Informacja o pracach
Prezydium Krajowej Rady Kuratorów
w roku 2016
1. Krajowa Rada Kuratorów - łącznie 45 delegatów z Okręgów Sądowych.
2. Prezydium KRK:
Przewodniczący – Henryk Pawlaczyk
Zastępca Przewodniczącego - Grzegorz Kozera
Sekretarz - Renata Cieszko
3. Posiedzenia KRK:
VII Posiedzenie 24 - 26 lutego 2016 roku we Wrocławiu;
VIII Posiedzenie 21 – 22 czerwca 2016 roku - Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie, Uroczyste
obchody Dnia Kuratora;
IX Posiedzenie 26-27 października 2016r. - Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie.
4. Spotkania z przedstawicielami Ministerstwa Sprawiedliwości oraz korespondencja kierowana
do Ministerstwa Sprawiedliwości:
19 stycznia 2016r. - spotkanie z Panem Patrykiem Jakim – Sekretarzem Stanu w Ministerstwie
Sprawiedliwości. Stronę ministerialną reprezentowali w nim również Pan dr Rafał Reiwer – Zastępca
Dyrektora Departamentu Wykonania Orzeczeń i Probacji oraz Pan dr Sławomir Stasiorowski - kurator
sądowy delegowany do MS. W trakcie spotkania Przewodniczący KRK wręczył Panu Ministrowi pismo
z dnia 31 grudnia 2015r. oznaczone KRK 77/IV/2015 zawierające nasze stanowisko na temat zagadnień
związanych z funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości, najbardziej istotnych z punktu widzenia
Kuratorskiej Służby Sądowej. Część z nich zostało omówionych podczas spotkania, m.in.:
1. Usytuowanie kuratorów zawodowych wykonujących orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich jako
organu postępowania wykonawczego i uwzględnienie stosownych regulacji dotyczących postępowania
wykonawczego w Kodeksie postępowania cywilnego.
2. Nowelizacja Kodeksu postępowania wykonawczego w zakresie systemu dozoru elektronicznego.
3. Bezpieczeństwo kuratorów sądowych w toku wykonywania powierzonych im zadań.
4. Podział etatów urzędniczych dla obsługi biurowej ZKSS.
5. Rozdysponowanie środków na awanse.
22 stycznia 2016r. przesłanie do Pana Patryka Jakiego – Sekretarza Stanu w Ministerstwie
Sprawiedliwości „Projektu unormowania obowiązków kuratorów sądowych w postępowaniu
wykonawczym w sprawach opiekuńczych”.
15 lutego 2016r. pismo KRK 8/IV/2016r. skierowane do Pana Patryka Jakiego – Sekretarza Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwości, w którym przedstawiono propozycję podziału 70 etatów sekretarskich do
obsługi biurowej Zespołów Kuratorskiej Służby Sądowej, których przydział potwierdzony został pismem
z 13 stycznia 2016 roku, oznaczonym DWOiP-II-5400-29/15/5 160115-00044, a skierowanym do
Przewodniczącego Krajowej Rady Kuratorów.
15 lutego 2016r. pismo KRK 9/IV/2016r. skierowane do Pana Patryka Jakiego – Sekretarza Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwości, w którym przedstawiono propozycję podziału środków finansowych
przeznaczonych na awanse kuratorskie, pozostałych po podwyżkach wynagrodzeń wprowadzonych
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie
wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich (Dz. U. z 2015r. poz.2301).

