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UWAGI 

OGÓLNOPOLSKIEGO ZWIAZKU ZAWODOWEGO KURATORÓW SĄDOWYCH  

DO  PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY O KURATORACH SĄDOWYCH 

(streszczenie) 

 

 

1. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Art. 9a proponujemy dodać aplikanta kuratorskiego do osób uprawnionych do 

przetwarzania danych osobowych. 

 

2. STANDARDY PRACY 

 

Art. 13 ust. 3 projektu ustawy o zmianie ustawy o kuratorach sądowych: 

„3. Minister Sprawiedliwości ogłasza do 30 września, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku 

Urzędowym Ministra Sprawiedliwości, dane obejmujące średnie obciążenia pracą kuratora 

zawodowego dla dorosłych oraz kuratora zawodowego rodzinnego według stanu na dzień   31 

grudnia roku poprzedniego.” 

 

Negatywnie opiniujemy proponowaną zmianę w art. 13 ust.3  

 

Proponujemy w brzmieniu: 

„Art 13 ust. 3. Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z Krajową Radą Kuratorów 

Sądowych, określi w drodze rozporządzenia standardy obciążenia pracą kuratora 

zawodowego, zawierające rodzaje spraw i czynności podejmowanych przez kuratorów 

zawodowych uwzględniając  czas potrzebny na ich wykonanie, wykazywanych w drukach 

statystycznych MS40s”. 

 

 Standardy obciążenia pracą, uwzględniające zbliżony czas pracy w jakim możliwe jest 

wykonanie powierzonych zadań, są niezbędne do wyznaczania granic obciążenia kuratora 

pracą, min. chronią przed nakładaniem na kuratora nadmiernej ilości obowiązków, 

jednocześnie stanowią wyznacznik liczby zadań jakie kurator powinien wykonać w ramach 

obowiązującego go czasu pracy.  
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Artykuł 13 ustawy o kuratorach sądowych, ustalając, że „czas pracy kuratora zawodowego 

określony jest wymiarem jego zadań” odnosi się do zadaniowego systemu organizacji czasu 

pracy, który zgodnie z normą wyrażoną w art. 140 kodeksu pracy, może być stosowany w 

przypadkach uzasadnionych rodzajem pracy lub jej organizacją albo miejscem wykonywania 

pracy.  Należy zaznaczyć, że przy tak określonym systemie czasu pracy, „pracodawca, po 

porozumieniu z pracownikiem, ustala czas niezbędny do wykonania powierzonych zadań, 

uwzględniając wymiar czasu pracy wynikający z norm określonych w art. 129”. Tym samym, 

pracodawca, określając standardy pracy, zobowiązany jest przyjąć normę, że czas pracy 

przeznaczony na ich wykonanie, nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 

godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym 

nieprzekraczającym 4 miesięcy (z zastrzeżeniem przepisów szczegółowych, por art. 129 Kp). 

Zaznaczyć także należy, że zgodnie z art. 13 ust. 2 kurator wykonuje obowiązki w terenie oraz 

pełni dyżury sądowe ustalone przez prezesa sądu rejonowego po zasięgnięcia opinii 

kierownika zespołu kuratorskiej służby sądowej. Przyjmując, że kurator najczęściej przez dwa 

dni robocze pełni dyżury sądowe, na obowiązki w terenie powinien przeznaczyć 3 dni robocze. 

Łącznie, dyżury sądowe, praca w terenie oraz pozostałe zadania jakie kurator ma do 

wykonania, np.  dokumentowanie poczynionych ustaleń i sporządzanie sprawozdań z 

wywiadów środowiskowych, nie mogą przekraczać przeciętnie 40 godzin w przeciętnie 

pięciodniowym tygodniu pracy w okresie rozliczeniowym. 

Mając na uwadze powyższe ustalenia które wynikają z przepisów ustawy o kuratorach i 

kodeksu pracy, standardy pracy zawierać powinny taką liczbę zadań , jaką kurator powinien  i 

jest w stanie wykonać w w/w czasie. Przy czym można je określić jedynie w przybliżeniu, 

ponieważ wpływ na długość czasu wykonania zadań wywiera wiele czynników. 

 Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, w raporcie pn. 

„Przeprowadzenie analizy zagrożeń związanych z pracą kuratora sądowego oraz opracowanie 

zaleceń służących ich ograniczaniu” z 2021 r. min. zawarł wnioski: 

 

„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. Należą do nich: wysokie 

wymagania pracy, szczególnie w odniesieniu do ilości i tempa pracy, a także emocjonalne 

wymagania pracy związane z koniecznością ciągłego stykania się z trudnymi problemami 

innych osób a także ukrywania swoich prawdziwych emocji i powstrzymywania się od 

wypowiadania własnych opinii” (s.65 tamże). 
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„Wyniki przeprowadzonego badania pokazały, że w grupie kuratorów występują najwyższe 

wymagania ilościowe pracy, znacząco przekraczające poziomy, które obserwuje się w innych 

porównywanych grupach zawodowych. Oznacza to, że większość badanych kuratorów 

narzeka na to, że często nie mają czasu, aby skończyć wszystkie zadania a ich obowiązki 

nawarstwiają się, co powoduje powstawanie zaległości w pracy. Najwyższe wyniki 

zaobserwowano także w odniesieniu do tempa pracy. Badani kuratorzy skarżą się na znacząco 

bardziej na to, że przez większość czasu muszą pracować bardzo szybko. Spośród badanych 

grup zawodowych, kuratorzy okazali się także grupą o najwyższych wymaganiach 

poznawczych jakie stawia praca. Oznacza to, że ich praca wymaga podejmowania trudnych 

decyzji a także dzielenia uwagi na wiele różnych rzeczy jednocześnie” (s. 59 tamże). 

 

 Kurator nie ma możliwości samodzielnego kształtowania swojego obciążenia pracą, 

terminów czy sposobów wykonania zarządzeń sądowych. Przepisy obligują go, do 

wykonywania obowiązków zgodnie z wyznaczonymi terminami. Likwidacja standardów 

obciążeń spowoduje, że będzie można dociążać kuratorów zadaniami bez limitów, jedynie w 

oparciu o równomierne rozłożenie zadań w Zespole Kuratorskiej Służby Sądowej.  

Większość zadań wykonywanych przez kuratorów, ma wyznaczone ścisłe terminy na ich 

realizację (min. każde zlecenie wykonania wywiadu środowiskowego czy polecenie zebrania 

informacji, obecność przy kontaktach orzeczonych przez sąd, stawianie się na rozprawy 

zgodnie z wezwaniami i przesłuchania, obejmowanie nadzorów, oraz sporządzanie 

dokumentacji ze sprawowanych dozorów i nadzorów, wykonywanie postanowień o 

przymusowym odbiorze małoletniego w celu przekazania osobie uprawnionej, wykonanie 

obowiązków związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinach min. udział w zebraniach 

zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych itp), przy jednoczesnym założeniu, że są to w 

większości zadania o charakterze jakościowym a nie ilościowym.  Co istotne, 

niewywiązywanie się z zadań w sposób właściwy i terminowy może wiązać się z 

poniesieniem kary porządkowej lub dyscyplinarnej.  

Kuratorzy pracują z rodzinami, które borykają się z różnorodnymi problemami: 

wychowawczymi, przemocą, karalnością, uzależnieniami, zaburzeniami psychicznymi min. 

narastającym problemem prób samobójczych wśród młodzieży. Jednocześnie wykonują 

wywiady środowiskowe na zlecenia różnych organów, uczestniczą w kontaktach rodziców z 

dziećmi – niejednokrotnie wiele godzin dziennie. Wypracowanie zmian zachowań wymaga 

czasu i jest to indywidualna kwestia człowieka, z którym kurator pracuje. Realizowane sprawy 

różnią się stopniem trudności i związanym z nim koniecznym nakładem pracy, a także 

czasochłonnością.  

Przyjęcie rozwiązania na przedstawianie danych o średnim obciążeniu pracą spowoduje 

sprowadzenie indywidualnego przypadku do danych statystycznych, a to w pracy kuratora 

jest nie do przyjęcia.    
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 Błędne jest założenie, że odstąpienie od określania standardów obciążenia pracą 

kuratorów zawodowych przyczyni się do szybszego i sprawniejszego wykonywania zadań 

kuratorskich. W naszej ocenie, szybsze i sprawniejsze wykonywanie zadań nie jest 

skorelowane z brakiem standardów obciążenia pracą, a może być związane np. ze 

zwiększającą się obsadą pracowników sekretariatów kuratorskich, zwiększaniem się liczby 

etatów kuratorskich, zmniejszaniem biurokratyzacji, zmniejszaniem liczby zleceń jakie 

faktycznie nie są niezbędne do realizacji orzeczeń, wyposażeniem kuratorskiej służby sądowej 

w odpowiednie narzędzia służące do realizacji zadań np. w samochody służbowe - które 

przyczynią się do skrócenia czasu przejazdów itp. 

 Przyglądając się innym zawodom zajmującym się  wychowaniem, profilaktyką itp. 

zauważyć należy, że np. liczba rodzin, z którymi asystent rodziny może w tym samym czasie 

prowadzić pracę, jest uzależniona od stopnia trudności wykonywanych zadań, jednak nie 

może przekroczyć 15. Podobnie koordynator rodzinnej pieczy zastępczej nie może mieć pod 

opieką łącznie więcej niż 15 rodzin zastępczych lub rodzinnych domów dziecka. 

Utrzymanie standardów obciążenia pracą, uwzględniających jednak szerszy i 

zaktualizowany zakres i wagę spraw oraz czynności podlegających wykonaniu, jest 

gwarantem wykonywania ich w sposób właściwy i efektywny. 

 Należy także zauważyć, że od czasu wprowadzenia ustawy o kuratorach sądowych i 

rozporządzenia o standardach obciążenia pracą, charakter zadań powierzanych kuratorom 

ewaluował, ustawodawca nakładał także zupełnie nowe obowiązki na kuratorów, nie wiązało 

to się jednak i nie było skorelowane bezpośrednio ze zwiększaniem liczby etatów. Mimo 

postulatów zgłaszanych przez przedstawicieli Krajowej Rady Kuratorów, także 

rozporządzenie dot. standardów obciążenia pracą, nie było aktualizowane i dostosowywane 

do zmian w zakresie powierzanych zadań oraz czasu jaki należy poświęcić na ich wykonanie.   

Obecnie kuratorzy mają obowiązek wykonywania szeregu zadań, które nie są wliczane do 

ich obciążenia (np. wywiady środowiskowe, sprawy zawieszone, udział w kontaktach, w 

Zespołach Interdyscyplinarnych, grupach roboczych czy odbiorach dzieci, wezwania do Sądu i 

innych organów), a które pochłaniają znaczną ilość czasu.   

 Ministerstwo dysponuje wynikami badań w zakresie wykorzystania czasu pracy przez 

kuratorów w tym analizy ile czasu jest potrzebne na wykonanie poszczególnych zadań, warto 

tu wspomnieć chociażby: „Analizę Ministerstwa Sprawiedliwości, dotyczącą wykorzystania 

czasu pracy sądowych kuratorów rodzinnych” E. Wrąbel, niepublikowany dokument 

Ministerstwa Sprawiedliwości  nr RN III 7005/12/00, na który w swoim komentarzu do Ustawy 

o kuratorach sądowych powołuje się dr K. Gromek. Odnosząc się do w/w badań 

przeprowadzonych w okresie od stycznia do czerwca 2000 r. dr K. Gromek wskazuje: 

 

„Precyzyjne rozliczenie czasu poświęconego przez kuratorów, np. na dojazdy w terenie 

zurbanizowanym jest niejednokrotnie niemożliwe ze względu chociażby na rozległy teren. 
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Kuratorzy nie mają też wpływu na rozkłady jazdy PKP i PKS, jak również na funkcjonowanie 

komunikacji miejskiej. Dużym utrudnieniem w pracy terenowej jest w tym przypadku 

sukcesywne wycofywanie taboru przez PKP i PKS. Są też takie miejscowości, do których w 

określone dni tygodnia dojeżdża autobus, ale tą samą trasą powraca dopiero za dwa lub 3 dni. 

To właśnie z powodu likwidacji linii kolejowych i kursów autobusowych do mniejszych 

miejscowości kuratorzy wykorzystują na potrzeby służbowe samochody prywatne.” 

 

„W wielu przypadkach kuratorzy niemający własnego środka transportu zmuszeni są czasem 

na piechotę przemierzać odległości niejednokrotnie wynoszące kilka kilometrów”. 

