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Prezesa Sądu Rejonowego w Leżajsku 

i Dyrektora Sądu Okręgowego w Rzeszowie 

z dnia 19 marca 2020 roku

Mając na względzie odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i 
higieny pracy w Sądzie Rejonowym w Leżajsku oraz obowiązek ochrony 
zdrowia i żyda prawników poprzez zapewnienie bezpiecznych i 
higienicznych warunków pracy, a także w wykonaniu zarządzenia nr 9/2020 
Prezesa i Dyrektora Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie, A-0212-9/20

D ziałając na podstaw ie

Na podstawie art. 22 § 7 w związku z art. 31 a § i pkt 1 ustawi/ z dnia 27 lipca 2001 
y. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 2020.365 t. j.) i art. 207 Kodeksu 
pracy (Dz.U. 2019.1040, t.j.),

z a r z ą d z a m y ,  co następuje:

§1

1. Polecamy Sędziom Sądu Rejonowego w Leżajsku wykorzystanie w miarę 
możliwości zaległych urlopów wypoczynkowych.

2. Wprowadzamy rotacyjny system pracy dla Referendarzy Sądowych, 
Kuratorów Zawodowych oraz Urzędników i Pracowników Obsługi, którzy 
realizują swoje obowiązki w siedzibie Sądu, zgodnie z harmonogramem 
opracowanym odpowiednio przez Przewodniczącego IV Wydziału Ksiąg 
Wieczystych, Kierowników sekretariatów poszczególnych Wydziałów, 
Kierownika Samodzielnej Sekcji Administracyjnej oraz Kierownika Zespołu 
Kuratorskiej Służby Sądowej w/m, który polega na pozostawaniu w gotowości 
do pracy w7 godzinach urzędowania Sądu, w kontakcie telefonicznym z 
bezpośrednim przełożonym, z możliwością wezwania do stawienia się w 
miejscu świadczenia pracy -  siedzibie Sądu, z zachowaniem prawa do pełnego 
wynagrodzenia.



1) W ramach rotacyjnego czasu pracy polecamy, aby w siedzibie 
Sądu w każdym dniu roboczym obowiązki służbowe wykonywali:

a) w I Wydziale -  1 urzędnik;

b) w II Wydziale Karnym -  2 urzędników;

c) w III Wydziale Rodzinnym i Nieletnich -  1 urzędnik

d) w IV Wydziale Ksiąg Wieczystych -  1 referendarz i 2 urzędników;

e) w ZKSS w/m -  1 kurator;

f) w SSA - 1  urzędnik i 1 pracownik obsługi;

2) Referendarzy, Kuratorów, Urzędników i Pracowników Obsługi, 
wykonujących pracę w systemie rotacyjnym zobowiązujemy w godzinach 
urzędowania Sądu do pozostawania w kontakcie telefonicznym z 
kierownikiem danej komórki organizacyjnej oraz złożenia stosownych 
oświadczeń o udostępnieniu kontaktu telefonicznego (prywatny nr telefonu) 
do użytku służbowego;

3. Wprowadzamy pracę zdalną dla Asystentów sędziów oraz 
Administratora Sieci Informatycznej Sądu Rejonowego w Leżajsku, która 
polega na wykonywaniu obowiązków służbowych poza siedzibą Sądu 
Rejonowego w Leżajsku z możliwością wezwania do stawienia się w miejscu 
świadczenia pracy -  siedzibie Sądu, z zachowaniem prawa do pełnego 
wynagrodzenia.

4. Wstrzymujemy elektroniczną ewidencję czasu pracy (RCP) na czas 
obowiązywania niniejszego zarządzenia, natomiast wprowadzamy papierową 
ewidencję czasu pracy z obowiązkiem złożenia podpisu przez pracownika w 
dniu przyjścia do pracy na liście obecności w Biurze Podawczym Sądu.

§2

1. Dla pracowników świadczących pracę w siedzibie Sądu pozostawiamy 
niezmieniony czas pracy, tj. w godzinach od 7.30 do 15.30 w dni robocze.
2. Zawieszamy dyżury pracowników w sekretariatach poszczególnych 
Wydziałów do godz. 18.00 w poniedziałki.



§3

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 23 marca 2020 roku.

2. Zobowiązujemy Przewodniczącego IV Wydziału Ksiąg Wieczystych, 
Kierowników sekretariatów poszczególnych Wydziałów, Kierownika 
Samodzielnej Sekcji Administracyjnej oraz Kierownika Zespołu Kuratorskiej 
Służby Sądowej w/m do przedłożenia harmonogramów, obejmujących okres 
od 23.03.2020 roku do 10.04.2020 roku, o których mowa w § 1 ust. 2 niniejszego 
zarządzenia do godz. 12.00 w dniu 20 marca 2020 roku wraz z oświadczeniami 
pracowników zawierającymi dane do kontaktu (nr tel.), zaś Kierownika SSA 
dodatkowo do sporządzenia listy obecności.

§4

Zarządzamy opublikowanie powyższego Zarządzenia na stronie BIP i tablicy 
ogłoszeń Sądu.

Z/ do wiadomości:

Kuratorzy ZKSS w/m

Sędziowie, referendarze, asystenci, pracownicy SR w Leżajsku; 

Powiatowy Inspektor Sanitarny;


