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 Adres korespondencyjny:          

 ul.  Zacisze 6/2  05-140 Serock   
 tel. 608 382 093;  zarzad.ozzks@gmail.com 

 

Serock,  5 listopada 2020 

 

Ministerstwo Sprawiedliwości  

 

Prokuratura Krajowa 

 

Międzyzakładowa Organizacja Związkowa 

NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa,  

 

Krajowa Rada Związku Zawodowego Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości RP z siedzibą w 

Warszawie „Centrala Forum Związków Zawodowych”,  

 

Rada Główna Związku Zawodowego Prokuratorów  

i Pracowników Prokuratury RP,  

 

 

 Szanowni Państwo  

 

 Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych informuje, że nie 

zostało zrealizowane przez stronę rządową, Porozumienie z dnia 04 lipca 2019r. zawarte 

pomiędzy Ministrem Sprawiedliwości a Przedstawicielami Sztabu Protestacyjnego 

Miasteczka Pracowników Sądów i Prokuratury w zakresie dotyczącym grupy zawodowej 

kuratorów sądowych.  

W związku z zaistniałą sytuacją, Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych, 

organizacja reprezentatywna w rozumieniu ustawy o związkach zawodowych, zrzeszona w 

Forum Związków Zawodowych, zwraca się z prośbą o podjęcie działań w zakresie 

zrealizowania Porozuminie, którego Państwo byliście sygnatariuszami. 

Nadmieniamy, że wobec pozostałych grup zawodowych objętych porozumieniem 

(m.in. pracowników sekretariatów sądu, pracowników prokuratur, służby więziennej, czy 

asystentów sędziów) zostało ono w pełni zrealizowane i pracownicy otrzymali podwyżki. 

Odbieramy to jako wielką niesprawiedliwość i przejaw dyskryminacji.  

 Na mocy zawartego porozumienia pomiędzy Ministrem Sprawiedliwości                                 

a Przedstawicielami Sztabu Protestacyjnego Miasteczka Pracowników Sądów i Prokuratury ( 
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pkt 3 Porozumienia) , od 1 stycznia 2020 roku przewidziano wzrost wynagrodzenia 

kuratorów zawodowych, średnio o 900 złotych brutto na etat. ( zmiana kwoty bazowej, oraz 

podniesienie mnożników kwoty bazowej). 

 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 ( od 143 zł do 350 zł brutto w zależnośc i od 

stopnia służbowego). 

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 

 Dnia 20.07.2020r. projekt został zamieszczony na stronie Rządowego Centrum 

Legislacji, a następnie  był poddany konsultacjom publicznym (w których OZZKS brał czynny 

udział) oraz uzgodnieniom międzyresortowym.  

W dniu 09.09.2020 r. Rządowe Centrum Legislacji poinformowało, że w/w projekt nie 

wymaga rozpatrzenia przez komisję prawniczą. We wrześniu 2020r. OZZKS 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.  

Z uwagi na brak odpowiedzi, upływ czasu w jakim proces legislacyjny miał się zakończyć ( III 

kwartał)  OZZKS w dniu 30.09.2020r. wystosował pismo do Prezesa Rady Ministrów o 

podanie przyczyn opóźnienia procesu legislacyjnego oraz o jak najszybsze podpisanie 

Rozporządzenia. Niniejsze pismo zostało przekazane przez Kancelarię Prezesa Rady 

Ministrów do Ministerstwa Sprawiedliwości. 
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 W dniu 23.10.2020r. OZZKS otrzymał pismo od Sekretarza Stanu w Ministerstwie 

Sprawiedliwości – Pana Michała Wosia, z którego wynika, iż projektowane rozporządzenia 

zostało skierowane do Prezesa Rady Ministrów w celu podpisania, a przepisy w/w 

rozporządzenia będą miały zastosowanie do ustalenia wysokości wynagrodzenia od stycznia 

2020r. (pismo w załączeniu). Powyższe ma odzwierciedlenie na stornie internetowej 

Rządowego Centrum Legislacji 

 Pomimo, że Rada Ministrów w trybie obiegowym w dniu 09.10.2020r. przyjęła 

projekt Rozporządzenia wciąż brak jest podpisu Prezesa Rady Ministrów. W związku z tym 

OZZKS podjął kolejne działania zmierzające do ustalenia przyczyn takiego stanu rzeczy, 

uzyskując informację iż projekt rozporządzenia został przesłany przez Prezesa Rady 

Ministrów do Centrum Analiz Strategicznych oraz Ministerstwa Finansów (podsekretarz 

Stanu – Koordynator Oceny Skutków Regulacji – Pan Piotr Patkowski),  co na obecnym etapie 

procesu legislacyjnego jest praktyką niespotykaną. Z rozmowy telefonicznej z 

Koordynatorem OSR z dnia 02.11.2020r. wynika, iż w jego ocenie brak przeciwskazań do 

wdrożenia Rozporządzenia, natomiast CAS zgłosiło uwagi i wątpliwości jakoby podwyżki 

miały dotyczyć 2021r. OZZKS posiada informację, że wejście w życie rozporządzenia jest 

poważnie zagrożone z powodu uwag wniesionych przez CAS. 

 Należy nadmienić, że zapisy Rozporządzenia miały obowiązywać od 01.01.2020r. 

a nie od 01.01.2021r. Pieniądze na obiecane podwyżki znajdują się na kontach 

poszczególnych Sądów Rejonowych, a wydziały księgowe czekają tylko na podpisanie i 

ogłoszenie Rozporządzenia, aby mogły wypłacić pieniądze.  

 Pragniemy także podkreślić, iż obecnie wynagrodzenie aplikanta kuratorskiego 

jest poniżej wysokości płaci minimalnej określonej na kwotę 2600 zł brutto, co należy  

uznać za niedopuszczalne w państwie prawa.  

  

 

Z poważaniem:  

 

 

../../../ppp/Desktop/kuratorzy/ozzks/www.ozzks.pl

	Nadmieniamy, że wobec pozostałych grup zawodowych objętych porozumieniem (m.in. pracowników sekretariatów sądu, pracowników prokuratur, służby więziennej, czy asystentów sędziów) zostało ono w pełni zrealizowane i pracownicy otrzymali podwyżki. Odbier...
	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
	Z poważaniem:

