
Piotrków Trybunalski, dnia 20 marca 2020 roku 

RZECZPOSPOLITA POLSKA 
PROKURATURA OKRĘGOWA 

w PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM 
IV WYDZIAŁ  ORGANIZACYJNO — SADOWY 

Aleje 3-go Maja 13/15 
97-300 Piotrków Tryb. skr. poczt. 209 

Komunikat Z dnia 20 marca 2020 roku 

Na podstawie Zarządzenia Nr 23/2020 Prokuratora Okręgowego w 

Piotrkowie Trybunalskim z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie 

wprowadzenia w Prokuraturze Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim i w 

podległych prokuraturach rejonowych okręgu piotrkowskiego 

szczególnych działań  w celu ograniczenia zagrożenia zakażeniem wirusem 

SARS-CoV-2 (COVID-19), wprowadza się  do odwołania, następujące 

zasady postępowania: 

1. Prawo wstępu do budynku Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim 

i budynków podległych prokuratur rejonowych okręgu piotrkowskiego, poza 

pracownikami tych jednostek organizacyjnych, przysługuje tylko 

funkcjonariuszom Policji i innych służb wykonujących zlecone czynności w 

prowadzonych w Prokuraturze Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim i 

podległych prokuraturach rejonowych okręgu piotrkowskiego, uczestnikom 

takich postępowań  — uprzednio wezwanym lub zawiadomionym o możliwości 

brania udziału w czynnościach procesowych oraz innym osobom posiadającym 
indywidualną, podpisaną  przez Prokuratora Okręgowego w Piotrkowie 

Trybunalskim lub właściwego prokuratora rejonowego, zgodę  na wstęp do 
budynku. Jednocześnie wprowadza się  pomiary temperatury ciała interesantów 
przy wejściu do budynku prokuratury w celu uniemożliwienia wstępu osobom, 
co do których istnieje podejrzenie zarażenia chorobą  zakaźną. 



2. Uprzednio zaplanowane czynności procesowe będą  realizowane wyłącznie w 

przypadkach bezwzględnej konieczności i tylko wówczas, gdy nie będzie można 

ich odwołać  lub zmienić  terminu (przypadki takie należy zgłosić  niezwłocznie 

pisemnie bezpośredniemu przełożonemu). 

3. Zaprzestaje się  bezpośredniego przyjmowania interesantów (w tym w ramach 

dyżurów przypadających w każdy poniedziałek w godzinach 13:00 — 17:00 i w 

punkcie obsługi interesantów), poza sytuacjami nadzwyczajnymi (np. 

związanymi ze stosowaniem środków zapobiegawczych), wymagającymi 

uzyskania uprzedniej zgody Prokuratora Okręgowego w Piotrkowie 

Trybunalskim lub właściwego prokuratora rejonowego. 

4- Kwestie informacyjne załatwiane będą  wyłącznie telefonicznie lub za 

pośrednictwem poczty elektronicznej lub poprzez Elektroniczną  Skrzynkę  

Podawczą  e-PUAP Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim lub 

operatorów pocztowych. 

5. Prokuratorzy prowadzący postępowania przygotowawcze i odpowiedni 

asystenci prokuratora każdorazowego, przed terminem zaplanowanej czynności 

procesowej z udzialem uczestników postępowania, nawiązują  z takimi osobami 

kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, w celu 

uzyskania wiedzy, czy osoby te nie są  objęte kwarantanną  lub innymi 

ograniczeniami związanymi z podejrzeniem zarażenia wirusem SARS-00V-2 

albo czy nie zachodzą  inne okoliczności stwarzające zagrożenie zakażenia w 

związku z planowanym uczestnictwem w takich czynnościach procesowych. 

Nawiązując kontakt z uczestnikami planowanych czynności procesowych należy 

pouczyć  takie osoby, że występowanie sytuacji stwarzających podejrzenie 

zakażenia lub kontaktu z osobą  chorą, stanowić  może dostateczne 

usprawiedliwienie nieobecności. 
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