
Informacja o pracach 
Prezydium Krajowej Rady Kuratorów 

w roku 2015 

1. Krajowa Rada Kuratorów- łącznie 45 delegatów z Okręgów Sądowych 

2. Prezydium KRK 

Przewodniczący – Henryk Pawlaczyk 

Zastępca Przewodniczącego- Grzegorz Kozera 

Sekretarz- Renata Cieszko 

3. Posiedzenia KRK 

 III Posiedzenie, 5- 6 lutego 2015 roku, Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie, 
Al. Ujazdowskie 11; 

 IV Posiedzenie,10- 11 marca 2015 roku, Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie, 
Al. Ujazdowskie 11; 

 V Posiedzenie, 22- 24 kwietnia 2015 roku, Centrum Konferencyjne Uniwersytetu 
Śląskiego, Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie, ul. Bielska 621; 

 VI Posiedzenie 8-9 października 2015 roku, Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie, 
Al. Ujazdowskie 112. 

 

4. Spotkania z przedstawicielami Ministerstwa Sprawiedliwości oraz korespondencja kierowana 
do Ministerstwa Sprawiedliwości. 

 25 lutego 2015 roku - 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. 
Mając na względzie wzrost zadań i dodatkowe obciążenie kierowników Zespołów 
Kuratorskiej Służby Sądowej dodatkowymi obowiązkami (art. 169b kkw i następne) 
przedstawiciele Krajowej Rady Kuratorów po raz kolejny wskazali na potrzebę 
natychmiastowego rozwiązania problemu obsługi biurowej zespołów kuratorskich. Postulat 
ten został przyjęty przez przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości. W odpowiedzi na 
powyższe pismem z 12 marca 2015r. nr DWOiP-II-5400-3/15, adresowanym do Prezesów 
Sądów Apelacyjnych oraz Dyrektorów Sądów Apelacyjnych, Pan Jerzy Kozdroń zwrócił 
uwagę na niektóre zagadnienia związane z wykonywaniem orzeczeń karnych, wynikające 
z planowanego na 1 lipca 2015r. wejścia w życie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny 
oraz niektórych innych ustaw3.  

 11 marca 2015 roku przekazanie Uchwały nr 3/IV/IV/2015 Krajowej Rady Kuratorów 
z dnia 11 marca 2015 roku w sprawie wynagrodzeń kuratorów sądowych 

 02 kwietnia 2015 roku pismo KRK 22/IV/2015 do Ministra Sprawiedliwości Cezarego 
Grabarczyka o udzielenie informacji, czy w Ministerstwie Sprawiedliwości prowadzone 
są prace dotyczące wykonywania kary ograniczenia wolności, w szczególności w formie 
dozoru elektronicznego 

                                                           

1 http://kurator.webd.pl/2015/05/07/konferencja-i-posiedzenie-krajowej-rady-kuratorow-w-cieszynie/ 

2 http://kurator.webd.pl/wp-content/uploads/2015/01/2015.10.17-Komunikat-VI-posiedzenie-KRK-IV-kadencji.pdf 

3 http://kurator.webd.pl/2015/03/03/spotkanie-z-ministrem-jerzym-kozdroniem/ 
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 5 maja 2015 roku pismo nr KRK 31/IV/2015, w którym przedstawiono listę osób 
spełniających profil uczestnika projektu do wyjazdu studyjnego do Norwegii w terminie 
18 maja – 21 maja 2015 roku w ramach realizacji przez  Ministerstwo Sprawiedliwości 
od września 2014 roku projektu „Upowszechnienie stosowania kar nieizolacyjnych i środków 
probacyjnych w systemie sądownictwa karnego” (NMF nr 7, obszar programowy nr 32- 
Wsparcie Służby Więziennej, w tym sankcji pozawięziennych). 

 05 sierpnia 2015 roku z inicjatywy Prezydium KRK odbyło się w Ministerstwie 
Sprawiedliwości spotkanie z Panem Borysem Budką - Ministrem Sprawiedliwości RP. Nadto, 
w spotkaniu uczestniczyli: Pan Jan Paziowski - Dyrektor Departamentu Budżetu 
i Efektywności Finansowej, Pani Jolanta Zagajewska - Zastępca Dyrektora Departamentu 
Wykonania Orzeczeń i Probacji oraz Pan dr Sławomir Stasiorowski - zawodowy kurator 
sądowy delegowany do Ministerstwa Sprawiedliwości. W trakcie rozmów poruszono między 
innymi tematy dotyczące wynagrodzeń kuratorów, ich awansów oraz współpracy kuratorów 
z Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury. Minister Borys Budka poinformował podczas 
spotkania, że w związku z decyzją rządu o przeznaczeniu w budżecie państwa na rok 2016           
2 mld zł na podwyższenie wynagrodzeń dla pracowników sfery budżetowej, dla kuratorów 
sądowych przeznaczonych zostanie z tej sumy ok. 20 mln zł4. 

