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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, w tym długość trwania 

czynności służbowych związanych z bezpośrednim kontaktem ze stronami, powinny być 

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

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

 

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.  

Specyfika pracy kuratora sądowego uzasadnia zwrócenie uwagi na aspekt  

bezpieczeństwa podczas wykonywania obowiązków służbowych w terenie, bowiem 

kuratorzy są szczególnie narażeni na możliwość zarażenia się wirusem, a także mogą stać się 

źródłem jego przenoszenia. 

 

Poważne wątpliwości i obawy środowiska kuratorskiego budzi w szczególności aspekt 

obecność kuratora przy kontaktach osoby uprawnionej z małoletnim na podstawie art. 113 

Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego  Czas trwania kontaktu wynosi nawet 8 godzin. Tak 

długie przebywanie, bezpośredni kontakt kuratora z uczestnikami postępowania, w tym 

osobami małoletnimi może zwiększać ryzyko zarażenia Należy nadmienić, iż często                            
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w pomieszczeniach brak jest możliwości zachowania dystansu społecznego, czy to ze 

względu na powierzchnie pomieszczenia, czy też obecność małoletnich dzieci, które są 

ruchliwe i nie są w stanie przez cały czas zachowywać w/w rygorów sanitarnych.     

 

Proszę o wskazanie czy istnieją wytyczne/zalecenia odnośnie długości trwania 

bezpośredniej czynności w pomieszczeniu, aby zminimalizować ryzyko zarażenia 

koronawirusem. 

 

 

 

Z poważaniem; 

 

 

 

Opracował: 

Zespół OZZKS ds. bezpieczeństwa i warunków pracy  
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