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Do wszystkich Kuratorów Sądowych 

Komunikat Krajowej Rady Kuratorów 

Krajowa Rada Kuratorów uprzejmie informuje, że w dniu 4 sierpnia 2015 r. 
w Ministerstwie Sprawiedliwości odbyło się z inicjatywy Krajowej Rady Kuratorów spotkanie 
 z Ministrem Sprawiedliwości Panem Borysem Budką. W spotkaniu ze strony Ministerstwa 
udział także wzięli: Dyrektor Departamentu Budżetu i Efektywności Finansowej Pan Jan 
Paziewski, Zastępca Dyrektora DWOiP Pani Jolanta Zagajewska oraz delegowany do pracy 
w Ministerstwie kurator sądowy Pan dr Sławomir Stasiorowski. Środowisko kuratorskie 
reprezentowali: Pan Henryk Pawlaczyk – Przewodniczący, Pan Grzegorz Kozera – Z-ca 
Przewodniczącego, który pomimo śmierci ojca w dniu 04/08 zdecydował się dla dobra służby 
wziąć udział w spotkaniu (z wyrazami szacunku i podziękowania, łączymy się w bólu i składamy 

wyrazy współczucia), Pani Marzena Depińska – kurator okręgowy z Sieradza i delegat 
Krajowej Rady Kuratorów IV kadencji oraz Pan Tomasz Krzymiński - Przewodniczący KLP. 

Było to już kolejne spotkanie przedstawicieli kuratorskiej służby sądowej z Ministrem 
Borysem Budką. Tematem przewodnim spotkania były fundusze przeznaczone na wzrost 
wynagrodzeń w naszej grupie zawodowej. Minister przekazał, że w budżecie Ministerstwa 
Sprawiedliwości na rok 2016 zarezerwowano kwotę około 20 mln złotych na wzrost 
wynagrodzeń kuratorów sądowych – w przybliżeniu statystycznym po około 315 złotych na 
etat. Strona ministerialna zaproponowała żeby zgodnie z wytycznymi Pani Premier RP Ewy 
Kopacz środki rozdysponować w taki sposób, ażeby najniżej zarabiający kuratorzy sądowi 
otrzymali relatywnie największą podwyżkę. Jednocześnie zdecydowanie nie ma zgody na 
przeznaczenie części tych  środków na zwiększenie dodatków funkcyjnych dla kierowników 
zespołów kuratorskiej służby sądowej w związku ze wzrostem ilości i rangi wykonywanych 
obowiązków oraz związaną z tym odpowiedzialnością (patrz nowelizacja Kodeksu Karnego i in. 

ustaw z 20/02/2015). Jedynym wyjątkiem jest możliwość wydzielenia z tych funduszy pewnej 
kwoty z przeznaczeniem na udzielenie pewnej liczby awansów na wyższy stopień służbowy. 
Minister poprosił Krajową Radę Kuratorów o przygotowanie propozycji dokonania podziału 
środków w terminie do końca sierpnia tak, żeby jeszcze w tej kadencji można było wydać 
odpowiednie rozporządzenia.  

Kolejnym tematem była współpraca Krajowej Rady Kuratorów z Krajową Szkołą 
Sądownictwa i Prokuratury. Obie strony wyraziły ostrożne zadowolenie z dotychczasowego 
przebiegu współpracy. Ze strony Ministra padło zapewnienie, że nie ma przeszkód 
legislacyjnych do wpisania Krajowej Rady Kuratorów do rozporządzenia którego treść była 
już konsultowana. 

Poruszono również kwestię doposażenia kuratorów sądowych w niezbędne narzędzia 
pracy takie jak komputery, oprogramowanie i in. Uzyskano zapewnienie, że kwota około 
2 mln złotych stanowiąca nadwyżkę z racji oszczędności w wydatkach z tzw. Funduszy 



 

Norweskich i w związku ze zgodą dysponenta funduszu Norway Grants może również 
w całości zostać przeznaczona na bieżące wsparcie służby kuratorskiej.  

W kwestii tematu bezpieczeństwa pracy kuratorów oraz uznania za zawód 
wykonywany w warunkach niebezpiecznych Minister przekazał informację, że są 
prowadzone rozmowy z Ministrem Spraw Wewnętrznych w kierunku umożliwienia kuratorom 
poszkodowanym zdrowotnie w trakcie wykonywania czynności służbowych na korzystanie 
z szybkiej ścieżki diagnostycznej i leczenia w placówkach MSW w miastach wojewódzkich. 
Ponadto wskazał, że do uznania za zawód wykonywany w warunkach szkodliwych 
niezbędne są uzgodnienia z Ministrem Zdrowia, a te wymagają czasu. Przedstawiciele 
Krajowej Rady Kuratorów ponownie zwrócili uwagę na pozostawiony bez rozwiązania 
problem dokonywania badań weryfikujących fakt spożycia alkoholu lub pozostawania pod 
wpływem substancji psychoaktywnych w przypadku postawienia takiego żądania przez 
podopiecznego.  

Przedstawiciele środowiska kuratorskiego postulowali o jak najszybsze podjęcie 
i zakończenie prac legislacyjnych w zakresie postępowania wykonawczego dotyczącego 
działania kuratora rodzinnego. Pan Minister wyraził pogląd, że obecnie jest zbyt mało czasu 
na rozpoczęcie prac legislacyjnych w związku ze zbliżającymi się wyborami i końcem 
kadencji Sejmu.  

Spotkanie przebiegało w atmosferze rzeczowej rozmowy o problemach nurtujących 
Kuratorską Służbę Sądową, z wolą uczestników spotkania poszukiwania skutecznych 
rozwiązań tych problemów. Minister zadeklarował wolę kolejnego spotkania tym razem 
o charakterze roboczym we wrześniu br. w związku z koniecznością wypracowania sposobu 
podziału środków na wzrost wynagrodzeń.  

 

 
 

                                                                                                           

 

Przewodniczący 
Krajowej Rady Kuratorów 

Henryk Pawlaczyk 
 