 26 sierpnia 2015 roku pismo nr KRK 45/IV/2015 adresowane do Pana Jana Paziewskiego - 
Dyrektora Departamentu Budżetu i Efektywności Finansowej dotyczące podziału środków 
i planowanych podwyżek wynagrodzeń dla zawodowych kuratorów sądowych w 2016 roku. 

 31 sierpnia 2015 roku opinia KRK 46/IV/2015 kierowana do Pana Borysa Budki - Ministra 
Sprawiedliwości w sprawie podziału środków i planowanych podwyżek wynagrodzeń 
dla zawodowych kuratorów sądowych w 2016 roku (także do wiadomości Pana Jana 
Paziewskiego - Dyrektora Departamentu Efektywności i Budżetu i Pana Mirosława 
Przybylskiego - Dyrektora Departamentu Wykonania Orzeczeń i Probacji). 

 22 września 2015 roku z inicjatywy Prezydium KRK odbyło się w Ministerstwie 
Sprawiedliwości spotkanie z Panem Borysem Budką – Ministrem Sprawiedliwości RP. Nadto, 
w spotkaniu tym Ministerstwo Sprawiedliwości reprezentowali: Pan Mirosław Przybylski - 
Dyrektor Departamentu Wykonania Orzeczeń i Probacji, Pan Jan Paziewski – Dyrektor 
Departamentu Budżetu i Efektywności Finansowej oraz Pan Wojciech Ulitko - Zastępca 
Dyrektora Departamentu Legislacyjnego. 

 22 września 2015 roku opinia KRK 52/IV/2015 skierowana do Pana Borysa Budki - 
Ministra Sprawiedliwości, dotycząca Projektu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
11 września 2015 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń kuratorów 
zawodowych i aplikantów kuratorskich (także do wiadomości Pana Jana Paziewskiego - 
Dyrektora Departamentu Efektywności i Budżetu i Pana Mirosława Przybylskiego - 
Dyrektora Departamentu Wykonania Orzeczeń i Probacji). 

 28 września 2015 roku pismo KRK 54/IV/2015 skierowane do Pana Borysa Budki - 
Ministra Sprawiedliwości w sprawie udzielenia poparcia dla utworzenia sekretariatów 
dla każdego Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej5.  

 15 października 2015 roku pismo nr KRK 55/IV/2015 skierowane do Pana Mirosława 
Przybylskiego - Dyrektora DWOiP, w którym zwrócono uwagę na istotne różnice 
interpretacyjne, a tym samym praktyki dotyczące określenia kategorii spraw 
w postępowaniu rozpoznawczym i wykonawczym, w których sąd jest uprawniony 
do zlecania kuratorom sądowym przeprowadzania jednorazowych wywiadów 
środowiskowych6. 

 16 października 2015 roku pismo nr KRK 56/IV/2015 adresowane do Pana Borysa Budki - 
Ministra Sprawiedliwości RP o powołanie Pana Henryka Pawlaczyka - Przewodniczącego 

                                                           

4 http://kurator.webd.pl/2015/08/06/spotkanie-ministra-sprawiedliwosci-z-przedstawicielami-krajowej-rady-kuratorow/ 

5 http://kurator.info/2015/09/30/apel-krajowej-rady-kuratorow-do-prezesa-rady-ministrow/ 

6 http://kurator.info/2015/11/19/stanowisko-dwoip-w-sprawie-zmian-w-regulaminie-funkcjonowania-sadow-powszechnych/ 
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Krajowej Rady Kuratorów do składu Rady Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Edukacji 
Prawnej działającej przy Ministrze Sprawiedliwości. 

 13 listopada 2015 roku opinia KRK 60/IV/2015 w sprawie projektu Rozporządzenia 
Ministra Sprawiedliwości Regulamin Urzędowania Sądów Powszechnych z 26 października 
2015 roku. 

