

 
 

Zarządzenie Nr A-021- 
35/20 Prezesa i 
Dyrektora SR w 

Kętrzynie. 

 
 
 
 

http://ketrzyn.sr.gov.pl/images/stories/sad/Zarz%C4%85dzenie_26_05_2020 r.pdf 

 
 
 

SR w 
Lidzbarku 

Warmińskim 

brak informacji 
wprost, ale 

publiczność nie 
została 

wymieniona na 
liście osób 

uprawnionych do 
wejścia do 
budynku 

 
 
 
 

- 

 
Zarządzenie Nr 

A.021.40.20 Prezesa SR 
w Lidzbarku 

Warmińskim i 
Dyrektora SO w 

Olsztynie z dnia 26 
maja 2020 r. 

 
 
 
 

https://lidzbarkwarminski.sr.gov.pl/images/stories/sad/200526_zarzadzenie.pdf 

SR w 
Mragowie - - - - 

 
 
 
 

SR w Nidzicy 

brak informacji 
wprost, ale 

publiczność nie 
została 

wymieniona na 
liście osób 

uprawnionych do 
wejścia do 
budynku 

 
 
 
 

- 

 
 

Zarządzenie Nr A-021- 
26/20 Prezesa SR w 

Nidzicy i Dyrektora SO 
w Olsztynie z dnia 25 

maja 2020 r. 

 
 
 
 

https://nidzica.sr.gov.pl/images/stories/sad/zarz_copy_copy_copy_copy.pdf 

 

http://gizycko.sr.gov.pl/images/stories/sad/Oddzial_Administracyjny/zalaczniki/zarz%C4%85dzenie_A-021-25-20_w_sprawie_organizacji__pracy_S%C4%85du_rejonowego_w_Gi%C5%BCycku_oraz_zasad_przyj%C4%99%C4%87_interesant%C3%B3w_w_budynkach_s%C4%85du_od_dnia_1.06.2020r.pdf
http://gizycko.sr.gov.pl/images/stories/sad/Oddzial_Administracyjny/zalaczniki/zarz%C4%85dzenie_A-021-25-20_w_sprawie_organizacji__pracy_S%C4%85du_rejonowego_w_Gi%C5%BCycku_oraz_zasad_przyj%C4%99%C4%87_interesant%C3%B3w_w_budynkach_s%C4%85du_od_dnia_1.06.2020r.pdf
http://gizycko.sr.gov.pl/images/stories/sad/Oddzial_Administracyjny/zalaczniki/zarz%C4%85dzenie_A-021-25-20_w_sprawie_organizacji__pracy_S%C4%85du_rejonowego_w_Gi%C5%BCycku_oraz_zasad_przyj%C4%99%C4%87_interesant%C3%B3w_w_budynkach_s%C4%85du_od_dnia_1.06.2020r.pdf
http://gizycko.sr.gov.pl/images/stories/sad/Oddzial_Administracyjny/zalaczniki/zarz%C4%85dzenie_A-021-25-20_w_sprawie_organizacji__pracy_S%C4%85du_rejonowego_w_Gi%C5%BCycku_oraz_zasad_przyj%C4%99%C4%87_interesant%C3%B3w_w_budynkach_s%C4%85du_od_dnia_1.06.2020r.pdf
http://gizycko.sr.gov.pl/images/stories/sad/Oddzial_Administracyjny/zalaczniki/zarz%C4%85dzenie_A-021-25-20_w_sprawie_organizacji__pracy_S%C4%85du_rejonowego_w_Gi%C5%BCycku_oraz_zasad_przyj%C4%99%C4%87_interesant%C3%B3w_w_budynkach_s%C4%85du_od_dnia_1.06.2020r.pdf
http://ketrzyn.sr.gov.pl/images/stories/sad/Zarz%C4%85dzenie_26_05_2020r.pdf
https://lidzbarkwarminski.sr.gov.pl/images/stories/sad/200526_zarzadzenie.pdf
https://nidzica.sr.gov.pl/images/stories/sad/zarz_copy_copy_copy_copy.pdf


 
 

SR w Olsztynie 

tak, po uprzednim 
zgłoszeniu i 

uzyskaniu karty 
wejścia. 

 
 

- 

Zarządzenie Nr A-021- 
50/20 Prezesa i 
Dyrektora SR w 

Olsztynie z dnia 20 
maja 2020 r. 

 

https://olsztyn.sr.gov.pl/images/stories/sad/A-021-50- 
20_odmra%C5%BCanie_s%C4%85du_od_25.05.2020.pdf 

 
 
 
 

SR w Piszu 

brak informacji 
wprost, ale 

publiczność nie 
została 

wymieniona na 
liście osób 

uprawnionych do 
wejścia do 
budynku 

 
 
 
 

- 

 
 

Zarządzenie Nr A-021- 
22/20 Prezesa SR w 

Piszu i Dyrektora SO w 
Olsztynie z dnia 25 

maja 2020 r. 

 
 

 
https://www.pisz.sr.gov.pl/images/stories/sad/Zarzadzenia/Zarz%C4%85dzenie_PSR_i 
_DSO_A-021-22-20.pdf 

 
 
 
 

SR w Szczytnie 

tak, po uprzednim 
zgłoszeniu i 

uzyskaniu karty 
wejścia, ale udział 
uzależniony jest 
jednocześnie od 

limitu osób 
ustalonego dla 

danej sali 

 
 
 
 

- 

 
 

Zarządzenie Nr A-021- 
17/20 Prezesa i 
Dyrektora SR w 

Szczytnie z dnia 18 
maja 2020 r. 

 
 
 
 

https://szczytno.sr.gov.pl/images/stories/sad/pliki/epidemia/A_021_17_20.pdf 

 
 
 
 

SO w Opolu 

brak informacji 
wprost, ale 

publiczność nie 
została 

wymieniona na 
liście osób 

uprawnionych do 
wejścia do 
budynku 

 
 
 
 

- 

 
 

Zarządzenie Nr A-0212- 
12/20 Prezesa i 

Dyrektora SO w Opolu 
z dnia 28 maja 2020 r. 

 
 
 

https://opole.so.gov.pl/download/zarzadzenie-a-0212-12.20--koronawirus-wraz-z- 
zalacznikiem-1590739309.pdf 

 
 
 

SR w Brzegu 

tak, ale tylko w 
uzasadnionych 

przypadkach, po 
złożeniu 

stosownego 
wniosku i 
uzyskaniu 
przepustki 

 
 
 

7 

 
 

Zarządzenie Nr A-0212- 
16/2020 Prezesa i 

Dyrektora SR w Brzegu 
z dnia 19 maja 2020 r. 

 
 
 

https://www.brzeg.sr.gov.pl/zarzadzenie-Nr-a-0212-162020-prezesa-i-dyrektora-sadu- 
rejonowego-w-brzegu-prezesa-sadu-rejonowego-w-brzegu,new,mg,1.html,187 

 

https://olsztyn.sr.gov.pl/images/stories/sad/A-021-50-20_odmra%C5%BCanie_s%C4%85du_od_25.05.2020.pdf
https://olsztyn.sr.gov.pl/images/stories/sad/A-021-50-20_odmra%C5%BCanie_s%C4%85du_od_25.05.2020.pdf
https://www.pisz.sr.gov.pl/images/stories/sad/Zarzadzenia/Zarz%C4%85dzenie_PSR_i_DSO_A-021-22-20.pdf
https://www.pisz.sr.gov.pl/images/stories/sad/Zarzadzenia/Zarz%C4%85dzenie_PSR_i_DSO_A-021-22-20.pdf
https://szczytno.sr.gov.pl/images/stories/sad/pliki/epidemia/A_021_17_20.pdf
https://opole.so.gov.pl/download/zarzadzenie-a-0212-12.20--koronawirus-wraz-z-zalacznikiem-1590739309.pdf
https://opole.so.gov.pl/download/zarzadzenie-a-0212-12.20--koronawirus-wraz-z-zalacznikiem-1590739309.pdf
https://www.brzeg.sr.gov.pl/zarzadzenie-nr-a-0212-162020-prezesa-i-dyrektora-sadu-rejonowego-w-brzegu-prezesa-sadu-rejonowego-w-brzegu%2Cnew%2Cmg%2C1.html%2C187
https://www.brzeg.sr.gov.pl/zarzadzenie-nr-a-0212-162020-prezesa-i-dyrektora-sadu-rejonowego-w-brzegu-prezesa-sadu-rejonowego-w-brzegu%2Cnew%2Cmg%2C1.html%2C187


 
 
 

SR w 
Głubczycach 

brak informacji 
wprost, ale 

publiczność nie 
została 

wymieniona na 
liście osób 

uprawnionych do 
wejścia do 
budynku 

 
 
 
 

- 

 
 

Zarządzenie Nr A-0212- 
10/20 Prezesa SR w 

Głubczycach i 
Dyrektora SO w Opolu 
z dnia 29 maja 2020 r. 

 
 
 

https://www.glubczyce.sr.gov.pl/download/xerox-scan-01062020074246- 
1590996748.pdf 

 
 
 

SR w 
Kluczborku 

brak informacji 
wprost, ale 

publiczność nie 
została 

wymieniona na 
liście osób 

uprawnionych do 
wejścia do 
budynku 

 
 
 
 

- 

 
 

Zarządzenie Nr A-0212- 
8/20 Prezesa i 

Dyrektora SR w 
Kluczborku z dnia 19 

czerwca 2020 r. 

 
 
 
 

https://kluczbork.sr.gov.pl/download/zarzadzenie-Nr-a-0212-8-20-1592594497.pdf 

 
 
 

SR w 
Kędzierzynie- 

Koźlu 

brak informacji 
wprost, ale 

publiczność nie 
została 

wymieniona na 
liście osób 

uprawnionych do 
wejścia do 
budynku 

 
 
 
 

- 

 
 

Zarządzenie Nr 8/2020 
Prezesa i Dyrektora SR 
w Kędzierzynie Koźlu z 
dnia 28 maja 2020 r. 

 
 
 
 

https://kozle.sr.gov.pl/download/38adc8-3nl001-1590743178.pdf 

 
 
 
 

SR w Nysie 

tak, za zgodą 
składu 

orzekającego, pod 
warunkiem 
możliwości 
zachowania 

minimum 2 m 
odległości między 

osobami 

 
 
 
 

- 

 
 

 
Komunikat na stronie 

internetowej Sądu 

 
 

 
https://www.nysa.sr.gov.pl/zasady-przebywania-w-budynkach-sadu-rejonowego-w- 
nysie,new,mg,1.html,534 

 
 

SR w Oleśnie 

 
nie, udział 

publiczności został 
wyłączony 

 
 

- 

Zarządzenie A-0212- 
11/20 Prezesa SR w 

Oleśnie i Dyrektora SO 
w Opolu z dnia 27 maja 

2020 r. 

 
https://www.olesno.sr.gov.pl/zarzadzenie-a-0212-1120-w-sprawie-wznowienia-w- 
ograniczonym-zakresie-funkcjonowania-sadu-rejonowego-w- 
olesnie,new,mg,1.html,163 

 

https://www.glubczyce.sr.gov.pl/download/xerox-scan-01062020074246-1590996748.pdf
https://www.glubczyce.sr.gov.pl/download/xerox-scan-01062020074246-1590996748.pdf
https://kluczbork.sr.gov.pl/download/zarzadzenie-nr-a-0212-8-20-1592594497.pdf
https://kozle.sr.gov.pl/download/38adc8-3nl001-1590743178.pdf
https://www.nysa.sr.gov.pl/zasady-przebywania-w-budynkach-sadu-rejonowego-w-nysie%2Cnew%2Cmg%2C1.html%2C534
https://www.nysa.sr.gov.pl/zasady-przebywania-w-budynkach-sadu-rejonowego-w-nysie%2Cnew%2Cmg%2C1.html%2C534
https://www.olesno.sr.gov.pl/zarzadzenie-a-0212-1120-w-sprawie-wznowienia-w-ograniczonym-zakresie-funkcjonowania-sadu-rejonowego-w-olesnie%2Cnew%2Cmg%2C1.html%2C163
https://www.olesno.sr.gov.pl/zarzadzenie-a-0212-1120-w-sprawie-wznowienia-w-ograniczonym-zakresie-funkcjonowania-sadu-rejonowego-w-olesnie%2Cnew%2Cmg%2C1.html%2C163
https://www.olesno.sr.gov.pl/zarzadzenie-a-0212-1120-w-sprawie-wznowienia-w-ograniczonym-zakresie-funkcjonowania-sadu-rejonowego-w-olesnie%2Cnew%2Cmg%2C1.html%2C163


 
 
 
 

SR w Opolu 

brak informacji 
wprost, ale 

publiczność nie 
została 

wymieniona na 
liście osób 

uprawnionych do 
wejścia do 
budynku 

 
 
 
 

- 

 
 

Zarządzenie A-0212- 
17/20 Prezesa i 

Dyrektora SR w Opolu z 
dnia 22 maja 2020 r. 

 
 
 
 

https://www.opole.sr.gov.pl/download/z0212-17-1593509418.pdf 

 
 
 
 

SR Prudnik 

brak informacji 
wprost, ale 

publiczność nie 
została 

wymieniona na 
liście osób 

uprawnionych do 
wejścia do 
budynku 

 
 
 
 

- 

 
 

Zarządzenie A-0212- 
7/20 Prezesa i 

Dyrektora SR w 
Prudniku z dnia 28 

maja 2020 r. 

 
 
 

https://www.prudnik.sr.gov.pl/download/zarzadzenie-prezesa-i-dyrektora-27.05.2020- 
bezpieczenstwo-interesantow-1590584241.pdf 

SR w 
Strzelcach 
Opolskich 

nie, udział 
publiczności został 

wyłączony 

 

- 

Zarządzenie Nr 4/2020 
Prezesa i Dyrektora SR 
w Strzelcach Opolskich 
z dnia 21 maja 2020 r. 

 

https://www.strzelce.sr.gov.pl/download/zarzadzenie-1590387505.pdf 

 

SO w 
Ostrołęce 

tak, ale wyłącznie 
po uprzednim 

zgłoszeniu i 
otrzymaniu karty 

wejścia 

 
 

- 

Zarządzenie Nr 
25/2020 Prezesa i 

Dyrektora SO w 
Ostrołęce z dnia 22 

maja 2020 r. 

 

https://ostroleka.so.gov.pl/sites/s1/files/pliki/zarzadzenie_Nr_25- 
2020_z_22.05.2020_r.pdf 

 
 

SR w 
Ostrołęce 

tak, o ile Sąd 
wyrazi zgodę i nie 

zakłóci to 
obowiązujących 

zasad 
bezpieczeństwa 

 
 

- 

 
Zarządzenie Nr 7/2020 
Prezesa i Dyrektora SR 
w Ostrołęce z dnia 21 

maja 2020 r. 

 
 

https://ostroleka.sr.gov.pl/sites/s2/files/pliki/Zarzadzenia/2020/zarzadzenie_prezesa_i 
_dyrektora_sadu_Nr_7-2020.pdf 

 

SR w Ostrowi 
Mazowieckiej 

 
tak, ale wyłącznie 
za zgodą Prezesa 

Sądu 

 
 

- 

Zarządzenie Nr 
23/2020 Prezesa i 

Dyrektora SR w 
Ostrowi Mazowieckiej 
z dnia 21 maja 2020 r. 

 
 

https://ostrowmaz.sr.gov.pl/sites/s5/files/pliki/zarzadzenie_Nr_23-20.pdf 

 

https://www.opole.sr.gov.pl/download/z0212-17-1593509418.pdf
https://www.prudnik.sr.gov.pl/download/zarzadzenie-prezesa-i-dyrektora-27.05.2020-bezpieczenstwo-interesantow-1590584241.pdf
https://www.prudnik.sr.gov.pl/download/zarzadzenie-prezesa-i-dyrektora-27.05.2020-bezpieczenstwo-interesantow-1590584241.pdf
https://www.strzelce.sr.gov.pl/download/zarzadzenie-1590387505.pdf
https://ostroleka.so.gov.pl/sites/s1/files/pliki/zarzadzenie_nr_25-2020_z_22.05.2020_r.pdf
https://ostroleka.so.gov.pl/sites/s1/files/pliki/zarzadzenie_nr_25-2020_z_22.05.2020_r.pdf
https://ostroleka.sr.gov.pl/sites/s2/files/pliki/Zarzadzenia/2020/zarzadzenie_prezesa_i_dyrektora_sadu_nr_7-2020.pdf
https://ostroleka.sr.gov.pl/sites/s2/files/pliki/Zarzadzenia/2020/zarzadzenie_prezesa_i_dyrektora_sadu_nr_7-2020.pdf
https://ostrowmaz.sr.gov.pl/sites/s5/files/pliki/zarzadzenie_nr_23-20.pdf


 
 
 
 
 

SR w 
Przasnyszu 

brak informacji 
wprost, ale 

publiczność nie 
została 

wymieniona na 
liście osób 

uprawnionych do 
wejścia do 

budynku; osoby 
niewymienione 
tylko za zgodą 

Prezes 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 

Zarządzenie Nr 5/2020 
Prezesa SR w 

Przasnyszu i Dyrektora 
SO w Ostrołęce z dnia 

21 maja 2020 r. 

 
 
 
 
 

https://przasnysz.sr.gov.pl/aktualnosc/organizacja-pracy-sadu-rejonowego-w- 
przasnyszu-oraz-zasady-przyjec-interesantow-w-budynku 

 
 
 
 
 

SR w Pułtusku 

brak informacji 
wprost, ale 

publiczność nie 
została 

wymieniona na 
liście osób 

uprawnionych do 
wejścia do 

budynku; osoby 
niewymienione 
tylko za zgodą 

Prezes 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 

Zarządzenie Nr 
21/2020 Prezesa i 

Dyrektora SR w 
Pułtusku z 20 maja 

2020 r. 

 
 
 
 
 

https://pultusk.sr.gov.pl/aktualnosc/zarzadzenie-Nr-212020-prezesa-i-dyrektora-sadu- 
rejonowego-w-pultusku-z-20-maja-2020-r. 

 

SR w 
Wyszkowie 

 
nie, udział 

publiczności został 
wyłączony 

 
 

- 

Zarządzenie Nr 
28/2020 Prezesa i 

Dyrektora SR w 
Wyszkowie z dnia 21 

maja 2020 r. 

 
 

https://wyszkow.sr.gov.pl/sites/s4/files/pliki/artykuly/zarz28-20.pdf 

 
 
 

SO w 
Piotrkowie 

Trybunalskim 

brak informacji 
wprost, ale 

publiczność nie 
została 

wymieniona na 
liście osób 

uprawnionych do 
wejścia do 
budynku 

 
 
 
 

- 

 
Zarządzenie Prezesa i 

Dyrektora SO w 
Piotrkowie 

Trybunalskim z dnia 22 
maja 2020 r. Nr 

41/2020 

 
 
 
 

https://www.piotrkow-tryb.so.gov.pl/container/popup/Zarz-bez-inter.pdf 

 

https://przasnysz.sr.gov.pl/aktualnosc/organizacja-pracy-sadu-rejonowego-w-przasnyszu-oraz-zasady-przyjec-interesantow-w-budynku
https://przasnysz.sr.gov.pl/aktualnosc/organizacja-pracy-sadu-rejonowego-w-przasnyszu-oraz-zasady-przyjec-interesantow-w-budynku
https://pultusk.sr.gov.pl/aktualnosc/zarzadzenie-nr-212020-prezesa-i-dyrektora-sadu-rejonowego-w-pultusku-z-20-maja-2020-roku
https://pultusk.sr.gov.pl/aktualnosc/zarzadzenie-nr-212020-prezesa-i-dyrektora-sadu-rejonowego-w-pultusku-z-20-maja-2020-roku
https://wyszkow.sr.gov.pl/sites/s4/files/pliki/artykuly/zarz28-20.pdf
https://www.piotrkow-tryb.so.gov.pl/container/popup/Zarz-bez-inter.pdf


 
 
 

SR w 
Tomaszowie 

Mazowieckim 

brak informacji 
wprost, ale 

publiczność nie 
została 

wymieniona na 
liście osób 

uprawnionych do 
wejścia do 
budynku 

 
 
 
 

- 

 

Zarządzenie Nr 
15/2020 Prezesa i 

Dyrektora SR w 
Tomaszowie 

Mazowieckim z dnia 27 
maja 2020 r. 

