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ZARZĄDZENIE Nr 58/2020 

PIERWSZEGO PREZESA SĄDU NAJWYŻSZEGO 

z dnia 29 maja 2020 r. 

w sprawie szczególnych rozwiązań organizacyjnych związanych ze stanem epidemii 

wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej 

 

Na podstawie art. 14 § 1 pkt 8 ustawy o Sądzie Najwyższym (Dz. U. z 2019 r., poz. 825 tj. ze 
zm.), kierując się treścią 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 tj. ze zm.), § 13 ust. 
2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych 
ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., 
poz. 792 ze zm.), art. 15 zzzs1 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U poz. 374, 567, 568, 695, 875),  
art. 207 § 2 Kodeksu pracy, na okres od 1 czerwca 2020 r. do odwołania, zarządzam, co 
następuje: 

§ 1 

1. Wszystkie czynności podejmowane w Sądzie Najwyższym wykonuje się z zachowaniem 
zasad związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 
określonych w przepisach prawa. 

2. Sędziowie oraz inni pracownicy Sądu Najwyższego, a także pracownicy lub 
przedstawiciele innych jednostek organizacyjnych działających w Kompleksie 
Urbanistycznym Wymiaru Sprawiedliwości (dalej: KUWS) na podstawie odpowiednich 
umów lub porozumień zawartych samodzielnie lub ze współdziałającymi ze sobą 
Sądem Najwyższym, Sądem Apelacyjnym w Warszawie oraz z Instytutem Pamięci 
Narodowej, w wypadku bezpośredniego kontaktu - na terenie KUWS - z innymi 
osobami niż zatrudnione w ww. instytucjach, obowiązani są korzystać ze środków 
ochrony osobistej, określonych w rozporządzeniach Rady Ministrów wydanych z 
powołaniem się na upoważnienia zawarte w art. 46, art. 46a lub art. 46b ustawy z dnia 
5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi 
(tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 1239 ze zm.), a w szczególności: 
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 przy wykonywaniu obowiązków służbowych, wymagających bezpośredniego kontaktu 
z innymi pracownikami Sądu Najwyższego lub innymi osobami przebywającymi na 
terenie KUWS stosować osłony na usta i nos, zgodne z obowiązującymi przepisami; 

 zachowywać w pomieszczeniach biurowych, a także na korytarzach, klatkach 
schodowych, windach odstęp wynoszący co najmniej 2 metry; 

 dezynfekować ręce. 

§ 2 

1. Ogranicza się wstęp do KUWS w części zajmowanej przez Sąd Najwyższy, a także do 
jednostek organizacyjnych Sądu Najwyższego usytuowanych poza KUWS. 

2. Ograniczenie przewidziane w ust. 1 nie dotyczy:  
 pracowników instytucji funkcjonujących w KUWS oraz osób działających na ich rzecz; 
 osób dysponujących odpowiednimi legitymacjami, kartami dostępu lub imiennymi 

upoważnieniami; 
 stron lub uczestników postępowań sądowych toczących się przed Sądem Najwyższym 

oraz ich przedstawicieli;   
 publiczności uczestniczącej w rozprawie lub posiedzeniu jawnym na zasadach 

określonych w zarządzeniu; 
 doręczycieli przesyłek pocztowych i przesyłek kurierskich; 
 innych osób po telefonicznym uzgodnieniu z właściwym, ze względu na przyczynę 

przybycia, pracownikiem Sądu Najwyższego, 
po poddaniu się pomiarowi temperatury na zasadach określonych w zarządzeniu Nr 
44/2020 Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego oraz po zdezynfekowaniu rąk i założeniu 
osłony na usta i nos, zgodnej z obowiązującymi przepisami. 

