
ZARZĄDZENIE NR 36/2020 
Prezesa Sądu Rejonowego w Węgrowie  

z dnia 4 czerwca 2020 r. 
 

w sprawie rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa i organizacji wykonywania 
obowiązków w Zespole Kuratorskiej Służby Sądowej  

w Sądzie Rejonowym w Węgrowie 
 

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 14 maja 2020 roku o zmianie 
niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się 
wirusa SAES-CoV-2-tzw. Tarczy antykryzysowej 3.0, która wprowadza mechanizmy 
rozszerzające funkcjonowanie sądów, na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 
lipca 2001 roku o kuratorach sądowych (j.t. Dz. U. z 2020r. poz. 167) zarządzam 
wprowadzenie następujących rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa i organizacji 
wykonywania obowiązków w Zespole Kuratorskiej Służby Sądowej w Sądzie 
Rejonowym w Węgrowie: 

§ 1 
Do obsługi interesantów przez zawodowych kuratorów sądowych w Sądzie 

Rejonowym w Węgrowie wyznacza się pokój nr 20, który wyposażony jest w osłonę 
ochronną z tworzywa sztucznego oraz komputer z oprogramowaniem i drukarką. 
W pomieszczeniu jednorazowo może przebywać jeden interesant z osłoną ust i nosa 
(maseczka jednorazowa lub wielokrotnego użytku, przyłbica w przypadku osób, które 
ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Przed wejściem do 
pomieszczenia interesanci powinni zdezynfekować ręce. Preparat do dezynfekcji 
zapewnia sąd oraz zamieszcza informację o obligatoryjnym korzystaniu z niego przez 
wszystkie wchodzące osoby. Pomieszczenie powinno być regularnie wietrzone, 
a miejsca siedzące i powierzchnie dotykowe dezynfekowane przez pracownika obsługi 
po każdym przyjęciu interesanta. 
 

§ 2 
Dla potrzeb wykonywania obowiązków kuratorów w terenie i podczas dyżurów 

pełnionych na terenie sądu wyposaża się kuratorów w przyłbicę poliwęglanową, 
maseczki ochronne i rękawice jednorazowe, a także płyny i żele antywirusowe. 
 

§ 3 

Niezależnie od środków wymienionych w § 2 zapewnia się kuratorowi 
sądowemu profesjonalny antywirusowy kombinezon ochronny, jeśli wykonanie przez 
niego czynności służbowych jest związane z realnym zagrożeniem zakażenia wirusem 
SARS CoV-2 z racji przeprowadzania czynności w miejscu zamieszkania osoby leczonej 
na COVID-19, objętej wzmożonym nadzorem epidemiologicznym lub kwarantanną.   

  

§ 4 

Pracownicy ochrony wobec interesantów przychodzących do Zespołu 
Kuratorskiej Służby Sądowej zobowiązani są do stosowania wytycznych zawartych 
w Zarządzeniu nr 35/2020 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Węgrowie z dnia 27 

maja 2020 r. w sprawie organizacji pracy sądu w trakcie epidemii SARS-CoV-2. 

 



§ 5 

Korespondencja przychodząca do Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej  
poddawana jest obligatoryjnej 24 godzinnej kwarantannie, jeżeli nie sprzeciwia się 
temu dobro danego postępowania sądowego. 

 

§ 6 

Dopuszcza się możliwość uwzględnienia w stawce ryczałtowej z tytułu zwrotu 
kosztów ponoszonych w związku ze sprawowanymi dozorami lub nadzorami, zakupu 
środków ochrony sanitarnej niezbędnych do wykonywania czynności, do stawki nie 
przekraczającej 4% kwoty bazowej za dozór/nadzór powierzony do wykonania. 

§ 7 

Czynności służbowe kuratorów sądowych realizowane są w miarę możliwości za 
pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (w tym telefonu, poczty 
elektronicznej, faksu, komunikatorów internetowych) – po przedstawieniu stosowanej 
informacji kierownikowi zespołu i przy zastosowaniu się do ewentualnej odmiennej 
decyzji kierownika. W przypadkach szczególnie uzasadnionych, w których Sąd 
zdecyduje o takiej potrzebie – czynności kuratorów sądowych powinny być 
przeprowadzane w terenie. 

 

§ 8 

Kuratorzy zawodowi przyjmują interesantów na terenie sądu tylko w sprawach, 
w których kontakt ten jest niezbędny i nie jest możliwe jego zrealizowanie przy 
wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość. 

 

§ 9 

 Przed przystąpieniem do czynności służbowych w terenie kuratorzy sądowi 
ustalają w stacjach sanitarno-epidemiologicznych lub jednostkach Policji, czy pod 
wskazanym adresem nie przebywają osoby objęte kwarantanną, wzmożonym nadzorem 
epidemicznym lub leczone w warunkach pozaszpitalnych w związku z chorobą  
COVID-19. W przypadku potwierdzenia zagrożenia epidemiologicznego odstępują od 
czynności informując organ zlecający, nie dotyczy czynności służbowych niezbędnych ze 
względu na realne zagrożenie życia lub poważne zagrożenia dla zdrowia osoby, 
zwłaszcza małoletniej. 

 

§10 
Z uwagi na obecnie występujące utrudnienia w zbieraniu i przetwarzaniu 

informacji oraz konieczność zasięgania informacji w stacjach sanitarno- 
epidemiologicznych lub jednostkach Policji dla potrzeb czynności służbowych w terenie, 
czy pod wskazanym adresem nie przebywają osoby objęte kwarantanną, wzmożonym 
nadzorem epidemicznym lub leczone w warunkach pozaszpitalnych w związku 
z chorobą COVID-19 wyznacza się termin na przeprowadzanie wywiadów 
środowiskowych w ciągu co najmniej 14 dni roboczych. 
 

§ 11 

Przy przekazywaniu przez pracowników sekretariatów właściwych wydziałów 



merytorycznych zleceń przeprowadzenia wywiadu lub orzeczeń, których wykonanie 
należy do kuratora sądowego, należy podać pełne dane personalne i teleadresowe osób 
objętych czynnościami ze strony sądu, w tym w szczególności numerów telefonów, 
adresów poczty elektronicznej, w celu umożliwienia pozyskiwania informacji 
z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. 

 

§ 12 
W celu umożliwienia komunikowania się kuratorów na odległość zapewnia się 

im dostęp do sądowych łączy internetowych na komputerach służbowych, 
użytkowanych przez zawodowych kuratorów sądowych oraz możliwość korzystania 
z platform i aplikacji pozwalających na komunikowanie się na odległość – przy 
zachowaniu integralności i poufności połączeń.  
 
 

§ 13 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 8 czerwca 2020 r. i podlega publikacji na stronie 
internetowej Sądu Rejonowego w Węgrowie oraz wywieszeniu przed budynkiem Sądu.   
 


