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Dziekan 
Okręgowej Rady Adwokackiej 
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Szanowni Państwo 

Prezes Sądu Apelacyjnego w Warszawie, 

Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie,  

Prezes Sądu Okręgowego Warszawa-Praga 

w Warszawie,  

Prezes Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy 

w Warszawie, 

Prezes Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa 

w Warszawie,  

Prezes Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ 

w Warszawie,  

Prezes Sądu dla Warszawy Pragi Południe 

w Warszawie,  

Prezes Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieście 

w Warszawie,  

Prezes Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli 

w Warszawie,  

Prezes Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza 

w Warszawie,  

Prezes Sądu Rejonowego w Grodzisku 

Mazowieckim,  

Prezes Sądu Rejonowego w Legionowie,  

Prezes Sądu Rejonowego w Nowym Dworze 

Mazowieckim,  

Prezes Sądu Rejonowego w Otwocku, 

Prezes Sądu Rejonowego w Piasecznie, 

Prezes Sądu Rejonowego w Pruszkowie, 

Prezes Sądu Rejonowego w Wołominie, 



Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie, Al. Ujazdowskie 49, 00-536 Warszawa 

Prezes Sądu Okręgowego w Ostrołęce, 

Prezes Sądu Rejonowy w Ostrołęce,  

Prezes Sądu Rejonowego w Ostrowi Mazowieckiej,  

Prezes Sądu Rejonowego w Przasnyszu,  

Prezes Sądu Rejonowego w Pułtusku,  

Prezes Sądu Rejonowego w Wyszkowie, 

 

 

mając na względzie pogłębiający się w stan zagrożenia epidemicznego i w dalszym ciągu trudny do 

przewidzenia czas trwania tej nadzwyczajnej sytuacji, Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie 

monitoruje wykonywanie zarządzeń Prezesów Sądów w odniesieniu do odwoływania rozpraw 

wyznaczanych do 30 kwietnia 2020 roku oraz ograniczenia dostępu do budynków sądów, w tym do 

Biur Obsługi Interesantów i czytelni akt. W związku z powyższym chciałbym zwrócić ponownie, 

w ślad za pismem z 20 marca 2020 r., uwagę na poruszone tam kwestie, w szczególności jednak na 

kwestię realizacji zapłaty za czynności adwokatów wyznaczonych pełnomocnikami i obrońcami 

z urzędu.  

 

Zaistniała sytuacja i pogłębiający się stan zagrożenia epidemiologicznego w dalszym ciągu nie 

pozostaje bez wpływu na adwokatów, jak również możliwości wykonywania przez nich zawodu. Im 

dłużej stan zagrożenia trwa, a zatem i ograniczenia z nim związane, tym dłużej adwokaci nie mają 

możliwości uczestnictwa w rozprawach i czynnościach procesowych. Ma to bezpośrednie przełożenie 

na możliwość zarobkowania przez nich. W związku z powyższym ponownie zwracam się z apelem o: 

1/ dokonywanie zaliczkowych i częściowych wypłat wynagrodzeń adwokatom prowadzącym sprawy 

z urzędu – w największym zakresie w jakim jest to możliwe,  

2/ pilne polecenie i realizowanie wypłacania zasądzonych kosztów.  

 

W dalszym ciągu zbieramy informacje od adwokatów i aplikantów adwokackich, odnośnie do 

problemów w wykonywaniu ich obowiązków, wynikających z trwającego stanu zagrożenia 

epidemicznego. Będziemy na bieżąco podsumowywać te kwestie i kierować do Państwa dodatkową 

korespondencję. Celem usprawnienia i minimalizowania ryzyka, pisma będę kierować do Państwa 

Prezesów wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej i również proszę o zwrotne informacje 

z wykorzystaniem tych narzędzi.  

 

W imieniu warszawskich adwokatów i aplikantów adwokackich, ponownie chciałbym zadeklarować 

Państwu wszelką pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów wynikających z trwającego stanu 

zagrożenia epidemicznego.  

 

Życząc zdrowia, 

 

adw. Mikołaj Pietrzak 