16 lutego 2016r. spotkanie Przewodniczącego KRK z Panem Janem Paziewskim - Dyrektorem
Departamentu Budżetu i Efektywności Finansowej w Ministerstwie Sprawiedliwości - omówienie
propozycji podziału 70 etatów urzędniczych dla obsługi biurowej ZKSS oraz podziału środków finansowych
przeznaczonych na awanse kuratorskie, pozostałych po podwyżkach wynagrodzeń wprowadzonych
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie
wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich (Dz. U. z 2015r. poz.2301). Informacja
o rozbieżnościach pomiędzy propozycjami KRK i DWOiP-u. Apel Przewodniczącego KRK o jak największą
liczbę awansów w ramach wydzielonych środków finansowych.
17 lutego 2016r. spotkanie Przewodniczącego KRK z Panem Mirosławem Przybylskim - Dyrektorem
Departamentu Wykonania Orzeczeń i Probacji w Ministerstwie Sprawiedliwości - wstępne omówienie
propozycji podziału 70 etatów urzędniczych dla obsługi biurowej ZKSS oraz podziału środków finansowych
przeznaczonych na awanse kuratorskie, pozostałych po podwyżkach wynagrodzeń wprowadzonych
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie
wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich (Dz. U. z 2015r. poz.2301).
18 lutego 2016r. spotkanie Przewodniczącego KRK z Panem Mirosławem Przybylskim - Dyrektorem
Departamentu Wykonania Orzeczeń i Probacji w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz z Panem
dr Sławomirem Stasiorowskim - kuratorem sądowym delegowanym do MS - omówienie i uzgodnienie
propozycji podziału 70 etatów urzędniczych dla obsługi biurowej ZKSS oraz podziału środków finansowych
przeznaczonych na awanse kuratorskie, pozostałych po podwyżkach wynagrodzeń wprowadzonych
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie
wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich (Dz. U. z 2015r. poz.2301) – w wyniku
zwiększenia środków finansowych do podziału 89, a nie jak wstępnie zakładano 70 awansów.
3 marca 2016r. spotkanie Przewodniczącego KRK z Panem Janem Paziewskim - Dyrektorem
Departamentu Budżetu i Efektywności Finansowej w Ministerstwie Sprawiedliwości - ustalenie procedury
przekazania przydzielonych etatów: mają trafić przez Sądy Apelacyjne bezpośrednio do wyłącznej obsługi
wskazanych zespołów kuratorskich, środki finansowe - liczone od 1 stycznia 2016r. - na etaty urzędnicze
roku mają trafić do Sądów Rejonowych, w których funkcjonują wskazane zespoły kuratorskie; ustalenie
procedury przekazania środków finansowych przeznaczonych na 89 awansów: mają trafić przez Sądy
Apelacyjne do konkretnych Sądów Rejonowych po wskazaniu przez Kuratora Okręgowego, z którego
Zespołu Kuratorskiego/ Sądu Rejonowego będzie awansowany kurator. Środki na etaty i awanse mają być
uruchomione w ciągu 10 dni od podpisania przez Prezydenta RP ustawy budżetowej na 2016 rok. Podczas
spotkania omówione zostały dalsze działania zmierzające do ewentualnego przydzielenia kolejnych etatów
urzędniczych do wyłącznej obsługi biurowej zespołów kuratorskich – zależeć to będzie od reformy ustroju
sądownictwa powszechnego. Omówiono też dalsze działania zmierzające do wydzielenia w budżecie
Ministerstwa Sprawiedliwości na 2017 roku środków na kolejne awanse dla kuratorów. Przewodniczący
KRK podtrzymał propozycję rozwiązania w latach 2017-2018 zaszłości z lat minionych (1358 osób
oczekujących na awans) z jednoczesnym uwzględnieniem tych, którzy nabędą uprawnienia w 2017
i w 2018 roku, co oznacza wydzielenie odpowiednich środków finansowych z przeznaczeniem na ten cel.
Omówiono też zagadnienie doposażenia kuratorów sądowych w sprzęt zakupiony ze funduszy norweskich.
Podczas posiedzenia Krajowej Rady Kuratorów w dniu 24 lutego 2016 roku we Wrocławiu Pan Mirosław
Przybylski – Dyrektor Departamentu Wykonania Orzeczeń i Probacji w Ministerstwie Sprawiedliwości
poinformował delegatów, że został już ogłoszony przetarg na zakup sprzętu dla kuratorów.
Rozmowy były kontynuowane na etapie tworzenia budżetu Ministerstwa Sprawiedliwości na 2017 rok.
3 marca 2016r. spotkanie Przewodniczącego KRK z Panem dr Sławomirem Stasiorowskim - kuratorem
sądowym delegowanym do MS – wyjaśnienie i omówienie wskazania konkretnych Zespołów kuratorskich/
Sądów Rejonowych, do których ma trafić 70 etatów urzędniczych oraz omówienie procedury przekazania
tych etatów i związanych z nimi środków finansowych.

25 marca 2016r. pismo KRK 22/IV/2016 skierowane do Pana Marcina Warchoła - Podsekretarza Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwości o zmianę terminu przedstawienia opinii do projektu rozporządzenia
Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu i trybu wykonywania czynności przez kuratorów sądowych
w sprawach karnych wykonawczych z dnia 11 marca 2016r. z 28 marca 2016r. (Poniedziałek Wielkanocny)
na 1 kwietnia 2016r.
13 kwietnia 2016r. - spotkanie z Panem Patrykiem Jakim – Sekretarzem Stanu w Ministerstwie
Sprawiedliwości. Stronę ministerialną reprezentowali w nim również Pan dr Sławomir Stasiorowski kurator sądowy delegowany do MS. W trakcie spotkania Przewodniczący KRK wręczył Panu Ministrowi
pismo z dnia 13 kwietnia 2016r. nr KRK 29/IV/2016 zawierające stanowisko Krajowej Rady Kuratorów
odnośnie konieczności podjęcia prac legislacyjnych w zakresie dostosowania Ustawy z dnia 27 lipca 2001
roku o kuratorach sądowych (j.t. Dz. U. z 2014r. poz.795) do obecnie obowiązujących przepisów Ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2015.2135 j.t.).
Panu Ministrowi przekazano również pismo nr KRK 28/IV/2016 zawierające stanowisko Krajowej Rady
Kuratorów, Fundacji na Rzecz Rozwoju Probacji „PROBARE” oraz wszystkich Stowarzyszeń Kuratorskich
dotyczące kwestii bezpieczeństwa pracy kuratorów sądowych.
W trakcie spotkania poruszono szereg kwestii dotyczących zarówno problemów, z jakimi boryka się
kuratorska służba sądowa, jak również perspektyw rozwoju i zmian dotyczących służby.
W szczególności poruszono tematy:
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 uzgodnień w zakresie jej dotyczącym;
2.
umocowania kuratorów rodzinnych w przepisach, jako organu postępowania wykonawczego –
uzyskaliśmy informację o trwających pracach legislacyjnych w Ministerstwie w tym temacie;
3.
przekazania części kompetencji projektowanych dla referendarzy sądowych w związku
z nowelizacją Kodeksu postępowania wykonawczego i niektórych innych ustaw z dnia 11 marca 2016r. Pan
Minister był zainteresowany tą propozycją wpisującą się w ogólny nurt reform sądownictwa, polegających
na optymalizacji wykorzystania zasobów kadrowych, poprawieniu ekonomiki procesowej, redukcji
przewlekłości postępowań sądowych oraz odciążenia sędziów od czynności stricte techniczno - biurowych.
Krajowa Rada Kuratorów zaproponowała oszacowanie ilości referendarzy sądowych wykonujących
czynności na rzecz wydziałów karnych;
4.
bezpieczeństwa pracy kuratorów sądowych. Zgodnie z propozycjami zawartymi w przedłożonym
piśmie Pan Minister zobowiązał się do zlecenia Instytutowi Wymiaru Sprawiedliwości przeprowadzenia
badań naukowych dotyczących bezpieczeństwa pracy kuratorów sądowych;
5.
projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu i trybu wykonywania
czynności przez kuratorów sądowych w sprawach karnych wykonawczych z dnia 11 marca 2016r. ;
6.
projektu Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie - Regulamin
Urzędowania Sądów Powszechnych z dnia 4 kwietnia 2016r. Pan Minister stwierdził, że uwaga zgłoszona
przez Krajową Radę Kuratorów w zakresie nieuprawnionego poszerzenia w projektowanym §392
rozporządzenia kompetencji przekazanych do wykonania referendarzom sądowym jest słuszna;
7.
przedstawiciele KRK podkreślili również, że Krajowa Rada Kuratorów jest zainteresowana udziałem
w pracach nad projektowanym zarządzeniem w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów
sądowych oraz innych działów administracji sądowej. Pan Minister udzielił informacji, że przedmiotowe
zarządzenie pozostaje w kompetencji Pana Łukasza Piebiaka – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie
Sprawiedliwości;
8.
zwrócono się z prośbą o podjęcie działań w celu organizacji obchodów Dnia Kuratora 25 czerwca,
również poprzez wręczenie odznaczeń Ministra Sprawiedliwości szczególnie zasłużonym kuratorom.

