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P R E Z E S 
WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO  

we Wrocławiu 
50-126 Wrocław 

ul. Św. Mikołaja 78-79 
 
 
   
Prez - 0120- 21/20 
 

Wrocław, dnia 28 maja 2020 r. 

Zarządzenie Nr 21/2020 

Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu 

z dnia 28 maja 2020 r. 

w sprawie organizacji pracy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we 

Wrocławiu w czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii 

 

Na podstawie art. 20 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r.- Prawo o ustroju 

sądów administracyjnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 2167 ze zm.)  

w zw. z art. 46 pkt 20 i pkt 21 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych 

ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa 

SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz.875) oraz § 12 ust. 4 rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustalenia określonych ograniczeń, 

nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r.  

poz. 878 ze zm.) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. 

Realizując zadania określone w § 1 ust. 1 Zarządzenia Nr 13 Prezesa Naczelnego 

Sądu Administracyjnego z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie organizacji pracy sądów 

administracyjnych w związku z przywróceniem biegu terminów procesowych  

i sądowych oraz odpowiednio uwzględniając Wytyczne Ministra Sprawiedliwości  

i Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 18 maja 2020 r. dla funkcjonowania sądów 

w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce wprowadza się do stosowania  

w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu: 
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1) „Regulamin porządkowy dla interesantów przebywających w budynku 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu w czasie trwania 

stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii” stanowiący Załącznik Nr 1 

do niniejszego zarządzenia, 

2) „Regulamin porządkowy dla pracowników Sądu i innych osób przebywających 

służbowo lub zawodowo w budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 

we Wrocławiu w czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu 

epidemii” stanowiący Załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2. 

W okresie obowiązywania niniejszego zarządzenia: 

1) Biuro Podawcze, Sekretariat Wydziału Informacji Sądowej i Czytelnia Akt 

Sądowych czynne będą dla interesantów w dniach urzędowania Sądu  

w godzinach od 8.30 do 14.30 z ograniczeniami co do ilości przyjmowanych 

osób i czasu ich obsługiwania, 

2) w trakcie prowadzonych rozpraw ogranicza się ilość miejsc dla publiczności  

na Sali A do 4 osób, na Sali B do 4 osób i na Sali C do 2 osób, zaś salę D 

(audiowizualną) przeznacza się na potrzeby przeprowadzania rozpraw 

zdalnych, w tym w ramach pomocy sądowej udzielanej innym sądom 

administracyjnym, 

3) wstrzymuje się pracę Kasy Sądu dla interesantów; wpłaty przyjmowane są 

wyłącznie na rachunek bankowy Sądu, 

4) wstrzymuje się osobiste przyjmowanie interesantów przez Prezesa, 

Wiceprezesa oraz Przewodniczących Wydziałów; skargi, petycje i wnioski 

można składać drogą elektroniczną lub na piśmie. 

 

 § 3. 

Tracą moc: 

1) Zarządzenie Nr 7/2020 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  

we Wrocławiu z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie odwołania rozpraw  
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oraz wstrzymania przyjmowania interesantów w Wojewódzkim Sądzie 

Administracyjnym w związku z istotnym zagrożeniem zakażenia wirusem 

SARS-CoV-2, 

2) Zarządzenie Nr 8/2020 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  

we Wrocławiu z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie ograniczenia pracy Kasy 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu w związku z istotnym 

zagrożeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2, 

3)  Zarządzenie Nr 9/2020 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  

we Wrocławiu z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie ograniczenia pracy Biura 

Podawczego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu  

w związku z istotnym zagrożeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2, 

4) Zarządzenie Nr 10/2020 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  

we Wrocławiu z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie zapobiegania  

i przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19 oraz innych chorób 

zakaźnych, 

5) Zarządzenie Nr 11/2020 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  

we Wrocławiu z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie zapobiegania i 

przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19 oraz innych chorób 

zakaźnych. 

 

§ 4. 

1) Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą  

od dnia 1 czerwca 2020 r., 

2) Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie podmiotowej Sądu oraz na tablicy 

ogłoszeń w siedzibie Sądu.  

  