 
 
 

http://www.tomaszow-maz.sr.gov.pl/container/pdf/zarzadzenia/2020/strm- 
zarzadzenie-Nr-15-2020-z-dnia-27-maja-2020.pdf 

 
 
 

SR w 
Radomsku 

brak informacji 
wprost, ale 

publiczność nie 
została 

wymieniona na 
liście osób 

uprawnionych do 
wejścia do 
budynku 

 
 
 
 

- 

 
 

Zarządzenie Nr 
13/2020 Prezesa SR w 
Radomsku z dnia 21 

maja 2020 r. 

 
 
 
 

http://radomsko.sr.gov.pl/ogloszenia/2020/zarz%C4%85dzenie_Nr_13_2020.pdf 

SR w 
Piotrkowie 

Trybunalskim 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
 
 
 

SR w Opocznie 

brak informacji 
wprost, ale 

publiczność nie 
została 

wymieniona na 
liście osób 

uprawnionych do 
wejścia do 
budynku 

 
 
 
 

- 

 
 

Zarządzenie Nr 8/2020 
Prezesa i Dyrektora SO 

w Piotrkowie 
Trybunalskim z dnia 28 

maja 2020 r. 

 
 
 
 

https://opoczno.sr.gov.pl/zarzadzenie-Nr-82020,new,m2,217.html,316 

 
 

 
SR w 

Bełchatowie 

Tak, po 
uprzednim 

poinformowaniu 
pracownika 

ochrony o celu 
wizyty, do dwóch 

osób na salę 

 
 
 
 

0 

 

 
Aneks nr 1 z dnia 14 

lipca 2020 r. do 
Zarządzenia nr A-0000-
33/2020 Prezesa SR w 
Bełchatowie z dnia 27 

maja 2020 r. 

 
 
 
 

http://www.belchatow.sr.gov.pl/container/aneks-nr-1-do-zarzadzenie-prezesa-sadu-nr-
a-0000-33[20-15072020100514.pdf 

 

http://www.tomaszow-maz.sr.gov.pl/container/pdf/zarzadzenia/2020/strm-zarzadzenie-nr-15-2020-z-dnia-27-maja-2020.pdf
http://www.tomaszow-maz.sr.gov.pl/container/pdf/zarzadzenia/2020/strm-zarzadzenie-nr-15-2020-z-dnia-27-maja-2020.pdf
http://radomsko.sr.gov.pl/ogloszenia/2020/zarz%C4%85dzenie_nr_13_2020.pdf
https://opoczno.sr.gov.pl/zarzadzenie-nr-82020%2Cnew%2Cm2%2C217.html%2C316
http://www.belchatow.sr.gov.pl/container/aneks-nr-1-do-zarzadzenie-prezesa-sadu-nr-a-0000-33%5b20-15072020100514.pdf
http://www.belchatow.sr.gov.pl/container/aneks-nr-1-do-zarzadzenie-prezesa-sadu-nr-a-0000-33%5b20-15072020100514.pdf


 
 
 
 
 
 

SO w Płocku 

tak, ale w 
ograniczonej ilości; 

decyzję w tym 
zakresie, co do 
danej sprawy, 
podejmować 

będzie 
przewodniczący 
posiedzenia w 

zależności od ilości 
uczestników 

postępowania oraz 
powierzchni sali 

 
 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

Zarządzenie Nr 56/20 
Prezesa SO w Płocku z 
dnia 22 maja 2020 r. 

 
 
 
 
 
 

http://plock.so.gov.pl/download/22052020-1590154350.pdf 

 
 
 

SR w 
Ciechanowie 

brak informacji 
wprost, ale 

publiczność nie 
została 

wymieniona na 
liście osób 

uprawnionych do 
wejścia do 
budynku 

 
 
 
 

- 

 
 

Zarządzenie Nr Adm. 
0101.30/20 Prezesa i 

Dyrektora SR w 
Ciechanowie z dnia 22 

maja 2020 r. 

 
 
 

https://ciechanow.sr.gov.pl/download/zarzadzenie-prezesa-i-dyrektora-sadu- 
rejonowego-w-ciechanowie-z-dnia-22-maja-2020-r.-Nr-rej.-adm.0101.30.20.pdf- 
1590145719.pdf 

 
 
 

SR w 
Gostyninie 

brak informacji 
wprost, ale 

publiczność nie 
została 

wymieniona na 
liście osób 

uprawnionych do 
wejścia do 
budynku 

 
 
 
 

- 

 
 

Zarządzenie Nr 20/20 
Prezesa SR w 

Gostyninie z dnia 25 
maja 2020 r. 

 
 
 
 

http://gostynin.sr.gov.pl/container/Zarzadzenia/z20_20.pdf 

 

SR w Mławie 

 
tak, po uzyskaniu 

karty wejścia 

 

- 

Zarządzenie Nr 19/20 
Prezesa i Dyrektora SR 

w Mławie z dnia 22 
maja 2020 r. 

 

http://www.mlawa.sr.gov.pl/download/zarz19-20-1590152768.pdf 

 
 

SR w Płocku 

brak informacji 
wprost, ale 

publiczność nie 
została 

wymieniona na 
liście osób 

 
 

- 

Zarządzenie Nr 
36/2020 Prezesa SR w 
Płocku oraz Dyrektora 
SR w Płocku z dnia 22 

maja 2020 r. 

 

http://www.plock.sr.gov.pl/zarzadzenie-Nr-362020-prezesa-sadu-rejonowego-w- 
plocku-oraz-dyrektora-sadu-rejonowego-w-plocku-z-dnia-22-maja-2020- 
r.,new,mg,1.html,935 

 

http://plock.so.gov.pl/download/22052020-1590154350.pdf
https://ciechanow.sr.gov.pl/download/zarzadzenie-prezesa-i-dyrektora-sadu-rejonowego-w-ciechanowie-z-dnia-22-maja-2020-r.-nr-rej.-adm.0101.30.20.pdf-1590145719.pdf
https://ciechanow.sr.gov.pl/download/zarzadzenie-prezesa-i-dyrektora-sadu-rejonowego-w-ciechanowie-z-dnia-22-maja-2020-r.-nr-rej.-adm.0101.30.20.pdf-1590145719.pdf
https://ciechanow.sr.gov.pl/download/zarzadzenie-prezesa-i-dyrektora-sadu-rejonowego-w-ciechanowie-z-dnia-22-maja-2020-r.-nr-rej.-adm.0101.30.20.pdf-1590145719.pdf
http://gostynin.sr.gov.pl/container/Zarzadzenia/z20_20.pdf
http://www.mlawa.sr.gov.pl/download/zarz19-20-1590152768.pdf
http://www.plock.sr.gov.pl/zarzadzenie-nr-362020-prezesa-sadu-rejonowego-w-plocku-oraz-dyrektora-sadu-rejonowego-w-plocku-z-dnia-22-maja-2020-roku%2Cnew%2Cmg%2C1.html%2C935
http://www.plock.sr.gov.pl/zarzadzenie-nr-362020-prezesa-sadu-rejonowego-w-plocku-oraz-dyrektora-sadu-rejonowego-w-plocku-z-dnia-22-maja-2020-roku%2Cnew%2Cmg%2C1.html%2C935
http://www.plock.sr.gov.pl/zarzadzenie-nr-362020-prezesa-sadu-rejonowego-w-plocku-oraz-dyrektora-sadu-rejonowego-w-plocku-z-dnia-22-maja-2020-roku%2Cnew%2Cmg%2C1.html%2C935


 uprawnionych do 
wejścia do 
budynku 

   

 
 

SR w Płońsku 

brak informacji 
wprost, wejście do 
budynku będzie 
możliwe jedynie 

po wykazaniu 
powodu wizyty 

 
 

- 

 
Zarządzenie Nr 

23/2020 Prezesa SR w 
Płońsku z dnia 22 maja 

2020 r. 

 
 

https://plonsk.sr.gov.pl/download/20200522-zarzadzenie23-2020-1590153217.pdf 

 
 
 
 
 
 

SR w Sierpcu 

tak, ale w 
ograniczonej ilości; 

decyzję w tym 
zakresie, co do 
danej sprawy, 
podejmować 

będzie 
przewodniczący 
posiedzenia w 

zależności od ilości 
uczestników 

postępowania oraz 
powierzchni sali 

 
 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

Zarządzenie Nr 20/20 
Prezesa SR w Sierpcu z 

25 maja 2020 r. 

 
 
 
 
 
 

http://sierpc.sr.gov.pl/ 

SR w 
Sochaczewie - - - - 

 
SR w 

Żyrardowie 

tak, ostateczną 
decyzję podejmuje 

przewodniczący 
składu 

orzekającego 

 
 

- 

Zarządzenie Nr 20/20 
Prezesa SR w 

Żyrardowie z dnia 25 
maja 2020 r. 

 
http://www.zyrardow.sr.gov.pl/download/doc06020920200525122826- 
1590408982.pdf 

 
SO w 

Poznaniu 

 

tak 

 

- 

Zarządzenie Nr 
444/2020 Prezesa SO w 

Poznaniu z dnia 29 
maja 2020 r. 

 
https://www.poznan.so.gov.pl/download/zarz.-prez.-so-pn---444]20---dot.-zmiany- 
zarz.-422-w-par.-3.2-i-3.4-1590751726.pdf 

 
 

SR w 
Chodzieży 

brak informacji 
wprost, ale 

publiczność nie 
została 

wymieniona na 
liście osób 

uprawnionych do 

 
 
 

- 

 

Zarządzenie Nr 
50/2020 Prezesa SR w 

Chodzieży z dnia 27 
maja 2020 r. 

 
 
 

https://chodziez.sr.gov.pl/container/DOC200527-20200527134756.pdf 

 

https://plonsk.sr.gov.pl/download/20200522-zarzadzenie23-2020-1590153217.pdf
http://sierpc.sr.gov.pl/
http://www.zyrardow.sr.gov.pl/download/doc06020920200525122826-1590408982.pdf
http://www.zyrardow.sr.gov.pl/download/doc06020920200525122826-1590408982.pdf
https://www.poznan.so.gov.pl/download/zarz.-prez.-so-pn---444%5d20---dot.-zmiany-zarz.-422-w-par.-3.2-i-3.4-1590751726.pdf
https://www.poznan.so.gov.pl/download/zarz.-prez.-so-pn---444%5d20---dot.-zmiany-zarz.-422-w-par.-3.2-i-3.4-1590751726.pdf
https://chodziez.sr.gov.pl/container/DOC200527-20200527134756.pdf


 wejścia do 
budynku; osoby 
niewymienione 
tylko za zgodą 

Prezes 

   

 
 
 
 

SR w Gnieźnie 

brak informacji 
wprost, ale 

publiczność nie 
została 

wymieniona na 
liście osób 

uprawnionych do 
wejścia do 
budynku 

 
 
 
 

- 

 
 
 

Zarządzenie Nr 16 
Prezesa SR w Gnieźnie 
z dnia 22 maja 2020 r. 

 
 

 
http://www.gniezno.sr.gov.pl/download/zarzadzenie-Nr-16-prezesa-sadu-rejonowego- 
w-gnieznie-z-dnia-22-maja-2020 r.-1590150800.pdf 

 
 
 
 

SR w Gostyniu 

brak informacji 
wprost, ale 

publiczność nie 
została 

wymieniona na 
liście osób 

uprawnionych do 
wejścia do 
budynku 

 
 
 
 

- 

 
Zarządzenie A-021- 
31/20 Prezesa SR w 

Gostyniu oraz 
Zarządzenie Nr A-020- 
11/20/5027 Dyrektora 
SO w Poznaniu z dnia 

22 maja 2020 r. 

 
 

https://www.gostyn.sr.gov.pl/zarzadzenie-a-021-3120-prezesa-sadu-rejonowego-w- 
gostyniu-oraz-zarzadzenie-Nr-a-020-11205027-dyrektora-sadu-okregowego-w- 
poznaniu-z-dnia-22-maja-2020-r.-w-sprawie-odbywania-sie-rozpraw-i-funkcjonowania- 
sadu-rejonowego-w-gostyniu,new,mg,1.html,84 

 
SR w 

Grodzisku 
Wlkp. 

 

brak informacji na 
temat publiczności 

 
 

- 

Zarządzenie A-0200- 
17/20 Prezesa SR w 

Grodzisku 
Wielkopolskim z dnia 

21 maja 2020 r. 

 
 

https://www.grodziskwlkp.sr.gov.pl/download/a-0200-17-20.pdf-1590066312.pdf 

 
 

SR w 
Kościanie 

 

tak, konieczność 
uzyskania karty 

wstępu 

 
 

3 

 
Zarządzenie A-021- 
37/20 Prezesa SR w 
Kościanie z dnia 26 

maja 2020 r. 

 

https://koscian.sr.gov.pl/zarzadzenie-prezesa-sr-w-sprawie-zasad-odbywania-sie- 
rozpraw-i-funkcjonowania-sadu-rejonowego-w-koscianie-w-okresie-wystepowania- 
zagrozenia-zwiazanego-z-koronawirusem,new,mg,1.html,236 

 
 

SR w Lesznie 

brak informacji 
wprost, ale 

publiczność nie 
została 

wymieniona na 
liście osób 

 
 

- 

 
Zarządzenie Nr 

65/2020 Prezesa SR w 
Lesznie z dnia 27 maja 

2020 r. 

 
 

https://leszno.sr.gov.pl/download/zarzadzenia-65-2020-1590661839.pdf 

 

http://www.gniezno.sr.gov.pl/download/zarzadzenie-nr-16-prezesa-sadu-rejonowego-w-gnieznie-z-dnia-22-maja-2020r.-1590150800.pdf
http://www.gniezno.sr.gov.pl/download/zarzadzenie-nr-16-prezesa-sadu-rejonowego-w-gnieznie-z-dnia-22-maja-2020r.-1590150800.pdf
https://www.gostyn.sr.gov.pl/zarzadzenie-a-021-3120-prezesa-sadu-rejonowego-w-gostyniu-oraz-zarzadzenie-nr-a-020-11205027-dyrektora-sadu-okregowego-w-poznaniu-z-dnia-22-maja-2020-roku-w-sprawie-odbywania-sie-rozpraw-i-funkcjonowania-sadu-rejonowego-w-gostyniu%2Cnew%2Cmg%2C1.html%2C84
https://www.gostyn.sr.gov.pl/zarzadzenie-a-021-3120-prezesa-sadu-rejonowego-w-gostyniu-oraz-zarzadzenie-nr-a-020-11205027-dyrektora-sadu-okregowego-w-poznaniu-z-dnia-22-maja-2020-roku-w-sprawie-odbywania-sie-rozpraw-i-funkcjonowania-sadu-rejonowego-w-gostyniu%2Cnew%2Cmg%2C1.html%2C84
https://www.gostyn.sr.gov.pl/zarzadzenie-a-021-3120-prezesa-sadu-rejonowego-w-gostyniu-oraz-zarzadzenie-nr-a-020-11205027-dyrektora-sadu-okregowego-w-poznaniu-z-dnia-22-maja-2020-roku-w-sprawie-odbywania-sie-rozpraw-i-funkcjonowania-sadu-rejonowego-w-gostyniu%2Cnew%2Cmg%2C1.html%2C84
https://www.gostyn.sr.gov.pl/zarzadzenie-a-021-3120-prezesa-sadu-rejonowego-w-gostyniu-oraz-zarzadzenie-nr-a-020-11205027-dyrektora-sadu-okregowego-w-poznaniu-z-dnia-22-maja-2020-roku-w-sprawie-odbywania-sie-rozpraw-i-funkcjonowania-sadu-rejonowego-w-gostyniu%2Cnew%2Cmg%2C1.html%2C84
https://www.grodziskwlkp.sr.gov.pl/download/a-0200-17-20.pdf-1590066312.pdf
https://koscian.sr.gov.pl/zarzadzenie-prezesa-sr-w-sprawie-zasad-odbywania-sie-rozpraw-i-funkcjonowania-sadu-rejonowego-w-koscianie-w-okresie-wystepowania-zagrozenia-zwiazanego-z-koronawirusem%2Cnew%2Cmg%2C1.html%2C236
https://koscian.sr.gov.pl/zarzadzenie-prezesa-sr-w-sprawie-zasad-odbywania-sie-rozpraw-i-funkcjonowania-sadu-rejonowego-w-koscianie-w-okresie-wystepowania-zagrozenia-zwiazanego-z-koronawirusem%2Cnew%2Cmg%2C1.html%2C236
https://koscian.sr.gov.pl/zarzadzenie-prezesa-sr-w-sprawie-zasad-odbywania-sie-rozpraw-i-funkcjonowania-sadu-rejonowego-w-koscianie-w-okresie-wystepowania-zagrozenia-zwiazanego-z-koronawirusem%2Cnew%2Cmg%2C1.html%2C236
https://leszno.sr.gov.pl/download/zarzadzenia-65-2020-1590661839.pdf


 uprawnionych do 
wejścia do 
budynku 

   

 

SR w Nowym 
Tomyślu 

tak, decyzję 
podejmuje 

przewodniczący 
składu 

orzekającego 

 
 

- 

Zarządzenie Nr A-000- 
37/2020 Prezesa SR w 

Nowym Tomyślu z dnia 
21 maja 2020 r. 

 
 

https://www.nowytomysl.sr.gov.pl/download/a-000-37.2020-1590074105.pdf 

 
 
 

SR w 
Obornikach 

brak informacji 
wprost, ale 

publiczność nie 
została 

wymieniona na 
liście osób 

uprawnionych do 
wejścia do 
budynku 

 
 
 
 

- 

 
 

Zarządzenie Nr 
37/2020 Prezesa SR w 
Obornikach z dnia 22 

maja 2020 r. 

 
 
 
 

https://www.oborniki.sr.gov.pl/download/zarzadzenie-37-1590154370.pdf 

 
 
 
 
 
 

SR w Pile 

brak informacji 
wprost, ale 

publiczność nie 
została 

wymieniona na 
liście osób 

uprawnionych do 
wejścia do 

budynku; osoby 
niewymienione 
tylko za zgodą 

Prezes lub 
Dyrektora Sądu 

 
 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 

Zarządzenie Nr 
33/2020 Prezesa SR w 
Pile z 22 maja 2020 r. 

 
 
 
 
 
 

http://www.pila.sr.gov.pl/download/33(20.pdf-1590152512.pdf 

 
 
 

SR Poznań- 
Grunwald i 

Jeżyce 

brak informacji 
wprost, ale 

publiczność nie 
została 

wymieniona na 
liście osób 

uprawnionych do 
wejścia do 
budynku 

 
 
 
 

- 

 
 

Zarządzenie Nr 78/20 
Prezesa SR Poznań - 
Grunwald i Jeżyce w 
Poznaniu z dnia 21 

maja 2020 r. 

 
 
 

https://www.poznan-grunwald.sr.gov.pl/download/zarzadzenie-Nr-78-20-(tekst- 
jednolity)-16.06.2020-1592381367.pdf 

 

https://www.nowytomysl.sr.gov.pl/download/a-000-37.2020-1590074105.pdf
https://www.oborniki.sr.gov.pl/download/zarzadzenie-37-1590154370.pdf
http://www.pila.sr.gov.pl/download/33(20.pdf-1590152512.pdf
https://www.poznan-grunwald.sr.gov.pl/download/zarzadzenie-nr-78-20-(tekst-jednolity)-16.06.2020-1592381367.pdf
https://www.poznan-grunwald.sr.gov.pl/download/zarzadzenie-nr-78-20-(tekst-jednolity)-16.06.2020-1592381367.pdf


 
 
 

SR Poznań- 
Nowe Masto i 

Wilda 

brak informacji 
wprost, ale 

publiczność nie 
została 

wymieniona na 
liście osób 

uprawnionych do 
wejścia do 
budynku 

 
 
 
 

- 

 
Zarządzenie Nr 

24/2020 Prezesa i 
Dyrektora 

SR Poznań – Nowe 
Miasto i Wilda w 

Poznaniu z dnia 21 
maja 2020 r. 

 
 
 
 

https://poznan-nowemiasto.sr.gov.pl/download/zarzadzenie-24-2020-1592896716.pdf 

 
 
 

SR Poznań- 
Stare Miasto 

brak informacji 
wprost, ale 

publiczność nie 
została 

wymieniona na 
liście osób 

uprawnionych do 
wejścia do 
budynku 

 
 
 
 

- 

 

Zarządzenie Nr 
38/2020 Prezesa i 

Dyrektora SR Poznań – 
Stare Miasto w 

Poznaniu z dnia 26 
maja 2020 r 

 
 
 
 

https://poznan-staremiasto.sr.gov.pl/download/zarzadzenie-Nr-38-1590559762.pdf 

 
 
 
 

SR w Rawiczu 

 
 
 

tak, wcześniejsze 
zgłoszenie 

 
 
 
 

3 

 
 

Zarządzenie Nr A-021- 
42/20 Prezesa SR w 

Rawiczu z dnia 29 maja 
2020 r. 