28 kwietnia 2016r. pismo KRK 30/IV/2016 skierowane do Pana Zbigniewa Ziobro - Ministra
Sprawiedliwości RP, Pana Patryka Jakiego – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, Pana
Mirosława Przybylskiego – Dyrektora Departamentu Wykonania Orzeczeń i Probacji w Ministerstwie
Sprawiedliwości dotyczące kwestii merytorycznych i płacowych związanych z wykonywaniem orzeczeń
o realizowaniu kontaktów osoby uprawnionej z dzieckiem w obecności kuratora sądowego.
6 maja 2016r. udział Przewodniczącego KRK w spotkaniach w Warszawie istotnych z punktu widzenia
kuratorskiej służby sądowej (w tym w Ministerstwie Sprawiedliwości).
30 maja 2016r. pismo KRK 37/IV/2016 skierowane do Pana Zbigniewa Ziobro - Ministra Sprawiedliwości
RP, odnośnie zabezpieczenia w budżecie na rok 2017 środków dla kuratorów sądowych w wymiarze
adekwatnym dla faktycznych potrzeb.
8 czerwca 2016r. pismo KRK 39/IV/2016 skierowane do Pana Zbigniewa Ziobro - Ministra
Sprawiedliwości RP, Pana Patryka Jakiego – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, Pana
Mirosława Przybylskiego – Dyrektora Departamentu Wykonania Orzeczeń i Probacji w Ministerstwie
Sprawiedliwości dotyczące działań związanych ze zmianą struktury organizacyjnej Ministerstwa
Sprawiedliwości, w szczególności ich skutków dla struktury i organizacji Kuratorskiej Służby Sądowej,
w tym prowadzonego nad nią nadzoru administracyjnego i merytorycznego w związku z projektem
zarządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 maja 2016 roku zmieniającego zarządzenie nr 8 Prezesa
Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 2015 roku w sprawie nadania statutu Ministerstwu Sprawiedliwości,
z którego wynika, że ma zostać powołany nowy Departament Spraw Rodzinnych i Nieletnich.
14 czerwca 2016r. pismo KRK 40/IV/2016 skierowane do Pana Zbigniewa Ziobro - Ministra
Sprawiedliwości RP, Pana Patryka Jakiego – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, Pana
Mirosława Przybylskiego – Dyrektora Departamentu Wykonania Orzeczeń i Probacji w Ministerstwie w
którym przedstawiono listę kuratorów zawodowych szczególnie zasłużonych dla służby, którym z okazji
uroczystych obchodów Dania Kuratora KRK rekomendowała przyznanie medali pamiątkowych przez
Ministra Sprawiedliwości.
21 czerwca 2016 roku, Warszawa, Ministerstwo Sprawiedliwości- udział w spotkaniu z Patrykiem JakimSekretarzem Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości i Mirosławem Przybylskim- Dyrektorem
Departamentu Wykonania Orzeczeń i Probacji w Ministerstwie Sprawiedliwości.
6 lipca 2016r. udział Przewodniczącego KRK w spotkaniach w Warszawie istotnych z punktu widzenia
kuratorskiej służby sądowej (w tym w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz Sejmie RP).
15 lipca 2016r. pismo KRK 48/IV/2016 skierowane do Pana Łukasza Piebiaka – Podsekretarza Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwości, w którym przedstawiono listę osób wyznaczonych do współpracy
w przedmiocie nadania kuratorom zawodowym dla dorosłych kompetencji przewidzianych dla
referendarzy sądowych dotyczących orzeczeń karnych w sprawach wykonywanych przez kuratorów
sądowych.
21 lipca 2016r. udział Przewodniczącego KRK w spotkaniach w Ministerstwie Sprawiedliwości istotnych
z punktu widzenia kuratorskiej służby sądowej.
23 sierpnia 2016r. spotkania w Ministerstwie Sprawiedliwości w kwestii delegowania kuratorów do
wykonywania czynności w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz zagadnień dotyczących Kuratorskiej Służby
Sądowej w Polsce.
9 września 2016r. udział Przewodniczącego KRK w ważnych dla kuratorskiej służby sądowej spotkaniach
w Ministerstwie Sprawiedliwości.

