PROTOKÓŁ
z I posiedzenia Krajowej Rady Kuratorów
IV Kadencji w dniu 12 czerwca 2014 r.
1. Miejsce obrad: Ministerstwo Sprawiedliwości RP Warszawa Aleje Ujazdowskie 11,
sala 501
2. Czas trwania: 900- 1500
3. Liczba obecnych delegatów: 43, nieobecnych 2 (delegaci z okręgów tarnobrzeskiego
oraz kieleckiego).
4. Przebieg obrad (obrady były również rejestrowane w formie audio):
Posiedzenie otworzył Przewodniczący KRK III Kadencji- Henryk Pawlaczyk.
Przywitał wszystkich delegatów i w nawiązaniu do porządku obrad zaproponował jego
zmianę poprzez ujęcie informacji dotyczącej aktualnych ustaleń w sprawie oferty
ubezpieczeniowej, jaka została skierowana do kuratorów.
W dalszej kolejności głos zabrał Lech Sobieszczuk- delegat okręgu lubelskiego,
który złożył wniosek o rozważenie czy nie istnieje konieczność przyjęcia nowego
regulaminu pracy Krajowej Rady Kuratorów. Wskazał, że przedstawiony regulamin
przyjęty został uchwałą KRK w 2002 roku, natomiast w 2006 r. oraz w 2010 r. był przez
Radę zmieniany. Wobec tego należy przyjąć, że obowiązuje Radę regulamin z 2010 r.
Tomasz Krzymiński – delegat okręgu białostockiego- poinformował zebranych,
że Regulamin z 2002 r. jest tekstem jednolitym i zostały na nim uwzględnione poprawki
z 2006 oraz 2010 r. Wobec tego powinien być podstawą dzisiejszych obrad.
Dariusz Zabrocki- delegat okręgu słupskiego- przyłączając się do opinii
poprzednika wyjaśnił, że regulamin z 2002r. zaproponowany do przyjęcia przez Radę
jest obowiązujący, ponieważ uwzględnia zmiany i powinien być podstawą dzisiejszych
obrad. Dariusz Zabrocki zaproponował również przedstawienie się przez każdego
z delegatów.
Nastąpiła prezentacja delegatów z poszczególnych okręgów.
Henryk Pawlaczyk poinformował, że Prezydium KRK po uwzględnieniu uwag
dotyczących regulaminu zdecydowało o wycofaniu z porządku obrad punktu
dotyczącego głosowana nad regulaminem. Poddał pod głosowanie porządek obrad.
Zaproponowany porządek obrad został przyjęty przez KRK (głosowało 43 delegatów40 głosów za przyjęciem, 3 głosy wstrzymujące).
Przewodniczący KRK przystępując do realizacji porządku obrad dotyczącego
wyborów Prezydium KRK zaprosił delegatów do zgłaszania kandydatów na członków
komisji skrutacyjnej. Zgłoszone osoby wyraziły zgodę na udział w pracach komisji
skrutacyjnej, a w głosowaniu powołana został komisja skrutacyjna w składzie:


Karol Knop- delegat okręgu poznańskiego – przewodniczący



Irena Karkosz- delegat okręgu zielonogórskiego – członek



Dariusz Zabrocki- delegat okręgu słupskiego – członek.

Henryk Pawlaczyk zaprosił delegatów do zgłaszania kandydatów
na Przewodniczącego KRK oraz złożył wniosek o przeprowadzenie głosowania tajnego.

