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Pan
MICHAŁ WÓJCIK
SEKRETARZ STANU
w MINISTERSTWIE SPRAWIEDLIWOŚCI

W nawiązaniu do spotkania z 18 grudnia 2018 roku, podczas którego zaproponował
Pan przedstawicielom Krajowej Rady Kuratorów skierowanie pisemnej opinii dotyczącej rozwiązań
uwzględnionych w budżecie na 2019 rok dla grupy zawodowych kuratorów sądowych, na podstawie
art. 46 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o kuratorach sądowych (t.j. Dz.U. z 2018 roku,
poz. 1014) uprzejmie przedstawiam poniższe stanowisko.
Pismem z 23 października 2018 roku, oznaczonym DB-III-311-211/18, skierowanym do dyrektorów
sądów apelacyjnych Minister Sprawiedliwości poinformował o kwotach dochodów i wydatków,
w tym wynagrodzeń, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2019 rok. Zgodnie z tymi założeniami
w części 15/01 zaplanowane zostały wydatki na zwiększenie w 2019 roku poziomu wynagrodzeń
urzędników, asystentów sędziów, kuratorów, specjalistów opiniodawczych zespołów sądowych
oraz pozostałych pracowników sądów łącznie o 5% w stosunku do roku 2018, w wysokości ogółem
127 475 tys. zł (wraz z pochodnymi).
Jednocześnie w projekcie ustawy budżetowej na 2019 rok, w art. 14 zaplanowany został wzrost
kwoty bazowej dla zawodowych kuratorów sądowych, a jej wysokość ustalona została na poziomie
1 916,94 zł. Wobec tego sam wzrost kwoty bazowej nie zaspokoi zaplanowanego o 5% wzrostu poziomu
wynagrodzeń w grupie zawodowych kuratorów sądowych w 2019 roku, choć jak wynika z wypowiedzi
Pana Ministra miałby być jednym z elementów, który za wzrost ten odpowiada.
Sygnalizowana możliwość przeznaczenia pozostałej kwoty środków z zaplanowanych w budżecie
na 5% wzrost wynagrodzeń w grupie kuratorów sądowych w roku 2019 (po odliczeniu środków
na wzrost kwoty bazowej), na awanse w tej grupie zawodowej, nie może być zaakceptowana. Stoimy

na stanowisku, że również i te środki powinny być w całości przeznaczone na wzrost wynagrodzeń
kuratorów zawodowych na każdym szczeblu awansowym poprzez stosowny wzrost mnożników kwoty
bazowej określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 roku w sprawie
wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich (Dz.U. z 2002 roku, nr 239, poz. 2037,
z późn. zm.).
Środki na awanse kuratorów zawsze powinny być planowane w taki sposób, aby nie pochodziły
z kwot planowanych na realny wzrost wynagrodzeń. Dlatego też, w ocenie Krajowej Rady Kuratorów,
na rok 2019, na awanse kuratorów zawodowych należy zagwarantować w budżecie dodatkowe środki.
Wstępne kalkulacje mogą wskazywać, że wystarczająca w tym zakresie byłaby kwota 12 000 tys. zł
(alternatywnie można zakładać jej ewentualne rozłożenie na kolejne budżety na przestrzeni dwóch lat).
Zdaniem Krajowej Rady Kuratorów oszczędności pochodzące z wypłaty ryczałtów planowanych
dla kuratorów społecznych, po dokonaniu stosownych uzgodnień z Ministrem Finansów i podjęciem
przez ustawodawcę działań jeszcze na etapie prac parlamentarnych nad budżetem na 2019 rok,
mogą stanowić źródło sfinansowania tych wydatków.
Jednocześnie, nawiązując do poruszonego w trakcie spotkania tematu reprezentatywności Krajowej
Rady Kuratorów w odniesieniu do ustaleń dotyczących warunków pracy i płacy kuratorów sądowych,
które to kompetencje zostały określone wprost w przepisach ustawy o kuratorach sądowych
(w szczególności art. 45 ust. 3 i art. 46 ust. 1 pkt 4), uprzejmie prosimy o umożliwienie przedstawicielom
Rady udziału we wszystkich konsultacjach związanych z kwestiami płacowymi i budżetowymi
lub spotkaniach dotyczących tej tematyki, odbywających się w Ministerstwie Sprawiedliwości z udziałem
przedstawicieli związków zawodowych.
Proszę o życzliwe zapoznanie się z niniejszym wystąpieniem i przychylne przyjęcie zawartych
w nim postulatów.

Przewodniczący
Krajowej Rady Kuratorów
Grzegorz Kozera