16 września 2016r. i 20 września 2016r. – pisma KRK 65/IV/2016 i KRK 67/IV/2016 skierowane do
Pana Patryka Jakiego – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości odnośnie warunków
delegowania kuratora zawodowego -sprawującego funkcję kuratora okręgowego/zastępcy kuratora
okręgowego, a także przez analogię kierownika zespołu kuratorskiej służby sądowej do pełnienia czynności
w Ministerstwie Sprawiedliwości.
28 września 2016r. – pismo KRK 69/IV/2016 skierowane do Pana Patryka Jakiego – Sekretarza Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwości odnośnie kandydatów do wykonywania czynności w Ministerstwie
Sprawiedliwości.
4 i 5 października 2016r. spotkania w Ministerstwie Sprawiedliwości w kwestii delegowania kuratorów
do wykonywania czynności w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz zagadnień dotyczących kuratorskiej
służby sądowej w Polsce.
11 października 2016r. - spotkanie z Panem Patrykiem Jakim – Sekretarzem Stanu w Ministerstwie
Sprawiedliwości w sprawie delegowania kuratorów do Ministerstwa Sprawiedliwości.
Przewodniczący Krajowej Kuratorów utrzymuje stały osobisty oraz telefoniczny kontakt z: Panem
Mirosławem Przybylskim – Dyrektorem Departamentu Wykonania Orzeczeń i Probacji, Panem Janem
Paziewskim – Dyrektorem Departamentu Budżetu i Efektywności Finansowej, Dyrektorem i Zastępcą
Dyrektora Departamentu Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości, Dyrektorem Departamentu
Legislacyjnego – Panem Tomaszem Darkowskim oraz Zastępcą Dyrektora Legislacyjnego Panem
Wojciechem Ulitką.

5. Opiniowanie aktów prawnych, inicjatywy KRK dotyczące Kuratorskiej Służby Sądowej:
22 lutego 2016r. pismo KRK 11/IV/2016 – stanowisko dotyczące rządowego projektu ustawy o zmianie
ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw z dnia 27 stycznia 2016r. ( druk
sejmowy nr 207) skierowane do Pana Andrzeja Matusiewicza – Przewodniczącego Sejmowej Podkomisji
stałej do spraw nowelizacji prawa karnego, wręczone zostało także posłom obecnym na posiedzeniu
Podkomisji oraz Panu Marcinowi Warchołowi– Podsekretarzowi Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości.
3 marca 2016r. pismo KRK 11/IV/2016 – stanowisko (zaktualizowana i poprawiona wersja pisma z dnia
22 lutego 2016 roku) dotyczące rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania
karnego oraz niektórych innych ustaw z dnia 27 stycznia 2016r. ( druk sejmowy nr 207 – po komisji druk
276) skierowane do Pana Marka Kuchcińskiego – Marszałka Sejmu RP, Pana Zbigniewa Ziobro - Ministra
Sprawiedliwości RP oraz Pana Patryka Jakiego – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości.
3 marca 2016r. pismo KRK 12/IV/2016 - stanowisko dotyczące nowelizacji Kodeksu Karnego
Wykonawczego i innych ustaw zarejestrowanej w Sejmie pod numerem 207, a następnie po opracowaniu
przez Nadzwyczajną komisję do spraw zmian w kodyfikacjach jako druk sejmowy nr 276 skierowane do
Pana Marka Kuchcińskiego – Marszałka Sejmu RP, Pana Zbigniewa Ziobro - Ministra Sprawiedliwości RP
oraz Pana Patryka Jakiego – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości.
3 marca 2016r. pismo KRK 13/IV/2016 – stanowisko donośnie projektu ustawy z dnia 22 grudnia 2015
roku o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy skierowane do Pana Marka Kuchcińskiego – Marszałka
Sejmu RP, Pana Zbigniewa Ziobro - Ministra Sprawiedliwości RP, Pana Patryka Jakiego – Sekretarza Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwości, Pana Mirosława Przybylskiego – Dyrektora Departamentu Wykonania
Orzeczeń i Probacji w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz Pana Tomasza Darkowskiego - Dyrektora
Departamentu Legislacyjnego w Ministerstwie Sprawiedliwości.

14 marca 2016r. pisma skierowane do Pana Stanisława Karczewskiego - Marszałka Senatu, w których
przedstawiono szczegółowe uwagi dotyczące:


KRK 16/IV/2016 opiniowanego rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks
postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw z dnia 27 stycznia 2016r. ( druk sejmowy
nr 207 – po komisji druk 276);



KRK 17/IV/2016 poprawki zawartej w art. 8 pkt 1 i 3 nowelizacji Kodeksu Karnego Wykonawczego
i innych ustaw zarejestrowanej w Sejmie pod numerem 207, a następnie po opracowaniu przez
Nadzwyczajną komisję do spraw zmian w kodyfikacjach jako druk sejmowy nr 276;



KRK 18/IV/2016 projektu ustawy z dnia 22 grudnia 2015 roku o zmianie ustawy - Kodeks karny
wykonawczy.

