
Warszawa, 06 kwietnia 2020 r.       

Pani Edyta Odyjas

Przewodnicząca MOZ NSZZ „Solidarność”

Pracowników Sądownictwa i Prokuratury 

Szanowna Pani Przewodnicząca, 

odpowiadając na Państwa pismo z dnia 31 marca 2020 r. i odnosząc się do zgłoszonych 
wątpliwości dotyczących kwestii możliwości powierzenia zadań związanych 
z wykonywaniem transkrypcji protokołów elektronicznych osobom, która na co dzień, 
w ramach stałych obowiązków służbowych nie są członkami zespołów tranksrybenckich, 
uprzejmie wyjaśniam, że Departament Budżetu i Efektywności Finansowej nie jest właściwy 
do zajmowania wiążącego stanowiska w kwestiach poruszanych w przedmiotowym piśmie.

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 
2019 r.– Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. poz. 1141), osoby 
odpowiedzialne za zapewnienie wykonania transkrypcji oraz osobę kierującą wykonywaniem 
tych czynności spośród pracowników sądu wyznacza Prezes sądu apelacyjnego a Prezes sądu 
okręgowego, a także prezes sądu rejonowego wyznacza pracowników sądu odpowiedzialnych 
za kontakt z osobą kierującą czynnościami związanymi z transkrypcją (§ 117).

Zwracając się zatem do Państwa o kierowanie korespondencji do właściwych jednostek 
i komórek organizacyjnych, zgodnie z ich kompetencjami, jednocześnie biorąc pod uwagę 
obecną, wyjątkową i trudną dla wszystkich sytuację, w porozumieniu z Kierownictwem Sądu 
Apelacyjnego we Wrocławiu przedstawiamy następujące wyjaśnienia.

Przedmiotowe rekomendacje Zastępcy Koordynatora Krajowego ds. informatyzacji 
sądownictwa powszechnego dotyczą tylko organizacji pracy sądów powszechnych w trakcie 
trwania stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii w związku z wystąpieniem 
na terenie naszego kraju ognisk zachorowania na COVID-19. Zaistniała obecnie sytuacja 
powoduje konieczność zmierzenia się z wyzwaniami natury organizacyjnej oraz podjęcia 
działań mających na celu sprawne i efektywne zarządzanie zasobami kadrowymi, które 
gotowe są do świadczenia pracy, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa 
pracowników i minimalizacji bezpośredniego kontaktu między pracownikami 
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oraz interesantami sądów powszechnych. Propozycja ta odnosi się zatem wyłącznie 
do organizacji pracy personelu sądu w tym szczególnym dla wszystkich okresie 
i nie ma charakteru trwałej zmiany składu zespołów transkrybenckich. 

Zauważyć należy, że kierując się zaleceniami formułowanymi przez organizacje 
międzynarodowe, jak również krajowe, w tym przede wszystkim przez Głównego Inspektora 
Sanitarnego oraz Ministerstwo Zdrowia, pracodawca powinien podejmować działania 
zmierzające do zminimalizowania ryzyka transmisji wirusa SARS-COV-2 w miejscu pracy. 
Zalecana jest m.in. organizacja pracy w trybie zdalnym dla jak największej liczby 
pracowników. Praca w takim trybie ogranicza zagrożenie związane zarówno z zarażeniem 
bezpośrednim, od innych współpracowników, petentów lub osób, z którymi pracownik 
ma kontakt w drodze do pracy (np. w komunikacji miejskiej), jak i za pośrednictwem 
kontaktu z materiałami pochodzącymi od innych osób (np. aktami sądowymi). 

Regulacje dotyczące ww. zaleceń znalazły zwoje odzwierciedlenie w ustawie 
z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 
nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374), zgodnie z którą w celu przeciwdziałania 
COVID-19 pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, 
pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna). 
Pozytywne znaczenie zastosowania przez pracodawcę rozwiązań związanych z praca zdalną 
podkreślają również środowiska związkowe. Bezspornie praca zdalna stanowi 
najdogodniejsze rozwiązanie minimalizujące ryzyka związane z występowaniem na terenie 
Polski zagrożenia zarażeniem wirusem SARS-COV-19, zarówno z perspektywy pracodawcy, 
jak i pracownika sądu.

