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  BM-I.0520.92.2019 

Pan 

Stanisław Karczewski 

Marszałek Senatu RP 

 

 

Szanowny Panie Marszałku,   

 

w odpowiedzi na oświadczenie Pana Senatora Antoniego Szymańskiego złożone 

podczas 72. posiedzenia Senatu w dniu 1 lutego 2019 r. o nr BPS/043-72-2080/19, uprzejmie 

przedstawiam, co następuje.  

Na wstępie chcę zapewnić, że obecny Minister Sprawiedliwości jest świadomy poziomu 

wynagrodzeń otrzymywanych przez pracowników sądów, dlatego też, w miarę możliwości 

budżetowych, od 2016 r. podejmuje działania mające na celu ich podwyższenie. Przy czym 

podkreślenia wymaga, że w okresie rządów Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa 

Ludowego, tj. do 2015 r., wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej,  

w tym wynagrodzenia pracowników sądów powszechnych, z wyłączeniem sędziów  

i referendarzy sądowych oraz nauczycieli, były „zamrażane", czyli utrzymywane przez kilka 

lat na tym samym poziomie. 

Dzięki intensywnym działaniom obecnego Ministra Sprawiedliwości zmierzającym do 

poprawy sytuacji płacowej pracowników sądownictwa, w ustawie budżetowej na 2016 r. 

zostały zabezpieczone środki na zwiększenie wydatków na wynagrodzenia dla asystentów 

sędziów, urzędników oraz pozostałych pracowników sądów o ponad 10%, a w grupie 

kuratorów o 5,5%. 

Przyjęty w ustawie budżetowej na rok 2018 średnioroczny wskaźnik wzrostu 

wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej wyniósł 100,0%, jednak ponownie dzięki 

staraniom Ministra Sprawiedliwości wydatki na wynagrodzenia dla pracowników sądów 

wzrosły o 2%. 

Sekretarz Stanu 

Michał Wójcik 



Widoczne jest więc, że wydatki na wynagrodzenia pracowników sądów,  

w tym kuratorów zawodowych, od 2016 r. konsekwentnie wzrastają i to w stopniu wyższym 

niż przyjęty dla sfery budżetowej (jedynie w roku 2017 wzrost nastąpił o wskaźnik przyjęty 

dla sfery budżetowej). 

Dzięki działaniom Ministra Sprawiedliwości, od roku 2016 do roku 2019, łączny wzrost 

wydatków na wynagrodzenia asystentów sędziów, urzędników, kuratorów zawodowych, 

pozostałych pracowników sądów oraz specjalistów OZSS wyniósł ponad 340 mln zł,  

co z kwotą pochodnych od ww. wynagrodzeń, łącznie stanowi prawie 407 mln zł dodatkowo 

przeznaczonych z budżetu państwa na ten cel. 

Poza staraniami Ministra Sprawiedliwości o pozyskanie podczas prac nad kolejnymi 

ustawami budżetowymi dodatkowych środków na podwyższenie wynagrodzeń pracowników 

sądów, corocznie, na etapie realizacji ustawy budżetowej, środki na wynagrodzenia 

zwiększane są o niewykorzystane wydatki wynikające np. z rozliczenia dodatkowego 

wynagrodzenia rocznego oraz inne oszczędności z przeznaczeniem na wypłatę niestałych 

składników wynagrodzeń. 

Przykładowo, w roku 2018 z decyzją Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 listopada  

2018 r. dokonano zwiększenia planu wydatków dla wszystkich apelacji w ogólnej kwocie 

ponad 33 mln zł, z przeznaczeniem na niestałe składniki wynagrodzeń, tj. nagrody związane  

z realizacją zadań w roku 2018 w grupie urzędników, asystentów, innych pracowników, 

kuratorów i specjalistów OZSS. Kolejną decyzją Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 

2018 r. dokonano dalszego zwiększenia planu wydatków dla wszystkich apelacji w ogólnej 

kwocie ponad 62 mln zł, z przeznaczeniem na niestałe składniki wynagrodzeń, tj. nagrody 

związane z realizacją zadań w IV kwartale 2018 r. w grupie urzędników, asystentów, innych 

pracowników, kuratorów i specjalistów OZSS. 

