
 

 

Warszawa, dnia 07 listopada 2013 roku 

K O M U N I K A T  
z XVI POSIEDZENIA KRAJOWEJ RADY KURATORÓW 

W dniach 06- 07 listopada 2013 roku, w gmachu Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie, 

odbyło się XVI posiedzenie Krajowej Rady Kuratorów. Zaproszenie do udziału w nim przyjął Pan 

Marek Biernacki- Minister Sprawiedliwości RP, który pomimo rozlicznych obowiązków znalazł 

czas na spotkanie z reprezentantami środowiska kuratorów sądowych. Ponadto obecni byli Pan 

Stanisław Chmielewski- Podsekretarz Stanu i Pan Krzysztof Mycka- Naczelnik Wydziału Kurateli. 

Wystąpienia Pana Marka Biernackiego- Ministra Sprawiedliwości RP.  (fotografia: Włodzimierz Bronowski- delegat Okręgu Płock) 

W swoim wystąpieniu, Pan Minister Sprawiedliwości podkreślił znaczenie roli Kuratorskiej 

SłuŜby Sądowej w wykonywaniu orzeczeń, co w jego ocenie wpływa na kształtowanie 

pozytywnego wizerunku wymiaru sprawiedliwości w odbiorze społecznym. Zadeklarował 

gotowość współpracy w istotnych kwestiach, związanych z funkcjonowaniem kurateli, 

w szczególności poprzez włączenie reprezentantów środowiska kuratorskiego w prace nad aktami 

prawnymi bezpośrednio dotyczącymi Kuratorskiej SłuŜby Sądowej, jak równieŜ zadań przez nią 

wykonywanych. Stwierdził równieŜ, iŜ drzwi jego gabinetu są zawsze otwarte dla przedstawicieli 

grupy zawodowej kuratorów sądowych, wyraŜając jednocześnie gotowość do spotkania się 

z Prezydium Krajowej Rady Kuratorów. 



 

 

Głos zabrał takŜe Pan Stanisław Chmielewski- Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 

Sprawiedliwości, który podkreślił, iŜ wprowadzone w dniu 26 marca 2013 roku Rozporządzenie 

Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu wykonywania obowiązków i uprawnień przez 

kuratorów sądowych w sprawach karnych wykonawczych (Dz.U. z 2013 roku, poz. 335) 

zracjonalizowało i poprawiło efektywność pracy kuratorów sądowych. W odpowiedzi 

Przewodniczący Krajowej Rady Kuratorów poinformował gremium, iŜ w dniu 23 października 

2013 roku, zgodnie z uchwałą Krajowej Rady Kuratorów, w Trybunale Konstytucyjnym został 

złoŜony wniosek o sprawdzenie zgodności przepisów rozporządzenia z Ustawą Zasadniczą. 

Nadto, Przewodniczący podkreślił, iŜ przedmiotowe rozporządzenie w Ŝaden sposób 

nie rozwiązuje istniejących od wielu lat istotnych dla funkcjonowania Kuratorskiej SłuŜby Sądowej 

problemów, a wręcz je pogłębia. Nadto, zarówno Pan Podsekretarz Stanu, jak i Pan Krzysztof 

Mycka potwierdzili, Ŝe trwają intensywne prace nad zmianą Ustawy o kuratorach sądowych. 

Projekt załoŜeń do planowanych zmian oparty jest o propozycje wypracowane w 2008 roku, które 

w ocenie Pana Naczelnika w znaczącej części zostały juŜ skonsultowane ze środowiskiem 

kuratorskim. 

Pani Barbara Wilamowska przedstawiła informację na temat prac Zespołu ds. Przygotowania 

Oceny Funkcjonowania Organów Probacji i Więziennictwa, powołanego na podstawie 

Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości Nr 200/12/BM z dnia 25 października 2012 roku. 

W pracach tego dwunastoosobowego zespołu nie przewidziano udziału przedstawicieli Krajowej 

Rady Kuratorów. Pan Stanisław Chmielewski uznał, iŜ reprezentantami środowiska kuratorskiego 

są Pani Barbara Wilamowska- zawodowy kurator sądowy delegowany do Ministerstwa 

Sprawiedliwości oraz Pani Małgorzata Grygoruk- kurator specjalista z okręgu Warszawa. 

