
Zarządzenie Nr 3312020

Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Piasecznie

z dnia 30 kwietnia2020 roku

w sprawie organŁacji pracy Sądu Rejonowego w Piasecznie w stanie epidemii

Napodstawięart.22 § 1pkt l lit. aibwzw. zart,9a§1 iart.54§żorazart.3la§1 pkt 1-3 wzw.
zart.8 pkt 1 i 2 ustawy z27 lipca2OaI r. Prawo o ustroju sądówpowszechnych(Dz.U. z2020r.
poz. 365 ze zm.), art. 207 § 2 Kodeksu pracy (Dz. U. z 2019 t. poz. 1040 ze zm.), art. 22 lst. I

ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakńnych u
ludzi (Dz. U. z2019 r. poz. Iż39 zę zm.), aft. 14a ust. 4 i 9 w zw. zart. 15 zzs ust. 1 i 6 ustawy z
dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-l9, innych chorób zakaźnych orilz wrvołanych nimi
sl,tuacji kryzysowych (Dz. U. z2020 r. poz.374 zę zm.), §1 tozporządzenia MinisttaZdtowiaz20
marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U.
z 2020 t. poz. 49I ze zm.), §1 i §13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3l marca 2a20 r. w
sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu

epidemii (Dz, U, z2020 r. poz.566 ze zm.) oraz mając nawzględzie zapewnienie bezpieczeństwa
pracowników sądu oraz osób przebywających w obiekcie, atakżew związkuzrozprzestrzenianiem
się koronawirusa SARS -CoY -2

zarządza się co następuje:

§1
(wstęp do budynku Sądu)

1. Interesanci wchodzący do budyŃu Sądu zobowiryani są do poddania się środkom
bezpieczeństwa obowiązującym w Sądzie Rejonowym w Piasecznie, w tym: obowiąkowi
dezynfekcji rąk przed wejściem na teren Sądu oraz sprawdzeniu temperatvry przęz
pracowników ochrony.

2. Interesanci zaopatrywani są przez pracowników ochrony w maseczki jednorazowe (za

wyjątkiem sytuacji, gdy Interesant dysponuje własną) oraz zobowiązani są do
nięzwŁocznego założenia przydzielonych środków i bezwzględnego poruszania się w nich
po budyŃu Sądu:

3. Do odwołaniazabrania się wstępu do budyŃu Sądu osobom:
a) które nie poddadzą się wymogom wskazanym w ust. 1;

b) u których po dokonaniu pomiaru temperatury urządzenie pomiarowe wskże
temperaturę ciała vłryższą niż 37,5" C:

c) mają objawy choroby COVID-19 (kaszel, duszności);
d) są objęte kwarantanną;



e) w okresie ostatnich 14 dni wróciły zza granicy, miały styczność z osobą zarażoną
COVID-19 lub osobą objętą kwarantanną.

4. W przypadku stwierdzenta, że osoba wchodząca do budynku Sądu lub juz w nim
przebywająca, w szczęgólności przebywająca na sali rozpraw, spełnia choć 1 krYerium
wskazane w ust. 3 - stosuje się procedurę stanowiącą ZaLącznlk nr 1 do niniejszego
Zarządzenia.

5. Do odwołaniazałnyka się funkcjonującą w Sądzie Rejonowym w Piasecznie szatnię.

§2
(bezpieczeństwo na rozprawach i posiedzeniach)

1. Rozpoznawanie spraw przed Sądem Rejonowym w Piasecznie powinno odbywać się z
zachowaniem wymogów bezpieczeństwa oraz Wmogów sanitarno-epidemiologicznych
opisanych w §1.

2. Na rozprawie lub posiedzeniu, w którym uczestniczy więcej niZ jedna osoba, wprowadza się
obowiązek zachowania niezbędnych środków ochrony:
a) dezynfekcj a r ąk przed rozpoczęciem rozprawy lub posiedzenia;

b) zachowania możliwie największego odstępu pomiędzy wszystkimi osobami
uczestniczącymi w sprawie - w miarę możliwości min. 2 metry;

c) zŃożeniamaseczki ochronnej.

Na wniosek sędziego udostępnia się sędziemu i/lub protokolantowi przyłbicę. Za wydanie
środków odpowiada Oddziń Administracyjny.

