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Serock, 10 czerwca 2020

Państwo Prezesi
Sądów Apelacyjnych

Szanowni Państwo,
Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych, jako reprezentatywna
organizacja związkowa, będąca członkiem Forum Związków Zawodowych, mając na uwadze
dbałość o korzystne, bezpieczne i higieniczne warunki pracy kuratorów zawodowych, na
podstawie art. art. 7.1 Ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. 1991
Nr 55 poz. 234), zwraca się do Państwa Prezesów o podjęcie działań mających na celu
ujednolicanie na obszarze apelacji praktyk dot. ustalania ekwiwalentu pieniężnego za
używanie własnej odzieży i obuwia roboczego oraz ich pranie i konserwację, o których mowa
w art. ), art. 2377 § 2 i 4 Ustawy z dnia 26 czerwca1974 r.-Kodeks pracy (Dz. U. 1974 Nr 24
poz. 141).
14 lutego 2020 r., OZZKS wystosował pismo do Prezesów Sądów Rejonowych,
w których kuratorzy zawodowi należą do związku, o ustalanie ekwiwalentu pieniężnego za
używanie własnej odzieży i obuwia roboczego oraz ich pranie i konserwację. Pismo zostało
przesłane do Prezesów Sądów Rejonowych z Okręgu: częstochowskiego, bydgoskiego,
opolskiego, warszawsko-praskiego, świdnickiego, włocławskiego, wrocławskiego,
toruńskiego, piotrkowskiego, bielskiego, radomskiego, legnickiego, kieleckiego, katowickiego,
białostockiego, słupskiego, gdańskiego i zielonogórskiego.
OZZKS swój wniosek uzasadniał charakterem pracy kuratorów sądowych, związanym
z wykonywaniem obowiązków służbowych poza siedzibą sądu, w zmiennych warunkach
atmosferycznych, a w szczególności w środowisku podopiecznych. Spotykając się
z uczestnikami postępowań sądowych w ich miejscu zamieszkania kuratorzy narażeni są na
zabrudzenia i zniszczenie odzieży, obuwia. Spotkania 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.
W części sądów podjęto działania w tym kierunku, między innymi poprzez zmiany
w regulaminach pracy i ustalenie zasad i norm przydzielania kuratorom sądowych środków
ochrony indywidualnej, odzieży roboczej i obuwia roboczego oraz ich pranie i ustalono
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stosowany ekwiwalent. Część sądów, prace nad ustaleniem ekwiwalentu odłożyła do czasu
aktualizacji oceny ryzyka zawodowego na stanowisku kuratora sądowego.
W odpowiedzi na pismo z 14 lutego 2020 r., OZZKS otrzymał także odpowiedzi
negatywne z kilku sądów, w których prezesi i dyrektorzy nie znaleźli podstaw do
uwzględnienia podnoszonych przez Związek postulatów, argumentując to tym, że kuratorom
sądowym przysługuje wynagrodzenie podstawowe, a także dodatek terenowy określony w
art. 14 ust 5 Ustawy o kuratorach sądowych, którego celem jest m.in. zrekompensowanie
wydatków kuratora, związanych z wykonywaniem obowiązków służbowych w terenie.
Nie zgadzając się z powyższą argumentacją OZZKS zwrócił się do Głównego
Inspektora Pracy z zapytaniem prawnym „ Czy dodatek terenowy, o którym mowa w art. 14
ust. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (Dz.U. z 2020r.poz.167)
pozbawia kuratora zawodowego uprawnień określonych w art. 2377 kodeksu pracy.”
GIP w piśmie z dnia 27 maja br. GIP-GPP.082.7.2020.3. wyraził przekonanie, że „…
przepis art. 14 ust. 5 ustawy o kuratorach sądowych, w myśl którego kuratorowi