Z wypowiedzi Pani Barbary Wilamowskiej wynika, iŜ zakończenie prac zespołu przewidywane 

jest na grudzień 2013 roku. 

Podczas posiedzenia zaproszeni kuratorzy z okręgu wrocławskiego, a takŜe okręgu 

warszawsko- praskiego poinformowali delegatów o zdarzeniach, które były przedmiotem 

publikacji medialnych. W konsekwencji tych wystąpień Krajowa Rada Kuratorów podjęła uchwałę 

o upowaŜnieniu Prezydium do reagowania na pojawiające się sprawy medialne z udziałem 

kuratorów sądowych. 

Delegat Jan Dąbkowski poinformował o brutalnej napaści na społecznego kuratora sądowego, 

do której doszło podczas wypełniania czynności słuŜbowych. Poszkodowany kurator doznał 

rozlicznych, powaŜnych obraŜeń wymagających hospitalizacji, a sprawca napaści został poddany 

obserwacji psychiatrycznej. Krajowa Rada Kuratorów zobowiązała Prezydium do wystąpienia 

do Prokuratora Generalnego, Rzecznika Praw Obywatelskich i Krajowej Rady Sądownictwa w 

sprawie podjęcia działań na rzecz ochrony prawnej naleŜnej funkcjonariuszowi publicznemu 

jakim jest kurator sądowy. 



 

 

Pan Andrzej Martuszewicz- Prezes Fundacji „Probare” i ekspert Krajowej Rady Kuratorów, 

wraz z członkami zarządu: Panią Anną Janus- Dębską, Panem Adamem Syldatkiem i Panem 

Łukaszem Kwadransem przedstawili informację na temat działalności fundacji powołanej 

do wspierania rozwoju kurateli sądowej. Poruszony został temat ubezpieczeń dedykowanych dla 

kuratorów sądowych, przy uwzględnieniu w nich tak istotnych elementów jak odpowiedzialność 

cywilna i zapewnienie ochrony prawnej w związku z wykonywaniem obowiązków 

pracowniczych. Krajowa Rada Kuratorów wyraziła aprobatę dla planów zorganizowana 

II Kongresu Kuratorskiego i wydania broszury informacyjnej o zadaniach i działalności 

Kuratorskiej SłuŜby Sądowej. Wymagało to będzie zgromadzenia odpowiedniej ilości środków 

finansowych i tym samym zaangaŜowania ze strony całego środowiska. 

Pan Tomasz Krzymiński- Przewodniczący Komisji Legislacyjno- Prawnej omówił zasadnicze 

kierunki rozwoju Kuratorskiej SłuŜby Sądowej, w kontekście nadesłanych przez kuratorów uwag 

i opinii do projektu nowelizacji Ustawy o kuratorach sądowych z dnia 19 czerwca 2013 roku. 

Natomiast, Pan Grzegorz Kozera- Zastępca Przewodniczącego przedstawił propozycje zmian 

w Regulaminie Krajowej Rady Kuratorów. 

Przewodniczący Pan Henryk Pawlaczyk poinformował o działaniach Prezydium w okresie 

pomiędzy posiedzeniami Rady, między innymi o udziale w spotkaniu z Delegacją Sędziów Sądu 

Okręgowego Hrabstwa Cook, Illinois, USA. 

Krajowa Rada Kuratorów podjęła uchwały, dotyczące: 

• wyraŜenie opinii na temat projektu zmian Ustawy o postępowaniu w sprawach 

nieletnich z dnia 18 października 2013 roku; 

• opracowania załoŜeń do wystąpienia Pana Adama Rakoczego zaproszonego przez 

francuską Krajową Szkołę Administracji Penitencjarnej (ENAP) do udziału 

w seminarium na temat „Oceny stopnia zagroŜenia i ryzyka powrotu do popełnienia 

przestępstwa przez sprawców przestępstw popełnionych na tle seksualnym. Praktyka 

we Francji i w krajach sąsiednich”. 


