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KRK 27/IV/2016  

Prezydium Krajowej Rady Kuratorów uprzejmie informuje, że 13 kwietnia 2016 roku, 

w Ministerstwie Sprawiedliwości w Warszawie, odbyło się spotkanie przedstawicieli Krajowej Rady 

Kuratorów z Panem Patrykiem Jakim- Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. 

W spotkaniu wziął również udział Pan dr Sławomir Stasiorowski- kurator sądowy delegowany 

do Ministerstwa Sprawiedliwości. Krajową Radę Kuratorów podczas spotkania reprezentowali: 

Henryk Pawlaczyk– Przewodniczący KRK, Grzegorz Kozera- Zastępca Przewodniczącego i Tomasz 

Krzymiński- Przewodniczący Komisji Legislacyjno- Prawnej. 

Przewodniczący Krajowej Rady Kuratorów złożył na ręce Pana Ministra pisemne wystąpienia 

dotyczące wprowadzenia w ustawie ustrojowej przepisu wprost uprawniającego kuratorów sądowych 

do pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych (KRK 24/IV/2016), a także bezpieczeństwa 

pracy naszej grupy zawodowej (KRK 28/IV/2016). Krajowa Rada Kuratorów wielokrotnie 

postulowała podjęcie działań w zakresie uznania zawodu kuratora sądowego za wykonywany 

w szczególnych warunkach, konieczności zapewnienia właściwego wsparcia instytucjonalnego 

w postaci superwizji, czy pomocy psychologicznej. W związku z ostatnimi głośnymi medialnie 

przypadkami poszkodowania kuratorów sądowych w trakcie wykonywania czynności służbowych 

Stowarzyszenia Kuratorskie i Fundacja na Rzecz Rozwoju Probacji „PROBARE” zwróciła się 

do Krajowej Rady Kuratorów o ponowne poruszenie kwestii bezpieczeństwa, czego rezultatem 

jest to właśnie wystąpienie. 

W trakcie spotkania poruszonych zostało szereg kwestii dotyczących problemów, z jakimi 

boryka się Kuratorska Służba Sądowa, jak również perspektyw rozwoju i zmian jej dotyczących. 

W szczególności dotyczyły one: 

1. projektowanej, szerokiej reformy sądownictwa poprzez postulowaną likwidację sądów 

rejonowych. Pan Minister zapewnił, że z chwilą podjęcia prac nad reformą Kuratorska 

Służba Sądowa zostanie potraktowana podmiotowo i zaproszona do konsultacji 

oraz uzgodnień w sprawie jej statusu, organizacji i usytuowania; 

2. umocowania kuratorów rodzinnych jako organu postępowania wykonawczego 

w przepisach rangi ustawy. Uzyskaliśmy informację, że aktualnie w Ministerstwie 

Sprawiedliwości trwają prace legislacyjne nad wypracowaniem projektu takich 

rozwiązań, który zostanie przedstawiony nam do zaopiniowania. Przy tej okazji, 

poruszona została kwestia udziału kuratorów sądowych w kontaktach osób 

uprawnionych z dzieckiem, także w kontekście Konferencji zorganizowanej 
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11 kwietnia b.r. w Sejmie RP przez Parlamentarny Zespół na rzecz Prawa Dzieci 

do obojga rodziców; 

3. przekazania zawodowym kuratorom sądowym części kompetencji przewidzianych 

dla referendarzy sądowych w przyjętej 11 marca 2016 roku nowelizacji Kodeksu 

postępowania wykonawczego i niektórych innych ustaw. Pan Minister 

był zainteresowany tą propozycją wpisującą się w ogólny nurt reformy sądownictwa 

zmierzającej do optymalizacji wykorzystania zasobów kadrowych, poprawienia 

ekonomiki procesowej, redukcji przewlekłości postępowań sądowych oraz odciążenia 

sędziów od czynności innych niż orzecznicze. Pan Minister polecił zebranie danych 

na temat ilości referendarzy sądowych wykonujących czynności na rzecz wydziałów 

karnych, natomiast do Krajowej Rady Kuratorów zwrócił się z prośbą o wskazanie 

podobnych rozwiązań funkcjonujących w innych państwach; 

4. bezpieczeństwa pracy kuratorów sądowych. Zgodnie z jedną z propozycji zawartych 

w przedłożonym piśmie Pan Minister zleci Instytutowi Wymiaru Sprawiedliwości 

przeprowadzenie badań naukowych dotyczących bezpieczeństwa pracy kuratorów 

sądowych i polecił przygotowanie pisma w tej sprawie; 

5. projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu i trybu 

wykonywania czynności przez kuratorów sądowych w sprawach karnych 

wykonawczych z dnia 11 marca 2016 roku. Trwają prace nad nadaniem 

mu ostatecznego kształtu i nadal analizowane są nadesłane opinie. Henryk Pawlaczyk 

zwrócił się z prośbą do Pana Ministra o realne umożliwienie Krajowej Radzie 

Kuratorów opiniowania projektowanych aktów prawnych, a nie tylko ograniczenia się 

Ministerstwa Sprawiedliwości do spełniania formalnych przesłanek konsultacji. 

Pan Minister podziękował za zgłoszone uwagi i zaakceptował prośbę 

Przewodniczącego o przekazywaniu drogą telefoniczną informacji o uruchomieniu 

konsultacji w sprawie projektów aktów prawnych istotnych dla Kuratorskiej Służby 

Sądowej; 

6. projektu Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego Rozporządzenie 

Regulamin Urzędowania Sądów Powszechnych z 4 kwietnia 2016 roku. Pan Minister 

potwierdził, że uwaga zgłoszona przez Krajową Radę Kuratorów w zakresie 

nieuprawnionego poszerzenia w projektowanym §392 rozporządzenia kompetencji 

przekazanych do wykonania referendarzom sądowym jest uzasadniona i podziękował 

za nią; 

7. gotowości i zainteresowania Krajowej Rady Kuratorów udziałem w pracach 

nad projektowanym zarządzeniem w sprawie organizacji i zakresu działania 

sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej. Pan Minister 

poinformował, że zarządzenie to pozostaje w gestii Pana Łukasza Piebiaka- 

Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości; 

8. podjęcia działań w celu organizacji po raz pierwszy obchodów Dnia Kuratora 

przypadającego 25 czerwca i nadania odznaczeń Ministra Sprawiedliwości szczególnie 

zasłużonym kuratorom. Pan Minister stwierdził, że konieczne jest opracowanie 

Regulaminu przyznawania odznaczeń kuratorom sądowym; 

9.  ubezpieczeń kuratorów sądowych. W opinii przedstawicieli Ministerstwa 

Sprawiedliwości wymaga to zmian w ustawie o kuratorach sądowych. Przewodniczący 

Krajowej Rady Kuratorów zgłosił potrzebę jak najszybszego zainicjowania prac 

nad tym zagadnieniem i rozpoczęcia ich od właściwego określenia ryzyk związanych 

z pracą kuratora. Przedstawiciele kuratorów zobowiązali się do przekazania 

Ministerstwu Sprawiedliwości opracowanego materiału dotyczącego tego zagadnienia. 



Spotkanie przebiegało w atmosferze sprzyjającej rzeczowej i merytorycznej rozmowie 

na temat spraw istotnych dla funkcjonowania Kuratorskiej Służby Sądowej. Pan Minister zadeklarował 

wolę wspólnego, stopniowego, skutecznego rozwiązywania sygnalizowanych problemów w toku 

cyklicznie odbywających się spotkań roboczych. 

Przewodniczący 
Krajowej Rady Kuratorów 

Henryk Pawlaczyk 