Powyższe pisma przesłano również do wiadomości Senatorów RP: Pana Roberta Mamątowa oraz Pana
Antoniego Szymańskiego.
1 kwietnia 2016r. pismo KRK 22/IV/2016 skierowane do Pana Marcina Warchoła - Podsekretarza Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwości, w którym przedstawiono opinię do projektu rozporządzenia Ministra
Sprawiedliwości w sprawie sposobu i trybu wykonywania czynności przez kuratorów sądowych w sprawach
karnych wykonawczych z dnia 11 marca 2016r.
11 kwietnia 2016r. pismo KRK 25/IV/2016 skierowane do Pana Marcina Warchoła - Wiceministra
Sprawiedliwości RP oraz Pana Patryka Jakiego – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości,
w którym przedstawiono opinię do Projektu Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego
rozporządzenie – Regulamin urzędowania sądów powszechnych.
10 maja 2016r. pismo KRK 32/IV/2016 skierowane do Pana Zbigniewa Ziobro - Ministra Sprawiedliwości
RP oraz Pana Patryka Jakiego – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, w którym
przedstawiono opinię do projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy.
24 czerwca 2016r. pismo KRK 43/IV/2016 skierowane do Pana Stanisława Gogacza – Przewodniczącego
Komisji Ustawodawczej Senatu RP odnośnie projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks Rodzinny
i Opiekuńczy oraz ustawy Kodeks Postępowania Cywilnego (druk senacki 187).
5 lipca 2016r. pismo KRK 51/IV/2016 skierowane do Pana dr Pawła Skuczyńskiego – Sekretarza
Porozumienia Samorządów Zawodowych i Stowarzyszeń Prawniczych, będące odpowiedzią na pismo z dnia
23 czerwca 2016r. odnośnie opiniowania projektów zmian w aktach prawnych przedstawionych przez
Ministerstwo Sprawiedliwości:


projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy przesłanego przy piśmie Ministra
Sprawiedliwości z dnia 22 czerwca 2016r. nr DL – III – 40-7-16 (KRK 52/IV/2016);



projektu ustawy o zmianie ustawy o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności przesłanego przy
piśmie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 czerwca 2016r. nr DL-III-408-9/16 (KRK 53/IV/2016);



projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie
przekazania niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw należących do właściwości
wydziałów rodzinnych i nieletnich z obszarów właściwości innych sądów rejonowych przesłanego przy
piśmie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 czerwca 2016r. nr DL-VI-4601-21/16/13 160615-00788
(KRK 54/IV/2016).

7 września 2016r. pismo KRK 62/IV/2016 skierowane do Pana dr Pawła Skuczyńskiego – Sekretarza
Porozumienia Samorządów Zawodowych i Stowarzyszeń Prawniczych odnośnie projektu rozporządzenia
Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 sierpnia 2016 w sprawie sposobu realizacji czynności prokuratora
w ramach kontroli nad czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi przesłanego przy piśmie Ministra
Sprawiedliwości z dnia 19 sierpnia 2016r. nr DL – III – 461-12/16.

10 listopada 2016r. pismo KRK 74/IV/2016 skierowane do Pana Zbigniewa Ziobro - Ministra
Sprawiedliwości RP, w którym przedstawiono opinię odnośnie projektu ustawy o zmianie ustawy- Kodeks
postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (UD 104) przekazanego do zaopiniowania pismem
z 26 października 2016 roku, oznaczonym DL-I-4190-8/16.
5 grudnia 2016r. pismo KRK 82/IV/2016 skierowane do Pana Zbigniewa Ziobro - Ministra
Sprawiedliwości RP, w którym przedstawiono opinię odnośnie projektu rozporządzenia Ministra
Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania
urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywaniu stażu urzędniczego.
12 grudnia 2016r. pismo KRK 83/IV/2016 skierowane do Pana Marcina Warchoła – Podsekretarza Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwości RP, w którym w odpowiedzi na pismo nr DL-VII-463-4/16/18 16112101792 przedstawiono opinię odnośnie projektu z dnia 21 listopada 2016 roku zmieniającego
rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich
w odniesieniu do rozwiązania dotyczącego wynagradzania zawodowych kuratorów sądowych
delegowanych do wykonywania czynności w Ministerstwie Sprawiedliwości.
13 grudnia 2016r. pismo KRK 85/IV/2016 skierowane do Pana Łukasza Piebiaka – Podsekretarza Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwości RP, w którym w odpowiedzi na pismo DSO – V – 4601- 11/16 z dnia
6 grudnia 2016 roku przedstawiono uwagi dotyczące projektu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości
zmieniającego zarządzenie w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych
działów administracji sądowej.

