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Szanowna Pani Przewodnicząca,

Nawiązując do Pani pisma (znak: OZZKS/3/XI/2021) w sprawie udzielenia 
odpowiedzi na pytanie dotyczące zapewnienia kuratorom sądowym świadczącym pracę 
w terenie, poza pomieszczeniami biurowymi, odzieży i obuwia roboczego, uprzejmie 
wyjaśniam, co następuje:

Na wstępie należy zauważyć, że status prawny kuratorów sądowych reguluje 
w szczególności ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 167 t.j.). W myśl postanowień art. 105 przedmiotowej ustawy w sprawach w niej 
nieuregulowanych do kuratorów zawodowych oraz aplikantów kuratorskich stosuje się 
przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 t.j., 
z późn. zm.).

Z uwagi na powyższe, w zakresie wyposażenia w środki ochrony indywidualnej, 
odzież i obuwie robocze do kuratorów zawodowych mają zastosowanie przepisy rozdziału 
IX działu dziesiątego Kodeksu pracy. Wymienione w nich zostały sytuacje, w których 
pracodawca powinien zapewnić pracownikom nieodpłatnie odzież i obuwie robocze, 
spełniające wymagania określone w Polskich Normach. Według art. 2377 § 1 K.p. 
potrzeba taka zachodzi:

1) jeżeli odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu lub znacznemu 
zabrudzeniu;

2) ze względu na wymagania technologiczne, sanitarne lub bezpieczeństwa 
i higieny pracy.

Dalej w art. 2377 K.p. wskazano, że pracodawca może ustalić stanowiska, na 
których dopuszcza się używanie przez pracowników, za ich zgodą, własnej odzieży 
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i obuwia roboczego, spełniających wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy. Nie może 
to jednak dotyczyć stanowisk, na których są wykonywane prace związane z bezpośrednią 
obsługą maszyn i innych urządzeń technicznych albo prace powodujące intensywne 
brudzenie lub skażenie odzieży i obuwia roboczego środkami chemicznymi lub 
promieniotwórczymi albo materiałami biologicznie zakaźnymi. 

Pracownikowi używającemu własnej odzieży i obuwia roboczego, w oparciu 
o postanowienia ww. przepisów, pracodawca wypłaca ekwiwalent pieniężny w wysokości 
uwzględniającej ich aktualne ceny.

Istotny jest tu ponadto art. 237 § 1 K.p., który nakłada na pracodawcę obowiązek 
ustalenia rodzajów środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, 
których stosowanie na określonych stanowiskach jest niezbędne oraz przewidywanych 
okresów użytkowania odzieży i obuwia roboczego. Przepisy zatem nie regulują 
szczegółowych zasad przydziału odzieży czy obuwia roboczego pracownikom, 
pozostawiając tę kwestię pracodawcy. Powinien on dokonać przedmiotowych ustaleń 
biorąc pod uwagę specyfikę i warunki wykonywania konkretnych czynności służbowych  
na danym stanowisku pracy. Dodać trzeba, że wszystkie decyzje w tym obszarze, na 
mocy 23711a § 1 K.p., wymagają konsultacji z pracownikami lub ich przedstawicielami (w 
szczególności ze związkami zawodowymi).

Odnosząc powyższe do okoliczności przedstawionych w piśmie Pani 
Przewodniczącej, nie ulega wątpliwości fakt, że podstawą działań w kwestii wyposażenia 
kuratorów, wykonujących swoje zadania również w terenie, w odzież i obuwie robocze 
(a także w środki ochrony indywidualnej) powinna być ocena ryzyka zawodowego. Co 
więcej – obowiązek pracodawcy polegający na ocenie i dokumentowaniu ryzyka 
zawodowego związanego z wykonywaną pracą oraz zastosowaniu niezbędnych środków 
profilaktycznych zmniejszających to ryzyko wynika wprost z treści art. 226 K.p. Analiza 
faktycznego narażenia pracowników pozwala natomiast na podjęcie rozstrzygnięć 
w zakresie ich wyposażenia, w czym mieści się też właściwy dobór asortymentu odzieży 
oraz obuwia roboczego, a w konsekwencji zapewnienie odpowiedniego poziomu 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Wobec tego wypada przyjąć, że jeżeli z karty oceny ryzyka dla stanowiska 
kuratora sądowego podejmującego pracę o charakterze terenowym wynika, że praca ta 
wiąże się ze znacznym zabrudzeniem lub zniszczeniem odzieży własnej pracownika, 
występuje narażenie na zewnętrzne warunki atmosferyczne oraz uwzględniono wymogi 
sanitarne i higieniczne, to pracownikowi takiemu przysługuje odzież i obuwie robocze, 
o których mowa w art. 2377 § 1 k.p., przy czym ocena potencjalnego wystąpienia 
opisanych sytuacji, warunkujących przydział odzieży i obuwia roboczego, należy do 
pracodawcy. 

Z poważaniem,

Katarzyna Łażewska-Hrycko

Główny Inspektor Pracy
/-podpisano elektronicznie/


