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Prezes  

Sądu Rejonowego 
 

 

Mając na uwadze dbałość o korzystne, bezpieczne i higieniczne warunki pracy kuratorów 

zawodowych, w imieniu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Kuratorów Sądowych na podstawie 

art. 6 Ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. 1991 Nr 55 poz. 234),          

art. 2377 § 2 i 4 Ustawy z dnia 26 czerwca1974 r.-Kodeks pracy (Dz. U. 1974 Nr 24 poz. 141)            

w związku z art. 105 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (Dz.U. z 2018r.poz.1014), 

wnoszę o ustalenie wysokości ekwiwalentu pieniężnego za używanie własnej odzieży i obuwia 

roboczego oraz ich pranie i konserwację.  

Zgodnie z art.3.1 ustawy z dnia z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych. „Kuratorzy 

sądowi wykonują swoje zadania w środowisku podopiecznych, także na terenie zamkniętych 

zakładów i placówek ich pobytu, w szczególności na terenie zakładów karnych, placówek opiekuńczo-

wychowawczych oraz leczniczo-rehabilitacyjnych.” 

Ustawowe określenie miejsca pracy kuratora sądowego jednoznacznie wskazuje, iż miejscem 

jego pracy jest nie tylko siedziba Sądu, ale również miejsce pobytu osób, poddanych decyzją Sądu 

oddziaływaniom kuratora. 

Aby możliwe było wykonywanie zleconych przez sąd i inne organy czynności, konieczne jest 

przemieszczanie się kuratora w różnorakich warunkach terenowych, środowiskowych i pogodowych, 

poza siedzibą Sądu. 

Charakter pracy kuratorów sądowych, związany z wykonywaniem obowiązków służbowych 

poza siedzibą sądu, w szczególności w środowisku podopiecznych, generuje możliwość wystąpienia 

zróżnicowanych zagrożeń dla ich zdrowia i życia. Spotykając się z uczestnikami postępowań 

sądowych w ich miejscu zamieszkania, kuratorzy narażeni są na zabrudzenia i zniszczenie  odzieży, 

obuwia. Czynności te czasami mają miejsce w skrajnie niehigienicznych warunkach.  U wielu 

podopiecznych bardzo często brak jest podstawowych zasad higieny, co wynika z bardzo złych 

warunków mieszkaniowych, a także z braku właściwej wiedzy i prawidłowo ukształtowanych 

nawyków higienicznych. 

Państwowa Inspekcja Pracy odpowiadając przewodniczącemu Krajowej Rady Kuratorów 

pismem z 09.01.2019 r. w sprawie UNP:GIP-19-01090 GIP-GPP.450.8.2019.2 informuje, że : 

„ Zgodnie z przepisem art. 105 ustawy  z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (Dz.U.z 

2018r.poz.1014) w sprawach nieuregulowanych w ustawie do kuratorów zawodowych oraz 

aplikantów kuratorskich stosuje się przepisy ustawy z dnia 26 czerwca1974r.-Kodeks pracy. 

Zważywszy, że w/w ustawa o kuratorach sądowych nie zawiera regulacji dotyczących bezpieczeństwa 

i higieny pracy, w tym zakresie do kuratorów sądowych znajdują zastosowanie przepisy rozdziału IX 

Kodeksu pracy„ Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze” (w załączeniu pismo      

z Państwowej Inspekcji Pracy Głównego Inspektoratu Pracy z dnia 9 stycznia 2019 r). 



 

 

  

 

 

Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie 

bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki       

i techniki (art.207 § 2 k.p.). Zgodnie z przepisem art.2376  § 1 k.p. pracodawca jest obowiązany 

dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed 

działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy 

oraz informować go o sposobach posługiwania się tymi środkami. Pracodawca jest obowiązany 

dostarczać pracownikowi środki ochrony indywidualnej, które spełniają wymagania dotyczące oceny 

zgodności określone w odrębnych przepisach (art.2376 § 3k.p.).” 

Jednocześnie zgodnie z art 2377§2 k.p. pracodawca może ustalić stanowiska, na których 

dopuszcza się używanie za zgodą pracownika własnej odzieży i obuwia roboczego spełniających 

wymagania BHP. Natomiast art. 2377§4  przewiduje w takiej sytuacji stosowny ekwiwalent pieniężny. 

Podnieść przy tym należy, iż kuratorzy, którzy są funkcjonariuszami publicznymi od wielu lat 

używają własnej odzieży do wykonywania czynności służbowych w środowiskach podopiecznych. 

Biorąc pod uwagę zróżnicowanie w zakresie terenu i klimatu jaki występuje na obszarze pracy 

kuratora, to właśnie kurator ma doświadczenie jaki rodzaj odzieży czy obuwia jest adekwatny, oraz 

spełniający wymagania BHP, by mógł zrealizować zleconą czynność. Przemawia więc to za 

wprowadzeniem rozwiązania przewidzianego w przywołanym przepisie art 2377§2 i 4 k.p. 

Warto podkreślić, że na podstawie w/w przepisów prawa, taką ochronę wprowadzają kolejne 

sądy, chociażby Sąd Rejonowy w Gryficach i Sąd Rejonowy w Stargardzie (w załączeniu zarządzenie 

nr 6/2019 Prezesa i Dyrektora SR w Gryficach z dnia 30 września 2019 r.). W w/w Sądach kuratorzy 

zawodowi otrzymali ekwiwalent pieniężny za używanie, oraz pranie i konserwację własnej odzieży      

i obuwia. 

Mając na uwadze powyższe,  Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych stoi na 

stanowisku, że kwestia związana z w/w materią winna być kompleksowo uregulowana, wobec czego 

wnoszę o ustalenie ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego oraz pranie              

i konserwację  odzieży i obuwia.   

 

Z poważaniem 

Przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Kuratorów Sądowych  

 

Aleksandra Szewera – Nalewajek 
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Główny Inspektorat Pracy  

 


