UCHWAŁA NR 3/IV/V/2019
KRAJOWEJ RADY KURATORÓW V KADENCJI z 12 KWIETNIA 2019 ROKU
podjęta na podstawie art. 46 ust. 1pkt 4
ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o kuratorach sądowych
(t.j. Dz.U. z 2018, poz. 1014, ze zmianami)

w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego wzrostu wynagrodzeń w grupie
kuratorów sądowych w 2019 roku.
Krajowa Rada Kuratorów, jako ustawowy reprezentant kuratorów sądowych, w trosce
o właściwą rangę zawodu kuratora sądowego i jego prestiż, podejmuje niniejszą uchwałę
i postanawia, co następuje poniżej.
1. Wystąpić do Ministra Sprawiedliwości z informacją o negatywnej ocenie Krajowej Rady
Kuratorów dotyczącej sposobu rozdysponowania środków przeznaczonych na podwyższenie
o 5% wynagrodzeń w grupie kuratorów zawodowych, w roku 2019.
2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydium Krajowej Rady Kuratorów.
Uzasadnienie
Z informacji przedstawionej przez Dyrektora Departamentu Budżetu i Efektywności Finansowej
Ministerstwa Sprawiedliwości Pana Artura Strumnika podczas spotkania Prezydium Krajowej Rady
Kuratorów z Sekretarzem Stanu Ministerstwa Sprawiedliwości Pana Michała Wójcika, które odbyło się
w dniu 29 marca 2019r. wynika, że zapowiadany 5% wzrost środków na wynagrodzenia w grupie
kuratorów sądowych wynoszący 19 439 tyś złotych zostanie zrealizowany w następujący sposób:
 8 942 tys. zł wykorzystane zostało na podwyżkę wynagrodzenia zrealizowaną w formie wzrostu
kwoty bazowej- 2,3%,
 4 697 tys. zł wykorzystane zostanie na podwyżkę wynagrodzenia zrealizowaną poprzez wzrost
mnożników kwoty bazowej i zmianę rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagrodzeń
kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich- 1,2%,
 5 800 tys. zł zabezpieczone została na awanse na wyższy stopień służbowy- wzrost o około 1,5%.
Zdaniem Krajowej Rady Kuratorów przedstawiony sposób rozdysponowania zaplanowanej
kwoty jest wysoce krzywdzący i nie pokrywa się ze stanowiskiem Prezydium Krajowej Rady
Kuratorów wyrażonym podczas spotkania 18 grudnia 2018 roku, ale również całkowicie rozmija 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.
Należy podkreślić, że o ile decyzja awansowania grupy ponad 600 kuratorów znajduje pełne
poparcie środowiska kuratorskiego, o tyle całkowicie nie do przyjęcia jest przeznaczenie na ten cel
kwoty 5 800 zł ze środków przeznaczonych na podniesienie wynagrodzeń całej grupy zawodowej
kuratorów sądowych, co w praktyce oznacza sfinansowanie wspomnianych awansów przez całe
środowisko. Należy podkreślić, że podobna sytuacja miała miejsce już w roku ubiegłym i również
spotkała się z naszą dezaprobatą. Jest to szczególnie źle odbierane w tych okręgach , które zostały
pominięte podczas podziału środków przeznaczonych na awanse. Na marginesie należy również
podkreślić, że kryteria jakimi kierowano się przy rozdziale tych środków są całkowicie nie znane
środowisku i nie były w żaden sposób konsultowane z przedstawicielami samorządu kuratorskiego.
Zaniepokojenie i sprzeciw budzi również przedstawiony podczas spotkania, planowany sposób
rozdysponowania kwoty 4 697 tys. zł. zabezpieczonej na podniesie tzw. mnożników kwoty bazowej
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.

Zdaniem Krajowej Rady Kuratorów zaproponowany wzrost mnożników prowadzić będzie
do spłaszczenia wynagrodzeń, a w konsekwencji oddziaływać demotywująco na cała grupę zawodową.
Krajowa Rada Kuratorów pragnie podkreślić, że przedstawiony podczas spotkania w dniu
29 marca 2019 r. sposób realizacji wzrostu wynagrodzeń w grupie kuratorów w roku bieżącym
na żadnym etapie nie został w pełni z nią skonsultowany, pomimo, że jest ona jedynym ustawowym
reprezentantem całego środowiska kuratorów sądowych.

Przewodniczący
Krajowej Rady Kuratorów
Grzegorz Kozera

