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INFORMACJA
O PRACACH PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY KURATORÓW

18 GRUDNIA 2018 ROKU
Prezydium Krajowej Rady Kuratorów uprzejmie informuje, że w dniu 18 grudnia 2018 roku odbyło
się posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
„Kuratorzy sądowi w ochronie społeczeństwa i rodziny- aktualne zadania i problemy oraz projektowane
zmiany ustawodawcze”. Nasza grupa zawodowa reprezentowana była przez Grzegorza KozeręPrzewodniczącego KRK, Waldemara Salińskiego - Zastępcę Przewodniczącego KRK, Renatę CieszkoSekretarza KRK oraz Krzysztofa Stasiaka- Kuratora Okręgowego Sądu Okręgowego w Gdańsku.
Podczas posiedzenia przedstawione zostały kwestie dotyczące aktualnego stanu służby, a także
zasygnalizowane istotne zagadnienia mające znaczenie dla wykonywania powierzonych jej zadań,
wymagające interwencji legislacyjnej. Obecni na posiedzeniu przedstawiciele Ministerstwa
Sprawiedliwości, wśród których znaleźli się między innymi Jacek Przygucki- Zastępca Dyrektora
Departamentu Nadzoru Administracyjnego (odpowiedzialny obecnie za sprawy kurateli sądowej)
i Łukasz Burliga- Naczelnik Wydziału Kurateli oświadczyli, iż w zakresie nowelizacji ustawy o kuratorach
sądowych prowadzone są prace koncepcyjne i nie są oni upoważnieni do przedstawiania na tym etapie
miarodajnych informacji na temat kierunku planowanych zmian. W związku z tym Krajowa Rada
Kuratorów dążyła będzie do spotkania z Łukaszem Piebiakiem- Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie
Sprawiedliwości i skonsultowania z przedstawicielami środowiska kuratorskiego kierunków
planowanych zmian jeszcze na etapie prac koncepcyjnych.
Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Senatu Rzeczypospolitej Polskiej podjęła uchwałę,
w której wskazała na obszary działania kurateli sądowej wymagające wzmocnienia. Poza tym, przyjęła
też projekt uchwały w 100 rocznicę utworzenia w Polsce instytucji kurateli sądowej, która miałaby zostać
przyjęta przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej na posiedzeniu plenarnym (treść uchwał w załączeniu).
Link do transmisji posiedzenia: https://av8.senat.pl/9KRPSS1521
W tym samym dniu w Ministerstwie Sprawiedliwości w Warszawie, odbyło się spotkanie
przedstawicieli Krajowej Rady Kuratorów z Panem Michałem Wójcikiem- Sekretarzem Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwości, a także telefonicznym udziałem Pana Artura Strumnika- Dyrektora
Departamentu Budżetu i Efektywności Finansowej w Ministerstwie Sprawiedliwości. Podczas tego
spotkania Krajowa Rada Kuratorów była reprezentowana przez: Grzegorza Kozerę– Przewodniczącego
KRK, Waldemara Salińskiego- Zastępcę Przewodniczącego, Renatę Cieszko – Sekretarza KRK oraz Jolantę
Łagodzińską– Delegat do KRK okręgu kaliskiego. Spotkanie miało charakter merytoryczny i przebiegało
w atmosferze sprzyjającej rzeczowym ustaleniom.

Przedmiotem spotkania były projektowane w budżecie na 2019 rok rozwiązania dotyczące grupy
kuratorów sądowych. Sekretarz Stanu oświadczył, że kwestie płacowe dotyczące pracowników wymiaru
sprawiedliwości, także te dotyczące grupy zawodowej kuratorów sądowych, były przedmiotem spotkania
ze związkami zawodowymi, które właśnie się zakończyło zawarciem porozumienia. Porozumienie co do
zasady utrzymuje rozwiązania zawarte w projekcie ustawy budżetowej, przy czym podwyżki zostaną
określone kwotowo. Nadto, do sądów przekazane zostały już środki na wypłatę zapowiedzianych
wcześniej nagród dla pracowników sądu, którymi objęci zostaną także zawodowi kuratorzy sądowi.
Nagrody przyznawane w ramach trzeciej transzy wyniosą średnio 1 534 zł na etat kuratora
(przyznawane przez prezesa sądu okręgowego po zasięgnięciu opinii kuratora okręgowego).
Przedstawiciele Rady podkreślili odrębny od specyfiki pracy urzędników charakter pracy kuratorów
zawodowych, którzy nie tylko wykonują obowiązki w terenie, ale także koszty tak wykonywanej pracy
pokrywają z uzyskiwanego wynagrodzenia (dodatku terenowego). Dlatego też, w ich ocenie środki
zaplanowane dla grupy zawodowych kuratorów sądowych w projekcie budżetu na 2019 rok powinny być
w całości przekazane na realny wzrost wynagrodzeń kuratorów zawodowych na każdym szczeblu
awansowym (w tym aplikantów kuratorskich).
Przedstawiciele kuratorów sądowych wynegocjowali, że w budżecie mogłaby zostać uwzględniona
dodatkowa kwota przeznaczona wyłącznie na awanse w grupie zawodowych kuratorów sądowych
z środków, których przesunięcie wymaga akceptacji i uzgodnień z Ministrem Finansów (szczegóły
w załączonym piśmie).

Przewodniczący
Krajowej Rady Kuratorów
Grzegorz Kozera