 06 grudnia 2015 roku pismo KRK 73/IV/2015 skierowane do Pana Zbigniewa Ziobro 
z gratulacjami na okoliczność powołania do pełnienia funkcji Ministra Sprawiedliwości RP 
oraz prośbą o wyznaczenie terminu spotkania, podczas którego możliwe byłoby 
przedstawienie w naszej ocenie najbardziej istotnych zagadnień dotyczących 
funkcjonowania Kuratorskiej Służby Sądowej w Polsce (złożone w Sekretariacie Ministra 
wraz z życzeniami świątecznymi od kuratorów sądowych). 

 08 grudnia 2015 roku stanowisko 67/IV/2015 skierowane do Pana Zbigniewa Ziobro - 
Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie uwzględnienia w §3 projektu rozporządzenia 
Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu i trybu opracowania rocznego harmonogramu 
działalności szkoleniowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, Krajowej Rady 
Kuratorów jako podmiotu mającego możliwość zgłaszania potrzeb szkoleniowych kuratorów 
zawodowych. 

 18 grudnia 2015 roku pismo nr KRK 75/IV/2015 adresowane do Pana Zbigniewa Ziobro – 
Ministra Sprawiedliwości RP dotyczące wydzielenia w budżecie Ministerstwa 
Sprawiedliwości, w związku z pracami prowadzonymi nad budżetem państwa na 2016 rok, 
odpowiednich środków, pozwalających na utworzenie nowych etatów sekretarskich, 
z zastrzeżeniem przydzielenia ich wyłącznie na potrzeby obsługi biurowej zespołów 
kuratorskich. 

 31 grudnia 2015r. pismo nr KRK 77/IV/2015 adresowane do Pana Zbigniewa Ziobro - 
Ministra Sprawiedliwości RP, w którym w odpowiedzi na pismo z 03 grudnia 2015 roku, 
oznaczone DL-VI-4601-58/15/1 151201-00038 przedstawiono opinię na temat zagadnień 
związanych z funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości, najbardziej istotnych z punktu 
widzenia Kuratorskiej Służby Sądowej.7 

5. Opiniowanie aktów prawnych dotyczących kuratorów sądowych, inicjatywy KRK dotyczące 
Kuratorskiej Służby Sądowej. 

 21 stycznia 2015r. opinia KRK 5/IV/2015 na temat założeń projektu ustawy o zmianie 
ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy z 23 września 2014 roku. 

 29 stycznia 2015r. pismo KRK w sprawie  nowelizacji Kodeksu karnego i innych ustaw 
z 20 lutego 2015r. –. poprawki do druku senackiego 809 wynikającego z procedowanego 
druku sejmowego 23938 – kategoryzacja skazanych ABC. 

 10 kwietnia 2015 pismo KRK 23/IV/2015 do Biura Analiz Sejmowych w sprawie 
nowelizacji ustawy o kuratorach sądowych w zakresie art. 41 - druk sejmowy VII Kadencji 
3409 (obecnie w Trybunale Konstytucyjnym)9,10,11. 

 16 kwietnia 2015 opinia KRK 30/IV/2015 skierowana do Pani Moniki Zbrojewskiej - 
Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, na temat projektu Rozporządzenia 
Ministra Sprawiedliwości Regulamin Urzędowania Sądów Powszechnych z 30 marca 
2015 roku. 

 11 maja 2015 roku opinia KRK 40/IV/2015 skierowana do Pana Wojciecha Szaramy - 
Przewodniczącego Komisji Ustawodawczej Sejmu RP na temat projektu zmiany art. 41 
Ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o kuratorach sądowych. 

                                                           

7 http://kurator.info/2016/01/04/postulaty-i-propozycje-krk-zgloszone-na-zaproszenie-ministerstwa-sprawiedliwosci/ 

8 http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=AE8BCC6CA5B2782EC1257CDE003CC471 

9 http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=B52F1DBD0785BC30C1257E4A00542990 

10 http://kurator.webd.pl/2015/08/06/sejm-odrzucil-poprawki-senatu/  

11 http://kurator.webd.pl/2015/07/15/ustawa-o-zmianie-ustawy-o-kuratorach-sadowych/ 
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 22 czerwca 2015 roku pismo KRK 40/IV/2015 skierowane do Pani Stanisławy Prządki - 
Przewodniczącej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu RP dotyczące nowelizacji 
art. 41 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o kuratorach sądowych, a zawierające postulat 
uwzględnienia w toku prac legislacyjnych przepisów dających gwarancję zapewnienia 
sekretariatu dla każdego Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej w Polsce. 

