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Sz.P
Minister Sprawiedliwości

Szanowny Panie Ministrze,
Prezydium KNSZZ "Ad Rem" z siedzibą we Wrocławiu mając na względzie
rozprzestrzeniającą się epidemię "koronawirusa" oraz apele kierowane przez Premiera Rządu
oraz Ministra Zdrowia do całego społeczeństwa, a także wobec podjętej decyzji o zamknięciu
na okres dwóch tygodni szkół oraz przedszkoli, zwraca się o rozważenie podjęcia decyzji o:
1. Odwołaniu zaplanowanych rozpraw i posiedzeń na okres do 25 marca 2020r. przy
pozostawieniu zapewnienia odbycia się spraw aresztowych, trybowych rodzinnych, czy
innych nie cierpiących zwłoki,
2. Zamknięciu budynków sądów z możliwością wejścia jedynie w celach wskazanych w pkt 1
oraz w pkt 3,
3. Odpowiednim zabezpieczeniu pracowników przyjmujących pocztę i pisma procesowe na
biurach podawczych
4. Wprowadzeniu ograniczenia udzielania informacji jedynie w sposób telefoniczny oraz
e-mail,
Szanowny Panie Ministrze, KNSZZ "Ad Rem" podkreśla, że sądy są specyficznym
urzędem. Urzędem, w którym petenci przemieszczają się po całych budynkach i każdy
pracownik ma kontakt z obywatelami nie tylko swojego miasta, ale także wszystkich
świadków przyjeżdżających z różnych miast i miejscowości, nawet oddalonych. W przypadku
braku odwołania rozpraw i posiedzeń pracownicy nie będą mogli zaopiekować się dziećmi,
a przecież szkoły i przedszkola zostały zamknięte. Sąd nie jest urzędem, w którym przy
normalnym funkcjonowaniu pracownicy dowolnie mogą korzystać z urlopów, czy nawet
zagwarantowanych świadczeń dla rodziców dzieci do lat 8. W sądach urlopy i chorobowe
stanowią o paraliżu możliwości procedowania, a zatem nawet jeśli pracownicy będą chcieli
skorzystać z urlopu wypoczynkowego, to wielu z nich zwyczajnie dostanie odmowę. Drugi
rok z rzędu mówimy głośno o tym, że "bez nas pracowników - sądy nie istnieją". Jesteśmy
szczególnym urzędem, a jako pracownicy jesteśmy szczególnie narażeni na kontakt
z osobami chorymi. Nie możemy zamknąć sekretariatów i nic nie przyniesie ich zamknięcie,
skoro obywatele poruszają się swobodnie po całym budynku, a pracownicy muszą iść na
rozprawy i posiedzenia. Dochodzą do nas niepokojące sygnały o kwarantannach w najbliższej
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rodzinie pracowników, czy o tym, że w sprawach zeznawali świadkowie, którzy przyjechali
np. z Włoch i źle się czują mając gorączkę. Wobec takich sytuacji pracownicy pozostają
bezsilni i w żaden sposób nie mogą się odizolować. Ponadto zaznaczamy, że sądy wobec
zaistniałej sytuacji stają się zagrożeniem nie tylko dla pracowników, ale także dla obywateli,
stając się potencjalnym źródłem zakażeń.
Mając powyższe na względzie wnosimy o koordynację działań w tym zakresie i zalecenie
podjęcia takich działań ochronnych. Podkreślamy jednocześnie, że podjęcie tych działań
pozwoli pracownikom zarówno na skorzystanie z urlopu, z zagwarantowanego świadczenia
w celu opieki nad dziećmi do lat 8, ale także pozwoli na nadrobienie zaległości w pracy.
Pozostanie w miejscu pracy, z jednoczesnym zminimalizowaniem zagrożeń może
spowodować także korzystne skutki dla wykonania często zaległej pracy biurowej związanej
z rozpisywaniem spraw, z napisaniem opinii czy sprawozdań. Czas ten zostanie wykorzystany
pozytywnie, ale sądy nie będą stanowiły zagrożenia ani dla pracowników, ani dla obywateli.
Z tych też przyczyn wnosimy o pilne podjęcie decyzji, przekazanie tych zaleceń Dyrektorom
oraz Prezesom Sądów oraz skoordynowanie działań w tym zakresie. Podnosimy jednocześnie,
aby nie zapomnieć o kuratorach sądowych oraz o specjalistach OZSS. Prosimy o zwrotną
informację.

Do wiadomości:
- Dyrektorzy i Prezesi Sądów Apelacyjnych
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