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Środa Wlkp., dnia 12 marca 2020 r.

ZARZĄDZENIE
O OGRANICZENIU FUNKCJONOWANIA KANCELARII KOMORNICZEJ
W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną, to jest ogłoszeniem przez Światową
Organizację Zdrowia (WHO) stanu pandemii choroby COVID-19, powodowanej przez
koronawirusa SARS-CoV-2 oraz wprowadzeniem w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego, a
także biorąc pod uwagę zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa
Sprawiedliwości - mając na względzie zdrowie i życie interesantów oraz personelu Kancelarii
Komorniczej - na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych
(Dz.U. z 2020 r., poz. 121), w zw. z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu
oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r., poz. 1239), w zw. z
Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zakażenia koronawirusem
SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r., poz. 325) oraz w zw. z art. 207 § 1 Kodeksu pracy, a także biorąc pod
uwagę Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Środzie Wlkp. nr 4/2020 z dnia 12 marca 2020 r.
zarządzam
§1
Ograniczenie funkcjonowania Kancelarii Komorniczej poprzez:
1. wprowadzenie dostępności pomieszczeń Kancelarii wyłącznie dla Komornika Sądowego oraz
personelu Kancelarii,
2. wyłączenie bezpośredniej obsługi interesantów z zachowaniem wszelkich innych form
kontaktu (pisemny, telefoniczny, poczta elektroniczna),
3. wprowadzenie wymogu kierowania pism adresowanych do Kancelarii wyłącznie za
pośrednictwem operatora pocztowego,
4. wydawanie adresatom doręczanej korespondencji w trybie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 22 marca
2018 r. o komornikach sądowych - wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym,
5. wprowadzenie wymogu dokonywania wpłat wyłącznie na rachunek bankowy Komornika:
Santander Bank Polska S.A. 1 O. w Środzie Wielkopolskiej 29 1090 1418 0000 0001 1145 0643
z podaniem imienia i nazwiska (nazwy) strony oraz sygnatury sprawy.
§2
Zawiadomienie o niniejszym Zarządzeniu Prezesa Sądu Rejonowego w Środzie Wlkp. oraz
publikację Zarządzenia na stronie internetowej Kancelarii, a także na drzwiach wejściowych do
Kancelarii.
§3
Zarządzenie obowiązuje od dnia 13 marca 2020 r. do odwołania.
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