3. Poleca się Przewodniczącym Wydziałów lub osobom ich zastępuj4cym, zdjęcie z wokandy,
po uprzedniej akceptacji Prezesa lub Wiceprezesa Sądu Rejonowego w Piasecznie,
rozprawy lub posiedzenia, gdy nie jest mozliwe ich przeprowadzęnie z zachowaniem
wymogów sanitarno-epidemiologicznych obowiązujących w stanie epidemii,

4. Sprawy zudzińem osób pozbawionych wolności lub w inny sposób izolowanych, nalezy, w
miarę możliwości technicznych, prowadzić z użyciem elektronicznych środków zdalnej
komunikacji, zapewniających ptzękaz obrazu i dźwięku.

5. W miarę mozliwości technicznych, zaleca się przesłuchiwanie świadków lub biegłych
wezwanych do Sądu w drodze wideokonferencji prowadzonej z innego pomieszczenia (sali
rozpraw) w Sądzie.

6. Potrzebę przeprowadzeniarczptawy lub posiedzenia w sposób opisany w ust. 4 oraz ust. 5,

sędzia referent zgłasza Kierownikowi Oddziału Administracyjnego oraz Kierownikowi
Sekretariatu z co naj mniej 1 -dniowym vnyprzedzeniem.



2.

J.

7. Przebieg rozpraw i posiedzeń realizowanych przy wykorzystaniu środków komunikacji
zdalnej powinien być utrwalony i przechowywany jako załącznik do akt sprawy.

1.

§3
(działanie Biura Obsługi Interesantów, Czyte|ni Akt, Sali przeglądowej)

Udzielanie informacji w Biurze Obsługi Interesantów odbywa się wyłącznie telefonicznie za
pośrednictwem nrrmerów 22 703-78-97 oraz 22 703-79-04 lub drogą elektroniczną za
pośrednictwem adresu e-mail : bai igl§:a§ę§ĘIa§Lg-qy.P1 .

Udzielanie informacji w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych odbywa się wyłącznie
telefonicznię za pośrednictwem numerów 22 703-19-15 oraz 22 703-79-06 lub drogą
elektroniczną za pośrednictwem adresu e-mail: 1isiegii.ł,iecz},steLł-lpiaseczllo.sr.gclv,pl .

Udostępnia się do wglądu akta spraw, w których:
a, rłyznaczone są w okresie od 30 kwietnia 2020 roku do 22 maja2020 roku rozprawy

lub posiedzenia jawne;

b. biegnie termin do wniesienia środka odwoławczego;
c. biegnie termin do uzupełnienia braków formalnych pism procesowych,

wymagających wglądu do akt sprawy.
W razię wątpliwości lub w innych przypadkach niecierpiących zwłoki decyzję o
udostępnieniu akt do wglądu podejmuje Przewodnicząay Wydziału.

Wgląd do akt spraw Interesanci otrzymują po uprzednim telefon icznymlub e-mailowym
zamówieniu za pośrednictwem numerów: 22 703-78-97, 22 703-79-04 lub adresu e-mail:

h"aii{łpld§§§ato.§,,"r,g$żLpl . Wniosek o wgląd do akt powinien zawięrac wskazanie przyczyn,
dla których wgląd do akt jest konieczny. Wgląd do akt następuje po telefonicznym lub e-
mailowym potwierdzeniu, że udostępnienie akt nastąpi w wyznaczonym dniu i o określonej
godzinie.

Zama:wrunie odpisów, wypisów lub kserokopii z akt prowadzone jest w formie telefonicznej,
elektronicznej (e-mail, ePUAP), korespondencyjnej oraz w razie uzasadnionej konieczności,
za pośrednictwem Biura Podawczego.

6. Wydawanie odpisów, wypisów lub kserokopti z akt następuje v,ryłącznie za pośrednictwem
operatora pocztowego; na uzasadniony wniosek w przypadkach wyjątkowych
niecierpiących zwłoki Przewodniczący Wydziału może zaruądzić wydanie za
pośrednictwem Biura Obsługi Interesantów w budynku Sądu.

7. Zawięsza się działanie Sali przeglądowej IV Wydziału Ksiąg Wieczystych; na uzasadniony
wniosek w przypadkach wyjątkowych niecierpiących zwłoki Przewodniczący Wydziału
może podjąć decyzję o udostępnieniu akt księgi wieczystej do wglądu w Wznaczonym dniu
i o określonej godzinie

4.

