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Szanowna Pani Minister; 

Zarząd Ogólnopolskiego Zwiazku Zawodowego Kuratorów Sądowych w związku                                  

z najnowszymi badaniami Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowy Instytut 

Badawczy Nr 389/PZ/2021/NE dot. analizy zagrożeń związanych z pracą kuratora sądowego 

oraz opracowaniem zaleceń służących ich ograniczaniu (raport z dnia 08.11.2021 r.                          

w załączeniu) zwraca się o niezwłoczne podjecie prac mających na celu wpisanie zawodu 

kuratora sądowego do wykazu prac o szczególnym charakterze o których mowa w art. 3 ust. 

3 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych. 

Wyniki przeprowadzonego badania jednoznacznie wskazały, iż psychospołeczne                     

i fizyczne warunki pracy kuratorów sądowych, oraz niebezpieczeństwo z nią związane 

czynią postulat wpisania zawodu kuratora sądowego do wykazu prac o szczególnym 

charakterze o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach 

pomostowych , w pełni uzasadniony. 

Należy nadmienić, iż wyniki uzyskane w grupie badanych kuratorów porównywano z 

wynikami przedstawicieli innych zawodów, w tym szczególnie osób pracujących w 

bezpośrednim kontakcie z klientem, pacjentem i podopiecznym, ze względu na istotne 

podobieństwo wykonywanych zadań. W grupach porównawczych znaleźli się: pracownicy 

zatrudnieni w bezpośrednim kontakcie z klientem w trzech branżach: (1) usługi 

telekomunikacyjne, (2) nieruchomości oraz (3) bankowość, ubezpieczenia i usługi finansowe, 

pracownicy ośrodków resocjalizacji dla młodzieży, pracownicy domów pomocy społecznej, 

pracownicy medycznych oddziałów psychiatrycznych i leczenia uzależnień ( a więc m.in. 

zawodów wskazanych w załączniku 2 do ustawy o emeryturach pomostowych) .  

Pani Marlena Maląg 

Minister Rodziny i Polityki Społecznej  

 

 

 

 

 

 

 Finansów  

Pan Michał Woś – Sekretarz Stanu w 

Ministerstwie Sprawiedliwości 
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Z przeprowadzonego badania przez Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy 

Instytut Badawczy wynika, iż w grupie zawodowej kuratorów sądowych ujawniono 

najwyższe poziomy określonych cech pracy w porównaniu do poziomów obserwowanych 

w innych grupach zawodów polegających na kontakcie z drugim człowiekiem. Dodatkowo, 

cechy te silnie negatywnie korelują z symptomami stresu zawodowego, co pozwala nazwać 

je zagrożeniami dla zdrowia psychicznego i samopoczucia pracowników tej grupy 

zawodowej. 

Nadmieniamy, że m.in. Helsińska Fundacja Praw Człowieka w opracowaniu „ Analizy i 

Rekomendacje  Nr 3/2016 Status zawodowych kuratorów sądowych w polskim wymiarze 

sprawiedliwości” wskazywała m.in, że: „Specyfika pracy kuratora zawodowego uzasadnia 

zwrócenie uwagi na aspekt jego bezpieczeństwa podczas wykonywania obowiązków 

służbowych, a także przemawia za zaliczeniem tego zawodu do katalogu prac 

wykonywanych w szczególnych warunkach” 

 
Mając na uwadze charakter pracy kuratorów sądowych, oraz jednoznaczne wyniki 

w/w badania, wnosimy o podjęcie niezwłocznych prac legislacyjnych, oraz poinformowanie o 

podjętych działaniach.  

Z poważaniem: 

 

Do wiadomości: 

Pan Michał Woś – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości  

Załączniki: 

- Raport Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy Nr 389/PZ/2021/NE 

dot. analizy zagrożeń związanych z pracą kuratora sądowego oraz opracowanie zaleceń służących ich 

ograniczaniu. 

- Helsińska Fundacja Praw Człowieka - Analizy i Rekomendacje  Nr 3/2016 - Status zawodowych 

kuratorów sądowych w polskim wymiarze sprawiedliwości” 
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