 
 

https://www.rawicz.sr.gov.pl/zarzadzenie-Nr-a-021-4220-prezesa-sadu-rejonowego-w- 
rawiczu-z-dnia-29-maja-2020-r.-w-sprawie-zasad-odbywania-sie-rozpraw-i- 
funkcjonowania-sadu-rejonowego-w-rawiczu-w-okresie-wystepowania-zagrozenia- 
zwiazanego-z-koronawirusem,new,mg,1.html,74 

 

SR w 
Szamotułach 

tak, ostateczną 
decyzję podejmuje 

przewodniczący 
składu 

orzekającego 

 
 

- 

Zarządzenie Nr 
43/2020 Prezesa SR w 
Szamotułach z dnia 25 

maja 2020 r. 

 
https://szamotuly.sr.gov.pl/container/zarz/A-000-45-20_Zarzadzenie_Nr_43- 
20_w_spr_zasad_odbywania_sie_rozpraw_i_funkc_SR_w_okr_wyst_zagr_zw_zkorona 
wirusem.pdf 

 
 
 
 

SR w Śremie 

tak, 
przewodniczący 

składu oceni 
możliwość 

dopuszczenia do 
udziału w 

rozprawie/posiedz 
eniu mając na 

względzie liczbę 

 
 
 
 

- 

 
 

Zarządzenie Nr A-021- 
20/20 Prezesa SR w 

Śremie z dnia 22 maja 
2020 r. 

 
 
 

https://www.srem.sr.gov.pl/zarzadzenie--prezesa-sadu-rejonowego-w-sremie-w- 
zwiazku-z-rozpowszechnianiem-sie-na-terenie-kraju-wirusa-sars-%E2%80%93-cov- 
2,new,mg,1.html,527 

 

https://poznan-nowemiasto.sr.gov.pl/download/zarzadzenie-24-2020-1592896716.pdf
https://poznan-staremiasto.sr.gov.pl/download/zarzadzenie-nr-38-1590559762.pdf
https://www.rawicz.sr.gov.pl/zarzadzenie-nr-a-021-4220-prezesa-sadu-rejonowego-w-rawiczu-z-dnia-29-maja-2020-roku-w-sprawie-zasad-odbywania-sie-rozpraw-i-funkcjonowania-sadu-rejonowego-w-rawiczu-w-okresie-wystepowania-zagrozenia-zwiazanego-z-koronawirusem%2Cnew%2Cmg%2C1.html%2C74
https://www.rawicz.sr.gov.pl/zarzadzenie-nr-a-021-4220-prezesa-sadu-rejonowego-w-rawiczu-z-dnia-29-maja-2020-roku-w-sprawie-zasad-odbywania-sie-rozpraw-i-funkcjonowania-sadu-rejonowego-w-rawiczu-w-okresie-wystepowania-zagrozenia-zwiazanego-z-koronawirusem%2Cnew%2Cmg%2C1.html%2C74
https://www.rawicz.sr.gov.pl/zarzadzenie-nr-a-021-4220-prezesa-sadu-rejonowego-w-rawiczu-z-dnia-29-maja-2020-roku-w-sprawie-zasad-odbywania-sie-rozpraw-i-funkcjonowania-sadu-rejonowego-w-rawiczu-w-okresie-wystepowania-zagrozenia-zwiazanego-z-koronawirusem%2Cnew%2Cmg%2C1.html%2C74
https://www.rawicz.sr.gov.pl/zarzadzenie-nr-a-021-4220-prezesa-sadu-rejonowego-w-rawiczu-z-dnia-29-maja-2020-roku-w-sprawie-zasad-odbywania-sie-rozpraw-i-funkcjonowania-sadu-rejonowego-w-rawiczu-w-okresie-wystepowania-zagrozenia-zwiazanego-z-koronawirusem%2Cnew%2Cmg%2C1.html%2C74
https://szamotuly.sr.gov.pl/container/zarz/A-000-45-20_Zarzadzenie_nr_43-20_w_spr_zasad_odbywania_sie_rozpraw_i_funkc_SR_w_okr_wyst_zagr_zw_zkoronawirusem.pdf
https://szamotuly.sr.gov.pl/container/zarz/A-000-45-20_Zarzadzenie_nr_43-20_w_spr_zasad_odbywania_sie_rozpraw_i_funkc_SR_w_okr_wyst_zagr_zw_zkoronawirusem.pdf
https://szamotuly.sr.gov.pl/container/zarz/A-000-45-20_Zarzadzenie_nr_43-20_w_spr_zasad_odbywania_sie_rozpraw_i_funkc_SR_w_okr_wyst_zagr_zw_zkoronawirusem.pdf
https://www.srem.sr.gov.pl/zarzadzenie--prezesa-sadu-rejonowego-w-sremie-w-zwiazku-z-rozpowszechnianiem-sie-na-terenie-kraju-wirusa-sars-%E2%80%93-cov-2%2Cnew%2Cmg%2C1.html%2C527
https://www.srem.sr.gov.pl/zarzadzenie--prezesa-sadu-rejonowego-w-sremie-w-zwiazku-z-rozpowszechnianiem-sie-na-terenie-kraju-wirusa-sars-%E2%80%93-cov-2%2Cnew%2Cmg%2C1.html%2C527
https://www.srem.sr.gov.pl/zarzadzenie--prezesa-sadu-rejonowego-w-sremie-w-zwiazku-z-rozpowszechnianiem-sie-na-terenie-kraju-wirusa-sars-%E2%80%93-cov-2%2Cnew%2Cmg%2C1.html%2C527


 uczestników 
postępowania 

   

 
 
 

SR w Śródzie 
Wlkp. 

brak informacji 
wprost, ale 

publiczność nie 
została 

wymieniona na 
liście osób 

uprawnionych do 
wejścia do 
budynku 

 
 
 
 

- 

 
 
 

Komunikat na stronie 
internetowej Sądu 

 
 
 

https://www.srodawlkp.sr.gov.pl/informacja-z-dniem-1-czerwca-2020-r.-przywraca- 
sie-funkcjonowanie-sadu-rejonowego-w-srodzie-wielkopolskiej-w-zakresie- 
orzeczniczym,new,mg,1.html,72 

 
 
 
 

SR w Trzciance 

brak informacji 
wprost, ale 

publiczność nie 
została 

wymieniona na 
liście osób 

uprawnionych do 
wejścia do 
budynku 

 
 
 
 

- 

 
Zarządzenie Prezesa SR 
w Trzciance Nr A.0200- 
18/2020 i Dyrektora SR 
w Trzciance Nr D.0201- 
13/2020 z dnia 21 maja 

2020 r. 

 
 
 
 

https://trzcianka.sr.gov.pl/zarzadzenie,new,mg,1.html,187 

 
 
 

SR w 
Wągrowcu 

brak informacji 
wprost, ale 

publiczność nie 
została 

wymieniona na 
liście osób 

uprawnionych do 
wejścia do 
budynku 

 
 
 
 

- 

 
 

Zarządzenie Nr 
40/2020 Prezesa SR w 
Wągrowcu z dnia 21 

maja 2020 r. 

 
 
 

https://wagrowiec.sr.gov.pl/download/zarzadzenie-Nr-40.2020-prezesa-sadu-w- 
zakresie-funkcjonowania-sadu-od-25.05.2020 r.-1590129354.pdf 

 
 
 

SR w 
Wolsztynie 

brak informacji 
wprost, ale 

publiczność nie 
została 

wymieniona na 
liście osób 

uprawnionych do 
wejścia do 
budynku 

 
 
 
 

- 

 
 

Zarzadzenie Nr A-0200- 
21/20 Prezesa SR w 

Wolsztynie z 22 maja 
2020 r. 

 
 
 

https://www.wolsztyn.sr.gov.pl/download/zarzadzenie-prezesa-sr-w-wolsztynie-a- 
0200-21-20-1590154976.pdf 

 

https://www.srodawlkp.sr.gov.pl/informacja-z-dniem-1-czerwca-2020-roku-przywraca-sie-funkcjonowanie-sadu-rejonowego-w-srodzie-wielkopolskiej-w-zakresie-orzeczniczym%2Cnew%2Cmg%2C1.html%2C72
https://www.srodawlkp.sr.gov.pl/informacja-z-dniem-1-czerwca-2020-roku-przywraca-sie-funkcjonowanie-sadu-rejonowego-w-srodzie-wielkopolskiej-w-zakresie-orzeczniczym%2Cnew%2Cmg%2C1.html%2C72
https://www.srodawlkp.sr.gov.pl/informacja-z-dniem-1-czerwca-2020-roku-przywraca-sie-funkcjonowanie-sadu-rejonowego-w-srodzie-wielkopolskiej-w-zakresie-orzeczniczym%2Cnew%2Cmg%2C1.html%2C72
https://trzcianka.sr.gov.pl/zarzadzenie%2Cnew%2Cmg%2C1.html%2C187
https://wagrowiec.sr.gov.pl/download/zarzadzenie-nr-40.2020-prezesa-sadu-w-zakresie-funkcjonowania-sadu-od-25.05.2020r.-1590129354.pdf
https://wagrowiec.sr.gov.pl/download/zarzadzenie-nr-40.2020-prezesa-sadu-w-zakresie-funkcjonowania-sadu-od-25.05.2020r.-1590129354.pdf
https://www.wolsztyn.sr.gov.pl/download/zarzadzenie-prezesa-sr-w-wolsztynie-a-0200-21-20-1590154976.pdf
https://www.wolsztyn.sr.gov.pl/download/zarzadzenie-prezesa-sr-w-wolsztynie-a-0200-21-20-1590154976.pdf


 
 
 
 

SR we Wrześni 

brak informacji 
wprost, ale 

publiczność nie 
została 

wymieniona na 
liście osób 

uprawnionych do 
wejścia do 
budynku 

 
 
 
 

- 

 
 

Zarządzenie Nr 
25/037/2020 Prezesa 
SR we Wrześni z dnia 

26 maja 2020 r. 

 
 
 

https://www.wrzesnia.sr.gov.pl/container/dokumenty/zarzadzenie_koronawirus_wzno 
wienie_rozpraw.pdf 

 
 
 
 

SR w Złotowie 

brak informacji 
wprost, ale 

publiczność nie 
została 

wymieniona na 
liście osób 

uprawnionych do 
wejścia do 
budynku 

 
 
 
 

- 

 
 

Zarządzenie Nr 
32/2020 Prezesa SR w 

Złotowie z 21 maja 
2020 r. 

 
 
 

https://www.zlotow.sr.gov.pl/container/zarz%C4%85dzenie%20Nr%2032-2020%20- 
%20rozprawy%20od%201-06-20.pdf 

 
 
 
 
 
 

SO w 
Przemyślu 

tak, konieczność 
zgłoszenia; o 
liczbie osób 

mogących wejść 
na salę decyduje 
przewodniczący 

posiedzenia/rozpr 
awy - biorąc pod 

uwagę 
konieczność 

bezpiecznego 
rozmieszczenia 

uczestników 
postępowania 
na sali rozpraw 

 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 

Zarządzenie Nr 84/20 
Prezesa i Dyrektora SO 
w Przemyślu z dnia 26 

maja 2020 r. 

 
 
 
 
 
 

https://www.przemysl.so.gov.pl/images/stories/so_przemysl/aktualnosci/Zarzadzenie_ 
Nr_84_1.pdf 

 
 

SR w 
Przemyślu 

brak informacji 
wprost, ale 

publiczność nie 
została 

wymieniona na 
liście osób 

uprawnionych do 

 
 
 

- 

 

Zarządzenie nr 6/20 
Prezesa i Dyrektora SR 
w Przemyślu z dnia 28 

maja 2020 r. 

 
 

https://www.przemysl.so.gov.pl/images/stories/srprzemysl/aktualnosci/Zarz%C4%85d 
zenie%20nr%206%20Prezesa%20i%20Dyrektora%20SR.pdf 

 

https://www.wrzesnia.sr.gov.pl/container/dokumenty/zarzadzenie_koronawirus_wznowienie_rozpraw.pdf
https://www.wrzesnia.sr.gov.pl/container/dokumenty/zarzadzenie_koronawirus_wznowienie_rozpraw.pdf
https://www.zlotow.sr.gov.pl/container/zarz%C4%85dzenie%20nr%2032-2020%20-%20rozprawy%20od%201-06-20.pdf
https://www.zlotow.sr.gov.pl/container/zarz%C4%85dzenie%20nr%2032-2020%20-%20rozprawy%20od%201-06-20.pdf
https://www.przemysl.so.gov.pl/images/stories/so_przemysl/aktualnosci/Zarzadzenie_nr_84_1.pdf
https://www.przemysl.so.gov.pl/images/stories/so_przemysl/aktualnosci/Zarzadzenie_nr_84_1.pdf
https://www.przemysl.so.gov.pl/images/stories/srprzemysl/aktualnosci/Zarz%C4%85dzenie%20nr%206%20Prezesa%20i%20Dyrektora%20SR.pdf
https://www.przemysl.so.gov.pl/images/stories/srprzemysl/aktualnosci/Zarz%C4%85dzenie%20nr%206%20Prezesa%20i%20Dyrektora%20SR.pdf


 wejścia do 
budynku 

   

 
 
 
 
 
 

SR w 
Jarosławiu 

tak, konieczność 
zgłoszenia; o 
liczbie osób 

mogących wejść 
na salę decyduje 
przewodniczący 

posiedzenia/rozpr 
awy - biorąc pod 

uwagę 
konieczność 

bezpiecznego 
rozmieszczenia 

uczestników 
postępowania 
na sali rozpraw 

 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 

Zarządzenie Nr 19/20 
Prezesa i Dyrektora SR 
w Jarosławiu z dnia 26 

maja 2020 r. 

 
 
 
 
 
 

https://www.przemysl.so.gov.pl/images/stories/srjaroslaw/ogloszenia/2019/COVID- 
19/zarzadzenie_Nr_19.pdf 

 
 
 
 
 
 

SR w 
Przeworsku 

tak, konieczność 
zgłoszenia; o 
liczbie osób 

mogących wejść 
na salę decyduje 
przewodniczący 

posiedzenia/rozpr 
awy - biorąc pod 

uwagę 
konieczność 

bezpiecznego 
rozmieszczenia 

uczestników 
postępowania 
na sali rozpraw 

 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 

Zarządzenie Nr 4/20 
Prezesa SR w 

Przeworsku i Dyrektora 
SO w Przemyślu z dnia 

29 maja 2020 r. 

 
 
 
 
 
 

https://przemysl.so.gov.pl/images/stories/srprzeworsk/informacje/Zarz%C4%85dzenie 
_Nr_4-2020.pdf.pdf 

 
 

SR w 
Lubaczowie 

tak, konieczność 
zgłoszenia; o 
liczbie osób 

mogących wejść 
na salę decyduje 
przewodniczący 

posiedzenia/rozpr 

 
 
 

2 

 
Zarządzenie Nr 

14/2020 Prezesa i 
Dyrektora SR w 

Lubaczowie z dnia 29 
maja 2020 r. 

 
 

https://przemysl.so.gov.pl/images/ogloszenia/zarzadzenie_Nr_14_w_sprawie_wznowi 
enia_pracy_Sadu_Rejonowego_w_Lubaczowie_od_dnia_1_czerwca_2020_r._.pdf 

 

https://www.przemysl.so.gov.pl/images/stories/srjaroslaw/ogloszenia/2019/COVID-19/zarzadzenie_nr_19.pdf
https://www.przemysl.so.gov.pl/images/stories/srjaroslaw/ogloszenia/2019/COVID-19/zarzadzenie_nr_19.pdf
https://przemysl.so.gov.pl/images/stories/srprzeworsk/informacje/Zarz%C4%85dzenie_Nr_4-2020.pdf.pdf
https://przemysl.so.gov.pl/images/stories/srprzeworsk/informacje/Zarz%C4%85dzenie_Nr_4-2020.pdf.pdf
https://przemysl.so.gov.pl/images/ogloszenia/zarzadzenie_nr_14_w_sprawie_wznowienia_pracy_Sadu_Rejonowego_w_Lubaczowie_od_dnia_1_czerwca_2020_r._.pdf
https://przemysl.so.gov.pl/images/ogloszenia/zarzadzenie_nr_14_w_sprawie_wznowienia_pracy_Sadu_Rejonowego_w_Lubaczowie_od_dnia_1_czerwca_2020_r._.pdf


 awy - biorąc pod 
uwagę 

konieczność 
bezpiecznego 

rozmieszczenia 
uczestników 

postępowania 
na sali rozpraw 

   

 
 
 
 
 
 
 

SO w Radomiu 

tak, konieczność 
zgłoszenia; o 
liczbie osób 

mogących wejść 
na salę decyduje 
przewodniczący 

posiedzenia/rozpr 
awy - biorąc pod 

uwagę 
konieczność 

bezpiecznego 
rozmieszczenia 

uczestników 
postępowania 
na sali rozpraw 

 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 

Zarządzenie Nr Adm- 
0012 -6/2020 Prezesa i 

Dyrektora SO w 
Radomiu z dnia 22maja 

2020 r. 

 
 
 
 
 
 

https://radom.so.gov.pl/download/zarzadzenie-prezesa-i-dyrektora-adm-0012-6.20-z- 
26-maja-2020-r.-1590505134.pdf 

 
 
 

SR w Grójcu 

 
 

Tak, po uzyskaniu 
zgody 

przewodniczącego 

 
 
 

- 

 

Aneks z dnia 21 lipca 
2020 r. do zarządzenia 
nr Adm. - 021-30/20 

Prezesa i Dyrektora SR 
w Grójcu z dnia 25 

maja 2020 r. 

 

http://www.grojec.sr.gov.pl/aneks-z-dnia-21-lipca-2020-r-do-zarzadzenia-nr-adm-021-
3020-prezesa-i-dyrektora-sadu-rejonowego-w-grojcu-z-dnia-25-maja-2020-r-w-
sprawie-okreslenia-sposobu-obslugi-interesantow-na-terenie-budynku-sadu-
rejonowego-w-grojcu,new,mg,1.html,602 

 
 
 
 
 

SR w Zwoleniu 

tak, konieczność 
zgłoszenia; o 
liczbie osób 

mogących wejść 
na salę decyduje 
przewodniczący 

posiedzenia/rozpr 
awy - biorąc pod 

uwagę 
konieczność 

bezpiecznego 

 
 
 
 
 

2 

 
 

Zarządzenie Nr Adm- 
021 - 22/2020 Prezesa 

SR w Zwoleniu i 
Dyrektora SO w 

Radomiu z dnia 27 
maja 2020 r. 