§ 3 

Rozprawy oraz posiedzenia jawne w Sądzie Najwyższym, z wyłączeniem spraw 
rozpoznawanych według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks 
postępowania cywilnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1575 ze zm.), odbywają się z uwzględnieniem 
następujących zasad1:  

1) strony, uczestnicy postępowania oraz ich przedstawiciele zostawiają w szatni okrycia oraz 
przedmioty, które nie są niezbędne do udziału w rozprawie lub posiedzeniu; 

2) przejście na salę rozpraw następuje przez klatkę schodową w hallu głównym lub przy 
wykorzystaniu szklanej windy w hallu głównym, przy założeniu, że jednocześnie z windy 
mogą korzystać dwie osoby;  

3) w czasie oczekiwania przed salą sądową obowiązuje zachowanie odstępu od innych osób 
wynoszącego co najmniej 2 metry; 

 
1 w brzmieniu ustalonym przez § 7 ust. 1 pkt 1 ppkt a) zarządzenia PPSN Nr 130/2020 z dnia 12 listopada 2020 r. 
zmieniającego nin. zarządzenie z dniem podpisania. 
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4) 2na salę wpuszczane są strony, uczestnicy postępowania oraz ich przedstawiciele, po 
zdezynfekowaniu rąk bezpośrednio przed wejściem na salę, z osłoną na usta i nos, zgodną 
z obowiązującymi przepisami; 

5) strony, uczestnicy postępowania oraz ich przedstawiciele zajmują oznaczone miejsca w 
pierwszym rzędzie (w pierwszych rzędach) z uwzględnieniem odstępu 2 metrów (w 
każdym kierunku) między osobami; 

6) osoby uczestniczące w rozprawie lub posiedzeniu jawnym, w tym sędziowie zasiadający w 
składzie orzekającym oraz protokolant, korzystają z osłony na usta i nos, zgodnej z 
obowiązującymi przepisami; 

7) na zarządzenie przewodniczącego osoba uczestnicząca w rozprawie lub posiedzeniu 
może zdjąć osłonę twarzy na czas określony przez przewodniczącego; 

8) wyznaczanie rozpraw lub jawnych posiedzeń następuje z uwzględnieniem konieczności 
dezynfekcji miejsc siedzących (siedzeń i oparć) oraz powierzchni blatów po każdej 
rozprawie lub posiedzeniu, to jest z uwzględnieniem przerw wynoszących co najmniej 
godzinę; 

9) przygotowanie pomieszczenia wyposażonego w środki ochrony osobistej dla osób, u 
których stwierdzono objawy chorobowe do czasu zorganizowania transportu 
indywidualnego; 

10) po każdym dniu albo kolejnych dniach rozpatrywania spraw z udziałem ławników Sądu 
Najwyższego ich togi oraz birety są oddawane do pralni.  

§ 43 

1. Osoby zamierzające wziąć udział w charakterze publiczności w rozprawie lub posiedzeniu 
jawnym przeprowadzanym: 
1) w KUWS; 
2) przy użyciu przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie ich 

na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku, w taki 
sposób, aby osoby w nich uczestniczące nie musiały przebywać na sali rozpraw, w 
której obecny jest skład orzekający; 

- zgłaszają ten zamiar za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sn@sn.pl lub 
telefonicznie do sekretariatów wydziału właściwej Izby Sądu Najwyższego najpóźniej na 
jeden dzień roboczy przed terminem tej rozprawy lub posiedzenia. W zgłoszeniu 
wskazuje się sygnaturę akt sprawy, w której wyznaczono rozprawę albo posiedzenie 
jawne oraz ich termin. 

2. W oparciu o informacje uzyskane w wyniku zebrania zgłoszeń wymienionych w ust. 1 
sekretariaty wydziałów w Izbach Sądu Najwyższego przygotowują karty uprawniające do 
wejścia na salę, o której mowa w ust. 5, zwane dalej „kartami wstępu”. Wzór karty wstępu 
określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.  