5.



8. Z Cątelni Akt oraz z Sali przeglądowej Wydziału IV Ksiąg Wieczystych może korzystać w
tym samym czasie tylko jeden Interesant.

§4
(działanie Biur Podawcrych oraz e-odwołania)

1. Bezpośrednie składanie pism i wniosków na Biuro Podawcze Sądu Rejonowego w
Piasecznie oraz Biuro Podawcze IV Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w
Piasecznie, do odwołania odbyra się wyłącznie w wyznaczonych, stosownie oznaczonych
punktach zlokalizowalych w pobliZu wejścia głównego do budynku Sądu. Wyznaczone
punkty dostępne sąbez konieczności wchodzenia na teren Sądu.

2. Zapisy ust. 1 nie dotyczą przypadków składania pismprzez osoby przebywające na terenie
Sądu w związku z udzińęm w odbywających się w tym dniu rozprawach i posiedzeniach
lub umówionym terminem wglądu do akt.

3, Zarządza się dokonywanie przęz Oddział Administracyjny lub innych upoważnionych
pracowników, wydruków pism procesowych zawierających środki zaskarżenia otaz
wnioski o sporządzenie uzasadnienia orzęczęnialub zarządzenia wedługponizszych zasad:

a) wydrukowi podlega treść tych pism zawarta w e-mailach przesyłanych na adres: ę-
pc{i}Cąl}iąigjmąŁe_§_7,Jlo_§fi€*]:§1 o ile jest ona doŁączona do e-maila w oddzielnym pliku
w formacie .pdf;

b) zńączniki wskazane w treści pisma nie podlegają wydrukowi;
c) po dokonaniu wydruku pracownik Oddziału Administracyjnego lub inny upoważniony

pracownik, potwierdza wpłynięcie pisma do Sądu Rejonowego w Piasecznie poptzez
przystawienie prezentaty Sądu zę wskazaniem daty i godziny wpłyuąr;
jako datę i godzinę wpływu przyjmuje się datę i godzinę wydruku;
e-maile przysłane do godz. 14.00 w dni robocze podlegają wydrukowi w tym samym
dniu, przysłane po godz. 14.00 podlegają wydrukowi w kolejnym dniu roboczym,
przesłane w dni wolne od pracy podlegają wydrukowi w pierwszym dniu roboczym;
e-maile, o których mowa w ust. 1 nie podlegają usuwaniu ze skrzynki mailowej;
w dniu przystawienia prezentaty Sądu, albo najpóźniej w następnym dniu roboczym
skanuje się pierwszą stronę pisma z prezentatą Sądu i przesyła się skan e-mailem na
adres e-mailowy, z którego pobrano treść pisma do wydruku;
potwierdzone prezentatą środki zaskarżenia i wnioski o sporządzenie uzasadnienia
przekazuje się niezwłocznię na Biuro Podawcze celem zarejestrowania w systemie, a
następnie do właściwych wydziałów.

d)

e)

D
g)

h)



§5
(czasowe ograniczenie wysyłania korespondencji)

l. Wstrzyrnuje się wysyłanie pism sądowych (w tym odpisów orzeczeń, zarządzeń i
uzasadnień), które wiążą się z tozpoczęciem biegu terminu do wniesienia środka
zaskarżęnia bądź innych terminów procesowych, sądowych oraz akt sądowych z
wyłączeniem spraw egzekucyjnych, wieczystoksięgo!\ych oraz wszystkich pism sądowych
w sprawach pilnych wymienionych w Zarządzeniu Nr 28/2020 z dnia28 kwietnia 2020 roku
Prezesa Sądu Rejonowego w Piasecznie, a także innych spraw uznanych za niecierpiące
zwłoki przez Przewodniczącęgo Wydziału w szczególnie uzasadnionym przypadku.

2. Akta spraw niecierpiących zwłoki, o których mowa w §1, powinny być przesyłane do Sądu
Okręgowego w Warszawie z przymocowanąna obwolucie kartką z napisem ,,KONIECZNE
DO WYSŁANIA" zaś pod spodem,,na zarządzenię P rzewodniczącego Wydziału".