6. Udział w posiedzeniach komisji sejmowych i senackich:
12 stycznia 2016r. pismo KRK 4/IV/2016 skierowane do Pana Arkadiusza Mularczyka –
Przewodniczącego Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej
o umożliwienie przedstawicielom KRK udziału w pracach nad skierowanym do Sejmu Rządowym
projektem ustawy o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy – druk sejmowy nr 164.
28 stycznia 2016r. posiedzenie Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach, w trakcie którego
został rozpatrzony rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (druk
nr 164). Podczas posiedzenia Przewodniczący KRK wręczył Panu Patrykowi Jakiemu – Sekretarzowi Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwości „Projekt unormowania obowiązków kuratorów sądowych
w postępowaniu wykonawczym w sprawach opiekuńczych”.
16 lutego 2016r. wspólne posiedzenie Senackich Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz
Komisji Ustawodawczej, w trakcie którego odbyło się: 1. Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie
ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (druk
senacki nr 46). 2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (druk senacki nr
89, druki sejmowe nr 164, 210 i 210-A). Podczas posiedzenia podkomisji wręczone zostało pismo KRK
11/IV/2016 – stanowisko z dnia 22 lutego 2016 roku dotyczące rządowego projektu ustawy o zmianie
ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw z dnia 27 stycznia 2016r. ( druk
sejmowy nr 207) skierowane do Pana Andrzeja Matusiewicza – Przewodniczącego Sejmowej Podkomisji
stałej do spraw nowelizacji prawa karnego, wręczone zostało także posłom obecnym na posiedzeniu
Podkomisji oraz Panu Marcinowi Warchołowi– Podsekretarzowi Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości.
23 lutego 2016r. posiedzenie Podkomisji stałej do spraw nowelizacji prawa karnego, w trakcie którego
został rozpatrzony rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz
niektórych innych ustaw (druk nr 207).

14 marca 2016r. pisma KRK 14/IV/2016 skierowane do Senatu: do Pana Michała Seweryńskiego –
Przewodniczącego Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz o Pana Stanisława Gogacza
Przewodniczącego Komisji Ustawodawczej o umożliwienie przedstawicielom KRK udziału w pracach nad
skierowanym do Senatu projektem ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny oraz ustawy Kodeks karny
wykonawczy (druki senackie nr 104 i 105).
15 marca 2016r. posiedzenie połączonych senackich Komisji Ustawodawczej i Komisji Praw Człowieka,
Praworządności i Petycji na którym były rozpatrywane projekty ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny
oraz ustawy – Kodeks karny wykonawczy (druk senacki nr 105, druki sejmowe nr 218 i 271) oraz o zmianie
ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 104, druki sejmowe
nr 207, 276 i 276-A). Drogą elektroniczną przekazano pisma KRK 16,17,18/IV/2016 zawierające
proponowane poprawki do w/w regulacji. Dużą uwagę zwróciły zgłoszone przez przedstawicieli KRK
poprawki w zakresie przekazania kompetencji merytorycznych w postępowaniu wykonawczym kuratorom
zawodowym oraz w zakresie rozszerzenia zakresu stosowania systemu dozoru elektronicznego.
Przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości w osobach Sekretarza Stanu Patryka Jakiego oraz
Podsekretarza Stanu Marcina Warchoła również z zainteresowaniem przyjęli propozycje środowiska
kuratorskiego i zadeklarowali wolę podjęcia działań w kierunku ich zrealizowania w drodze kolejnych
przygotowywanych nowelizacji ustaw przy współpracy z Krajową Radą Kuratorów.
21 czerwca 2016r. Posiedzenie Komisji do Spraw Petycji - rozpatrzenie petycji w sprawie zmiany art. 91
ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 795 ze zm.)
(BKSP-145-76/16).
2 sierpnia 2016r. - 94 posiedzenie senackiej Komisji Ustawodawczej - pierwsze czytanie projektu ustawy
o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (druk
senacki nr 187).
16 listopada 2016r. posiedzenie Podkomisji stałej do spraw nowelizacji prawa karnego, prezydencki
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny i ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich (druk
nr 846) .
29 listopada 2016r. posiedzenie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka w sprawie rządowego projektu
ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy (druk nr 887) oraz rządowego projektu ustawy
o zmianie ustawy o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności (druk nr 931).
4 grudnia 2016r. posiedzenie Podkomisji stałej do spraw nowelizacji prawa karnego – kontynuacja
rozpatrzenia prezydenckiego Projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny i ustawy o postępowaniu
w sprawach nieletnich (druk nr 846) .
7. Inne inicjatywy i aktywność KRK:
13 stycznia 2016r., 10 lutego 2016r., 9 marca 2016r., 6 kwietnia 2016r., 20 kwietnia 2016r.,
1 czerwca 2016r., 7 września 2016r., 5 października 2016r., 7 grudnia 2016r., 21 grudnia 2016r. spotkanie Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych.
8 lutego 2016r. udział w obchodach 97 rocznicy powstania Służby Więziennej.
25 lutego 2016r. spotkanie ze Stowarzyszeniami Kuratorskimi (sześcioma) oraz Fundacją Probare w celu
wypracowania Porozumienia o współpracy w lokalu Fundacji „Dom Pokoju”, ul. Łokietka 5, Wrocław.
11 i 12 marca 2016r. zamknięcie prac w Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Rodzinnego przy Rzeczniku Praw
Dziecka w zakresie „Projektu unormowania obowiązków kuratorów sądowych w postępowaniu wykonawczym
w sprawach opiekuńczych” (Księga postepowanie wykonawcze).

