
Zarządzenie nr 9/2020

Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie WIkp.

z dnia 12 marca 2020 r.

w sprawie odwołania rozpraw oraz wstrzymania przyjmowania interesantów 

i ograniczenia obsad kadrowych w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym 

w Gorzowie WIkp. w związku z istotnym zagrożeniem zakażenia wirusem
SARS-CoV-2

Na podstawie art. 20 § 1 i 3 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju 

sądów administracyjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2167 oraz z 2020 r. poz. 190) 

w związku z istotnym zagrożeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2, mając na 

względzie ogłoszenie przez Światową Organizację Zdrowia stanu pandemii, a w tym 

także stanu epidemicznego w Polsce, uwzględniając nadto niemożność zapewnienia 

odpowiednich obsad obsługi procesowej związanej z zamknięciem placówek 

szkolno-oświatowych i opiekuńczych oraz zagrożenia dla zdrowia związane 

z możliwością zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w trakcie korzystania z publicznego 

transportu lokalnego i krajowego, zarządza się, co następuje:

§1
W okresie od 16 marca 2020 do 31 marca 2020 r. w Wojewódzkim Sądzie 

Administracyjnym w Gorzowie WIkp.:
1) odwołuje się rozprawy, kontynuując działalność orzeczniczą Sądu w trybie 

rozpoznawania spraw na posiedzeniach niejawnych,

2) wstrzymuje się przyjmowanie interesantów przez Prezesa i Wiceprezesa 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie WIkp. oraz Przewodniczących 

Wydziałów,
3) wstrzymuje się przyjmowanie interesantów przez pracowników Wydziału 

Informacji Sądowej,
4) wstrzymuje się przyjmowanie interesantów w Czytelni Akt; dostęp do akt 

zapewnia się w trybie elektronicznym na zasadach określonych w przepisach 

odrębnych, szczegółowe informacje dotyczące udostępnienia akt sądowych 

w systemie teleinformatycznym Sądu znajdują się na stronie www.gorzow.

http://www.gorzow


wsa..gov.pl w zakładce „Działalność Sądu” - „Elektroniczna komunikacja z sądem, 

dostęp do akt sądowych Online”,
5) asystentów sędziów i starszych asystentów sędziów kieruje się do pracy 

poza miejscem stałego jej wykonywania (pracy zdalnej), według zasad określonych 

przez Przewodniczących Wydziałów,
6) obsady sekretariatów w Wydziałach określają Przewodniczący Wydziałów 

kierując się przy tym aktualnymi możliwościami kadrowymi,

7) ogranicza się obsady Oddziału Administracyjno-Gospodarczego i Spraw 

Ogólnych oraz Oddziału Finansowo-Budżetowego do niezbędnego minimum według 

zasad uzgodnionych przez kierowników tych jednostek organizacyjnych 

w porozumieniu z Prezesem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie 

WIkp.,
9) zobowiązuje się wszystkie osoby wchodzące do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Gorzowie WIkp. do korzystania ze środków dezynfekujących 

udostępnionych przy wejściu do budynku Sądu.

§2
Zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Gorzowie WIkp. do realizacji niniejszego zarządzenia.

§3
W sprawach nieuregulowanych niniejszym zarządzeniem stosuje się 

postanowienia zarządzenia Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 

w Gorzowie WIkp. z dnia 12 marca 2020 r. nr 8/2020 w sprawie wdrożenia 

profilaktycznych działań przeciwdziałających potencjalnemu zagrożeniu zakażenia 

wirusem SARS-CoV-2.

§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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