 25 sierpnia 2015 roku opinia KRK 44/IV/2015 skierowana do Pana Andrzeja Dudy - 
Prezydenta RP w sprawie sytuacji zaistniałej po przyjęciu przez Sejm RP nowelizacji ustawy 
o kuratorach sądowych z dnia 9 lipca 2015 roku (druk sejmowy nr 3409). 

 22 września 2015 roku opinia KRK 52/IV/2015 skierowana do Pana Borysa Budki - 
Ministra Sprawiedliwości, dotycząca Projektu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 
września 2015 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń kuratorów 
zawodowych i aplikantów kuratorskich (także do wiadomości Pana Jana Paziewskiego - 
Dyrektora Departamentu Efektywności i Budżetu i Pana Mirosława Przybylskiego - 
Dyrektora Departamentu Wykonania Orzeczeń i Probacji). 

 28 września 2015 r. zestaw pism KRK 54/IV/2015 skierowanych do Pani Ewy Kopacz - 
Premiera Rządu RP, Pana Cezarego Tomczyka - Rzecznika Prasowego Rządu, Pana Borysa 
Budki - Ministra Sprawiedliwości, Pana Mateusza Szczurka - Ministra Finansów, 
Pana Władysława Kosiniaka - Kamysz, w sprawie udzielenia poparcia dla utworzenia 
sekretariatów dla każdego Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej w związku z punktową 
nowelizacją Ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o kuratorach sądowych12. 

 13 listopada 2015 roku, opinia KRK 60/IV/2015 w sprawie projektu Rozporządzenia 
Ministra Sprawiedliwości Regulamin Urzędowania Sądów Powszechnych 
z dnia 26 października 2015 roku, skierowana do Pana Jerzego Kozdronia - Sekretarza Stanu 
w Ministerstwie Sprawiedliwości. 

 22 września 2015 roku opinia KRK 52/IV/2015 skierowana do Pana Borysa Budki - 
Ministra Sprawiedliwości, dotycząca Projektu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
11 września 2015 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń kuratorów 
zawodowych i aplikantów kuratorskich (także do wiadomości Pana Jana Paziewskiego - 
Dyrektora Departamentu Efektywności i Budżetu i Pana Mirosława Przybylskiego - 
Dyrektora Departamentu Wykonania Orzeczeń i Probacji). 

 18 grudnia 2015 roku, wystąpienie KRK 75/IV/2015 w związku z pracami nad budżetem 
państwa na 2016 rok, adresowane do Pana Zbigniewa Ziobro - Ministra Sprawiedliwości RP, 
do Pani Beaty Szydło - Premiera Rządu RP, Pana Pawła Szałamachy - Ministra Finansów 
o wydzielenie w budżecie Ministerstwa Sprawiedliwości środków pozwalających 
na utworzenie nowych etatów sekretarskich, z zastrzeżeniem ich wykorzystania na wyłączne 
potrzeby zespołów kuratorskich13. 

 18 grudnia 2015 roku, wystąpienie KRK 76/IV/2015 do Pani Beaty Szydło - Premiera 
Rządu RP o podpisanie Rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w 
sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich. 

6. Udział w posiedzeniach komisji sejmowych i senackich 

 14.01.2015 roku, Sejm, posiedzenie sejmowej Komisji Kodyfikacji Prawa Karnego, 
nowelizacja kkw i in. ustaw druk sejmowy 2393. 

 28-29.01.2015 roku, Senat, nowelizacja kkw i in. ustaw druk senacki 809.14 

 18.02.2015 roku, Sejm, posiedzenie sejmowej Komisji Kodyfikacji Prawa Karnego, 
nowelizacja kkw i in. ustaw druk sejmowy 2393. 

 18.03.2015 roku, Sejm, Komisja Ustawodawcza, inicjatywa ustawodawcza dot. art. 41 
Ustawy o kuratorach druk sejmowy 3409.15 

                                                           

12 http://kurator.info/2015/09/30/apel-krajowej-rady-kuratorow-do-prezesa-rady-ministrow/ 

13 http://kurator.info/2015/12/18/informacja-o-wystapieniach-krajowej-rady-kuratorow-w-dniach-16-i-18-grudnia-2015r/ 

14 http://kurator.webd.pl/2015/02/03/nowelizacja-kodeksu-karnego-oraz-innych-ustaw/ 
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 9.04.2015 roku, Sejm, Komisja Ustawodawcza, inicjatywa ustawodawcza dot. art. 41 Ustawy 
o kuratorach.16 

 14.05.2015 roku, Sejm, Komisja Ustawodawcza, inicjatywa ustawodawcza dot. art. 41 
Ustawy o kuratorach.17 

 10.06.2015 roku, Sejm, Komisja Ustawodawcza, inicjatywa ustawodawcza dot. art. 41 
Ustawy o kuratorach. 