Nie należy jednakże zapominać, że pracownik, który został skierowany 
do wykonywania pracy zdalnej, pozostaje wciąż zobligowany do świadczenia pracy, 
czyli wykonywania na rzecz pracodawcy określonych zadań. Wielu pracowników w swojej 
codziennej pracy realizowało zadania, które nie mogą być wykonywane w sposób efektywny 
w ramach pracy zdalnej, gdyż wymagają fizycznej obecności w siedzibie sądu (czego 
przykładem mogą być pracownicy biur podawczych, protokolanci, pracownicy wydziałów 
sądowych, którzy potrzebują zapewnienia wglądu do akt sądowych, dla wykonywania 
wszystkich zleconych przez kierownika czynności). W takim wypadku uznanie, że w związku 
z wykonywaniem pracy w formie pracy zdalnej, pracownik ten nie może otrzymać polecenia 
wykonywania zadań innych niż zadania, które wykonuje na co dzień, wiązałoby się 
w rzeczywistości z koniecznością świadczenia przez pracodawcę wynagrodzenia 
bez ekwiwalentu w postaci pracy po stronie pracownika. Obecna sytuacja, która stanowi 
znaczne utrudnienie w bieżącej pracy i funkcjonowaniu jednostek sądownictwa, nie stanowi 
bowiem okresu płatnego zwolnienia od wykonywania pracy. Takie podejście mogłoby 



prowadzić m.in. do nieuprawnionego uprzywilejowania takich pracowników, względem 
pracowników, którzy mogą wykonywać ogół swoich obowiązków służbowych w formie 
pracy zdalnej. Byłoby to tym bardziej niezrozumiałe, że po stronie sądów występują liczne 
zadania, które osoby wykonujące pracę zdalną, mogą realizować, czego przykładem mogą 
być właśnie zarekomendowane czynności związane z transkrypcją protokołów 
elektronicznych. Zauważyć należy, że przepisy prawa pracy przewidują instytucję zwolnienia 
od obowiązku świadczenia pracy, natomiast jest to alternatywa dopuszczalna jedynie 
w przypadku, gdy pracodawca nie może wyznaczyć pracownikowi zadań, które 
nie stanowiłyby dla niego zagrożenia lub były niemożliwe do zrealizowania. Pracownik 
bowiem ma obowiązek świadczyć pracę, a pracodawcy przysługuje prawo do wymagania 
w tym zakresie realizacji zadań. Wynagrodzenie stanowi zaś ekwiwalent za wykonaną pracę, 
w przypadku, gdy zaś pracownik nie wykonuje swoich obowiązków, gdyż ich realizacja 
nie jest możliwa, pracodawca ma prawo do wskazania innych zadań, w ramach wypłacanego 
wynagrodzenia. Odnosząc się do obawy Organizacji Związkowej o to czy po ustaniu 
obiektywnych przyczyn odmiennej organizacji pracy sądów, pracownicy nadal zobowiązani 
będą do wykonywania czynności związanych z transkrypcją w ramach stałego wynagrodzenia 
bez dodatków, należy odpowiedzieć przecząco. Nie takie było zamierzenie związane 
z przedstawieniem przedmiotowej propozycji. Faktem są problemy związane ze znacznym 
obciążeniem pracą osób wykonujących na co dzień transkrypcję protokołów elektronicznych 
oraz istniejące opóźnienia w realizacji zleceń w tym przedmiocie, niemniej jednak 
proponowane rozwiązanie nie ma na celu kompleksowego rozwiązania problemu, a jedynie 
bieżącą, doraźną organizację pracy pracowników sądów powszechnych.

Odnosząc się do uwag przedstawionych w trzecim akapicie pisma wyjaśniamy zaś, że 
w proces szkoleniowy zostanie zaangażowana nieznaczna część pracowników Ośrodków 
Transkrypcyjnych. Będą to osoby, które posiadają niezbędne kompetencje oraz predyspozycje 
trenerskie oraz wyrażą wolę udziału w charakterze szkoleniowca. Przedstawione 
rekomendacje nie przewidywały, aby pojedyncze osoby miały zostać całkowicie wyłączone 
z realizacji swoich podstawowych obowiązków, związanych z wykonywaniem zadań 
transkrypcyjnych. Ponadto w celu zapewnienia wysokiej efektywności procesu 
szkoleniowego, przy jednoczesnej optymalizacji czasu zaangażowania szkoleniowców, 
udostępniony został zestaw narzędzi wspierający ten proces. Do najważniejszych 
z nich należy zaliczyć:

• kompleksowy samouczek i film instruktażowy opisujący krok po kroku proces 
transkrypcyjny oraz zestaw narzędzi wspierający ten proces, 

• stały cykl spotkań z ekspertem, podczas których można uzyskać odpowiedzi 
na najczęściej pojawiające się pytania oraz samodzielnie zadać pytanie 
specjaliście, 



• skrzynka informacyjna, na którą drogą elektroniczną można wysyłać wszelkie 
pytania dotyczące realizacji procesu.

