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Pan 

Tomasz Grodzki 

Marszałek Senatu 

Rzeczypospolitej Polskiej 

 

 Szanowny Panie Marszałku, 

 

 odpowiadając na Oświadczenie złożone przez senatora Beniamina Godylę na 18. 

posiedzeniu Senatu, uprzejmie informuję, co następuje. 

  

W kwestii przedmiotowej interpelacji informuję, że od 1 Grudnia br. obowiązują już 

podwyżki wynagrodzeń dla kuratorów zawodowych, zgodnie z Rozporządzeniem Rady 

Ministrów zmieniającym rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie w sprawie 

wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich (Dz. U. z 2020 r. poz. 145 

j.t.). Przedmiotowe rozporządzenie Rady Ministrów zostało podpisane przez Prezesa Rady 

Ministrów, a następnie ogłoszone w Dzienniku Ustaw w dniu 6 listopada 2020 r. pod pozycją 

1968 i weszło w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia. 

Wynagrodzenie zasadnicze kuratorów zawodowych oraz aplikantów kuratorskich, jest 

ustalone przy zastosowaniu mnożników kwoty bazowej w wysokości określonej w załączniku 

do ww. rozporządzenia, przysługuje kuratorom zawodowym oraz aplikantom kuratorskim od 

dnia 1 stycznia 2020 r. Stan taki oznacza, że podwyższone mnożniki spowodują wzrost 

wynagrodzenia kuratorów zawodowych, które będzie wypłacane z wyrównaniem od dnia 1 

stycznia 2020. 

Sekretarz Stanu 



Wspomniane podwyższenie wynagrodzeń, po wejściu w życie ww. rozporządzenia z 

dnia 9 października 2020 r., zostanie zrealizowane wobec wszystkich grup zawodowych nim 

objętych. 

Należy podkreślić że, kuratorzy zawodowi są funkcjonariuszami publicznymi 

pełniącymi określone zadania wychowawczo-resocjalizacyjne, diagnostyczne, profilaktyczne, 

i kontrolne, związane z wykonywaniem orzeczeń sądów o charakterze niezbędnym dla 

prawidłowego funkcjonowania państwa prawa.  Kwestia wynagrodzeń kuratorów 

zawodowych od dawna budzi duże emocje społeczne. Zwłaszcza że w latach 2010-2014 

pomijanie konieczności podwyższenia wynagrodzeń było istotnym błędem. Ministerstwo 

Sprawiedliwości po obszernych konsultacjach oraz pracach doprowadziło do korzystnych 

zmian w przedmiotowym obszarze, które wychodzą naprzeciw oczekiwaniom ww. grupy 

zawodowej. Ponadto Ministerstwo Sprawiedliwości dostrzega ważność i doniosłość roli jaką 

odgrywają kuratorzy sądowi w systemie wymiaru sprawiedliwości. Trudno wyobrazić sobie 

sądownictwo, w którym brak jest organu zajmującego się wykonaniem sądowych orzeczeń. 

Od kilku lat systematycznie rok rocznie podnoszone są płace kuratorów w oparciu o zmianę 

tzw. mnożników dla poszczególnych stopni służbowych w kuratorskiej służbie sądowej. 

Ponadto w 2019 r. po raz pierwszy od 10 lat kwota bazowa została podniesiona co wpłynęło 

na zwiększenie wynagrodzeń w tej grupie zawodowej. Istotnym jest również fakt, że roku 

2019 Ministerstwo wyasygnowało dodatkowe środki w wysokości ok. 6 mln zł na wzrost 

wynagrodzeń kuratorów sądowych z tytułu awansu zawodowego. Powyższe działanie 

umożliwiło przyznanie 724 awansów na wyższy stopień kuratorski. Natomiast w bieżącym 

roku wyasygnowano kolejne środku umożliwiające przyznanie kolejnych 300 awansów na 

wyższe stopnie awansowe w tej grupie zawodowej. 

Podsumowując Ministerstwo Sprawiedliwości prowadzi aktywną politykę etatową, 

polegającą na relokacji uwolnionych etatów kuratorskich do sądów najbardziej obciążonych 

pracą. Powyższe działania mają kluczowe znaczenie nie tylko dla wyrównywania obciążenia 

pracą kuratorów sądowych w skali kraju, ale również dla usprawnienia funkcjonowania 

kurateli sądowej i zwiększenia efektywności w wykonywaniu powierzonych tej grupie 

zawodowej zadań.  

 

Z poważaniem 



 

Michał Woś 

Sekretarz Stanu 

/podpisano elektronicznie/ 
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