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W związku z rozbieżnymi stanowiskami i zarządzeniami (a także ich brakiem) 

prezesów sądów okręgowych i rejonowych dotyczących udziału kuratora w kontaktach dzieci 

z rodzicami, Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych zwraca się z prośbą     

o jednoznaczne stanowisko w tej kwestii.  

W naszej ocenie, stanowisko niektórych prezesów stoi w sprzeczności z zaleceniami 

Ministerstwa Sprawiedliwości, obecnymi działaniami Rządu RP, a także zaleceniami 

Światowej Organizacji Zdrowia, mającymi na celu zatrzymanie rozprzestrzeniania się 

koronawirusa SARS-CV-2. Naszym zdaniem, stanowiska prezesów o konieczności obecności 

kuratora przy kontaktach, w obecnym czasie narażają nie tylko kuratorów sądowych na utratę 

życia i zdrowia, ale głównie narażają najwyższe dobro osób małoletnich, czyli ich życie          

i zdrowie. Warto w tym miejscu podkreślić, że forma obecności kuratora przy wykonywaniu 

kontaktów nie jest szczególnie uregulowana poza ustaleniem, że kurator jest zobowiązany do 

przestrzegania godzin rozpoczęcia i zakończenia kontaktów ustalonych orzeczeniem sądu. 

Często kontakty wymagają przemieszczenia się, także komunikacją miejską, co w obecnym 

stanie epidemii jest problematyczne, nawet przy świadomości, że zakazy nie dotyczą 

czynności zawodowych lub zadań służbowych. 

 Rząd RP w obecnym czasie podejmuje wszelkie działania zmierzające do zmniejszenia 

rozprzestrzeniania się tego wirusa, a stanowisko niektórych sądów nie ułatwia tych działań     
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i stoi z nimi w sprzeczności. Mając więc na uwadze opisane powyżej dobro osób małoletnich, 

prosimy o przedstawienia stanowiska w tym zakresie.  

W załączeniu przedstawiamy przykładowe, odmiennie zarządzenia i stanowiska prezesów 

sądów w powyższej kwestii. 

 

 

 

 

 

Do wiadomości: 

Departament Nadzoru Administracyjnego 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1) Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Radomiu 

2) Stanowisko Prezesa Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie 
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