 
2w brzmieniu ustalonym przez § 7 ust. 1 pkt 1 ppkt b) zarządzenia PPSN Nr 130/2020 z dnia 12 listopada 2020 r. 
zmieniającego nin. zarządzenie z dniem podpisania. 
3 w brzmieniu ustalonym przez § 7 ust. 1 pkt 1 ppkt c) zarządzenia PPSN Nr 130/2020 z dnia 12 listopada 2020 r. 
zmieniającego nin. zarządzenie z dniem podpisania. 
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3. Karty wstępu wydaje się maksymalnie w takiej liczbie, aby na sali odstępy między osobami 
uczestniczącymi w rozprawie lub posiedzeniu jawnym w charakterze publiczności były 
nie mniejsze niż 1,5 m, a na jedną osobę przypadało nie mniej niż 7 m2 powierzchni. Jeżeli 
liczba zgłoszeń, o których mowa w ust. 1 przekracza maksymalną liczbę kart wstępu, o 
której mowa w zdaniu poprzedzającym, o przydziale karty wstępu zdecyduje kolejność 
tych zgłoszeń. 

4. Karty wstępu wydaje się zainteresowanym w Punkcie Obsługi Interesantów. 

5. Osobom posiadającym kartę wstępu zapewnia się wstęp do wyznaczonej sali w KUWS, 
do której transmituje się obraz i dźwięk: 

1) z sali rozpraw, w której obecni są członkowie składu orzekającego – jeżeli rozprawę 
lub posiedzenie jawne przeprowadza się w sposób, o którym mowa w ust. 1 pkt 1; 

2) z aplikacji Microsoft Skype for Business – jeżeli rozprawę lub posiedzenie jawne 
przeprowadza się w sposób, o którym mowa w ust. 1 pkt 2. 

6. Pracownicy Sądu Najwyższego weryfikują, czy osoby przebywające na sali, o której mowa 
w ust. 5, zakrywają usta i nos przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki albo 
przyłbicy, a w razie stwierdzenia naruszenia tego obowiązku zawiadamiają Policję w 
KUWS. 

7. W sali, o której mowa w ust. 5, oznacza się miejsca, które mogą zajmować osoby, 
posiadające karty wstępu oraz miejsca wyłączone z możliwości ich zajmowania.  

8. Po opuszczeniu sali przez osoby, którym wydano karty wstępu, siedzenia oraz oparcia 
miejsc, które zajmowali, podlegają dezynfekcji. 

§ 5 (uchylony)4 

§ 5a5 

Do odwołania, podczas przebywania w KUWS oraz podczas wykonywania pracy zdalnej pracownicy, 
sędziowie Sądu Najwyższego i sędziowie delegowani do Sądu Najwyższego, obowiązani są do stosowania się 
do zaleceń i wytycznych organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, o których mowa w art. 8a ust. 5 pkt 2 
ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r., poz. 59 ze zm.), w tym w 
szczególności do zaleceń umieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu obsługującego Głównego 
Inspektora Sanitarnego, z uwzględnieniem postanowień §5b – 5j. 

 
4 uchylony przez § 1 pkt 2 zarządzenia PPSN Nr 75/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. zmieniającego nin. zarządzenie z 
dniem podpisania. 
5 dodany przez § 1 pkt 3 zarządzenia PPSN Nr 75/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. zmieniającego nin. zarządzenie z 
dniem podpisania. 



5 

§ 5b6 

1. W celu przeciwdziałania COVID-19, w przypadkach, gdy zezwalają na to przepisy powszechnie 
obowiązującego prawa, Prezes Sądu Najwyższego kierujący pracą izby, przełożony dyrektor biura w 
Kancelarii Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego i Kancelarii Prezesa Sądu Najwyższego kierującego 
pracą Izby Dyscyplinarnej, Dyrektor Biura Studiów i Analiz, albo kierownik zespołu lub  sekretariatu może, 
za zgodą Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas 
oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania, zwanej dalej 
„pracą zdalną”. 