zawodowemu przysługuje dodatek za pracę terenową, stanowi wyłącznie o jednym
z elementów składowych wynagrodzenia kuratora zawodowego, którego nie sposób
utożsamiać z ekwiwalentem pieniężnym, przewidzianym w art. 237 7 § 4 k.p.” ( pismo
w załączeniu). Jednocześnie w w/w piśmie Główny Inspektor Pracy , zwrócił uwagę, że
ustalenia rodzajów odzieży i obuwia roboczego, a także środków ochrony indywidualnej,
których stosowanie na określonych stanowiskach jest niezbędne, oraz przewidywanych
okresów użytkowania odzieży i obuwia roboczego należy dokonać, biorąc pod uwagę wyniki
oceny ryzyka zawodowego na konkretnych stanowiskach pracy.
W części otrzymanych stanowisk wyrażony został pogląd, iż będący składnikiem
wynagrodzenia kuratorów tzw. „dodatek terenowy” niejako konsumuje uprawnienie
kuratorów do ewentualnego ekwiwalentu za używanie własnej odzieży, co stoi w sprzeczności
ze stanowiskiem Ministerstwa Sprawiedliwości zaprezentowanym już 2003 r. w , iż dodatek
ten ma charakter kompensujący uciążliwość związaną ze specyfiką i charakterem pracy
kuratora w terenie.
W przywołanym piśmie GIP powołując się również na doktrynę zajął, wbrew opinii
niektórych Prezesów Sądów Rejonowych stanowisko, iż używana za zgodą pracownika jego
własna odzież nie musi spełniać wymagań określonych w Polskich Normach, a wystarczy, że
spełnia wymagania BHP.
Kilku Prezesów Sądów Rejonowych wyraziło natomiast pogląd, iż ustalenia
dotyczące wysokości ekwiwalentu pieniężnego za używanie przez kuratorów sądowych
własnej odzieży i obuwia roboczego, oraz ich pranie i konserwację powinny być poczynione
na poziomie apelacji, aby w miarę jednolite stawki takiego ekwiwalentu obowiązywały
w całej apelacji.
OZZKS wychodząc na przeciw oczekiwaniom Prezesów Sądów Rejonowych, oraz
dążąc do ujednolicenia praktyk na terenie całej Polski, nie tylko wobec kuratorów
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zrzeszonych w OZZKS, ale przede wszystkim dbając o poziom ochrony i bezpieczeństwa pracy
kuratorów sądowych, zwraca się z prośbą o wdrożenie na terenie Państwa apelacji
jednolitych praktyk w tym zakresie.
Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych stoi na stanowisku, że
charakter pracy kuratora sądowego przemawia za ustaleniem, że kuratorom przysługuje
odzież i obuwie robocze, a jednocześnie najbardziej optymalnym rozwiązaniem dla obu
stron, byłoby ustalenie stosownego ekwiwalentu za ich używanie oraz pranie i konserwację.
Nadmieniam, że OZZKS jest gotowy do rozmów w w/w zakresie. Osobami do
kontaktu z ramienia Związku są:
Przewodnicząca OZZKS – Aleksandra Szewera – Nalewajek, nr tel. 608 382 093,
Wiceprzewodnicząca OZZKS – Agnieszka Ochal, nr tel. 501 828 705,
Przewodniczacy Zespołu OZZKS ds. bezpieczeństwa i warunków pracy – Adam Witkowicz, nr
tel. 668 223 869.
Prosimy o zajęcie stanowiska i odpowiedź do 30.06.2020r. na adres mailowy:
zarząd.ozzks@gmail.com

Z poważaniem:

Do wiadomości:
Główny Inspektorat Pracy
Załączniki:
- zarządzenie nr A 0122-6/19 Prezesa i Dyrektora SR w Stargardzie z dnia 27 września 2019 r.
- nakaz Okręgowego Inspektoratu Pracy w Zielonej Górze nr 1700089-53-K031-Nk01/19.
- pismo GIP z dnia 27 maja 2020 r.. GIP-GPP.082.7.2020.3.

Opracował: Zespół OZZKS ds. bezpieczeństwa i warunków pracy.
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