 
 
 
 

http://www.zwolen.sr.gov.pl/zarzadzenie-prezesa-sadu-rejonowego-w-zwoleniu-i- 
dyrektora-sadu-okregowego-w-radomiu-Nr-adm-021-222020-z-dnia-27-maja-2020- 
r.,new,mg,1.html,92 

 

https://radom.so.gov.pl/download/zarzadzenie-prezesa-i-dyrektora-adm-0012-6.20-z-26-maja-2020-roku-1590505134.pdf
https://radom.so.gov.pl/download/zarzadzenie-prezesa-i-dyrektora-adm-0012-6.20-z-26-maja-2020-roku-1590505134.pdf
http://www.grojec.sr.gov.pl/aneks-z-dnia-21-lipca-2020-r-do-zarzadzenia-nr-adm-021-3020-prezesa-i-dyrektora-sadu-rejonowego-w-grojcu-z-dnia-25-maja-2020-r-w-sprawie-okreslenia-sposobu-obslugi-interesantow-na-terenie-budynku-sadu-rejonowego-w-grojcu,new,mg,1.html,602
http://www.grojec.sr.gov.pl/aneks-z-dnia-21-lipca-2020-r-do-zarzadzenia-nr-adm-021-3020-prezesa-i-dyrektora-sadu-rejonowego-w-grojcu-z-dnia-25-maja-2020-r-w-sprawie-okreslenia-sposobu-obslugi-interesantow-na-terenie-budynku-sadu-rejonowego-w-grojcu,new,mg,1.html,602
http://www.grojec.sr.gov.pl/aneks-z-dnia-21-lipca-2020-r-do-zarzadzenia-nr-adm-021-3020-prezesa-i-dyrektora-sadu-rejonowego-w-grojcu-z-dnia-25-maja-2020-r-w-sprawie-okreslenia-sposobu-obslugi-interesantow-na-terenie-budynku-sadu-rejonowego-w-grojcu,new,mg,1.html,602
http://www.grojec.sr.gov.pl/aneks-z-dnia-21-lipca-2020-r-do-zarzadzenia-nr-adm-021-3020-prezesa-i-dyrektora-sadu-rejonowego-w-grojcu-z-dnia-25-maja-2020-r-w-sprawie-okreslenia-sposobu-obslugi-interesantow-na-terenie-budynku-sadu-rejonowego-w-grojcu,new,mg,1.html,602
http://www.zwolen.sr.gov.pl/zarzadzenie-prezesa-sadu-rejonowego-w-zwoleniu-i-dyrektora-sadu-okregowego-w-radomiu-nr-adm-021-222020-z-dnia-27-maja-2020-roku%2Cnew%2Cmg%2C1.html%2C92
http://www.zwolen.sr.gov.pl/zarzadzenie-prezesa-sadu-rejonowego-w-zwoleniu-i-dyrektora-sadu-okregowego-w-radomiu-nr-adm-021-222020-z-dnia-27-maja-2020-roku%2Cnew%2Cmg%2C1.html%2C92
http://www.zwolen.sr.gov.pl/zarzadzenie-prezesa-sadu-rejonowego-w-zwoleniu-i-dyrektora-sadu-okregowego-w-radomiu-nr-adm-021-222020-z-dnia-27-maja-2020-roku%2Cnew%2Cmg%2C1.html%2C92


 rozmieszczenia 
uczestników 

postępowania 
na sali rozpraw 

   

 
 

SR w 
Kozienicach 

 
 

brak informacji na 
temat publiczności 

 
 
 

- 

 
 

Komunikat na stronie 
internetowej Sądu 

 
 
 http://www.kozienice.sr.gov.pl/Komunikat na stronie internetowej Sądu na stronie 
 internetowej Sądu-w-sprawie-stopniowego-powracania-do-czynnosci-orzeczniczych- 
oraz-czesciowego-zlagodzenia-ograniczen-w-funkcjonowaniu-sadu,new,mg,1.html,294 

 
 
 
 
 
 
 

SR w Lipsku 

tak, konieczność 
zgłoszenia; o 
liczbie osób 

mogących wejść 
na salę decyduje 
przewodniczący 

posiedzenia/rozpr 
awy - biorąc pod 

uwagę 
konieczność 

bezpiecznego 
rozmieszczenia 

uczestników 
postępowania 
na sali rozpraw 

 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 

Zarządzenie Nr Adm- 
021-20/20 Prezesa SR 

w Lipsku i Dyrektora SO 
w Radomiu z dnia 28 

maja 2020 r. 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.lipsko.sr.gov.pl/download/adm-021-20-20-1590675284.pdf 

 
 
 
 
 

SR w 
Przysusze 

tak, konieczność 
zgłoszenia; o 
liczbie osób 

mogących wejść 
na salę decyduje 
przewodniczący 

posiedzenia/rozpr 
awy - biorąc pod 

uwagę 
konieczność 

bezpiecznego 
rozmieszczenia 

 
 
 
 
 

2 

 
 
 

Zarządzenie Nr Adm- 
021 - 24/2020 Prezesa 

SR w Przysusze i 
Dyrektora SO w 

Radomiu z dnia 26 
maja 2020 r. 

 
 
 
 

http://www.przysucha.sr.gov.pl/zarzadzenie-w-sprawie-funkcjonowania-sadu- 
rejonowego-w-przysusze-w-okresie-obowiazywania-stanu-epidemii-ogloszonego-z- 
powodu-covid-19,new,mg,1.html,285 

 

http://www.kozienice.sr.gov.pl/komunikat-w-sprawie-stopniowego-powracania-do-czynnosci-orzeczniczych-oraz-czesciowego-zlagodzenia-ograniczen-w-funkcjonowaniu-sadu%2Cnew%2Cmg%2C1.html%2C294
http://www.kozienice.sr.gov.pl/komunikat-w-sprawie-stopniowego-powracania-do-czynnosci-orzeczniczych-oraz-czesciowego-zlagodzenia-ograniczen-w-funkcjonowaniu-sadu%2Cnew%2Cmg%2C1.html%2C294
http://www.kozienice.sr.gov.pl/komunikat-w-sprawie-stopniowego-powracania-do-czynnosci-orzeczniczych-oraz-czesciowego-zlagodzenia-ograniczen-w-funkcjonowaniu-sadu%2Cnew%2Cmg%2C1.html%2C294
http://www.lipsko.sr.gov.pl/download/adm-021-20-20-1590675284.pdf
http://www.przysucha.sr.gov.pl/zarzadzenie-w-sprawie-funkcjonowania-sadu-rejonowego-w-przysusze-w-okresie-obowiazywania-stanu-epidemii-ogloszonego-z-powodu-covid-19%2Cnew%2Cmg%2C1.html%2C285
http://www.przysucha.sr.gov.pl/zarzadzenie-w-sprawie-funkcjonowania-sadu-rejonowego-w-przysusze-w-okresie-obowiazywania-stanu-epidemii-ogloszonego-z-powodu-covid-19%2Cnew%2Cmg%2C1.html%2C285
http://www.przysucha.sr.gov.pl/zarzadzenie-w-sprawie-funkcjonowania-sadu-rejonowego-w-przysusze-w-okresie-obowiazywania-stanu-epidemii-ogloszonego-z-powodu-covid-19%2Cnew%2Cmg%2C1.html%2C285


 uczestników 
postępowania 
na sali rozpraw 

   

 
 

SR w Radomiu 

 

tak, za zgodą 
przewodniczącego 

 
 

- 

Zarządzenie Nr Adm- 
021-27/20 Prezesa i 

Dyrektora SR w 
Radomiu z dnia 25 

maja 2020 r. 

 
 

https://radom.sr.gov.pl/download/tresc-zarzadzenia-1590567459.pdf 

 
 
 
 
 

 
SR w 

Szydłowcu 

tak, konieczność 
zgłoszenia; o 
liczbie osób 

mogących wejść 
na salę decyduje 
przewodniczący 

posiedzenia/rozpr 
awy - biorąc pod 

uwagę 
konieczność 

bezpiecznego 
rozmieszczenia 

uczestników 
postępowania 
na sali rozpraw 

 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 

 
Zarządzenie Nr Adm. 

021 - 24/2020 Prezesa 
SR w Szydłowcu i 
Dyrektora SO w 

Radomiu z dnia 27 
maja 2020 r 

 
 
 
 
 
 

http://www.szydlowiec.sr.gov.pl/funkcjonowanie-sadu-rejonowego-w-szydlowcu-w- 
okresie-obowiazywania-stanu-epidemii-ogloszonego-z-powodu-covid- 
19,new,mg,1.html,193 

 
 

SO w 
Rzeszowie 

 
 

brak informacji na 
temat publiczności 

 
 

- 

 
Zarządzenie Nr 11/20 

Prezesa i Dyrektora SO 
w Rzeszowie z dnia 25 

maja 2020 r. 

 

https://rzeszow.so.gov.pl/zarzadzenie-Nr-1120-prezesa-i-dyrektora-so-w-rzeszowie-z- 
dnia-25052020r-ws-dod-srodkow-zapewniajacych-ochrone-zycia-i-zdrowia-osob- 
przebywajacych-w-budynku-so-w-rzeszowie-oraz 

 
 

SR w Dębicy 

 

brak informacji na 
temat publiczności 

 
 

- 

Zarządzenie Nr A-015- 
29/2020 Prezesa SR w 
Dębicy i Dyrektora SR 

w Dębicy z dnia 29 
maja 2020 r. 

 

http://www.debica.sr.gov.pl/sites/default/files/2020- 
06/doc00067620200601150843.pdf 

 

https://radom.sr.gov.pl/download/tresc-zarzadzenia-1590567459.pdf
http://www.szydlowiec.sr.gov.pl/funkcjonowanie-sadu-rejonowego-w-szydlowcu-w-okresie-obowiazywania-stanu-epidemii-ogloszonego-z-powodu-covid-19%2Cnew%2Cmg%2C1.html%2C193
http://www.szydlowiec.sr.gov.pl/funkcjonowanie-sadu-rejonowego-w-szydlowcu-w-okresie-obowiazywania-stanu-epidemii-ogloszonego-z-powodu-covid-19%2Cnew%2Cmg%2C1.html%2C193
http://www.szydlowiec.sr.gov.pl/funkcjonowanie-sadu-rejonowego-w-szydlowcu-w-okresie-obowiazywania-stanu-epidemii-ogloszonego-z-powodu-covid-19%2Cnew%2Cmg%2C1.html%2C193
https://rzeszow.so.gov.pl/zarzadzenie-nr-1120-prezesa-i-dyrektora-so-w-rzeszowie-z-dnia-25052020r-ws-dod-srodkow-zapewniajacych-ochrone-zycia-i-zdrowia-osob-przebywajacych-w-budynku-so-w-rzeszowie-oraz
https://rzeszow.so.gov.pl/zarzadzenie-nr-1120-prezesa-i-dyrektora-so-w-rzeszowie-z-dnia-25052020r-ws-dod-srodkow-zapewniajacych-ochrone-zycia-i-zdrowia-osob-przebywajacych-w-budynku-so-w-rzeszowie-oraz
https://rzeszow.so.gov.pl/zarzadzenie-nr-1120-prezesa-i-dyrektora-so-w-rzeszowie-z-dnia-25052020r-ws-dod-srodkow-zapewniajacych-ochrone-zycia-i-zdrowia-osob-przebywajacych-w-budynku-so-w-rzeszowie-oraz
http://www.debica.sr.gov.pl/sites/default/files/2020-06/doc00067620200601150843.pdf
http://www.debica.sr.gov.pl/sites/default/files/2020-06/doc00067620200601150843.pdf


 
 
 

SR w Leżajsku 

 
 

nie, udział 
publiczności został 

wyłączony 

 
 
 

- 

 
Zarządzenie Nr 13/20 

Prezesa SR w Leżajsku i 
Dyrektora SO w 

Rzeszowie z dnia 22 
maja 2020 r. 

 
 

https://www.lezajsk.sr.gov.pl/sites/default/files/2020- 
05/Zarzadzenie%20Prez.%20SR%20i%20Dyr.%20SO%20Nr%2013- 
20%20dot.%20ustalenia%20procedur%20ws%20zagrozenia%20wirusem.pdf 

 
 

SR w Łańcucie 

 

brak informacji na 
temat publiczności 

 
 

- 

Zarządzenie Nr 0212- 
10/20 Prezesa SR w 
Łańcucie i Dyrektora 

SO w Rzeszowie z dnia 
27 maja 2020 r. 

 

https://lancut.sr.gov.pl/sites/default/files/2020- 
05/ZARZ%C4%84DZENIE%20Nr%200212-10_20.pdf 

 
 
 

SR w 
Ropczycach 

Tak, po uzyskaniu 
zgody sędziego 

referenta 

 
 
Możliwe, ale nie 

wymagane, 
zgłoszenie z 

wyprzedzeniem 

 
 

Aneks z dnia 16 lipca 
2020 r. do Zarządzenia 
Nr-A-015-1-6/20 SR w 

Ropczycach i Dyrektora 
SO w Rzeszowie z dnia 

27 maja 2020 r. 

 
 
 
 

https://ropczyce.sr.gov.pl/sites/default/files/2020-07/Aneks%20z%2016.07.2020.pdf 

 

SR w 
Rzeszowie 

 

brak informacji na 
temat publiczności 

 
 

- 

Zarządzenie A-0212- 
12-20 Prezesa i 
Dyrektora SR w 

Rzeszowie z dnia 19 
czerwca 2020 r. 

 
 

http://rzeszow.sr.gov.pl/files/Aktualnosci/A-0212-12-20.pdf 

 

SR w 
Strzyżowie 

 
nie, udział 

publiczności został 
wyłączony 

 
 

- 

Zarządzenie Nr 45/20 
Prezesa SR w 

Strzyżowie i Dyrektora 
SO w Rzeszowie z dnia 

25 maja 2020 r. 

 

https://strzyzow.sr.gov.pl/sites/default/files/2020- 
05/zarz%C4%85dzenie%20Nr%2045.pdf 

 

SO w 
Siedlcach 

 
tak, konieczność 
uzyskania karty 

wstępu 

 
 

3 

Zarządzenie Nr 
54/2020 Prezesa i 

Dyrektora SO w 
Siedlcach z dnia 22 

czerwca 2020 r. 

 

https://www.siedlce.so.gov.pl/sos/aktualnosci/11853,Zarzadzenie-Nr-542020-Prezesa- 
i-Dyrektora-Sadu-w-sprawie-ograniczenia-dostepu-do.html 

 
SR w 

Garwolinie 

 
tak, konieczność 
uzyskania karty 

wstępu 

 
 

3 

Zarządzenie Nr 
29/2020 Prezesa i 

Dyrektora SR w 
Garwolinie z dnia 10 

lipca 2020 r. 

 
 

http://www.garwolin.sr.gov.pl/ 

 

https://www.lezajsk.sr.gov.pl/sites/default/files/2020-05/Zarzadzenie%20Prez.%20SR%20i%20Dyr.%20SO%20nr%2013-20%20dot.%20ustalenia%20procedur%20ws%20zagrozenia%20wirusem.pdf
https://www.lezajsk.sr.gov.pl/sites/default/files/2020-05/Zarzadzenie%20Prez.%20SR%20i%20Dyr.%20SO%20nr%2013-20%20dot.%20ustalenia%20procedur%20ws%20zagrozenia%20wirusem.pdf
https://www.lezajsk.sr.gov.pl/sites/default/files/2020-05/Zarzadzenie%20Prez.%20SR%20i%20Dyr.%20SO%20nr%2013-20%20dot.%20ustalenia%20procedur%20ws%20zagrozenia%20wirusem.pdf
https://lancut.sr.gov.pl/sites/default/files/2020-05/ZARZ%C4%84DZENIE%20nr%200212-10_20.pdf
https://lancut.sr.gov.pl/sites/default/files/2020-05/ZARZ%C4%84DZENIE%20nr%200212-10_20.pdf
https://ropczyce.sr.gov.pl/sites/default/files/2020-07/Aneks%20z%2016.07.2020.pdf
http://rzeszow.sr.gov.pl/files/Aktualnosci/A-0212-12-20.pdf
https://strzyzow.sr.gov.pl/sites/default/files/2020-05/zarz%C4%85dzenie%20nr%2045.pdf
https://strzyzow.sr.gov.pl/sites/default/files/2020-05/zarz%C4%85dzenie%20nr%2045.pdf
https://www.siedlce.so.gov.pl/sos/aktualnosci/11853%2CZarzadzenie-Nr-542020-Prezesa-i-Dyrektora-Sadu-w-sprawie-ograniczenia-dostepu-do.html
https://www.siedlce.so.gov.pl/sos/aktualnosci/11853%2CZarzadzenie-Nr-542020-Prezesa-i-Dyrektora-Sadu-w-sprawie-ograniczenia-dostepu-do.html
http://www.garwolin.sr.gov.pl/


 
 

SR w Łukowie 

 
nie, udział 

publiczności został 
wyłączony 

 
 

- 

§8 ust. 2 Zarządzenie 
Nr 28/2020 Prezesa i 

Dyrektora Sądu 
Rejonowego w 

Łukowie 

 

http://lukow.sr.gov.pl/srl/ogloszenia/13735,Zarzadzenie-Nr-282020-Prezesa-i- 
Dyrektora-Sadu-Rejnowego-w-Lukowie-w-sprawie-ogr.html 

 

SR w Mińsku 
Mazowieckim 

 
tak, konieczność 
uzyskania karty 

wstępu 

 
 

3 

Zarządzenie Nr Adm.- 
0230-52/2020 Prezesa i 
Dyrektora SR w Mińsku 
Mazowieckim z dnia 29 

czerwca 2020 r. 

 

https://www.minsk-mazowiecki.sr.gov.pl/srm/aktualnosci/11888,Zarzadzenie-Nr-Adm- 
0230-522020-Prezesa-i-Dyrektora-Sadu-Rejonowego-w-Minsku-Mazo.html 

 
 

SR w Siedlcach 

 

tak, konieczność 
uzyskania karty 

wstępu 

 
 

3 

Zarządzenie Nr 
73/2020 Prezesa i 

Dyrektora Sadu 
Rejonowego w 

Siedlcach z dnia 2 lipca 
2020 r. 

 
 

https://www.siedlce.sr.gov.pl/ssr/aktualnosci/11688,ZARZADZENIE-Nr-732020- 
Prezesa-i-Dyrektora-Sadu-Rejonowego-w-Siedlcach-z-dnia-020.html 

 
SR w 

Sokołowie 
Podlaskim 

 
tak, konieczność 
uzyskania karty 

wstępu 

 
 

3 

 
Zarządzenie Nr 36/20 
Prezesa SR i Dyrektora 
SO w Siedlcach z dnia 1 

czerwca 2020 r. 

 
 

https://www.sokolow-podlaski.sr.gov.pl/srs/ogloszenia-sadowe/11716,Zarzadzenie-Nr- 
3620-w-sprawie-ograniczenia-dostepu-do-budynku-Sadu-Rejonowego.html 

 

 
SR w 

Węgrowie 

 
 

nie, udział 
publiczności został 

wyłączony 

 
 
 

- 

 
Zarządzenie nr 

35/2020 Prezesa i 
Dyrektora SR w 

Węgrowie z dnia 27 
maja 2020 r. 

 
 

https://www.wegrow.sr.gov.pl/srw/zarzadzenia-i-Komunikat na stronie internetowej 
 Sądu na stronie internetowej Sądu/11711,Zarzadzenie-Nr-352020-Prezesa-i-Dyrektora- 
Sadu-Rejonowego-w-Wegrowie-z-dnia-27-m.html 

 
 
 
 
 

SO w Sieradzu 

tak, konieczność 
wcześniejszej 

rejestracji; 
ostateczną decyzję 

o wpuszczeniu 
publiczności na 

salę rozpraw 
podejmuje 

każdorazowo 
przewodniczący 

składu 
orzekającego, 

 
 
 
 
 

do godz. 14:00 
na 2 dni przed 

 
 
 

Zarządzenie Nr 
48/2020 Prezesa i 
Dyrektora SO w 

Sieradzu z dnia 29 maja 
2020 r. 

 
 
 
 
 

http://www.sieradz.so.gov.pl/site/zarzadzenie-Nr-48-2020-1 

 

http://lukow.sr.gov.pl/srl/ogloszenia/13735%2CZarzadzenie-nr-282020-Prezesa-i-Dyrektora-Sadu-Rejnowego-w-Lukowie-w-sprawie-ogr.html
http://lukow.sr.gov.pl/srl/ogloszenia/13735%2CZarzadzenie-nr-282020-Prezesa-i-Dyrektora-Sadu-Rejnowego-w-Lukowie-w-sprawie-ogr.html
https://www.minsk-mazowiecki.sr.gov.pl/srm/aktualnosci/11888%2CZarzadzenie-nr-Adm-0230-522020-Prezesa-i-Dyrektora-Sadu-Rejonowego-w-Minsku-Mazo.html
https://www.minsk-mazowiecki.sr.gov.pl/srm/aktualnosci/11888%2CZarzadzenie-nr-Adm-0230-522020-Prezesa-i-Dyrektora-Sadu-Rejonowego-w-Minsku-Mazo.html
https://www.siedlce.sr.gov.pl/ssr/aktualnosci/11688%2CZARZADZENIE-nr-732020-Prezesa-i-Dyrektora-Sadu-Rejonowego-w-Siedlcach-z-dnia-020.html
https://www.siedlce.sr.gov.pl/ssr/aktualnosci/11688%2CZARZADZENIE-nr-732020-Prezesa-i-Dyrektora-Sadu-Rejonowego-w-Siedlcach-z-dnia-020.html
https://www.sokolow-podlaski.sr.gov.pl/srs/ogloszenia-sadowe/11716%2CZarzadzenie-Nr-3620-w-sprawie-ograniczenia-dostepu-do-budynku-Sadu-Rejonowego.html
https://www.sokolow-podlaski.sr.gov.pl/srs/ogloszenia-sadowe/11716%2CZarzadzenie-Nr-3620-w-sprawie-ograniczenia-dostepu-do-budynku-Sadu-Rejonowego.html
https://www.wegrow.sr.gov.pl/srw/zarzadzenia-i-komunikat/11711%2CZarzadzenie-nr-352020-Prezesa-i-Dyrektora-Sadu-Rejonowego-w-Wegrowie-z-dnia-27-m.html
https://www.wegrow.sr.gov.pl/srw/zarzadzenia-i-komunikat/11711%2CZarzadzenie-nr-352020-Prezesa-i-Dyrektora-Sadu-Rejonowego-w-Wegrowie-z-dnia-27-m.html
https://www.wegrow.sr.gov.pl/srw/zarzadzenia-i-komunikat/11711%2CZarzadzenie-nr-352020-Prezesa-i-Dyrektora-Sadu-Rejonowego-w-Wegrowie-z-dnia-27-m.html
http://www.sieradz.so.gov.pl/site/zarzadzenie-nr-48-2020-1


 kierując się 
rekomendacjami 

Głównego 
Inspektora 

Sanitarnego, 
wielkością Sali i 

względami 
bezpieczeństwa 
epidemicznego. 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SR w Łasku 

tak, konieczność 
zgłoszenia; 

ostateczną decyzję 
o wpuszczeniu 
publiczności na 

salę rozpraw 
podejmuje 

każdorazowo 
przewodniczący 

składu 
orzekającego, 

kierując się 
rekomendacjami 

Głównego 
Inspektora 

Sanitarnego, 
wielkością sali i 

względami 
bezpieczeństwa 
epidemicznego. 

