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KOMUNIKAT ZE SPOTKANIA

PRZEDSTAWICIELI KRAJOWEJ RADY KURATORÓW

Z PANEM PATRYKIEM JAKIM

SEKRETARZEM STANU W MINISTERSTWIE SPRAWIEDLIWOŚCI.

Prezydium Krajowej Rady Kuratorów uprzejmie informuje, że 19 stycznia 2016 roku, 

w Ministerstwie Sprawiedliwości w Warszawie, odbyło się z naszej inicjatywy spotkanie 

przedstawicieli Krajowej Rady Kuratorów 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. Nasza grupa zawodowa 

reprezentowana była przez Henryka Pawlaczyka– Przewodniczącego, Grzegorza Kozerę- 

Zastępcę Przewodniczącego, Renatę Cieszko- Sekretarza oraz Rafał Sitarza- Delegata do 

Krajowej Rady Kuratorów okręgu opolskiego. 

W trakcie spotkania Przewodniczący KRK wręczył Panu Ministrowi pismo z 31 grudnia 

2015 roku, oznaczone KRK/IV/2015 i 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 bieżącego 

spotkania. Do najważniejszych z nich należą: 

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. 

Przedstawiciele Ministerstwa zadeklarowali gotowość do podjęcia działań dotyczących 

tej kwestii, w opinii Krajowej Rady Kuratorów kluczowego dla funkcjonowania kurateli

rodzinnej i wykonywania orzeczeń sądów rodzinnych. Ustalono, że do dnia 22 stycznia br. 

Panu Ministrowi zostanie przekazany projekt uregulowania obowiązków kuratorów sądowych 

w postępowaniu wykonawczym w sprawach opiekuńczych opracowany przez zespół powołany 

w obrębie Krajowej Rady Kuratorów według koncepcji autorstwa Ś.p. Tadeusza Jedynaka, który 
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zresztą pracom tego zespołu przewodniczył (projekt ten został w 2014 roku przekazany 

do Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Rodzinnego przy Rzeczniku Praw Dziecka).

2. Nowelizacja Kodeksu postępowania wykonawczego w zakresie systemu dozoru 

elektronicznego.

Przedstawiciele środowiska kuratorskiego podkreślili, że kuratorzy sądowi od początku 

wykonują kary z zastosowaniem systemu dozoru elektronicznego i niezmiennie 

są przygotowani do wykonywania tych czynności. W trakcie spotkania zasygnalizowane zostały 

propozycje rozwiązań, które z punktu widzenia naszej grupy zawodowej mogłyby wywrzeć 

pozytywny wpływ na efektywne wykorzystanie możliwości systemu dozoru elektronicznego. 

Ustalono, że Krajowa Rada Kuratorów w najbliższych dniach prześle opinię na temat 

proponowanej nowelizacji.

3. Bezpieczeństwo kuratorów sądowych w toku wykonywania powierzonych im zadań. 

Przedstawicie Krajowej Rady Kuratorów poruszyli temat zagrożeń, na jakie narażeni 

są kuratorzy sądowi przy wykonywaniu obowiązków służbowych i na kanwie tego zaapelowali 

o podjęcie przez Ministerstwo Sprawiedliwości działań na rzecz zaliczenia zawodu kuratora 

sądowego do grupy zawodów wykonywanych w niebezpiecznych warunkach. 

4. Podział etatów urzędniczych dla obsługi biurowej ZKSS. 

Uczestnicy spotkania uzgodnili, że Krajowa Rada Kuratorów do połowy lutego br. 

przedstawi propozycję podziału 70 etatów sekretarskich przydzielonych do obsługi biurowej 

zespołów kuratorskich, o zabezpieczeniu których Przewodniczący Krajowej Rady Kuratorów 

poinformowany został pismem Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości z 13 stycznia 

2016 roku, oznaczonym DWOiP-II-5400-29/15/5 160115-00044.

5. Rozdysponowanie środków na awanse. 

Krajowa Rada Kuratorów do połowy przyszłego miesiąca przedstawi również Panu Janowi 

Paziowskiemu- Dyrektorowi Departamentu Budżetu i Efektywności Finansowej w Ministerstwie 

Sprawiedliwości propozycję podziału środków finansowych z przeznaczeniem na nadanie 

wyższych stopni służbowych, pomiędzy poszczególne okręgi sądowe. Środki te stanowią 

pozostałość po podwyżce wynagrodzeń, wdrożonej Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia

22 grudnia 2015 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń kuratorów 

zawodowych i aplikantów kuratorskich.

Spotkanie przebiegało w atmosferze sprzyjającej rzeczowej i merytorycznej rozmowie 

na temat spraw istotnych dla funkcjonowania Kuratorskiej Służby Sądowej. Pan Minister 

zadeklarował wolę wspólnego stopniowego, skutecznego rozwiązywania sygnalizowanych 

problemów w toku cyklicznie odbywających się spotkań roboczych. 
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