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INFORMACJA
O PRACACH PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY KURATORÓW

29 MARCA 2019 ROKU
Prezydium Krajowej Rady Kuratorów uprzejmie informuje, że w dniu 29 marca 2019 roku odbyło się
spotkanie Prezydium Krajowej Rady Kuratorów z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
Michałem Wójcikiem. W spotkaniu wziął także udział Dyrektor Departamentu Budżetu i Efektywności
Finansowej w Ministerstwie Sprawiedliwości Artur Strumnik. Podkreślić należy, iż spotkanie było
efektem szybkiej reakcji Ministra Michała Wójcika na wystąpienie Krajowej Rady Kuratorów z 18 marca
2019 roku (KRK 13/V/2019).
Dyrektor Artur Strumnik przedstawił informacje na temat rozwiązań budżetowych w grupie
kuratorów sądowych w 2019 roku. Zgodnie z wcześniej przyjętymi założeniami nastąpił 5% wzrost
środków na wynagrodzenia w grupie kuratorów sądowych i na ten cel zabezpieczona została w budżecie
kwota 19 439 tys. zł (wraz z kosztami obsługi), w tym:
1. 8 942 tys. zł na podwyżkę wynagrodzenia zrealizowaną poprzez wzrost kwoty bazowejwzrost o 2,3%,
2. 4 697 tys. zł na podwyżkę wynagrodzenia zrealizowaną poprzez wzrost mnożników kwoty
bazowej i zmianę rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagrodzeń kuratorów
zawodowych i aplikantów kuratorskich- wzrost o 1,2%,
3. 5 800 tys. zł na awanse na wyższy stopień służbowy- wzrost o około 1,5%.
Poinformował też, że przeprowadzenie wzrostu mnożników kwoty bazowej planowane jest
w następujący sposób:
 aplikant kuratorski z poziomu 1,17 do poziomu 1,25 kwoty bazowej,
 kurator zawodowy z 1,91 do 1,97,
 starszy kurator zawodowy z 2,21 do 2,26,
 kurator specjalista z 2,51 do 2,56.
Przedstawiciele Krajowej Rady Kuratorów: Grzegorz Kozera- Przewodniczący KRK, Waldemar
Saliński - Zastępca Przewodniczącego KRK i Renata Cieszko- Sekretarz KRK, zasygnalizowali, że przyjęte
rozwiązania nie tylko nie pokrywają się ze stanowiskiem Prezydium Krajowej Rady Kuratorów
wyrażonym podczas spotkania 18 grudnia 2018 roku, ale również całkowicie rozmijają się
z oczekiwaniami środowiska w zakresie wzrostu wynagrodzeń, które zostały wyrażone w uchwale
Krajowej Rady Kuratorów nr 1/III/V/2018 z 23 listopada 2018 roku. Po raz kolejny podkreślili

też specyficzny charakter pracy kuratorów zawodowych wynikający z wykonywania obowiązków
w terenie i pokrywania kosztów tej pracy z uzyskiwanego wynagrodzenia, jak również pracy z kategorią
osób porównywalną do tej, z jaką pracują takie służby mundurowe jak służba więzienna czy policja.
Przypomnieli o możliwości przesunięcia środków na wypłatę ryczałtów dla kuratorów społecznych
na wynagrodzenia kuratorów zawodowych, co pozwoliłoby zabezpieczyć środki na awanse w grupie
kuratorów sądowych bez uszczuplania puli na podwyżki wynagrodzeń.
Minister Michał Wójcik wskazał, że rozwiązania zastosowane w budżecie w grupie zawodowych
kuratorów sądowych są efektem porozumienia, które w grudniu ubiegłego roku Ministerstwo
Sprawiedliwości podpisało ze związkami zawodowymi, a w którym określone zostało, iż wzrost
wynagrodzenia dla pracowników sądów i prokuratury, w tym urzędników, asystentów sędziów
i kuratorów zawodowych nastąpi kwotowo o 200 zł brutto na jeden etat. Podkreślił też, iż kuratorom
sądowym wypłacone zostały z końcem 2018 roku nagrody w wysokości analogicznej, jak w przypadku
pozostałych pracowników sądów na stanowiskach pozaorzeczniczych, a wstępnie zaplanowana kwota
wynikająca z 5% podwyżki wynagrodzeń w całości pozostała w budżecie kuratorów sądowych.
Oświadczył również, że obecnie nie ma możliwości podejmowania miarodajnych ustaleń na temat
budżetu na 2020 rok i nie wiadomo, kiedy będzie to możliwe.
W końcowej części spotkania przedstawiciele kuratorów sądowych wskazali na potrzebę
wypracowania rozwiązań związanych z wywiadami środowiskowymi zlecanymi do wykonania
kuratorom sądowym w trybie ustawy z dnia 26 stycznia 2018 roku o wykonywaniu niektórych czynności
organu centralnego w sprawach rodzinnych z zakresu obrotu prawnego na podstawie prawa Unii
Europejskiej i umów międzynarodowych (Dz.U. z 2018, poz. 416). Przedstawili propozycję opracowania
przez Ministerstwo Sprawiedliwości we współpracy z Krajową Radą Kuratorów, standaryzowanego
kwestionariusza wywiadu środowiskowego, który byłby wykorzystywany przez kuratorów rodzinnych
przy wykonywaniu zleceń z tej kategorii spraw. Zwrócili uwagę, że obecnie do zleceń przekazywanych
kuratorom rodzinnym dołączany jest druk raportu obowiązującego w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej
Brytanii, który nie przystaje do możliwości przedstawienia informacji zebranych tylko w trakcie
jednorazowej czynności obejmującej kontakt z rodziną, ustalenia w instytucjach i opinie uzyskane
w lokalnym środowisku.
Minister Michał Wójcik wykazał zainteresowanie tą kwestią i zorganizowaniem takiego spotkania.
Poprosił jedynie o skierowanie wystąpienia w tej sprawie, w którym zostanie krótko przedstawiony
zasygnalizowany problem.
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