2. Wymóg uzyskania zgody Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego nie obowiązuje w przypadkach, o 
których mowa w § 5h ust. 3. 

3. Poza przypadkami, o których mowa w § 5h ust. 3, polecenie wykonywania pracy zdalnej może zostać 
wydane w szczególności w przypadku: 
1) wcześniejszego przebywania pracownika w rejonach występowania wirusa SARS-CoV-2, w tym w 

przypadku powrotu pracownika z wyjazdu zagranicznego, 
2) pogorszenia stanu zdrowia pracownika, charakterystycznego dla objawów zarażenia wirusem 

SARS-CoV-2, 
3) podejrzenia zarażenia pracownika SARS-CoV-2 w wyniku kontaktu pracownika z osobą chorą lub 

podejrzaną o zarażenie wirusem SARS-CoV-2, 
oraz w innych przypadkach określonych w komunikatach Głównego Inspektora Sanitarnego. 

4. Przy wykonywaniu pracy zdalnej pracownik może używać środków pracy niezapewnionych przez 
pracodawcę pod warunkiem, że umożliwia to poszanowanie i ochronę informacji poufnych i innych 
tajemnic prawnie chronionych, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa lub danych osobowych, a także 
informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę. Zasady ochrony danych w trybie 
pracy zdalnej określa załącznik nr 2 do niniejszego załączenia. 

§ 5c7 

1. Nakłada się na pracowników, sędziów Sądu Najwyższego i sędziów delegowanych do Sądu 
Najwyższego obowiązek ograniczenia do minimum bezpośrednich kontaktów w miejscu pracy. We 
wszystkich przypadkach, gdy jest to możliwe, obowiązki służbowe, wymagające kontaktu z innymi 
pracownikami, załatwiane są przy użyciu środków komunikowania się na odległość.  

2. Przemieszczanie się po KUWS przez pracowników, sędziów Sądu Najwyższego i sędziów delegowanych 
do Sądu Najwyższego dopuszczalne jest jedynie w razie uzasadnionej potrzeby. Podczas 
przemieszczania się w przestrzeniach ogólnodostępnych KUWS pracownicy, sędziowie Sądu 
Najwyższego i sędziowie delegowani do Sądu Najwyższego zobowiązani są: 
1) zachować odstęp minimum dwóch metrów,  
2) zasłaniać usta i nos za pomocą maseczek, części odzieży lub przyłbic ochronnych. 

3. W przypadku uzasadnionej potrzeby bezpośredniego kontaktu między pracownikami różnych 
 

6 dodany przez § 1 pkt 3 zarządzenia PPSN Nr 75/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. zmieniającego nin. zarządzenie z 
dniem podpisania. 
7 dodany przez § 1 pkt 3 zarządzenia PPSN Nr 75/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. zmieniającego nin. zarządzenie z 
dniem podpisania. 
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komórek organizacyjnych Sądu Najwyższego lub między sędziami różnych izb Sądu Najwyższego ust. 2 
pkt 1 i 2 stosuje się odpowiednio. Spotkania przeprowadza się w miarę możliwości przy otwartych 
oknach, z zachowaniem minimum dwumetrowego odstępu pomiędzy uczestnikami.  

§ 5d8 

1. Nakłada się na dyrektorów biur w Kancelarii Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego i 
Kancelarii Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą Izby Dyscyplinarnej, Dyrektora Biura 
Studiów i Analiz oraz kierowników zespołów i sekretariatów obowiązek takiego 
zorganizowania stanowisk pracy w pomieszczeniach zajmowanych przez więcej niż jednego 
podwładnego pracownika, aby odstęp między nimi wynosił minimum 1,5 m. 

2. W przypadku, gdy zorganizowanie stanowisk pracy w danym pomieszczeniu nie jest możliwe, 
w szczególności z przyczyn technicznych, dyrektor biura w Kancelarii Pierwszego Prezesa 
Sądu Najwyższego i Kancelarii Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą Izby 
Dyscyplinarnej, Dyrektor Biura Studiów i Analiz, kierownik zespołu albo sekretariatu 
obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego. 

