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Pani Justyna Przybylska
Przewodnicząca Prezydium
Krajowego Zarządu KNSZZ „Ad Rem”
Wiceprzewodnicząca Zarządu MOZ
Oddział we Wrocławiu
Pan Dariusz Piskorek
Wiceprzewodniczący Prezydium
Krajowego Zarządu KNSZZ „Ad Rem”
Przewodniczący Zarządu MOZ
Oddział we Wrocławiu
Pan Piotr Domański
Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ
Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości RP
Pani
Iwona NAŁĘCZ-IDZIKOWSKA
Przewodnicząca Krajowej Rady Związku
Zawodowego Pracowników Wymiaru
Sprawiedliwości RP z siedzibą w Warszawie
„Centrala Forum Związków Zawodowych”
Pani Edyta Odyjas
Przewodnicząca MOZ NSZZ „Solidarność”
Pracowników Sądownictwa i Prokuratury

Szanowni Państwo,
W związku z kolejnymi pismami Związków Zawodowych oraz w wykonaniu
polecenia Pana Ministra Michała Wójcika Departament Budżetu i Efektywności Finansowej
w załączeniu uprzejmie przesyła rekomendacje i wytyczne skierowane do sądów
powszechnych w związku z zagrożeniem zarażenia koronawirusem SARS-CoV-2.

Jednocześnie – w odniesieniu do wszystkich pism kierowanych w związku
z ww. sytuacją do Ministerstwa Sprawiedliwości przez Związki Zawodowe działające
w sądach powszechnych, w tym w szczególności przez KNSZZ ”Ad Rem” – uprzejmie
przypominamy, że organem sądu jest nie tylko dyrektor, ale i prezes sądu, który kieruje
sądem i reprezentuje sąd na zewnątrz, z wyjątkiem spraw należących do kompetencji
dyrektora sądu.
Chcemy Państwa zapewnić, że Kierownictwo resortu sprawiedliwości oraz właściwe
komórki Ministerstwa Sprawiedliwości są w ciągłym i ścisłym kontakcie z Prezesami
oraz Dyrektorami Sądów Apelacyjnych.
Podczas wideokonferencji z Prezesami i Dyrektorami Sądów Apelacyjnych
przekazywane są informacje o sposobach działania, które – po wydaniu stosownych
zarządzeń przez prezesów sądów – mają zapewnić bezpieczeństwo pracownikom sądów,
orzecznikom,

pełnomocnikom

i

obywatelom

korzystającym

z

prawa

do

sądu

przy zabezpieczeniu ciągłości działania sądów powszechnych. Wskazujemy przy tym, że ww.
zarządzenia Prezesów sądów są na bieżąco publikowane i kierowane do pracowników sądów.
Ponadto do sądów na bieżąco przesyłane są wytyczne i rekomendacje wskazujące
na sposób działania jednostek w celu zminimalizowania rozprzestrzeniania się koronawirusa
Sars-CoV-2. Należy nadmienić, że w ww. pismach poruszone zostały kwestie związane
z możliwością wykonywania pracy zdalnej czy też świadczenia pracy rotacyjnej, jak również
skierowania pracowników na zaległy urlop wypoczynkowy na warunkach przewidzianych
w Kodeksie pracy, przy czym ostateczne decyzje w ww. sprawach pozostają w gestii
pracodawców.
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