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Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa i 

Prokuratury zapoznała się z korespondencją otrzymaną w dniu 30 marca 2020 r.  od Zastępcy 

Kuratora Okręgowego dla dorosłych Sądu Okręgowego w Gliwicach. Wynika z niej, że na skutek 

rozmowy z Przewodniczącym VII Wydziału Penitencjarnego i Nadzoru nad Wykonywaniem 

Orzeczeń Karnych w Sądzie Okręgowym w Gliwicach kuratorom zawodowym okręgu 

gliwickiego od dnia 1 kwietnia 2020 r. będą zlecane wywiady środowiskowe. Wywiady te mają 

dotyczyć spraw dotyczących udzielenia przerw w odbywaniu kary pozbawienia wolności oraz 

udzielania zgody na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego 

osobom przebywającym w izolacji więziennej. 

W związku z powyższym organizacja związkowa wyraża swój kategoryczny sprzeciw wobec 

takich decyzji. 

Z rekomendacji Dr Anny Dalkowskiej, Podsekretarza Stanu Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 

13 Marca 2020 r. (Znak: DNA – VI. 122.12.2020), wydanych dla Prezesów Sądów Apelacyjnych 

oraz Dyrektorów Sądów Apelacyjnych jednoznacznie wynika, że: 

− wstrzymuje się zarządzenia przeprowadzania wywiadów środowiskowych przez 

kuratorów sądowych, 

− pozostawia bez wykonania – z zawiadomieniem organu zarządzającego – wywiadów 

środowiskowych pozostających na czas wydania rekomendacji tj. 13 marca 2020 r. w 

referatach kuratorów zawodowych, 

− w przypadku konieczności nawiązania kontaktu osobistego z podopiecznym 

zapewnienia się kuratorom sądowym środki bezpieczeństwa wymagane przepisami 

sanitarnymi, a w szczególności zapewnienia transportu samochodem służbowym oraz 

wyposażenie w odzież ochronną, maski przeciwwirusowe poliwęglanowe, rękawice 

ochronne oraz środki do dezynfekcji.  

W świetle powyższych rekomendacji, a także dalszego dynamicznego wzrostu zachorowań na 

terytorium Rzeczpospolitej Polskiej spowodowanym koronawirusem SARS-CoV-2, 

wywołującym chorobę COVID-19, w szczególności na terenie województwa śląskiego, 

stanowisko wyrażone przez Przewodniczącego VII Wydziału Penitencjarnego i Nadzoru nad 
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Wykonywaniem Orzeczeń Karnych Sądu Okręgowego w Gliwicach, wyrażone w piśmie Zastępcy 

Kuratora Okręgowego Sądu Okręgowego w Gliwicach w zakresie dotyczącym konieczności 

wykonywania wywiadów środowiskowych w tzw. trybie pilnym i wykorzystywania tego trybu 

do zlecania wywiadów w sprawach, które nie są pilne, jest faktycznym narażaniem zdrowia i 

życia zarówno kuratorów, jak i osób, z którymi ci kuratorzy będą mieli kontakt. 

Z posiadanych przez organizację związkową informacji wynika, że w chwili obecnej żaden sąd 

rejonowy okręgu gliwickiego nie wyposażył kuratorów zawodowych w odzież ochronną, w 

szczególności w specjalistyczne kombinezony ochronne, maski o standardzie 

przeciwwirusowym – poliwęglanowe oraz rękawice ochronne. W sądach brakuje 

podstawowych środków do dezynfekcji. Kuratorzy zawodowi nie mają również do dyspozycji 

samochodów służbowych rekomendowanych w wytycznych Ministerstwa Sprawiedliwości 

sygnowanych pismem Podsekretarza Stanu z dnia 13 marca 2020 r. i w świetle narastającej 

sytuacji epidemicznej nie podejmą ryzyka dalszego wykorzystywania prywatnych samochodów 

do celów służbowych.   

Zwracamy również uwagę, że odzież ochronna jest jednorazowego użytku, a pracownicy winni 

zostać przeszkoleni w zakresie jej zakładania, a zwłaszcza zdejmowania - gdyż wtedy dochodzi 

do ryzyka ekspozycji na wirusa. 

W związku z powyższym prosimy o niezwłoczne zajęcie stanowiska w tej sprawie. 

         Z poważaniem, 

w imieniu i z upoważnienia 
 Komisji Międzyzakładowej 

 

Podpisano za pomocą certyfikatu kwalifikowanego  
na podstawie ustawy z dnia 5 września 2016 r. 
o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej  
(Dz.U.2019.162 t.j.) 
Zgodnie z art. 18 ust. 1 podpis elektroniczny 
weryfikowany za pomocą certyfikatu 
wywołuje skutki prawne, jeżeli został złożony w okresie ważności tego certyfikatu. 
 

 

 

Do wiadomości: 
- Prezes Sądu Okręgowego w Gliwicach, 
- aa. 