§ 5e9 

1. Wprowadza się nakaz regularnego dezynfekowania rąk z użyciem płynów dezynfekcyjnych 
udostępnionych przez Sąd Najwyższy podczas wykonywania pracy w KUWS oraz każdorazowo: 
1) przed rozpoczęciem i po zakończeniu wykonywania obowiązków służbowych z udziałem 

interesanta, 
2) przed dotykaniem ust, nosa czy oczu, 
3) po zanieczyszczeniu rąk, w szczególności w przypadku kasłania czy kichania, 
4) przed i po skorzystaniu z toalety, 
5) po dotknięciu klamki, uchwytu, włącznika bądź innych powierzchni często dotykanych,  
6) przed i po posiłku oraz spożywaniu napojów. 

2. Niezależnie od obowiązków, o których mowa w ust. 1, pracownicy, sędziowie Sądu 
Najwyższego i sędziowie delegowani do Sądu Najwyższego zobowiązani są dezynfekować 
ręce nie rzadziej niż raz na godzinę. 

3. Postanowień ust. 1 i 2 nie stosuje się w przypadku istnienia udokumentowanych 
przeciwskazań medycznych do stosowania płynów dezynfekcyjnych. Istnienie przeciwskazań, 
o których mowa w zdaniu poprzedzającym: 
1)  pracownik dokumentuje przełożonemu dyrektorowi biura w Kancelarii Pierwszego 

Prezesa Sądu Najwyższego i Kancelarii Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą Izby 
Dyscyplinarnej, Dyrektorowi Biura Studiów i Analiz, kierownikowi zespołu albo 
sekretariatu;  

 
8 dodany przez § 1 pkt 3 zarządzenia PPSN Nr 75/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. zmieniającego nin. zarządzenie z 
dniem podpisania. 
9dodany przez § 1 pkt 3 zarządzenia PPSN Nr 75/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. zmieniającego nin. zarządzenie z 
dniem podpisania. 
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2) sędzia Sądu Najwyższego dokumentuje Prezesowi Sądu Najwyższego kierującemu pracą 
izby, w której orzeka, a Prezes Sądu Najwyższego – Pierwszemu Prezesowi Sądu 
Najwyższego; 

4. W miarę możliwości wprowadza się zakaz wspólnego użytkowania sprzętów biurowych. 
Sprzęty użytkowane wspólnie przez kilku pracowników, sędziów Sądu Najwyższego lub 
sędziów delegowanych do Sądu Najwyższego poddawane są dezynfekcji po każdym użyciu. 

§ 5f10 

Wprowadza się obowiązek wietrzenia pomieszczeń, w których wykonywana jest praca, nie rzadziej 
niż raz na 3 godziny. Wietrzenie każdorazowo trwa nie krócej niż przez 15 minut. 

§ 5g11 

1. Nakazuje się Biuru Administracyjnemu w Kancelarii Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego 
wyodrębnienie pomieszczenia do izolacji osób z objawami choroby COVID-19, a w 
szczególności gorączką, kaszlem i dusznościami („izolatorium”). 

2. Izolatorium podlega odpowiedniemu oznaczeniu. 

§ 5h12 

1. Nakłada się na pracowników Sądu Najwyższego obowiązek informowania przełożonego 
dyrektora biura w Kancelarii Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego i Kancelarii Prezesa Sądu 
Najwyższego kierującego pracą Izby Dyscyplinarnej, Dyrektora Biura Studiów i Analiz, 
kierownika zespołu albo sekretariatu: 
1) o wystąpieniu u pracownika, również poza godzinami pracy, objawów choroby COVID-

19, a także o innych pracownikach, sędziach Sądu Najwyższego i sędziach delegowanych 
do Sądu Najwyższego, z którymi miał bezpośredni kontakt w ciągu ostatnich 14 dni; 

2) każdym przypadku bezpośredniego kontaktu, w ciągu ostatnich 14 dni, z osobą: 
a) u której potwierdzono zarażenie wirusem SARS-CoV-2, 
b) która została objęta kwarantanną, 
c) która miała bezpośredni kontakt z osobą, o której mowa w lit. a) i b). 