 

„Odległości pomiędzy miejscowościami, w których kuratorzy sprawują swe czynności, są 

bardzo różne w stosunku do sądów, stąd też różne są możliwości dotarcia do nich. Korzystanie 

z publicznych środków komunikacji znacznie wydłuża czas na dojazdy i ogranicza 

niejednokrotnie liczbę wykonanych w ciągu jednego dnia czynności.” 

 

„Niejednokrotnie wykonywanie niektórych czynności, np. sporządzanie wywiadu 

środowiskowego, wymaga kilkakrotnego wyjścia lub wyjazdu z powodu nieobecności 

uczestników w domu lub konieczności dłuższej obserwacji. Podobnie czas pisania sprawozdań 

zależy od trudności sprawy, wielkości zebranego materiału itp. okoliczności.” 

 

„W okresie badania zmienne były warunki atmosferyczne, dlatego też zmieniał się czas 

dojazdu lub dojścia do celu. Duże znaczenie miało to w sytuacji podjęcia próby precyzyjnego 

określenia czasu dojazdów, gdyż w niektórych rejonach kraju (trudna topografia terenu) czas 

ten wydłuża się często dwukrotnie”. 

 

„Czas przeznaczony na każdą czynność wykonywaną przez kuratorów w środowisku 

indywidualnie uzależniony jest od przedmiotu sprawy, stosunku podopiecznego lub stron do 

sądu jako instytucji oraz do osoby kuratora. Jedynie przy zapewnieniu odpowiedniego czasu 

przeznaczonego na spotkania z podopiecznym i rodziną można się spodziewać efektów w 

pracy resocjalizacyjnej i pedagogicznej. W innym przypadku sprawowanie pieczy nad 

podopiecznym ma jedynie kontrolny charakter, który to powinien być jedną z części 

składowych procesu resocjalizacji, a nie głównym elementem tego procesu.” 

 

 Ministerstwo Sprawiedliwości dysponuje także Raportem metodologicznym „Analiza 

obciążenia pracą i opracowanie standardów pracy dla wszystkich grup zawodowych w 

sądownictwie”. Przygotowanie raportu wiązało się z przeprowadzeniem szerokich badań 

przez podmiot zewnętrzny, które rozpoczęły się z początkiem maja 2012 roku i zakończyły w 

połowie marca 2013 roku. Raport metodologiczny w części 6 dotyczył analizy obciążenia i 
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standard pracy kuratorów zawodowych. Celem głównym raportu określono „efektywne 

gospodarowanie zasobami etatowymi.” Drugim celem określono „jednolite standardy pracy.” 

Raport ten zawiera też cele składowe: czas trwania poszczególnych zadań, czynniki mające 

istotny wpływ na obciążenie pracą, usunięcie elementów wydłużających czas trwania zadań 

kuratorskich kosztem pracy z objętymi kuratelą, algorytmy liczenia etatów i inne. 

Wg informacji zawartych w założeniach w/w raportu: 

„Standardy - tak je nazwano. Jednak rzeczywiste określenie standardów obciążenia pracą 

kuratorów zawodowych powinno opierać się na trzech elementach: (1) zdefiniowanie 

zadania, (2) określenie czasu na jego wykonanie i (3) określenie liczby zadań do wykonania. 

„Pomijanie któregoś z tych elementów, w tym abstrahowanie od kategorii czasu, zarówno 

czasu koniecznego do wykonania zadania, jak i odniesienia czasu potrzebnego na realizację 

zadań do czasu pracy wynikającego z ustawowej normy czasu pracy, prowadzi do błędnych 

wniosków i dalej – do błędnych decyzji kadrowych. 

Zadania nie zostały wystarczająco szczegółowo zdefiniowane i nie określono czasu 

potrzebnego na ich wykonanie. Rozporządzenie jest krokiem we właściwym kierunku, ale nie 

rozwiązuje problemu zatrudnienia kuratorów zawodowych adekwatnego do obciążenia 

pracą. 

Wciąż aktualne są przesłanki, potrzeby i motywy do przeprowadzenia badań, w wyniku 

których powstaną rzeczywiste standardy pracy kuratorów zawodowych.” 

 Należy zaznaczyć, że zaproponowane w projekcie rozwiązanie tj.  „Minister 

Sprawiedliwości ogłasza do 30 września, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym 

Ministra Sprawiedliwości, dane obejmujące średnie obciążenia pracą kuratora zawodowego 

dla dorosłych oraz kuratora zawodowego rodzinnego według stanu na dzień   31 grudnia roku 

poprzedniego.” jest dalekie od pokazania faktycznego obciążenia pracą poszczególnych 

kuratorów zawodowych, które często jest znacznie wyższe od tzw. średniego obciążenia 

pracą. Taki sposób przedstawienia obciążenia, nie uwzględnia liczby absencji kuratorów 

(związanych ze zwolnieniami chorobowymi, urlopami, nieobsadzonymi etatami w okresie 

szkolenia aplikantów), których zadania zmuszeni są przejąć pozostali kuratorzy. Tym samym 

faktyczne obciążenie obowiązkami wzrasta, a zdarza się, że jest znacznie wyższe przez długi 

okres czasu (wiele miesięcy).  

Warto tu zasygnalizować, że w przypadku dłuższej nieobecności kuratora zawodowego w 

pracy, jego obowiązków nie można powierzyć osobie kt. np. zatrudni się tytułem 

zastępstwa. Obowiązki musi przejąć inny kurator a absencje występują w każdym zespole 

kuratorskiej służby sądowej. 

 

Ponadto, jak pokazuje praktyka, oraz dostępne opracowania np. wspomniany Komentarz do 

Ustawy o kuratorach sądowych dr K. Gromek (str. 118), analiza wskaźników ujętych w 
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załączniku do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2003 r.  dot. 

standardów obciążenia pracą kuratorów zawodowych (Dz. U. poz. 1100) stanowiła podstawę 

do przydziału kolejnych etatów kuratorskich. Przy likwidacji w/w standardów, zlikwidowany 

zostaje równocześnie punkt odniesienia, na podstawie którego kształtowana była 

etatyzacja. 

 

Podzielamy argumentację zawartą w opinii z 13 grudnia 2021 r. do projektu ustawy 

przedstawioną przez  Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych: 

  

„Wątpliwości budzić może również treść nowelizowanego przepisu art. 13 ust. 3 ustawy. W 

projekcie proponuje się zastąpienie rozporządzenia określającego standardy pracy kuratora 

sądowego danymi obejmującymi średnie obciążenie pracą kuratora zawodowego według 

stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego. Jest to zasadnicza różnica jakościowa w 

porównaniu do stanu obecnego. Po pierwsze, zmianie ulega ranga aktu prawnego 

(obwieszczenie zamiast rozporządzenia). Po drugie, zasadniczej zmianie ulega treść 

publikowanych danych (dane dotyczące średniego obciążenia pracą zamiast standardów 

obciążenia pracą). Po trzecie, w delegacji ustawowej nie wskazano także jakiego rodzaju 

obowiązki uwzględniane będą w publikowanych danych, co wpływać może na stopień i 

możliwość jej realizacji, a także faktyczne wykorzystanie publikowanych danych. Po czwarte 

wreszcie, zrezygnowano z wpływu organów samorządu zawodowego kuratorów na zakres 

publikowanych danych. Wydaje się, że projektowana zmiana nie wpłynie – wbrew intencjom 

projektodawcy – na poprawę efektywności pracy służby kuratorskiej.” 

 Finalnie należy podkreślić, że ogłoszenie średniego obciążenia pracą kuratora 

zawodowego i prawdopodobne  wyrównywanie dysproporcji w obciążeniu między 

zespołami na jego podstawie, może spowodować pogłębienie różnic w obciążeniu pracą 

kuratorów z różnych okręgów sądowych i zespołów kuratorskich. Trzeba mieć tu na uwadze 

istotne różnice w czasie jaki kuratorzy muszą poświęcić na dojazd do podopiecznych, specyfikę 

terenu na jakim wykonują swoje obowiązki (odległości między miejscowościami, zagęszczenie 

ludności na danym terenie, ukształtowanie terenu np. zespół wykonujący zadania na terenie 

wielkomiejskim z rozbudowaną komunikacją miejską wykona zadania w krótszym czasie a 

zespół wykonujący zadania na terenach wiejskich- bez możliwości dojazdu komunikacją 

miejską, taką samą liczbę zadań wykona w znacząco dłuższym czasie i poniesie wyższe koszty 

pracy, porę roku itp). 

 

Postulujemy o przyjęcie niniejszego brzemienia artykułu, z założeniem opracowania przez 

Ministerstwo w porozumieniu z Krajową Radą Kuratorów, aktualnych standardów obciążenia 

pracą. 
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„Art 13 ust. 3. Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z Krajową Radą Kuratorów 

Sądowych, określi w drodze rozporządzenia standardy obciążenia pracą kuratora 

zawodowego, zawierające rodzaje spraw i czynności podejmowanych przez kuratorów 

zawodowych uwzględniając  czas potrzebny na ich wykonanie, wykazywanych w drukach 

statystycznych MS40s”. 

 

Standardy obejmujące główne rodzaje zadań kuratorskich - wskaźniki wymienione w 

drukach statystycznych przekazywanych okresowo do MS, powinny składać się z 

następujących zmiennych (oraz określenia czasu zadań i liczby zadań): 

 
W odniesieniu do kuratorów dla dorosłych: 

 dozory 
 kara ograniczenia wolności 
 praca społecznie użyteczna 
 kontrola wykonania obowiązku przez skazanego w okresie próby bez dozoru 
 przygotowanie skazanego do zwolnienia z zakładu karnego 
 nadzory wykonywane na podstawie art. 181a§2 kkw 
 wykonywanie kary pozbawienia wolności w s.d.e. 
 wykonywanie środków karnych w s.d.e. 
 wykonywanie środków zabezpieczających w s.d.e. 
 sprawy zawieszone 
 wnioski 
 upomnienia 
 posiedzenia wykonawcze 
 wywiady 
 pomoc postpenitencjarna 
 zespoły interdyscyplinarne 
 grupy robocze 

 

W odniesieniu do kuratorów rodzinnych: 

 nadzory 

 udział kuratora w kontaktach 

 odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej 

 kontrola zobowiązań nałożonych na nieletnich i rodziców - Nwo 

 wnioski 

 posiedzenia wykonawcze 

 wywiady środowiskowe 

 ośrodki kuratorskie 

 zespoły interdyscyplinarne 

 grupy robocze 
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Standardy obciążenia pracą powinny również być aktualizowane analogicznie do 
zmieniających się zadań kuratorów np. nałożonych Ustawą o wspieraniu i resocjalizacji 
nieletnich. 

 

 

3. WYNAGRODZENIE  

proponujemy zmianę art. 14, który określa wynagrodzenie zasadnicze kuratorów 

zawodowych na równorzędnych stopniach służbowych jako równe i stanowiące 

odpowiednio do rangi stopnia służbowego wielokrotność kwoty bazowej, której 

wysokość określa ustawa budżetowa.  

Koniecznym jest, aby podstawą ustalenia wynagrodzenia zasadniczego kuratora 

zawodowego w danym roku stanowiło przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale roku 

poprzedniego, ogłaszane w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor 

Polski” przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 ogłoszenie w 

"Monitorze Polskim" pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach 

z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 291, 353 i 794). 

Kuratorska służba sądowa jest ostatnią formacją w wymiarze sprawiedliwości, której 

wynagrodzenie powiązane jest z kwotą bazową. OZZKS proponuje więc   zmianę sposobu 

wynagradzania.  

Proponowana zmiana ujednolica zasady wynagradzania w wymiarze sprawiedliwości 

oraz zapewni stabilizację płacową kuratorskiej służby sądowej. Dynamika zmian kwoty 

bazowej nie przystaje do zmian przeciętnego wynagrodzenia, co skutkuje realnym spadkiem 

siły nabywczej wynagrodzeń kuratorów zawodowych. Realizowane w ostatnich latach 

podwyżki są spóźnione, nieadekwatne i nie pokrywają strat poniesionych w wyniku zmian 

inflacyjnych.   

4. PRACA O SZCZEGÓLNYM CHARAKTERZE  

Postulujemy wpisanie do Ustawy o kuratorach sądowych zapisu, że kuratorzy 

zawodowi wykonują pracę o szczególnym charakterze, o której mowa w art. 3ust. 

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

CIOP - PIB, oraz opinią Rady Legislacyjnej z 18 marca 2022 r. o projekcie ustawy o 

zmianie ustawy o kuratorach sądowych z dnia 22.11.2021r.).  

