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KOMUNIKAT
PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY KURATORÓW
W związku z pojawiającymi się od kilku dni w przestrzeni medialnej informacjami, poddającymi
w wątpliwość możliwość realizacji podwyżek wynagrodzeń, co mogło wywołać w naszej grupie
zawodowej poczucie zdezorientowania i niepewności – uprzejmie informuję, że jako Przewodniczący
Krajowej Rady Kuratorów podejmował zarówno wczoraj, jak i dzisiaj, wielokrotne próby uzyskania
w Kancelarii Premiera Rady Ministrów informacji na ten temat. Niestety telefon w Biurze Prezesa Rady
Ministrów w ogóle nie odpowiadał, natomiast w Departamencie Koordynacji Procesu Legislacyjnego
obecna na miejscu Sekretarz poinformowała, że nie jest upoważnioną do udzielania informacji i prosi
o skierowanie zapytania pocztą elektroniczną.
Przeprowadziłem natomiast rozmowę z Panem Arturem Strumnikiem- Dyrektorem Departamentu
Budżetu i Efektywności Finansowej w Ministerstwie Sprawiedliwości, tj. dysponentem budżetu wymiaru
sprawiedliwości, który oświadczył, że wedle posiadanych przez niego informacji, na dziś, nie zostały
dokonane żadne zmiany dotyczące wynagrodzeń kuratorów zawodowych. Nie jest mu również wiadomo,
aby Ministerstwo Finansów przedstawiło informacje na temat planów przeprowadzenia takich zmian,
czy decyzję o ich przeprowadzeniu. Środki na podwyżki wynagrodzeń kuratorów zawodowych
niezmiennie są w budżecie zabezpieczone.
Nawiązałem również kontakt z Biurem Ministra Finansów i zostałem połączony z Panem Karolem
Czajkowskim- Naczelnikiem Wydziału Wymiaru Sprawiedliwości w Departamencie Finansowania Sfery
Budżetowej, który z ramienia Ministerstwa Finansów był odpowiedzialny za proces legislacyjny
dotyczący naszego rozporządzenia. Potwierdził on, że w trakcie procesu legislacyjnego Ministerstwo
Finansów nie złożyło do tego projektu żadnych uwag i został on w trybie obiegowym przyjęty przez Radę
Ministrów. Dodał, że aktualnie w departamencie nie są prowadzone żadne prace, które dotyczyłyby
tego rozporządzenia. Poinformował też, że Przewodniczący Krajowej Rady Kuratorów jest kolejnym
kuratorem sądowym, który kontaktuje się dzisiaj w tej sprawie (rozmówczynią była też Pani
Przewodnicząca OZZKS).
Reasumując, żadna z przeprowadzonych rozmów nie pozwoliła definitywnie na potwierdzenie
lub wykluczenie przekazywanej na forach internetowych informacji o decyzjach, które w sprawie naszego
rozporządzenia miał jakoby podejmować Pan Piotr Patkowski - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie
Finansów. Rozmówcy wskazywali natomiast, że na obecnym etapie, zgodnie z procesem legislacyjnym
powinno ono trafić do podpisu Prezesa Rady Ministrów. Wypada również wskazać, że po przyjęciu
rozporządzenia przez Radę Ministrów w trybie obiegowym, co jak wiadomo już miało miejsce,
jego wycofanie jest możliwe tylko po dokonaniu reasumpcji tej decyzji podczas posiedzenia rządu.
Brak jest zatem podstaw dla wysuwania wniosków, że podwyżki są zagrożone.