2. Dla potrzeb stosowania ust. 1 przyjmuje się, że bezpośredni kontakt ma miejsce wtedy, gdy 
dana osoba: 
1) wykonuje pracę z pracownikiem razem w tym samym pomieszczeniu, 
2)  rozmawiała twarzą w twarz albo w odległości mniejszej niż 1,5 m co najmniej 15 minut, 

 
10 dodany przez § 1 pkt 3 zarządzenia PPSN Nr 75/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. zmieniającego nin. zarządzenie z 
dniem podpisania. 
11 dodany przez § 1 pkt 3 zarządzenia PPSN Nr 75/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. zmieniającego nin. zarządzenie z 
dniem podpisania. 
12 dodany przez § 1 pkt 3 zarządzenia PPSN Nr 75/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. zmieniającego nin. zarządzenie z 
dniem podpisania. 
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3) zamieszkuje z pracownikiem we wspólnym gospodarstwie domowym. 
3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, jeżeli u pracownika nie orzeczono czasowej 

niezdolności do pracy wskutek choroby lub sprawowania opieki nad członkiem rodziny, 
przełożony, o którym mowa w ust. 1: 
1) poleca pracownikowi wykonywanie pracy zdalnej, zawiadamiając o tym niezwłocznie 

Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego; 
2) zwalnia pracownika z obowiązku świadczenia pracy na okres 14 dni, jeżeli wydania 

polecenia świadczenia pracy zdalnej nie jest możliwe. 
4. Jeżeli objawy choroby COVID-19 pojawią się u pracownika w czasie pracy w KUWS: 

1)  przełożony, o którym mowa w ust. 1, poleca niezwłocznie pracownikowi udanie się do 
izolatorium, nakazując, aby pracownik zabrał z pomieszczenia, w którym wykonuje pracę, 
swoje rzeczy osobiste i przemieszczał się w KUWS w rękawiczkach z zasłoniętymi ustami 
i nosem; 

2) przełożony, o którym mowa w ust. 1, zapewnia, by nikt nie wchodził do pomieszczenia, w 
którym pracownik wykonywał pracę, a po opuszczeniu go przez pracownika – zleca 
dezynfekcję pomieszczenia.  

3) przełożony, o którym mowa w ust. 1, zawiadamia o zaistniałej sytuacji Pierwszego Prezesa 
Sądu Najwyższego, który podejmuje decyzję w sprawie zawiadomienia służb sanitarno-
epidemiologicznych; 

4) postanowienia ust. 3 stosuje się odpowiednio. 
5. Ustępy 1-4 stosuje się odpowiednio do sędziów Sądu Najwyższego oraz sędziów 

delegowanych do Sądu Najwyższego  z tym, że o okolicznościach, o których mowa w ustępie 
1, zawiadamiają oni Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą Izby, w której orzekają, a 
Prezesi Sądu Najwyższego – Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego. 

§ 5i13 

Dyrektorzy biur w Kancelarii Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego i Kancelarii Prezesa Sądu 
Najwyższego kierującego pracą Izby Dyscyplinarnej, Dyrektor Biura Studiów i Analiz, kierownicy 
zespołów i sekretariatów: 

1) zobowiązani są do: 
a) zgłoszenia do Biura Informatyki w Kancelarii Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego potrzeby 

udostępnienia pracownikowi, któremu polecili wykonywanie pracy zdalnej sprzętu 
informatycznego oraz zasobów i programów teleinformatycznych;  

b) utrzymywania kontaktu z pracownikiem wykonującym pracę zdalną i nadzorowania efektów tej 
pracy; 

2) odpowiadają za:  
a) dostępność i wydawanie środków ochrony osobistej podległym pracownikom, 
b)  zgłaszanie właściwym jednostkom z należytym wyprzedzeniem zapotrzebowania na 

środki ochrony. 

