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Grzegorz KOZERA

Przewodniczący

Krajowej Rady Kuratorów

Odpowiadając na pismo z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie przedstawienia

stanowiska w zakresie obowiązku pracodawcy zapewnienia kuratorom sądowym odzieży i

obuwia roboczego, a także środków ochrony sanitarnej, Departament Prawny Głównego

Inspektoratu Pracy uprzejmie informuje:

Zgodnie z przepisem art. 105 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach

sądowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1014) w sprawach nieuregulowanych w ustawie do

kuratorów zawodowych oraz aplikantów kuratorskich stosuje się przepisy ustawy z dnia

26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. Zważywszy, że ww. ustawa o kuratorach sądowych

nie zawiera regulacji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zakresie do

kuratorów sądowych znajdują zastosowanie przepisy rozdziału IX Kodeksu pracy „Środki

ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze”.

Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez

zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim

wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki (art. 207 § 2 k.p.).

Zgodnie z przepisem art. 2376 § 1 k.p. pracodawca jest obowiązany dostarczyć

pracownikowi nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed

działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w

środowisku pracy oraz informować go o sposobach posługiwania się tymi środkami.

Pracodawca jest obowiązany dostarczać pracownikowi środki ochrony indywidualnej,

które spełniają wymagania dotyczące oceny zgodności określone w odrębnych przepisach

(art. 2376 § 3 k.p.). Do środków ochrony indywidualnej należy: odzież ochronna, ochrony

rąk, ochrony nóg, ochrony słuchu, sprzęt ochronny oczu i twarzy, sprzęt ochronny układu
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oddechowego, ochrony głowy, sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości oraz środki

izolujące cały organizm.

Przepis § 1 załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z

dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

(Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650) przewiduje, że środki ochrony indywidualnej powinny

być stosowane w sytuacjach, kiedy nie można uniknąć zagrożeń lub nie można ich

wystarczająco ograniczyć za pomocą środków ochrony zbiorowej lub odpowiedniej

organizacji pracy. W zależności od stopnia zagrożenia, częstości narażenia na

zagrożenie, cech stanowiska pracy każdego pracownika i skuteczności działania środków

ochrony indywidualnej - pracodawca powinien określić warunki stosowania środków

ochrony indywidualnej, a w szczególności czas i przypadki, w których powinny być

używane (§ 4 załącznika nr 2 do ww. rozporządzenia).

Z kolei stosownie do przepisu art. 2377 § 1 k.p. pracodawca jest obowiązany

dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie odzież i obuwie robocze, spełniające wymagania

określone w Polskich Normach:

1) jeżeli odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu lub znacznemu

zabrudzeniu;

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

higieny pracy.

Pracodawca może ustalić stanowiska, na których dopuszcza się używanie przez

pracowników, za ich zgodą, własnej odzieży i obuwia roboczego, spełniających

wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy, przy czym nie dotyczy to stanowisk, na

których są wykonywane prace związane z bezpośrednią obsługą maszyn i innych

urządzeń technicznych albo prace powodujące intensywne brudzenie lub skażenie

odzieży i obuwia roboczego środkami chemicznymi lub promieniotwórczymi albo

materiałami biologicznie zakaźnymi (art. 2377 § 2 i 3 k.p.). Pracownikowi używającemu

własnej odzieży i obuwia roboczego pracodawca wypłaca ekwiwalent pieniężny w

wysokości uwzględniającej ich aktualne ceny (art. 2377 § 4 k.p.).

W myśl przepisu art. 2378 § 1 k.p. pracodawca ustala rodzaje środków ochrony

indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, których stosowanie na określonych

stanowiskach jest niezbędne w związku z art. 2376 § 1 i art. 2377 § 1, oraz przewidywane

okresy użytkowania odzieży i obuwia roboczego.

Należy podkreślić, że pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy bez

środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, przewidzianych do

stosowania na danym stanowisku pracy (art. 2379 § 1 k.p.). Ponadto pracodawca jest

obowiązany zapewnić, aby stosowane środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie



robocze posiadały właściwości ochronne i użytkowe, oraz zapewnić odpowiednio ich

pranie, konserwację, naprawę, odpylanie i odkażanie (art. 2379 § 2 k.p.). Jeżeli

pracodawca nie może zapewnić prania odzieży roboczej, czynności te mogą być

wykonywane przez pracownika, pod warunkiem wypłacania przez pracodawcę

ekwiwalentu pieniężnego w wysokości kosztów poniesionych przez pracownika (art. 2379

§ 3 k.p.).

Jak wynika z powyższego, szczegółowe zasady wydawania odzieży roboczej, czy

ochronnej pracownikom ustala pracodawca, który w oparciu o dokonaną ocenę ryzyka

zawodowego decyduje, jaką odzież lub środki ochrony indywidualnej należy zapewnić

pracownikom na poszczególnych stanowiskach pracy.


