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Pan
MICHAŁ WÓJCIK
SEKRETARZ STANU
w MINISTERSTWIE SPRAWIEDLIWOŚCI RP

Działając wspólnie i w porozumieniu na rzecz poprawy bezpieczeństwa i warunków pracy,
jako organizacje zrzeszające kuratorów sądowych tj. Krajowa Rada Kuratorów- naczelny organ
samorządu kuratorów zawodowych, a zarazem ustawowy reprezentant tej grupy zawodowej,
oraz reprezentatywna organizacja związkowa KNSZZ Ad Rem MOZ Kuratorów Sądowych, w ramach
współpracy i dialogu społecznego z Ministerstwem Sprawiedliwości, uprzejmie przedkładamy projekt
wzorcowej, uniwersalnej „Karty oceny ryzyka zawodowego” kuratora sądowego.
Jednoczenie zwracamy się do Pana Ministra z uprzejmą prośbą o wyznaczenie terminu spotkania
z przedstawicielami Krajowej Rady Kuratorów i KNSZZ Ad Rem, pod kątem omówienia przedstawionego
projektu i wydania przez Ministerstwo Sprawiedliwości, w ramach nadzoru zewnętrznego, rekomendacji
dla jego wdrożenia w podległych jednostkach organizacyjnych sądownictwa powszechnego. Pozwoliłoby
to na ujednolicenie „Karty oceny ryzyka zawodowego” na stanowisku pracy kuratora sądowego w skali
kraju, a co za tym idzie zastosowania porównywalnych standardów w odniesieniu do zaopatrzenia w
odzież czy środki ochrony osobistej.
Pragniemy uprzejmie poinformować, że przy szacowaniu ryzyka zawodowego zastosowaliśmy
metodę opartą na normie PN-N-18002 przeznaczonej do jakościowego oszacowania ryzyka, w myśl
której ryzyko zawodowe zostało zdefiniowane jako prawdopodobieństwo wystąpienia strat
i niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą, w szczególności niekorzystnych skutków
zdrowotnych wskutek zagrożeń występujących w środowisku pracy lub w konsekwencji sposobu
jej wykonywania.
Przedłożona „Karta oceny ryzyka” w sposób kompleksowy opisuje stanowisko pracy kuratora
sądowego i środowisko jego pracy, przy uwzględnieniu zmiennych związanych ze zróżnicowaniem
topograficznym i klimatycznym podczas pracy w terenie oraz w budynku sądu. Dotychczas w sądach
powszechnych dominowała tendencja, w której karta oceny ryzyka zawodowego dla stanowiska pracy
kuratora sądowego, ograniczała się tylko do terenu sądu, pomijając lub marginalnie uwzględniając tylko
elementy pracy w terenie. Tym samym, niezidentyfikowane pozostawały podstawowe zagrożenia
w pracy kuratora sądowego, co negatywnie rzutowało także na możliwość określenia i późniejszej
realizacji obowiązków pracodawcy względem pracownika, w szczególności określonych art. 207 k.p.
czy ujętych w Rozdziale IX ustawy z dnia 26 czerwca 2004 roku- Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 1040,
ze zmianami).

Tymczasem, podkreślić należy, że praca kuratorów sądowych ma przede wszystkim charakter
terenowo- biurowy. Dlatego w karcie zawarliśmy wszystkie występujące aktualnie ryzyka związane
z pracą w terenie i biurze, szacując ryzyko ich wystąpienia- także w zakresie zagrożenia zakażeniem
nowym czynnikiem biologicznym: koronawirusem. Uwzględniliśmy też sugestie i uwagi dotyczące
poprawy warunków pracy kuratorów sądowych, zawarte w pismach nadzorczych Ministra
Sprawiedliwości, opracowaniach Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, czy raporcie Najwyższej Izby
Kontroli „Wykonywanie obowiązków przez kuratorów sądowych. Informacja o wynikach kontroli”
(LWR.430.002.2018, nr ewid. 20/2018/P/17/106/LWR). Dodatkowo opracowaliśmy procedurę
postępowania z odpadami medycznymi w kontakcie z materiałem biologicznym (śliną), a także
procedurę zapewnienia kuratorowi sądowemu, przez pracodawcę, wsparcia i pomocy psychologicznej,
w tym poprzez zagwarantowanie prawa do superwizji.
Mając na względzie powyżej przedstawione okoliczności, dobro wymiaru sprawiedliwości
oraz dbałość o zapewnienie bezpiecznych warunków do sprawnego wykonywania zadań i obowiązków
służbowych jego pracowników, postulujemy jak na wstępie, licząc na życzliwe przyjęcie przedstawionej
propozycji przez Pana Ministra.
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