Z wszystkich wymienionych powyżej narzędzi możliwe jest korzystanie w trybie pracy 
zdalnej przy wykorzystaniu udostępnionych mechanizmów komunikacji na odległość.

Niezrozumiałym jest argument, że przewidywalnie czas konieczny na przygotowanie 
pracowników do wykonywania transkrypcji oraz cała procedura związana z wykonaniem 
zadań prawdopodobnie potrwa dłużej niż obostrzenia związane z zapobieganiem 
rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Nie jest jasnym w oparciu o jakie dane Organizacja 
Związkowa poczyniła takie szacunki, niemniej z posiadanego dotychczas doświadczenia 
wynika, że proces szkoleniowy, zabezpieczony w taki sposób jak powyżej opisany, pozwala 
na uzyskanie przez pracownika odpowiednich umiejętności w ciągu zaledwie kilku dni 
oraz osiągnięcie minimalnej efektywności w ciągu dwóch tygodni. Przy tym należy 
uwzględnić, że proces szkoleniowy będzie dotyczył nie nowych pracowników, 
a dotychczasowych pracowników sądów, którzy nie mają problemów z obsługą komputerów 
oraz systemów repetytoryjno-biurowych, a także posiadają już specyficzną wiedzę związaną 
z wykonywaniem pracy w wymiarze sprawiedliwości. Nie sposób zgodzić się z opinią 
Organizacji Związkowej, że taka organizacja pracy nie wpłynie na poprawę terminowości 
realizacji zleceń sporządzenia protokołów elektronicznych, a nawet spowoduje powiększenie 
opóźnień. Opinia ta jest o tyle nieuzasadniona, że propozycja organizacji pracy zespołów 
transkrybentów nie zakłada, że osoby, które dotychczas wykonywały te zadania, zostają 
odsunięte od tych obowiązków. Takie stwierdzenie można odczytywać jako wyraz ogólnej 
niechęci do wdrożenia przedmiotowego rozwiązania, co jest niezrozumiałe z uwagi na fakt, 
że propozycja powstała właśnie w trosce o zapewnienie pracownikom możliwości 
wykonywania pracy w formie pracy zdalnej, bez zbędnej ekspozycji na zarażenie wirusem 
SARS-COV-2.

W nawiązaniu do wątpliwości dotyczących podstawy wyłączenia stosowania zapisów 
Regulaminu Pracy, należy zaznaczyć, że projekt zarządzenia stanowi wyłącznie wzór, który 
w sposób dowolny i dostosowany do zasad panujących w danej organizacji może 
wykorzystać każdy z prezesów oraz dyrektorów sądów apelacyjnych, który nie zwalnia 
z obowiązku przeprowadzenia konsultacji z organizacjami związkowymi, jeżeli taki 
obowiązek istnieje. Ponadto zauważyć należy, że projekt zarządzenia nie przewiduje zmiany 
zapisów Regulaminu pracy. Odnosząc się zaś do uwag dotyczących wykorzystania 
przez pracowników sprzętu prywatnego oraz związanych z tym zagrożeń, wymaga 
zauważenia, że propozycja zarządzenia Prezesa i Dyrektora sądu apelacyjnego zobowiązuje 
do stworzenia przez Kierownika Oddziału Informatycznego danego sądu apelacyjnego 
dokumentu określającego zasady bezpieczeństwa pracy z wykorzystaniem urządzeń 
informatycznych. Ponadto stworzona została Instrukcja Użytkownika, która akcentuje 



podstawowe zasady pracy na komputerze prywatnym. Pracownik zatem ma zapewnione 
materiały, z których pozyskać można wiedzę dotyczącą odpowiednich reguł zabezpieczenia 
sprzętu, jak również procesu realizacji zadań. Wykorzystanie prywatnego sprzętu 
przez pracowników tymczasowo przydzielonych do wykonywania zadań związanych 
ze sporządzaniem transkrypcji jest przy tym alternatywnym rozwiązaniem, zaproponowanym 
z uwagi na ograniczone możliwości zapewnienia przez sądy komputerów mobilnych. Obecna 
sytuacja stanowi stan, który wystąpił w sposób nieprzewidziany oraz obiektywnie niezależny 
od intencji pracodawców, stąd też koniecznym jest zastosowanie takich rozwiązań, które 
możliwe są do osiągnięcia w sposób komfortowy dla samych pracowników. Nie jest przy tym 
jasne, co Organizacja Związkowa rozumie pod pojęciem „pełne wyposażenie w narzędzia 
do wykonywania zleconych czynności transkrybenckich”, gdyż do realizacji tego zadania 
konieczne jest posiadanie jedynie komputera. Zwracam również uwagę, że charakter 
wykonywanej przez urzędnika sądu pracy zobowiązuje do zachowania poufności, 
a obowiązek ten nie wygasa w związku z ewentualnym wykonywaniem zadań służbowych 
z wykorzystaniem urządzeń prywatnych. 