 

Badania 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 08.11.202 )jednoznacznie 

wskazały, iż psychospołeczne i fizyczne warunki pracy kuratorów sądowych, oraz 
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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. 

W raporcie przeczytamy m.in. : „Należy nadmienić, iż wyniki uzyskane w grupie 

badanych kuratorów zawodowych 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) . 

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. 

Także z opinii Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów z 18 marca 2022 r. o projekcie 

ustawy o zmianie ustawy o kuratorach sądowych (UD249) z dnia 22.11.2021 r. wynika, iż są 

podstawy do wpisania zawodu kuratora jako pracy o szczególnym charakterze. 

„…. Rada Legislacyjna proponuje rozważenie, czy zawód kuratora sądowego nie powinien być 

wpisany do wykazu prac o szczególnym charakterze, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 

dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych. Zadania kuratora sądowego i sposób 

ich realizacji wpisują się we wskazaną definicję. 

 

OZZKS już we wrześniu 2021r. złożył do Ministra Sprawiedliwości petycję, w której 

jednym z punktów było wpisania zawodu kuratora sądowego do wykazu zawodów 

wykonywanego w warunkach szczególnych, lub o szczególnym charakterze. Ministerstwo 

Sprawiedliwości przesłało postulat do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, jako 

władnego do podejmowania decyzji. Postulat nie został formalnie poparty przez Ministerstwo.                     

W odpowiedzi MRiPS wskazało, iż zmiany w systemie emerytur pomostowych, w 

kierunku rozszerzenia uprawnień do tych emerytur w kierunku wskazanym w postulacie nr 6 

ww. petycji byłyby nieuzasadnione. MRiPS wskazało, że „… w ramach tych prac wykorzystano 
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wiele opinii i analiz znanych ośrodków naukowo-badawczych. Ostatecznie powstały, oparte 

na obiektywnych (medycznych) kryteriach, wykazy prac w szczególnych warunkach                   i 

o szczególnym charakterze (stanowiące załączniki do ustawy o emeryturach pomostowych), 

które swym zakresem nie obejmują prac wykonywanych przez kuratorów sądowych” 

(Załącznik nr 2). Tyle, że Ministerstwo nie wskazała żadnego badania dot. kuratorów 

sądowych.  

Po otrzymaniu raportu CIOP-BIP, OZZKS ponownie zwrócił się do MRiPS o podjecie prac 

legislacyjnych zmierzających do 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, powołując się na wyniki w/w raportu 

28 lutego 2022r. odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu roboczego ds. emerytur 

pomostowych w Radzie Dialogu Społecznego. Zespół, a właściwie przedstawicielka CIOP – PIB 

-instytucji która przygotowywała raport wskazał na potrzebę uzupełnienia wniosku OZZKS o 

analizę, jak charakter pracy  kuratorów sądowych wpływa na  bezpieczeństwo publiczne, w 

tym zdrowie lub życiu innych osób. Stosowne opracowanie zostało przesłane do ww. Zespołu.  

W dniu 20 lipca 2022 r. odbyło się spotkanie z przedstawicielami MRiPS oraz Centralnego 

Instytutu Ochrony Pracy. 

Pomimo uzupełnienia wniosku OZZKS o przedstawienie wpływu warunków pracy kuratorów 

sądowych na bezpieczeństwo publiczne, przedstawicielka CIOP przedstawiła negatywne 

stanowisko Instytutu co do objęcia kuratorów sądowych ustawą o emeryturach pomostowych 

Stwierdziła, że badanie dotyczyło warunków pracy, a nie możliwości przejścia na wcześniejszą 

emeryturę, co wykluczało tego rodzaju stwierdzenie z przedstawionego badania jako 

nieuprawnione.  

Stanowisko nie zostało wyrażone na piśmie, jak również brak było merytorycznych 

argumentów przemawiających za tym, ze wpływ pracowników ośrodków resocjalizacji dla 

młodzieży, pracownicy domów pomocy społecznej, pracowników medycznych oddziałów 

psychiatrycznych i leczenia uzależnień, którzy są wpisani do w/w wykazu prac o szczególnym 

charakterze na bezpieczeństwo publiczne jest większy aniżeli kuratorów zawodowych.  

 

Przedstawiciele MRiPS jednoznacznie wskazali, iż zapis o wpisaniu kuratorów zawodowych 

do wykazu prac o szczególnym charakterze może być umiejscowiony w Ustawie o 

kuratorach sądowych.  

 

Należy nadmienić, iż pomimo postulatu OZZKS zgłaszanego zarówno Ministerstwu Rodziny i 

Polityki Społecznej oraz Ministerstwu Sprawiedliwości o wspólne spotkanie w celu 

wypracowania rozwiązania,  do takiego spotkania nie doszło.  
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Ministerstwo sprawiedliwości miało odmiennie zdanie, że nie ma możliwości prawnych 

wpisania takiego zapisu. 

 

Należy nadmienić, iż stanowisko Ministerstwa Sprawiedliwości nie znajduje potwierdzenia 

w obowiązującym porządku prawnym, chociażby: 

-  zgodnie z art. 86 Karty Nauczyciela, „ …nauczyciel zaliczany jest do pracowników 

wykonujących pracę w szczególnym charakterze” 

 

- zgodnie z art. 81 ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym „Okres służby 

funkcjonariusza traktuje się jako pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym 

charakterze w rozumieniu ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z 

Funduszu Ubezpieczeń Społecznych” 

 

Natomiast 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”  

 

 

 

 

 

5. UBEZPIECZENIE  

Postulujemy objęcie kuratorów sądowych (zawodowych i społecznych) 

obowiązkowym ubezpieczeniem  OC i NNW na koszt pracodawcy.  

 

Zgodnie z opinią Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów : 

Rada Legislacyjna dostrzega również potrzebę rozważenia wprowadzenia 

następujących rozwiązań: objęcia kuratorów sądowych obowiązkowym 

ubezpieczeniem OC i NNW, przy założeniu, że koszty z tym związane pokrywane są z 

budżetu państwa.  

 

6. DODATEK TERENOWY  - art. 14 ust 5 – propozycja OZZKS: 

1. - art. 14 ust 5 – propozycja OZZKS: 

“Kuratorowi zawodowemu, z wyjątkiem kuratora okręgowego, zastępcy kuratora 

okręgowego oraz kuratorów, o których mowa w art. 31 ust. 1, art. 31a ust. 1, art. 36b ust. 1 

i art. 38 ust. 2, przysługuje dodatek z tytułu uciążliwości pracy w terenie w wysokości 20% 
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wynagrodzenia, o którym mowa w art.14 ust.1, z tym że kierownikowi zespołu kuratorskiej 

służby sądowej dodatek taki przysługuje w wysokości 7% .“  

 

UWAGA: 

Podstawą ustalenia wynagrodzenia zasadniczego kuratora zawodowego w danym roku 

stanowiło przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale roku poprzedniego, ogłaszane 

w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” przez Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 ogłoszenie w "Monitorze Polskim" 

pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 291, 353 i 794). 

 

Przy pozostawieniu kwoty bazowej jako podstawy wynagrodzenia będzie inny procent tj dla 

kuratora zawodowego 50 % kwoty bazowej, a kierownika 12,5 ( jak dotychczas)   

 

Niezaprzeczanym faktem jest to, iż dodatek za pracę w terenie (nie Na pracę w terenie) 

jest składnikiem wynagrodzenia, który jest opodatkowany na ogólnych zasadach wynikających 

z szeroko rozumianego prawa pracy oraz prawa podatkowego.  

Z uzasadnienia do projektu ustawy oraz wystąpienia Pana Ministra M. Wosia wynika, 

iż zgodnie z intencją ustawodawcy celem dodatku za pracę w terenie było zrekompensowanie 

wydatków kuratora zawodowego, które są związane z wykonywaniem obowiązków w terenie, 

w szczególności przejazdów komunikacją publiczną lub kosztów użycia pojazdu prywatnego.  

Jeżeli taka byłaby intencja ustawodawcy, iż dodatek za pracę w terenie miały 

rekompensować wszelkie wydatki kuratora zawodowego, to dlaczego ustawodawca 

systematycznie nie waloryzuje tego dodatku wraz ze wzrostem kosztów. Wystarczy porównać 

wzrost procentowy ceny paliw, pojazdów, biletów, do procentowego wzrostu kwoty bazowej 

na której opiera się ten dodatek. Ustawodawca jednoznacznie traktuje ten dodatek jako 

składnik wynagrodzenia związany z uciążliwością pracy i tylko nieznacznie go zwiększył 

uznając, iż uciążliwość pracy w okresie czasu nie uległa istotnym zmianom. 

Z opodatkowanego wynagrodzenia za pracę kurator nie może ponosić kosztów pracy. 

Sytuacja taka powoduje, że wraz ze wzrostem zaangażowania kuratora, realizowanego 

poprzez liczniejsze wizyty u podopiecznego, w jego środowisku sąsiedzkim, szkolnym, itp. 

maleje jego wynagrodzenie. Należy przyjąć inną definicję dodatku terenowego - jako 

wykonywanie obowiązków służbowych w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych, 

poza siedzibą sądu, w zmiennych warunkach atmosferycznych,     w terenie zagrożonym 

wysokim poziomem patologii, w szczególności w miejscu zamieszkania podopiecznych i pracy 

w stałym i bezpośrednim kontakcie z osobami  o znacznym stopniu demoralizacji. Natomiast 
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uzasadnione koszty ponoszone w związku  z przemieszczeniem się w terenie powinny być 

zwracane przez pracodawcę w formie comiesięcznego ryczałtu, obejmującego również 

amortyzację pojazdu, a także w formie odzieży i obuwia roboczego, lub ekwiwalentu za 

używanie odzieży własnej. 

Obecne unormowanie jednoznacznie wskazuje, iż dodatek spełnia funkcję specjalnego 

wynagrodzenia za uciążliwości pracy w terenie, a nie funkcję rekompensaty za poniesione 

wydatki w związku z wykonywaniem czynności służbowych. 

Co więcej, jak wynika z literatury pierwotnie zakładano, że nie jest to dodatek z tytułu 

zwrotu kosztów wykonywania pracy w terenie, tylko dodatek do wynagrodzenia z tytułu 

szczególnego charakteru pracy. (Biuletyn Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu7(51)03 

Andrzej Martuszewicz i Andrzej Rzepniewski „Ustawa o kuratorach sądowych. Fakty i 

komentarz do wybranych zasad ustrojowych kurateli sądowej”  s. 165)   

 „Obligatoryjny charakter ma wprowadzony art. 14 ust. 5 dodatek za 
pracę terenową. Przysługiwać on będzie wszystkim kuratorom z wy- 
łączeniem kuratora okręgowego i jego zastępcy lub innym kuratorom 
nie wykonującym pracy w terenie. Wyjaśnić należy, że nie jest to 
dodatek z tytułu zwrotu kosztów wykonywania pracy w terenie, tylko 
dodatek do wynagrodzenia z tytułu szczególnego charakteru pracy. 
Dodatkowe wynagrodzenie za szczególny rodzaj służby nie jest roz- 
wiązaniem nieznanym polskiemu prawodawstwu. Dodatek nazwany 
„inspekcyjnym” otrzymują funkcjonariusze Inspekcji Celnej (art. 30 
ust. 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. o Inspekcji Celnej – Dz. U. nr 
71 z 1997 r., poz. 449 z późn. zm.), dodatek skarbowy otrzymują in- 
spektorzy kontroli skarbowej (art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 
1991 r. o kontroli skarbowej – Dz. U. nr 54 z 1999 r., poz. 572 z późn. 
zm.), a policjanci uprawnieni są do dodatku „uzasadnionego szczegól- 
nymi właściwościami, kwalifikacjami, warunkami, albo miejscem 
pełnienia służby” (art. 104 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 
1990 r. o Policji – Dz. U. nr 101 z 2000 r., poz. 1092) 

Ponadto dodatek otrzymuje: 

-  pracownicy socjalni jako dodatek środowiskowy –  

art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej ( Pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w 
pełnym wymiarze czasu pracy w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy 
społecznej, do którego podstawowych obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej lub 
przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych poza siedzibą jednostki, przysługuje 
wypłacany co miesiąc dodatek do wynagrodzenia w wysokości 400 zł. W przypadku 
zatrudnienia w mniejszym wymiarze czasu pracy dodatek przysługuje w wysokości 
proporcjonalnej do czasu pracy) 
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art. 121 ust 3c. 

