
                                                                                                                 
 

Uchwała 
Okrgowej Rady Adwokackiej w Warszawie 

z dnia 5 listopada 2008 r. 
 
 
Okrgowa Rada Adwokacka w Warszawie zwraca si do: 
- Prezesa Sdu Apelacyjnego w Warszawie 
- Prezesa Sdu Okrgowego w Warszawie 
- Prezesa Sdu Okrgowego Warszawa Praga w Warszawie 
z wnioskiem o : 
1. zorganizowanie przyj adwokatów i pozostałych profesjonalnych pełnomocników w 

sekretariatach sdów przez wydzielenie lokum dla ich obsługi; 
2. ujednolicenie godzin pracy sekretariatów we wszystkich sdach na obszarze Izby 

Adwokackiej w Warszawie; 
3. Zorganizowanie stanowisk dla uczestników postpowania celem zapoznania si z aktami 

postpowania w sposób odpowiadajcy warunkom technicznym dla moliwoci takiego 
zapoznania si z aktami, dokonania kserokopii, fotokopii czy notatek. 

 
UZASADNIENIE 

 
Mimo dokonywanej w sdach warszawskich dekoncentracji sdów, ich modernizacji, 
budowania nowych, bd remontu starych budynków – warunki pracy pracowników i obsługi 
interesantów pozostawiaj nadal bardzo wiele do yczenia. 
Praktycznie we wszystkich sdach w sprawach cywilnych nie istniej właciwe warunki 
umoliwiajce zapoznanie si z aktami oraz dokonanie szybkiej kserokopii akt sprawy. 
Miejsca przeznaczone do zapoznania si z aktami s miejscami wydzielonymi w 
sekretariatach sdów czsto o powierzchni 1x1 m kw. (tak jest w Sdzie Rejonowym dla 
Warszawy Mokotowa, w sdach przy ul. Kocjana, a take przy ul. Terespolskiej). 
W przypadku zapoznawania si z aktami jednej osoby nie ma fizycznej i technicznej 
moliwoci, by czynno t mogła wykonywa jeszcze inna osoba. 
Na drzwiach sekretariatów wywieszone s informacje, e w sekretariacie mog przebywa 
tylko 2 osoby, co czsto rozumiane jest jako wszystkie osoby bdce interesantami, łcznie z 
tymi którzy si zapoznaj z aktami. 
W sdzie Okrgowym Warszawa Praga w gmachu sdów „na Lesznie” w sekretariatach 
Wydziału Karnego Odwoławczego zapoznawanie z aktami odbywa si „na stojco”, bowiem 
nie ma w nich adnego miejsca siedzcego przeznaczonego do tego celu. 
Przyjmowanie interesantów w kolejnoci zgłoszenia do sekretariatu i traktowanie 
profesjonalnych pełnomocników jako interesantów powoduje bardzo due trudnoci w pracy 
adwokatów, którzy nie mog zaplanowa jak długo czynno w sekretariacie sdu moe 
trwa, tym bardziej, i deglomeracja sdów czsto na krace Warszawy uniemoliwia przy 
znacznych trudnociach komunikacyjnych w Warszawie załatwianie innych spraw. 
Bez zmiany czy interpretacji przepisów wydaje si, i rozwiza tego rodzaju sytuacj moe 
wyodrbnienie lokum obsługi adwokatów i profesjonalnych pełnomocników z lokum 
ogólnodostpnego, bd przez wyodrbnienie personelu sekretariatów dla tego celu. 
 