W odniesieniu do zasygnalizowanego problemu związanego z pozyskaniem danych 
osobowych i przetwarzaniem ich w różnych systemach w związku z nadawaniem 
do nich uprawnień, należy pamiętać, że przetwarzanie danych osobowych pracowników 
w różnych systemach jest niezbędne do zapewnienia tym pracownikom możliwości 
wykonywania przez nich pracy. W sądownictwie powszechnym obowiązuje bowiem pewien 
standard pracy związany z wykorzystaniem w bieżących czynnościach systemów 
teleinformatycznych, które ułatwiają, usprawniają i przyspieszają pracę personelu sądu. 
Pracodawca może przy tym wykorzystywać dane osobowe pracowników w celu 
umożliwienia im wykonywania obowiązków służbowych. Uwaga przedstawiona przez 
Organizację Związkową nie wskazuje w jakim zakresie lub w jaki sposób przetwarzanie 
danych osobowych przez pracodawcę narusza powszechnie obowiązujące przepisy dotyczące 
ochrony danych osobowych. Podkreślić bowiem należy, że dane niezbędne do zapewnienia 
dostępu do systemów wykorzystywanych w związku z wykonywaniem transkrypcji obejmują 
wyłącznie dane o charakterze służbowym (nie zaś dotyczące życia osobistego), nie naruszając 
przy tym prywatności pracownika. 

Istotnym jest, w kontekście wątpliwości poczynionych w przedostatnim akapicie pisma 
z dnia 31 marca 2020 r., że nie każdy pracownik sądu będzie mógł wykonywać czynności 
związane ze sporządzeniem transkrypcji. Proponowany projekt zakłada możliwość określenia 
listy pracowników, którym zostanie powierzone to zadanie, przy czym taką listę należy 
formułować z uwzględnieniem szczególnych przypadków dotyczących niektórych kategorii 
pracowników, jak pracowników z niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi im 
wykonywanie zadań polegających na obciążeniu zmysłu słuchu. Nie sposób jednakże zgodzić 



się z opinią, że w każdym wypadku praca transkrybenta stanowi ryzyko zawodowe, 
w szczególności, gdy ma charakter doraźny i tymczasowy. Z informacji, które przekazywane 
są przez osoby, które realizują te zadania w codziennej pracy wynika, że o ile występuje, 
to źródłem minimalnego dyskomfortu jest w tym wypadku korzystanie ze słuchawek, które 
jest niezbędne w przypadku pracowników pracujących w pomieszczeniach, w których 
przebywa wielu pracowników. Pracownik wykonujący te zadania samodzielnie w domu może 
zrezygnować z korzystania ze słuchawek, odtwarzając dźwięk zarejestrowany w protokole 
elektronicznym np. z głośników komputera. 

Przedstawiając powyższe, wyrażamy nadzieje, że przedstawione powyżej wyjaśnienia 
skłonią do ponownej oceny przedstawionego projektu oraz propozycji organizacji pracy 
tymczasowych zespołów transkrybenckich. Istotą tego zamierzenia było bowiem zapewnienie 
możliwości wykonywania pracy w formie pracy zdalnej przez jak największą liczbę 
pracowników, celem zwiększenia ich bezpieczeństwa, przy jednoczesnym uwzględnieniu, że 
praca zdalna polega na faktycznym wykonywaniu na rzecz pracodawcy zadań, 
nie zaś wyłącznie pozostawania w gotowości do ich realizacji. Wyrażamy przy tym nadzieję, 
że w tych szczególnych okolicznościach, w jakich wszyscy stoimy przed wyzwaniem 
dostosowania organizacji pracy sądów do wymagań związanych z koniecznością zapewnienia 
bezpieczeństwa pracowników i interesariuszy, organizacje związkowe, z założenia 
reprezentujące interes pracowników, wykażą obiektywną i niejednostronną postawę 
nastawioną na współpracę i poszukiwanie optymalnych rozwiązań umożliwiających 
pracownikom świadczenie pracy, w równym stopniu jak czyni to obecnie strona 
pracodawców. 

Do wiadomości: 

 Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych, 

 Departament Nadzoru Administracyjnego, 

 Departament Kadr i Organizacji Sądów Powszechnych i Wojskowych.

Artur Strumnik

Dyrektor
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