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 Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych, w związku z gwałtownym 

rozprzestrzenianiem się wariantu Omikron wirusa SARS-CoV- 2 i wzrastającą liczbą 

zachorowań wśród kuratorów sądowych, zwraca się o wydanie dodatkowych zaleceń dla 

Przewodniczących Wydziałów w zakresie:  
 

 ograniczenia do niezbędnego minimum zlecenia wywiadów środowiskowych;  

 potrzebę podawania w zleceniach wywiadu środowiskowego numeru telefonów 

kontaktowych do osoby, której wywiad dotyczy, lub do osób z nią zamieszkujących  

i uznanie tego warunku jako koniecznego do wysłania zlecenia; 

 wydłużenia terminu sporządzenia wywiadu – poprzez podawanie faktycznego 

terminu mającego się odbyć posiedzenia, rozprawy – tak, aby kurator miał 

możliwość rzeczywistego zrealizowania zlecenia; 

 żądania od stron postępowania, czy też wnioskodawców np. Policji,  podawania 

aktualnych numerów telefonów, lub adresów poczty elektronicznej osób objętych 

postępowaniem, lub opiekunów prawnych, jeżeli dotyczy to spraw w wydziale 

rodzinnym; 

 potrzebę podawania w zarządzeniach przekazujących sprawę do ZKSS celem 

prowadzenia postępowania wykonawczego (dozór, nadzór, kara ograniczenia 

wolności i inne kategorie spraw ) nr telefonu do osoby, której to postępowanie 

dotyczy. 

Jednocześnie zwracamy się o wydanie stosownych zarządzeń, celem: 

Prezes 

Sądu Rejonowego 
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 ograniczenia do niezbędnego minimum czynności wykonywanych przez kuratorów 

sądowych w terenie, również w sprawach z orzeczonym dozorem/nadzorem 

kuratora; 

 umożliwienia kuratorom zwracania się do organów zlecających przeprowadzenie 

wywiadu środowiskowego o jego uzupełnienie o nr telefonu do osoby w stosunku, 

do której ma być przeprowadzony, lub do członka rodziny tej osoby, o zmianę 

terminu przeprowadzenia zleconego wywiadu lub o jego anulowanie;  

 zapewnienia kuratorom sądowym (zawodowym i społecznym) środków ochrony 

osobistej w postaci maseczek ochronnych typu FFP2 / FFP3 lub N95 / N100  zgodnie 

z obowiązującymi wytycznymi służb sanitarnych, rękawiczek ochronnych i płynów 

dezynfekujący; 

 zapewnienie kuratorom sądowym dostępu do bazy danych osób objętych 

kwarantanną i izolacją domową 

 umożliwienie kuratorom w jak najszerszym zakresie wykonywania pracy w formie 

zdalnej i zapewnienie środków technicznych do pracy zdalnej. 

W obecnej sytuacji epidemicznej należy ograniczyć w sposób istotny czynności 

służbowe kuratorów w terenie. Do decyzji kuratora sądowego winna należeć decyzja, czy 

czynności służbowe podejmie osobiście, czy przez środki komunikacji na odległość. Jak 

wiadomo, obecnie istotny jest nie tylko czas trwania jednorazowego kontaktu z chorym, ale 

również  skumulowana ekspozycja na koronawirusa. Szczególnie teraz, kiedy wariant 

Omikron ma potencjał wysokiej transmisyjności. Oznacza to, że środki ostrożności, które były 

zalecane dotychczas, takie jak używanie maseczki ochronnej, np. chirurgicznej, zachowanie 

odległości 1,5 metra, nie przebywanie z inną osobą przez czas dłuższy niż 15 minut, są już 

nieaktualne i niewystarczające. 

Watro zaznaczyć, iż wykonywane przez kuratorów czynności, szczególnie te w terenie 

są czasochłonne. Czas ich trwania często jest niezależny od kuratora, gdyż wynika z zastanej 

sytuacji. Często też, w czasie wykonywania czynności w pomieszczaniach jest wiele osób, np. 

członków rodziny.  

W naszej ocenie bardzo istotne jest umożliwienie kuratorowi wcześniejszego 

kontaktu telefonicznego z osobami, wobec których ma podjąć czynności służbowe, aby 

ustalić czy pod danym adresem zamieszkują osoby chore, przebywające na izolacji lub 

kwarantannie.  

Koniecznością jest, aby kurator miał możliwość uzyskania/zweryfikowania danych o 

osobach, w stosunku do, których ma podjąć czynności z oficjalnej bazy danych, osób 
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objętych kwarantanną, czy izolacją domową.  

Zachowanie powyższych środków ostrożności jest niezbędne, celem uchronienia 

kuratorów sądowych przed zakażeniem, a co za tym idzie, zarażenia przez nich 

współpracowników na terenie Sądu, czy członków ich rodzin. 

 

Z poważaniem: 
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