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Prezes
Sądu Rejonowego

Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych, w związku z gwałtownym
rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV- 2 i wzrastającą liczbą zachorowań wśród
kuratorów sądowych, zwraca się o wydanie dodatkowych zarządzeń w Sądach w których
takie nie zostały wydane, a które zminimalizują narażanie kuratorów, na bezpośrednie
zagrożenie utraty zdrowia i życia.
Kuratorzy sądowi wciąż wykonują czynności służbowe w terenie, ale zasadnym jest
zdecydowane ich ograniczenie. Do decyzji kuratora sądowego winna należeć decyzja, czy
czynności służbowe podejmie osobiście, czy przez telefon, czy za pomocą innych środków
komunikowania się na odległość.
Jak powszechnie wiadomo, obecnie istotny jest nie tylko czas trwania jednorazowego
kontaktu z chorym, ale również skumulowana ekspozycja na koronawirusa. Oznacza to, że
na zarażenie Covid19 narażone są osoby, które znajdowały się w odległości 1,5 m od osoby
zakażonej, łącznie przez 15 minut w ciągu doby. Przeprowadzenie wywiadu środowiskowego
trwa dłużej i często nie można zachować wymaganej odległości.
Dlatego tak ważne jest, aby w przypadku wykonywania czynności w terenie, przed
przyjazdem pod wskazany w zleceniu adres sporządzenia wywiadu środowiskowego, kurator
miał możliwość wykonania rozmowy telefonicznej z uczestnikiem postępowania i ustalenia,
czy w danym domu są osoby chore, lub poddane kwarantannie. Niestety system
informacyjny, za który odpowiada SANEPID nie działa zbyt sprawnie i informacje nie są
przekazywane na bieżąco
W związku z tym, podkreślamy istotne dla kuratorów ułatwienia mające na celu
zminimalizowanie zagrożenia poprzez:
 ograniczenie do niezbędnego minimum zlecenia wywiadów środowiskowych;
 podawanie w zleceniach wywiadów środowiskowych numeru telefonów
kontaktowych do osoby, której wywiad dotyczy, lub do osób z nią
zamieszkujących, i uznanie tego warunku jako koniecznego do wysłania zlecenia;
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 wydłużenia terminu sporządzenia wywiadu – poprzez podawanie faktycznego
terminu mającego się odbyć posiedzenia – tak, aby kurator miał możliwość
rzeczywistego zrealizowania zlecenia
 zobowiązania uczestników postępowania, czy też wnioskodawców np. Policji, do
podawania aktualnych numerów telefonów, lub adresów poczty elektronicznej
osób objętych postępowaniem, lub opiekunów prawnych, jeżeli dotyczy to spraw
w wydziale rodzinnym.
Przypominamy, ze jesteśmy stosunkowo małą grupą zawodową i już teraz w niektórych
Zespołach Kuratorskiej Służby Sądowej występują braki kadrowe spowodowane
zachorowaniem na koronawirusa. W przypadku dalszego zwiększenia absencji kuratorów
spowodowanych chorobą, nastąpi sytuacja, iż nie wszystkie wywiady zostaną zrealizowane
we wskazanych terminach, co może spowodować przewlekłość postępowań sądowych.
Powyższe pismo podyktowane jest faktem wielu zgłoszeń ze strony kuratorów
sądowych, iż występują poważne problemy w podawaniu numerów telefonów w zleceniach
wywiadu. Obecną sytuację, naszym zdaniem, należy uznać za stan szczególny, wymagający
zastosowania adekwatnych i nadzwyczajnych środków ostrożności.
Oczekujemy więc wydania stosownych zarządzeń, mających na celu nienarażanie
kuratorów sądowych na niebezpieczeństwo utraty zdrowia i życia.
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