
STANOWISKO 

Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 14 listopada 2020 roku 

w sprawie rekomendacji Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości z dnia 5 listopada 
2020 r. DNA-11.510.83.2020 

Naczelna Rada Adwokacka, w związku z treścią rekomendacji Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 
Sprawiedliwości z dnia 5 listopada 2020 r. DNA-11.510.83.2020 skierowanej do Prezesów i 
Dyrektorów Sądów w Polsce zwraca uwagę na zapisy punktu 7 tej rekomendacji, w której zalecono 
sądom niezwłoczne wprowadzenie systemu pracy dwuzmianowej w ten sposób, by pierwsza zmiana 
trwała od godziny 7:00 do godziny 13:30, zaś druga zmiana trwała od godziny 14:00 do godziny 20:30, 
z jednoczesnym zaleceniem wykonywania pozostałej pracy poza siedzibą sądu, w systemie pracy 
zdalnej. W punkcie 9 wskazano natomiast, że system pracy dwuzmianowej ma łączyć się z podziałem 
pracowników sądów, w tym także sędziów, na dwie grupy, które pracować mają na dwóch zmianach.  

Rekomendowany sposób organizacji pracy nie tylko nie uwzględnia dotychczasowego sposobu 
funkcjonowania sądów, w których rozprawy wyznaczane są ze znacznym wyprzedzeniem, a 
niezwłoczne wprowadzenie systemu dwuzmianowego skutkowałoby koniecznością odwołania 
rozpraw i posiedzeń już wyznaczonych oraz przenoszenie ich na późniejsze terminy, ale także nie 
uwzględnia specyfiki pracy innych, istotnych uczestników procesu, zwłaszcza adwokatów i radców 
prawnych. Zwracamy uwagę, że zaproponowane rozwiązanie naraża adwokatów na pracę w wymiarze 
trzynastu godzin dziennie, co w praktyce pozbawia nas konstytucyjnie gwarantowanego prawa do 
życia rodzinnego, prawa do wypoczynku, a nadto godzi w interesy naszych klientów, gdyż jakość 
świadczonych usług może ulec obniżeniu z uwagi na przeciążenie obowiązkami zawodowymi.  

Mamy na uwadze fakt, że począwszy od 9 listopada 2020 r. wszystkie klasy szkół podstawowych i 
ponadpodstawowych objęte zostaną systemem nauki zdalnej. Już obecnie łączenie aktywności 
zawodowej i opieki nad dziećmi, w tym także wspomaganie ich w nauce zdalnej, jest dla wszystkich 
adwokatek i adwokatów ogromnym wyzwaniem. Trudno wyobrazić sobie organizację pracy 
zawodowej i życia prywatnego, gdy adwokaci będą zmuszeni brać udział w rozprawach przez ponad 
dwanaście godzin na dobę. Dotknie to w szczególności adwokatki, które zmuszone są godzić pracę 
zawodową z wczesnym macierzyństwem. 

Mając powyższe na uwadze, w pełni podzielając pogląd co do konieczności zapewnienia sprawnego i 
niezakłóconego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, Naczelna Rada Adwokacka apeluje do 
prezesów sądów o przyjęcie tylko takich rozwiązań, które pozwolą na zachowanie ciągłości pracy 
sądów z jednoczesnym zapewnieniem bezpieczeństwa epidemicznego, ale w oparciu o poszanowanie 
specyfiki zawodu adwokackiego i konieczności działania w interesie reprezentowanego klienta wraz z  
uwzględnieniem prawa do życia rodzinnego i wypoczynku adwokatów. 


