
SĄD APELACYJNY 
W POZNANIU

ul. Trójpole 21, 61- 693 Poznań 
tel. 61 827-45-00

OA-022- 7/2022

Uchwała Nr 7 /2022/OA
Prezesa I Dyrektora 

Sądu Apelacyjnego w Poznaniu 
z dnia 28 marca 2022 r.

w sprawie

zmiany organizacji pracy Sądu Apelacyjnego w Poznaniu

Na podstawie art. 54 § 2 PRAWO O USTROJU SĄDÓW POWSZECHNYCH 
z dnia 27 lipca 2001 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2072) z dniem 28 marca 2022 
roku uchwalamy:

§1
Sąd Apelacyjny w Poznaniu będzie urzędował w poniedziałki od 7:30 do godz. 
18.00, od wtorku do piątku w godzinach od 7.30 do godz.15.30.

§2
Wprowadza się zasadę pozostawiania korespondencji przez osoby z zewnątrz 
i podmioty zewnętrzne tylko w Biurze Podawczym. Biuro Podawcze będzie przyjmowało 
korespondencję w poniedziałki od godz. 7.45 do godz. 18:00, a od wtorku do piątku od 
godz. 7.45 do godz. 15.15.

§3
Biuro Obsługi Interesantów udziela informacji stacjonarnie, drogą elektroniczną 
oraz telefoniczną od poniedziałku do piątku, w godzinach urzędowania Biura 
Podawczego Sądu, a w każdy pierwszy roboczy poniedziałek miesiąca do godz. 18.00. 
W pozostałe poniedziałki obowiązki informacyjne po godz. 15.30 przejmują sekretariaty 
wydziałów orzeczniczych udzielając informacji tylko drogą telefoniczną lub mailową.

§4
Do odwołania Kasa Sądu pozostaje zamknięta.

§5



Do 29 kwietnia 2022r. zawieszone zostają dyżury skargowe. Skargi do Prezesa 
Sądu/Dyrektora Sądu można składać w formie pisemnej w Biurze Podawczym Sądu lub 
w skrzynce podawczej, a także przesyłając je do Sądu listownie, jak również drogą 
elektroniczną.

§6
Tymczasowa czytelnia akt (s. 419) będzie użytkowana w godzinach urzędowania Sądu 
zgodnie z poniższym harmonogramem:
I Wydział Cywilny i Własności Intelektualnej - w poniedziałki i wtorki,
II Wydział Kamy - w środy i w czwartki,
III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - w piątki.

§7
Obowiązuje pomiar temperatury ciała wszystkich osób wchodzących do budynku Sądu 
w celu uniemożliwienia wstępu tym, co do których istnieje podejrzenie istnienia choroby 
zakaźnej. W przypadku stwierdzenia przez pracowników ochrony u osoby wchodzącej 
do budynku Sądu temperatury powyżej 37,5° C lub też wykazującej inne objawy 
charakterystyczne dla zakażenia koronawirusem zastosowane zostaną 
procedury wskazane w Instrukcji dotyczącej zasad postępowania w związku 
z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem stanowiącej załącznik 
nr 1 do niniejszej uchwały.

§8
Zaleca się aby urzędnicy, pracownicy obsługi, asystenci sędziów i sędziowie 
niezwłocznie informowali przełożonego o podejrzeniu zakażenia 
się koronawirusem lub kontaktu z osobą u której stwierdzono takie zakażenie.

§9
W przypadku stwierdzenia u osoby zatrudnionej przebywającej w budynku Sądu 
objawów zakażenia się koronawirusem, zastosowane zostaną procedury wskazane 
w Instrukcji dotyczącej zasad postępowania w związku z potencjalnym ryzykiem 
zakażenia koronawirusem stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§10
W przypadku stwierdzenia u osoby niezatrudnionej w Sądzie Apelacyjnym 
w Poznaniu i przebywającej w budynku Sądu objawów zakażenia 
się koronawirusem, zastosowane zostaną procedury wskazane w Instrukcji dotyczącej 
zasad postępowania w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem 
stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§11
Pozostawienie w szatni odzieży wierzchniej jest obowiązkowe dla interesantów.

§18



Traci moc Uchwała nr 5/21/OA z dnia 25 marca 202 Ir. oraz 8/21/OA 
z dnia 25 maja 2021 r.

Dyrektor Sądu Apelacyjnego
oznaniu
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Prezes Sądu Apelacyjnego 
w Poznaniu

Do wiadomości:
- UchM’ala nr 7/2022/OA

Do wiadomości:
1. Prezesi SO
2. Przewodniczący Wydziału J-IV SA Pń
3. Sędziowie SA Pń, SSO del. do SA Pń
4. Asystencji sędziów SA Pń
5. Kierownicy Sekretariatów Wydziałów I-IV SA Pń - do wiadomości oraz w celu poinformowania podległych pracowników
6. Kierownicy Oddziałów SA Pń- do wiadomości oraz ii* celu poinformowania podległych pracowników
7. Pracownicy Samodzielni SA Pń
8. Zamieścić na wspólnym SA Pń i na stronie SA Pń + wykaz aktualnych aktów prawnych SA pń
9. ORA Pń
10. ORA Zielona Góra
11. OIRPPń
12. OIRP Zielona Góra