Przedstawiając powyższe wskazuję, że łączna wysokość nagród wypłaconych w roku 

2018 dla urzędników, asystentów, innych pracowników, kuratorów i specjalistów OZSS 

wyniosła ponad 198 mln zł. 

Na 2019 rok średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze 

budżetowej wstępnie został określony na poziomie 102,3%, jednak Minister Sprawiedliwości, 

przyjął założenie zwiększenia poziomu wynagrodzeń (wraz z pochodnymi) kuratorów, 

asystentów, urzędników, pozostałych pracowników sądów powszechnych oraz specjalistów 

opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów łącznie o 5%. Uchwalona  

w dniu 16 stycznia br. ustawa budżetowa na 2019 rok (Dz.U. poz. 198) zabezpiecza 

podwyższenie wydatków na wynagrodzenia na ww. poziomie. 



Mając zatem na uwadze zapisy: 

- rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia  

za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019 r. z dnia 11 września 

2018 r. (Dz.U poz. 1794), zgodnie z którym wysokość minimalnego wynagrodzenia  

za pracę od dnia 1 stycznia 2019 r. wzrasta z 2 100 zł do 2 250 zł, 

- porozumienia Ministra Sprawiedliwości ze związkami zawodowymi z dnia 18 grudnia 

2018 r. w sprawie wynagrodzeń pracowników sądów, zgodnie z którym „kwota 

wydatków zaplanowanych w projekcie ustawy budżetowej na 2019 w części 15 Sądy 

powszechne na podwyższenie wynagrodzeń urzędników sądowych, asystentów 

sędziego, specjalistów OZSS oraz pozostałych pracowników sądów (obsługa)  

w wysokości 5% podzielona zostanie pomiędzy ww. pracowników sądów kwotowo,  

w równej wysokości, na poziomie ok. 200 zł brutto na jeden etat. Zwiększenie 

wynagrodzeń będzie dotyczyć również kuratorów z zachowaniem różnic wynikających 

z odmiennego systemu kształtowania wynagrodzeń tej grupy zawodowej”, 

- przejętej przez Sejm w dniu 16 stycznia 2019 r. ustawy budżetowej na 2019 rok, 

zgodnie z którą kwota bazowa dla kuratorów zawodowych wzrasta z 1 873,84 zł  

do 1 916,94 zł, czyli o 2,3%, 

zostały opracowane następujące zasady podwyższenia wynagrodzeń kuratorów zawodowych 

w 2019 r. 

Podwyższenie wynagrodzeń kuratorów zawodowych o 200 zł brutto na jeden etat  

w 2019 r. odbędzie się poprzez wzrost kwoty bazowej o 2,3% oraz podwyższenie wysokości 

mnożników kwoty bazowej określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 

2002 r. w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich  

(Dz.U. z 2016 r., poz. 1547 ze zm.). Zwracam przy tym uwagę na coroczne, od 2016 r., 

podwyższanie wynagrodzeń kuratorów zawodowych poprzez nowelizację  

ww. rozporządzenia skutkującą zmianą wysokości mnożników kwoty bazowej.  

Informuję Pana Posła, że po uwzględnieniu w kwocie wydatków zabezpieczonych  

w ustawie budżetowej na 2019 r. na wzrost wynagrodzeń kuratorów zawodowych  

ww. podwyżki o 200 zł oraz potrzeb zgłoszonych przez sądy na 2019 r. w zakresie realnych 

niedoborów w funduszu wynagrodzeń kuratorów, pozostała do rozdysponowania kwota 

decyzją Ministra Sprawiedliwości została przeznaczona na awanse kuratorów - w pierwszej 

kolejności zostaną przekazane do sądów środki na sfinansowanie awansów  

dla 618 kuratorów.  



Chcemy wskazać, że opisane wyżej działania, ukierunkowane na wzrost wynagrodzeń 

kuratorów dotyczą roku 2019. Jednocześnie trwają już prace nad projektem ustawy 

budżetowej na rok 2020 i w miarę możliwości budżetowych środki na wynagrodzenia 

kuratorów w dalszym ciągu będą zwiększane. 
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