 
13 dodany przez § 1 pkt 3 zarządzenia PPSN Nr 75/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. zmieniającego nin. zarządzenie z 
dniem podpisania. 
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§ 5j14 

Zobowiązuje się pracowników Służby bezpieczeństwa i higieny pracy do codziennego 
zapoznawania się z aktualnymi zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego oraz 
sygnalizowania Pierwszemu Prezesowi Sądu Najwyższego potrzeby zmian niniejszego zarządzenia 
w następstwie wydania nowych zaleceń. 

§ 6 

Asystenci Sędziego Sądu Najwyższego pracują według ustaleń z sędzią Sądu Najwyższego, 
któremu podlegają. 

§ 7 

Osoby zatrudnione na stanowiskach samodzielnych, podlegających bezpośrednio 
Pierwszemu Prezesowi Sądu Najwyższego, wykonują obowiązki w sposób zapewniający 
ciągłość i terminowość załatwiania powierzonych im spraw, informując Szefa Kancelarii 
Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego o rozkładzie czasu pracy. 

§ 8 

1. Ogranicza się funkcjonowanie Punktu Obsługi Interesantów (POI) przez zaprzestanie 
bezpośredniej obsługi interesantów na rzecz obsługi zdalnej (telefonicznej), z 
zastrzeżeniem ust. 2. 

2. POI zapewnia wydawanie kserokopii i odpisów z akt sądowych oraz kart wstępu.  
3. W Czytelni Akt Sądu Najwyższego jednorazowo może przebywać dwóch interesantów.  
4. Interesanci zgłaszający się do Czytelni Akt powinni posiadać własne rękawiczki, osłonę na 

usta i nos oraz długopis. 

§ 9 

1. Nie odbywają się stałe dyżury pracowników Zespołu do spraw korespondencji kierowanej 
do Sądu Najwyższego organizowane w celu przyjmowania interesantów zainteresowanych 
osobistym przedstawieniem skargi lub wniosku w rozumieniu działu VIII Kodeksu 
postępowania administracyjnego, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Osobiste przedstawienie skargi lub wniosku może nastąpić w miejscu i terminie 
uzgodnionym drogą telefoniczną z Kierownikiem Zespołu do spraw korespondencji lub z 
osobą go zastępującą. 

 
14 dodany przez § 1 pkt 3 zarządzenia PPSN Nr 75/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. zmieniającego nin. zarządzenie z 
dniem podpisania. 
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§ 10 

Sąd Najwyższy nie udostępnia sal rozpraw ani pozostałych pomieszczeń innym jednostkom 
organizacyjnym niż działające w KUWS.  

§ 11 

Z dniem 8 czerwca 2020 r. wznawia się ćwiczenia indywidualne oraz grupowe w Klubie 
Odnowy Biologicznej, z zachowaniem zasad związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19 określonych w przepisach prawa. Do odwołania z Klubu będą mogli 
korzystać wyłącznie pracownicy Sądu Najwyższego i Sądu Apelacyjnego. 

§ 12 

Treść niniejszego Zarządzania podlega publikacji na stronie internetowej Sądu oraz 
umieszczeniu przy wejściu do budynku Sądu i przed salami, w których odbywają się rozprawy 
lub posiedzenia jawne. 

§ 13 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2020 r. 
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Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 58/2020 
Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego 
z dnia 29 maja 2020 r 

WZÓR KARTY WSTĘPU 

 

 

  Sąd Najwyższy 
pl. Krasińskich 2/4/6 

KARTA WSTĘPU 

Nr         /20 

 
upoważniająca do wejścia na 

SALĘ ROZPRAW nr …… 

 w dniu ……………..….. 

na sprawę ……………………. 

