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024.8.2020 uprzejmie przedstawiam stanowisko Rady Gl6wnej Zwiqzku

Zawodowego Prokurator6w i Pracownik6w Prokuratury RP w przedmiocie dalszej zasadnoSci

utrzymywania zmianowego systemu pracy

w

powszechnych jednostkach organrzacyjnych

prokuratury.

Uprzejmie informujg, ze podstaw4 przedmiotowego stanowiska byty opinie 43 rad
okrggowych

i 7 grup zwiqzkowych dzialaj4cych w ramach ZZP i PP RP w calej Polsce.

W wielu przypadkach opinie te byly pol4czone zbadamami ankietowymi.

System zmianowy
pierwsze

w

prokuraturze nale?y ocenid na dw6ch plaszczyznach. Po

- zwr1zanej z aspektami zdrowotnymi

zwiqzanej z organizacjq ptacy.

oraz funkcjonowania rodzin, po drugie

-

Aspekty rodzinne i zdrowotne:

1.

Po pierwsze, co jest najistotniejsze dla Zwiqzku Zawodowego, system zmianowy nie

sprzyja normalnemu funkcjortowaniu rodzin

z

dziecmi, zwlaszcza

w

sytuacjach

nieprzestrzegania polecenia Plokuratora Krajowego, aby wyLqczac ze zmianowoSci

osoby samotnie wychowuj4ce dzieci. Problem rodzin

wczesnych godzin porannych,

czyli od chwili

z

dziecmi pojawia sig ju2 od

rozpoczEcia nauki

lub

zajg(,

przedszkolnych, tam gdzie dzieci niesamodzielnie docieraj4 do szk6t. Wiele plac6wek

w

zwiqzku z epidemi4 COVID 19 skr6cilo godziny pracy, w tym pracy Swietlic.

Czgsto s4 one otwierane o godzinie 8:00 lub 8:30. Uniemozliwia to dotarcie do pracy
na godzinE 7:00. Problem ten spotggowat sig wraz zrczpoczQciem roku szkolnego.
2.

Wykonywanie obowi4zk6w

w

ramach drugiej zmtany (14:00-20:30) uniemolhwta

odebranie dzieci ze szko\, przedszkoli

i

zlobkow. P62ny powr6t rodzic6w do domu

wyl1cza lub ogranicza do minimum kontakt z dziecm| co ptzyczynia sig do oslabienia
wrqzi rodzinnych i moze mie6 wptyw na wykonywanie obowi4zk6w szkolnych.

Nalezy podkreSli6, ze obserwu jemy zjawisko bardzo restrykcyjnego podchodzenia do
zmianowoSci wobec pracownik6w sekretariatu

i

doSc luZnego wobec prokurator6w,

ktorzy nesztq pracuj4 w rytmie czynnoSci procesowych

i

zadaniowej formuly czasu

pracy. W rytmie czynnoSci procesowych pracuj4 tez nasi kooperanci

- Policja i inne

sluzby.
4.

Nie bez znaczenia, zwlaszcza dla os6b starszych sqte? znacznie obni2one mo2liwoSci
psychomotoryczne pracy w godzinach wieczornych. Zmrana rytmu dobowego, moze

negatywnie wplywad

na kondycjg

organizmu,

co ma

znaczenie

w

obliczu

nadchodz4cego sezonu grypowego.

5. Znaczenie maj4 r6wniez wzglgdy bezpieczefstwa.
o

Zakonczeme pracy

godzinie 20:30, dla wielu oznacza przemieszczanie sig komunikacj4 pubhcznq

w godzinach p6Znowieczornych. W sezonie poznojesiennym pracownicy na drugiej

tul przed zmrokiem, a kohczyc w godzinach nocnych.
OkolicznoSci te nie pozostaj4 bez wplywu na poziom bezpieczeirstwa os6b
zmianie zaczynac bgd4 pracg

przemieszczajqcych sig
mi ej sc a zarnteszkanta.

w p62nych godzinach wieczornych z miejsca zatrudnienia

do

II. Aspekty zwi1zane z organizacj4 pracy:

1.

Prokuratura jest jedyn4 instytucj4 publiczn4

w Polsce pracuj4c4 w trybie zmianowym.

Mimo takiego wysilku projekt ustawy okolobud2etowej nie wylqcza prokuratury
z projektowanego zamrohema wynagrodzeri sfery budzetowej

2.

Argumentem dla wprowadzenia zmianowoSci

w

w

w 2021 r.

prokuraturze byla praca zmianowa

s4dach, kt6ra nigdy nie zostala wdrozona. Prezesi s4dow otrzymah

dowolnoSc

w tym

zakresie

i nikt z tego nie skorzystal, a jeSli nawet byty wyj4tki, to szybko wycofano

sig. W rezultacie okazalo sig, 2e s4dy pracuj4 do 16:00, a prokuratorzy podzieleni na
dwie zmiany nie

sE

w stanie obslu2y6 wokand. To spowodowalo ,,posypanie" sig systemu

zmianowego.

