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Krajowa Rada Kuratorów uprzejmie informuje, że 25 lutego 2015 roku z naszej inicjatywy
odbyło się w Ministerstwie Sprawiedliwości spotkanie z Panem Jerzym Kozdroniem- Sekretarzem
Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Nadto, w spotkaniu tym Ministerstwo Sprawiedliwości
reprezentowali: Pan Mirosław Przybylski - Dyrektor Departamentu Wykonania Orzeczeń i Probacji,
Pani Jolanta Zagajewska - Zastępca Dyrektora Departamentu Wykonania Orzeczeń i Probacji,
Pan Krzysztof Mycka - Naczelnik Wydziału Kurateli oraz Pan dr Sławomir Stasiorowski - zawodowy
kurator sądowy delegowany do Ministerstwa Sprawiedliwości. Środowisko kuratorskie
reprezentowali przedstawiciele Krajowej Rady Kuratorów: Pan Henryk Pawlaczyk - Przewodniczący,
Pan Grzegorz Kozera - Zastępca Przewodniczącego, Pani Renata Cieszko - Sekretarz, Pan Tomasz
Krzymiński - Przewodniczący Komisji Legislacyjno - Prawnej oraz eksperci Pan Krzysztof Stasiak
i Pan Andrzej Martuszewicz (Prezes Fundacji PROBARE). Podczas spotkania, które przebiegało
w atmosferze wzajemnego zrozumienia, dominowały rzeczowe rozmowy o problemach nurtujących
Kuratorską Służbę Sądową. Uczestnicy spotkania zadeklarowali wolę skutecznego znalezienia
rozwiązań tych problemów.
Celem spotkania było omówienie sytuacji Kuratorskiej Służby Sądowej w perspektywie
wprowadzanej nowelizacji prawa karnego i karnego wykonawczego, wykonania orzeczenia Trybunału
Konstytucyjnego wydanego 16 grudnia 2014r. w sprawie U 2/14 oraz projektowanej nowelizacji
ustawy o kuratorach sądowych. Przedstawiciele Krajowej Rady Kuratorów wskazali na szereg
problemów związanych z wdrożeniem procedowanej nowelizacji prawa karnego, która
jest bezpośrednio powiązana z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego i wymusza dokonanie
nowelizacji ustawy o kuratorach sądowych.
Pan Jerzy Kozdroń poinformował, iż 12 lutego 2015 roku został wycofany z Komitetu Rady
Ministrów wniosek Ministerstwa Sprawiedliwości z 30 stycznia 2015 roku dotyczący założeń
do zmiany ustawy o kuratorach sądowych. Z kolei Pan Mirosław Przybylski poinformował, że projekt
ten ze względu na liczne rozbieżności będzie podlegał dodatkowym uzgodnieniom z Ministrem
Finansów i Rządowym Centrum Legislacji. Przedstawiciele Ministerstwa poinformowali, że „szybką
ścieżką legislacyjną” przeprowadzona zostanie punktowa nowelizacja ustawy o kuratorach sądowych
w części dotyczącej art. 41, wymuszona koniecznością wykonania orzeczenia Trybunału
Konstytucyjnego w sprawie U 2/14. W związku z przywołanym wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego
i nowelizacją prawa karnego w Ministerstwie Sprawiedliwości rozpoczęte zostały prace nad nowym
rozporządzeniem z art. 176 kkw., które zdaniem przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości
we właściwym czasie zostanie skonsultowane ze środowiskiem kuratorskim. Przedstawiciele

Ministerstwa Sprawiedliwości wskazali jednak, że już na obecnym etapie możliwe jest złożenie przez
kuratorów sądowych propozycji rozwiązań dotyczących materii regulowanej tym aktem.
W trakcie spotkania Panu Jerzemu Kozdroniowi przekazane zostało opracowanie dotyczące
wykonania kary ograniczenia wolności, a także zestawienie wynagrodzeń poszczególnych służb
w obrębie wymiaru sprawiedliwości za lata 2010- 2014 (sędziów, referendarzy, pracowników
Rodzinnych Ośrodków Diagnostyczno-Konsultacyjnych, kuratorów sądowych oraz Służby
Więziennej). Materiały te zostały przygotowane i sporządzone przez ekspertów Krajowej Rady
Kuratorów: Pana dr Tadeusza Jedynaka i Pana Krzysztofa Stasiaka. Z opracowania dotyczącego kary
ograniczenia wolności jednoznacznie wynika, że kara ta, jak i praca społecznie użyteczna
są wykonywane płynnie przez kuratorów, pomimo systematycznego znacznego wzrostu wpływu
tych kar do zespołów kuratorskich. Potwierdził i podkreślił to również kilkukrotnie Pan Mirosław
Przybylski – Dyrektor Departamentu Wykonania Orzeczeń i Probacji.
