
  

1 
 

Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych 
ul. Nowotarska 20   

87-100 Toruń 
KRS: 0000781635   NIP: 8792711903 

www.ozzks.pl 

 

 
 Adres korespondencyjny:          

 ul.  Zacisze 6/2  05-140 Serock   
 tel. 608 382 093;  zarzad.ozzks@gmail.com 

 

Serock,  11 października 2020 

 

 

 

  
 

 

 

 Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych, dbając o bezpieczeństwo               

i zdrowie kuratorów sądowych, jak również osób objętych ich oddziaływaniami, zwraca się                

o wydanie odpowiednich zarządzeń ograniczających pracę kuratorów sądowych, głównie                    

w terenie, w celu zminimalizowania możliwości zarażenia się wirusem SARS-CoV-2, z uwagi na 

rosnącą liczbę zakażeń, wprowadzenie na ternie całego kraju strefy żółtej oraz wprowadzania 

kolejnych stref czerwonych.  

Nadmienić należy, że Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych z 

uwagi na obowiązywanie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie  

ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu 

epidemii ( Dz.U pod poz.1356), które to wprowadziło między innymi dodatkowe obostrzenia w 

niektórych powiatach wyodrębniając z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dwie strefy: 

czerwoną i żółtą, w dniu 26 sierpnia br. zwrócił się do Pani dr Anny Dalkowskiej Podsekretarz 

Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości o wydanie rekomendacji dla Prezesów Sądów w 

zakresie wykonywania obowiązków służbowych przez kuratorów sądowych poszczególnych 

obszarach. 

Podsekretarz stanu w swojej odpowiedzi poinformowała, że to w kompetencji 

Prezesów znajduje się wydawanie „ stosownych zarządzeń regulujących organizację pracy 

podległych sądów w czasie epidemii. W miarę potrzeby zarządzenia te  winny być zmieniane 

lub uzupełniane, zależnie  od rozwoju sytuacji epidemicznej, z zachowaniem priorytetów                
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w postaci ochrony bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników sądów, w tym kuratorów 

sądowych ,oraz zapobiegania  rozprzestrzenianiu się wirusa SARS – CoV-2.  

Także szczegółowe zasady dotyczące wykonywania pracy w terenie przez 

kuratorów sądowych  w obecnym stanie epidemii również winny być określane  zarządzeniami 

prezesów w oparciu o aktualną sytuację epidemiczną na obszarze właściwości danego sądu, 

bowiem na nich spoczywa obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków 

pracy.” 

 

W związku z powyższym wnosimy jak na wstępie, a tym Państwu Prezesom, którzy 

wprowadzili już stosowne zarządzenia, serdecznie dziękujemy.  

 

Z poważaniem: 

 

 

 

W załączeniu: 

- odpowiedź Pani dr Anny Dalkowskiej Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości                   

z 7 września 2020 r. 

 

 

../../../ppp/Desktop/kuratorzy/ozzks/www.ozzks.pl