Pracownikowi socjalnemu, do którego obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w 
środowisku lub przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych poza siedzibą 
jednostki, przysługuje zwrot kosztów przejazdów z miejsca pracy do miejsc wykonywania 
przez niego czynności zawodowych, w przypadku braku możliwości zapewnienia dojazdu 
środkami pozostającymi w dyspozycji zatrudniającego go pracodawcy. 

- nauczyciele i wychowawcy w szkole – § 6  Rozp. MS z dnia 22 grudnia 2016 r.w sprawie 
dodatków, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz 
innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w zakładach 
poprawczych, schroniskach dla nieletnich oraz szkołach przy zakładach karnych i aresztach 
śledczych ( Nauczycielowi zatrudnionemu w szkole przysługuje dodatek za warunki pracy w 
wysokości do 50% otrzymywanego przez nauczyciela wynagrodzenia zasadniczego.) 

 - inspektorzy  kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  

Żaden z tych dodatków nie jest traktowany jako zwrot kosztów!!! 

Jednoznacznie na temat funkcji dodatku za pracę w terenie wypowiedziała się dr Krystyna 
Gromek, która brała udział w pracach nad ustawą o kuratorach sądowych. ( sędzia, 
ówczesna naczelnik wydziału kurateli rodzinnej w Ministerstwie Sprawiedliwości ) 

Ustawa o kuratorach sądowych. Komentarz, wyd. II 

Dodatek terenowy. 

Art. 14 ust. 5 wprowadza dla kuratorów zawodowych dodatek za pracę terenową. Jest to 
formalnie nowy składnik wynagrodzenia kuratorskiego. Batalia o dodatek dla kuratorów 
zawodowych za pracę trudną toczyła się od wielu lat, co najmniej od przełomu politycznego 
1989 r.  

W konsekwencji dodatek został przyznany dopiero na mocy komentowanej ustawy. 

Ryczałt kuratorski.  

Dodatek terenowy wprowadzony w art. 14 ust. 5 zastępuje de facto dotychczasowy ryczałt 
za sprawowanie dozorów lub nadzorów, który przysługiwał kuratorom zawodowym na 
podstawie § 43 ust. 5 w związku z § 43 ust. 2 uchyl. rozporządzenia z 1986 r. Obecnie 
kuratorom zawodowym przysługuje inny ryczałt na podstawie art. 91 ust. 3 ustawy. 
Kierownik zespołu kuratorskiego ma prawo do 1/4 podstawowej wysokości dodatku 
terenowego, ponieważ jego praca terenowa ma być ograniczona do nielicznych, 
najtrudniejszych przypadków i nie powinna przekraczać 1/4 terenowego obciążenia kuratora 
zawodowego. Dodatek terenowy wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r. zgodnie z art. 
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107 ust. 2 ustawy. Do tego czasu kuratorom zawodowym przysługuje ryczałt na podstawie 
art. 106 ust. 2 ustawy. 

Zwrot kosztów podróży na podstawie przepisów prawa pracy.  

Należy jednoznacznie ustalić relacje między dodatkiem terenowym przyznanym na 
podstawie art. 14 ust. 5 a wydanym na podstawie art. 775§ 2 k.p. (rozporządzeniem Ministra 
Pracy i Polityki Społecznej) z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków 
ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub 
samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. 
U. Nr 236, poz. 1990): 

Stosowanie powyższych przepisów nie jest wyłączone w stosunku do kuratorów 
zawodowych. Należy stwierdzić, że w razie wykonywania przez kuratorów zawodowych 
czynności służbowych stosowanie przepisów prawa pracy w zakresie zwrotu kosztów na 
podstawie delegacji służbowej, określonej w cyt. rozporządzeniu, znajduje uzasadnienie na 
podstawie art. 105 ustawy, zgodnie z którym w sprawach nie uregulowanych w ustawie do 
kuratorów zawodowych stosuje się przepisy kodeksu pracy. Dlatego zwrot kosztów za 
czynności określone w rozporządzeniu powinien odbywać się na podstawie diety, a nie w 
ramach dodatku terenowego. Będzie on pokrywał w szczególności koszt biletów 
komunikacji miejskiej i koszt zużycia odzieży przez kuratorów. Zwrot kosztów tytułem 
delegacji nie jest dopuszczalny wtedy, gdy za wykonane czynności kuratorowi zawodowemu 
przysługuje ryczałt na podstawie art. 91 ust. 3 w związku z art. 91 ust. 1 i 2. 

 

Do tego zagadnienie odniósł się w komentarzu do ustawy o kuratorach sądowych  także dr 
Krzysztof Stasiak 

Jedynak Tadeusz, Stasiak Krzysztof, Ustawa o kuratorach sądowych. Komentarz, wyd. II 

Do kwestii rozliczenia kosztów pracy między pracodawcą a pracownikiem wynikających z 
określenia miejsca pracy jako pewnego ściśle określonego obszaru odniósł się także Sąd 
Najwyższy w wyroku z 11 kwietnia 2001 r., I PKN 350/2000, LexisNexis nr 352700 (OSNP 2003, 
nr 2, poz. 36). Stwierdził on, że nie jest podróżą służbową wykonywanie pracy (zadań) w 
różnych miejscowościach, gdy przedmiotem zobowiązania pracownika jest stałe wykonywanie 
pracy (zadań) w tych miejscowościach, a ich wyboru i terminu pobytu dokonuje każdorazowo 
sam pracownik. Jednocześnie miejsce wykonywania przez pracownika pracy powinno być tak 
ustalone, by pracownik miał możliwość wykonywania zadań, wliczając w to czas dojazdu do 
miejsca ich wykonywania, w ramach dobowej i tygodniowej normy czasu pracy (ewentualnie 
w przyjętym okresie rozliczeniowym). 

Ze względu na wskazane już okoliczności nie ma podstaw do uznania, iż wykonywanie przez 
kuratora czynności służbowych w miejscu podanym jako jego miejsce pracy, a stanowiącym 
obszar działania sądu rejonowego, w którym kurator pracuje, jest podróżą służbową. Tym 
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samym kuratorowi nie przysługują należności w postaci diety i świadczeń rozłąkowych. 
Jednocześnie jednak kurator, realizując czynności służbowe w terenie, ponosi określone koszty 
związane z ich wykonywaniem (bilety komunikacji miejskiej, koszty paliwa i amortyzacji 
samochodu, jeżeli do wykonywania tych czynności kurator używa samochodu prywatnego). 
Do obowiązku finansowania tych kosztów odniósł się także Sąd Najwyższy w wymienionym 
wyroku w sposób następujący: „Pracownik wykonuje pracę na rzecz pracodawcy. Do 
obowiązków pracodawcy należy ponoszenie wszelkich kosztów związanych z pracą 
(przygotowanie stanowiska pracy, dostarczenie urządzeń, narzędzi, materiałów itp.). 
Obowiązek ten nie może być przerzucony na pracownika”. W dalszej części orzeczenia sąd 
wskazał, że pracodawca jest zobowiązany do pokrycia pełnych kosztów pracy. 

Z opinii Ministerstwa Finansów z dnia 23.09.2022r., znak DD3.8223.1489.2022r. 
jednoznacznie wynika, iż dodatek nie jest zwrotem kosztów. 

„Dodatek za pracę w terenie stanowi przychód ze stosunku pracy. Katalog zwolnień 
przedmiotowych określony w ustawie PIT nie zawiera regulacji, na podstawie której ww. 
świadczenie byłoby zwolnione z opodatkowania. Oznacza to, że dodatek ten podlega 
doliczeniu do pozostałych przychodów kuratora otrzymywanych w danym miesięcy, od których 
obliczana jest zaliczka podatkowa.  

Ministerstwo Finansów wskazało, iż na podstawie art. 21 ust 1 pkt 23 b Ustawy PIT wolny od 
podatku dochodowego jest zwrot kosztów poniesionych przez pracownika z tytułu używania 
pojazdów stanowiących własność pracownika, dla potrzeb zakładu pracy albo możliwość 
przyznania prawa do zwrotu tych kosztów wynika wprost z przepisów innych ustaw – do 
wysokości miesięcznego ryczałtu pieniężnego albo wysokości nieprzekraczającej kwoty 
ustalonej przy zastosowaniu stawek za 1 km przebiegu pojazdu, określonych w odrębnych 
przepisach wydanych przez właściwego ministra, jeżeli przebieg pojazdu, z wyłączeniem 
wypłaty ryczałtu pieniężnego jest udokumentowany w ewidencji przebiegu pojazdu 
prowadzonej przez pracownika. Na tej podstawie zwolniony od opodatkowania jest m.in. 
zwrot kosztów z tytułu używania własnego samochodu przez pracowników Służby Leśnej, czy  
listonosza” 

Art. 46a. ustawy o lasach  

Prawo do zwrotu kosztów związanych z używaniem pojazdów 

Pracownikom Służby Leśnej, w tym również strażnikom leśnym, używającym własnych 
pojazdów, do celów służbowych, w jazdach lokalnych, może być przyznane prawo do zwrotu 
kosztów związanych z używaniem tych pojazdów – do wysokości miesięcznego ryczałtu 
pieniężnego lub do wysokości nieprzekraczającej stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, 
określonych w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra, jeżeli przebieg 
pojazdu, z wyłączeniem ryczałtu pieniężnego, jest udokumentowany w ewidencji przebiegu 
pojazdu prowadzonej przez pracownika. 
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Art. 19 Ustawy O komercjalizacji państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej 

„Poczta Polska” 

Listonoszom używającym własnych pojazdów do celów służbowych, w jazdach lokalnych, 
może być przyznane prawo do zwrotu kosztów związanych z używaniem tych pojazdów – do 
wysokości miesięcznego ryczałtu pieniężnego lub do wysokości nieprzekraczającej stawek za 
1 kilometr przebiegu pojazdu, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 34a 
ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 
874, Nr 99, poz. 661, Nr 176, poz. 1238 i Nr 192, poz. 1381), jeżeli przebieg pojazdu, z 
wyłączeniem ryczałtu pieniężnego, jest udokumentowany w ewidencji przebiegu pojazdu 
prowadzonej przez pracownika. 

 

Powyższe zostało potwierdzone w opinii Departamentu Legislacyjno-Prawnego w 

Ministerstwie Sprawiedliwości w piśmie P II 4308/472/03 z dnia 24 marca 2003r. dot. dodatku 

terenowego, w której świadczenie to  nakazuje  traktować jako świadczenie pracownicze 

kompensujące uciążliwość związaną ze specyfiką i charakterem pracy kuratora zawodowego 

w terenie. 

„ …omawiana regulacja nakazuje traktować to świadczenie pracownicze ( dodatku 

terenowego - przypis autora) jako kompensujące uciążliwość związaną ze specyfiką i 

charakterem pracy kuratora zawodowego” 

„ … odwołując się do terenowego charakteru pracy kuratora zawodowego, 

ustawowo wpisanego w art. 13 ust 2 in principio ustawy oraz do odpowiadającemu temu 

charakterowi pracy stałego dodatku do wynagrodzenia, kompensującego uciążliwości 

związane z pracą terenową, staje się oczywiste, iż analizowany dodatek stanowi, wraz z 

wynagrodzeniem zasadniczym, przychód, którego koszty uzyskania określone zostały w 

regulacji art. 12 ust 1 w zwz z art. 222 ust 2 ustawy podatkowej”  

Ponadto podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Łukasz Piebiak 

odpowiadając na Interpelację sejmową nr 23698  wniesioną przez Pana Posła Marka 

Biernackiego w dniu 13 lipca 2018 roku do Ministra Sprawiedliwości w sprawie 

niedostosowania regulacji prawnych w zakresie bezpieczeństwa pracy kuratorów sądowych 

podał, że: 

„Koszty działań podejmowanych przez pracodawcę w zakresie bezpieczeństwa i 

higieny pracy w żaden sposób nie mogą obciążać pracowników (art. 207 § 21 K.p.). W 

konsekwencji finansowanie wydatków dotyczących sposobów rozwiązania problemu 

bezpieczeństwa kuratorów podczas pracy w terenie, zgodnie z zasadą racjonalności 
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wydatkowania środków publicznych, powinno nastąpić ze środków pozostających w 

dyspozycji prezesów sądów okręgowych i rejonowych oraz dyrektorów tych sądów” 

Jednoznacznie na temat art. 14 ust 4 Ustawy o kuratorach sądowych wypowiedział się 

Główny Inspektor Pracy w piśmie z 27 maja 2020r., GIP-GPP.082.7.2020.3. stwierdzając, że 

dodatek terenowy stanowi wyłącznie o jednym z elementów wynagrodzenia, którego nie 

sposób  utożsamiać z ekwiwalentem pieniężnym, przewidzianym w art. 2377§1k.p. 