W toku spotkania wskazano na znaczący wzrost obciążenia pracą kuratorów sądowych
w części dotyczącej wykonywania kar wolnościowych oraz liczby wywiadów środowiskowych. Będzie
on stanowił naturalną konsekwencję zmiany procedury karnej z inkwizycyjnej na kontradyktoryjną,
a także planowanego zniesienia odpłatności za przeprowadzanie wywiadów w trybie art. 214 kpk
(czemu Krajowa Rada Kuratorów przeciwstawia się). Przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości
zadeklarowali, iż dostrzegają potrzebę wzmocnienia etatowego Kuratorskiej Służby Sądowej. Miałaby
ona odbywać się etapami i każdorazowo zostałaby poprzedzona szczegółową analizę obciążenia pracą
uwzględniającą dysproporcje w obciążeniu pomiędzy poszczególnymi okręgami.
Mając na względzie wzrost zadań i dodatkowe obciążenie kierowników Zespołów Kuratorskiej
Służby Sądowej obowiązkami (art. 169b kkw i następne) przedstawiciele Krajowej Rady Kuratorów
po raz kolejny wskazali na potrzebę niemalże natychmiastowego rozwiązania problemu, zgłaszanego
już od wielu lat, a dotyczącego obsługi biurowej zespołów kuratorskich. Przedstawiciele Ministerstwa
Sprawiedliwości podzielili pogląd kuratorów w tej kwestii i zadeklarowali podjęcie działań na rzecz
rozwiązania tego problemu. Pan Dyrektor Mirosław Przybylski poinformował, że problem przedstawił
podczas spotkania z Prezesami Sądów Apelacyjnych i Sądów Okręgowych w grudniu 2014 roku.
Kuratorzy zaproponowali, aby liczba pracowników obsługi biurowej była proporcjonalna do liczby
kuratorów w zespołach kuratorskich, a także ażeby pracownicy biurowi obsługujący zespoły
kuratorskie byli wyłączeni ze stanu osobowego wydziałów sądu. Liczba kuratorów w zespołach
kuratorskich winna być też dostosowana do możliwości prawidłowego wykonywania przez
kierownika zespołu nowych obowiązków merytorycznych i menedżerskich. Ustalono, że liczba
ta nie powinna przekraczać 12 kuratorów. W tej sprawie Ministerstwo Sprawiedliwości wystosuje
pismo zarządcze, co powinno ułatwić reorganizację dużych zespołów.
W związku z przewidywanym wzrostem ilości obowiązków, zwłaszcza wywiadów
środowiskowych, przedstawiciele kuratorów po raz kolejny zwrócili uwagę na kwestię wysokości
dodatku terenowego, w szczególności w kontekście wciąż nie rozwiązanego zagadnienia
wykorzystywania samochodów prywatnych do celów służbowych, a także niebezpiecznych warunków
pracy. Pana Minister zapewnił, że będzie przeprowadzona analiza możliwości rozwiązania kwestii
kosztów dojazdów do wykonania czynności w terenie poza środowiskami wielkomiejskimi. Ponadto,
przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości zgłosili inicjatywę rozpoznania w skali kraju
możliwości zapewnienia telefonów służbowych dla kuratorów zawodowych.
Rozwiązany został zgłaszany przez środowisko kuratorskie problem wynagrodzeń aplikantów
kuratorskich, których wysokość była niższa od płacy minimalnej (poniżej 1750 zł.). Wkrótce
znowelizowane zostanie Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wynagrodzeń kuratorów
zawodowych i aplikantów kuratorskich. Przedstawiciele kuratorów postulowali podwyższenie przy tej
okazji wynagrodzeń kuratorów zawodowych, wskazując że zawodowi kuratorzy sądowi są jedyną
w resorcie merytoryczną grupą zawodową, której wynagrodzenia nie ulegały podwyższeniu od roku
2009 (z wyłączeniem pracowników sądów i prokuratur). W tym okresie odnotowane zostały

podwyżki wynagrodzenia sędziów, referendarzy, pracowników Rodzinnych Ośrodków DiagnostycznoKonsultacyjnych i Służby Więziennej, pomimo że są oni pracownikami sfery budżetowej. Ze strony
przedstawicieli Ministerstwa niestety nie padły w tym zakresie żadne deklaracje. W zakresie finansów,
zasygnalizowany został także palący problem braku środków na awanse, niosący potencjalne
zagrożenie odpływu młodszej, wykwalifikowanej kadry z Kuratorskiej Służby Sądowej.
Przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości zobowiązali się do dokonania pogłębionej analizy tego
problemu i rozważenia możliwości przeznaczenia na ten cel środków z oszczędności w dziale
wydatków związanych z funkcjonowaniem kurateli społecznej. Przedstawiciele Krajowej Rady
Kuratorów zgłosili postulat każdorazowego przeznaczania środków zaoszczędzonych w ramach
funkcjonowania kurateli społecznej na potrzeby Kuratorskiej Służby Sądowej.
Przedstawiciele środowiska kuratorskiego postulowali o jak najszybsze podjęcie
i przeprowadzenie prac legislacyjnych w zakresie postępowania wykonawczego dotyczącego
kuratorów rodzinnych, w szczególności poprzez nadanie im statusu organu postępowania
wykonawczego adekwatnego do rangi wykonywanych przez nich zadań. Pan Minister wykazał
zainteresowanie projektem regulacji w tej materii, opracowanym przez kuratorów.
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