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INFORMACJA
O PRACACH PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY KURATORÓW

28 GRUDNIA 2018 ROKU
Prezydium Krajowej Rady Kuratorów uprzejmie informuje, że 28 grudnia 2018 roku odbyło się
spotkanie przedstawicieli Krajowej Rady Kuratorów z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie
Sprawiedliwości- Łukaszem Piebiakiem. Nadto stronę rządową reprezentowali Zastępca Dyrektora
Departamentu Legislacyjnego Prawa Karnego- Wojciech Ulitko, Naczelnik Wydziału do spraw
Usprawnienia Sądów Powszechnych w Departamencie Nadzoru Administracyjnego- Marek Korczyński
i Naczelnik Wydziału Kurateli- Łukasz Burliga.
Krajowa Rada Kuratorów reprezentowana była przez Prezydium: Przewodniczącego- Grzegorza
Kozerę, Zastępcę Przewodniczącego- Waldemara Salińskiego i Sekretarza- Renatę Cieszko.
Tematy poruszone podczas spotkania dotyczyły przygotowań do obchodów jubileuszu 100-lecia
Kurateli sądowej w Polsce, a także zapowiadanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości zmiany ustawy
o kuratorach sądowych.
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości wyszedł z propozycją zorganizowania
obchodów jubileuszu 100-lecia Kurateli sądowej w Polsce wspólnie z Krajową Radą Kuratorów i wsparcia
już podjętych działań samorządu kuratorskiego oraz stowarzyszeń kuratorskich na rzecz zorganizowania
III Kongresu Kuratorskiego. Wiceminister Łukasz Piebiak zadeklarował wsparcie Ministerstwa
Sprawiedliwości w organizacji tego przedsięwzięcia, które pozwoliłoby na nadanie mu właściwej rangi.
Jako osoba odpowiedzialna ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości za współpracę z Krajową Radą
Kuratorów w organizacji III Kongresu Kuratorskiego, wskazany został Naczelnik Wydziału KurateliŁukasz Burliga.
Wiceminister poinformował przedstawicieli Krajowej Rady Kuratorów, że 11 grudnia 2018 roku
został skierowany wniosek o wpisanie do wykazu prac legislacyjnych Rządu nowelizacji ustawy
o kuratorach sądowych (co wskazuje, że zostanie ona przeprowadzona). Z wypowiedzi Podsekretarza
Stanu Łukasza Piebiaka wynikało, iż skierowanie tego wniosku ma charakter wyprzedzający, gdyż
nie ma jeszcze wypracowanego ostatecznego kształtu projektu zmiany tej ustawy. Wstępnie opracowane
zostały alternatywne koncepcje rozwiązań, które nie pozwalają jeszcze jednoznacznie określić czy będzie
to obszerna nowelizacja ustawy o kuratorach sądowych, czy też nowy akt prawny. Decyzja w tym zakresie
powinna zapaść w pierwszej dekadzie stycznia 2019 roku. Wiceminister nie potrafił określić jak długo
może trwać okres oczekiwania na wpisanie ustawy o kuratorach sądowych do wykazu prac
legislacyjnych Rządu, spodziewa się jednak, że już w lutym 2019 roku będzie mógł być opublikowany
przygotowany projekt, który poddany zostanie dalszej procedurze legislacyjnej. Wypowiedzi
Wiceministra Łukasza Piebiaka mogą wskazywać, że dla Ministerstwa Sprawiedliwości priorytetem
jest wprowadzenie przepisów pozwalających na realny nadzór Ministra Sprawiedliwości nad Kuratorską
Służbą Sądową, usprawnienie postępowania dyscyplinarnego, a także wprowadzenie mechanizmów
pozwalających na wyrównywanie dysproporcji w obciążeniu pracą kuratorów zawodowych.
Przewodniczący Krajowej Rady Kuratorów podkreślił zaniepokojenie środowiska kuratorów
sądowych wobec braku informacji na temat planowanych zmian, w szczególności w sytuacji,

gdy wiadomości docierające do kuratorów wskazują, że założenia takie zostały już przedstawione
podczas narady prezesów sądów okręgowych. W nawiązaniu do wypowiedzi Podsekretarza Stanu
o wpływających do Wydziału Kurateli interpelacjach poselskich wyjaśnił, że kontakty kuratorów
sądowych z parlamentarzystami są wymiernym wyznacznikiem tego zaniepokojenia.
Delegacja Krajowej Rady Kuratorów za najważniejszą kwestię uznała konieczność utrzymania
dotychczasowej struktury służby, co w kontekście wypowiedzi Podsekretarza Stanu nie wydaje się
być zagrożone, jej usytuowania jako zawodu zaufania publicznego, a także określenia statusu kuratora
zawodowego jako pracownika merytorycznego, samodzielnego w doborze metod pracy. Zwróciła także
uwagę na potrzebę uregulowania postępowania wykonawczego w sprawach opiekuńczych,
w szczególności w sprawach dotyczących kontaktów rodziców z dziećmi realizowanych w obecności
kuratora, czy też przymusowego odebrania osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub opiece,
dostosowania standardów obciążenia pracą do aktualnych realiów, w tym uwzględnienia bardzo
znaczącego obciążenia wywiadami środowiskowymi, których te standardy w ogóle nie obejmują.
Przedstawiła możliwość przejęcia przez kuratorów zawodowych dla dorosłych decyzji w sprawach, które
dotychczas pozostawały w kompetencji referendarzy sądowych, a przez kuratorów rodzinnych spraw
z zakresu kontroli prawnej opieki lub kurateli, przy jednoczesnym wyposażeniu kuratorów rodzinnych
w odpowiednie narzędzia pozwalające na skuteczne wykonywanie takich orzeczeń.
Ustalono, że najdalej do połowy stycznia 2019 roku Krajowa Rada Kuratorów przedstawi
Podsekretarzowi Stanu Łukaszowi Piebiakowi pisemne opracowanie uwzględniające listę zagadnień
i propozycje ich uregulowania, które unormowane zostać powinny przy okazji nowelizacji ustawy
ustrojowej- także w odniesieniu do tych czynności wykonywanych przez kuratorów sądowych, które
regulują ustawy inne niż ustawa o kuratorach sądowych. Zostaną one poddane analizie Ministerstwa
Sprawiedliwości, a Podsekretarz Stanu zadeklarował otwartość na bardziej cykliczną współpracę
i spotkanie się z przedstawicielami Krajowej Rady Kuratorów.
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