Powyższe należy jednoznacznie odnieść do tego, iż dodatku terenowego nie można 

utożsamiać nie tylko z ekwiwalentem pieniężnym przewidzianym w art. 2377§4k.p, jak 

również z tym, iż to na pracowniku leżą koszty wykonywania pracy polegające na dojazdach 

do podopiecznych, kosztów użytkowania samochodów nie będących własnością pracodawcy 

do celów służbowych.  

Poparcie prezentowanego stanowiska przez OZZKS znajduje również się w raporcie 

Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy z listopada 2021 r. 

“Przeprowadzenie analizy zagrożeń związanych z pracą kuratora sądowego oraz opracowanie 

zaleceń służących ich ograniczaniu” w zaleceniach ogólnych wskazano m.in .: 

 zapewnienie niezbędnego do pracy na stanowisku kuratora sądowego wyposażenia 

i sprzętu tj. komputer, telefon służbowy, samochód służbowy, bądź zwrot kosztów 

paliwa i eksploatacji samochodu prywatnego 

Także w Opini Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych                     w 

sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o kuratorach sądowych (UD249) jednoznacznie 

wskazano, iż to na pracodawcy spoczywa obowiązek wyposażenia stanowiska pracy we 

wszelkie niezbędne narzędzia służące do jej wykonywania. 

„W pierwszej kolejności podnieść należy, że wprowadzany przepis wprost zakłada 

sytuacje, w których kurator zawodowy wykorzystywać będzie samochód prywatny do celów 

służbowych nie otrzymując w tym zakresie żadnego wynagrodzenia. W konsekwencji, 

świadczeniu pracownika na rzecz pracodawcy, wpływającemu niewątpliwie na sprawniejszą 

realizację obowiązków zawodowych przez kuratora, z mocy prawa nie przysługuje żaden 

ekwiwalent, tak długo jak świadczenie to nie stanie się „ponadprzeciętne” i nie zostaną 

spełnione dalsze warunki. Takie rozwiązanie może budzić wątpliwości z punktu widzenia 

wprowadzenia expressis verbis braku ekwiwalentności świadczeń stron, podstawowej zasady 

prawa pracy jaką jest prawo do godziwego wynagrodzenia, a także dyskryminacji kuratorów 

zawodowych wykorzystujących samochody prywatne do celów służbowych w zakresie 

uzyskiwanego przez nich wynagrodzenia. Zasadą jest bowiem, że to pracodawca powinien 

wyposażyć stanowisko pracy we wszelkie niezbędne narzędzia służące do jej wykonywania”. 
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Nadto w opinii Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów Rl.461.2.2022 z 18 

marca 2022 r. o projekcie ustawy o zmianie ustawy o kuratorach sądowych (UD249) z dnia 

22.11.2021 wskazano m.in.: 

„Rada Legislacyjna dostrzega również potrzebę rozważenia wprowadzenia następujących 
rozwiązań: objęcia kuratorów sądowych obowiązkowym ubezpieczeniem OC i NNW, przy 
założeniu, że koszty z tym związane pokrywane są z budżetu państwa. Niezbędne jest również 
stworzenie podstaw prawnych, umożliwiających zapewnienie kuratorom niezbędnego 
sprzętu (wyposażenia), w tym np. telefonów komórkowych oraz urządzeń informujących o 
zagrożeniu życia i zdrowia (tzw. urządzenia napadowe). Niezbędne jest również 
jednoznaczne ustawowe wprowadzenie ekwiwalentu pieniężnego za używanie przez 
kuratorów własnej odzieży i obuwia – do celów służbowych. Wskazane propozycje 
legislacyjnie niewątpliwie służą ochronie kuratorów sądowych i mają na celu zapewnienie 
im optymalnych możliwości wykonywania zadań ustawowych. Cele te wpisują się w 
założenie wzmocnienia pozycji kuratora sądowego. Podzielić należy pogląd, wyrażony w 
uzasadnieniu Projektu (s.3), że efektywność pracy kuratora zależna jest od wielu czynników, 
do których należy zaliczyć m.in. „warunki organizacyjne jego funkcjonowania, w tym środki 
techniczne do realizacji zadań”. Propozycje wskazane przez Radę Legislacyjną – do rozważenia 
– z całą pewnością wpisują się w poprawę efektywności pracy kuratora, a zarazem wzmacniają 
jego ochronę.  

Także zdaniem Rady Legislacyjnej tryb rozliczenia używania samochodu prywatnego do 
celów służbowych powinien być uregulowany w rozporządzeniu. 

Reasumując, OZZKS całkowicie nie podziela stanowiska Ministerstwa, iż dodatek za pracę w 

terenie jest zwrotem kosztów. 

 

Kwota dodatku terenowego brutto – 50 % kwoty bazowej 

Lp. Rok Kwota bazowa Dodatek terenowy – 

50 % kwoty bazowej 

 

Wzrost 

dodatku 

terenowego 

1 

 

2003 1667,70 833,85  

2 

 

2004 1717,73 858,86 25,06 

3 2005 1769,26 884,63 25,77 
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4 

 

2006 1795,80 897,90 13,27 

5 

 

2007 1795,80 897,90 0 

6 

 

2008 1837,10 918,55 20,65 

7 

 

2009 1873,84 936,92 18,37 

8 

 

2010 1873,84 936,92 0,00 

9 

 

2011 1873,84 936,92 0,00 

10 

 

2012 1873,84 936,92 0,00 

11 

 

2013 1873,84 936,92 0,00 

12 

 

2014 1873,84 936,92 0,00 

13 

 

2015 1873,84 936,92 0,00 

14 

 

2016 1873,84 936,92 0,00 

15 

 

2017 1873,84 936,92 0,00 
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16 

 

2018 1873,84 936,92 0,00 

17 

 

2019 1916,94 958,47 21,55 

18 

 

2020 2031,96 1015,98 57,51 

19 

 

2021 2031,96 1015,98 0,00 

20 

 

2022 2031,96 1015,98 0,00 

 

 

   SUMA: 

182,18 

 

 

Negatywnie opiniujemy zapis o „ponadprzeciętnym używaniu samochodu” - 

art.14.5a i proponujemy wykreślenie tego przepisu.  

W ocenie OZZKS samo wprowadzenie ryczałtu za ponadprzeciętne użytkowanie 

prywatnego pojazdu do celów służbowych przez kuratora świadczy, że ustawodawca zakłada, 

że kuratorowi nie należy się zwrot poniesionych wydatków na zasadach ogólnych i zwrot ten 

dokonywany jest w dodatku terenowym, co jak wskazano wyżej dodatek nie spełnia funkcji 

rekompensaty.  

 zwracamy uwagę na nieostre kryteria przyznanie dodatku (w przepisie mowa 

o ponadprzeciętnym używaniu samochodu prywatnego do celów służbowych). 

 w uzasadnieniu projektu ustawy wyjaśniono ową przesłankę przymiotnikiem 

drastycznym używaniem) a co za tym idzie całkowita uznaniowość przyznawania dodatku 

przez Prezesa Sądu. 
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 w naszej ocenie także uzależnienie przyznania dodatku od dostępnych środków 

finansowych w planie finansowym sądu – co w sytuacji braku zaplanowania tych środków 

powoduje przesłankę negatywną przyznania dodatku. 

 brzmienia przepisu powoduje, iż zachodzi wątpliwość czy ryczałt ma być wpisany w 

umowę        o używanie samochodu prywatnego do celów służbowych, czy też Prezes Sądu ma 

go przyznać odrębną decyzją. 

 naszą niezgodę budzi również fakultatywność przyznawania dodatku – Prezes Sądu 

pomimo ponadprzeciętnego używania pojazdu (cokolwiek to znaczy) i  środków         w planie 

finansowych dalej może przyznać ryczałt lub go nie przyznawać. 

Proponujemy dodać zapisy w ustawie jako kolejne punkty w art. 14 ustawy:  

1/ “Kuratorowi  zawodowemu oraz kierownikowi zespołu kuratorskiej służby sądowej 

niezależnie od dodatku z tytułu uciążliwości pracy w terenie przysługuje dodatkowo stały 

ryczałt na pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem czynności poza siedzibą zespołu 

uzależniony od rodzaju gminy, na terenie której kurator wykonuje czynności: 

a)    w przypadku czynności wykonywanych jedynie w obrębie miasta ryczałt wynosi 

5-10 % wynagrodzenia zasadniczego; 

b)    w przypadku wykonywania na terenie miasta i gminy miejsko - wiejskiej ryczałt 

wynosi 10-15 % wynagrodzenia zasadniczego; 

c) w przypadku gminy wiejskiej ryczałt wynosi 15-20% wynagrodzenia 

zasadniczego.” 

2/ Ryczałt, o którym mowa w  punkcie 1  przyznaje Prezes Sądu Rejonowego w uzgodnieniu    

z Kierownikiem zespołu kuratorskiej służby sądowej, uwzględniając obciążenie pracą, oraz 

odległość do pokonania przy wykonywaniu czynności służbowych poza siedzibą sądu. 

3/ W przypadku nieobecności kuratora zawodowego albo kierownika zespołu kuratorskiej 

służby sądowej trwającej co najmniej 2 tygodnie, ryczałt, o którym mowa w punkcie 1 

przysługuje kuratorowi pełniącemu zastępstwo, w wysokości proporcjonalnej do wymiaru 

etatu i okresu zastępstwa. Kuratorowi zawodowemu albo kierownikowi zespołu 

kuratorskiej służby sądowej zastępowanemu, wysokość ryczałtu zostaje proporcjonalnie 

zmniejszona.”   

 

 

UWAGA: 

W powyższej propozycji, podstawą ustalenia wynagrodzenia zasadniczego kuratora 

zawodowego w danym roku stanowiło przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale roku 

poprzedniego, ogłaszane w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor 

Polski” przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 ogłoszenie w 
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"Monitorze Polskim" pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach 

z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 291, 353 i 794). 

 

Przy pozostawieniu kwoty bazowej jako podstawy wynagrodzenia będzie inny procent 

ryczałtu 

 

Podzielamy argumentację zawartą w opinii z 13 grudnia 2021 r. do projektu ustawy 

przedstawioną przez  Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych: 

Nowa treść przepisu art. 14 ust. 5a ustawy zakłada wprowadzenie mechanizmu 

rozliczenia kosztów używania samochodu prywatnego do celów służbowych. Ma ono nastąpić 

jednak w przypadkach wymagających ponadprzeciętnego używania samochodu prywatnego 

do celów służbowych, na podstawie uprzedniego uzasadnionego wniosku i to wyłącznie w 

ramach dostępnych środków finansowych w planie finansowym sądu. W pierwszej kolejności 

podnieść należy, że wprowadzany przepis wprost zakłada sytuacje, w których kurator 

zawodowy wykorzystywać będzie samochód prywatny do celów służbowych nie otrzymując w 

tym zakresie żadnego wynagrodzenia. W konsekwencji, świadczeniu pracownika na rzecz 

pracodawcy, wpływającemu niewątpliwie na sprawniejszą realizację obowiązków 

zawodowych przez kuratora, z mocy prawa nie przysługuje żaden ekwiwalent, tak długo jak 

świadczenie to nie stanie się „ponadprzeciętne” i nie zostaną spełnione dalsze warunki. Takie 

rozwiązanie może budzić wątpliwości z punktu widzenia wprowadzenia expressis verbis braku 

ekwiwalentności świadczeń stron, podstawowej zasady prawa pracy jaką jest prawo do 

godziwego wynagrodzenia, a także dyskryminacji kuratorów zawodowych wykorzystujących 

samochody prywatne do celów służbowych w zakresie uzyskiwanego przez nich 

wynagrodzenia. Zasadą jest bowiem, że to pracodawca powinien wyposażyć stanowisko pracy 

we wszelkie niezbędne narzędzia służące do jej wykonywania. Niezależnie od powyższego 

wątpliwości powoduje posłużenie się w treści przedmiotowego przepisu terminem 

„ponadprzeciętny”, który jest terminem nieostrym, mogącym prowadzić do wątpliwości 

interpretacyjnych, a także skomplikowana procedura prowadząca do ewentualnego uzyskania 

przez kuratora zawodowego ryczałtu na pokrycie zwiększonych kosztów dojazdów 

służbowych. 

 

Także negatywnie o proponowanym przepisie wypowiada się Rada Legislacyjna przy 
Prezesie Rady Ministrów i dostrzega potrzebę uregulowania kwestii korzystania z 
samochodów prywatnych do celów służbowych.  
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 Opinia Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów z 18 marca 2022 r. o projekcie 
ustawy o zmianie ustawy o kuratorach sądowych (UD249) z dnia 22.11.2021 r.  

