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W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 07 maja 2020r. znak KRK 16/V/2020  informuję, że 

podobnie jak Krajowa Rada Kuratorów uważamy, iż w poczuciu odpowiedzialności za wagę i 

odpowiedzialność, jaka spoczywa na Kuratorskiej Służbie Sądowej, widzimy potrzebę stopniowego 

zmniejszania dotychczas obowiązujących naszą służbę obostrzeń. Jednocześnie zmniejszenie tych 

obostrzeń  powinno mieć proporcjonalne odniesienie do sytuacji epidemiologicznej w kraju, oraz być 

przede wszystkim warunkowane stopniem zabezpieczenia kuratorów w środki ochrony kuratorów 

przed zakażeniem wirusem COVID-19, stąd przede wszystkim zasadny jest postulat standaryzacji w 

zakresie jakości środków zabezpieczeń wśród całej Kuratorskiej Służby Sądowej. 

Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych kilka dni temu zwrócił się do kuratorów 

o przesyłanie swoich uwag w celu wypracowania rekomendacji, które będą odzwierciedleniem ich 

oczekiwań i potrzeb w zakresie  „odmrażania” pracy.  Niniejsze, liczne propozycje są obecnie 

opracowywane przez OZZKS. Mamy również na uwadze, że sytuacja epidemiczna w Polsce w ostatnich 

dniach nie ulega większym zmianom. Ilość potwierdzonych zachorowań jest wciąż bardzo wysoka. 

Ponadto w ostatnich dniach zachorowania odnotowano u pracowników kolejnych sądów ( SO 

Katowice, SR Kraków - Śródmieście),  wobec czego, w ocenie OZZKS, „odmrażanie” powinno 

następować bardzo ostrożnie. 

Odnosząc się do rekomendacji KRK, to pozytywnie odnosimy się do propozycji, aby na 

poziomie centralnym zostały opracowane procedury sanitarne w zakresie wykonywania przez 

kuratorów sądowych swoich obowiązków służbowych, oraz by na terenie całego kraju były jednolite i 

sprawne ścieżki informacji o stanie zdrowia osób ze środowisk objętych pracą kuratorów. 

Za zasadny uważamy też postulat KRK, by zmiana w przepisach dot. pomocy 

postpenitencjarnej umożliwiła zakup środków ochrony pracownikom wymiaru sprawiedliwości oraz 

podmiotom, w których wykonywana jest kara ograniczenia wolności czy prace społecznie użyteczne. 

Zasadniczo popieramy „działania na poziomie jednostek organizacyjnych” w zakresie 

Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i Organizacji Pracy zawarte w przesłanych Standardach Bezpieczeństwa 

i Organizacji Wykonywania Obowiązków – Przywracanie Funkcjonalności Zespołów Kuratorskiej Służby 

Sądowej (załącznik nr 2). Wątpliwości w tym zakresie budzić może rekomendacja, by już od pierwszego 

etapu dopuszczalny był dyżur w pokoju dwóch kuratorów – przy jednoczesnym wezwaniu przez 

kuratora po jednej osobie powoduje, iż w jednym pomieszczeniu mogą przebywać 4 osoby. 

Pan Grzegorz Kozera 

Przewodniczący  

Krajowej Rady Kuratorów 
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 Wątpliwości budzą również propozycje zawarte w Etapie II w odniesieniu do kuratorów 

wykonujących orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich. Zawarte propozycje obejmują 

praktycznie cały zakres obowiązków  wykonywanych przez tych kuratorów w okresie sprzed pandemii 

( poza Alk). Ponad to, już propozycje zawarte w Etapie I, w proponowanym brzmieniu zdecydowanie 

wskazują na konieczność podjęcia czynności bezpośrednio w środowisku podopiecznych ( przy braku 

na chwilę obecną standardów postępowania dla kuratorów sądowych oraz środków ochrony 

bezpośredniej). Podobnie z koniecznością sprawowania tych nadzorów w środowisku podopiecznych ( 

punkt 2b Etap I), w których występuje problem lub podejrzenie uzależnienia od alkoholu lub substancji 

psychoaktywnych. Nadzory te stanowią największy odsetek w referatach.    

Bliżej niedookreślone wydaje się także przejście między etapem I a II. Precyzyjnie określone 

jest natomiast kryterium przejścia do etapu III – być może warto byłoby przy takiej konstrukcji uzależnić 

ją od kryteriów będących mierzalnymi np. ram czasowych lub odniesienia do poziomu zakażeń. OZZKS 

obawia się, iż brak ustanowienia jakichkolwiek warunków, jakie się muszą ziścić, skłoni przełożonych 

do błyskawicznego przechodzenia do etapu drugiego. Wobec braku kryteriów przejścia między I a II 

etapem, brak również mechanizmu pozwalającego w sposób obiektywny na przejście z etapu II na I, w 

przypadku ponownego nasilenia pandemii. 

 Wątpliwym w naszej ocenie wydaje się generalne rekomendowanie kuratorom w sprawach 

karnych wykonywania środków w trybie art.181a k.k.w w środowisku podopiecznych pomimo, że 

właśnie dużą część czynności są oni w stanie wykonać zdalnie np. zakaz zbliżania poprzez kontakt 

telefoniczny, listowny z pokrzywdzonym. Podobna uwaga może dotyczyć środków zabezpieczających 

oraz rekomendacji wykonywania wszystkich dozorów podopiecznych zakwalifikowanych do gr C – 

kuratorzy liniowi wskazują, iż kwalifikacja narzucona przepisami kkw nie ma zawsze bezpośredniego 

związku ze stopniem zagrożenia jakie realnie stwarza taki podopieczny . 

 Niestety, z racji braku uwzględnienia udziału OZZKS w pracach nad przedmiotowymi 

rekomendacjami nie wiemy, jaka argumentacja przemawiała za przedstawionym ich kształtem. 

Większa rozbieżność w tym zakresie, przy jednoczesnym braku powołania postulowanego przez OZZKS 

wspólnego zespołu roboczego i przy niewielkim czasie jaki otrzymaliśmy na odpowiedź powoduje, iż 

wypracowanie jednolitego stanowiska dla całego środowiska kuratorskiego jest trudne, stąd 

pozwolimy sobie na przedstawienie odrębnych rekomendacji. 

 Wyrażamy nadzieję iż w przyszłości będą powoływane wspólne zespoły dla opracowywania 

rozwiązań dla dobra Kuratorskiej Służby Sądowej i deklarujemy w nich gotowość konstruktywnej i 

merytorycznej pracy. 

Z poważaniem, 

Aleksandra Szewera – Nalewajek 

Przewodnicząca OZZKS 
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