
S T A N D A R D Y
BEZPIECZEŃSTWA i ORGANIZACJI WYKONYWANIA OBOWIĄZKÓW- 

PRZYWRACANIE FUNKCJONALNOŚCI 
ZESPOŁÓW KURATORSKIEJ SŁUŻBY SĄDOWEJ 

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 

Działania na poziomie centralnym 

1. Zwrócenie się przez Ministra Sprawiedliwości do Głównego Inspektora Sanitarnego z wnioskiem 

o opracowanie procedur związanych z wykonywaniem obowiązków służbowych w terenie przez 

kuratorów sądowych (na zasadach analogicznych do innych służb i grup zawodowych, 

np. funkcjonariuszy policji), a po ich opracowaniu przekazanie ich do wszystkich jednostek

organizacyjnych (sądów rejonowych) do wiadomości i stosowania. 

2. Opracowanie przez Ministra Sprawiedliwości w porozumieniu z Głównym Inspektorem Sanitarnym, 

procedury uruchomienie i dostępu kuratorów sądowych do szybkiej ścieżki pozyskiwania informacji 

w powiatowych stacjach sanitarno- epidemiologicznych, dla potrzeb wykonywanych czynności 

służbowych, w zakresie sprawdzenia czy pod wskazanym adresem nie przebywają osoby objęte 

kwarantanną, wzmożonym nadzorem epidemicznym lub leczone w warunkach pozaszpitalnych 

w związku z chorobą COVID-19. 

Działania na poziomie jednostek organizacyjnych 

1. Zorganizowanie dyżurów zawodowych kuratorów sądowych, w siedzibie zespołu, w taki sposób 

aby w pokoju dyżurowało jednocześnie co najwyżej dwóch kuratorów, przy zapewnieniu 

zachowania standardu bezpiecznej odległości 2 metrów i stałej obsady personalnej. 

2. Wyznaczenie w każdej siedzibie zespołu kuratorskiego wyodrębnionego pomieszczenia 

do przeprowadzania rozmów z interesantami, wyposażonego w lampę antybakteryjną i przegrodę 

z tworzywa sztucznego, stanowiącą barierę bezpieczeństwa pomiędzy rozmówcami; 

W ostateczności, jeśli zasoby lokalowe sądu nie pozwalają na wygospodarowanie takiego 

pomieszczenia, wyposażenie pokoi użytkowanych przez kuratorów we wskazane zabezpieczenia. 

3. Zapewnienie pracownika obsługi do odkażania pomieszczenia dla przyjęć interesantów, 

każdorazowo po przeprowadzeniu rozmowy. 

4. Wyposażenie kuratorów, dla potrzeb wykonywania obowiązków w terenie i podczas dyżurów 

pełnionych na terenie sądu, w przyłbicę poliwęglanową, wystarczającą liczbę maseczek filtrujących 

klasy nie niższej niż ffp2, i rękawic ochronnych, a także płynów i żeli antywirusowych, w tym płynów 

do dezynfekcji i prania odzieży. 

5. Niezależnie od środków wymienionych w punkcie 4, zapewnienie profesjonalnego, antywirusowego 

kombinezonu ochronnego kuratorowi sądowemu, jeśli wykonanie przez niego czynności służbowych 

jest niezbędne w miejscu gdzie zamieszkuje osoba objęta nadzorem epidemiologicznym, 

kwarantanną lub leczona na COVID-19 w warunkach pozaszpitalnych, ze względu na realne 

zagrożenie życia lub poważne zagrożenia dla zdrowia osoby, zwłaszcza małoletniej. 

6. Przeprowadzenie szkoleń dotyczących zasad bezpiecznego użytkowania środków ochrony osobistej 

i ich utylizacji po wykorzystaniu.

7. Zapewnienie kuratorom sądowym systematycznych badań na obecność wirusa SARS-CoV-2, których 

koszty ponosi pracodawca.



8. Zagwarantowanie kuratorom sądowym, którzy ukończyli 60 rok życia lub są dotknięci chorobami 

przewlekłymi skutkującymi obniżeniem odporności, możliwości wyrażenia przez pracodawcę zgody 

na wykonywanie przez nich czynności służbowych przy wykorzystaniu środków komunikowania się 

na odległość, do czasu zakończenia stanu epidemii, na podstawie złożonego przez nich, 

udokumentowanego wniosku.

9. Dokonywanie przez pracowników ochrony obligatoryjnego pomiaru temperatury interesantów,

którzy przychodzą do zespołów kuratorskich.

10. Poddawanie korespondencji przychodzącej i wychodzącej z zespołów kuratorskich, 

w tym wydziałowej, obligatoryjnej 48 godzinnej kwarantannie.

11. Zapewnienie możliwości uwzględnienia w stawce ryczałtowej z tytułu zwrotu kosztów ponoszonych 

w związku ze sprawowanymi dozorami lub nadzorami, zakupu środków ochrony sanitarnej 

niezbędnych do wykonywania czynności, do stawki nie przekraczającej 4% kwoty bazowej 

za dozór/nadzór powierzony do wykonania.

ORGANIZACJA PRACY

Działania na poziomie centralnym 

1. Zmiana rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 czerwca 2017 roku w sprawie Funduszu 

Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej- Fundusz Sprawiedliwości

(t.j. Dz.U. z 2019 roku, poz. 683), w taki sposób, aby wprowadzić możliwość finansowania zakupu 

środków ochrony osobistej dla potrzeb: 

a. podmiotów, w celu wyposażenia skazanych wykonujących w nich karę ograniczenia 

wolności lub pracę społecznie użyteczną, poprzez zniwelowania zwiększonych nakładów 

finansowych ponoszonych przez te jednostki i zapewnienia gwarancji ciągłości 

wykonywania kary,

b. sądów w zakresie wyposażenia zespołów kuratorskich w związku z zadaniami 

wykonywanymi w terenie.

Działania na poziomie jednostek organizacyjnych 

1. Wyznaczanie przez sąd, co do zasady, terminów na przeprowadzanie wywiadów środowiskowych 

w ciągu co najmniej 14 dni roboczych (z uwagi na obecnie występujące utrudnienia w zbieraniu 

i przetwarzaniu informacji).

2. Przekazywanie przez pracowników sekretariatów właściwych wydziałów merytorycznych 

ze zleceniami przeprowadzenia wywiadu lub orzeczeniami, których wykonanie należy do kuratora 

sądowego, pełnych danych personalnych i teleadresowych osób objętych czynnościami ze strony 

sądu, w tym w szczególności numerów telefonów, adresów poczty elektronicznej, w celu 

umożliwienia pozyskiwania informacji z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. 

3. Zapewnienie dostępu do internetu na wszystkich komputerach służbowych, użytkowanych przez 

zawodowych kuratorów sądowych, oraz zapewnienie możliwości korzystania z platform i aplikacji 

pozwalających na komunikowanie się na odległość (Zoom, Viewer, Google Meat, Skype, etc.).

4. Wyposażenie kuratorów sądowych w sprzęt mobilny oraz zdalny dostęp do systemów sądowych 

poprzez system VPN (tunelowe połączenie z serwerem), na podstawie indywidualnych licencji, 

w tym na podstawie zgody na korzystanie z prywatnego sprzętu komputerowego dla potrzeb 

służbowych. 