3. Wstrzymujemy wysyłanie zawiadomień i wezwań na terminy rozpTaw i posiedzeń inne niz
te, które odbędą się w maju i czerwcu 2020 r., chyba, że w szczęgólnie uzasadnionych
przypadkach Przewodniczący Wydziału lub osoba go zastępuj ąca zarządzi inaczej.

4. Polecamy Przewodniczącym Wydziałów lub osobom ich zastępującym sprawowanie
bieżącego nadzorunad kwalifikowaniem do wysyłki korespondencji określonej w §l.

i.

§6
(obj ęcie kwarantanną korespondencj i wpływaj ącej)

Wszystkie pisma i akta spraw kierowane do Sądu Rejonowego w Piasecznie (zwyłączeniem
wniosków wpływających do IV Wydziału Ksiąg Wieczystych) podlegają obowiązkowej
kwarantannie w specjalnie do tego celu wydzielonym pomieszczeniu przęzokres 24 godzin,
za vłyjątkiem spraw pilnych, do których naIeżą wnioski o przedłużenie tlrmczasowego
aresztowania w postępowaniu przygotowawczym oraz wnioski zakładów leczniczych
związane z ochroną zdrowia psychicznego,

Po zakończeniu kwarantanny pismo/akta spraw należy oznaczyc prezentatą z datą wpływu
(dotyczy korespondencji przekazywanej za pośrednictwem operatora pocztowego), którą
jest faktycznadatawpłyrł.u iprzekazacje do właściwej komórki organizacyjnej.

§7
(działanie Kasy)

Do odw'ołania zmienia się organizację działania Kasy Sądu Rejonowego w Piasecznie w taki
sposób. że przyjmowanie rłpłat odbylł,a się wyłącznie na rachunek bankowy Sądu. Zakup znaków
sądowych ptzez Interesantów powirrien odbyw,ać się za pośrednictwem strony:

l: ; :,,,,,l,'_,,,,,,,l,,i,:,],,,,,,,_,,_,'

2.



§8
(odwołane dyżury)

Do odwołania wstrzymuje się dyżury poniedziałkowe po godzinie 16:00 we wszystkich komórkach
or ganizacyjnych S ądu Rej onowe go w Piasecznie.

§9
(wstrzymanie przyj mowania interesantów)

Do odwołania wstrzymuje się przyjmowanie interesantow przęz wszystkie osoby fuŃcyjne Sądu
Rejonowego w Piasecznie, tj. Prezesa, Wiceprezesa, Dyrektora, Przewodniczących Wydziałów,
Kierowników Sekretariatów, Sekcj i oraz O ddziałów.

§10
(wideokonferencje na rzecz innych sądów)

Do odwołania wstrzymuje się pfzeprowadzarie w Sądzie Rejonowym w Piasecznie
wideokonferencji na rzęcz innych sądów.

§11
(dyżury mediatorów)

Do odwołania wstrzymuje się przeprowadzanie w Sądzie Rejonowym w Piasecznie dyżurów
mediatorów.

§12
(postanowienia końcowe)

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 4 maja 2020 roku i obowiązuje do odwołania oraz
podlega publikacji na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Piasecznie.

2. Z dniem 4 maja 2020 roku tracą moc dotychczas wydane Zarządzenia Prezesa orazPrezesa i
Dyrektora Sądu Rejonowego w Piasecznie:

a) Zarządzenie Nr 16/2020 Pręzęsa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Piasecznie z dnia23
marca 2020 roku w sprawie objęcia obowiązkową kwarantanną pism/akt wpływających
do Sądu Rejonowego w Piasecznie;

b) Zarządzenie Nr 1712020 Prezęsa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Piasecznię z dnia23
marca 2020 roku w sprawie organizacji wejścia Interesantów na teren Sądu Rejonowego
w Piasecznie;

c) Zarządzenie Nr 19/2020 Prezesa Sądu Rejonowego w Piasecznie z dnia ż5 marc,a 2020
roku w sprawie ograniczenia pracy Sądu Rejonowego w Piasecznie;



d)

e)

Zarządzenie Nr 2012020 Pręzęsa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Piasecznię z dnia25
marca 2020 roku w sprawie czasowęgo ograniczenia wysyłania korespondencji z Sądu
Rejonowego w Piasecznie;

Zarządzenie Nr 2112020 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Piasecznie z dnia25
marca 2020 roku w sprawie przesyłania do Sądu Rejonowego w Piasecznie treści
środków odwoławczych i wniosków o sporządzenie uzasadnienia za pomocą poczty
elektronicznej;

Zarządzenie Nr 2212020 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Piasecznie z dnia 26
matca 2020 roku w sprawie zmiany oryanizacji pracy Biura Podawczego, Biura Obsługi
Interesantów i Czytelni Akt, Kasy oraz Biura Podawczego IV Wydziału Ksiąg
Wieczystych Sądu Rejonowego w Piasecznie.

