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Pan
MICHAŁ WÓJCIK 
SEKRETARZ STANU
w MINISTERSTWIE SPRAWIEDLIWOŚCI 

W nawiązaniu do spotkania z przedstawicielami Krajowej Rady Kuratorów z 18 kwietnia 2019 roku 

z udziałem Dyrektora Departamentu Budżetu i Efektywności Finansowej Artura Strumnika, podczas 

którego poruszona została kwestia reprezentacji środowiska kuratorów sądowych w rozmowach, 

konsultacjach i spotkaniach z przedstawicielami Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczących kwestii 

budżetowych, prowadzonych z udziałem związków zawodowych, ponownie zwracam się z uprzejmą 

prośbą o zagwarantowanie udziału w nich przedstawicieli Krajowej Rady Kuratorów. 

Pragnę podkreślić, że Krajowa Rada Kuratorów jest jedynym uprawnionym ustawowo organem 

posiadającym czynną legitymację do przedstawiania stanowiska reprezentatywnego dla całego 

środowiska kuratorów sądowych w Polsce. Uprawienie to wynika wprost z art. 45 ust. 3 ustawy

z dnia 27 lipca 2001 roku o kuratorach sądowych (t.j. Dz.U. z 2018, poz. 1014, ze zmianami), a dodatkowym

argumentem przemawiającym za dopuszczeniem przedstawicieli naczelnego organu samorządu 

kuratorskiego do udziału w spotkaniach z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości 

jest przepis art. 46 ust. 1 pkt 4 ustawy o kuratorach sądowych przesądzający o kompetencjach Krajowej 

Rady Kuratorów do występowania z wnioskami dotyczącymi warunków pracy i płacy grupy zawodowych 

kuratorów sądowych. 

Warunki wykonywania pracy przez zawodowych kuratorów sądowych- praca terenowa i ponoszenie 

kosztów jej wykonywania z uzyskiwanego wynagrodzenia, znacząco odróżniają kuratorów sądowych 

od innych grup zawodowych w wymiarze sprawiedliwości. Dlatego szczególnie ważne 

jest aby w negocjacjach na temat zasad wynagrodzenia za pracę, kuratorzy sądowi byli reprezentowani 

przez osoby znające specyfikę tej pracy, które uwzględniają rangę zawodu kuratora sądowego 
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(jako ustawowo wskazane kryterium- art. 14 ust. 7 ustawy o kuratorach sądowych., powinna mieć 

ona szczególne znaczenie dla kształtowania warunków płacowych tej grupy zawodowej). 

Możliwość przedstawienia stanowiska reprezentatywnego dla grupy kuratorów sądowych 

przez osoby desygnowane z ramienia Krajowej Rady Kuratorów uznajemy za konieczną, choćby 

w kontekście rozstrzygnięć zawartych w porozumieniu z 18 grudnia 2018 roku zawartego 

przez Ministerstwo Sprawiedliwości z przedstawicielami związków zawodowych, które nie tylko 

nie uwzględnia interesów reprezentowanej przez nas grupy zawodowej, lecz sprawia, iż w roku 2019 

podwyżki wynagrodzeń zawodowych kuratorów nie osiągną poziomu 5%, a jedynie 3,5% 

(co jest uwarunkowane wynikającym z porozumienia kwotowym podziałem podwyżek 

po ok. 200 złotych na etat). 

Liczę na przychylny stosunek Pana Ministra do przedstawionej prośby i dziękuję w przypadku 

jej uwzględnienia. 
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