
EP.NE.72.11.2020 Warszawa, dnia 10 listopada 2020

Pani
Aleksandra Szewera- Nalewajek
Przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku 
Zawodowego Kuratorów Sądowych
zarzad.ozzks@gmail.com 

Szanowna Pani Przewodnicząca, 

w odpowiedzi na pismo z dnia 29 października 2020 r., dotyczące wytycznych w zakresie 

bezpieczeństwa pracy kuratorów sądowych, przekazuję informacje w przedmiotowej 

sprawie.

Przy opracowywaniu wytycznych dla kuratorów sądowych pomocne mogą być 

Wytyczne dla poszczególnych zakresów i rodzajów świadczeń,  znajdujące się na stronie 

Ministerstwa Zdrowia pod adresem https://www.gov.pl/web/zdrowie/wytyczne-dla-

poszczegolnych-zakresow-i-rodzajow-swiadczen .

W Zaleceniach w stanie epidemii wirusa SARS–CoV–2 wywołującego chorobę COVID–19 

dla położnych rodzinnych / położnych POZ, aktualizacja z dnia 23.10.2020 r., przydane 

mogą być rozdziały:

 Planowanie wizyty patronażowej;

 Przebieg wizyty patronażowej. 

Jednocześnie rekomendujemy przestrzeganie następujących zasad ogólnych 

podczas wizyt w lokalach/pomieszczeniach: 

 poproszenie o staranne przewietrzenie lokalu/pomieszczenia przed wizytą kuratora,

 poproszenie o zdezynfekowanie klamek drzwi wejściowych w lokalu/pomieszczeniu 

przed wizytą kuratora,
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 przestrzeganie zasady bezpieczniej odległości min. 1,5 m od podopiecznych, innych 

osób, o ile jest to możliwe,

 stosowanie przez kuratorów sądowych  maseczek (medycznych/FFP2/FFP3/N95) 

i rękawiczek jednorazowych lub umycie rąk wodą z mydłem lub ich dezynfekcja 

środkiem na bazie alkoholu (min. 60%)(należy pamiętać o wyrzuceniu do kosza na 

śmieci maseczek i rękawiczek po odbytej wizycie).

Środki ochrony Indywidualnej należy stosować zgodnie ze wskazaniami producenta.

Uprzejmie zachęcamy do zapoznania się z następującymi informacjami dot. stosowania 

masek, dostępnymi na stronie na stronie internetowej:

 Co decyduje o doborze rodzaju maski medycznej i czy maski medyczne można 

dezynfekować?

https://www.mp.pl/covid19/covid19-kompendium/232513,co-decyduje-o-doborze-

rodzaju-maski-medycznej-i-czy-maski-medyczne-mozna-dezynfekowac

 Półmaski filtrujące - poradnik UOKiK dla konsumentów

https://www.mp.pl/pacjent/pulmonologia/aktualnosci/204735,polmaski-filtrujace-

poradnik-uokik-dla-konsumentow 

Bardziej szczegółowy poradnik UOKiK: Kupujemy maski filtrujące - poradnik dla 

konsumenta.

Dodatkowo należy pamiętać, iż maski są skuteczne tylko w połączeniu ze stosowaniem 

innych zasad higieny, takich jak  częste mycie rąk wodą z mydłem czy unikanie dotykania 

twarzy.

Zachęcamy również do zapoznania się z instrukcjami dostępnymi na stronie Głównego 

Inspektoratu Sanitarnego:

 Jak prawidłowo nałożyć i zdjąć maseczkę

https://www.gov.pl/web/gis/jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-maseczke

 Koronawirus – Jak prawidłowo nałożyć i zdjąć rękawice

https://www.gov.pl/web/gis/koronawirus--jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-rekawice 

 Jak myć ręce? Instrukcja mycia rąk

https://www.gov.pl/web/gis/jak-myc-rece-instrukcja-mycia-rak2 

 Jak skutecznie dezynfekować ręce

https://www.gov.pl/web/gis/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece 
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Przydatne informacje mogą Państwo znaleźć na stronie internetowej Confederation of 

European Probation:

 Covid-19: measures and protocols in probation

 https://www.cep-probation.org/covid-19-measures-and-protocols-in-probation/,

w szczególności w dokumencie The Jersey Probation Service and the response to 

COVID-19 (Home visiting guidance for Probation Officers during COVID-19).

Czas wizyty kuratora powinien być ograniczony do niezbędnego minimum.

Dnia 29 kwietnia 2020 r. Pani Anna Dalkowska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 

Sprawiedliwości, przekazała pismo do Pani Elżbiety Witek ,Marszałek Sejmu 

Rzeczypospolitej Polskiej dotyczące udzielenia informacji w sprawie zapewnienia 

bezpieczeństwa pracownikom wymiaru sprawiedliwości przed zakażeniem wirusem SARS-

CoV-2. W piśmie czytamy:

„W odniesieniu do kuratorów w sądowych, w ww. piśmie z 11 marca 2020 r. resort zwrócił się 

z prośbą o rozważenie możliwości ograniczenia do niezbędnego minimum zlecania 

przeprowadzania wywiadów środowiskowych przez kuratorów sądowych, jak też 

o możliwość odstąpienia od czynności służbowych w przypadku stwierdzenia choroby 

podopiecznego bądź osób bliskich w miejscu jego zamieszkania lub ich kwarantanny oraz 

zapewnienie niezbędnych środków ochrony.