Prezes

Sqdu Rejonowego w Piasecznie



Załączn|kNr l do ZarządzeniaNr 33/2020 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego

w Piasecznie z dnia30 kwietnia 2020 roku

Wejście do Sądu

Osoba potencjalniezarażona-bez i z objawami chorobowymi

Pomiar temperatury równy lub większy 37o5oc

Odmowa wstępu do da|szej części budynku Sądu/polecenie natychmiastowego opuszczenia

budynku sądu z uwagi na stwarzanie stanu zagtożenia epidemicznego.

1. Zębranie danych w/w osoby celem ustalenia, czy osoba niewpuszczona to osoba

wezwanalzawiadomiona na odbyrvającą się rozprawę lub pracownik.

2. Poinformowanie Kierownika właściwego sekretariatu celem przekazania informacji

Przewodn i c zącęmu składu lub ptzełożone go n i ewpuszczonego pracown ika.

3 . Sporządzenie notatki urzędowej z przebiegu zdarzęnia.

\il przypadku odmowy opu§zczenia budynku

l . Odizolowanie w/w osoby - pomieszczenie izolacji na parterze (nr 17).

2. Kontakt telefoniczny z Kierownikiem Oddziału Administracyjnego (w. 888) w celu zębrania

danych w/w osoby.

3. Poinformowanie Kierownika Sekretariatu celem przekazania informacji Przewodniczącemu

składu lub przełożone go n i ewpuszczone go pracown i ka.

4. Powiadomienie właściwych służb i postępowanie z osobą potencjalnie zarażoną ściśle według

ich zaleceń.

5. Sporządzente przez Kierownika Oddziału Administracyjnego lub innego upoważnionego

pracownika notatki urzędowej zawierającej dane wszystkich osób, które miały kontakt z wlw

osobą, dane tej osoby oraz opis zdarzęnia.

6. Przeprow adzęnię dezynfekcj i pom ieszczen ia izolacj i.

Sala rozpraw

Osoba potencj aln ie zar ażona - bez obj awów chorobowych

Dalsze procedowanie należy do decyzji sędziego, jednak rekomenduje się odroczenie
tozprawy:

D ecyzj a o kontynuowaniu r ozprary Decyzja o odroczeniu rozprawy

1. Kontakt tęlefoniczny z Kierownikiem

Oddziału Administracyjnego (w. 888).

2. Zachowanie odstępu od osoby potencjalnie

l. Kontakt telefoniczny z Kierownikiem

Oddziału Administracyjnego (w. 888).

2. Zachowanie odstępu od osoby potencjalnie



oddelegowani do domu na 14 dni lub do

czasu uzyskania wyniku testu osoby

potencjalnie zarażonej (w maseczkach

oczekują w sali rozpraw lub w holu

głównym na rzęczy osobiste zniesione przez

pracownika vnydziału, a następnie

opuszczają budynek).

9. Kierownik Oddziału Administracyjnego

wzywa policję, jeśli osoba wróciła z

zagranicy (złamanie obligatoryjnej

kwarantanny) powiadamia stację sanitarno -
epidemiolo giczną.

10. Sporządzenie notatki urzędowej z

przebiegu zdarzęnia i przesłanie jej

Prezesowi oraz Dyrektorowi Sądu.

1 1. Kierownik Oddziału Administracyjnego

podejmuje kontakt z powiatową stacją

sanitarno-epidemiologic zną celem uzyskania

wyniku testu w kierunku koronawirusa

osoby z punktu 4.

Administracyjnego wzywa policję, jeśli

osoba wróciła z zagranicy (złamanie

epidemiolo giczną.

