+48 691 602 728
zarzad.ozzks@gmail.com
ul. Nowotarska 20
87-100 Toruń

Toruń, dnia 05 listopada 2019 r.

Pan Mateusz Morawiecki
Prezes Rady Ministrów

Szanowny Panie Premierze
Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych zwraca się o niezwłoczne
podjęcie prac legislacyjnych mających na celu zmianę Rozporządzenia Rady Ministrów z 23
grudnia 2002 r. w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich (Dz.U.
z 2016 r. poz. 1547, z późn. zm.) w zakresie odpowiedniego wzrostu mnożników kwoty bazowej,
aby nowe przepisy weszły w życie z dniem 01.01.2020 r.
Zgodnie z porozumieniem z 04 lipca 2019r. zawartym przez Ministerstwo Sprawiedliwości
z Przedstawicielami Sztabu Protestacyjnego Miasteczka Pracowników Sądów i Prokuratury,
deklaracją złożoną Przewodniczącemu Krajowej Rady Kuratorów, jak również pismem Pana
Ministra Michała Wójcika z dnia 08.08.2019r. znak DLPK-IV463.1.2019. skierowanym do
Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Kuratorów Sądowych, wynagrodzenie kuratorów
zawodowych ma wzrosnąć średnio o 900 zł na etat począwszy od 01.01.2020 r.
Z projektu Ustawy Budżetowej na rok 2020 przyjętego przez Radę Ministrów 24 września 2019
r. wynika, że kwota bazowa dla wynagrodzeń kuratorów i aplikantów kuratorskich ma wzrosnąć
do 2031,96 zł.
Z pisma Departament Budżetu i Efektywności Finansów kieorwanego do Dyrektorów Sądów
Apelacyjnych wynika, że w projekcie budżetu na rok 2020 zostały zabezpieczone środki, w
średniej wysokości 900 zł brutto w przeliczeniu na 1 etat, na podwyższenie od dnia 1 stycznia
2020 r. wynagrodzeń kuratorów zawodowych, przy zachowaniu zasad obowiązujących przy
kształtowaniu wynagrodzeń tej grupy zawodowej, czyli uwzględnienia projektowanego na 2020r.

wzrostu wysokości kwoty bazowej do poziomu 2031,96 zł, oraz odpowiedniego wzrostu
mnożników kwoty bazowej określanych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 grudnia
2002 r. w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich.
Obecnie brak jest informacji, aby były prowadzone jakiekolwiek prace legislacyjne w zakresie
zmiany w/w Rozporządzenia. Brak prac nad Rozporządzeniem w zakresie odpowiedniego wzrostu
mnożników, ponownie może doprowadzić do sytuacji z lat ubiegłych, kiedy to zmiana
Rozporządzenia wchodziła w życie dopiero w IV kwartale roku.
Powyższe rozwiązanie jest bardzo niekorzystne dla kuratorów, chociażby z uwagi na zakładany
poziom inflacji i realny spadek wartości pieniądza w kolejnych miesiącach, bowiem jak wynika
z uzasadnienia do projektu Ustawy Budżetowej na rok 2020 średnioroczna inflacja cen towarów
i usług konsumpcyjnych ma wzrosnąć i ukształtować się na poziomie 2,5%.

Reasumując, Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych postuluje o niezwłoczne
rozpoczęcie prac nad zmianą w/w Rozporządzenia i podniesienie mnożników kwoty bazowej do
takiego poziomu, aby podwyżka wynagrodzenia dla grupy kuratorów zawodowych wyniosła 900
zł. w przeliczeniu na jeden etat, począwszy od 01 stycznia 2020 r.

