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WŁADYSŁAW KOSINIAK- KAMYSZ 
MINISTER PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ RP.

Krajowa Rada Kuratorów jako reprezentant środowiska kuratorów sądowych, na zasadzie 

art. 46 ust. 1 pkt 3 i 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o kuratorach sądowych (t.j. Dz. U. z 2014 roku, 

poz. 795), zwraca się do Pana Ministra z uprzejmą prośbą o udzielenie poparcia dla działań 

pozwalających na skuteczne i trwałe rozwiązanie istniejącego od ponad 13 lat problemu obsługi 

biurowej zespołów Kuratorskiej Służby Sądowej. 

W dniu 05 sierpnia 2015 roku 417 posłów spośród 428 uczestniczących w głosowaniu 

nad projektem ustawy z dnia 09 lipca 2015 roku o z zmianie ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku

o kuratorach sądowych w sposób jednoznaczny i nie budzący wątpliwości, opowiedziało się 

za utworzeniem sekretariatów dla wszystkich zespołów kuratorskich. Niestety, wskutek oczywistej 

omyłki proceduralnej ustawa ta zamiast stać się obowiązującym od 01 stycznia 2016 roku prawem, 

została przez Prezydenta RP skierowana do Trybunału Konstytucyjnego (sygn. akt: Kp 4/15). Termin 

rozpoznania wniosku nie jest znany, a wspomniany na wstępie problem obsługi biurowej pozostaje 

nadal nierozwiązany i bez zabezpieczenia nie mniej niż 217 etatów sekretarskich wyłącznie 

dla obsługi zespołów Kuratorskiej Służby Sądowej, nadal takim pozostanie. 

Oczywistym jest, że co do zasady prezesi i dyrektorzy sądów w pierwszej kolejności 

zabezpieczają w zakresie obsługi biurowej potrzeby sędziów i wydziałów sądowych. Będące w daleko 

gorszej sytuacji zespoły kuratorskie, zabiegające o zapewnienie adekwatnej do potrzeb obsługi 

biurowej, każdorazowo napotykają na argumentację dotyczącą braku etatów urzędniczych 

i stwierdzenie, że przepisy ustawy przewidują jedynie możliwość, a nie obowiązek utworzenia przez 

prezesa sądu sekretariatu dla obsługi zespołu kuratorskiego. Na przestrzeni lat na Kuratorską Służbę 

Sądową nakłada się nowe i coraz bardziej zróżnicowane obowiązki. Nie zapewnia się jej przy tym 

narzędzi wspomagających ich prawidłowe wykonywanie, w szczególności poprzez zapewnienie 

kuratorom sądowym zaplecza pozwalającego na skoncentrowaniu się na wykonywaniu czynności 

merytorycznych, pozostawiając tę kwestię uznaniowości prezesów sądów. Obserwujemy niepokojącą 

tendencję, w której następuje wzrost czasu przeznaczanego przez kuratorów sądowych 

na wytwarzanie dokumentacji i wykonywanie innych czynności biurowych, kosztem czynności 

podejmowanych w szeroko pojętym środowisku osób poddanych oddziaływaniom, wynikających 

z orzeczeń sądów. Powstaje zatem istotna sprzeczność, pomiędzy obowiązkami nakładanymi na 

kuratorów sądowych, a niemożnością wykonywania tych zadań, do których są powołani 

i profesjonalnie przygotowani.

W związku z powyższym, Krajowa Rada Kuratorów apeluje do Pana Ministra o udzielenie 

poparcia do skutecznego rozwiązania powyżej opisanego problemu poprzez wydzielenie w budżecie 

Ministerstwa Sprawiedliwości na rok 2016, odpowiednich środków finansowych pozwalających 

na utworzenie co najmniej 217 etatów sekretarskich z zastrzeżeniem przydzielenia ich wyłącznie 
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na potrzeby zapewnienia obsługi biurowej zespołów kuratorskich. Pragniemy podkreślić, 

że rozwiązanie takie zostało zaaprobowane stanowiskiem przyjętym 24 września 2015 roku przez 

Porozumienie Samorządów Zawodowych i Stowarzyszeń Prawniczych, którego jednym 

z sygnatariuszy jest Krajowa Rada Kuratorów.

