
Warszawa, dnia 20 marca 2020 r. 

Dziekan Okręgowej Rady 
Adwokackie w Warszawie 

Szanowni Państwo, 
Koleżanki i Koledzy Adwokaci i Aplikanci Adwokaccy 

W obliczu zagrożenia epidemicznego i jego wpływu na wykonywanie naszego 
zawodu, a także na funkcjonowanie organów samorządu zawodowego, Okręgowa Rada 
Adwokacka w Warszawie podejmuje intensywne działania, by wesprzeć adwokatów i 
aplikantów i zabezpieczyć bezpieczne i odpowiednie warunki realizowania przez nich 
obowiązków zawodowych. 

W tym tygodniu Prezydium ORA w Warszawie odbyło cztery posiedzenia w trybie 
wideokonferencyjnym, omawiając pilne i bieżące sprawy, działania podejmowane w związku 
z występującym w Polsce stanem zagrożenia epidemicznego oraz przygotowując 
nadzwyczajne posiedzenie ORA, które po raz pierwszy w historii zostało zorganizowane i 
przeprowadzone dzisiaj w formie wideokonferencji. W tym celu niezbędne było 
uruchomienie odpowiednich narzędzi informatycznych oraz wykonanie analizy prawnej. 
Bardzo dziękuję Panu Prezesowi adw. Andrzejowi Michałowskiemu za przygotowanie w 
trybie pilnym opinii w tej sprawie. Komunikat po przeprowadzonym posiedzeniu Rady i 
informacja o podjętej uchwale o charakterze finansowym dostępny jest w oddzielnej 
wiadomości dostępnej w naszych mediach.  

Od dwóch tygodni samorząd adwokacki pracuję na najwyższych obrotach. Wraz z 
niezwykle zaangażowanymi pracownikami biura Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie 
wpierw prowadziliśmy prace, związane z ewentualnym zabezpieczeniem, następnie – po 
decyzji Ministra Sprawiedliwości - odwołaniem egzaminu adwokackiego. Obecnie trwają 
intensywne prace nad zabezpieczeniem miejsca i usług niezbędnych do przeprowadzenia 
egzaminu, mimo, że Ministerstwo Sprawiedliwości jeszcze nie wskazało nowego terminu 
egzaminu adwokackiego. 

Musieliśmy także podjąć decyzje, związane z odwołaniem wszystkich wydarzeń 
izbowych, zamknięciem biura dla interesantów, zmianą organizacji pracy biura, Prezydium 
ORA i samej Okręgowej Rady Adwokackiej. Odwołaliśmy wykłady i zajęcia prowadzone w 
ramach szkolenia aplikantów adwokackich i musieliśmy pilnie przejść na tryb szkolenia 
zdalnego. Decyzje te były trudne a ich realizacja wymaga ogromnego nakładu pracy i 
organizacji. Były jednak niezbędne w obliczu pandemii koronawirusa. 
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Jednocześnie byliśmy i pozostajemy w bieżącym kontakcie z prezesami sądów z 
obszaru właściwości Izby Adwokackiej w Warszawie, monitorując sytuacje związane z 
odwoływaniem rozpraw, ograniczaniem wstępu do budynków sądów i do poszczególnych 
pomieszczeń (jak np. czytelnia akt). Informacje te udostępniamy Państwu w informatorze i 
pozostałych mediach naszej Izby, gdy tylko je otrzymujemy. Skierowałem do prezesów 
sądów pismo z propozycjami usprawnień i działań, które powinny zostać pilnie podjęte, by 
umożliwić adwokatom i aplikantom bezpieczne i odpowiednie warunki do wykonywania 
swoich obowiązków zawodowych. W piśmie tym zaapelowałem m.in. o wypłacanie zaliczek 
na poczet wynagrodzenia dla adwokatów, świadczących pomoc prawną z urzędu.  

Interweniujemy każdego dnia w indywidualnych sprawach m.in., gdy występują 
problemy z dostępem do budynków sądów czy np. do czytelni akt.   

Wystąpiliśmy do Prezesa Poczty Polskiej, wskazując na występujące problemy z 
doręczeniami i odbiorami korespondencji oraz na konieczność szybkiej wymiany informacji, 
dotyczącej zmian w organizacji pracy placówek pocztowych i listonoszy. Zwróciliśmy uwagę 
na problemy, które mogą wyniknąć z zamknięcia danej placówki. Podejmujemy wszystkie 
możliwe działania, by zminimalizować konieczność osobistego kontaktu adwokatów i 
aplikantów z placówkami Poczty Polskiej, która także ogranicza swoją pracę. 

Skierowaliśmy pismo do Głównego Inspektora Sanitarnego, zwracając się o 
udostępnianie informacji, dotyczących członków naszej Izby, którzy zostaną objęci 
kwarantanną, tak aby samorząd mógł tym adwokatom i aplikantom zapewnić wsparcie. 
Zwróciliśmy także uwagę na problem związany z koniecznością odbioru i nadawania 
przesyłek przez adwokatów i aplikantów adwokackich w okresie stanu zagrożenia 
epidemicznego. Wszystkie te pisma są dostępne w dzisiejszym Informatorze.   