Sporządzenie notatki urzędowej z

przebiegu zdarzenia i przesłanie jej

Prezesowi oraz Dyrektorowi Sądu.

Kierownik Oddziału Administracyjnego

podejmuje kontakt z powiatową stacją

sanitamo-epidem iologiczną

uzyskania wyniku testu

koronawirusa osoby z punktu 4.

8.

9.

obligatoryjnej

powiadamia

kwarantanny) lub

stację sanitarno

celem

w kierunku

Sala rozpraw

Osoba potencjalniezarażona - z otljawami chorobowymi

Kontakt telefoniczny z Kierownikięm Oddziału Administracyjnego (w. 888) celem

wezwania służb ratowniczych (karetka, jeśli osoba wróciła z zagranlcy w ciągu ostatnich

14 dni informuje policję).

Zachowanię odstępu od osoby potencj alni e zarażonej na 2 metry .

Uzyskanie danych osobowych (imię, nazwisko, numer telefonu) osób przebywających na

sali rozpraw w charakterze publiczności oraz potwierdzenie posiadanych danych stron

postępowania, pełnomocników, świadków, ławników, prokuratora - do protokołu, a

jeżeli nie jest sporządzany do notatki urzędowej sporządzanej ptzez protokolanta, na

podpis sędziego referentalprzewodniczącego składu orzekającego, zawierającej takZe

datę rozprawy oraz sygnaturę sprawy. Ww notatkę lub wyciąg z protokołu należy

ptzekazać do Kierownika Oddziału Administracyjnego. Notatka lub wyciąg z protokołu

będzie przechowywanaprzęz 3 miesiące, a następnie komisyjnie zniszczona.

1.

J.



4. Sędzia podejmuje decyzję o odroczeniu rozpravłylzamknięciu przewodu sądowego lub

zarządzeniu przerwy.

5. Kierownik Oddziału Administracyjnego powiadamia stację sanitarno - epidemiologiczną

albo inną właściwą słuzbę i postępuje z osobą potencjalnie zarażoną ściśle według jej

zalecęń.

6. Obecni na rozprawie (poza osobą z objarrami) opuszcza.ią brrdynek bez zbędnej zi,vłoki.

7. Sędzia referent lub skład sędziowski oraz protokolant zosta.ią oddelegowani do domu na

l4 dni kwarantanny lub do czasu uzyskania wi,niku testu osoby potenc.jalnie zarażonej

(w maseczkach oczekują w sali rozprar,v lub rv holu głÓ,,vnym na rzęczy osobiste

zniesione przez pracownika wydziału. a następnie opuszczają budynek).

8. Sporządzenie notatki r-rrzędowej z przebiegu zdarzenia i przesłanie .je.i Prezesowi oraz

Dyrektorowi Sądu.

9. Sala rozpraw zostaje zdezynf-ekolvana i zamknięta przez 2 kolejrie dni" o czym

poinformowany zosta.ie Przewodrricząc1,, właściwego Wydziału oraz Kierownik

r,vłaśc iwego sekretariatu..

l0. Kierownik Oddziału Administracy.inego podejmuje kontakt z por.viatową stacją

sanitarno-epidemiologiczną celem uzyskania wyniku testu w kierunku koronawirusa

osoby z ob.iawami punktu 6,



Do wiadomości:

l. Prezes Sądu Apelacyjnego w Warszalvie
2. Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie
3. Prokurator Regionalny w Warszawie
4. Prokurator Okręgowy r,v Warszawie
5. Prokurator Rejonowy w Piasecznie
6. Prezes Prokrrratorii Generalne.j Rzeczl,pospolite.i Polskiej
7, Komendant Rejonowy, Policji w Piasecznie
8. Dziekan Okręgor,lej Rady Adrvokackiej rv Warszawie
9. Dziekan Okręgolvej lzby Radcórv Prawnych w Warszawie
l0. Wiceprezes Sądu Rejonorvego w Piasecznie
l 1. Przervodrriczący orazZastępcy Przewodniczących Wydziałów I-IV Sądu Rejonowego lv Piasecznie
l2. Sędziowie SądLr Rejonowego rł,Piasecznie
13, Kierorvnicv oraz Zastępcy Kieror.vników Wydziałórv. Sekcji iOddziału Administracyjnego Sądu

Rejonolvego w Piasecznie


