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Pan
ADAM NIEDZIELSKI
MINISTER ZDROWIA

Krajowa Rada Kuratorów, działając na podstawie art. 46 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 45 ust. 3 ustawy
o kuratorach sądowych (t.j. Dz.U. z 2020 roku, poz. 167), postuluje i zwraca się z uprzejmą prośbą
o uwzględnienie grupy zawodowych kuratorów sądowych w Etapie 0, ewentualnie w Etapie 1,
osób podlegających szczepieniom ochronnym przeciwko COVID-19. Specyfika obowiązków
służbowych wykonywanych przez kuratorów sądowych sprawia, że w swym charakterze
są one porównywalne do warunków pracy pracowników sektora pomocy społecznej, jednakże
przy zasadniczym i zwiększonym udziale ich wymiaru środowiskowego.
Należy podkreślić, że zgodnie z art. 3 ustawy o kuratorach sądowych, przedstawiciele
reprezentowanej przez nas grupy zawodowej wykonują swoje zadania w terenie, w środowisku
podopiecznych- także na terenie zamkniętych zakładów i placówek ich pobytu (w tym domów
pomocy społecznej, szpitali, placówek leczniczo- wychowawczych i opiekuńczo-wychowawczych).
Kuratorzy sądowi wykonują czynności służbowe w bezpośrednim kontakcie z osobami
zagrożonymi
podwyższonym
ryzykiem
ciężkiego
przebiegu
choroby
COVID-19:
ubezwłasnowolnionymi całkowicie lub częściowo (dotkniętymi szeregiem schorzeń i dysfunkcji
somatycznych, niejednokrotnie zaawansowanymi wiekowo, także pensjonariuszami domów pomocy
społecznej lub innych placówek), uzależnionymi od alkoholu lub substancji psychoaktywnych
(ze schorzeniami współistniejącymi- najczęściej schorzeniami układu krążenia), małoletnimi poddanymi
prawnej opiece lub kurateli (w tym wychowankami placówek opieki całodobowej). Determinuje to także
konieczność kontaktów z personelem placówek medycznych lub domów pomocy społecznej- nie tylko
w sytuacji potrzeby pozyskania informacji o podopiecznych, ale również w okolicznościach gdy placówki
te są podmiotami, w których wykonywana jest kara ograniczenia wolności.
Tymczasem w Narodowym Programie Szczepień przeciwko COVID-19, reprezentowana przez nas
grupa zawodowa nie została wyodrębniona i można przypuszczać, że miałaby mieścić się w szerokiej
kategorii pracowników wymiaru sprawiedliwości, którzy podlegać będą szczepieniom dopiero
w Etapie 2. W ocenie Prezydium Krajowej Rady Kuratorów rozwiązanie takie wydaje się być niezbyt
trafne i obarczone znacznym ryzykiem, przede wszystkim dla osób, wobec których kuratorzy
sądowi wykonują czynności służbowe.
Należy zauważyć, że kuratorzy sądowi, którzy są pracownikami mobilnymi, kontaktującymi
się z szeregiem osób oraz instytucji, stanowią potencjalne, prawdopodobne źródło transmisji
wirusa i tworzenia łańcuchów zakażeń. Zatem zapewnienie im jak najszybszego skorzystania

z możliwości poddania się szczepieniom ochronnym ma istotne znaczenie zarówno w aspekcie
profilaktyki epidemiologicznej, jak i w kontekście wyeliminowania ograniczeń w wykonywaniu
rozlicznych zadań dla potrzeb wymiaru sprawiedliwości.
Dlatego też działając w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony, mając na względzie
powyżej wskazane okoliczności, zwracamy się do Pana Ministra o przychylne ustosunkowanie
do niniejszego wystąpienia, zaaprobowanie i wdrożenie przedstawionych w nim propozycji.
Ze względu na terminy wyznaczone dla realizacji poszczególnych etapów szczepienia, także
te związane z opracowaniem list osób podlegających szczepieniom, prosimy o potraktowanie sprawy
w kategoriach pilnej i jak najszybszą odpowiedź. Proponujemy również rozważenie możliwości
kontaktu z Panem Michałem Wosiem- Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, do którego
już wcześniej kierowaliśmy wystąpienie w tej sprawie.

