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Szanowny Pan 

Jarosław Jan Pinkas  

Główny Inspektor Sanitarny, prof. CMKP 

          

 Ogólnopolski Związek Zawodowych Kuratorów Sądowych zwraca się z prośbą                        

o ustalenie wytycznych w zakresie bezpieczeństwa pracy kuratorów sądowych,                       

w szczególności poprzez wskazanie, jakie działania zapobiegawcze powinny być 

podejmowane przez samych kuratorów, jak również ich pracodawców, w celu 

zminimalizowania zagrożenia zarażenia się wirusem SARS-CoV-2 („koronawirusem”). 

Ministerstwo Sprawiedliwości, w komunikacie z dnia 30.04.2020 r., zamieszczonym 

na swojej stronie internetowej poinformowało, że widzi potrzebę bezpiecznego 

„odmrażania” pracy sądów. Należy się zatem spodziewać, że w jednym z kolejnych etapów, 

kuratorzy sądowi będą wykonywać swoje czynności służbowe, coraz częściej w osobistym 

kontakcie z podopiecznymi.  

Zgodnie z art. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych, kuratorzy 

sądowi realizują, określone przez prawo, zadania o charakterze wychowawczo-

resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym i kontrolnym. Kurator sądowy wykonuje 

zadania w środowisku podopiecznych, także na terenie zamkniętych zakładów i placówek ich 

pobytu, w szczególności na terenie zakładów karnych, placówek opiekuńczo –

wychowawczych oraz leczniczo rehabilitacyjnych.  

Kuratorzy, wykonując swoje obowiązki, zarówno w terenie jak i w Sądzie, stykają się   

z licznymi zagrożeniami i trudnymi sytuacjami, takimi np. jak kontakt z osobami: 

- uzależnionymi od alkoholu, narkotyków, innych środków odurzających, 

- uzależnionymi behawioralnie,  

- z zaburzeniami psychicznymi ,  

- zakażonymi m.in. HIV, HCV, 

- chorującymi na choroby zakaźne,  
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- zdemoralizowanymi,  

- bezdomnymi,  

- agresywnymi, 

- upośledzonymi umysłowo. 

Kuratorzy sądowi, otrzymując zlecenie przeprowadzenia czynności w środowiskach 

podsądnych, nie mają często wiedzy na temat występujących tam ewentualnych chorób 

zakaźnych, nie są też kuratorom zapewniane przez pracodawcę szczepienia w tym zakresie. 

Specyfika pracy kuratora sądowego uzasadnia zwrócenie szczególnej uwagi na aspekt  

bezpieczeństwa podczas wykonywania obowiązków służbowych, bowiem kuratorzy są 

szczególnie narażeni na możliwość zarażenia się wirusem, a także mogą stać się źródłem jego 

przenoszenia. 

OZZKS wyraża obawy dotyczące stopnia przygotowania kuratorów sądowych                

( zawodowych i społecznych) na zagrożenia związane z możliwością zetknięcia się z osobami 

zarażonymi koronawirusem. Do OZZKS napływają także niepokojące sygnały, iż nie wszyscy 

kuratorzy mają zapewnione środki ochrony indywidualnej, które we właściwy sposób 

zapewniają, czy chociażby minimalizują zagrożenie zarażenia się koronawirusem., a o których 

mowa była w odpowiedzi Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Anny 

Dalkowskiej z dnia 29 kwietnia 2020 r., na zapytanie poselskie nr 634. Szczególnie chodzi       

o środki dotyczące kontaktu osobistego 

 „… w przypadku konieczności nawiązania kontaktu osobistego z podopiecznym, 

zapewnienie kuratorom sądowym środków bezpieczeństwa wymaganych przepisami 

sanitarnymi, a w szczególności zapewnienie transportu samochodem służbowym oraz 

wyposażenie w odzież ochronną, maski przeciwwirusowe poliwęglanowe, rękawice ochronne 

oraz środki dezynfekcji” 

http://orka2.sejm.gov.pl/INT9.nsf/klucz/ATTBP6J9W/%24FILE/z00634-o1.pdf 

Z wiedzy OZZKS wynika, że pracodawcy nie zapewniają samochodów służbowych, jest 

także problem z dostępnością masek przeciwwirusowych poliwęglanowych.  

W związku z powyższym, w imieniu OZZKS zwracam się z prośbą o wskazanie,                           

w szczególności: 
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1. Czy zasadne jest wykonywanie czynności służbowych, przez kuratorów sądowych, w 

takich miejscach jak: domy pomocy społecznej, młodzieżowe ośrodki wychowawcze 

zakłady karne, szpitale, schroniska dla bezdomnych? 

2. Czy czynności służbowe kuratorzy mogą wykonywać w terenie, tj. miejscu pobytu 

podopiecznych, czy np. powinno to się odbywać w specjalnie przeznaczonym 

pomieszczeniu w budynku sądu? 

3. W jakie środki ochrony indywidualnej powinni być wyposażeni kuratorzy wykonujący 

czynności w sądzie? 

4. W jakie środki ochrony indywidualnej powinni być wyposażeni kuratorzy wykonujący 

czynności w miejscu pobytu podopiecznych? 

5. Jakie działania należy podjąć po zakończonej czynności służbowej, jeżeli kuratorzy do jej 

wykonania korzystali z prywatnych samochodów ( niestety jest to częsta praktyka                    

z uwagi na brak zapewnionych samochodów służbowych, i brak możliwości korzystania 

z komunikacji publicznej)? 

6. W jaki sposób należy utylizować dostarczone środki ochrony indywidualnej?  

7. W jaki sposób kuratorzy mogą ustalić z zachowaniem przepisów RODO, czy wobec 

osoby, u której mają być podjęte czynności służbowe, nie ma zastosowanej 

kwarantanny, nadzoru epidemiologicznego, albo dana osoba nie jest zarażona? 

 

Z poważaniem; 

 

 

 

Opracował: 

Zespół OZZKS ds. bezpieczeństwa i warunków pracy  
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