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Pani
dr Anna Dalkowska
Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwości

Krajowa Rada Kuratorów jako ustawowy reprezentant kuratorów sądowych, mając
na względzie dbałość o sprawne funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości,
zapewnienie obywatelom prawa do sądu, także w zakresie wykonywania orzeczeń,
i przy poszanowaniu dla ich bezpieczeństwa, zwraca się z prośbą o życzliwą analizę
przedstawionych propozycji dotyczących przywracania funkcjonalności kurateli
sądowej, przyjęcie ich i wydanie w tym zakresie rekomendacji przez Panią Minister
(przy uwzględnieniu norm wynikających z przepisów art. 207 k.p. i 2071 k.p.).
Mając na względzie powyższe, opracowaliśmy trzyetapowy plan przywracania
standardowego trybu pracy kuratorów sądowych i rekomendacje w sprawie warunków
wykonywania obowiązków służbowych przez kuratorów sądowych w terenie
oraz siedzibach zespołów kuratorskich, które przedstawiamy w załączeniu.
Pragniemy podkreślić, że przedstawione propozycje zostały wypracowane
w porozumieniu i po konsultacjach z organizacjami związkowymi, w których zrzeszeni
są kuratorzy sądowi: Międzyzakładową Organizacją Związkową Kuratorów Sądowych
KNSZZ „Ad Rem”, Międzyzakładową Organizacją Związkową NSZZ „Solidarność”
Pracowników Sądownictwa i Prokuratury, Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym
Kuratorów Sądowych, i w takim ujęciu są popierane, a także uwzględniają opinię jednej
ze stron dialogu społecznego.
Dostrzegamy potrzebę odpowiedzialnego i sukcesywnego przywracania kuratorów
sądowych do podejmowania działań w terenie, w środowisku podopiecznych. Uważamy,
że działania te muszą być skorelowane z etapami łagodzenia rygorów związanych
z sytuacją epidemiologiczną w Polsce, a jednocześnie uwzględniać powinny dbałość
o bezpieczeństwo zdrowotne osób, z którymi kuratorzy sądowi pozostają
w bezpośrednim kontakcie: podopiecznych i członków ich rodzin, pracowników sądów
i innych podmiotów, czy w końcu członków rodzin kuratorów sądowych. Będzie

to możliwe wyłącznie wówczas, gdy kuratorom sądowym zostaną zapewnione
bezpieczne i higieniczne warunki wykonywania obowiązków służbowych.
Do czasu odwołania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego i powrotu
do normalnego wykonywania obowiązków służbowych kuratorzy sądowi powinni
ograniczyć bezpośredni kontakt z podopiecznymi do niezbędnego minimum, w miarę
możliwości dokonując koniecznych ustaleń przy wykorzystaniu telefonu, poczty
elektronicznej, faksu lub innych środków pozwalających na komunikowanie się
na odległość. Dla nawiązania bezpośredniego, bezpiecznego kontaktu z podopiecznym
niezbędne jest zatem zapewnienie kuratorom sądowym szybkiej ścieżki dostępu
do informacji posiadanych przez SANEPID (np. dedykowany numer telefonu), które
pozwolą na ustalenie czy podopieczny lub osoby z nim zamieszkujące są objęci
kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym, lub podlegają leczeniu na COVID-19,
w warunkach pozaszpitalnych, w miejscu zamieszkania. Krajowa Rada Kuratorów
uważa, że analogicznie jak dla innych służb i grup zawodowych, uzasadnionym
jest opracowanie przez Głównego Inspektora Sanitarnego procedur związanych
z wykonywaniem obowiązków służbowych w terenie, przez kuratorów sądowych.
W sprawie tej, jako organ samorządowy, zwróciliśmy się do Głównego Inspektora
Sanitarnego (pismo nr KRK 12/V/2020 z dnia 21 marca 2020r.), jednak nadal
oczekujemy na odpowiedź.
Jesteśmy przekonani, że Minister Sprawiedliwości, podobnie jak Krajowa Rada
Kuratorów, dokłada wszystkich starań na rzecz zapewnienia społeczeństwu
bezpiecznego dostępu do sądów, mając na względzie dbałość o zdrowie obywateli
Rzeczypospolitej Polskiej- zarówno tych korzystających z usług wymiaru
sprawiedliwości, jak i tych, dzięki pracy których jest to możliwe.
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