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Serock, 03.04.2020r 

 

Pan  

 Zbigniew Ziobro 

 Minister Sprawiedliwości 

Szanowny Panie Ministrze,  

 w imieniu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Kuratorów Sądowych zwracam 

się z prośbą o udzielnie informacji, na jakim etapie znajdują się prace nad zmianą 

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002r. (Dz. U. z 2016r poz. 1547 ze zm ), 

w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich, za którego 

przygotowanie odpowiedzialne jest Ministerstwo Sprawiedliwości. 

Zgodnie z porozumieniem z 4 lipca 2019 r. zawartym przez Ministerstwo 

Sprawiedliwości z Przedstawicielami Sztabu Protestacyjnego Miasteczka Pracowników 

Sądów i Prokuratury, wynagrodzenie kuratorów zawodowych miało wzrosnąć średnio o 900 zł 

na etat. Zapewnienia realizacji tego porozumienia było następnie potwierdzane przez Pana 

Ministra Michała Wójcika w piśmie do Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Kuratorów 

Sądowych z dnia 8 sierpnia 2019 r. znak. DLPK IV463.1.2019, jak również w wyniku zapytań 

w tym zakresie Krajowej Rady Kuratorów. W dniu 2 kwietnia 2020 r. weszła w życie ustawa 

budżetowa, która określiła nową kwotę bazową, przewidzianą w art. 14 ustawy z dnia 27 lipca 
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2001 r. o kuratorach sądowych (Dz. U. z 2020r. poz.167) w wys. 2031,96zł, co stanowi wzrost 

w stosunku do dotychczasowej o 115,02 zł. 

W pozostałym zakresie, zgodnie z przywołanym wyżej porozumieniem, pozostała 

część wzrostu wynagrodzenia kuratorów miała wynikać z podniesienia mnożników kwoty 

bazowej zawartej w cytowanym na wstępie rozporządzeniu. 

Z przykrością stwierdzamy, iż w wykazie prac legislacyjnych i programowych 

Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Rządowego Centrum Legislacji brak jest informacji, 

by był w przygotowaniu ww. projekt. 

Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych, kierując się dbałością          

o warunki pracy i poprawę bytu kuratorów zawodowych, zwraca się o podjęcie prac nad 

przywołanym rozporządzeniem, względnie o informację na jakim etapie legislacyjnym 

znajdują się prace, jeżeli zostały już podjęte. 

Dotychczasowe podwyżki wynagrodzeń kuratorów zawodowych miały miejsce          

w ostatnim kwartale roku, co przy uwzględnieniu poziomu inflacji (tegoroczna ustawa 

budżetowa przewiduje jej wysokość na 2,5%) powodowały, iż realnie pogarszała się sytuacja 

materialna kuratorów zawodowych. Z podobną sytuacją możemy mieć do czynienia również 

w bieżącym roku. 

Reasumując, Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych wnosi               

o niezwłoczne podjęcie prac nad rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wynagrodzeń 

kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich oraz realizację porozumienia zawartego 

4.07.2019 roku. 

 


