
UCHWAŁA NR 2/V/V/2019 

KRAJOWEJ RADY KURATORÓW V KADENCJI z 12 CZERWCA 2019 ROKU

podjęta na postawie art. 46 ust. 1 pkt 3 i 4 

ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o kuratorach sądowych 

(t.j. Dz.U. z 2018, poz. 1014, ze zmianami)

w sprawie zmiany stawek dodatków funkcyjnych dla kuratora okręgowego, 

zastępcy kuratora okręgowego i kierownika zespołu.

Krajowa Rada Kuratorów jako ustawowy reprezentant kuratorów sądowych, mając na względzie 

prawidłowe kształtowanie warunków wynagradzania kuratorów zawodowych podejmuje niniejszą 

uchwałę i postanawia, co następuje.

1. Wystąpić do Ministra Sprawiedliwości o pilne podjęcie prac nad zmianą rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 23 grudnia 2002r. w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i 

aplikantów kuratorskich (Dz.U. Nr 239, poz. 2037, ze zmianami) w zakresie podniesienia

stawek dodatków funkcyjnych przysługujących kuratorom okręgowym, zastępcom kuratorów 

okręgowych i kierownikom zespołów kuratorskiej służby sądowej.

2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydium Krajowej Rady Kuratorów. 

Uzasadnienie

Krajowa Rada Kuratorów może być wspomagana w prowadzonych pracach przez ekspertów, 

którzy są powoływani do pełnienia powierzonej im funkcji na mocy uchwały, podejmowanej 

przez Krajową Radę Kuratorów na zasadach ogólnych. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami uregulowanymi  w/w rozporządzeniem Rady Ministrów 

stawki dodatków funkcyjnych wynoszą  w przypadku : 

 kuratorów okręgowych od 70 do 110 %  kwoty bazowej, której wysokość określa ustawa 

budżetowa  , 

 zastępców kuratora okręgowego  50-70 % 

 kierowników zespołu kuratorskiej służby sądowej 30-50 %. 

Podkreślić należy, iż taki sposób ukształtowania wynagrodzenia kadry zarządzającej nie stanowi 

wystarczającej gratyfikacji za różnorodność i wielość obowiązków przez nią wykonywanych. 

Zarówno obowiązki kierownika zespołu (art. 41), jak i kuratora okręgowego (art. 37) określone 

zostały w ustawie o kuratorach sądowych. Są one związane zarówno z zadaniami zarządczymi, 

w szczególności dotyczącymi organizacji pracy i koordynowaniem działań kuratorów zawodowych 

w podległych jednostkach organizacyjnych, budżetowymi, kadrowymi, szkoleniowymi, 

czy reprezentacyjnymi. W przypadku kierownika zespołu zadania te są realizowane na poziomie 

zespołu i we współpracy z prezesem sądu rejonowego, a także pod nadzorem kuratora okręgowego. 

Należy przy tym podkreślić, że kierownik zespołu w pewnej części wykonuje również obowiązki 

kuratora zawodowego, a w przypadku powołania sekretariatu zespołu prowadzi również nadzór nad 

jego pracą. 

Natomiast kurator okręgowy i jego zastępca zadania z powyżej wymienionych kategorii sprawują 

na poziomie okręgu, w odniesieniu do wszystkich zespołów kuratorskich i innych jednostek 

podległych. Podkreślić przy tym należy, iż bardzo znaczącą część obowiązków kuratora okręgowego 

i jego zastępcy stanowią wymagające zaangażowania czasowego zadania nadzorcze, w tym związane 

z realizacją kierunków wytyczonych przez Ministerstwo Sprawiedliwości. 



System obecnie obowiązujących dodatków funkcyjnych w niewystarczającym stopniu różnicuje 

wynagrodzenia kuratorów zawodowych i kadry zarządzającej, co sprawia, że istniejące w tym zakresie 

różnice są nieadekwatne do rangi zajmowanego stanowiska, odpowiedzialności związanej 

z wykonywaniem odpowiadających mu zadań, a także ich wielości i różnorodności. Przykładowo, 

zgodnie z obowiązującymi stawkami wynagrodzenie kuratora zawodowego w stopniu specjalisty 

ze wszystkimi dodatkami jest zaledwie o 239,61 zł brutto niższe od wynagrodzenia kierownika 

zespołu (w stopniu kuratora specjalisty, ze wszystkimi dodatkami), natomiast przewyższa 

wynagrodzenie kierownika zespołu w stopniu starszego kuratora zawodowego. 

W kontekście przedstawionych okoliczności, Krajowa Rada Kuratorów dostrzega zatem potrzebę 

i uważa za konieczny wzrost dodatków funkcyjnych dla kierowników zespołów kuratorskiej służby 

sądowej kuratorów okręgowych i ich zastępców, postulując podniesienie stawek dodatku funkcyjnego 

do następującego poziomu: 

 kierownik zespołu: 70- 80 % kwoty bazowej 

 zastępca kuratora okręgowego: 105- 115%

 kurator okręgowy: 130- 140 %.
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