21 marca 2016r. Sąd Rejonowy w Koninie - wręczenie przez Rzecznika Praw Człowieka Pana Adama
Bodnara Odznaki Honorowej „Za zasługi dla ochrony praw człowieka” przyznanej Agnieszce Bartkowiak
(medal został przekazany mężowi Ś.p. A.Bartkowiak) na wniosek Krajowej Rady Kuratorów (z udziałem
Prezydium Krajowej Rady Kuratorów).
28 kwietnia 2016r. spotkanie z Panią Beatą Kempą – Szefową Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
13 maja 2016r. Sąd Rejonowy w Cieszynie - wręczenie przez Rzecznika Praw Człowieka Pana Adama
Bodnara Odznaki Honorowej „Za zasługi dla ochrony praw człowieka” Pani Aleksandrze Dyrdzie na wniosek
Krajowej Rady Kuratorów (z udziałem Prezydium Krajowej Rady Kuratorów).
7 czerwca 2016r. spotkanie z Panią Beatą Kempą – Szefową Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
24 czerwca 2016r. pismo KRK 45/IV/2016 – apel do Delegatów do Krajowej Rady Kuratorów
o wypełnienie pilotażowej ankiety przeznaczonej dla Delegatów KRK, która powstała w ramach projektu
badawczego pt. „Bezpieczeństwo kuratorów sądowych w świetle badania ankietowego”. Krajowa Rada
Kuratorów pismem nr KRK 28/IV/2016 z dnia 13 kwietnia 2016r. zwróciła się do Pana Patryka Jakiego –
Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości z prośbą o zlecenie Instytutowi Wymiaru
Sprawiedliwości badań naukowy dotyczących bezpieczeństwa pracy kuratorów sądowych.
30 czerwca 2016r. pismo 47/IV/2016 adresowane do Kuratorów Okręgowych o wypełnienie tabel
dotyczących przypadków negatywnie wpływających na przebieg wykonania obowiązków służbowych
kuratorów zawodowych w okresie od 1 stycznia 2015r. do 30 czerwca 2016r.
1 lipca 2016r. uroczyste zakończenie szkolenia zawodowego na pierwszy stopień oficerski Służby
Więziennej, które odbyło się w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu.
1 września 2016r. pismo KRK 58/IV/2016 skierowane do Prezesów Sądów Apelacyjnych, w którym na
podstawie art. 2 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 roku,
Nr 112, poz. 1198 z poźn. zm.) zwrócono się z uprzejmą prośbą o udostępnienie danych na temat wysokości
wydatków ponoszonych na dodatki funkcyjne dla kuratorów sądowych, o których mowa w §3
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 roku w sprawie wynagrodzeń kuratorów
zawodowych i aplikantów kuratorskich (Dz.U. z 2002 roku, Nr 239, poz. 2037 z późn. zm.) za okres od
1 stycznia 2016 roku do 30 czerwca 2016 roku.
6 września 2016r. pismo KRK 59/IV/2016 skierowane za pośrednictwem Kuratorów Okręgowych do
wszystkich kuratorów w Polsce o wypełnienie ankiety, która powstała w ramach projektu badawczego
pt. „Bezpieczeństwo kuratorów sądowych w świetle badania ankietowego”.
9 września 2016r., 4 października 2016r. udział Przewodniczącego KRK w spotkaniu Prezesów
Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego, które odbyło się w siedzibie Naczelnej Rady Adwokackiej
w Warszawie.
15 września 2016r. pismo KRK 66/IV/2016 skierowane za pośrednictwem Kuratorów Okręgowych do
wszystkich kuratorów w Polsce o wskazanie kierunku wydatkowania pieniędzy przeznaczonych na wzrost
budżetu na wynagrodzenia kuratorskiej służby sądowej.
13- 14 października 2016r., szkolenie kuratorów zawodowych okręgu sieradzkiego, Kazimierz Dolny.
10 listopada 2016r. pismo KRK 75/IV/2016 skierowane do Kuratorów Okręgowych oraz Kierowników
Zespołów Kuratorskiej Służby Sądowej w Polsce o skorzystanie z uprawnień wynikających z art. 37 ust. 2
pkt 6 oraz z art. 41 ust.1 pkt 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o kuratorach sądowych (t.j. Dz. U. z 2014
roku, poz. 795 ze zm.), analizę wysokości przewidywanych oszczędności wydatków na ryczałty w sądach
oraz potrzeb rzeczowych zespołów kuratorskich (np. komputery, specjalistyczne programy komputerowe,
kserokopiarki, środki poprawiające bezpieczeństwo kuratorów czy wręcz meble biurowe) i podjęcie
w porozumieniu i wspólnie z dyrektorami sądów rejonowych oraz apelacyjnych działań zmierzających do
poprawy wyposażenia Kuratorskiej Służby Sądowej.

