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Szanowny Pan
Adw . Miko łaj Piet rzak
Dzie kan
Okr ęgow ej Rady Adw okac kiej

w Warszawie
Szanowny Panie Dziekanie, w odpowiedzi na pismo z dnia 31 marca 2021 r.,
nawiązujące do korespondencji z dnia 23 listopada 2020 r. oraz wideokonferencji, która
odbyła się w dniu 3 grudnia 2020 r. pragnę przedstawić następujące stanowisko co do
zaistniałej w wydziałach cywilnych tutejszego Sądu praktyki kierowania pism sądowych
bezpośrednio do stron z pominięciem ich pełnomocników.
Pan Dziekan wskazał, że adwokaci nadal zgłaszają występowanie w sprawach tzw.
„frankowych” praktyki kierowania pis m sądowych bez po śr ed ni o do st ro ny z pom in ię ci em
pełnomocnika (m.in. w sprawach:

,

,

,

), w

których sąd pyta strony o powody wyboru Sądu Okręgowego w Warszawie wedle
właściwości przemiennej. W ocenie Pana Dziekana, niezależnie od wątpliwości na gruncie
art. 133 § 3 k.p.c. i art. 37 k.p.c., tego rodzaju działanie może podważać zaufanie do
pełnomocnika, bowiem poddaje ono w wątpliwość decyzję procesową pełnomocnika o
wyborze sądu.
Wyjaśnienia uzyskane w sprawie o sygn. akt

wskazują na to, że odpis

zarządzenia o zwrocie pozwu został przesłany bezpośrednio do strony, z pominięciem
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pełn omo cnik a proc esow ego, omy łkow o, bow iem w zarz ądze niu nie okre ślon o takie go
spos obu dorę czen ia ko resp onde ncji.
Nie potw ierd ziło się, iżby w spraw ie o sygn. akt

do strony zosta ło

skie row ane wez wan ie do wy jaśn ieni a przy czy n wyb oru tutej szeg o Sądu w edłu g właś ciwo ści
prze mien nej, bow iem jed yne pism o sądow e skie row ane bezp ośre dnio do stron y ogran iczało
się do p oucz eń prze wid zian ych w art. 205 2 k.p .c.
W spraw ie

sędz ia refe rent zarz ądzi ła, aby prze słać do pow odów

infor mac ję o c zasie ocz eki wan ia w Sądzi e Okr ęgow ym w Wars zawie na rozp ozn anie spraw y
dotyc zącej tzw. „kre dytu fran kow ego ” (ok. 2 lata), o moż liwo ści skie row ania p ozw u do sądu
właś ciwe go dla mie jsca zam iesz kan ia kre dyto bior cy (z pow ołan iem na art. 372 k.p.c. ), a
takż e, że na tym etapie pos tępo wan ia cofn ięcie poz wu i skie row ania go do inneg o sądu jes t
moż liwe bez doda tkow ych koszt ów. W zarz ądz eniu zost ał zakr eślo ny 14-dn iowy term in na
złoż enie o świa dcze nia, czy pow odo wie popi era ją p oze w z z astrz eżen iem , że sąd nie pode jmie
żadn ych czynn ości do c zasu uz yska nia odpo wied zi.
Gdy chodz i o spra wę

, w zarz ądz eni u z dn ia 26 styc znia 2021 r.

(ana logi czn ie w in nych sp raw ach na tle rosz cze ń pr zeci wko b anko m z refe ratu tego s ędzie go),
w przy padk u, gdy pow odo wie nie mie szk ają w obs zarz e właś ciw ości Sądu Okr ęgow ego w
War szaw ie, nie pyta no ich o przy czy ny wyb oru tute jsze go Sądu i nie zost ał zakr eślon y
jak iko lw iek rygo r pro ces ow y w przy pad ku brak u odpo wied zi. Pole cono jed na k wys yłać
kore spon denc ję bezp ośre dnio do pow odó w przy zało żen iu, że prof esjo naln i pełn omo cnic y
świa dom ie wno szą spra wy do tutej szeg o Sądu i nie j es t kon iecz ne pou czan ie ich o treśc i art
37 k.p.c. Kie row ana bez poś redn io do pow odó w info rma cja m iała wyw ołać u nic h refle ksję
odno śnie pr zew idy wan ego c zasu po djęc ia czyn nośc i w s praw ie (wob ec znacz nej liczby takic h
spraw ) i c zy stro na je st g otow a c zeka ć na roz strz ygn ięci e. W ocen ie sędzi r efe ren t stron y nie
zaw sze wied zą, że spra wę może rozp ozn ać szybc iej sąd wła ściw y dla ich mie jsca
zam iesz kan ia, zaś bez kry tycz ne wn osze nie spra w do tute jsze go Sądu je st je dn ą z przy czy n
istnie jącej w nim trudne j sytua cji i pers pek tyw y wie lole tnie go wy cho dze nia z zaleg łości , co
odc zują pe łnom ocn icy stro n p rzy okaz ji p row adz eni a in nych s praw niż tzw. frank owe.
Z wyj aśni eń doty czą cyc h spraw y
spraw ie o sym bolu

wyn ika, że ani w tej, ani w żadnej innej

sędz ia refe rent nie zarz ądz iła, aby skie row ać do stron lub ich

pełn om ocn ikó w pyta nie o mot ywy wyb oru Sądu Okrę gow ego w War szaw ie. Wyda jąc
zarz ądz enie o zwro cie poz wu sędz ia pole ciła jed nak poi nfo imo wa ć strony , iż z uwagi na
obci ążen ie orze czni cze tute jsze go Sądu, pog łębi one na sku tek epid emii , roz poz nan ie sprawy

al. „S olida rnoś ci” 127, 00-898 Wa rszaw a, teł. 22-440 -80-0 0, fax 22 440-11-7 4
bip.wars zawa.so .gov.pl

