Adres korespondencyjny:
ul. Zacisze 6/2 05-140 Serock
tel. 608 382 093; zarzad.ozzks@gmail.com

Serock, 8 września 2020
P
a
n

Pani
dr Anna Dalkowska

P
a
n
i

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwości
Szanowna Pani Minister,
Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych, organizacja
reprezentatywna w rozumieniu ustawy o związkach zawodowych, zrzeszona w Forum
Związków Zawodowych, przedkłada dwa opracowania dot. warunków pracy sądowych
kuratorów zawodowych.
1) Opracowanie dot. wyposażenia kuratorów zawodowych i okręgowych w sprzęt
teleinformatyczny.
2) Opracowanie dot. ankiety w sprawie dostępu do systemów innych instytucji
Z opracowania dot. sprzętu teleinformatycznego wynika, że poziom wyposażenia
kuratorów zawodowych m.in. w telefony służbowe, laptopy, ulega poprawie, jednakże jest
to proces zdecydowanie za wolny i niewystarczający. Zauważalne są duże rozbieżności
pomiędzy poszczególnymi sądami. Problem niewystarczającego wyposażenia uwidocznił się
jeszcze bardziej, w czasie trwającej pandemii i konieczności pracy zdalnej.
Wyposażenie kuratorów w telefony służbowe kształtuje się na bardzo niskim poziomie
i wynosi 26%, z czego tylko 12% posiada dostęp do Internetu.
Lepiej sytuacja wygląda w zakresie wyposażenia kuratorów w laptopy – 65%, jednakże
tylko 20% kuratorów ma możliwość pracy zdalnej w systemach sądowych typu Kuratela lub
Kurator.
Niewystarczająca także jest pojemność służbowych skrzynek poczty elektronicznej, która
kształtuje się głównie w przedziale 486 - 512 MG.
Z kolei drugie opracowanie zwraca uwagę na to, że obecny dostęp do systemów innych
instytucji jest dalece niewystarczający, biorąc pod uwagę oczekiwania stawiane przed
kuratorską służbą sądową w zakresie wykonywania obowiązków służbowych.
W pierwszej kolejności zwrócić należy uwagę, iż z przeprowadzonych badań
ankietowych wśród kuratorów wyłania się niczym nie uzasadniona dysproporcja w dostępie
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do systemów innych instytucji. Stąd wyłania się zasadny postulat dokonania swoistej
standaryzacji w tym zakresie.
Zdecydowana większość kuratorów widziałaby poszerzenie dostępu do innych
instytucji poza dotychczas, choć niejednolicie posiadanymi dostępami do wydziałów
sądowych macierzystego sądu, systemu Pesel – Sad i Noe – Sad oraz SDE (kuratorzy dla
dorosłych ) jak np. do systemu policji w zakresie prowadzonych postępowań; systemów
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych czy Pomocy Społecznej czy bezpośredniego dostępu do
Krajowego Rejestru Karnego – OZZKS sygnalizował wcześniej problemy w uzyskiwaniu przez
kuratorów odpowiedzi odnośnie karalności podopiecznych.
Ponadto w opinii OZZKS, wprowadzenie jednolitych systemów informatycznych w
sądach powszechnych, mogłoby stanowić wstęp do wprowadzenia sieci informatycznej
sądów powszechnych i znacząco ułatwiła wykonywania obowiązków przez kuratorów
sądowych np. kurator mógłby szybko ustalić, iż poza macierzystym sądem jest prowadzone
postępowanie karne wobec podopiecznego
Podkreślić przy tym należy, iż wskazywane przez kuratorów potrzeby znajdują
racjonalne merytoryczne uzasadnienie, oraz stanowiłby odpowiedź na oczekiwania jakie
stawia przed kuratorską służbą sądową ustawodawca. Jednocześnie pozwoliłoby postrzegać
kuratorską służbę sądową w społeczeństwie jako służbę sprawną, skuteczną oraz
nowoczesną.
Powyższe wyniki, jednoznacznie wskazują, na potrzebę doposażenia kuratorów
zawodowych w sprzęt teleinformatyczny z możliwością pracy zdalnej, zwiększenia
pojemności służbowych skrzynek poczty elektronicznej oraz umożliwienie kuratorom
dostępu do systemów innych instytucji. Spełnienie postulatów niewątpliwie przyczyni się do
profesjonalizacji Kuratorskiej Służby Sądowej, oraz wyeliminuje nieprawidłową praktykę
wykorzystywania prywatnego sprzętu do celów służbowych, co niewątpliwie wpłynie także
na zwiększenie bezpieczeństwa w zakresie przetwarzania danych osobowych.
Z uwagi na powyższe zwracamy się o zapoznanie się z w/w opracowaniami, oraz
ustosunkowanie się do zgłaszanych postulatów.
Z poważaniem:
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Do wiadomości:
Pan Paweł Zwolak- Dyrektor Departamentu Nadzoru Administracyjnego w Ministerstwie
Sprawiedliwości.

Załączniki
Załącznik nr 1 - Opracowanie dot. wyposażenia kuratorów zawodowych i okręgowych w
sprzęt teleinformatyczny.
Załącznik nr 2 - Opracowanie dot. ankiety w sprawie dostępu do systemów innych instytucji.
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