23 listopada 2016r. pismo KRK 76/IV/2016 skierowane do Pana Pawła Kozłowskiego – Kierownika
Ośrodka Kuratorskiego nr 1 przy Sądzie Rejonowym w Słupsku z okazji 45-lecia Ośrodka.
24 listopada 2016r. pismo KRK 77/IV/2016 skierowane do Pana Krzysztofa Jasińskiego – Zastępcy
Kuratora Okręgowego w Nowym Sączu z podziękowaniami dla kuratorów zrzeszonych w Dolnośląskim
Stowarzyszeniu Kuratorów Sądowych FRONTIS i Stowarzyszeniu Sursum Corda w Nowym Sączu za pomysł,
inicjatywę i stworzenie Portalu Pomocy Postpenitencjarnej: http://www.codalej.info oraz objęcia tego
przedsięwzięcia Honorowym Patronatem Krajowej Rady Kuratorów.
8. Aktywność Prezydium KRK w mediach:
11 października 2016r. – udział Henryka Pawlaczyka w programie telewizyjnym w TVP3 w sprawie
umieszczenia małoletnich z Łodzi w pieczy zastępczej.
9. Udział w Konferencjach:
25 – 26 lutego 2016r. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego - konferencja
naukowa pt. „Kara ograniczenia wolności w perspektywie nowych założeń polityki kryminalnej w Polsce”
7 kwietnia 2016r. debata Penitencjarno - Probacyjna w siedzibie Collegium Humanisticum w Toruniu.
9 - 10 maja 2016r. Cieszyn - II międzynarodowa konferencja naukowa nt. "WSPÓŁCZESNE TENDENCJE
W RESOCJALIZACJI" pod patronatem honorowym Ministra Sprawiedliwości, Wydział Etnologii i Nauk
o Edukacji, Uniwersytet Śląski, filia w Cieszynie.
10 maja 2016 roku, warsztaty „Komunikacja i budowanie przestrzeni w pracy z trudnym rodzicem”,
Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji, Uniwersytet Śląski, filia w Cieszynie.
16 maja 2016r. konferencja pt. „Współczesne zagrożenia młodzieży. Skala problemu – przeciwdziałanie”,
która odbyła się w Sali Sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.
23 maja 2016r. konferencja pt. „Obywatel a edukacja prawna”, która odbyła się w Dworze Artusa
w Gdańsku.
26 września 2016r. konferencja „Udział sędziego w debacie publicznej”, która odbyła się w Warszawie
w Sądzie Najwyższym.
12 października 2016r. - zamknięte seminarium naukowe pt. „Reakcja sądu rodzinnego na przejawy
demoralizacji i czyny karalne”.
19 października 2016r. konferencja – seminarium: „Prawo w działaniu – programy korekcyjnoedukacyjne realizowane w środowisku otwartym i zakładach karnych” – Warszawa, Instytut Wymiaru
Sprawiedliwości.
15 listopada 2016r. Pałac Prezydencki, ul. Krakowskie Przedmieście 46/48 – seminarium dotyczące
społecznych i prawnych aspektów zjawiska tzw. porwań rodzicielskich;
1 grudnia 2016r. Instytut Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie, seminarium naukowe poświęcone
problematyce wykonywania nadzorów kuratorskich w sprawach opiekuńczych i współpracy służb
społecznych w tym zakresie.

10. Współpraca z Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury:
29 lutego 2016r. – przedstawienie propozycji zagadnień interesujących kuratorów sądowych, które
mogłyby zostać objęte dodatkowymi szkoleniami organizowanymi przez KSSiP wykraczającymi poza
harmonogram działalności szkoleniowej na 2016r.
8 września 2016r. pismo 63/IV/2016 adresowane do Pani SSA dr hab. Małgorzaty Manowskiej – Dyrektor
Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie z uprzejmą prośbą o:


zorganizowanie w roku bieżącym cyklu szkoleń dla kuratorów wykonujących orzeczenia
w sprawach karnych z zakresu Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 czerwca 2016r.
w sprawie sposobu i trybu wykonywania czynności przez kuratorów sądowych w sprawach karnych
wykonawczych z jednoczesnym rekomendowaniem na wykładowców w ww. zakresie tematycznym:
Tomasza Krzymińskiego i Adama Syldatka;



rozważenie możliwości uwzględnienia w harmonogramie działalności szkoleniowej KSSiP na 2017r.
szkolenia dla kadry kierowniczej Kuratorskiej Służby Sądowej z zakresu gospodarki finansowej
sądów oraz z zakresu menagerskiego zarządzania zasobami ludzkimi z uwzględnieniem nagradzania
i motywowania finansowego i pozafinansowego.

PODZIĘKOWANIA:
Prezydium pragnie wyrazić wdzięczność za stałą pomoc i zaangażowanie w wypełnianie zadań
i działań przypisanych Radzie wszystkim Delegatom do Krajowej Rady Kuratorów, a w szczególności
Tomaszowi Krzymińskiemu (okręg białostocki) oraz (osoby wymienione zostały w kolejności
alfabetycznej):
Marii Babickiej – okręg bielski
Grzegorzowi Ciakowi – okręg ostrołęcki
Janowi Dąbkowskiemu - okręg warszawski
Marzenie Depińskiej - okręg sieradzki
Karolowi Knopowi - okręg poznański
Jolancie Łagodzińskiej - okręg kaliski
Tomaszowi Maculowi – okręg szczeciński
Adamowi Rakocy - okręg rzeszowski
Dariuszowi Rumińskiemu - okręg warszawsko-praski
Waldemarowi Salińskiemu - okręg elbląski
Aleksandrowi Samkowi - okręg wrocławski
Rafałowi Sitarzowi - okręg opolski
Lechowi Sobieszczukowi - okręg lubelski
Adamowi Syldatkowi - okręg koszaliński
Janowi Wacławiakowi - okręg łódzki
Elżbiecie Żytyńskiej- Chwast - okręg gliwicki.
Dziękujemy również ekspertom wspierającym Krajową Radę Kuratorów w wypełnianiu ustawowych
zadań:
Annie Janus-Dębskiej
Łukaszowi Kwadransowi
Andrzejowi Martuszewiczowi
Krzysztofowi Stasiakowi
Rafałowi Trocha

a także partnerom z Fundacji na Rzecz Rozwoju Probacji „Probare”, stowarzyszeniom kuratorskim
i dbającym o medialny wizerunek Kuratorskiej Służby Sądowej zespołom redakcyjnym z portali
internetowych:
kurator.info w składzie: Grzegorz Miśta, Aleksander Samek.
kuratorzy.pl w składzie: Grzegorz Bystry, Agnieszka Ochal, Rafał Skręt.

Przewodniczący
Krajowej Rady Kuratorów
Henryk Pawlaczyk
Zastępca Przewodniczącego
Krajowej Rady Kuratorów
Grzegorz Kozera
Sekretarz
Krajowej Rady Kuratorów
Renata Cieszko