Krajowa Rada Kuratorów apeluje także do Pana Ministra o poparcie dla zwiększenia 

w budżecie na rok 2016, środków finansowych przeznaczonych na podwyżki dla pracowników sfery 

budżetowej. Zabezpieczona obecnie na ten cel kwota 2 miliardów złotych z przeznaczeniem 

na tzw. podwyżkę socjalną, w kontekście sześcioletniego zamrożenia wynagrodzeń, nie spełnia 

potrzeb i oczekiwań poszczególnych grup zawodowych, w tym także zawodowych kuratorów 

sądowych. Podczas rzeczowego i merytorycznego spotkania przedstawicieli Krajowej Rady Kuratorów 

z Panem Ministrem Sprawiedliwości, do którego doszło 22 września 2015 roku, nastąpiły uzgodnienia 

dotyczące podziału kwoty 19 679 000 złotych, dotychczas dedykowanej na podwyżki dla zawodowych 

kuratorów sądowych. Z informacji uzyskanych od Pana Ministra wynika, że nie ma możliwości 

zwiększenia tej kwoty w ramach środków zabezpieczonych w budżecie Ministerstwa Sprawiedliwości. 

W ocenie Krajowej Rady Kuratorów istnieje pełne uzasadnienie dla zwiększenia środków 

zabezpieczonych w budżecie na 2016 rok na podwyżki dla sfery budżetowej, w tym także kuratorów 

sądowych, a rozwiązania zastosowane wobec wybranych grup zawodowych wskazują również, 

iż jest to możliwe. 

Zważywszy, iż pracownicy sfery budżetowej, w tym reprezentowana przez nas grupa 

zawodowa, ponieśli w największym stopniu konsekwencje wdrożenia procedury nadmiernego 

deficytu, z której wprost wynikało zamrożenie płac na przestrzeni lat 2010-2015, zasadnym jest, 

aby obecnie te właśnie grupy zawodowe były beneficjentami pozytywnych skutków działań 

skutkujących utrzymaniem wzrostu gospodarczego, a ich wynagrodzenia zostały podniesione 

do poziomu rekompensującego poniesione straty. Tym bardziej, że wbrew gwarancjom 

konstytucyjnym likwidacja deficytu Państwa i jej skutki nie zostały rozłożone równomiernie 

na poszczególne grupy zawodowe, zwłaszcza w sferze budżetowej. Krajowa Rada Kuratorów oczekuje 

konkretnych działań rządu, które pozwolą na zwiększenie mnożników wynagrodzeń kuratorów 

zawodowych o co najmniej 0,2 dla każdego stopnia służbowego, przy jednoczesnej, corocznej 

waloryzacji kwoty bazowej wynikającej z przepisów art. 14 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku 

o kuratorach sądowych (t.j. Dz.U. z 2014 roku, poz. 795), począwszy od 2016 roku. 

W ocenie Krajowej Rady Kuratorów powyżej przedstawiona propozycja i tak nie rekompensuje 

strat poniesionych wskutek nierównomiernego wdrożenia wobec części grup pracowniczych sfery 

budżetowej procedury nadmiernego deficytu, ale przynajmniej w części pozwoli na dostosowanie 

jego wysokości do rangi i godności zawodu, a także przywrócenie siły nabywczej wynagrodzeniom 

kuratorów sądowych, którą zachowałyby one gdyby zgodnie z przepisami podlegały corocznej 

waloryzacji średniorocznym wskaźnikiem wzrostu wynagrodzeń. Pragniemy przy tym wyraźnie 

podkreślić, że zamrożenie płac skutkuje nie tylko spadkiem ich realnej siły nabywczej, ale również 

wpływa na wysokość odprowadzanych składek emerytalnych, co w długotrwałej perspektywie 

negatywnie rzutowało będzie na zabezpieczenie emerytalne. 

Dlatego też, zwracamy się z niniejszym apelem do Pana Ministra i oczekujemy wdrożenia 

rozwiązań pozwalających na skuteczne i jak najszybsze uwzględnienia przedstawionych, jak również 

w pełni uzasadnionych postulatów środowiska kuratorskiego. 
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