„W proponowanym art. 14 ust. 5a u.k.s. posłużono się pojęciem „ponadprzeciętne używanie 
samochodu prywatnego do celów służbowych”. Nie jest ono jasne, z racji swej nieostrości. W 
oparciu o wykładnię językową nie jest możliwe ustalenie zakresu tego pojęcia, co spowoduje 
problemy przy jego stosowaniu – w przypadku wejścia w życie tego rozwiązania. Rada 
Legislacyjna proponuje posłużenie się pojęciem jednoznacznym lub też wyjaśnienie, jak należy 
rozumieć lub w oparciu o jakie kryteria ustalać w konkretnym przypadku ową 
„ponadprzeciętność”. Zdaniem Rady Legislacyjnej tryb rozliczenia używania samochodu 
prywatnego do celów służbowych powinien być uregulowany w rozporządzeniu. 

 

Z opinii Ministerstwa Finansów z dnia 23.09.2022r., znak DD3.8223.1489.2022r. 
jednoznacznie wynika, iż dodatek nie jest zwrotem kosztów ( patrz uwagi do art. 14 ust 5 
ustawy – dodatek za pracę w terenie). 

Ministerstwo Finansów wskazało, iż w polskim porządku prawnym znajdują się zapisy dot. 
zwolnienia od podatku dochodowego zwrotu kosztów poniesionych przez pracownika z 
tytułu używania samochodu niebędącego własnością pracodawcy do celów służbowych.   

Art. 46a. ustawy o lasach  

Prawo do zwrotu kosztów związanych z używaniem pojazdów 

Pracownikom Służby Leśnej, w tym również strażnikom leśnym, używającym własnych 
pojazdów, do celów służbowych, w jazdach lokalnych, może być przyznane prawo do zwrotu 
kosztów związanych z używaniem tych pojazdów – do wysokości miesięcznego ryczałtu 
pieniężnego lub do wysokości nieprzekraczającej stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, 
określonych w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra, jeżeli przebieg 
pojazdu, z wyłączeniem ryczałtu pieniężnego, jest udokumentowany w ewidencji przebiegu 
pojazdu prowadzonej przez pracownika. 

Art. 19 Ustawy O komercjalizacji państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej 

„Poczta Polska” 

Listonoszom używającym własnych pojazdów do celów służbowych, w jazdach lokalnych, 
może być przyznane prawo do zwrotu kosztów związanych z używaniem tych pojazdów – do 
wysokości miesięcznego ryczałtu pieniężnego lub do wysokości nieprzekraczającej stawek za 
1 kilometr przebiegu pojazdu, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 34a 
ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 
874, Nr 99, poz. 661, Nr 176, poz. 1238 i Nr 192, poz. 1381), jeżeli przebieg pojazdu, z 
wyłączeniem ryczałtu pieniężnego, jest udokumentowany w ewidencji przebiegu pojazdu 
prowadzonej przez pracownika. 
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Do podstawowych obowiązków pracodawcy należy ponoszenie wszelkich kosztów 

związanych z pracą. Takim kosztem z pewnością jest używanie do celów służbowych 

prywatnego samochodu pracownika, jak również zakup biletów na komunikację publiczną 

w związku z wykonywanymi czynnościami służbowymi. Obowiązkiem pracodawcy jest 

wyrównanie uszczerbku majątkowego, jaki poniósł pracownik w związku z wykonywaniem 

obowiązków służbowych, i koszt ten nie może być przerzucony na pracownika.  

Natomiast w sytuacji, w której kurator nie ma prawa jazdy, nie posiada samochodu, 

który może wykorzystać do celów służbowych, a komunikacja publiczna nie dojeżdża na 

miejsce, w którym kurator ma wykonywać czynności służbowe, to pracodawca powinien 

zadbać o możliwość skorzystania przez kuratora z pojazdu służbowego, a jeżeli takim nie 

dysponuje, to umożliwić skorzystania z taksówki, wynajętego samochodu na koszt 

pracodawcy.  (Ustawa o kuratorach sądowych nie przewiduje obowiązku posiadania przez 

kuratora samochodu prywatnego oraz posiadania uprawnień do jego prowadzenia). 

Wobec powyższego wprowadzenie instytucji ryczałtu, o którym mowa 

w proponowanym przez OZZKS, w art 14 ust 5a, wydaje się spełniać wymogi dot. obowiązków 

pracodawcy związanych z ponoszeniem kosztów wykonywania pracy, a z drugiej strony 

wprowadza rozwiązania dopasowane do charakteru i specyfiki pracy kuratorów sądowych  

Zasadnym jest zróżnicowanie ryczałtu dla kuratorów zawodowych na pokrycie kosztów 

związanych z wykonywaniem czynności poza siedzibą zespołu. Ryczałt ten powinien być 

uzależniony od powierzchni terenu, na którym kurator wykonuje swoje czynności służbowe. 

Kurator bowiem w większości swoje zadania realizuje poza siedzibą sądu. Tak więc, aby 

możliwym było wykonanie powierzonych mu zadań, kurator musi przemieścić się 

w różnorakich warunkach terenowych. Proponujemy zatem, aby prezes sądu w uzgodnieniu 

z kierownikiem ZKSS ( który najlepiej zna uwarunkowania terytorialne i obszar właściwości 

sądu), przyznawał taki ryczałt, uwzględniając obciążenie danego kuratora, jak również 

odległości jakie ma do pokonania w terenie. Rozróżnić należy bowiem pracę na obszarach 

wielkomiejskich, gdzie jest możliwość poruszania się komunikacją miejską, od pracy na terenie 

jednej lub kilku gmin, gdzie niemożliwym, lub wielce utrudnionym jest dotarcie tam 

jakąkolwiek komunikacją publiczną. Ryczałt dla kierowników zespołów kuratorskich będzie 

proporcjonalnie zmniejszony do obciążenia wskazanego w art 41 ust 2 ustawy.  

W raporcie Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy 

z listopada 2021 r. “Przeprowadzenie analizy zagrożeń związanych z pracą kuratora sądowego 

oraz opracowanie zaleceń służących ich ograniczaniu” w zaleceniach ogólnych wskazano 

m.in .: 
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 zapewnienie niezbędnego do pracy na stanowisku kuratora sądowego wyposażenia 

i sprzętu tj. komputer, telefon służbowy, samochód służbowy, bądź zwrot kosztów 

paliwa i eksploatacji samochodu prywatnego 

https://ozzks.pl/wp-content/uploads/2021/12/Raport_kuratorzy-skompresowany.pdf 

Warto także zauważyć, że korzystanie z samochodu niebędącego własnością 

pracodawcy do celów służbowych jest dopuszczonym przez prawo wyjątkiem od generalnej 

zasady, w myśl której wyposażenie stanowiska pracy w niezbędne narzędzia jest obowiązkiem 

pracodawcy. 

Natomiast korzystanie przez kuratora samochodu osobowego do wykonywania 

obowiązków w terenie nie może być uznany za podróż służbową w rozumieniu art. 775 Ustawa 

z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (w zw. z art. 105 u.k.s), bowiem kurator sądowy nie 

wykonuje na polecenie pracodawcy zadania służbowego poza miejscowością, w której 

znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy (rozumianym jako obszar 

właściwości sądu rejonowego). 

Zgodnie z art. 34a ust. 1 Ustawy o transporcie drogowym samochody osobowe, a także 

motocykle i motorowery, niebędące własnością pracodawcy, mogą być używane do celów 

służbowych – na podstawie umów cywilnoprawnych. Pojazd jest używany do celów 

służbowych, jeżeli pracownik z jego pomocą realizuje zadania zlecone przez pracodawcę. 

W umowie powinna być zawarta zgoda pracodawcy na używanie przez pracownika, do celów 

służbowych, pojazdu będącego w jego dyspozycji i niebędącego własnością pracodawcy oraz 

określenie w umowie zakresu i zasad wykorzystania pojazdu.  

Pewnym rozwiązaniem (ale dot. tylko zwrotu kosztów z korzystanie z samochodów 

prywatnych do celów służbowych, przy braku rozwiązania systemowego dot. kwestii zwrotu 

kosztów za biletów na komunikację publiczną) mogłoby być żądanie zwrotu kosztów zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków 

ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych 

samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy, 

jednakże w/w Rozporządzenie nie przystaje do charakteru pracy kuratorów sądowych. 

Określone górne limity ustalone w zależności od liczby mieszkańców w danej gminie lub 

mieście, w których pracownik jest zatrudniony, paradoksalnie sprzyjałby kuratorom sądowym 

wykonującym swoje obowiązki służbowe w dużych miastach, z rozbudowaną infrastrukturą 

komunikacyjną, a dyskryminowałyby kuratorów sądowych, którzy pracują w mniejszych 

miejscowościach, a w szczególności na rozległych terenach wiejskich.  

Niemniej uregulowanie kwestii umów cywilnoprawnych na korzystanie przez 

kuratorów sądowych z samochodów niebędących własnością pracodawcy wydaje się być 
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konieczne i uzasadnione. Kurator wykonując swoje czynności służbowe w terenie najczęściej 

wykorzystuje samochód prywatny. Niejednokrotnie wynika to z faktu, że nie ma możliwości 

dotrzeć komunikacją publiczną do miejsca, gdzie jest zlecona czynność, czy też z uwagi na ilość 

zadań i krótki termin ich wykonania.   

Używanie prywatnych samochodów do celów służbowych winno być poparte umową 

z pracodawcą, chociażby z uwagi na  identyfikację zagrożeń z tym związanych  i wpisanie ich 

do karty oceny ryzyka na stanowisku kuratora zawodowego, zalecane stosowanie środków 

profilaktycznych mające na celu zminimalizowanie ryzyka zawodowego, jak również kwestię 

wypadku w pracy, czy też odpowiedzialności dot. ubezpieczenia za szkodę.  

Z uwagi na wprowadzenie ryczałtu dot. zwrotu kosztów, podpisanie umowy na 

samochód nie musiałoby wiązać się z dodatkowymi kosztami ze strony pracodawcy. 

 

 

2. OCHRONA PRAWNA  

W projekcie ustawy po art. 17 dodano art. 17a i art. 17b w brzmieniu:  

„Art. 17a. Pracodawca zapewnia kuratorowi zawodowemu, na jego wniosek lub za jego 

zgodą, pomoc psychologiczną.  

Art. 17b. 1. Kuratorowi zawodowemu pokrzywdzonemu przestępstwem w związku 

z wykonywaniem czynności służbowych przysługuje od pracodawcy, na jego wniosek, 

zwrot kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu karnym, w którym uczestniczył 

w charakterze pokrzywdzonego lub oskarżyciela posiłkowego.  

2. Zwrot kosztów zastępstwa procesowego, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wydatki 

rzeczywiście poniesione do wysokości stawki określonej przepisami o ponoszeniu przez 

Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej odpowiednio przez 

adwokata albo radcę prawnego z urzędu 

 

Pozytywnie oceniamy wprowadzenia ochrony prawnej dla kuratorów, jednak 

widzimy potrzebę rozszerzenia jej także na postępowania cywilne oraz karne, w których 

kurator jest oskarżany. W ostatnim czasie do sądów wpływają prywatne akty oskarżenia 

przeciwko kuratorom, np o zniesławienie w sprawozdaniu z wywiadu środowiskowego.  

W ocenie OZZKS ważne jest także dopisanie ochrony prawnej w sytuacji udziału 

kuratora w postępowaniu z powództwa cywilnego. Propozycje OZZKS dotyczące zwrotu 

poniesionych kosztów zastępstwa procesowego są spójne z regulacjami dotyczącymi Policji, 

Służby Granicznej, Służby Więziennej oraz Służby Ochrony Państwa. 

 

Po zmianie – propozycja OZZKS 
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Art. 17b. 1.  „Kuratorowi sądowemu, na jego wniosek, w związku z wykonywaniem 

czynności służbowych, przysługuje od pracodawcy bezpłatna reprezentacja i ochrona 

prawna, a także zwrot poniesionych kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu 

karnym, cywilnym, w którym uczestniczy w charakterze  pokrzywdzonego, oskarżyciela 

posiłkowego, oskarżonego lub pozwanego.” 

 

 

3. WYBÓR KURATORA OKRĘGOWEGO 

Proponowana w projekcie zmiana:  

„Art. 36. 1. Kuratora okręgowego powołuje Minister Sprawiedliwości. 

