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KRK 13/V/2019

Pan
MICHAŁ WÓJCIK
SEKRETARZ STANU
w MINISTERSTWIE SPRAWIEDLIWOŚCI

Na zasadzie art. 46 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o kuratorach sądowych
(t.j. Dz.U. z 2018 roku, poz. 1014), w nawiązaniu do Pana spotkania z Prezydium Krajowej Rady
Kuratorów, które odbyło się 18 grudnia 2018 roku, a także stanowiska z 19 grudnia 2018 roku,
oznaczonego KRK 38/V/2018, dotyczącego rozwiązań uwzględnionych w budżecie na 2019 rok dla grupy
zawodowych kuratorów sądowych, uprzejmie proszę o możliwie najszybsze wyznaczenie terminu
kolejnego spotkania z przedstawicielami Krajowej Rady Kuratorów w celu kontynuowania ustaleń
dotyczących rozwiązań budżetowych w grupie zawodowych kuratorów sądowych, także tych
planowanych na rok 2020.
Nadto, uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi:
1. czy w 2019 roku poza podwyżką wynikającą z podwyższenia kwoty bazowej planowane
jest podwyższenie wynagrodzeń w grupie zawodowych kuratorów sądowych, a jeśli tak
to w jakiej wysokości, w jaki sposób byłaby ona przeprowadzona oraz czy obowiązywałyby
od 01 stycznia 2019 roku,
2. w jakiej wysokości zabezpieczone zostały środki na przeprowadzenie awansów w grupie
zawodowych kuratorów sądowych i dla jakiej liczby awansów mają one stanowić pokrycie?
3. według jakich kryteriów dokonany został podział środków na awanse na poszczególne okręgi
sądowe i jaka liczba awansów przypadła w udziale każdemu z nich.
Zgodnie z przyjętymi założeniami w budżecie na 2019 rok w części 15/01 zaplanowane zostały
wydatki na zwiększenie poziomu wynagrodzeń urzędników, asystentów sędziów, kuratorów,
specjalistów opiniodawczych zespołów sądowych oraz pozostałych pracowników sądów łącznie o 5%

w stosunku do roku 2018, w wysokości ogółem 127 475 tys. zł (wraz z pochodnymi). Podniesienie
od 1 stycznia br. kwoty bazowej do wysokości 1916,94 zł zapewniło wzrost poziomu wynagrodzeń w
grupie zawodowych kuratorów o około 2,3%. Zatem dla osiągnięcia zaplanowanego podwyższenia
poziomu wynagrodzeń kuratorów sądowych w 2019 roku konieczny jest jeszcze ich wzrost o 2,7%.
Zdaniem Krajowy Rady Kuratorów osiągniecie tego jest możliwe wyłącznie poprzez zmianę mnożników
kwoty bazowej, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 roku w
sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich (t.j. Dz.U. z 2016 roku, poz. 1547,
z późn. zm.). Mając to na uwadze Krajowa Rada Kuratorów postuluje jak najszybsze podjęcie prac
nad zmianą wyżej wymienionego rozporządzenia.
Krajowa Rada Kuratorów z satysfakcją przyjmuje do wiadomości działania Ministerstwa
Sprawiedliwości zmierzające do rozwiązania problemu dotyczącego systematycznego przeprowadzania
awansów w grupie zawodowych kuratorów sądowych (wiemy, że w roku bieżącym środki na ten cel
zostały już przekazane do poszczególnych sądów apelacyjnych). Istotne są dla nas jednak także
informacje o wysokości tych środków, liczbie awansów możliwych do przeprowadzenia w ramach
tych środków, sposobie ich podziału pomiędzy poszczególne okręgi sądowe, etc.
Pragniemy jednocześnie podkreślić, że w dalszym ciągu aktualne jest stanowisko Krajowej Rady
Kuratorów wyrażone w uchwale nr 1/III/5/2018 z 23 listopada 2018 roku w sprawie warunków pracy
i płacy kuratorów sądowych, dotyczące wzrostu wynagrodzeń kuratorów zawodowych o 1 000 złotych
brutto. Uwzględniając zatem podwyżkę uposażenia, która już nastąpiła, oczekujemy na informację kiedy
i w jakim zakresie podjęte zostaną prace zmierzające do podwyższenia wynagrodzeń do postulowanego
poziomu.
Ponawiamy też prośbę o dopuszczenie Krajowej Rady Kuratorów jako ustawowego reprezentanta
kuratorów sądowych do udziału we wszystkich konsultacjach związanych z kwestiami płacowymi
i budżetowymi lub spotkaniach dotyczących tej tematyki, odbywających się w Ministerstwie
Sprawiedliwości z udziałem przedstawicieli związków zawodowych.

Przewodniczący
Krajowej Rady Kuratorów
Grzegorz Kozera