 
 
 
 
 
 
 
 

do godziny 
12:00 dnia 

poprzedniego 

 
 
 
 
 
 
 
 

Zarządzenie Nr 
34/2020 Prezesa i 

Dyrektora SR w Łasku z 
dnia 29 maja 2020 r. 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://lask.sr.gov.pl/zarzadzenie-342020-prezesa-i-dyrektora-sadu-w-sprawie- 
organizacji-pracy-sadu-rejonowego-w-lasku-w-okresie-od-01-czerwca-2020-r.-do- 
odwolania,new,mg,1.html,223 

 
 
 
 
 

SR w Sieradzu 

tak, konieczność 
zgłoszenia; 

ostateczną decyzję 
o wpuszczeniu 
publiczności na 

salę rozpraw 
podejmuje 

każdorazowo 
przewodniczący 

składu 
orzekającego, 

kierując się 

 
 
 
 

do godziny 
14:00 dnia 

poprzedniego 

 
 
 

Zarządzenie Nr 
27/2020 Prezesa i 

Dyrektora Sądu 
Rejonowego w 

Sieradzu z dnia 28 
maja 2020 r. 

 
 
 
 
 

https://www.sieradz.sr.gov.pl/zarzadzenie-Nr-272020-prezesa-i-dyrektora-sadu- 
rejonowego-w-sieradzu-z-dnia-28-maja-2020-r.,new,mg,242.html,173 

 

https://lask.sr.gov.pl/zarzadzenie-342020-prezesa-i-dyrektora-sadu-w-sprawie-organizacji-pracy-sadu-rejonowego-w-lasku-w-okresie-od-01-czerwca-2020-roku-do-odwolania%2Cnew%2Cmg%2C1.html%2C223
https://lask.sr.gov.pl/zarzadzenie-342020-prezesa-i-dyrektora-sadu-w-sprawie-organizacji-pracy-sadu-rejonowego-w-lasku-w-okresie-od-01-czerwca-2020-roku-do-odwolania%2Cnew%2Cmg%2C1.html%2C223
https://lask.sr.gov.pl/zarzadzenie-342020-prezesa-i-dyrektora-sadu-w-sprawie-organizacji-pracy-sadu-rejonowego-w-lasku-w-okresie-od-01-czerwca-2020-roku-do-odwolania%2Cnew%2Cmg%2C1.html%2C223
https://www.sieradz.sr.gov.pl/zarzadzenie-nr-272020-prezesa-i-dyrektora-sadu-rejonowego-w-sieradzu-z-dnia-28-maja-2020-roku%2Cnew%2Cmg%2C242.html%2C173
https://www.sieradz.sr.gov.pl/zarzadzenie-nr-272020-prezesa-i-dyrektora-sadu-rejonowego-w-sieradzu-z-dnia-28-maja-2020-roku%2Cnew%2Cmg%2C242.html%2C173


 rekomendacjami 
Głównego 
Inspektora 

Sanitarnego, 
wielkością sali i 

względami 
bezpieczeństwa 
epidemicznego. 

   

 

SR w Wieluniu 

 
tak, konieczność 

zgłoszenia 

 

2 

Zarządzenie Nr 
25/2020 Prezesa SR w 

Wieluniu z dnia 21 
maja 2020 r. 

 
https://www.wielun.sr.gov.pl/zarzadzenie-w-sprawie-organizacji-rozpraw-i-posiedzen- 
jawnych-od-01-czerwca-2020-r.-do-odwolania,new,mg,1.html,652 

SR w 
Zduńskiej 

Woli 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SO w Słupsku 

tak, ale 
wyjątkowych 

sytuacjach, zaś 
decyzje w zakresie 

dopuszczenia 
publiczności na 
rozprawę lub 

posiedzenie należą 
do 

przewodniczącego 
składu 

orzekającego, o ile 
zapewnione 

będzie, że udział 
ten nie wywoła 

nadmiernego 
zagrożenia dla 
zdrowia osób 

uczestniczących 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 
 
 

Zarządzenie Nr A-0001- 
115/20 Prezesa i 
Dyrektora SO w 

Słupsku z dnia 26 maja 
2020 r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://slupsk.so.gov.pl/container/pdf/zarz-a-0001-115-20.pdf 

 

 
SR w Bytowie 

tak, po uprzednim 
zgłoszeniu woli 
uczestnictwa; o 

ilości osób 
decyduje 

Przewodniczący 

 

 
1 

 
Zarządzenie Nr 021- 
56/20 Prezesa SR w 

Bytomiu z dnia 22 maja 
2020 r. 

 

 
http://bytow.sr.gov.pl/container/pdf//zarz-a-0210-56-20.pdf 

 

https://www.wielun.sr.gov.pl/zarzadzenie-w-sprawie-organizacji-rozpraw-i-posiedzen-jawnych-od-01-czerwca-2020-roku-do-odwolania%2Cnew%2Cmg%2C1.html%2C652
https://www.wielun.sr.gov.pl/zarzadzenie-w-sprawie-organizacji-rozpraw-i-posiedzen-jawnych-od-01-czerwca-2020-roku-do-odwolania%2Cnew%2Cmg%2C1.html%2C652
http://slupsk.so.gov.pl/container/pdf/zarz-a-0001-115-20.pdf
http://bytow.sr.gov.pl/container/pdf/zarz-a-0210-56-20.pdf


 składu 
orzekającego 

   

 
 
 

SR w 
Chojnicach 

brak informacji 
wprost, ale 

publiczność nie 
została 

wymieniona na 
liście osób 

uprawnionych do 
wejścia do 
budynku 

 
 
 
 

- 

Zarządzenie nr 
22/2020 Prezesa i 

Dyrektora Sądu 
Rejonowego w 

Chojnicach z dnia 27 
maja 2020 roku 

otwiera się w nowym 
oknie 

 
 
 

http://www.chojnice.sr.gov.pl/container/zarzadzenia/2020/20200527-zarzadzenie- 
22.pdf 

 
SR w 

Człuchowie 

nie, udział 
publiczności został 

wyłączony 

 

- 

Zarządzenie Nr 
Prezesa i Dyrektora SR 
w Człuchowie z dnia 26 

maja 2020 r. 

 
https://czluchow.sr.gov.pl/zarzadzenie-prezesa-sadu-rejonowego-w-czluchowie-i- 
dyrektora-sadu-rejonowego-w-czluchowie-z-dnia-26-maja-2020-r,new,mg,1.html,375 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SR w Lęborku 

tak, ale 
wyjątkowych 

sytuacjach, zaś 
decyzje w zakresie 

dopuszczenia 
publiczności na 
rozprawę lub 

posiedzenie należą 
do 

przewodniczącego 
składu 

orzekającego, o ile 
zapewnione 

będzie, że udział 
ten nie wywoła 

nadmiernego 
zagrożenia dla 
zdrowia osób 

uczestniczących 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 
 
 

Zarządzenie Nr A-0212- 
15/20 Prezesa i 
Dyrektora SR w 
Lęborku z dnia 

29.05.2020r 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.lebork.sr.gov.pl/container/Zarzadzenia/2020/zarzadzenie-Nr-a-0212- 
1520-prezesa-i-dyrektora-sadu-rejonowego-w-leborku-z-dnia-29.05.2020 r..pdf 

 
 

SR w Miastku 

tak, ale jedynie w 
sytuacjach 

wyjątkowych, zaś 
decyzja w zakresie 

dopuszczenia 

 
 

- 

Zarządzenie Nr A-0210- 
30/20 Prezesa SR w 

Miastku i Dyrektora SO 
w Słupsku 

 
 

http://miastko.sr.gov.pl/container/zarz_prezesa//zarz-a-0210-30-20.pdf 

 

http://www.chojnice.sr.gov.pl/container/zarzadzenia/2020/20200527-zarzadzenie-22.pdf
http://www.chojnice.sr.gov.pl/container/zarzadzenia/2020/20200527-zarzadzenie-22.pdf
https://czluchow.sr.gov.pl/zarzadzenie-prezesa-sadu-rejonowego-w-czluchowie-i-dyrektora-sadu-rejonowego-w-czluchowie-z-dnia-26-maja-2020-r%2Cnew%2Cmg%2C1.html%2C375
https://czluchow.sr.gov.pl/zarzadzenie-prezesa-sadu-rejonowego-w-czluchowie-i-dyrektora-sadu-rejonowego-w-czluchowie-z-dnia-26-maja-2020-r%2Cnew%2Cmg%2C1.html%2C375
https://www.lebork.sr.gov.pl/container/Zarzadzenia/2020/zarzadzenie-nr-a-0212-1520-prezesa-i-dyrektora-sadu-rejonowego-w-leborku-z-dnia-29.05.2020r..pdf
https://www.lebork.sr.gov.pl/container/Zarzadzenia/2020/zarzadzenie-nr-a-0212-1520-prezesa-i-dyrektora-sadu-rejonowego-w-leborku-z-dnia-29.05.2020r..pdf
http://miastko.sr.gov.pl/container/zarz_prezesa/zarz-a-0210-30-20.pdf


 publiczności należy 
do 

przewodniczącego 
składu 

orzekającego 

   

 
 

SR w Słupsku 

 

tak, konieczne jest 
uzyskanie zgody 

 
 

3 

Zarządzenie Nr A-0001- 
55/20 Prezesa i 
Dyrektora SR w 

Słupsku z dnia 28 maja 
2020 r. 

 
 

http://www.slupsk.sr.gov.pl/container//zarzadzenie-a-0001-55-20--od-01.06.2020.pdf 

 

SO w 
Suwałkach 

 

tak, wydawane są 
karty wstępu 

 
 

- 

Zarządzenie Nr A-0220- 
24-20 Prezesa i 
Dyrektora SO w 

Suwałkach z dnia 
3 czerwca 2020 r. 

 
 

https://bip.suwalki.so.gov.pl/so_suwalki/i/A_2020_06_05_11_02_51_963.pdf 

 
 

SR w 
Augustowie 

 

tak, po 
uzyskaniu karty 

wstępu 

 
 
 

- 

 

Zarządzenie Nr A-0220- 
35/20 Prezesa SR 

w Augustowie z dnia 

22 lipca 2020 r. 

 
 
 

https://bip.augustow.sr.gov.pl/sr_augustow/i/file/A_221_35_20.pdf  

 
 
 

SR w Ełku 

tak, ale decyzję o 
wpuszczeniu do 
Sądu osób nie 

biorących udziału 
w czynnościach 

podejmuje Prezes 
Sądu 

 
 
 

- 

 

Zarządzenie Nr A-0220- 
24/2020 Prezesa i 

Dyrektora SR w Ełku z 
dnia 18 maja 2020 r. 

 
 

https://elk.sr.gov.pl/sr_elk/i/file/2020/Zarz%C4%85dzenie%20Nr%20A-0220- 
24_2020.pdf 

 
 
 
 
 

SR w Olecku 

tak, ale wejście 
publiczności na 

salę rozpraw 
możliwe będzie 

jedynie w 
przypadku, gdy nie 

została 
wyczerpana ilość 
osób mogących 
jednorazowo 
przebywać na 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 

Zarządzenie Nr A-0220- 
23-20 Prezesa i 

Dyrektora SR w Olecku 
z dnia 25 maja 2020 r. 

 
 
 
 
 

https://www.olecko.sr.gov.pl/index.php?wiad=160 

 

http://www.slupsk.sr.gov.pl/container/zarzadzenie-a-0001-55-20--od-01.06.2020.pdf
https://bip.suwalki.so.gov.pl/so_suwalki/i/A_2020_06_05_11_02_51_963.pdf
https://bip.augustow.sr.gov.pl/sr_augustow/i/file/A_221_35_20.pdf
https://bip.augustow.sr.gov.pl/sr_augustow/i/file/SR_Aug_24_2020.pdf
https://elk.sr.gov.pl/sr_elk/i/file/2020/Zarz%C4%85dzenie%20Nr%20A-0220-24_2020.pdf
https://elk.sr.gov.pl/sr_elk/i/file/2020/Zarz%C4%85dzenie%20Nr%20A-0220-24_2020.pdf
https://www.olecko.sr.gov.pl/index.php?wiad=160


 sali/w budynku 
sądu 

   

 
 
 
 
 

SR w 
Suwałkach 

 
 
 
 
 

tak, po uzyskaniu 
karty wstępu 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 

Zarządzenie Nr 
A-022-32/20 Prezesa 

SR w Suwałkach z 
dnia 21 lipca 2020 r. 

 
 
 
 
 

https://bip.suwalki.sr.gov.pl/sr_suwalki/i/A-022-32)20.pdf 

 
 
 
 
 

SO w 
Szczecinie 

tak, ale tylko w 
szczególnie 

uzasadnionych 
wypadkach za 
zezwoleniem 

przewodniczącego 
składu 

orzekającego, pod 
warunkiem 
zachowania 

bezpiecznych 
odległości na sali 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 

Zarządzenie Prezesa i 
Dyrektora SO w 

Szczecinie z dnia 21 
maja 2020 r. 

 
 
 
 

https://szczecin.so.gov.pl/zarzadzenie-prezesa-i-dyrektora-sadu-okregowego-w- 
szczecinie-z-dnia-21-maja-2020-r.-o-zasadach-pracy-sadu-w-okresie-pandemii- 
koronawirusa-covid-19,new,mg,1.html,371 

 

SR Szczecin- 
Centrum 

 
 

tak 

 
 

- 

Komunikat na stronie 
internetowej Sądu na 
stronie internetowej 

Sądu 

 
https://szczecin-centrum.sr.gov.pl/wazne-Komunikat na stronie internetowej Sądu na 
 stronie internetowej Sąduy-w-sprawach-dotyczacych-funkcjonowania-sadu-w-okresie- 
od-25-maja-2020-r.,new,mg,1.html,198 

 
SR Szczecin- 

Prawobrzeże i 
Zachód 

tak, ale tylko w 
razie 

uzasadnionego 
wniosku za 

zezwoleniem 

 
 

- 

Zarządzenie Nr 24 
Prezesa i Dyrektora SR 
Szczecin-Prawobrzeże i 
Zachód z dnia 22 maja 

2020 r. 

 
 

http://szczecin-pz.sr.gov.pl/ 

 

https://bip.suwalki.sr.gov.pl/sr_suwalki/i/A-022-32)20.pdf
https://szczecin.so.gov.pl/zarzadzenie-prezesa-i-dyrektora-sadu-okregowego-w-szczecinie-z-dnia-21-maja-2020-roku-o-zasadach-pracy-sadu-w-okresie-pandemii-koronawirusa-covid-19%2Cnew%2Cmg%2C1.html%2C371
https://szczecin.so.gov.pl/zarzadzenie-prezesa-i-dyrektora-sadu-okregowego-w-szczecinie-z-dnia-21-maja-2020-roku-o-zasadach-pracy-sadu-w-okresie-pandemii-koronawirusa-covid-19%2Cnew%2Cmg%2C1.html%2C371
https://szczecin.so.gov.pl/zarzadzenie-prezesa-i-dyrektora-sadu-okregowego-w-szczecinie-z-dnia-21-maja-2020-roku-o-zasadach-pracy-sadu-w-okresie-pandemii-koronawirusa-covid-19%2Cnew%2Cmg%2C1.html%2C371
https://szczecin-centrum.sr.gov.pl/wazne-komunikaty-w-sprawach-dotyczacych-funkcjonowania-sadu-w-okresie-od-25-maja-2020-roku%2Cnew%2Cmg%2C1.html%2C198
https://szczecin-centrum.sr.gov.pl/wazne-komunikaty-w-sprawach-dotyczacych-funkcjonowania-sadu-w-okresie-od-25-maja-2020-roku%2Cnew%2Cmg%2C1.html%2C198
https://szczecin-centrum.sr.gov.pl/wazne-komunikaty-w-sprawach-dotyczacych-funkcjonowania-sadu-w-okresie-od-25-maja-2020-roku%2Cnew%2Cmg%2C1.html%2C198
http://szczecin-pz.sr.gov.pl/


 przewodniczącego 
składu 

   

 
 
 

SR w 
Choszcznie 

brak informacji 
wprost, ale 

publiczność nie 
została 

wymieniona na 
liście osób 

uprawnionych do 
wejścia do 
budynku 

 
 
 
 

- 

 
 

Zarządzenie Nr Nr 
5/20 Prezesa SR w 

Choszcznie i Dyrektora 
SO w Szczecinie z dnia 

21 maja 2020 r 

 
 
 
 

https://choszczno.sr.gov.pl/ 

 
 
 

SR w 
Gryficach 

tak, po zgłoszeniu, 
przewodniczący 

składu 
orzekającego 

podejmuje decyzję 
co do wpuszczenia 
takich osób na salę 
rozpraw mając na 
względzie przepisy 
procedury, według 
której prowadzona 
jest rozprawa lub 
posiedzenie oraz 

możliwości 
przebywania ich na 

sali rozpraw przy 
zachowaniu zasad 
bezpieczeństwa 
obowiązujących 

innych ich 
uczestników oraz 

wytycznych 
Głównego 
Inspektora 

Sanitarnego 

 
 
 
 

- 

 
 
Zarządzenie nr 4/2020 
Prezesa i Dyrektora SR 
w Gryficach z dnia 21 
maja 2020 r. 

 
 
 
 

http://gryfice.sr.gov.pl/zarzadzenie-nr-42020-prezesa-i-dyrektora-sadu-rejonowego-w-
gryficach-z-dnia-21-maja-2020-r-w-sprawie-zmian-w-pracy-sadu-z-powodu-pandemii-
koronawirusa-sars-cov-2-poczawszy-od-25-maja-2020-r,new,mg,1.html,240 

https://choszczno.sr.gov.pl/
http://gryfice.sr.gov.pl/zarzadzenie-nr-42020-prezesa-i-dyrektora-sadu-rejonowego-w-gryficach-z-dnia-21-maja-2020-r-w-sprawie-zmian-w-pracy-sadu-z-powodu-pandemii-koronawirusa-sars-cov-2-poczawszy-od-25-maja-2020-r,new,mg,1.html,240
http://gryfice.sr.gov.pl/zarzadzenie-nr-42020-prezesa-i-dyrektora-sadu-rejonowego-w-gryficach-z-dnia-21-maja-2020-r-w-sprawie-zmian-w-pracy-sadu-z-powodu-pandemii-koronawirusa-sars-cov-2-poczawszy-od-25-maja-2020-r,new,mg,1.html,240
http://gryfice.sr.gov.pl/zarzadzenie-nr-42020-prezesa-i-dyrektora-sadu-rejonowego-w-gryficach-z-dnia-21-maja-2020-r-w-sprawie-zmian-w-pracy-sadu-z-powodu-pandemii-koronawirusa-sars-cov-2-poczawszy-od-25-maja-2020-r,new,mg,1.html,240


 
 
 
 
 

SR w Gryfinie 

tak, ale tylko w 
szczególnie 

uzasadnionych 
wypadkach 

zezwoleniem 
przewodniczącego 

składu 
orzekającego, pod 

warunkiem 
zachowania 

bezpiecznych 
odległości na sali 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 

Zarządzenie Nr A-021- 
19/20 Prezesa SR w 

Gryfinie z dnia 22 maja 
2020 r. 

 
 
 
 
 

https://gryfino.sr.gov.pl/download/zarzadzenie-prezesa-a-021-19)20-z-22.05.2020r- 
1590154418.pdf 

 
SR w 

Kamieniu 
Pomorskim 

 
nie, udział 

publiczności został 
wyłączony 

 
 

- 

Zarządzenie Nr 12/20 
Prezesa SR w Kamieniu 
Pomorskim i Dyrektora 
SO w Szczecinie z dnia 

20 maja 2020 r. 

