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Według rozdzielnika 
 
 
 
 

Szanowni Państwo, 
 
 
Polski Związek Pracodawców Prawniczych wyraża poważne zaniepokojenie wpływem stanu epidemii na 
funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości. Związek w pełni popiera stanowisko wyrażone w uchwale nr 
156/2020 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 14 marca 2020 r. oraz w stanowisku Prezydium 
Krajowej Rady Radców Prawnych z 16 marca 2020 r. dotyczące konieczności dokonania pilnych zmian 
legislacyjnych, regulujących funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości po ogłoszeniu stanu zagrożenia 
epidemicznego.  
 
 
Przyjmując z zadowoleniem rozwiązania proponowane w opracowanym przez Ministerstwo 
Sprawiedliwości projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych i wywołanych 
nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, Związek zwraca uwagę, że szereg kwestii 
pozostaje poza przedmiotem proponowanej regulacji. 
 
 
W szczególności należy wskazać na konieczność wprowadzenia regulacji dotyczących:  
 
1) możliwości dokonania czynności w drodze telekonferencji lub wideokonferencji na wniosek stron, 
także w oparciu o systemy komercyjne, bez konieczności korzystania z systemów sądów powszechnych i 
wizyty w sądach. W razie braku przepisów wykonawczych sposób odbycia posiedzenia określa 
przewodniczący po wysłuchaniu stron; 
2) wydłużenia czasu spoczywania biegu wszelkich terminów procesowych, sądowych i materialno-
prawnych wskazanych w ustawie z mocą wsteczną od 12 marca do upływu jednego miesiąca po 
odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii; 
3) wydłużenia kadencji prezesów sądów, w tym I Prezesa Sądu Najwyższego do dnia przypadającego 3 
miesiące po upływie stanu zagrożenia epidemicznego; 
4) możliwości dokonywania czynności notarialnych przy pomocy środków porozumiewania się na 
odległość; 
5) kwestii postępowań rejestrowych, tj. wprowadzenia możliwości procedowania w oparciu o pdf 
dokumentów, zgodnie z zasadą jak wyżej.   
 
 
 
 
 

http://www.pracodawcyprawniczy.org.pl/
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Uważamy, że regulacje te powinny stać się przedmiotem porządku obrad najbliższego posiedzenia Sejmu 
(lub - w zależności od przyjętych rozwiązań ustrojowych - uregulowania ich pilnie przez Prezydenta RP w 
drodze rozporządzenia z mocą ustawy) i wyrażamy gotowość wsparcia zarówno rządu, jak i parlamentu 
w wypracowaniu takich rozwiązań. 
 
 
 
Z wyrazami szacunku 
 

 
 
Dr Marcin Radwan Röhrenschef 
Adwokat 
Członek Zarządu  
Polskiego Związku Pracodawców Prawniczych 
 

 

 

Otrzymują: 
1. Szanowna Pani Elżbieta Witek 
Marszałek Sejmu 
listy@sejm.gov.pl. 
2. Szanowny Pan Tomasz Grodzki  
Marszałek Senatu 
kontakt@senat.gov.pl 
3. Szefowie Klubów Parlamentarnych, 
biuro@pis.org.pl,biuro@platforma.org,kp-lewica@kluby.sejm.pl,biuro.prasowe@konfederacja.net,kp-psl@kluby.sejm.pl,kp-
ued@kluby.sejm.pl  
4. Szanowna Pani Jadwiga Emilewicz 
Minister Rozwoju  
kancelaria@mr.gov.pl 
5. Szanowny Pan Mateusz Morawiecki 
Prezes Rady Ministrów 
kontakt@kprm.gov.pl 
6. Szanowny Pan Zbigniew Ziobro 
Minister Sprawiedliwości 
kontakt@ms.gov.pl 
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