(…) 6. Minister Sprawiedliwości przed powołaniem, odwołaniem albo zawieszeniem kuratora 

okręgowego w pełnieniu obowiązków służbowych może zasięgnąć opinii okręgowego 

zgromadzenia kuratorów.” 

 

Negatywnie opiniujemy proponowaną zmianę z uwagi na znaczną ingerencję w samorządność 

grupy zawodowej kuratorów .  

 

Proponujemy art. 36.1  w brzmieniu: 

„Art. 36. 1. Kuratora okręgowego powołuje Minister Sprawiedliwości spośród kandydatów 

wybranych przez okręgowe zgromadzenie kuratorów ze swego grona, bezwzględną 

większością głosów w obecności co najmniej połowy członków zgromadzenia.” 

„Art. 6.6. Minister Sprawiedliwości przed powołaniem, odwołaniem albo zawieszeniem 

kuratora okręgowego w pełnieniu obowiązków służbowych zasięga opinii okręgowego 

zgromadzenia kuratorów.” 

 

OZZKS pozytywnie ocenia skrócenie kadencji kuratorów okręgowych i ograniczenia jej 

ilościowego. Jednocześnie negatywnie opiniujemy szczególnie wybór, ale i odwołanie czy 

zawieszenie kuratora okręgowego przez Ministra Sprawiedliwości, bez udziału okręgowego 

zgromadzenia kuratorów, a jedynie z możliwością zasięgnięcia opinii. 

Kurator okręgowy musi znać środowisko, w którym będzie pracował, powinien także 

cieszyć się szacunkiem i uznaniem wśród okręgowego zgromadzenia kuratorów. 

W naszej ocenie pozostawienie przepisu w formie proponowanej w projekcie może 

powodować, że kuratorami okręgowymi będą zostawać kuratorzy, którzy nie mają ku temu 

odpowiednich predyspozycji, poza wysokimi aspiracjami, znajomościami, i którzy      w swoim 

okręgu nigdy nie otrzymali albo nie otrzymaliby wystarczającego poparcia.  

 

Postulowana przez nas zmiana wydaje się być optymalną. Pozostawia decyzyjność 

Ministra Sprawiedliwości w kwestii wskazania kuratora okręgowego, jednocześnie szanuje 

samorządność i liczy się ze zdaniem okręgowego zgromadzenia kuratorów.  
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4. ODPOWIEDZIALNOŚC DYSCYPLINARNA 

Art. 52b.1 projektu ustawy brzmi: 

„Powzięciem wiadomości o możliwości popełnienia przewinienia dyscyplinarnego jest 

uzyskanie takiej informacji w dowolnej formie przez prezesa sądu okręgowego, prezesa sądu 

rejonowego, kuratora okręgowego kierownika zespołu lub rzecznika dyscyplinarnego” – 

zasadnym jest wykreślenie “w dowolnej formie” oraz dopisanie “w formie pisemnego 

zgłoszenia”. 

 

„Dowolna forma” zgłoszenia rodzi pole do nadużyć. Uważamy, że zgłoszenie powinno 

mieć formę pisemną, na prośbę zgłaszającego jego dane mogą pozostać anonimowe. Bez 

pisemnego zgłoszenia odbiera się możliwość zajęcia stanowiska i realnego ustosunkowania się 

do zarzutów przez kuratora podejrzewanego o możliwość popełnienia przewinienia 

dyscyplinarnego. 

 
Art. 52e. 4. Projektowanej ustawy - Karalność przewinienia dyscyplinarnego ustaje, jeżeli od 
czasu jego popełnienia upłynęło 5 lat. Zawieszenie postępowania dyscyplinarnego wstrzymuje 
bieg tego terminu. 
5. Jeżeli czyn zawiera znamiona przestępstwa, przedawnienie dyscyplinarne nie następuje 
wcześniej niż przedawnienie karne. 
W ust. 4 proponujemy zmianę “5 lat” na “2 lata” - analogicznie do przepisów obowiązujących 

w policji i służbie więziennej oraz w wykroczeniach. 

Postulowane brzmienie ust. 4 po zmianie: 

“4. Karalność przewinienia dyscyplinarnego ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęło 

2 lata. Zawieszenie postępowania dyscyplinarnego wstrzymuje bieg tego terminu”. 

 

W projekcie art. 54 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  
„1. W sprawach dyscyplinarnych kuratorów zawodowych orzekają: 

1) w pierwszej instancji – sąd dyscyplinarny w sądzie okręgowym, zwany dalej „sądem 
dyscyplinarnym pierwszej instancji”, w składzie 3-osobowym;  

2) w drugiej instancji – sąd okręgowy w składzie 3 sędziów.”, 
 
W projektowanej ustawie znika Sąd Dyscyplinarny drugiej instancji i zastępuje go Sąd 
Okręgowy, prawdopodobnie Wydział Karny tego sądu, bo stosowane mają być przepisy kpk 
podobnie jak w pierwszej instancji Sądu Dyscyplinarnego. 
Znika tym samym odwołanie do Sądu Apelacyjnego w Warszawie, którym jest obecnie Wydział 
Pracy, a który w swoim postępowaniu stosował przepisy prawa pracy często bardziej korzystne 
dla kuratora – pracownika, niż przepisy kpk. 
 

OZZKS proponuje zapis: 
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„art. 54 ust. 1. W sprawach dyscyplinarnych kuratorów zawodowych orzekają: 

1. w pierwszej instancji – sąd dyscyplinarny w sądzie okręgowym, zwany dalej  „sądem 

dyscyplinarnym pierwszej instancji”, w składzie 3-osobowym; 

2. w drugiej instancji – sąd dyscyplinarny działający przy Ministrze Sprawiedliwości”. 

“2. Rzecznika dyscyplinarnego, zastępcę albo zastępców rzecznika dyscyplinarnego wybiera 

na 4 - letnią okręgowe zgromadzenie kuratorów”. 

 

w art. 58 projektu ustawy: 
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Rzecznika dyscyplinarnego powołuje na 4-letnią kadencję prezes sądu 
okręgowego spośród kuratorów zawodowych pełniących służbę w danym okręgu.”, 

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 
„2a. W wypadku nieobsadzenia stanowiska rzecznika dyscyplinarnego, 

wyłączenia go od udziału w postępowaniu dyscyplinarnym albo jego długotrwałej 
nieobecności, jego zadania wykonuje sędzia wizytator wskazany przez prezesa sądu 
okręgowego.”, 

c) uchyla się ust. 3.”; 
 
W ocenie OZZKS rzecznika powinno nadal wybierać Zgromadzenie Okręgowe, a rzecznik 
powinien mieć zastępcę w osobie innego kuratora. 
Zupełnie nieuzasadnionym jest osoba sędziego wizytatora jako zastępcy rzecznika 
dyscyplinarnego - proponujemy wykreślenie art. 58 ust. 2a. 
Art. 58 ust. 2 propozycja OZZKS: 
“2. Rzecznika dyscyplinarnego, zastępcę albo zastępców rzecznika dyscyplinarnego 

powołuje na 4 - letnią prezes sądu okręgowego, spośród kandydatów wskazanych przez  

okręgowe zgromadzenie kuratorów”. 

 
Wybór przez zgromadzenie kandydatów na rzecznika i zastępcy oraz możliwość powołania ich 
przez prezesa sądu okręgowego daje gwarancję , że funkcja ta będzie obsadzona.  
 
„Art. 63. 1. Od wydanego w pierwszej instancji orzeczenia sądu dyscyplinarnego oraz 
postanowienia i zarządzenia, zamykających drogę do wydania orzeczenia, przysługuje 
stronom odwołanie. 
2. Odwołanie wnosi się do sądu okręgowego właściwego miejscowo dla obszaru, w którym 
obwiniony jest zatrudniony, za pośrednictwem sądu dyscyplinarnego pierwszej instancji. 
Termin do wniesienia odwołania wynosi 30 dni i biegnie dla każdego uprawnionego od dnia 
doręczenia orzeczenia lub zarządzenia. 
3. Odwołanie rozpoznaje się w terminie 3 miesięcy od dnia wpłynięcia do sądu okręgowego. 
4. Sąd okręgowy rozpoznaje sprawę dyscyplinarną na rozprawie na podstawie dowodów 
znajdujących się w aktach sprawy, chyba że uzna, iż niezbędne dla prawidłowego 
rozpoznania sprawy jest bezpośrednie przeprowadzenie dowodów z wyjaśnień 
obwinionego, zeznań świadków, opinii biegłych lub innych istotnych dowodów. 
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5. Orzeczenie wraz z uzasadnieniem, wydane przez sąd okręgowy, doręcza się stronom, 
prezesowi sądu okręgowego, a w wypadku, o którym mowa w art. 64 ust. 3, także prezesowi 
sądu rejonowego. 
6. W postępowaniu przed sądem okręgowym stosuje się odpowiednio przepisy o 
postępowaniu przed sądem dyscyplinarnym pierwszej instancji. 
7. Od orzeczenia sądu okręgowego przysługuje kasacja.”; 
 
Znika Sąd Dyscyplinarny drugiej instancji i zastępuje go Sąd Okręgowy, prawdopodobnie 
Wydział Karny tego sądu, bo stosowane mają być przepisy kpk podobnie jak w pierwszej 
instancji Sądu Dyscyplinarnego. 
Znika tym samym odwołanie do Sądu Apelacyjnego w Warszawie, którym jest obecnie Wydział 
Pracy, a który w swoim postępowaniu stosował przepisy prawa pracy często bardziej korzystne 
dla kuratora – pracownika, niż przepisy kpk. 
 

5. RYCZAŁT 

 Wskazujemy na konieczną zmianę art. 90 ustawy, poprzez jego uzupełnienie o ust. 

2a w brzmieniu:  

„Ryczałt, o którym mowa w ust.2 przysługuje także za kontrolowanie wykonywania środka 

wychowawczego orzeczonego na podstawie art. 7 pkt 2 Ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. 

o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich.” 

Artykuł 90 po zastosowanych zmianach, będzie brzmiał następująco: 

 

„Art. 90. 
1. Prezes sądu rejonowego, na wniosek kierownika zespołu, ustala i przyznaje kuratorowi 
społecznemu miesięczny ryczałt z tytułu zwrotu kosztów ponoszonych w związku ze 
sprawowanym przez niego nadzorem lub dozorem, płatny do dnia 20 każdego miesiąca. 
2. Ryczałt za sprawowanie jednego dozoru lub nadzoru wynosi od 2% do 4% kwoty bazowej 
ustalonej dla kuratorów zawodowych na podstawie przepisów o kształtowaniu wynagrodzeń 
w państwowej sferze budżetowej. 

2a. Ryczałt, o którym mowa w ust.2 przysługuje także za kontrolowanie wykonywania 
środka wychowawczego orzeczonego na podstawie art. 7 pkt 2 Ustawy z dnia 9 czerwca 
2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich.  

3. W wypadku gdy ogłoszenie przepisów, o których mowa w ust. 2, nastąpi po dniu 1 stycznia 
roku, którego dotyczy ustawa budżetowa, podstawę obliczenia wynagrodzenia za okres od 
1 stycznia do dnia ogłoszenia nowych przepisów stanowi kwota bazowa w wysokości 
obowiązującej w grudniu roku poprzedniego. 

4. Za przeprowadzenie wywiadu w postępowaniu wykonawczym w sprawie nieobjętej 
dozorem lub nadzorem prezes sądu rejonowego przyznaje kuratorowi społecznemu ryczałt 
z tytułu zwrotu kosztów w wysokości 4% kwoty bazowej, o której mowa w ust. 2.” 
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Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich (Dz.U. z 2022 poz. 1700) 

w art. 7 pkt 2 wymienia środek wychowawczy „zobowiązanie do określonego postępowania”: 

 

„Art. 7. Środkami wychowawczymi są: 1) upomnienie; 2) zobowiązanie do określonego 

postępowania, a zwłaszcza do naprawienia wyrządzonej szkody w całości albo w części, do 

zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, do wykonania prac społecznych, do przeproszenia 

pokrzywdzonego, do podjęcia nauki lub pracy, do uczestniczenia w odpowiednich zajęciach o 

charakterze wychowawczym, terapeutycznym, w szczególności terapii uzależnień, 

psychoterapii, psychoedukacji, lub szkoleniowym, do powstrzymania się od przebywania w 

określonych środowiskach lub miejscach, do powstrzymania się od kontaktowania się z 

pokrzywdzonym lub innymi osobami w określony sposób lub do zaniechania używania 

substancji psychoaktywnej;” 

 Aktem wykonawczym do w/w przepisu będzie projektowane obecnie Rozporządzenie 

Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu i warunków wykonywania czynności przez 

kuratorów sądowych w sprawach nieletnich - uprawniające kuratora zawodowego (na 

podstawie §14 ust. 3 w związku z §3) do powierzenia kontroli nad wykonywaniem tego środka 

kuratorowi społecznemu.  