 
 

https://kamien.sr.gov.pl/zarzadzenie-Nr-1220-z-20052020-r,new,mg,270.html,198 

 

https://gryfino.sr.gov.pl/download/zarzadzenie-prezesa-a-021-19)20-z-22.05.2020r-1590154418.pdf
https://gryfino.sr.gov.pl/download/zarzadzenie-prezesa-a-021-19)20-z-22.05.2020r-1590154418.pdf
https://kamien.sr.gov.pl/zarzadzenie-nr-1220-z-20052020-r%2Cnew%2Cmg%2C270.html%2C198


 
 
 
 
 

SR w Łobzie 

tak, ale tylko w 
szczególnie 

uzasadnionych 
wypadkach za 
zezwoleniem 

przewodniczącego 
składu 

orzekającego, pod 
warunkiem 
zachowania 

bezpiecznych 
odległości na sali 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 

Zarządzenie Nr 6/2020 
Prezesa SR w Łobzie i 

Dyrektora SO w 
Szczecinie z dnia 21 

maja 2020 r. 

 
 
 
 
 

https://lobez.sr.gov.pl/download/zarzadzenie-Nr-6.20-z-dnia-21.05.20- 
1590136428.pdf 

 
SR w 

Myśliborzu 

 
tak, konieczność 

zgłoszenia 

 

1 

Zarządzenie Nr 29/20 
Prezesa i Dyrektora SR 
w Myśliborzu z dnia 08 

czerwca 2020 r. 

 

https://mysliborz.sr.gov.pl/download/zarz.29-20.pdf-1591696087.pdf 

 
 
 

SR w 
Stargardzie 

brak informacji 
wprost, ale 

publiczność nie 
została 

wymieniona na 
liście osób 

uprawnionych do 
wejścia do 
budynku 

 
 
 
 

- 

 
 

Zarządzenie Nr A-0122- 
7/20 Wiceprezesa oraz 

Dyrektora SR w 
Stargardzie dnia 20 

maja 2020 r. 

 
 

http://www.stargard.sr.gov.pl/zarzadzenie-wiceprezesa-i-dyrektora-sadu-rejonowego- 
w-stargardzie-z-dnia-20-maja-2020-r.-w-przedmiocie-ograniczenia-pracy-sadu-i- 
wprowadzenia-zasad-bezpieczenstwa-w-zwiazku-z-pandemia-koronawirusa-sars-cov- 
2,new,mg,1.html,739 

 
 
 
 
 

SR w 
Świnoujściu 

tak, ale tylko w 
szczególnie 

uzasadnionych 
wypadkach za 
zezwoleniem 

przewodniczącego 
składu 

orzekającego, pod 
warunkiem 
zachowania 

bezpiecznych 
odległości na sali 

 
 
 
 

 
- 

 
 
 
 

Zarządzenie Nr 36/20 
Prezesa i Dyrektora SR 

w Świnoujściu z dnia 21 
maja 2020 r. 

 
 
 
 
 

http://swinoujscie.sr.gov.pl/download/zarzadzenie-Nr---36-20-z-dnia-21.05.20r.- 
1590151705.pdf 

 
SO w Świdnicy brak informacji na 

temat publiczności 

 
- Komunikat na stronie 

internetowej Sądu 
http://swidnica.so.gov.pl/aktualnosci/koronawirus/procedury-bezpieczenstwa-dla- 
ineresantow/ 

 

https://lobez.sr.gov.pl/download/zarzadzenie-nr-6.20-z-dnia-21.05.20-1590136428.pdf
https://lobez.sr.gov.pl/download/zarzadzenie-nr-6.20-z-dnia-21.05.20-1590136428.pdf
https://mysliborz.sr.gov.pl/download/zarz.29-20.pdf-1591696087.pdf
http://www.stargard.sr.gov.pl/zarzadzenie-wiceprezesa-i-dyrektora-sadu-rejonowego-w-stargardzie-z-dnia-20-maja-2020-roku-w-przedmiocie-ograniczenia-pracy-sadu-i-wprowadzenia-zasad-bezpieczenstwa-w-zwiazku-z-pandemia-koronawirusa-sars-cov-2%2Cnew%2Cmg%2C1.html%2C739
http://www.stargard.sr.gov.pl/zarzadzenie-wiceprezesa-i-dyrektora-sadu-rejonowego-w-stargardzie-z-dnia-20-maja-2020-roku-w-przedmiocie-ograniczenia-pracy-sadu-i-wprowadzenia-zasad-bezpieczenstwa-w-zwiazku-z-pandemia-koronawirusa-sars-cov-2%2Cnew%2Cmg%2C1.html%2C739
http://www.stargard.sr.gov.pl/zarzadzenie-wiceprezesa-i-dyrektora-sadu-rejonowego-w-stargardzie-z-dnia-20-maja-2020-roku-w-przedmiocie-ograniczenia-pracy-sadu-i-wprowadzenia-zasad-bezpieczenstwa-w-zwiazku-z-pandemia-koronawirusa-sars-cov-2%2Cnew%2Cmg%2C1.html%2C739
http://www.stargard.sr.gov.pl/zarzadzenie-wiceprezesa-i-dyrektora-sadu-rejonowego-w-stargardzie-z-dnia-20-maja-2020-roku-w-przedmiocie-ograniczenia-pracy-sadu-i-wprowadzenia-zasad-bezpieczenstwa-w-zwiazku-z-pandemia-koronawirusa-sars-cov-2%2Cnew%2Cmg%2C1.html%2C739
http://swinoujscie.sr.gov.pl/download/zarzadzenie-nr---36-20-z-dnia-21.05.20r.-1590151705.pdf
http://swinoujscie.sr.gov.pl/download/zarzadzenie-nr---36-20-z-dnia-21.05.20r.-1590151705.pdf
http://swidnica.so.gov.pl/aktualnosci/koronawirus/procedury-bezpieczenstwa-dla-ineresantow/
http://swidnica.so.gov.pl/aktualnosci/koronawirus/procedury-bezpieczenstwa-dla-ineresantow/


 
 

SR w 
Dzierżoniowie 

brak informacji 
wprost, wejście do 
budynku będzie 
możliwe jedynie 

po wykazaniu 
powodu wizyty 

 
 

- 

Zarządzenie Nr A-0212- 
13/20 Prezesa i 
Dyrektora SR w 

Dzierżoniowie z dnia 
01.06.2020 

 
 

https://www.dzierzoniow.sr.gov.pl/UserFiles/File/A-0212-13-20.pdf 

SR w Kłodzku - - - - 
 
 

SR w Świdnicy 

tak, ostateczna 
decyzja należy do 
Przewodniczącego 

składu 

 
 

- 

 

Komunikat na stronie 
internetowej Sądu 

 
https://swidnica.sr.gov.pl/organizacja-pracy-sadu-rejonowego-w-swidnicy- 
prowadzenie-rozpraw-posiedzen-wyznaczonych-od-dnia-1-czerwca-2020r-w-czasie- 
epidemii-w-zwiazku-z-zakazeniami-wirusem-sars-cov-2/ 

 
 
 

SR w 
Wałbrzychu 

tak, 
pierwszeństwo 

mają osoby, które 
zgłoszą wcześniej 

chęć udziału, 
przewodniczący 

podejmuje 
ostateczną decyzję 

 
 
 

2 

 

Zarządzenie Nr A-0212- 
16/20 Prezesa i 
Dyrektora SR w 

Wałbrzychu z dnia 25 
maja 2020 r. 

 
 
 

http://www.walbrzych.sr.gov.pl/download/zarzadzenie-prezesa-i-dyrektora-sadu-z- 
dn.-25.05.2020 r.-1590422380.pdf 

SR w 
Ząbkowicach 

Śląskich 

brak informacji na 
temat publiczności 

 
- Komunikat na stronie 

internetowej Sądu 

 
http://www.zabkowice.sr.gov.pl/pl/nowosci/aktualnosci/procedury-covid 

 
SO w 

Tarnobrzegu 

tak, ale jedynie za 
zgodą Prezesa 

Sądu 

 
- 

Zarządzenie Nr 7/20 
Prezesa SO w 

Tarnobrzegu z dnia 25 
maja 2020 r. 

 
https://www.tarnobrzeg.so.gov.pl/sites/default/files/Zarz%C4%85dzenie%20Nr%207- 
2020_0.pdf 

 

SR w 
Kolbuszowej 

tak, konieczne jest 
uzyskanie zgody 

Przewodniczącego 
składu, na pisemny 

wniosek 

 
 

- 

Zarządzenie Nr 9/2020 
Prezesa SR i Dyrektora 
SO z dnia 27 maja 2020 

r. 

 

https://kolbuszowa.sr.gov.pl/attachments/article/190/zarz%C4%85dzenie%20PSR%20i 
%20DSO%20Nr%209-2020%20z%20dnia%2027%20maja%202020%20r..pdf 

 
 

SR w Mielcu 

tak, konieczne jest 
uzyskanie zgody 

Przewodniczącego 
składu, na pisemny 

wniosek 

 
 

- 

 
Zarządzenie Nr 31/20 
Prezesa i Dyrektora SR 
z dnia 26 maja 2020 r. 

 

https://www.mielec.sr.gov.pl/sites/default/files/31%20ZARZ%C4%84DZENIE%20PSR%2 
0i%20DSR%2026.05.2020.pdf 

 

https://www.dzierzoniow.sr.gov.pl/UserFiles/File/A-0212-13-20.pdf
https://swidnica.sr.gov.pl/organizacja-pracy-sadu-rejonowego-w-swidnicy-prowadzenie-rozpraw-posiedzen-wyznaczonych-od-dnia-1-czerwca-2020r-w-czasie-epidemii-w-zwiazku-z-zakazeniami-wirusem-sars-cov-2/
https://swidnica.sr.gov.pl/organizacja-pracy-sadu-rejonowego-w-swidnicy-prowadzenie-rozpraw-posiedzen-wyznaczonych-od-dnia-1-czerwca-2020r-w-czasie-epidemii-w-zwiazku-z-zakazeniami-wirusem-sars-cov-2/
https://swidnica.sr.gov.pl/organizacja-pracy-sadu-rejonowego-w-swidnicy-prowadzenie-rozpraw-posiedzen-wyznaczonych-od-dnia-1-czerwca-2020r-w-czasie-epidemii-w-zwiazku-z-zakazeniami-wirusem-sars-cov-2/
http://www.walbrzych.sr.gov.pl/download/zarzadzenie-prezesa-i-dyrektora-sadu-z-dn.-25.05.2020r.-1590422380.pdf
http://www.walbrzych.sr.gov.pl/download/zarzadzenie-prezesa-i-dyrektora-sadu-z-dn.-25.05.2020r.-1590422380.pdf
http://www.zabkowice.sr.gov.pl/pl/nowosci/aktualnosci/procedury-covid
https://www.tarnobrzeg.so.gov.pl/sites/default/files/Zarz%C4%85dzenie%20Nr%207-2020_0.pdf
https://www.tarnobrzeg.so.gov.pl/sites/default/files/Zarz%C4%85dzenie%20Nr%207-2020_0.pdf
https://kolbuszowa.sr.gov.pl/attachments/article/190/zarz%C4%85dzenie%20PSR%20i%20DSO%20Nr%209-2020%20z%20dnia%2027%20maja%202020%20roku.pdf
https://kolbuszowa.sr.gov.pl/attachments/article/190/zarz%C4%85dzenie%20PSR%20i%20DSO%20Nr%209-2020%20z%20dnia%2027%20maja%202020%20roku.pdf
https://www.mielec.sr.gov.pl/sites/default/files/31%20ZARZ%C4%84DZENIE%20PSR%20i%20DSR%2026.05.2020.pdf
https://www.mielec.sr.gov.pl/sites/default/files/31%20ZARZ%C4%84DZENIE%20PSR%20i%20DSR%2026.05.2020.pdf


 
 
 
 
 

SR w Nisku 

tak, wyłącznie po 
uprzednim 
pisemnym 

zgłoszeniu w 
Biurze Obsługi 

Interesanta 
zamiaru udziału w 
rozprawie/posiedz 
eniu i otrzymaniu 

zgody 
Przewodniczącego 

posiedzenia 

 
 
 
 
 

1 tydzień 

 
 
 

Zarządzenie Nr A.003- 
7/20 Prezesa SR w 

Nisku i Dyrektora SO w 
Tarnobrzegu z dnia 28 

maja 2020 r. 

 
 
 
 
 

https://nisko.sr.gov.pl/index.php/home/15-aktualnosci/541-zarzadzenie-prezesa-sadu- 
rejonowego-w-nisku-i-dyrektora-z-dnia-28-maja-2020-r 

 
 
 
 

SR w Stalowej 
Woli 

tak, wyłącznie po 
uprzednim 
pisemnym 

zgłoszeniu w 
Biurze Obsługi 

Interesanta 
zamiaru udziału w 
rozprawie/posiedz 
eniu i otrzymaniu 

karty wstępu 

 
 
 
 

1 tydzień 

 
 

Zarządzenie Nr A.0011- 
27/20 Prezesa i 
Dyrektora SR w 

Stalowej Woli z dnia 25 
maja 2020 r. A.0011- 

27/20 

 
 
 

https://stalowawola.sr.gov.pl/sites/default/files/2020- 
05/Zarz%C4%85dzenie%20Prezesa%20i%20Dyrektora%20z%20dnia%2025%20maja%2 
02020 r..pdf 

 

SR w 
Tarnobrzegu 

tak, ale jedynie za 
zgodą Prezesa na 
pisemny wniosek 
zainteresowanego 

 
 

- 

Zarządzenie Nr 
51/2020 Prezesa i 

Dyrektora SR w 
Tarnobrzegu z dnia 29 

maja 2020 r. 

 

https://www.tarnobrzeg.sr.gov.pl/sites/default/files/2020- 
05/Zarz%C4%85dz.%20Nr%2051%20z%20dnia%2029.05.2020 r..pdf 

 
 

 
SO w 

Tarnowie 

brak informacji 
wprost, ale 

publiczność nie 
została 

wymieniona na 
liście osób 

uprawnionych do 
wejścia do 
budynku 

 
 
 
 

- 

 
 

Zarządzenie Nr 29/20 
Prezesa i Dyrektora SO 

w Tarnowie z dnia 6 
maja 2020 r. 

 
 
 

https://www.tarnow.so.gov.pl/container/aktualnosci/zarzadzenie-Nr-10-z-14-maja- 
2020-r.-w-sprawie-wprowdzenia-zasad-zachowania-srodkow-bezpieczenstwa-na- 
salach-ropraw-oraz-w-strefach-poruszania-sie-uczestnikow-postep-sadowych.pdf 

 
 

SR w Bochni 

brak informacji 
wprost, ale 

publiczność nie 
została 

wymieniona na 

 
 

- 

Zarządzenie Nr 7/20 
Prezesa SR w Bochni i 

Dyrektora SO w 
Tarnowie z dnia 22 

maja 2020 r. 

 

https://www.bochnia.sr.gov.pl/download/zarzadzenie-Nr-7)20-prezesa-i-dyrektora- 
1590396092.pdf 

 

https://nisko.sr.gov.pl/index.php/home/15-aktualnosci/541-zarzadzenie-prezesa-sadu-rejonowego-w-nisku-i-dyrektora-z-dnia-28-maja-2020-r
https://nisko.sr.gov.pl/index.php/home/15-aktualnosci/541-zarzadzenie-prezesa-sadu-rejonowego-w-nisku-i-dyrektora-z-dnia-28-maja-2020-r
https://stalowawola.sr.gov.pl/sites/default/files/2020-05/Zarz%C4%85dzenie%20Prezesa%20i%20Dyrektora%20z%20dnia%2025%20maja%202020r..pdf
https://stalowawola.sr.gov.pl/sites/default/files/2020-05/Zarz%C4%85dzenie%20Prezesa%20i%20Dyrektora%20z%20dnia%2025%20maja%202020r..pdf
https://stalowawola.sr.gov.pl/sites/default/files/2020-05/Zarz%C4%85dzenie%20Prezesa%20i%20Dyrektora%20z%20dnia%2025%20maja%202020r..pdf
https://www.tarnobrzeg.sr.gov.pl/sites/default/files/2020-05/Zarz%C4%85dz.%20Nr%2051%20z%20dnia%2029.05.2020r..pdf
https://www.tarnobrzeg.sr.gov.pl/sites/default/files/2020-05/Zarz%C4%85dz.%20Nr%2051%20z%20dnia%2029.05.2020r..pdf
https://www.tarnow.so.gov.pl/container/aktualnosci/zarzadzenie-nr-10-z-14-maja-2020-roku-w-sprawie-wprowdzenia-zasad-zachowania-srodkow-bezpieczenstwa-na-salach-ropraw-oraz-w-strefach-poruszania-sie-uczestnikow-postep-sadowych.pdf
https://www.tarnow.so.gov.pl/container/aktualnosci/zarzadzenie-nr-10-z-14-maja-2020-roku-w-sprawie-wprowdzenia-zasad-zachowania-srodkow-bezpieczenstwa-na-salach-ropraw-oraz-w-strefach-poruszania-sie-uczestnikow-postep-sadowych.pdf
https://www.tarnow.so.gov.pl/container/aktualnosci/zarzadzenie-nr-10-z-14-maja-2020-roku-w-sprawie-wprowdzenia-zasad-zachowania-srodkow-bezpieczenstwa-na-salach-ropraw-oraz-w-strefach-poruszania-sie-uczestnikow-postep-sadowych.pdf
https://www.bochnia.sr.gov.pl/download/zarzadzenie-nr-7)20-prezesa-i-dyrektora-1590396092.pdf
https://www.bochnia.sr.gov.pl/download/zarzadzenie-nr-7)20-prezesa-i-dyrektora-1590396092.pdf


 liście osób 
uprawnionych do 

wejścia do 
budynku 

   

 
 
 
 

SR w Brzesku 

brak informacji 
wprost, ale 

publiczność nie 
została 

wymieniona na 
liście osób 

uprawnionych do 
wejścia do 
budynku 

 
 
 
 

- 

 
 
 

Zarządzenie Nr 3/20 
Prezesa i Dyrektora z 
dnia 21 maja 2020 r. 

 
 

 
https://www.brzesko.sr.gov.pl/download/zarzadzenie-Nr-3)20-prezesa-i-dyrektora-sr- 
w-brzesku-z-dn.-21.05.2020-r-1590064207.pdf 

 
 
 

SR w 
Dąbrowie 

Tarnowskiej 

brak informacji 
wprost, ale 

publiczność nie 
została 

wymieniona na 
liście osób 

uprawnionych do 
wejścia do 
budynku 

 
 
 
 

- 

 
 
 

Zarządzenie Nr 8/20 
Prezesa i Dyrektora z 
dnia 25 maja 2020 r. 

 
 
 

https://www.dabrowatar.sr.gov.pl/container/2020/zarzadzenie-prezesa-i-dyrektora-8- 
20.pdf 

 
 
 
 
 
 
 

SR w 
Tarnowie 

brak informacji 
wprost, ale 

publiczność nie 
została 

wymieniona na 
liście osób 

uprawnionych do 
wejścia do 

budynku inne 
osoby po 
uzyskaniu 

zezwolenia 
Prezesa Sądu, 

Dyrektora Sądu, 
Przewodniczącego 

Wydziału 

 
 
 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

Zarządzenie Nr 29/20 
Prezesa SO w Tarnowie 

i Prezesa SR w 
Tarnowie 

z dnia 6 maja 2020 r. 

 
 
 
 
 
 

https://www.tarnow.sr.gov.pl/container/zarzadzenie-Nr-29-z-6-maja-2020-r.-w- 
sprawie-szczegolnych-zasad-bezpieczenstwa-i-obslugi-interesantow-sadu-okregowego- 
i-sadu-rejonowego-w-tarnowie.pdf 

 

https://www.brzesko.sr.gov.pl/download/zarzadzenie-nr-3)20-prezesa-i-dyrektora-sr-w-brzesku-z-dn.-21.05.2020-r-1590064207.pdf
https://www.brzesko.sr.gov.pl/download/zarzadzenie-nr-3)20-prezesa-i-dyrektora-sr-w-brzesku-z-dn.-21.05.2020-r-1590064207.pdf
https://www.dabrowatar.sr.gov.pl/container/2020/zarzadzenie-prezesa-i-dyrektora-8-20.pdf
https://www.dabrowatar.sr.gov.pl/container/2020/zarzadzenie-prezesa-i-dyrektora-8-20.pdf
https://www.tarnow.sr.gov.pl/container/zarzadzenie-nr-29-z-6-maja-2020-roku-w-sprawie-szczegolnych-zasad-bezpieczenstwa-i-obslugi-interesantow-sadu-okregowego-i-sadu-rejonowego-w-tarnowie.pdf
https://www.tarnow.sr.gov.pl/container/zarzadzenie-nr-29-z-6-maja-2020-roku-w-sprawie-szczegolnych-zasad-bezpieczenstwa-i-obslugi-interesantow-sadu-okregowego-i-sadu-rejonowego-w-tarnowie.pdf
https://www.tarnow.sr.gov.pl/container/zarzadzenie-nr-29-z-6-maja-2020-roku-w-sprawie-szczegolnych-zasad-bezpieczenstwa-i-obslugi-interesantow-sadu-okregowego-i-sadu-rejonowego-w-tarnowie.pdf


 
 

SO w Toruniu 

 

tak, konieczność 
uzyskania kart 

wstępu 

 
 

- 

Komunikat na stronie 
internetowej Sądu na 
stronie internetowej 
Sądu Prezesa SO w 

Toruniu z dnia 1 
czerwca 2020 r. 

