
Zarządzenie nr 21 

Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie 

z dnia 16 października 2020 r. 

w sprawie wdrożenia w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie działań 

profilaktycznych służących przeciwdziałaniu potencjalnemu zagrożeniu zakażeniem 

wirusem SARS-CoV-2 ustalonych w Zarządzeniu nr 39 Prezesa Naczelnego Sądu 

Administracyjnego z dnia 16 października 2020 r. 

W związku z intensyfikacją rozwoju epidemii i wprowadzeniem dodatkowych ograniczeń, 

nakazów i zakazów związanych z objęciem Miasta Stołecznego Warszawy obszarem 

czerwonym, o którym mowa w § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 

2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z 

wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 1758, z późn.zm.), mając na względzie zalecenia 

właściwych organów sanitarno - epidemiologicznych wydanych wobec istotnego zagrożenia 

zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, na podstawie art. 20 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. -

Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2176 oraz z 2020 r. poz. 190 

i 568) oraz stosując odpowiednio zarządzenie nr 39 Prezesa Naczelnego Sądu 

Administracyjnego z dnia 16 października 2020 r. w sprawie odwołania rozpraw oraz 

wdrożenia w Naczelnym Sądzie Administracyjnym działań profilaktycznych służących 

przeciwdziałaniu potencjalnemu zagrożeniu zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w związku 

z objęciem Miasta Stołecznego Warszawy obszarem czerwonym, zarządza się co następuje: 

§1. 

Określone w zarządzeniu nr 39 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 

16 października 2020 r. w sprawie odwołania rozpraw oraz wdrożenia w Naczelnym Sądzie 

Administracyjnym działań profilaktycznych służących przeciwdziałaniu potencjalnemu 

zagrożeniu zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w związku z objęciem Miasta Stołecznego 

Warszawy obszarem czerwonym uprawnienia w zakresie ustalania organizacji pracy 

przysługują: 

1) Przewodniczącym Wydziałów - w odniesieniu do Wydziałów Wojewódzkiego 

Sądu Administracyjnego w Warszawie, 



2) Kierownikom Oddziałów - w odniesieniu do Oddziałów Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Warszawie - po uzgodnieniu z Dyrektorem 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, 

3) Pełnomocnikowi Pionu Ochrony Informacji Niejawnych - w odniesieniu do 

pracowników Kancelarii Tajnej - po uzgodnieniu z Dyrektorem Wojewódzkiego 

Sądu Administracyjnego w Warszawie, 

4) Dyrektorowi Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie 

- w odniesieniu do pracowników samodzielnych. 

Wstrzymuje się przyjmowanie interesantów przez Prezesa, Wiceprezesów 

i Przewodniczących Wydziałów oraz Dyrektora i Kierowników Oddziałów Wojewódzkiego 

Sądu Administracyjnego w Warszawie. 

1. Wstrzymuje się przyjmowanie interesantów w Czytelni Akt. Dostęp do akt zapewnia 

się w trybie elektronicznym na zasadach określonych w przepisach odrębnych. 

Szczegółowe informacje dotyczące udostępnienia akt sądowych w systemie 

teleinformatycznym Sądu znajdują się na stronie www.wsa.warszawa.gov.pl w 

zakładce „Portal akt sądowych „PASSA". 

2. Ogranicza się pracę Biura Podawczego do przyjmowania korespondencji za 

pośrednictwem operatorów pocztowych oraz w sposób określony w zarządzeniu nr 20 

Prezesa Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawie z dnia 10 kwietnia 

2018 r. w sprawie obiegu dokumentacji przeznaczonej do doręczeń wybranym 

organom administracji publicznej realizowanych osobiście przez pracowników 

w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie. 

Zobowiązuje się osoby wymienione w § 1 do realizacji niniejszego zarządzenia. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 17 października 2020 r. i obowiązuje do odwołania. 

§2. 

§3. 

§4. 

§5. 

http://www.wsa.warszawa.gov.pl