 
……………………………..………………………… 

podpis i stempel osoby upoważnionej do wydania  
karty wstępu 
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Załącznik nr 215 do zarządzenia Nr 58/2020 
Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego  
z dnia 29 maja 2020 r. 

ZASADY OCHRONY DANYCH W TRYBIE PRACY ZDALNEJ  

§ 1 

W razie wykonywania pracy zdalnej pracownik obowiązany jest: 
1) przestrzegać przepisów z zakresu ochrony danych osobowych oraz ochrony informacji 

niejawnych obowiązujących w Sądzie Najwyższym; 
2) udostępnione usługi, oprogramowanie i sprzęt teleinformatyczny stanowiący własność 

Sądu Najwyższego wykorzystywać wyłącznie do celów służbowych; 
3) zabezpieczyć miejsce pracy oraz powierzony sprzęt teleinformatyczny przed dostępem 

osób nieupoważnionych, w tym wspólnie z nim zamieszkujących; 
4) zabezpieczyć udostępniony przez Sąd Najwyższy sprzęt teleinformatyczny przed 

uszkodzeniem lub kradzieżą; 
5) w przypadku korzystania z domowej sieci WiFi, upewnić się, że została ona skonfigurowana 

w sposób minimalizujący ryzyko włamania, w szczególności: 
a) korzystanie z Internetu powinno wymagać uwierzytelnienia, np. poprzez hasło; 
b) hasło dostępu powinno składać się z co najmniej 8 znaków, w tym z dużych i małych 

liter oraz cyfr i znaków specjalnych; 
c) jeśli to możliwe, należy zmienić login do panelu administracyjnego routera na własny; 
d) dostęp do panelu administracyjnego routera jest możliwy wyłącznie z urządzeń 

znajdujących się w sieci domowej; 
e) został zmieniony domyślny adres routera (najczęściej 192.168.1.1.) na inny. 

6) zgłaszać do Biura Informatyki w Kancelarii Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego wszelkie 
zdarzenia mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo informacji, w szczególności takie, które 
naruszają lub mogą naruszyć przepisy prawa dotyczące bezpieczeństwa informacji. 

§ 2 

Pracownikowi podczas pracy zdalnej zabrania się: 
1) przetwarzania informacji niejawnych w rozumieniu ustawy o ochronie informacji 

niejawnych;  
2) przechowywania na udostępnionym przez Sąd Najwyższy sprzęcie teleinformatycznym 

plików niezwiązanych z wykonywanymi obowiązkami służbowymi;  
3) udostępniania sprzętu teleinformatycznego innym osobom, w tym innym pracownikom 

Sądu Najwyższym;  
4) podłączania do udostępnionego przez Sąd Najwyższy sprzętu teleinformatycznego 

 
15 dodany przez § 1 pkt 1 zarządzenia PPSN Nr 75/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. zmieniającego nin. zarządzenie z 
dniem podpisania. 



13 

zewnętrznych nośników danych nie stanowiących własności Sądu Najwyższego;  
5) omijania mechanizmów kontroli;  
6) testowania wdrożonych zabezpieczeń; 
7) skanowania udostępnionych usług i sprzętu teleinformatycznego pod kątem badania 

świadczonych usług; 
8) udostępniania innym osobom informacji służących do uwierzytelniania do udostępnionych 

usług i sprzętu teleinformatycznego; 
9) przesyłania dokumentów i informacji służbowych z wykorzystaniem poczty elektronicznej 

innej niż służbowa; 
10) instalowania lub uruchamiania na udostępnionym przez Sąd Najwyższy sprzęcie 

teleinformatycznym oprogramowania innego niż dostarczone przez Sąd Najwyższy; 
11) dokonywania napraw udostępnionego przez Sąd Najwyższy sprzętu teleinformatycznego. 