 
 
 https://www.so.torun.pl/download/Komunikat na stronie internetowej Sądu na stronie 
 internetowej Sądu-01.06.2020-1590990530.pdf 

 
 

SR w Brodnicy 

tak, decyzję 
podejmuje 

przewodniczący 
składu 

orzekającego 

 
 

3 

Zarządzenie Nr 25/20 
Prezesa i Dyrektora SR 
w Brodnicy z 13 lipca 

2020 r. 

 
 

https://brodnica.sr.gov.pl/download/zarzadzenie-25-20-1594704636.pdf 

 
 
 

SR w 
Chełmnie 

brak informacji 
wprost, ale 

publiczność nie 
została 

wymieniona na 
liście osób 

uprawnionych do 
wejścia do 
budynku 

 
 
 
 

- 

 
 

Zarządzenie Nr 021- 
44/20 Prezesa SR w 
Chełmie z 27 maja 

2020 r. 

 
 
 

http://www.chelm.sr.gov.pl/src/aktualnosci/13763,ZARZADZENIE-Nr-Prez021- 
4420.html 

 
 
 

SR w Golubiu- 
Dobrzyniu 

brak informacji 
wprost, ale 

publiczność nie 
została 

wymieniona na 
liście osób 

uprawnionych do 
wejścia do 
budynku 

 
 
 
 

- 

 
 
 

Komunikat na stronie 
internetowej Sądu 

 
 
 
 https://golubdobrzyn.sr.gov.pl/download/Komunikat na stronie internetowej Sądu na 
 stronie internetowej Sądu-(10)-1590566650.pdf 

 
SR w 

Grudziądzu 

tak, za zgodną 
przewodniczącego 

składu 
orzekającego 

 

- 

 
Komunikat na stronie 

internetowej Sądu 

 
http://www.bip.grudziadz.sr.gov.pl/download/udzial-w-rozprawach-i-posiedzeniach- 
1590757085.pdf 

 
 
 

SR w Toruniu 

brak informacji 
wprost, ale 

publiczność nie 
została 

wymieniona na 
liście osób 

uprawnionych do 

 
 
 

- 

 

Zarządzenie Nr 28/20 
Prezesa i Dyrektora SR 

w Toruniu z dnia 25 
maja 2020 r. 

 
 
 

https://torun.sr.gov.pl/download/zarzadzenie-1590666775.pdf 

 

https://www.so.torun.pl/download/komunikat-01.06.2020-1590990530.pdf
https://www.so.torun.pl/download/komunikat-01.06.2020-1590990530.pdf
https://brodnica.sr.gov.pl/download/zarzadzenie-25-20-1594704636.pdf
http://www.chelm.sr.gov.pl/src/aktualnosci/13763%2CZARZADZENIE-Nr-Prez021-4420.html
http://www.chelm.sr.gov.pl/src/aktualnosci/13763%2CZARZADZENIE-Nr-Prez021-4420.html
https://golubdobrzyn.sr.gov.pl/download/komunikat-(10)-1590566650.pdf
https://golubdobrzyn.sr.gov.pl/download/komunikat-(10)-1590566650.pdf
http://www.bip.grudziadz.sr.gov.pl/download/udzial-w-rozprawach-i-posiedzeniach-1590757085.pdf
http://www.bip.grudziadz.sr.gov.pl/download/udzial-w-rozprawach-i-posiedzeniach-1590757085.pdf
https://torun.sr.gov.pl/download/zarzadzenie-1590666775.pdf


 wejścia do 
budynku 

   

 
 
 

SR w 
Wąbrzeźnie 

brak informacji 
wprost, ale 

publiczność nie 
została 

wymieniona na 
liście osób 

uprawnionych do 
wejścia do 
budynku 

 
 
 
 

- 

 
 

Zarządzenie Nr 
30/2020 Prezesa SR w 
Wąbrzeźnie z dnia 27 

maja 2020 r. 

 
 
 

https://www.wabrzezno.sr.gov.pl/download/doc03648820200528124315- 
1590669174.pdf 

 
 

SO Warszawa 

 
 

tak 

 
 

- 

Zarządzenie Nr 
193/2020 Prezesa i 

Dyrektora SO w 
Warszawie z dnia 06 

lipca 2020 r. 

 
 

https://bip.warszawa.so.gov.pl/artykuly/1749/zarzadzenia 

 
SR w 

Grodzisku 
Mazowieckim 

 
 

brak informacji na 
temat publiczności 

 

 
- 

Zarządzenie Nr 
56/2020 Prezesa i 

Dyrektora SR w 
Grodzisku 

Mazowieckim z dnia 30 
czerwca 2020 r. 

 
 

https://bip.warszawa.so.gov.pl/artykul/555/1155/sad-rejonowy-w-grodzisku- 
mazowieckim 

 
 
 
 
 
 
 

SR w 
Piasecznie 

brak informacji 
wprost, ale 

publiczność nie 
została 

wymieniona na 
liście osób 

uprawnionych do 
wejścia do 
budynku; 

pierwszeństwo 
uczestnictwa w 

rozprawach i 
posiedzeniach 
mają strony, 

pełnomocnicy, 
obrońcy oraz 
oskarżyciele 

 
 
 
 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 
 

Zarządzenie Nr 
43/2020 Prezesa i 

Dyrektora SR w 
Piasecznie z dnia 29 

maja 2020 r. 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://bip.warszawa.so.gov.pl/artykul/629/1156/sad-rejonowy-w-piasecznie 

 

https://www.wabrzezno.sr.gov.pl/download/doc03648820200528124315-1590669174.pdf
https://www.wabrzezno.sr.gov.pl/download/doc03648820200528124315-1590669174.pdf
https://bip.warszawa.so.gov.pl/artykuly/1749/zarzadzenia
https://bip.warszawa.so.gov.pl/artykul/555/1155/sad-rejonowy-w-grodzisku-mazowieckim
https://bip.warszawa.so.gov.pl/artykul/555/1155/sad-rejonowy-w-grodzisku-mazowieckim
https://bip.warszawa.so.gov.pl/artykul/629/1156/sad-rejonowy-w-piasecznie


 

SR w 
Pruszkowie 

 
tak, konieczność 
uzyskania kart 

wstępu 

 
 

2 

Zarządzeniu Nr 
01/06/2020 Prezesa i 

Dyrektora SR w 
Pruszkowie z dnia 1 

czerwca 2020 r. 

 

http://www.pruszkow.sr.gov.pl/sites/default/files/2020- 
06/Zarz%C4%85dzenie%20Nr%2001.06.2020.pdf 

 
SR dla 

Warszawy- 
Mokotowa 

 

tak, konieczność 
zgłoszenia 

 
 

3 

Zarządzenie Nr 
191/2020 Prezesa SR 

dla Warszawy- 
Mokotowa z dnia 29 

maja 2020 r. 

 
 

http://www.hipoteka.waw.pl/191-20.pdf 

 

SR dla m. st. 
Warszawy 

 

tak, konieczność 
zgłoszenia 

 
 

2 

Zarządzenie Nr 
122/2020 Prezesa i 

Dyrektora SR dla m. st. 
Warszawy z dnia 27 

maja 2020 r. 

 

https://bip.warszawa.so.gov.pl/uploads/files/sady- 
rejonowe/srwa/pokoj527/Zarzadzenie_122_20_27_maja_2020.pdf 

 
SR dla 

Warszawy- 
Śródmieścia 

 
tak, konieczność 

zgłoszenia 

 
 

2 

Zarządzenie Nr 
93/2020 Prezesa i 
Dyrektora SR dla 

Warszawy-Śródmieścia 
z dnia 28 maja 2020 r. 

 
https://bip.warszawa.so.gov.pl/uploads/files/sady- 
rejonowe/srodmiescie/SRS_Zarzadzenia/Zarz%C4%85dzenie%20Nr%2093-2020.pdf 

 
SR dla 

Warszawy- 
Woli 

 
tak, konieczność 
uzyskania kart 

wstępu 

 
 

2 

Zarządzenie Nr 
43/2020 Prezesa i 
Dyrektora SR dla 

Warszawy-Woli z dnia 
27 maja 2020 r. 

 

https://bip.warszawa.so.gov.pl/uploads/files/sady- 
rejonowe/wola/2020/Inne/zarzadzenie.43.20.pdf 

 
SR dla 

Warszawy- 
Żoliborza 

 
tak, konieczność 
uzyskania kart 

wstępu 

 
 

2 

Zarządzenie Nr 
93/2020 Prezesa i 
Dyrektora SR dla 

Warszawy-Żoliborza z 
dnia 27 maja 2020 r. 

 
https://bip.warszawa.so.gov.pl/uploads/files/sady- 
rejonowe/zoliborz/Zarz%C4%85dzenie%20Nr%2093.2020.pdf 

 
SO Warszawa- 

Praga 

tak, ale ilość osób 
ograniczona jest w 

zależności od 
warunków w sali 

 

- 

Zarządzenie Nr 87/20 
Prezesa i Dyrektora SO 
Warszawa-Praga z dnia 

19 maja 2020 r. 

 

http://warszawapraga.so.gov.pl/uploads/files/zarz%C4%85dzenie%2087-20.pdf 

 

SR dla 
Warszawy 

Pragi-Południe 

 
 

tak 

 
 

- 

Zarządzenie Nr 
112/2020 Prezesa i 

Dyrektora SR dla 
Warszawy Pragi - 

Południe z dnia 30 
czerwca 2020 r. 

 
 

http://warszawa-pragapoludnie.sr.gov.pl/userfiles/file/ogloszenia2020/news/zarz112- 
2020.pdf 

 

http://www.pruszkow.sr.gov.pl/sites/default/files/2020-06/Zarz%C4%85dzenie%20nr%2001.06.2020.pdf
http://www.pruszkow.sr.gov.pl/sites/default/files/2020-06/Zarz%C4%85dzenie%20nr%2001.06.2020.pdf
http://www.hipoteka.waw.pl/191-20.pdf
https://bip.warszawa.so.gov.pl/uploads/files/sady-rejonowe/srwa/pokoj527/Zarzadzenie_122_20_27_maja_2020.pdf
https://bip.warszawa.so.gov.pl/uploads/files/sady-rejonowe/srwa/pokoj527/Zarzadzenie_122_20_27_maja_2020.pdf
https://bip.warszawa.so.gov.pl/uploads/files/sady-rejonowe/srodmiescie/SRS_Zarzadzenia/Zarz%C4%85dzenie%20nr%2093-2020.pdf
https://bip.warszawa.so.gov.pl/uploads/files/sady-rejonowe/srodmiescie/SRS_Zarzadzenia/Zarz%C4%85dzenie%20nr%2093-2020.pdf
https://bip.warszawa.so.gov.pl/uploads/files/sady-rejonowe/wola/2020/Inne/zarzadzenie.43.20.pdf
https://bip.warszawa.so.gov.pl/uploads/files/sady-rejonowe/wola/2020/Inne/zarzadzenie.43.20.pdf
https://bip.warszawa.so.gov.pl/uploads/files/sady-rejonowe/zoliborz/Zarz%C4%85dzenie%20Nr%2093.2020.pdf
https://bip.warszawa.so.gov.pl/uploads/files/sady-rejonowe/zoliborz/Zarz%C4%85dzenie%20Nr%2093.2020.pdf
http://warszawapraga.so.gov.pl/uploads/files/zarz%C4%85dzenie%2087-20.pdf
http://warszawa-pragapoludnie.sr.gov.pl/userfiles/file/ogloszenia2020/news/zarz112-2020.pdf
http://warszawa-pragapoludnie.sr.gov.pl/userfiles/file/ogloszenia2020/news/zarz112-2020.pdf


 
 
 
 

SR dla 
Warszawy 

Pragi-Północ 

tak, ale ilość osób 
ograniczona jest w 

zależności od 
warunków w sali; 

ostateczna decyzja 
o dopuszczeniu 

publiczności należy 
do 

przewodniczącego 
składu 

orzekającego 

 
 
 
 
 

- 

 
 

Zarządzenie Nr 
19/2020 Prezesa i 
Dyrektora SR dla 

Warszawy Pragi-Północ 
w Warszawie z dnia 29 

maja 2020 r. 

 
 
 
 

http://www.srpragapolnoc.pl/bip/pliki/z_pd_19_2020_zakazy_nakazy_zasady_funkcjo 
nowania_sadu.pdf 

 
 

SR w Otwocku 

tak, ale ilość osób 
ograniczona jest w 

zależności od 
warunków w sali 

 
 

- 

Zarządzenie Nr 66/20 
Prezesa i Dyrektora SR 
w Otwocku z 2 czerwca 

2020 r. 

 
http://otwock.sr.gov.pl/artykul/254/526/zarzadzenie-w-sprawie-okreslania-zasad- 
funkcjonowania-boi-czytelni-akt-kasy-sadu-w-sadzie-rejonowym-w-otwocku-od-dnia-3- 
czerwca-2020r 

 
 
 
 

SR w 
Wołominie 

tak, ale ilość osób 
ograniczona jest w 

zależności od 
warunków w sali; 

ostateczna decyzja 
o dopuszczeniu 

publiczności należy 
do 

przewodniczącego 
składu 

orzekającego 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 

Zarządzenie Nr 117/20 
Prezesa i Dyrektora SR 
w Wołominie z dnia 29 

maja 2020 r. 

 
 
 
 

http://wolomin.sr.gov.pl/userfiles/file/koronawirus/118-2020.pdf 

 
 
 
 

SR w 
Legionowie 

tak, ale ilość osób 
ograniczona jest w 

zależności od 
warunków w sali; 

ostateczna decyzja 
o dopuszczeniu 

publiczności należy 
do 

przewodniczącego 
składu 

orzekającego 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 

Zarządzenie Nr 81/20 
Prezesa i Dyrektora SR 
w Legionowie z dnia 25 

maja 2020 r. 

 
 
 
 

http://legionowo.sr.gov.pl/pliki/file/Zarzadzenia/Zarzadzenia%20COVID- 
19/25052020/Zarzadzenie%20Nr%2081_20%20z%20dnia%2025052020.pdf 

 

http://www.srpragapolnoc.pl/bip/pliki/z_pd_19_2020_zakazy_nakazy_zasady_funkcjonowania_sadu.pdf
http://www.srpragapolnoc.pl/bip/pliki/z_pd_19_2020_zakazy_nakazy_zasady_funkcjonowania_sadu.pdf
http://otwock.sr.gov.pl/artykul/254/526/zarzadzenie-w-sprawie-okreslania-zasad-funkcjonowania-boi-czytelni-akt-kasy-sadu-w-sadzie-rejonowym-w-otwocku-od-dnia-3-czerwca-2020r
http://otwock.sr.gov.pl/artykul/254/526/zarzadzenie-w-sprawie-okreslania-zasad-funkcjonowania-boi-czytelni-akt-kasy-sadu-w-sadzie-rejonowym-w-otwocku-od-dnia-3-czerwca-2020r
http://otwock.sr.gov.pl/artykul/254/526/zarzadzenie-w-sprawie-okreslania-zasad-funkcjonowania-boi-czytelni-akt-kasy-sadu-w-sadzie-rejonowym-w-otwocku-od-dnia-3-czerwca-2020r
http://wolomin.sr.gov.pl/userfiles/file/koronawirus/118-2020.pdf
http://legionowo.sr.gov.pl/pliki/file/Zarzadzenia/Zarzadzenia%20COVID-19/25052020/Zarzadzenie%20nr%2081_20%20z%20dnia%2025052020.pdf
http://legionowo.sr.gov.pl/pliki/file/Zarzadzenia/Zarzadzenia%20COVID-19/25052020/Zarzadzenie%20nr%2081_20%20z%20dnia%2025052020.pdf


 
 
 
 

SR w Nowym 
Dworze 

Mazowieckim 

tak, ale ilość osób 
ograniczona jest w 

zależności od 
warunków w sali; 

ostateczna decyzja 
o dopuszczeniu 

publiczności należy 
do 

przewodniczącego 
składu 

orzekającego 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 

Zarządzenie Nr 81/20 
Prezesa i Dyrektora SR 

w Nowym Dworze 
Mazowieckim z dnia 29 

maja 2020 r. 

 
 
 
 
 

https://www.nowydwormaz.sr.gov.pl/pliki/file/Zarzadzenia/zarz55_20.pdf 

 
 
 

SO we 
Włocławku 

brak informacji 
wprost, ale 

publiczność nie 
została 

wymieniona na 
liście osób 

uprawnionych do 
wejścia do 
budynku 

 
 
 
 

- 

 
 
 

Zarządzenie Nr 106 
Prezesa SO z dnia 5 

czerwca 2020 r. 

 
 
 
 

https://www.wloclawek.so.gov.pl/download/2020-06-05-14-41-39-01-1591361720.pdf 

 
 
 

SR w 
Aleksandrowi 
e Kujawskim 

brak informacji 
wprost, ale 

publiczność nie 
została 

wymieniona na 
liście osób 

uprawnionych do 
wejścia do 
budynku 

 
 
 
 

- 

 
 
 

Zarządzenie Nr 
30/2020 Prezesa SR w 

Aleksandrowie 
Kujawskim z dnia 15 

maja 2020 r. 

 
 
 
 

https://www.aleksandrowkuj.sr.gov.pl/download/zasady-organizacji-sadu-
1589536249.pdf 

 
 
 
 

SR w Lipnie 

brak informacji 
wprost, ale 

publiczność nie 
została 

wymieniona na 
liście osób 

uprawnionych do 
wejścia do 
budynku 

 
 
 
 

- 

 
 

Zarządzenie Nr 
28/2020 Prezes SR w 
Lipnie z dnia z dnia 14 

maja 2020 r. 

 
 
 
 

https://www.lipno.sr.gov.pl/download/zarz-28-2020-1589453062.pdf 

 

https://www.nowydwormaz.sr.gov.pl/pliki/file/Zarzadzenia/zarz55_20.pdf
https://www.wloclawek.so.gov.pl/download/2020-06-05-14-41-39-01-1591361720.pdf
https://www.aleksandrowkuj.sr.gov.pl/download/zasady-organizacji-sadu-1589536249.pdf
https://www.aleksandrowkuj.sr.gov.pl/download/zasady-organizacji-sadu-1589536249.pdf
https://www.lipno.sr.gov.pl/download/zarz-28-2020-1589453062.pdf


 
 

SR w 
Radziejowie 

 

nie, udział 
publiczności został 

wyłączony 

 
 

- 

Zarządzenie Nr 27/20 
Prezesa SR w 
Radziejowie i 

Dyrektora SO we 
Włocławku z dnia 29 

maja 2020 r. 

 
 

https://www.radziejow.sr.gov.pl/download/doc05291820000622211222- 
1591014354.pdf 

 
 

SR w Rypinie 

 
nie, udział 

publiczności został 
wyłączony 

 
 

- 

Zarządzenie Nr 
32/2020 Prezesa SR w 
Rypinie i Dyrektora SO 
we Włocławku z dnia 

29 maja 2020 r. 

 
https://www.rypin.sr.gov.pl/download/procedury-rozprawy-zal.-2-32-2020- 
1591012350.pdf 

 
 
 
 

SR we 
Włocławku 

tak, ograniczenie 
udziału 

publiczności do 
minimum; 

ostateczną decyzję 
o dopuszczeniu 

publiczności 
podejmuje 

przewodniczący 
składu 

orzekającego 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 

Zarządzenie Nr 
77/2020 Prezesa i 
Dyrektora SR we 
Włocławku z 30 
czerwca 2020 r. 

