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OZZKS/4/XI/2021 

 

 

 

Szanowny Panie Ministrze; 

              w związku z opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie 

Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny, projektem  ustawy o 

zmianie ustawy o kuratorach sądowych (UD249), Ogólnopolski związek Zawodowy 

Kuratorów Sądowych, wnosi o wstrzymanie prac legislacyjnych do czasu wypracowania przez 

Ministerstwo Sprawiedliwości wraz ze środowiskiem kuratorskim ( Krajową Radą Kuratorów , 

Ogólnopolskim Związkiem Kuratorów Sądowych, oraz innymi związkami zawodowymi                       

i organizacjami pozarządowymi zrzeszającymi kuratorów sądowych) projektu  

akceptowalnego dla obu stron, gwarantującego rozwój i profesjonalizację kurateli sądowej. 

Najnowsze badania dot. analizy zagrożeń związanych z pracą kuratorów sądowych 

przeprowadzone przez Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy Nr 

389/PZ/2021/NE jednoznacznie wskazały jak trudny jest to zawód, wymagający szczególnej 

odpowiedzialności oraz szczególnej sprawności psychofizycznej i zasadnym jest włączenie 

zawodu kuratora sądowego do wykazu prac o szczególnym charakterze zgodnie z treścią 

przepisu art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych. We 

wnioskach końcowych wskazano, jakie działania należy podjąć w celu poprawy 

bezpieczeństwa i warunków pracy kuratorów sądowych.  

Biorąc pod uwagę to, jak ważne, trudne oraz różnorodne zadania realizuje kuratorska 

służba sądowa na rzecz społeczeństwa, istotnym jest, aby regulacje prawne określające 

 
Pan  Michał Woś 
Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Sprawiedliwości 
 
Szanowny Panie Ministrze 
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zasady wykonywania przez kuratorów sądowych zadań były dostosowana do ich wagi, ale 

także zapewniały odpowiedni status materialny i zawodowy. 

Aby powyższe zostało spełnione niezbędne jest stworzenie długofalowego planu, 

uwzględniającego w budżecie państwa w kolejnych latach odpowiednich środków 

finansowych, jak chociażby  na wzór programu modernizacji Służby Więziennej  

Pomimo zgłaszanego postulatu zawieszenia prac legislacyjnych do czasu opracowania 

optymalnych rozwiązań prawnych, organizacyjnych, oraz finansowych, w załączeniu 

przesyłamy opinię Ogólnopolskiego Zwiazku zawodowego Kuratorów Sądowych do projektu  

ustawy o zmianie ustawy o kuratorach sądowych (UD249). 

 

Z poważaniem: 

 

 

Załącznik: 

- Uwagi Ogólnopolskiego Zwiazku zawodowego Kuratorów Sądowych do projektu ustawy 

o zmianie ustawy o kuratorach sądowych (UD 249) 

Do wiadomości: 

Pani Dorota Gardias - Przewodnicząca Forum Związków Zawodowych – 
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