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Sz.P
Minister Sprawiedliwości

Szanowny Panie Ministrze,
Prezydium KNSZZ "Ad Rem" z siedzibą we Wrocławiu mając na względzie
zdrowie i bezpieczeństwo publiczne klientów wymiaru sprawiedliwości, zdrowie i
bezpieczeństwo pracowników, oraz faktyczne możliwości zapewnienia ciągłości działania
wymiaru sprawiedliwości niniejszym, wobec niezwykle trudnej sytuacji związanej z
pandemią "Koronawirusa" zwraca się o niezwłoczne podjęcie kolejnych decyzji i ich
koordynację w skali kraju. Przypominamy, że z informacji przekazanych przez Ministra
Zdrowia wynika, że po przekroczeniu liczby 100 przypadków zarażenia, wirus wejdzie w fazę
niekontrolowanego rozprzestrzeniania się. Od ostatniego naszego stanowiska, które zostało
uwzględnione, choć nie we wszystkich sądach w sposób pełny minęło zaledwie kilka dni,
które spowodowały przekroczenie granicznej liczby zarażonych. Mając powyższe na
względzie przedstawiamy poniżej rozwiązania, których zastosowanie przyniesie pozytywne
dla wszystkich skutki patrząc tak przez pryzmat zdrowotny, pryzmat przeciwdziałania
rozprzestrzenianiu się wirusa, jak również czyniący zadość obowiązkowi MS oraz
poszczególnych pracodawców, do zapewnienia ciągłości działania wymiaru
sprawiedliwości.
Niniejszym zwracamy uwagę na fakt, że podstawy prawne do podjęcia działań o
charakterze radykalnym ale i koniecznym znajdują oparcie w przepisach prawa, które
bezwzględnie powinny zostać zastosowane jako obowiązujące, tj.:
1. §8 ust.1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie
ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U.
2020.433),
2. Art. 207 § 2 Kodeksu pracy (Dz.U. 2019.1040),
3. Art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i
chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. 2019.1239 t. j. z późn. zm.),
Zwracamy zatem uwagę na fakt, że zgodnie z §8 ust.1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej
Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego jednostka organizacyjna wykonująca zadania o
charakterze publicznym może podlegać ograniczeniu polegającym na wykonywaniu
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określonych przez kierownika tej jednostki zadań, z wyłączeniem bezpośredniej obsługi
interesantów. Oznacza to po pierwsze, że decyzje w tym zakresie samodzielnie powinni
podjąć poszczególni Prezesi oraz Dyrektorzy sądów, po drugie ograniczenie powinno
skutkować całkowitym wyłączeniem udziału klientów urzędu/jednostki z obsługi,
ograniczając rolę do świadczenia pomocy. Specyfika sądów wskazuje, że zgodnie z
cytowanym przepisem należy w całości odwołać posiedzenia i rozprawy z wyjątkiem ściśle
określonych rodzajów, jak również całkowite wykluczenie bezpośredniej obsługi w innych
sprawach. Do właściwego zastosowania tego przepisu konieczne jest wydanie stosownych
zarządzeń przez "zarządzających jednostką". Stąd też, celem ujednolicenia w skali kraju
wydawanych przez "kierowników jednostek" zarządzeń, zwracamy się bezpośrednio do Pana
Ministra, celem skoordynowania działań. Każdy kierownik jednostki musi stosowne
zarządzenie organizacyjne, mające na względzie przede wszystkim skutki dla zachowania
ciągłości działania wydać samodzielnie. KNSZZ "Ad Rem" zwraca uwagę na fakt, że bez
zaangażowania Ministerstwa może dojść do opóźnień w wydawaniu zarządzeń,
organizacyjnego chaosu, lub nawet zastosowania niejednolitych rozwiązań. Konieczność
podyktowana zapewnieniem realizacji podstawowego zadania Państwa, jakim jest
zapewnienie funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości wymaga dziś podjęcia decyzji o:
1. wprowadzeniu ograniczenia funkcjonowania sądów poprzez prowadzenie jedynie ściśle
określonych rodzajów spraw
2. wyłączenie funkcjonowania części zakładu pracy oraz zwolnienie z obowiązku świadczenia
pracy w miejscu jej wykonywania urzędników i innych pracowników z zachowaniem prawa
do 100% wynagrodzenia (z zachowaniem harmonogramu pracowników dyżurujących, oraz z
zachowaniem bezpieczeństwa dla pracowników znajdujących się w grupie ryzyka, nie tylko
ze względu na wiek, ale także ze względu na choroby współistniejące - wielu pracowników
choruje przewlekle, także na choroby onkologiczne co nie w normalnych warunkach nie
przeszkadza im w wykonywaniu pracy)
3. wprowadzenie w stosunku do pracowników, którzy mogą wykonywać ze względu na swój
zakres obowiązków pracę poza zakładem pracy - wykonywania pracy zdalnie,
4. Odwołania rozpraw i posiedzeń na okres co najmniej dwóch miesięcy, przy czym należy
skorzystać z szerokiego powiadomienia w formie ogłoszeń publicznych w prasie lokalnej, ale
także przez stronę rządową w mediach - zaniechanie odwołań poprzez pocztę polską i
konieczność wysłania przesyłki
5. Wprowadzenia przepisów przejściowych związanych z przedawnieniem czynów,
przedawnieniem roszczeń, terminów procesowych zawitych itd. - stosowne propozycje
zostały przedstawione przez Stowarzyszenie Adwokatów (ORA w Warszawie)
W ocenie Prezydium KNSZZ "Ad Rem" tylko powyżej wskazane działania spowodują
likwidację zagrożeń rozprzestrzeniania się wirusa, jak również zabezpieczą prawidłowe
funkcjonowanie sądów na dość długi okres czasu, przy czym spowoduje to zapewnienie
ciągłości funkcjonowania sądów. Zwracamy uwagę na fakt, że jeśli zarażony będzie jeden
pracownik sądu, cały sąd jest zamykany na kwarantannie. Mamy już dwa sądy zamknięte, a w
kolejnych są niepokojące przypadki, o których zapewne Pan Minister wie na skutek
przedkładanych informacji. Przy utrzymaniu dotychczasowego sposobu funkcjonowania
sądów, bez zastosowania §8 ust.1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca
2020 roku w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia
epidemicznego dojdzie do paraliżu i braku zapewnienia kadry orzeczniczej i administracyjnej
mogącej wziąć udział w czynnościach pilnych np. aresztowych. Tylko rozsądne działanie jest
w stanie zabezpieczyć ciągłość działania sądów i gotowość pracowników do świadczenia
pracy.
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Mając powyższe na względzie żądamy niezwłocznego podjęcia się działań
organizacyjnych, koordynujących zarządzenia poszczególnych jednostek, oraz
poinformowania KNSZZ "Ad Rem" o podjętych decyzjach.

Do wiadomości:
- Dyrektorzy i Prezesi Sądów Apelacyjnych
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