 
 
 
 
 

http://www.wloclawek.sr.gov.pl/download/zarzadzenie-77.2020-1593583444.pdf 

 
SO we 

Wrocławiu 

tak, konieczność 
uzyskania kart 

wstępu 

 

- 

Zarządzenie Nr 0210- 
34/20/A Prezesa SO we 

Wrocławiu z dnia 10 
czerwca 2020 r. 

 
http://www.wroclaw.so.gov.pl/documents/Aktualnosci/2020/20200625zarz0210- 
34_20A.pdf 

SR dla 
Wrocławia- 
Fabrycznej 

nie, udział 
publiczności został 

wyłączony 

 
- Komunikat na stronie 

internetowej Sądu 

 
https://www.wroclaw-fabryczna.sr.gov.pl/node/653 

SR dla 
Wrocławia- 

Krzyków 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
 
 

SR dla 
Wrocławia- 
Śródmieścia 

brak informacji 
wprost, ale 

publiczność nie 
została 

wymieniona na 
liście osób 

uprawnionych do 
wejścia do 
budynku 

 
 
 
 

- 

 

 
Zarządzenie Nr 24/20 

Prezesa SR dla 
Wrocławia-Śródmieścia 
z dnia 18 maja 2020 r. 

 
 
 

http://www.wroclaw- 
srodmiescie.sr.gov.pl/files/SRWS_Podzial_czynnosci/2020/18052020_Zarz_Nr_24_20.p 
df 

 

https://www.radziejow.sr.gov.pl/download/doc05291820000622211222-1591014354.pdf
https://www.radziejow.sr.gov.pl/download/doc05291820000622211222-1591014354.pdf
https://www.rypin.sr.gov.pl/download/procedury-rozprawy-zal.-2-32-2020-1591012350.pdf
https://www.rypin.sr.gov.pl/download/procedury-rozprawy-zal.-2-32-2020-1591012350.pdf
http://www.wloclawek.sr.gov.pl/download/zarzadzenie-77.2020-1593583444.pdf
http://www.wroclaw.so.gov.pl/documents/Aktualnosci/2020/20200625zarz0210-34_20A.pdf
http://www.wroclaw.so.gov.pl/documents/Aktualnosci/2020/20200625zarz0210-34_20A.pdf
https://www.wroclaw-fabryczna.sr.gov.pl/node/653
http://www.wroclaw-srodmiescie.sr.gov.pl/files/SRWS_Podzial_czynnosci/2020/18052020_Zarz_Nr_24_20.pdf
http://www.wroclaw-srodmiescie.sr.gov.pl/files/SRWS_Podzial_czynnosci/2020/18052020_Zarz_Nr_24_20.pdf
http://www.wroclaw-srodmiescie.sr.gov.pl/files/SRWS_Podzial_czynnosci/2020/18052020_Zarz_Nr_24_20.pdf


 
 
 
 

SR w Oleśnicy 

brak informacji 
wprost, ale 

publiczność nie 
została 

wymieniona na 
liście osób 

uprawnionych do 
wejścia do 
budynku 

 
 
 
 

- 

 
 

Zarządzenie Nr A-0210- 
9/2020 Prezesa SR w 

Oleśnicy z dnia 5 maja 
2020 r. 

 
 
 
 

http://www.olesnica.sr.gov.pl/files/Zarzdzenie_A-0210-9-20.pdf 

 
 
 
 

SR w Oławie 

brak informacji 
wprost, ale 

publiczność nie 
została 

wymieniona na 
liście osób 

uprawnionych do 
wejścia do 
budynku 

 
 
 
 

- 

 
 

Zarządzenie Nr 
13/2020 Prezesa SR w 

Oławie z dnia 30 
kwietnia 2020 r. 

 
 
 
 

http://www.olawa.sr.gov.pl/files/13_2020.pdf 

 
 

SR w Środzie- 
Śląskiej 

 
 

tak, po 
uzyskaniu karty 

wstępu 

 
 
 

- 
Zarządzenie Nr A 210-

21/20 Prezesa SR w 
Środzie-Śląskiej z dnia 

25 czerwca 2020 r. 

 
 

http://www.srodaslaska.sr.gov.pl/files/Aktualnosci/2020/20200625_Zarzadzenie_NR_
21_2020_PSRSS_Funkcjonowanie.pdf 

 
 

SR w 
Trzebnicy 

tak, ale tylko 
osoby 

towarzyszące 
stronom, 

uczestnikom, 
pełnomocnikom 

lub obrońcom 

 
 

- 

 
 

Komunikat na stronie 
internetowej Sądu 

 
http://www.trzebnica.sr.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=344:
k-o-m-u-n-i-k-a-t-o-zmianie-organizacji-funkcjonowania-sdu-rejonowego-w-trzebnicy-
w-okresie-od-dnia-18-maja-2020-r-do-dnia-31-lipca-2020-
r&catid=71:aktualnoci&Itemid=77 

 
 
 

SR w Strzelinie 

 
tak, ale tylko osoby 

towarzyszące 
stronom, 

uczestnikom, 
pełnomocnikom lub 

obrońcom 

 
 
 

- 

 
 

Komunikat na stronie 
sądu 

 
http://www.strzelin.sr.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=463:k
omunikat-w-sprawie-funkcjonowania-sdu-rejonowego-w-strzelinie-od-dnia-1-czerwca-
2020-r&catid=71:aktualnoci&Itemid=77 

 

http://www.olesnica.sr.gov.pl/files/Zarzdzenie_A-0210-9-20.pdf
http://www.olawa.sr.gov.pl/files/13_2020.pdf
http://www.srodaslaska.sr.gov.pl/files/Aktualnosci/2020/20200625_Zarzadzenie_NR_21_2020_PSRSS_Funkcjonowanie.pdf
http://www.srodaslaska.sr.gov.pl/files/Aktualnosci/2020/20200625_Zarzadzenie_NR_21_2020_PSRSS_Funkcjonowanie.pdf
http://www.trzebnica.sr.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=344:k-o-m-u-n-i-k-a-t-o-zmianie-organizacji-funkcjonowania-sdu-rejonowego-w-trzebnicy-w-okresie-od-dnia-18-maja-2020-r-do-dnia-31-lipca-2020-r&catid=71:aktualnoci&Itemid=77
http://www.trzebnica.sr.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=344:k-o-m-u-n-i-k-a-t-o-zmianie-organizacji-funkcjonowania-sdu-rejonowego-w-trzebnicy-w-okresie-od-dnia-18-maja-2020-r-do-dnia-31-lipca-2020-r&catid=71:aktualnoci&Itemid=77
http://www.trzebnica.sr.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=344:k-o-m-u-n-i-k-a-t-o-zmianie-organizacji-funkcjonowania-sdu-rejonowego-w-trzebnicy-w-okresie-od-dnia-18-maja-2020-r-do-dnia-31-lipca-2020-r&catid=71:aktualnoci&Itemid=77
http://www.trzebnica.sr.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=344:k-o-m-u-n-i-k-a-t-o-zmianie-organizacji-funkcjonowania-sdu-rejonowego-w-trzebnicy-w-okresie-od-dnia-18-maja-2020-r-do-dnia-31-lipca-2020-r&catid=71:aktualnoci&Itemid=77
http://www.strzelin.sr.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=463:komunikat-w-sprawie-funkcjonowania-sdu-rejonowego-w-strzelinie-od-dnia-1-czerwca-2020-r&catid=71:aktualnoci&Itemid=77
http://www.strzelin.sr.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=463:komunikat-w-sprawie-funkcjonowania-sdu-rejonowego-w-strzelinie-od-dnia-1-czerwca-2020-r&catid=71:aktualnoci&Itemid=77
http://www.strzelin.sr.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=463:komunikat-w-sprawie-funkcjonowania-sdu-rejonowego-w-strzelinie-od-dnia-1-czerwca-2020-r&catid=71:aktualnoci&Itemid=77


 
 
 

SR w Wołowie 

tak, ale tylko 
osoby 

towarzyszące 
stronom, 

uczestnikom, 
pełnomocnikom 
lub obrońcom 

 
 
 

- 

Zarządzenie Nr A-0210- 
10/2020 Prezesa SR w 

Wołowie z dnia 30 
kwietnia 2020 r. 

w sprawie czasowej 
zmiany organizacji 

pracy w SR w Wołowie 

 
 

http://www.wolow.sr.gov.pl/documents/aktualnoci/2020/2020.04.30_zp_a0210-10- 
2020.pdf 

 
 
 

SR w Miliczu 

tak, ale tylko 
osoby 

towarzyszące 
stronom, 

uczestnikom, 
pełnomocnikom 
lub obrońcom 

 
 
 

- 

 
 

Komunikat na stronie 
internetowej Sądu 

 
 

http://www.milicz.sr.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=255:info 
rmacj-dotyczce-pracy-i-funkcjonowania-sdu-sars-cov- 
2&catid=71:aktualnoci&Itemid=77 

 
 
 

SO w 
Zamościu 

brak informacji 
wprost, ale 

publiczność nie 
została 

wymieniona na 
liście osób 

uprawnionych do 
wejścia do 
budynku 

 
 
 
 

- 

 
 

Zarządzenie Nr 120- 
70/2020 Prezesa SO w 

Zamościu z dnia 12 
maja 2020 r. 

 
 
 
 

https://zamosc.so.gov.pl/download/zarzadzenie-0120-70-1589447695.pdf 

 
 
 
 

SR w Biłgoraju 

brak informacji 
wprost, ale 

publiczność nie 
została 

wymieniona na 
liście osób 

uprawnionych do 
wejścia do 
budynku 

 
 
 
 

- 

 
 

Zarządzenie Nr Adm- 
0220-14/2020 Prezesa 
SR w Biłgoraju z dnia 

15 maja 2020 r. 

 
 
 

https://bilgoraj.sr.gov.pl/download/zarzadzenie-w-sprawie-organizacji-przyjec-i- 
zalatwiania-interesantow-w-sadzie-rejonowym-w-bilgoraju-1589548562.pdf 

 
 
 

SR w 
Hrubieszowie 

brak informacji 
wprost, ale 

publiczność nie 
została 

wymieniona na 
liście osób 

uprawnionych do 
wejścia do 
budynku 

 
 
 
 

- 

 
 

Zarządzenie Nr 011- 
29/20 Prezesa i 

Dyrektora SR w z dnia 
18 maja 2020 r. 

 
 
 
 

https://www.hrubieszow.sr.gov.pl/download/zarzadzenie-interesanci-1589889623.pdf 

 

http://www.wolow.sr.gov.pl/documents/aktualnoci/2020/2020.04.30_zp_a0210-10-2020.pdf
http://www.wolow.sr.gov.pl/documents/aktualnoci/2020/2020.04.30_zp_a0210-10-2020.pdf
http://www.milicz.sr.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=255%3Ainformacj-dotyczce-pracy-i-funkcjonowania-sdu-sars-cov-2&catid=71%3Aaktualnoci&Itemid=77
http://www.milicz.sr.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=255%3Ainformacj-dotyczce-pracy-i-funkcjonowania-sdu-sars-cov-2&catid=71%3Aaktualnoci&Itemid=77
http://www.milicz.sr.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=255%3Ainformacj-dotyczce-pracy-i-funkcjonowania-sdu-sars-cov-2&catid=71%3Aaktualnoci&Itemid=77
https://zamosc.so.gov.pl/download/zarzadzenie-0120-70-1589447695.pdf
https://bilgoraj.sr.gov.pl/download/zarzadzenie-w-sprawie-organizacji-przyjec-i-zalatwiania-interesantow-w-sadzie-rejonowym-w-bilgoraju-1589548562.pdf
https://bilgoraj.sr.gov.pl/download/zarzadzenie-w-sprawie-organizacji-przyjec-i-zalatwiania-interesantow-w-sadzie-rejonowym-w-bilgoraju-1589548562.pdf
https://www.hrubieszow.sr.gov.pl/download/zarzadzenie-interesanci-1589889623.pdf


 
 
 
 
 

SR w Janowie 
Lubelskim 

brak informacji 
wprost, ale 

publiczność nie 
została 

wymieniona na 
liście osób 

uprawnionych do 
wejścia do 

budynku inne 
osoby po 
uzyskaniu 

zezwolenia 
Prezesa Sądu 

 
 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 

Zarządzenie Nr 012- 
23/2020 Prezesa SR w 
Janowie Lubelskim z 
dnia 25 maja 2020 r. 

 
 
 
 
 

https://janowlubelski.sr.gov.pl/zarzadzenie-prezesa-sadu-rejonowego-w-janowie- 
lubelskim-z-dnia-25-maja-2020-r.,new,mg,1.html,95 

 
 
 
 
 

SR w 
Krasnymstawi 

e 

brak informacji 
wprost, ale 

publiczność nie 
została 

wymieniona na 
liście osób 

uprawnionych do 
wejścia do 

budynku inne 
osoby po 
uzyskaniu 

zezwolenia 
Prezesa Sądu 

 
 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 

Zarządzenie Nr 011- 
32/2020 Prezesa SR w 
Krasnymstawie z dnia 

21 maja 2020 r. 

 
 
 
 
 

https://krasnystaw.sr.gov.pl/zarzadzenie-Nr-011-322020-prezesa-sadu-rejonowego-w- 
krasnymstawie-z-dnia-21-maja-2020-r,new,mg,1.html,132 

SR w 
Tomaszowie 

Lubelskim 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
 

 
SR w 

Zamościu 

brak informacji 
wprost, ale 

publiczność nie 
została 

wymieniona na 
liście osób 

uprawnionych do 
wejścia do 
budynku 

 
 
 
 

- 

 

 
Zarządzenie Nr 0220- 
28/20 Prezesa SR w 
Zamościu z dnia 22 

maja 2020 r. 

 
 

 
https://zamosc.sr.gov.pl/zarzadzenie-prezesa-sadu-rejonowego-w-zamosciu-Nr-0220- 
2820,new,mg,1.html,517 

SO w Zielonej 
Górze 

nie, udział 
publiczności został 

wyłączony 

 
- Zarządzenie Nr 

25/2020 Prezesa SO w 
https://www.zielona- 
gora.so.gov.pl/0056L/data/download/2353_25_2020_Zmiana_organizacji_pracy.pdf 

 

https://janowlubelski.sr.gov.pl/zarzadzenie-prezesa-sadu-rejonowego-w-janowie-lubelskim-z-dnia-25-maja-2020-roku%2Cnew%2Cmg%2C1.html%2C95
https://janowlubelski.sr.gov.pl/zarzadzenie-prezesa-sadu-rejonowego-w-janowie-lubelskim-z-dnia-25-maja-2020-roku%2Cnew%2Cmg%2C1.html%2C95
https://krasnystaw.sr.gov.pl/zarzadzenie-nr-011-322020-prezesa-sadu-rejonowego-w-krasnymstawie-z-dnia-21-maja-2020-r%2Cnew%2Cmg%2C1.html%2C132
https://krasnystaw.sr.gov.pl/zarzadzenie-nr-011-322020-prezesa-sadu-rejonowego-w-krasnymstawie-z-dnia-21-maja-2020-r%2Cnew%2Cmg%2C1.html%2C132
https://zamosc.sr.gov.pl/zarzadzenie-prezesa-sadu-rejonowego-w-zamosciu-nr-0220-2820%2Cnew%2Cmg%2C1.html%2C517
https://zamosc.sr.gov.pl/zarzadzenie-prezesa-sadu-rejonowego-w-zamosciu-nr-0220-2820%2Cnew%2Cmg%2C1.html%2C517
https://www.zielona-gora.so.gov.pl/0056L/data/download/2353_25_2020_Zmiana_organizacji_pracy.pdf
https://www.zielona-gora.so.gov.pl/0056L/data/download/2353_25_2020_Zmiana_organizacji_pracy.pdf


   Zielonej Górze z dnia 
21 maja 2020 r. 

 

 
 
 

SR Krosno 
Odrzańskie 

brak informacji 
wprost, ale 

publiczność nie 
została 

wymieniona na 
liście osób 

uprawnionych do 
wejścia do 
budynku 

 
 
 
 

- 

 
 

Zarządzenie Nr 
32/2020 Prezesa i 

Dyrektora SR w Krośnie 
Odrzańskim 

 
 
 
 

http://www.krosno-odrz.sr.gov.pl/0057L/data/download/430_zarzadzenie_Nr_32.pdf 

 
 
 
 
 
 

SR Nowa Sól 

tak, po uzyskaniu 
karty wstępu, o 

ilości osób 
mogących wejść 
na salę decyduje 
przewodniczący 

rozprawy lub 
posiedzenia, 

biorąc pod uwagę 
konieczność 

bezpiecznego 
rozmieszczenia 

uczestników 
postępowania na 
poszczególnych 
salach rozpraw 

30 min przed 
rozprawą u 
pracownika 

ochrony, a także 
w innym czasie 

mailowo lub 
telefonicznie w 

sekretariacie 
wydziału 

 
 
 
 
 

Zarządzenie Nr 
27/2020 Prezesa SR 
w Nowej Soli z dnia 

15 lipca 2020 r. 

 
 
 
 
 
 

https://www.nowa-sol.sr.gov.pl/0058L/data/download/1071_Zarzadzenia_27_2020.pdf 

 

SR Świebodzin 
nie, udział 

publiczności został 
wyłączony 

 

- 

Zarządzenie Nr 
16/2020 Prezesa SR w 
Świebodzinie z dnia 29 

maja 2020 r. 

 
https://www.swiebodzin.sr.gov.pl/0059L/data/download/1550_doc133864202005291 
24046.pdf 

 

SR Wschowa 
nie, udział 

publiczności został 
wyłączony 

 

- 

Zarządzenie Nr 
19/2020 Prezesa SR we 

Wschowie z dnia 25 
maja 2020 r. 

 

https://www.wschowa.sr.gov.pl/0060L/data/download/328_zaradzenie_19_2020.pdf 

 

http://www.krosno-odrz.sr.gov.pl/0057L/data/download/430_zarzadzenie_nr_32.pdf
https://www.nowa-sol.sr.gov.pl/0058L/data/download/1071_Zarzadzenia_27_2020.pdf
https://www.swiebodzin.sr.gov.pl/0059L/data/download/1550_doc13386420200529124046.pdf
https://www.swiebodzin.sr.gov.pl/0059L/data/download/1550_doc13386420200529124046.pdf
https://www.wschowa.sr.gov.pl/0060L/data/download/328_zaradzenie_19_2020.pdf


 
 
 
 
 
 
 
 
 

SR Zielona 
Góra 

tak, ale w każdej 
rozprawie lub 
posiedzeniu 

jawnym, o ile 
ustawa nie 

stanowi inaczej, 
może brać udział 
co najmniej jedna 

osoba w 
charakterze 
publiczności. 

Wstęp więcej niż 
jednej osoby na 
salę rozpraw, w 

charakterze 
publiczności 

uzależniony jest od 
uzyskania zgody 

sędziego 
referenta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 

Zarządzenie Nr 4/2020 
Prezesa i Dyrektora SR 
w Zielonej Górze z dnia 

22 maja 2020 r. 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.zielona- 
gora.sr.gov.pl/0063L/data/download/2019_Zarzadzenie_Nr_4_2020_Prezesa_i_Dyrekt 
ora.pdf 

 
SR Żagań 

nie, udział 
publiczności został 

wyłączony 

 
- Komunikat na stronie 

internetowej Sądu 

 
https://www.zagan.sr.gov.pl/ 

 
 
 
 

SR Żary 

tak, maksymalnie 
4 osoby do każdej 

ze spraw, 
przewodniczący 

składu może 
odmówić wstępu 
jeżeli łączna liczba 
osób przekroczy 
10 i nie będzie 

możliwe 
zachowanie reguł 
bezpieczeństwa 

 
 
 
 

karty wstępu 
wydawane przez 

ochronę przed 
rozprawą/posie

dzeniem 

 
 
 

Zarządzenie nr. 
43/20 Prezesa SR w 

Żarach z dnia 13 lipca 
2020 r. 

 
 

 
https://www.zary.sr.gov.pl/0062L/data/download/907_Zarzadzenie_nr_43_20_Prezesa_
Sadu_Rejonowego_w_Zarach.pdf 

 

https://www.zielona-gora.sr.gov.pl/0063L/data/download/2019_Zarzadzenie_nr_4_2020_Prezesa_i_Dyrektora.pdf
https://www.zielona-gora.sr.gov.pl/0063L/data/download/2019_Zarzadzenie_nr_4_2020_Prezesa_i_Dyrektora.pdf
https://www.zielona-gora.sr.gov.pl/0063L/data/download/2019_Zarzadzenie_nr_4_2020_Prezesa_i_Dyrektora.pdf
https://www.zagan.sr.gov.pl/
https://www.zary.sr.gov.pl/0062L/data/download/907_Zarzadzenie_nr_43_20_Prezesa_Sadu_Rejonowego_w_Zarach.pdf
https://www.zary.sr.gov.pl/0062L/data/download/907_Zarzadzenie_nr_43_20_Prezesa_Sadu_Rejonowego_w_Zarach.pdf

