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Krajowa Rada Kuratorów, działając na podstawie art. 46 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku

o kuratorach sądowych (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 167, ze zmianami), zwraca się z uprzejmą prośbą i postuluje 

wprowadzenie do ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 96), poprawki o istotnym znaczeniu dla zasad

wykonywania obowiązków służbowych przez kuratorów sądowych, w warunkach stanu epidemii. 

Samorząd zawodowy kuratorów sądowych opracował propozycje rozwiązań legislacyjnych, które 

w sposób odpowiedzialny normują tę kwestię- podporządkowując ją nadrzędnemu celowi jakim, 

na obecnym etapie, jest zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19, przy uwzględnieniu 

priorytetów w zakresie polityki karnej i rodzinnej państwa. Wypływają one zarówno z poszanowania 

dla zdrowia i życia obywateli poddanych naszym działaniom, ale także członków naszych rodzin. 

Aktualna sytuacja epidemiologiczna- stan epidemii ogłoszony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, 

ma znaczenie dla możliwości funkcjonowania urzędów państwowych i instytucji użyteczności publicznej, 

które w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19 zaczęły stosować przede wszystkim 

metody polegające na wykorzystywaniu środków umożliwiających komunikowanie się na odległość. 

Wyeliminowały też lub ograniczyły do absolutnie niezbędnego minimum działania podejmowane 

w bezpośrednim kontakcie z innymi osobami. Rozwiązania takie dotyczą zarówno sądownictwa 

powszechnego (vide art. 14f ust. 1), jak i służb społecznych, których działanie wymaga podejmowania 

kontaktu z innymi osobami (vide art. 15o).

W przyjętych rozwiązaniach legislacyjnych nie uwzględniono jednak kuratorów sądowych, których 

specyfika wykonywania obowiązków służbowych sprawia, że nawiązują oni kontakty z wieloma osobami, 

nie dysponując przy tym żadnymi informacjami na temat ich stanu zdrowia. Brak jest regulacji 

ustawowych, które sankcjonowałaby możliwość wykonywania zadań służbowych przez kuratorów 
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sądowych przy wykorzystaniu środków komunikowania się na odległość, pozyskiwania i przetwarzania 

w takiej właśnie formie informacji od osób fizycznych, innych służb i instytucji. 

Dlatego w celu zapewnienia ciągłości działania zespołów kuratorskich i kuratorów sądowych, 

możliwości wykonywania przez nich licznych zadań realizowanych na potrzeby sądu, prokuratury 

i innych uprawnionych podmiotów, proszę o wnikliwe rozpatrzenie przez Pana Marszałka 

przedstawionej prośby, a także zapoznanie z nią Państwa Senatorów. 

Wyrażam nadzieję i przekonanie, że Senat Rzeczypospolitej Polskiej, który dostrzegł i w sposób 

szczególny docenił rolę kuratorów sądowych podejmując uchwałę z dnia 14 lutego 2019 roku 

w 100. rocznicę utworzenia w Polsce instytucji kurateli sądowej, zechce rozważyć możliwość 

wprowadzenia proponowanej poprawki do ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 

nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw i przyjąć ją. 

PROPOZYCJA.

1. Dodanie art. 14i, w poniżej przedstawionym brzmieniu. 

art. 14i: Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, w zakresie zadań realizowanych 

dla potrzeb sądu i innych uprawnionych podmiotów, a także pozostałych czynności służbowych, 

kuratorzy sądowi mogą wykonywać je poprzez: 

1) rozmowy telefoniczne lub rozmowy przeprowadzane z wykorzystaniem innego środka 

porozumiewania się na odległość, 

2) pozyskiwanie dokumentów lub oświadczeń przedstawionych przez osobę lub osoby, których 

dotyczy postępowania, a także członków ich rodzin- w szczególności w wersji elektronicznej, 

3) zebranie informacji od podmiotów zobowiązanych do ich udzielania na podstawie 

obowiązujących przepisów, 

4) wykorzystanie danych dostępnych w systemach teleinformatycznych, 

2. W rozdziale 7a- przepisy epizodyczne proponujemy dodanie art. 39a:

Art. 39a. W ustawie z dnia 27 lipca 2001 roku o kuratorach sądowych (t.j. Dz.U. z 2020 roku, 

poz. 167) w art. 3, dodanie ustępu 3 w brzmieniu: 

W przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej, ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego 

lub stanu epidemii, o ile okoliczności sprawy nie wskazują, że istnieje zagrożenie dla życia 

albo poważne zagrożenie dla zdrowia osoby lub osób objętych postępowaniem, kuratorzy wykonują 

powierzone im zadania tylko przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, 

w szczególności poprzez prowadzenie rozmów oraz pozyskiwanie informacji i dokumentów, 

w zakresie niezbędnym dla wykonywanych czynności, od osób fizycznych, prawnych lub jednostek 

organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej. 


