
Prezes 
Sądu Rejonowego 

dla Warszawy Pragi - Południe 
w Warszawie

Adm-021- 50/21

Zarządzenie Nr 50/2021

z dnia 4 maja 2021 roku

Prezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi - Południe w Warszawie

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania służby kuratorskiej w związku z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

na podstawie art. 54 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych 
(t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 365) w zw. w zw. z § 13 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i 
zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii zarządzam:

§ 1

W okresie od dnia 4 maja 2021 r. do dnia 31 maja 2021 r. ogranicza się funkcjonowanie 

zespołów kuratorskiej służby sądowej.

§2

1) Rekomenduje się ograniczenie czynności terenowych na rzecz kontaktowania się 

z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość, chyba że okoliczności 

wskazują, że występuje zagrożenie życia lub zdrowia osoby której dotyczy dana 

czynność lub termin został określony w orzeczeniu sądu,
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2) Rekomenduje się zmianę sposobu wykonania czynności wymagających 

bezpośredniego kontaktu z innymi osobami, na wykorzystujący środki 

komunikowania się na odległość, chyba że co innego wynika z orzeczenia sądu 

stanowiącego podstawę dokonania czynności lub z uwagi na charakter zadania jest 

to niezbędne do prawidłowego jego wykonania lub bezpośredni kontakt z innymi 

osobami w budynku sądu, po wcześniejszym umówieniu i zastosowaniu środków 

ochrony obejmujących zachowanie właściwego odstępu osób i używanie przez 

kuratorów masek, przyłbic i rękawiczek a przez osobę umówioną zabezpieczenie 

ust i nosa właściwe dla przestrzeni publicznej, nie powoduje zagrożenia dla życia i 

zdrowia osób w nim uczestniczących,

3) Zlecanie czynności kuratorom społecznym winno następować jedynie w 

sytuacjach, gdy przeprowadzenie czynności nie powoduje zagrożenia dla życia i 

zdrowia osób w nim uczestniczących.

Polecam Dyrektorowi Sądu w sytuacji wystąpienia konieczności dokonania czynności 

wymagających bezpośredniego kontaktu z innymi osobami lub czynności terenowych 

zaopatrzenie kuratorów zawodowych oraz kuratorów społecznych w środki ochrony 

osobistej zapobiegającej możliwości zarażenia wirusem SARS-CoV-2.

Polecam opublikowanie niniejszego zarządzenia na stronie internetowej sądu oraz 

umieszczenie go w widocznym miejscu na budynkach sądu i siedziby zespołu 

kuratorskiej służby sądowej.

§3

§4

§5

Polecam powiadomienie o treści Zarządzenia:

Prezesa Sądu Okręgowego Warszawa Praga w Warszawie

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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