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L. dz. 299/2019      Warszawa, dnia 8 kwietnia 2020 r.  

 

Jadwiga Emilewicz 

Minister Rozwoju 

 

Szanowna Pani Minister, 

 W projekcie ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z 

rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 w artykułach 15zzzzzo do 15zzzzzx 

wprowadzono zasady stosowania rozwiązań w zakresie ograniczenia kosztów wynagrodzeń 

osobowych pracowników zatrudnionych na podstawie stosunku pracy w Kancelarii Prezesa 

Rady Ministrów, urzędach obsługujących członków Rady Ministrów, urzędach obsługujących 

organy administracji rządowej w województwie, a także w jednostkach podległych i 

nadzorowanych przez Prezesa Rady Ministrów, ministra kierującego działem administracji 

rządowej lub wojewodę.  

W tym celu, obok możliwości wprowadzenia, na czas określony, nie dłuższy niż do 

końca danego roku budżetowego, mniej korzystnych warunków zatrudnienia pracowników niż 

wynikające z podstawy nawiązania stosunku pracy (art. 15 zzzzzo ust. 2 pkt 2) przewiduje się 

również możliwość nałożenia na te podmioty obowiązku zmniejszenia zatrudnienia (art. 15 

zzzzzo ust. 2 pkt 1). 

Samorząd radców prawnych stoi na stanowisku, że spod tej regulacji powinni być 

wyłączeni – analogicznie jak pracownicy wskazani w art. 15 zzzzzp ust. 6 – radcowie prawni.  
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Radca prawny zatrudniony w ramach stosunku pracy w służbie cywilnej wykonuje 

zawód o szczególnym charakterze zawodu zaufania publicznego. Ze świadczeń osób 

wykonujących zawód zaufania publicznego korzysta się często w razie wystąpienia realnego 

lub choćby potencjalnego niebezpieczeństwa dla dóbr jednostki lub wartości o charakterze 

bardziej ogólnym jak – w tym przypadku – stabilność finansów publicznych państwa. W 

uzasadnieniu do projektu ww. przepisów ich autor powołuję się na te właśnie wartości. Pomoc 

w zapewnieniu ochrony tych wartości zapewnić może praca radców prawnych, którzy – z uwagi 

na swoją rolę – najszybciej reagują na dynamikę zmieniających się przepisów prawa w tak 

trudnych dzisiaj okolicznościach.  

Praca radców prawnych wykonujących zawód zaufania publicznego może tym samym 

minimalizować negatywne skutki gospodarcze COVID-19 powodujące stan zagrożenia dla 

finansów publicznych państwa, o których mowa w art. 15zzzzzo ust. 1 projektowanej ustawy. 

W związku z powyższym wnosimy o rozszerzenie katalogu osób wskazanych w art. 15 

zzzzzp ust. 6 projektu ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z 

rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 o radców prawnych. 

 

Z poważaniem, 

Prezes 

Krajowej Rady Radców Prawnych 

 

Maciej Bobrowicz 

 


