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Krajowy Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Ad Rem" 

z siedzibą we Wrocławiu, ul. Sądowa 1, 50 - 046 Wrocław 

                     kom. 691 602 728, kom. 662 002 104 
KRS 0000683684,    NIP 8971841350,   REGON 367613445 

CZŁONEK FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH 

      ********************************************************* 
Międzyzakładowa Organizacja Związkowa Kuratorów Sądowych                  

KNSZZ "Ad Rem" z siedziba w Kłodzku, ul. Grunwaldzka 2, 57-300 Kłodzko 

 
Kłodzko, dnia 28 września 2020r. 

 

Szanowny Pan 

Mateusz Morawiecki  

Prezes Rady Ministrów 

Szanowny Panie Premierze  

 

Zarząd MOZ KNSZZ „Ad Rem” Kuratorów Zawodowych zwraca się z ogromną 

prośbą  o zakończenie procedur legislacyjnych  dotyczących projektu rozporządzenia 

zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów 

kuratorskich. 

Środowisko kuratorów zawodowych jest głęboko zaniepokojone tym, że do dzisiaj 

rozporządzenie to nie weszło w życie i liczy na niezwłoczne podpisanie i ogłoszenie nowego 

rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania kuratorów zawodowych                                       

i aplikantów kuratorskich. Oczekujemy na podział tych środków już 8 miesiąc, a uwzględniając 

datę zawarcia porozumienia, które te środki gwarantowało – ponad dwanaście miesięcy. 

Jedyną grupą w wymiarze sprawiedliwości, która nie uzyskała podwyżek w wynegocjowanej 

wysokości są kuratorzy zawodowi. Dalsze wstrzymywanie tego rozporządzenia jest głęboko 

krzywdzące dla naszej grupy zawodowej. 

 Zaznaczamy przy tym, że środki dla naszej grupy zawodowej są już w budżecie 

zapewnione. Dlatego wprowadzenie w życie nowego rozporządzenia nie zmieni decyzji już 

podjętych, lecz umożliwi ich pełną realizację. 

 Wbrew wyobrażeniom wielu osób stanowimy bardzo istotny element wymiaru 

sprawiedliwości. Kuratorzy jako zawód zaufania publicznego podejmują merytoryczne 

działania o charakterze opiekuńczym, wychowawczym i resocjalizacyjnym, a trzeba też 

pamiętać, że wiele spraw sądowych nie będzie się mogło w ogóle toczyć np. bez sporządzonych 

wywiadów środowiskowych, przy czym szczególnie dotyczy to spraw związanych z opieką nad 
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dziećmi i zapewnieniem im bezpieczeństwa. Trzeba też pamiętać, że praca kuratorów 

zawodowych w obecnych warunkach epidemiologicznych, jest szczególnie obarczona 

zagrożeniami, a mimo tego każdego dnia ryzykując własnym zdrowiem wykonujemy pracę.  

Obawiamy się, że odraczanie naszych podwyżek i nowego rozporządzenia będzie to 

oznaczało, że strona rządowa nie wywiązuje się ze składanych przez siebie obietnic, pod 

pozorem poszukiwania oszczędności kosztem niewielkiej, lecz bardzo istotnej grupy 

zawodowej.  

Będziemy ogromnie wdzięczni za przychylność i życzliwe przyjęcie naszego postulatu.  

Z poważaniem 

  

 

 
dane kontaktowe: 
Magdalena Huzar tel.691602728, e-mail m.huzar@knszzadrem.pl 
Jerzy Drożdż, tel. 662022104 e- mail j.drozdz@knszzadrem.pl 
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