Angażujemy się w pomoc członkom naszej Izby, którzy zostają objęci kwarantanną. 
Aktualnie utrzymujemy bieżący kontakt z piątką członków nasze Izby, którzy zostali objęci 
kwarantanną. Interwencje i pomocy adwokatom i aplikantom koordynuje zastępca sekretarza 
ORA, adw. Aleksander Krysztofowicz.   

Wraz z Samorządem Aplikantów Adwokackich organizujemy pomoc dla osób 
starszych, schorowanych i samotnych. Już niemal 60 osób zgłosiło gotowość do udzielenia 
takiej pomocy – bardzo serdecznie Państwu dziękuję! Pomoc koordynuje pracownica biura 
ORA Pani Grażyna Zakrzewska, która nawiązała bezpośredni kontakt z osobami, które mogą 
takiej pomocy potrzebować pomocy.  

Utrzymujemy bieżący kontakt z Naczelną Radą Adwokacką, tak aby pomoc do 
każdego członka naszej Izby przebywającego zagranicą, dotarła szybko i efektywnie. 
Serdecznie dziękuję sekretarzowi NRA, adw. Rafałowi Dębowskiemu za nieustającą 
koordynację i pomoc w tej sprawie.  

Angażujemy się w pomoc służbom medycznym. We współpracy z Okręgową Izbą 
Lekarską w Warszawie organizujemy infolinię prawną dla lekarzy, którzy w tym trudnym 
czasie mają wiele wątpliwości, dotyczących spraw prawniczych, ich obowiązków i 
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uprawnień. Dziękuję bardzo licznym adwokatom i aplikantom, którzy już zgłosili się, by 
pomagać w tym trudnym okresie tym, którzy są na pierwszej linii walki o nasze zdrowie.  

Bardzo dziękuję tym, którzy w tym trudnym czasie stanęli na wysokości zadania. 
Przede wszystkim dziękuję pracownikom biura ORA z panią dyrektor Dorotą Hajduk na 
czele, dziękuję członkom Prezydium ORA w Warszawie ze szczególnym wyróżnieniem adw. 
Anny Czepkowskiej - Rutkowskiej, adw. Katarzyny Gajowniczek-Pruszyńskiej, adw. 
Aleksandra Krysztofowicza i adw. Jakuba Jacyny. Dziękuję członkom Rady i ich zastępcom, 
szczególnie adw. Michałowi Fertakowi i adw. Tomaszowi Korczyńskiemu, którzy każdego 
dnia wykonują trudne zadania w pilnym trybie zarządzania kryzysowego. Dziękuję 
Samorządowi Aplikantów Adwokackich (z przewodniczącą Samorządu Panią Mecenas 
Magdaleną Szkudkarek – Nowak na czele) za zaangażowanie w pomoc osobom 
potrzebującym. Przede wszystkim jednak dziękuję adwokatkom, adwokatom, aplikantom 
adwokackim za zrozumienie i okazywane nam wsparcie.  

W tym czasie powinniśmy być solidarni – razem myślami i sercem, choć zmuszeni do 
izolacji, pracując z domu. Znajdujemy się w niezwykle trudnym okresie, wymagającym dużo 
pracy, wytrwałości i wzajemnego wsparcia. 

W tej wyjątkowej sytuacji, mam do Państwa kilka próśb. 

Po pierwsze. Proszę o zgłaszanie się wszystkich osób, które zostały objęte 
kwarantanną. Otoczymy takie osoby niezbędną pomocą samorządową. 

Po drugie. Proszę o zgłaszanie sytuacji, wymagających wsparcia losowego. Jeżeli 
ktokolwiek z Państwa lub Państwa rodzin z przyczyn zdrowotnych lub z uwagi na wiek 
należy do grupy podwyższonego ryzyka i wymagałby wsparcia w zrobieniu podstawowych 
zakupów, nadania przesyłki na poczcie, proszę o kontakt ze mną, członkami Rady lub z 
biurem ORA. 

Po trzecie, bardzo proszę o przesyłanie informacji o wszelkich trudnościach, 
problemach w sądach czy innych instytucjach, które utrudniają lub uniemożliwiają 
wykonywanie naszej pracy. Prowadzimy działalność adwokacką w bardzo trudnych 
warunkach i musimy zapewnić realizację praw naszych mocodawców. Proszę o dalsze 
zgłaszanie przypadków problemów z dostępem do czytelni akt, wstępem do sądów itd.  
Będziemy - tak jak do tej pory - występować z interwencjami, starając się wypracować 
odpowiednie rozwiązania z sądami i innymi instytucjami. 

Po czwarte, proszę, aby Państwo śledzili komunikaty Rady, dostępne we wszystkich 
naszych kanałach komunikacyjnych. W zależności od rozwoju sytuacji będziemy wysyłać 
dodatkowe specjalne wydania informatora, tak aby informacje docierały do Państwa bardzo 
szybko.  

I po piąte, proszę i apeluję: niezależnie od tego, czy mają Państwo kancelarię 
kilkuosobową czy kilkusetosobową, zorganizujcie pracę zdalnie. Zostańcie w domu. Nie 
narażajcie siebie, współpracowników, swoich bliskich oraz klientów na potencjalne zakażenie 
i rozprzestrzenienie się wirusa. 
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adw. Mikołaj Pietrzak 
Dziekan ORA w Warszawie
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