
Zatządzenie Nr A-0 2I- 42 / 20

Prezesa Sądu Reionowego w Olsztynie
z dnia 11, rnaia 2020 roku

podstawa pfawna:

- 
|'|51np-2 z dnia 31 marca 2020 r. o zmranie usta\łJ o szczególnyclr rozrr.,rązaniach zr,viązanych z zapobieganiem,

przecirvdzrałaniem i zwelczaniem CO\rID- 19, rnnl,ch chorób zaklźnych oraz w111,9|2n,t,ch nlmi T/tuacii

kryzl.s611r'-.h oraz niektórlch innych ustaw

Na podstawie 14 a ust. 9 Ustawy z dnta 31, manca 2020 r. o zmlańę ustawy

o szczegóInych rozwtązaniach z;wtązalvch z zapobleganiem, ptzecirvdziałaniem i zwalczańem

CO\/ID- 19, innych chorób zakaźnych ofau \ł}vołanl,ch nimr sytuacji Ęzyso§T,ch oraz

niektórych innych ustaw, z uwagi na dobro rłymiarrr sptarviedJiwości, zarządzam:

1.

§1
Wyznaczenie i prorvadzenie sprarv na posiedzeniach niejawnych , jarvnych 1lozpr^wach w II

§fydziale l{arnvm Sądu Rejonowego w Olszq,,nie od 25 mala 2020I. ze wszystkich kategotii

splaw , z ogr^nlczeniem do sprarr. , w któł,ch 1lczba osób podlegających zawiadomieniu

i rvezlvaniu na lozpla\ve/posiedzenie łącznie nle pnektacza 5.

\Yyznaczańe fozplaw i posiedzeń fla trzy sale rozpraw tj. 101, 150 i 13ó rv systemie

dwuzmianorł1,,m zgodńe z grafiklem sporządzonym pruęz Zastępcę Ptzer.vodniczącęgo

II Wydziału I{amego i l{ierorvnika Sekretariatu II W,vdziału I{arnego rv godzinach:

a.I zmiana od godz. 08.30 do godz. 13.30,

b. II zmlana od godz. 14.30 do godz. 18.30-19.00 .

§2
Spra-,vom wJ.znaczon),m zgodnie z §1 nadaje status spfaw pilnvch, co należy odnotor,vać rv

aktach spfaw}, i o czl,m na],ęzy powiadomrć strony wlaz z rvezr,vaniem f zawiadomleniem o

terminie posiedzerua f tozprarw.

Zarządzeńe ulchodzi w zycie

zmrany bądź odrvolarua.

§3
z dniem podpisania i obowiązuje do czasu i.go pisemnej

Do wradomości i stosowania:
1. Przewodniczącr, II W],działu l(arnego SR v, Olszq,rue
2. D),rektot SR rv Olszqłrie
3. Iijerownik Sekretarianr Il W,vdziału l(arnego SR lv O1sz§rrie
4. Ii]erownik Oddzialu SR w Olszttnie

2.

PRE
R"j lszq,rue

Sąd llejonorvv rv Olsztynic, ul, L)ąbrorvszczakórv ,14, 1()-5'13 Olsztyn
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