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Pani/Pan,
Delegat do Krajowej Rady Kuratorów
Kurator Okręgowa (-y) 
Zawodowa (-y) kurator sądowa (-y) 

(wszyscy)

W lutym bieżącego roku zwróciliśmy się z apelem o rozpropagowanie informacji na temat badań 
dotyczących stresu zawodowego w sądach. Pragniemy przypomnieć, że Krajowa Rada Kuratorów jest 
organizacją wspierającą projekt „Monitoring stresu zawodowego w sądach i jego skutków zdrowotnych”,
realizowany przez Stowarzyszenie Zdrowa Praca i finansowany przez Fundację im. Stefana Batorego, 
Polską Fundację Dzieci i Młodzieży, Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 
a partnerem projektu jest NSZZ Solidarność Pracowników Sądownictwa. 

Projekt badawczy daje szansę na sporządzenie kompleksowego opracowania na temat stresu 
w pracy zawodowych kuratorów sądowych, a wyniki badań będą mogły zostać wykorzystane 
w dyskusji na temat poprawy bezpieczeństwa naszej grupy zawodowej. Jednakże, aby były one 
miarodajne i reprezentatywne w badaniu musi wziąć udział określona liczba osób. 

Z danych przekazanych Krajowej Radzie Kuratorów przez Stowarzyszenie Zdrowa Praca wynika,
że istnieje jeszcze potrzeba wzięcia udziału w badaniu następującej liczby zawodowych kuratorów 
sądowych z poszczególnych apelacji (wg stanu na 20 maja 2015 roku): 

białostocka-   33 
gdańska-    14 
katowicka- 14
krakowska- 28
łódzka-    28 
lubelska- 17
poznańska-   22 
rzeszowska- 63
szczecińska-   35 
warszawska- 39
wrocławska-   13 
RAZEM- 305 .

Dlatego też, ponownie zwracamy się z uprzejmą prośbą i apelujemy o udział przedstawicieli 
naszego środowiska zawodowego w realizowanym projekcie. Dla uczestnictwa w badaniu konieczne 
jest zarejestrowanie się na platformie badawczej Stowarzyszenia Zdrowa Praca, na którą można się 
zalogować wykorzystując odnośniki podane na stronie (pragniemy zaznaczyć, że przy wypełnianiu 
ankiety konieczne jest podanie informacji będących danymi osobowymi, w tym danych wrażliwych 
związanych ze stanem zdrowia): 

https://temida.zdrowapraca.org/temida-4-3/ .

Bardzo serdecznie dziękujemy tym wszystkim Koleżankom i Kolegom- członkom naszego 
samorządu zawodowego, którzy zechcieli już wziąć udział w badaniu. 

Przewodniczący 
Krajowej Rady Kuratorów
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