
TT *1 Dnia 29.05.2020 r.Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu
Michał Zbigniew Durański
Kancelaria Komornicza nr II w Zgierzu
Ks. J. Popiełuszki 3 A, 95-100 Zgierz
tel.( 0-42) 716-10-39

Komornik Sadowy przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu Michał Zbigniew Durański 
Kancelaria Komornicza nr II w Zgierzu w zawiązku z zagrożeniem epidemią wirusa SARS- 
CoV-2, zaleceniami Ministra Sprawiedliwości oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, na ^ ^ 
podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu i zwalczaniu zakazeń i 
chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. 2019, poz. 1239 ze zm.). Ustawy z dnia 2 marca 2020r o 
szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałamem i zwalczamem 
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanymi DÓmi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 
poz. 374,567 z póżn. zm., rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2020r w sprawie 
zakażenia koronawirusem SĄRS-CoV-2 (Dz. U. 2020, poz. 325) oraz art. 207 par. 2 
Kodeksu Pracy

ZARZĄDZA

1) Z dniem 01.06.2020 r. uchylić zarządzenie komornika z dnia 14.03.2020 r.

2) W okresie od dnia 01.06.2020r. do odwołania podstawowymi formami komunikacji 
z kancelarią komornika będzie:
- forma pisemna - za pośrednictwem operatora pocztowego oraz skrzynki podawczej 
umieszczonej przy wejściu do budynku w którym ma siedzibę kancelaria
- poczta elektroniczna e-meil zgłerz2@komomik.pl
- telefoniczna tel. 42-716 10 39 lub 505 476 628 - od poniedziałku do piątku w 
godzinach do 8.00 do 15.30
- lub osobiście w kancelarii z zastrzeżeniem rygorów przewidzianych w pkt 4 
zarządzenia

3) wpłat należy dokonywać wyłącznie na rachunek bankowy kancelarii :
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu Michał Durański Kancelaria 
Komornicza nr II, 95-100 Zgierz ul. Ks. J. Popiełuszki 3 a - PKO BP S.ĄJ[ 
Oddział Zgierz o numerze 88 10203440 0000 7902 0015 9996 
z dopiskiem tytułem: imię i nazwisko oraz sygnatury sprawy.

4) Zasady przyjąć interesantów w kancelarii komornika:
- interesanci w kancelarii będą przyjmowani od poniedziałku do piątku w godzinach 
8.00 15.30.
- interesanci przez komornika przyjmowani będą we wtorki w godzinach 8.00-15.30.
- w pomieszczeniach przyjęć zamontowano szyby odgradzające pracowników od 
interesantów.
- w pomieszczeniu przyjęć interesantów może przebywać jedna osoba.
- interesant wchodzący do pomieszczeń jest zobowiązany do zdezynfekowania dłoni 
lub założeiua rękawiczek jednorazowych.
- w poczekalni zachować odległość 2 metrów od innej osoby.
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