Delegat okręgu częstochowskiego- Grzegorz Kozera zgłosił kandydaturę Henryka
Pawlaczyka. Henryk Pawlaczyk wyraził zgodę na kandydowanie. Nie zgłoszono innych
kandydatów, wobec tego zamknięto listę, a Komisja skrutacyjna przystąpiła
do sporządzania kart do głosowania.
W międzyczasie Henryk Pawlaczyk podał informacje dotyczące organizowanego
pod patronatem Ministra Sprawiedliwości II Kongresu Kuratorskiego „Kuratorzy w
służbie społeczeństwu obywatelskiemu”, który odbędzie się we wrześniu. Henryk
Pawlaczyk podał wstępny plan kongresu z podziałem na moduły i bloki tematyczne.
Złożył podziękowania Tadeuszowi Jedynakowi- ekspertowi KRK za pomoc w organizacji
i opracowaniu jego założeń programowych. Poinformował też zebranych,
że do 15 czerwca bieżącego roku zostanie rozesłania informacja do poszczególnych
okręgów o wytypowanie kandydatów do wzięcia udziału w kongresie.
Delegat okręgu świdnickiego – Łukasz Kwadrans złożył wniosek
o przedstawienie przez kandydata na przewodniczącego KRK planu swojego działania
w kolejnej kadencji. W związku z tym, Henryk Pawlaczyk poinformował zebranych
o dotychczasowych osiągnięciach oraz programie na następną kadencję.
Przystąpiono do głosowania. Przewodniczący komisji skrutacyjnej stwierdził
quorum i poinformował zebranych o sporządzeniu opieczętowanych kart do głosowania
oraz regulaminie głosowania. Po przeprowadzeniu głosowania i krótkiej przerwie
Przewodniczący Komisji skrutacyjnej ogłosił jego wyniki:
Podczas głosowania obecnych było 43 delegatów. Oddane zostały 42 głosy ważne.
Za wyborem Henryka Pawlaczyka głosowało 38 delegatów, przeciwko zagłosowało
2 delegatów, wstrzymało się od głosu 2 delegatów.
Na Przewodniczącego Krajowej Rady Kuratorów IV kadencji został wybrany
Henryk Pawlaczyk – delegat okręgu bydgoskiego.
Henryk Pawlaczyk podziękował delegatom za okazane zaufanie, a następnie
przystąpiono do zgłaszania kandydatów na Zastępcę przewodniczącego KRK. Henryk
Pawlaczyk zgłosił kandydaturę dotychczasowego zastępcy- Grzegorza Kozery- delegata
okręgu częstochowskiego. Grzegorz Kozera wyraził zgodę na kandydowanie. Wobec
nie zgłoszenia kolejnych kandydatów zamknięto listę. Przystąpiono do głosowania.
Przewodniczący komisji skrutacyjnej ogłosił wyniki:
Zebranych 43 delegatów. Za wyborem Grzegorza Kozery głosowało 42 delegatów,
nie oddano głosów przeciw. Oddano 1 głos wstrzymujący.
Na Zastępcę Przewodniczącego KRK IV Kadencji został wybrany Grzegorz Kozeradelegat okręgu częstochowskiego.
Grzegorz Kozera podziękował delegatom za okazane zaufanie i zadeklarował
działanie na rzecz spajania Rady i jej dalszej działalności.
Przewodniczący KRK otworzył listę kandydatów na sekretarza KRK. Henryk
Pawlaczyk zgłosił kandydaturę Renaty Cieszko- delegata okręgu siedleckiego, pełniącej
tę funkcję w poprzedniej kadencji. Renata Cieszko wyraziła zgodę na kandydowanie.
Wobec nie zgłoszenia kolejnych kandydatur zamknięto listę i przystąpiono
do głosowania. Następnie Przewodniczący Komisji skrutacyjnej ogłosił jego wyniki:
Zebranych 43 delegatów. Za wyborem Renaty Cieszko głosowało 42 delegatów,
nie oddano głosów przeciw. Oddano 1 głos wstrzymujący.
Na Sekretarza KRK IV Kadencji została wybrana Renata Cieszko- delegat okręgu
siedleckiego.

Renata Cieszko podziękowała zebranym za okazane zaufanie i zapewniła o swojej
dalszej współpracy zarówno z członkami Prezydium jak również wszystkimi delegatami
KRK.
Przewodniczący KRK poinformował zebranych, że obecny na posiedzeniu
Andrzej Martuszewicz- ekspert KRK, Prezes Fundacji „Probare” został odznaczony
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i poprosił go o zabranie głosu.
Andrzej
Martuszewicz
zadeklarował
dalszą
współpracę
z
KRK
na dotychczasowych zasadach. Zaapelował o konsolidację działań całego środowiska
kuratorskiego. Docenił dotychczasowe działania i duże zaangażowanie uprzedniego
i obecnego Prezydium KRK. Następnie A. Martuszewicz odczytał podziękowanie
dla Adama Syldatka za pracę w charakterze Zastępcy Przewodniczącego w latach 20102013 i wręczył je osobiście. Odczytał także podziękowanie dla Anny Janus-Dębskiej
Sekretarza KRK w latach 2010-2013.
Przystąpiono do ustalenia składów poszczególnych Komisji stałych KRK poprzez
wpisywanie się delegatów na listy, po czym komisje ukonstytuowały się i wyłoniły
przewodniczących:


Komisja Etyki- Przewodniczący Waldemar Saliński- delegat okręgu
elbląskiego



Komisja Monitorowania Warunków Pracy- Przewodniczący Lech
Sobieszczuk- delegat okręgu lubelskiego



Komisja Rewizyjna- Przewodniczący Dariusz Zabrocki- delegat
okręgu słupskiego



Komisja Legislacyjno-Prawna- Przewodniczący Tomasz Krzymińskidelegat okręgu białostockiego



Komisja Rozwoju i Współpracy– Przewodniczący Adam Syldatkdelegat okręgu koszalińskiego.

Przewodniczący KRK podziękował wszystkim zebranym za pracę i zakończył
obrady. Posiedzenie zostało zakończone o godzinie 1500.
Protokół sporządziła:
Elżbieta Mazur
delegat IV kadencji KRK
okręgu piotrkowskiego
Protokół przyjęła:
Sekretarz
Krajowej Rady Kuratorów
Renata Cieszko