Następnie pismem z dnia 13 marca 2020 r. Ministerstwo Sprawiedliwości zwróciło się 

z prośbą do prezesów i dyrektorów sądów apelacyjnych o podjęcie wszelkich możliwych 

działań, w tym o ustanowienie i wdrożenie procedur mających na celu ochronę zdrowia 

i życia kuratorów sądowych, poprzez:

1. wstrzymanie zarządzania przeprowadzania wywiadów środowiskowych przez kuratorów 

sądowych; 

2. pozostawienie bez wykonania – z zawiadomieniem organu zarządzającego – wywiadów 

środowiskowych pozostających aktualnie do wykonania w referatach zawodowych 

kuratorów sądowych; 

3. Wyrażenie zgody na kontakty kuratorów sądowych z podopiecznymi za pośrednictwem 

środków porozumiewania się na odległość(w tym telefonu, poczty elektronicznej, faksu, 

komunikatorów internetowych);

4. w przypadku konieczności nawiązania kontaktu osobistego z podopiecznym, zapewnienie 

kuratorom sądowym środków bezpieczeństwa wymaganych przepisami sanitarnymi, 

https://www.cep-probation.org/covid-19-measures-and-protocols-in-probation/
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a w szczególności zapewnienie transportu samochodem służbowym oraz wyposażenie 

w odzież ochronną, maski przeciwwirusowe poliwęglanowe, rękawice ochronne oraz 

środki dezynfekcji;

5. zawieszenie wykonywania spraw w postępowaniu wykonawczym (sprawowanie dozorów, 

nadzorów, kontrolowanie kary ograniczenia wolności i pracy społecznie użytecznej, 

wykonywanie kontroli orzeczonych obowiązków w okresie próby);

6. zamknięcie wszystkich ośrodków kuratorskich na terenie całego kraju;

7. zamieszczanie na stronie internetowej sądu oraz na tablicy informacyjnej budynku 

komunikatu dotyczącego ograniczenia osobistych kontaktów stron z kuratorami sądowym 

i na rzecz kontaktu drogą elektroniczną lub korespondencyjną. 

Należy wskazać, że w przypadku przebywania w kwarantannie osób, z którymi kurator 

sądowy ma przeprowadzić jakiekolwiek czynności służbowe, kurator nie może kontaktować 

się z nimi w formie bezpośredniej, ponieważ wytyczne w tej sprawie wydają inspektorzy 

sanitarni. Należy pamiętać, że inne formy kontaktu na odległość są wskazane i uzasadnione. 

Od rodzaju czynności do przeprowadzenia zależą dalsze decyzje kuratora sądowego, a jego 

obowiązkiem jest dokonanie stosownych notatek do prowadzonych spraw. W sprawach tego 

wymagających kuratorzy sądowi mają obowiązek nawiązywania współpracy z Policją 

i innymi służbami.

Na zakończenie należy stwierdzić, że Ministerstwo Sprawiedliwości na bieżąco analizuje 
materię związaną z zapewnieniem maksymalnego bezpieczeństwa wszystkim 
pracownikom sądów, w tym kuratorom sądowym, podczas wykonywania przez tę 
grupę zawodową obowiązków służbowych w środowisku podopiecznych. 
Ministerstwo będzie podejmować niezbędne działania – również mające na celu zmianę 

obowiązującego prawa zgodnie z ujawniającymi się potrzebami – aby zagwarantować 
bezpieczeństwo pracy kuratorów sądowych na możliwie największym poziomie.” 

Praca kuratorów sądowych była również tematem spotkania z wiceministrem 

Łukaszem Piebiakiem: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/praca-kuratorow-sadowych-

tematem-spotkania-z-wiceministrem-ukaszem-piebiakiem 

Uprzejmie informuję, iż Główny Inspektor Sanitarny, prowadząc swoją działalność 

zapobiegawczą i przeciwepidemiczną w zakresie chorób zakaźnych, działa na podstawie 

i w granicach powszechnie obowiązujących przepisów prawa, realizując swoje ustawowe 

kompetencje we współpracy z innymi organami administracji publicznej. Jednocześnie nie 

jest właściwy i kompetentny do autonomicznego określania zasad postępowania 
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w jednostkach organizacyjnych lub instytucjach, które są nadzorowane lub podlegają innym 

organom administracji publicznej.

W związku z powyższymi, oraz w nawiązaniu do pisma znak EP.NE.72.11.2020 

z dnia 22 maja 2020r., uprzejmie proszę o kontaktowanie się z Ministerstwem 

Sprawiedliwości, właściwym dla określania wytycznych dla podległych mu jednostek, w celu 

wypracowania funkcjonalnych rozwiązań.

Z poważaniem

Izabela Kucharska

Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego

/dokument podpisany elektronicznie/

Załącznik:

Odp. Podsekretarza Stanu w Min. Sprawiedliwości dla Marszałek Sejmu RP
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