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Szanowny Panie Premierze, 

 

 Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych zwraca się o udzielenie 

informacji, z jakiego podwodu do dnia obecnego nie zostało zrealizowane porozumienie 

zawarte pomiędzy Ministrem Sprawiedliwości a Przedstawicielami Sztabu Protestacyjnego 

Miasteczka Pracowników Sądów i Prokuratury z 04 lipca 2019 r., oraz kiedy zostanie ono 

zrealizowane.   

 Na mocy zawartego w dniu 4.07.2019 roku porozumienia, pomiędzy Ministrem 

Sprawiedliwości a Przedstawicielami Sztabu Protestacyjnego Miasteczka Pracowników 

Sądów i Prokuratury, z początkiem 2020 roku przewidziano wzrost wynagrodzenia kuratorów 

zawodowych, średnio o 900 złotych brutto na etat.  

 Ustawa budżetowa na rok 2020, która weszła w życie 2 kwietnia, ustaliła kwotę 

bazową, będącą podstawą naliczenia wynagrodzeń kuratorów, na 2031,96 zł, co podniosło 

płace naszej grupy zawodowej jedynie w części.  

Kolejnym krokiem do wypełnienia porozumienia miała być zmiana Rozporządzenia 

Rady Ministrów dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i 

aplikantów kuratorskich.  

W dniu 29.05. 2020r. projekt w/w rozporządzenia został wpisany do wykazu prac 

legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Jako planowany termin przyjęcia projektu 

przez Radę Ministrów wskazano III kwartał 2020r.  

https://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-rady-ministrow/prace-legislacyjne-rm-i/prace-legislacyjne-

rady/wykaz-prac-legislacyjny/r343400954935,Projekt-rozporzadzenia-Rady-Ministrow-

zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-wyn.html 

Następnie ów projekt został zamieszczony na stronie Rządowego Centrum Legislacji 

w dniu 20.07.2020r. Projekt był poddany konsultacjom publicznym oraz uzgodnieniom 

międzyresortowym. Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych brał czynny 

udział w konsultacjach. W dniu 09.09.2020 r. Rządowe Centrum Legislacji poinformowało, iż 

w/w projekt nie wymaga rozpatrzenia przez komisję prawniczą.  

Pan 
Mateusz Morawiecki 
Prezes Rady Ministrów 
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 Nadmieniam, że OZZKS we wrześniu 2020r. podejmował działania zmierzające do 

przyspieszenia procesu legislacji. W dniu 04.09.2020 r. wysłał pismo do Prezesa Rządowego 

Centrum Legislacji, który w piśmie z dnia 15.09.2020r. udzielił odpowiedzi, iż dalszych 

informacji na temat procesu legislacyjnego, w tym planowanego terminu zakończenia prac 

nad projektem, może udzielić Minister Sprawiedliwości, który jest organem wnioskującym 

dla tego projektu. W związku z  powyższym w dniu 18.09.2020r. OZZKS wysłał pismo do 

Ministra Sprawiedliwości – Michała Wójcika o przyspieszenie prac legislacyjnych. Pismo, póki 

co, pozostało bez odpowiedzi.   

 Niestety, rozporządzenie nie zostało podpisane do dnia obecnego, a w związku                  

z wysoką inflacją, każdy dzień zwłoki powoduje realny spadek naszego wynagrodzenia. 

 Pragniemy podkreślić, że obecnie wynagrodzenie aplikanta kuratorskiego jest 

poniżej wysokości płaci minimalnej określonej na kwotę 2 600 zł brutto, co należy uznać za 

niedopuszczalne.  

 Nadmieniamy, że wobec pozostałych grup zawodowych podlegających 

Ministrowi Sprawiedliwości (m.in. pracowników sekretariatów sądu, pracowników 

prokuratur, służby więziennej, czy asystentów sędziów) porozumienie zostało w pełni 

zrealizowane i pracownicy otrzymali podwyżki. Odbieramy to jako wielką 

niesprawiedliwość i przejaw dyskryminacji.  

 

Z poważaniem:  

 
 
 

Do wiadomości:   
Pan Zbigniew Ziobro – Minister Sprawiedliwości  
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