Przepisy zawierają jednak lukę prawną, ponieważ nie wprowadzono możliwości przyznania 

kuratorowi społecznemu zwrotu kosztów poniesionych przy wykonywaniu tego środka – 

w postaci ryczałtu. Z tego względu, niezbędne jest uzupełnienie art. 90 procedowanej ustawy 

o artykuł 2a w zaproponowanej wersji. 

 

Art. 91 

 Wskazujemy na konieczność uzupełnienia artykułu 91 ustawy, poprzez dodanie 

w ustępie 1 punkt 1 po przecinku: „oraz za zebranie informacji w trybie art. 43h§4 kkw” 

Treść  art. 91 ust. 1 pkt 1 po zmianie: 

 1. Kuratorowi społecznemu przysługuje ryczałt za: 

 1) przeprowadzenie wywiadu środowiskowego określonego w art. 214 § 1 Kodeksu 

postępowania karnego oraz za zebranie informacji w trybie art. 43h§4 kkw” 

 

Czynności polegające na zebraniu informacji na podstawie art. 43h§4 kkw są identyczne 
jak przy przeprowadzaniu wywiadów środowiskowych sporządzanych na podstawie art. 
14 kkw. W tej sytuacji jednak zazwyczaj postępowanie inicjowane jest przez skazanego. 
Dodatkowo w tej sytuacji kurator zobowiązywany jest do odbierania od domowników 
pisemnej zgody na odbywanie kary przez skazanego – co wiąże się z wielokrotnymi wizytami 
kuratora w środowisku – za każdym razem kurator robi to na własny koszt. W zleceniu takim 
sąd  wskazuje kuratorowi krótszy termin (7 dni) wykonania. Z tego względu uzasadnionym jest, 
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aby za informacje zbierane w trybie art. 43h§4 kkw kurator otrzymywał ryczałt. W większości 
zleceń sąd zaznacza konieczność zebrania informacji przez kuratora zawodowego nie społecznego.   

 

 Wskazujemy na konieczność uzupełnienia artykułu 91 ustawy, poprzez dodanie 

w ustępie 1 pkt 2 po przecinku: „kontakty z dzieckiem  oraz wywiadu określonego 

w art. 62 ust. 1 Ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich.” 

 

Po wprowadzeniu tej zmiany, punkt 2 będzie brzmiał następująco:  

„2) przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w sprawach o unieważnienie małżeństwa, 

ustalenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa, rozwód, separację,  kontakty z dzieckiem  

oraz wywiadu określonego w art. 62 ust. 1 Ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich.” 

 

Kuratorzy rodzinni zasypywani są zleceniami wywiadów środowiskowych, których wykonanie 

zajmuje znaczącą część czasu ich pracy. Zlecenia wywiadów obejmują nie tylko postępowania 

toczące się w sprawach z urzędu ale również postępowania, które prowadzone są na wniosek 

stron. Liczba postępowań w sprawach o kontakty wszczynana na wniosek stron w ostatnich 

latach uległa wzrostowi. Zasadne jest, aby w tego rodzaju sprawach, kurator, któremu zlecono 

przeprowadzenie wywiadu środowiskowego otrzymał zwrot kosztów poniesionych w związku 

z takim zleceniem - w postaci ryczałtu. Z tego względu konieczne jest uzupełnienie przepisu 

o wywiady środowiskowe w sprawach o kontakty z dzieckiem. 

 

Art. 62 ust. 1 Ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich (Dz.U. 

z 2022 poz. 1700), która weszła w życie w dniu 01.09.2022 r. oraz projekt Rozporządzenia 

Ministra Sprawiedliwości w sprawie przeprowadzania wywiadów środowiskowych 

o nieletnich wskazuje na możliwość powierzenia przeprowadzenia wywiadu środowiskowego 

w sprawach nieletnich kuratorowi społecznemu: 

 „Art. 62. 1. W celu ustalenia danych dotyczących nieletniego i jego środowiska, 

obejmujących właściwości i warunki osobiste nieletniego, zachowywanie się nieletniego, jego 

warunki wychowawcze i życiowe, w tym sytuację rodzinną i bytową rodziny, przebieg nauki lub 

pracy nieletniego i sposób spędzania czasu wolnego, jego kontakty środowiskowe, stosunek 

do niego rodziców lub opiekunów nieletniego, podejmowane oddziaływania wychowawcze, 

stan zdrowia i uzależnienia nieletniego, sąd rodzinny zleca kuratorowi sądowemu 

przeprowadzenie wywiadu środowiskowego. 

 § 3. 2. Zawodowy kurator sądowy może powierzyć przeprowadzenie wywiadu 

społecznemu kuratorowi sądowemu w terminie 7 dni od dnia przekazania mu zlecenia przez 

kierownika zespołu.” 
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Ustawodawca pominął jednak w przepisach możliwość przyznania kuratorowi społecznemu 

zwrotu kosztów poniesionych w związku z wykonywaniem tej czynności. Luka w przepisach 

powoduje, że w praktyce powierzenie tego zadania kuratorowi społecznemu nie jest możliwe, 

ponieważ nie można żądać od kuratora społecznego aby pokrywał koszty zadań zlecanych 

przez Sąd z własnych środków (np. koszt dojazdu do miejsca zamieszkania nieletniego, koszt 

wydruku, prądu, przesłania bądź dowiezienia sprawozdania do Sądu itp.). Przy tak dużej 

nowelizacji ustawy o kuratorach sądowych, niezbędne jest, aby ustawodawca dopracował 

procedowane przepisy i usunął luki, jak wskazana powyżej. Niezbędne jest zatem dodanie 

w art. 91 ust. 1 pkt 2 zapisu: 

„ oraz wywiadu  określonego w art. 62 ust. 1 Ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich.” 

 

 Wskazujemy na konieczność uzupełnienia art. 91 ust 1 ustawy o kuratorach sądowych 

o punkt 5 w brzmieniu:  

 „5) Ryczałt, o którym mowa w pkt. 2 i 3, przysługuje również za samo stawiennictwo 

w miejscu wykonania czynności, jeżeli do wykonania czynności nie doszło z przyczyn 

niezależnych od kuratora, albo wstrzymał się on od ich wykonania na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa; 

 

W praktyce wielokrotnie dochodzi do sytuacji, że kurator podejmując czynności w celu 

wykonania wywiadu środowiskowego, udaje się  pod adres wskazany w zleceniu wywiadu i na 

miejscu ustala, że podmiot, którego wywiad dotyczy, nie mieszka juz pod wskazanym 

adresem. W tym wypadku kurator zbiera opinię środowiskową oraz poczynione ustalenia, 

sporządza sprawozdanie z wywiadu i dostarcza je do sądu. Przy wykonywaniu tych czynności 

ponosi koszty min. związane z dojazdem pod skazany adres. W praktyce zdarzają się sytuacje, 

że sąd odmawia przyznania ryczałtu, mimo poniesionych kosztów jego wykonania. Zasadne 

jest, aby kurator nie ponosił kosztów związanych z podjętymi czynnościami, mimo iż faktycznie 

wywiad nie został sporządzony w pełnym zakresie w związku z tym wskazane jest uzupełnienie 

art. 91 ust. 1 o punkt 5 j/w. 

Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku, gdy orzeczono obecność kuratora przy kontaktach 

rodziców z dziećmi. Kurator w takim wypadku ma obowiązek stawienia się w wyznaczonym 

miejscu i czasie. W praktyce niejednokrotnie zdarzają się sytuacje, że do kontaktu nie dochodzi 

z przyczyn niezależnych od kuratora a spowodowanych np. konfliktem stron. Uzasadnione jest 

aby kurator nie ponosił kosztów stawienia się w wyznaczonym miejscu i oczekiwania na 

możliwość wykonania obowiązku, do którego został zobligowany. 

 

 Proponujemy zmianę art. 91 ust.2 w następującym brzmieniu: 
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„2. Ryczałt, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 wynosi  3%, a w wypadku określanym w ust. 

1 pkt 3 i 4 - 5% wynagrodzenia o którym mowa w art.14 ust 1,   przy czym w przypadku 

orzeczeń o kontaktach, tylko za obecność kuratora nie dłuższą niż 4 godziny. Za każdą 

kolejną godzinę obecności kuratora przy kontakcie należna kwota ryczałtu wzrasta o 2 %.” 

 

W art. 91 ust.  2 OZZKS postuluje o zmianę i rozszerzenie go,  mające na celu 

dostosowanie wysokości ryczałtu za obecność kuratora przy kontaktach z dzieckiem, do 

długości trwania kontaktów. Zmiana wysokości wskaźników procentowych podyktowana jest 

wprowadzeniem postulowanej zmiany w art. 14 ust 1 ustawy tj. ustalenia wynagrodzenia 

zasadniczego kuratora zawodowego w oparciu o przeciętne wynagrodzenie w drugim 

kwartale roku poprzedniego. 

Stoimy na stanowisku, że wysokość ryczałtu powinna być adekwatna i dostosowana do 

liczby godzin pracy kuratora. Poza tym kilkugodzinne kontakty w weekendy muszą być na tyle 

zrekompensowane, aby kuratorzy społeczni byli zainteresowani ich wykonywaniem, zwłaszcza 

w dni wolne  od pracy. W przeciwnym wypadku, w zespołach, w których wykonuje się dużą 

ilość takich orzeczeń, a terminy ich wykonania zazębiają się, wystąpią trudności z realizacją 

orzeczonych przez sąd kontaktów. Należy też zauważyć, że regularne, wielogodzinne kontakty 

w obecności kuratora powodują istotne ograniczenie możliwości wykonywania przez niego 

podstawowych obowiązków służbowych, ujętych w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości 

z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie standardów obciążenia pracą kuratora zawodowego (Dz.U. 

2003 nr 116 poz. 1100).  

W związku z istotnie zwiększającą się liczbą postępowań w sprawach o kontakty z udziałem 

kuratora sądowego przy ich wykonywaniu, i zgłaszanymi przez kuratorów sądowych 

trudnościami związanymi z możliwością wykonywania orzeczeń w dni ustawowo wolne od 

pracy (w szczególności w niedziele i święta), oraz wątpliwościami natury prawnej, zwłaszcza 

odnoszącymi się do konieczności regularnego wykonywania pracy w dni, które kurator 

powinien przeznaczać na odpoczynek i regenerację, postulujemy o przyznanie 

ryczałtu  w  przypadku orzeczeń o kontaktach, tylko za obecność kuratora nie dłuższą niż 

4 godziny w wysokości 5% wynagrodzenia, o którym mowa w art.14 ust 1. Natomiast za każdą 

kolejną godzinę obecności kuratora przy kontakcie należna kwota ryczałtu powinna wzrastać 

o  2 % w/w wynagrodzenia. 

 

Należy podkreślić, że wywiady środowiskowe wyznaczają rytm pracy kuratorom i stanowią 

znaczne obciążenie (w zakresie poświęcanego czasu na dojazd, wykonanie oraz kosztów 

z tym związanych).  Pomimo tego nie były i nie są wliczane do obciążenia.  

W rzeczywistości kurator ponosi duże koszty przy ich wykonywaniu, gdy np. jest zmuszony 

jechać 45 km w jedną stronę tylko i wyłącznie w celu wykonania jednego wywiadu. Ponadto 

są to zadania obarczone dużym niebezpieczeństwem dla kuratora, ponieważ często udaje 

się w nieznane środowisko i nie wie jaką sytuację zastanie na miejscu. Coraz częściej zdarzają 
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się sytuacje, że sąd wysyła kuratora w celu ustalenia miejsca pobytu stron, pozyskania jednej 

konkretnej informacji np. dlaczego rodzice nieletniego nie składają oświadczeń 

majątkowych.  

Z uwagi na powyższe oraz z uwagi na ilość zlecanych kuratorom wywiadów – powinny one 

być płatne.  

 

UWAGA: 

Wszystkie wyliczenia procentowe (dodatek terenowy, ryczałty) w niniejszym opracowaniu 

odnoszą się do propozycji OZZKS, aby podstawę ustalenia wynagrodzenia zasadniczego 

kuratora zawodowego w danym roku stanowiło przeciętne wynagrodzenie w drugim 

kwartale roku poprzedniego. 

Jeśli wynagrodzenia miałoby być obliczane jak dotychczas na podstawie kwoty bazowej – 

wskaźniki procentowe ulegną zmianie.  
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