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Szanowny Panie Ministrze, 

 

Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych zwraca się z apelem  

o niezwłoczne podjęcie działań mających na celu włączenie grupy zawodowej kuratorów 

sądowych jako uprawnionych do korzystania z form opieki nad dziećmi, zapewnianych 

przez dyrektorów przedszkoli i szkół podstawowych. 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021r.  

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 uwzględniono tylko kilka grup 

uprawnionych do skorzystania z opieki nad dziećmi, nie uwzględniając kuratorów 

sądowych, jak również innych pracowników wymiaru sprawiedliwości. 

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021r. w sprawie ustanowienia 

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

w §22 określono, iż do dnia 9 kwietnia 2021r. w urzędach administracji publicznej  

lub jednostkach organizacyjnych wykonujących zadania o charakterze publicznym 

kierownicy urzędów administracji publicznej, dyrektorzy generalni urzędów lub kierujący 

jednostką organizacyjną polecają pracownikom wykonywanie pracy zdalnej, z wyjątkiem 

jednostek organizacyjnych sądów i prokuratur. Przez wprowadzenie obostrzeń 

ogłoszonych w dniu 25 marca 2021r. podczas konferencji prasowej Prezesa Rady 

Ministrów i Ministra Zdrowia zamknięto żłobki i przedszkola. Jednak pod opiekę tych 

placówek będą mogły trafić wyłącznie dzieci rodziców wykonujących zawody medyczne  

i służb porządkowych, z pominięciem grupy pracowników wymiaru sprawiedliwości  

i kuratorów sądowych, którzy nie zostali objęci zaleceniem pracy zdalnej. W naszej ocenie 

pominięcie tych grup zawodowych w powyższych uregulowaniach jest całkowicie 

nieuzasadnione.   

SZANOWNY PAN  
PRZEMYSŁAW CZARNEK 

MINISTER EDUKACJI I NAUKI  
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Kuratorzy zawodowi jako jedna z nielicznych grup (obok pracowników medycznych  

i służb mundurowych) od początki pandemii wykonują nieprzerwanie swoje obowiązki 

zawodowe zarówno na terenie sądów, jak i w środowisku osób objętych ich 

oddziaływaniem. Do obowiązków kuratorów sądowych należy wykonywanie nadzorów  

w sprawach opiekuńczych, dozorów nad osobami skazanymi, przeprowadzanie 

wywiadów środowiskowych, udział w kontaktach rodzica z małoletnim dzieckiem.  

W naszej pracy spotykamy się niekiedy z kilkudziesięcioma osobami w ciągu tygodnia.  

Na podkreślenie zasługuje też fakt, że pomimo licznych apeli ze strony naszej grupy 

zawodowej dopiero w ostatnich dniach zauważono potrzebę objęcia nas szczepieniami 

przeciwko Covid-19. Tym bardziej z rozczarowaniem przyjmujemy fakt, że przy 

wprowadzaniu kolejnych ograniczeń nasze dzieci zostały pominięte w zapewnieniu opieki 

w placówkach przedszkolnych i szkołach.   

W powyższych niedopatrzeniach – pomimo zaleceń zachowania ciągłości pracy 

sądów w dotychczasowej formie – dostrzegamy również ryzyko paraliżu wymiaru 

sprawiedliwości przez wysoką absencję kuratorów sądowych oraz innych jego 

pracowników spowodowaną nie tylko koniecznością poddania się kwarantannie/izolacji, 

ale również potrzebą sprawowania opieki nad dzieckiem.  

Wobec powyższego postulujemy objęcie kuratorów sądowych w grupie osób 

uprawnionych do korzystania z form opieki przedszkolnej oraz szkół podstawowych dla 

ich dzieci. 

 

 

   Z poważaniem: 
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