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Szanowny Panie Przewodniczący 

W imieniu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Kuratorów Sądowych przesyłamy                           

w załączeniu rekomendacje, wypracowane na podstawie propozycji przesłanych przez kuratorów 

zrzeszonych, jak i niezrzeszonych w naszym związku, dot. stopniowej aktywizacji w zakresie 

wykonywania obowiązków przez kuratorów sądowych. 

  

 Nie chcąc powielać propozycji KRK, które oceniliśmy pozytywnie, skupimy się na 

różnicach, jakie uwidoczniły się po lekturze przesłanego do nas projektu i naszych 

propozycji. 

 Dziękujemy za częściowe rozjaśnienie idei, jaka przyświecała KRK przy przesłanym 

projekcie rekomendacji. Nadal jednak mamy wątpliwości, jakie złożyliśmy w poprzednim 

piśmie dot. rozbicia etapowego (etapu pierwszego i drugiego) „odmrażania” wykonywania 

obowiązków przez kuratorów sądowych, w szczególności, kto ma stwierdzać, że zaistniały 

przesłanki do przejścia z etapu nr 1 do etapu nr 2 lub jakie muszą zaistnieć okoliczności do 

przejścia między tymi etapami 

 Jak wspomnieliśmy, taka niedookreśloność może powodować chęć szybszego, niż 

wynikałoby to z sytuacji epidemiologicznej, zwiększenia zakresu obowiązków, które 

kuratorzy byliby zobowiązani wykonywać.  

OZZKS uznaje argument polityki karnej, rodzinnej czy społecznej państwa, jako 

kryterium wyboru spraw przeznaczonych w pierwszej kolejności do wykonywania. Tym 

niemniej, OZZKS jako główny akcent kładzie bezpieczeństwo kuratorów, którzy politykę 

Państwa mają w praktyce realizować. 

 Przy propozycji „odmrażania” należy przede wszystkim w ocenie OZZKS wziąć pod 

uwagę poziom zabezpieczenia, jakim dysponują kuratorzy sądowi (dalece odbiegający od 

zalecanego) oraz realność zapewnienia przez pracodawców środków ochrony, 

rekomendowanych przez GIS, stosownie do zwiększania aktywności kuratorów sądowych w 

środowiskach podopiecznych. Stąd OZZKS, wsłuchując się przede wszystkim w liczne głosy 

tzw. „kuratorów liniowych”, rekomenduje wolniejszy przebieg tego procesu w kierunku 

pełnej aktywności zawodowej. 

  Z uwagi na fakt, że trudno jest o sensową prognozę co do przebiegu pandemii , jak i 

biorąc pod uwagę wskazywaną wcześniej nieokreśloność projektowanych etapów, OZZKS 

proponuje, by skupić się na najbliższym etapie „odmrażania”. W zakresie dalszych 

rekomendacji liczymy, że zostanie uwzględniony postulat i prośba OZZKS, by zostały one 
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opracowane przez wspólne zespoły KRK i związków zawodowych. 

 OZZKS podziela stanowisko KRK, że niektóre sprawy winny być wykonywane w 

pierwszej kolejności, jak np. te związane ze stosowaniem przemocy wobec najbliższych. Z 

całą jednak pewnością, w opinii OZZKS, większość różnic w naszych stanowiskach mogłaby 

być rozstrzygnięta na poziomie wspólnych zespołów roboczych. 

 Jak wcześniej Państwa informowaliśmy, OZZKS był na zaawansowanym etapie 

budowania własnych rekomendacji, dlatego prosimy o przesłanie ostatecznej wersji projektu 

oraz pisma przewodniego, kierowanego do Ministerstwa Sprawiedliwości, celem rozważenia 

przez nas decyzji, o potrzebie wysłania odrębnych rekomendacji. 

 OZZKS niezmiennie stoi na stanowisku, że w sprawach fundamentalnych dla 

Kuratorskiej Służby Sądowej, środowiska reprezentujące kuratorów winny mówić jednym 

głosem. 

 

 

 

 
 

 

 

W załączeniu:  

Załącznik nr 1 - rekomendacje tzw. „odmrażania” pracy kuratorów w pionie kuratorów wykonujących 

orzeczenia w sprawach karnych. 

Załącznik nr 2 - rekomendacje tzw. „odmrażania” pracy kuratorów wykonujących orzeczenia                          

w sprawach rodzinnych i nieletnich.   

Załącznik nr 3 - rekomendacje zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy kuratorów. 
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