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Toruń 05. 07.2019r.

Pan Łukasz Piebiak
Podsekretarz Stanu
Ministerstwo Sprawiedliwości
Szanowny Panie Ministrze,
Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych poniżej przedstawia opinię
do projektu z dnia 26 czerwca 2019 r. dot. Rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego
rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich.
Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych, co do zasady popiera
projekt Rozporządzenia w zakresie podwyższenia mnożników kwoty bazowej, zaznaczając
jednocześnie, iż wzrost mnożników jest zbyt niski.
Wzrost kwoty bazowej, który nastąpił na mocy Ustawy Budżetowej na 2019r., oraz
proponowany wzrost mnożników podnosi wynagrodzenie w grupie kuratorów zawodowych oraz
aplikantów kuratorskich o ok. 200 zł na etat. Biorąc pod uwagę, że kwota bazowa nie była
zmieniana w latach 2009 – 2018, a w 2019 r. wzrosła tylko o 43,1 zł., należałoby oczekiwać
wzrostu mnożników kwoty w znacznie większym stopniu, uwzględniającym poziom inflacji,
oraz skutkujący podwyżką porównywalną z innymi grupami zawodowymi pracującymi w
Sądzie.
Niezrozumiałym i niesprawiedliwym jest, iż w innych grupach zawodowych pracujących w
Sądzie wzrost wynagrodzenia w 2019 r .jest znacznie wyższy.
Dla przykładu podwyżka, która została przyznana sędziom oraz referendarzom w
2019 r. wynosi średnio 600 zł. na etat. Podwyżka dla urzędników Sądów wyniosła co
prawda ok. 200 zł, jednakże na mocy porozumienia związku zawodowego z Ministrem
Sprawiedliwości z dnia 04 lipca 201 9r., od października 2019 r. ma wynieść dodatkowo po 450
zł na etat.

Ponadto OZZKS negatywnie ocenia termin procedowania Rozporządzenia. Projekt
przewiduje, że przepisy Rozporządzenia będą stosowane do ustalenia wysokości wynagrodzenia
od 01.01.2019r. jednak projektodawca nie wziął pod uwagę poziomu inflacji w poszczególnych
miesiącach 2019r.
Jak wynika z Komunikatów GUS w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych od
stycznia 2019r. do końca czerwca 2019r. ceny wzrosły o 2,4 %.
Kolejno:
•

Styczeń o 0,1 %

•

Luty o 0,4 %

•

Marzec o 0, 3 %

•

Kwiecień o 1,1%

•

Maj o 0,2%

•

Czerwiec o 0,3%

https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/lista-komunikatow-iobwieszczen/komunikat-w-sprawie-wskaznika-cen-towarow-i-uslug-konsumpcyjnych-wczerwcu-2019-roku,48,67.html
Biorąc pod uwagę wzrost cen o 2,4 % , to spadek wartości wynagrodzenia zasadniczego
zgodnie z projektowanym rozporządzaniem w okresie styczeń - czerwiec 2019r. wynosi po
46 zł (stan na 30.06.2019r.) co stanowi niemalże 25% proponowanych podwyżek w kwocie
200 zł.
Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych proponuje:

- podwyższenie wysokości mnożników dla wszystkich stopni służbowych, oraz dla aplikantów
kuratorskich po równo tj. o wartość 0,08
- dodanie w Rozporządzeniu zapisów uwzgledniających wzrost wynagrodzenia o procent inflacji
w okresie od stycznia 2019r. do daty wejścia w życie Rozporządzenia;
- rozpoczęcie procedowania nad wzrostem wynagrodzenia kuratorów na 2020 r., aby zmiany
mogły być wprowadzone wraz z uchwaleniem Ustawy Budżetowej na 2020 r.;

- ustalanie wynagrodzenia zasadniczego kuratora zawodowego w danym roku na podstawie
przeciętnego 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 2018 r.
poz. 1270 i 2245), z zastrzeżeniem ust. 2 .

