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25 czerwca- Dzień Kuratora Sądowego w Polsce 

Krajowa Rada Kuratorów uprzejmie informuje, że 22 czerwca br. w gmachu 
Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie odbyło się VIII Posiedzenie Krajowej Rady 
Kuratorów IV Kadencji połączone z uroczystymi obchodami Dnia Kuratora Sądowego, 
ustanowionego uchwałą nr 15 Krajowej Rady Kuratorów z dnia 18 czerwca 2011 roku 
(uchwała KRK NR 15/III/IV/2015).  

Wzięło w nim udział wielu znamienitych gości reprezentujących organy państwa, 
wymiar sprawiedliwości, środowiska prawnicze i świat nauki. Wśród nich znaleźli się: 
Pani Beata Kempa– Szefowa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Pan Patryk Jaki- 
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, Pan Łukasz Piebiak – Podsekretarz 
Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, Pan Antoni Szymański– Senator RP, Pan dr 
Adam Bodnar– Rzecznik Praw Obywatelskich, Pani Sędzia Agnieszka Rękas w imieniu 
Rzecznika Praw Dziecka, Pan insp. Jan Lach – Zastępca  Komendanta Głównego Policji, 
Pan prof. dr. hab. Marek Konopczyński- Rektor PEGAGOGIUM Wyższej Szkoły Nauk 
Społecznych w Warszawie, Pan Rafał Puchalski– członek Zarządu SSP „Iustitia”, Pan dr 
Paweł Skuczyński– Sekretarz Porozumienia Samorządów Zawodowych i Stowarzyszeń 
Prawniczych, przedstawiciele fundacji i stowarzyszeń kuratorskich oraz Pan Józef Broda 
– kurator społeczny w Sądzie Rejonowym w Cieszynie, który swoją opowieścią i grą na 
rozlicznych instrumentach wręcz zahipnotyzował zebranych. 

Podczas uroczystego posiedzenia, w uznaniu za dotychczasowe zasługi w pracy 
kuratorskiej, Sekretarz Stanu Patryk Jaki  wręczył pamiątkowe brązowe medale Ministra 
Sprawiedliwości kuratorom sądowym: Pani Teresie Boruckiej, Panu Józefowi Broda, 
Pani Krystynie Czyżewskiej, Pani Annie Janus-Dębskiej, Pani Jolancie Łagodzińskiej, 
Panu Grzegorzowi Miśta, Panu Wojciechowi Mroczkowskiemu, Panu Mirosławowi 
Nawrockiemu, Panu Henrykowi Pawlaczykowi, Panu Rafał Sitarzowi, Panu Lechowi 
Sobieszczukowi, Panu Adamowi Syldatkowi, Pani Irenie Szostak. 
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Kiedy Dekretem z dnia 7 lutego 1919 roku Naczelnik Państwa Józef Piłsudski 
utworzył sądy nieletnich i powołał przy tych sądach stałych opiekunów sądowych 
do sprawowania nadzoru nad nieletnimi (Dz.U.1919.63.378 z późn. zm.) 
zapoczątkowana została w Polsce Kuratela Sądowa, choć nikt jej tak wówczas jeszcze 
nie nazwał. Dopiero Rozporządzeniem z dnia 25 czerwca 1929 roku Minister 
Sprawiedliwości przekształcił instytucję opiekunów sądowych w kuratorów nieletnich 
działających przy sądach grodzkich i przy sądach dla nieletnich (Dz. U.1929.47.387 
z późn. zm.). Zatem 25 czerwca stał się dniem, kiedy to po raz pierwszy do obiegu 
prawnego w Polsce wprowadzone zostało pojęcie i funkcja kuratora (sądowego). 

Kuratorzy sądowi przez wiele lat dążyli do wypracowania rozwiązań systemowych 
adekwatnych do funkcji, jaką pełnią w wymiarze sprawiedliwości. Ich zwieńczeniem 
stało się uchwalenie Ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o kuratorach sądowych 
(Dz.U.2014.795 ze zm.), która stała się punktem zwrotnym dla zbudowania 
nowoczesnego, a jednocześnie ugruntowanego w polskiej tradycji modelu kurateli 
sądowej uwzględniającej w zakresie swych działań nie tylko osoby dorosłe i nieletnich, 
którzy weszli w konflikt z prawem, ale również zabezpieczającej dobro osób małoletnich 
żyjących w rodzinach dysfunkcyjnych i niewydolnych wychowawczo. 

Dlatego też uwzględniając uwarunkowania historyczne, rolę kuratorów sądowych w 
wymiarze sprawiedliwości, ich znaczenie dla kształtowania poczucia bezpieczeństwa, a 
także sprawiedliwości w społeczeństwie i Rzeczpospolitej Polskiej, Krajowa Rada 
Kuratorów ustanowiła 25 czerwca Dniem Kuratora Sądowego. 

Z okazji Dnia Kuratora pragniemy przede wszystkim serdecznie podziękować 
Państwu za profesjonalne wykonywanie obowiązków, często w trudnych warunkach, a 
wielokrotnie także kosztem czasu wolnego. Jednocześnie chcielibyśmy życzyć satysfakcji 
z wykonywanej pracy, szczególnie poprzez szacunek i uznanie ze strony przełożonych, a 
także osób poddanych Waszym oddziaływaniom, a także wszelakiej pomyślności w 
życiu osobistym i zawodowym. 

Wyrażamy przekonanie, że Dzień Kuratora stanie się nie tylko okazją dla wyrażenia 
uznania dla kuratorów sądowych, ale także zwrócenia uwagi na rolę pełnioną przez nas 
w społeczeństwie, zwłaszcza w kształtowaniu polityki społecznej i karnej państwa. 
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