3.

Kolejny problem wiqhe siE z bezpieczefistwem. System zmianowy mial sluZyi jego
poprawie. Niestety efektywnoSi tego systemu jest w tym zakresie niewielka, poczqwszy
od prokuratur rejonowych, a skoflczywszy na Prokuraturze Krajowej . Przyczyn4 takiego
stanu rzeczy jest powigkszaj4ca siE grupa osob wyl4czona z systemu zmianowego. S4 to

kierownicy jednostek, ich zastgpcy, wigkszoS6 prokurator6w pracuj4cych

w rytmie

czynno6ci procesowych, osoby wyl4czone z systemu zmianowego z uwagi na kwestie
rodzinne. Mozna zaryzykowa6 stwierdzenie, ze w systemie zmianowym wedlug naszych
szacunk6w pracuje by(, moze polowa zatrudnionych tam, gdzie ten system funkcjonuje.

Jak wiadomo z badan przeprowadzonych ptzez Biuro Prezydialne jednolitoS6 systemu

na obszarze kraju jest stopniowo coraz silniej zaburzana przez
powigkszaj4c4 sig liczbg prokuratur zwolnionych ze ,,zmianowoSci." Zgodme
zmianowego

z

informacjami posiadanymt przez Radg Gl6wn4 istniej4 prokuratury,

w kt6rych

zmianowoSi nkcjonuje jedynie formalnie, a druga zmrana jest zredukowana

do

minimum. 54 miejsca, gdzie szefowie me zgadzaj4 sig na odstEpstwa od zmianowoSci.
Znany jest Radzie przyklad jednej jednostki

Regionalny sztywno trzyma

sig

z polnocy Polski, w ktorej w

zmianowoSci,

i

Prokurator

Prokurator Okrggowy formalnie

utrzymuje system zmianowy napokazprzed Regionalnym, a nieformalnie nakazuje prace
przez 8 godzin.

4.

Kierownicy jednostek ktorzy korrtynuujq system zmianowy sq zmqczeni nadzorem nad
funkcjonowaniem ,,zmianowoSci"

i

z zapanowaniem nad panuj4cym
nie funkcjonuj4 w pr62ni. To system naczyh

maj4 problemy

chaosem. Wiadomo, ze prokuratury

poLEczonych. Frustruje zwlaszcza to, 2e gdy chcemy sig skomunikowad

z osob4 z innej

jednostki, okazuje siE, ze taka osoba pracuje na innej zmianie. Czgsto podczas drugiej

zmiany telefony naszych kooperant6w milczq

W

i to

dezorganrzrtle pracg.

prokuraturach powszechny .iest ,,karleczkowy" system przekazywania informacji

mredzy wykonuj4cymi obowiqzkr na rolnych zmtanach. System ten stwarza zagroZenie

dla terminowego i sprawnego prowadzenia postgpowafl przygotowawczych. W wielu
jednostkach, system zmianowy, pol4czony z brakamr kadrowymi, spowalnia obieg
dokument6w

i

generuje ryzyko uchybiefi

w

przestrzeganiu termin6w zawitych oraz

instrukcyjnych. W ocenie Rady system zmianowy nie sprzyja sprawnemu wykonywaniu
nadzoru sprawowan e go pr zez kieruj 4cych j edno stkam i or ganrzacyj nymi.

Wnioski:

1.

System dwuzmianowy jest nieefektywny w aspekcie poprawy bezprecze{stwa wobec
masowego zjawiska mieszania sig zespol6w.

2.

System dwuzmianowy negatywnie wplywa na funkcjonowanie rcdzin, co odbija sig na

renitatach pracy.

3.

System zmianowy spelnil juZ swoj4 rolg na pewnym etapie pandemii

w

zakresie

bezpreczehstwa. Jego masowe omijanie, atakile szerokie otwarcie zycia spolecznego
sklania obecnie do rezygnacji z tego rozwiqzania.

Propozycje:

Rada Gl6wna ZZPiPP RP proponuje odejScie od systemu

z dniem 14 wrzeSnra

2020

r.

zmianowego

System zmianowy, przy zaloheniu bezwzglgdnego zakazt

mieszania sig zespol6w nale2y traktowai jako rozwiqzanie, kt,6re mogloby sluzy6 poprawie
bezpreczehstwa

w sytuacji

ekstremalnego wzrostu zagrolenia rozprzestrzenia sig pandemii

w przyszloSci, pol4czonego z ponownym ,,zamknigciem" innych dziedzin Zycia spolecznego.
Obecne szerokie ,,otwarcie" do minimum ogranicza wszelkie, ewentualne korzySci systemu
zmianowego w przestrzem bezpieczeflstwa zdrowotnego.

W

ocenie Rady Glownej poprawie tego bezpieczefstwa mogloby sluZyc np.

przeprowadzenie w prokuraturze na s'zetok4 skale skoordynowanej akcji szczepieh przeciwko

grypie z inicjatywy Prokuratury Krajowej r Zwi4zku Zawodowego.
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