
Szanowni Państwo, 

 

W związku z faktem, iż w dniu wczorajszym WHO ogłosiła pandemię wirusa COVID-19 tzw. 

koronawirusa, władze państwowe oraz samorządowe podjęły szereg określonych działań 

mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się zakażenia SARS-CO-V2. 

 

Pierwsze informacje kieruję do aplikantów adwokackich Pomorskiej Izby Adwokackiej w 

Gdańsku przystępujących do tegorocznego egzaminu zawodowego. Decyzją Ministerstwa 

Sprawiedliwości, z uwagi na bezpieczeństwo osób przystępujących do egzaminu 

adwokackiego  wobec szerzących się zakażeń COVID-19 egzamin adwokacki zaplanowany na 

23-27 marca 2020 roku został odwołany. Ministerstwo Sprawiedliwości nie wskazało jeszcze 

nowego terminu egzaminu, który będzie uzgadniany z samorządem adwokackim w miarę 

rozwoju sytuacji epidemiologicznej. Będziemy Państwa informować na bieżąco. 

 

Ponadto Zarządzeniem nr 53/2020 Prezesa Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku z dnia 

12.03.2020 r.  wstrzymano do dnia 31.03.2020 r. odbywania praktyk w tym Sądzie. 

Naczelna Rada Adwokacka intensywnie pracuje nad projektem zmiany ustawy o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 

innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, która ma na celu 

ochronę praw uczestników postepowań oraz umożliwić pełnomocnikom i obrońcom należytą 

reprezentację swoich klientów.  

Jeśli chodzi o działania poszczególnych sądów w okręgu gdańskim, poniżej przedstawiam 

następujące informacje: 

 

SĄD OKRĘGOWY W GDAŃSKU zarządzeniem Prezesa z dnia 12 marca 2020 roku: 

- znosi terminy wszystkich rozpraw i posiedzeń wyznaczonych w Sadzie Okręgowym w 

Gdańsku w okresie od dnia 13 marca do dnia 27 marca 2020 roku 

- ogranicza do spraw pilnych w rozumieniu § 2 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości 

z dnia 18 czerwca 2019 roku Regulamin urzędowania sądów powszechnych urzędowanie Sądu 

Okręgowego w okresie od dnia 13 marca do 27 marca 2020 roku z możliwością przedłużenia 

w związku z zagrożeniem występowania koronawirusa. 

- ogranicza badania w OZSS do spraw pilnych. 

- ogranicza dostęp do czytelni do spraw pilnych. 



- zamyka dla interesantów BOI. 

- Punkt Informacyjny KRK, kasa, biuro podawcze pozostają otwarte 

 

SĄD REJONOWY GDAŃSK-POŁUDNIE W GDAŃSKU znosi terminy wszystkich 

rozpraw i posiedzeń wyznaczonych w Sądzie Rejonowym Gdańsk - Południe w Gdańsku 

w okresie od dnia 13 marca do dnia 27 marca 2020 roku 

- ogranicza do spraw pilnych w rozumieniu § 2 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości 

z dnia 18 czerwca 2019 roku Regulamin urzędowania sądów powszechnych urzędowanie Sądu 

Rejonowego Gdańsk - Południe w okresie od dnia 13 marca do 27 marca 2020 roku z 

możliwością przedłużenia w związku z zagrożeniem występowania koronawirusa. 

 

SĄD REJONOWY W GDYNI w dniach 13-27 marca 2020 roku Sąd Rejonowy w Gdyni 

ogranicza swoją działalność tylko do spraw pilnych w rozumieniu par. 2 pkt 5 Regulaminu 

Urzędowania Sądów Powszechnych. Termin ograniczenia może ulec przedłużeniu.   

 

W związku z powyższym m.in.:  

• zostają zniesione wszystkie rozprawy i posiedzenia wyznaczone w Sądzie Rejonowym 

w Gdyni na terminy w okresie 13-27 marca 2020 r. 

• dostęp do Czytelni Akt zostaje ograniczony do spraw pilnych, nieobjętych 

znoszeniem wokand. 

• wejście do Sądu Rejonowego w Gdyni będzie możliwe tylko za okazaniem wezwania 

lub zawiadomienia na rozprawę i posiedzenie  

 

SĄD REJONOWY W WEJHEROWIE znosi terminy wszystkich rozpraw i posiedzeń 

wyznaczonych w Sądzie Rejonowym w Wejherowie w okresie od dnia 13 marca do dnia 

27 marca 2020 roku 

- ogranicza do spraw pilnych w rozumieniu § 2 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości 

z dnia 18 czerwca 2019 roku Regulamin urzędowania sądów powszechnych urzędowanie Sądu 

Rejonowego Gdańsk - Południe w okresie od dnia 13 marca do 27 marca 2020 roku z 

możliwością przedłużenia w związku z zagrożeniem występowania koronawirusa. 

 

SĄD REJONOWY W KARTUZACH 



Od dnia 12 marca 2020 r. Od godz. 9:00 do dnia 30 marca 2020 r. zamknięte będzie biuro 

obsługi interesantów, biuro podawcze oraz kasa sądu. 

 

W chwili obecnej brak jest informacji odnośnie do działalności pozostałych sądów okręgu 

gdańskiego. 

 

Wszelkie informacje będziemy aktualizować na bieżąco. W załączeniu zarządzenia Prezesów 

poszczególnych sądów. 

 

ODWOŁANIE TERMINÓW ROZPRAW NIE MA WPŁYWU NA BIEG TERMINÓW 

SĄDOWYCH. 

 

      Z poważaniem, 

 

Adw. Sylwia Grzybowska  

 