 11.06.2015 roku, Senat, posiedzenie wspólne Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, Komisji Praw 
Człowieka, Praworządności i Petycji, Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej 
oraz Komisji Ustawodawczej, rozpatrzenie ustawy o zmianie ustaw Kodeks rodzinny 
i opiekuńczy oraz Kodeks postępowania cywilnego (druk senacki nr 920, druki sejmowe 
3104 i 3356). 

 22.06.2015 roku, Sejm, Komisja Ustawodawcza, rozpatrzenie inicjatywy ustawodawczej 
dotyczącej zmiany art. 41 ustawy o kuratorach sądowych. 

 08.07.2015 roku, Sejm Komisja Sprawiedliwości, nowelizacja art. 41 ustawy o kuratorach 
(druki nr 3409,3513).18 

 15.07.2015 Senat, Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, rozpatrzenie 
ustawy o zmianie ustawy o kuratorach sądowych (druk senacki nr 976, druki sejmowe 
nr 3409,3513, 3513-A). 

 24.07.2015 roku, Senat, Ustawa o zmianie ustawy o kuratorach sądowych (druki senackie 
995, 995A, 995B, druki sejmowe nr 3409,3513, 3513-A), poprawki dotyczące 
sekretariatów.19 

 4.08.2015 roku, Sejm, Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o uchwale 
Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o kuratorach sądowych (druki nr 3755 i 3771). 

7. Inne inicjatywy i aktywność KRK. 

 17 i 18 stycznia 2015 roku, zakończone zostały prace w Komisji Kodyfikacyjnej Prawa 
Rodzinnego przy Rzeczniku Praw Dziecka w zakresie „Projektu unormowania obowiązków 
kuratorów sądowych w postępowaniu wykonawczym w sprawach opiekuńczych”. 

 26 stycznia 2015 roku, stanowisko KRK 8/IV/2015 dotyczące pisma z 21 stycznia 
2015 roku skierowanego do Państwa Kuratorów Okręgowych przez Międzyzakładową 
Organizację Związkową NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa Regionu Śląsko- 
Dąbrowskiego z siedzibą w Katowicach. 

 05 lutego 2015 roku, robocze spotkanie z przedstawicielami Najwyższej Izby Kontroli, 
delegatura w Kielcach, poświęcone problematyce przymusowego i interwencyjnego 
odbierania dzieci. 

 17 lutego 2015 roku, apel KRK 13/IV/2015 o udział w badaniu w ramach projektu 
„Monitoring stresu zawodowego w sądach i jego skutków zdrowotnych” realizowanego przez 
Stowarzyszenie Zdrowa Praca i finansowanego przez Fundację im. Stefana Batorego, Polską 
Fundację Dzieci i Młodzieży, Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 
i popieranego przez Krajową Radę Kuratorów.20 

                                                                                                                                                                                                           

15 http://kurator.webd.pl/2015/04/10/posiedzenie-sejmowej-komisji-ustawodawczej/ 

16 http://kurator.webd.pl/2015/04/10/posiedzenie-sejmowej-komisji-ustawodawczej/ 

17 http://kurator.webd.pl/2015/05/15/kolejne-posiedzenie-komisji-ustawodawczej-sejmu-rp/  

18 http://kurator.info/2015/07/17/obligatoryjne-sekretariaty-coraz-blizej-czy-kuratorzy-beda-mieli-w-koncu-wlasciwe-warunki-

pracy/ 

19 http://kurator.info/2015/07/24/senat-uchwalil-zmiany-w-ustawie-o-kuratorach-sadowych-jednak-nie-kazdy-zespol-bedzie-

mial-zapewniony-sekretariat/ 

20 https://www.temida.zdrowapraca.org/temida-3-3/ 
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 06 czerwca 2015 roku, powtórny apel KRK 34/IV/2015 o udział w badaniu w ramach 
projektu „Monitoring stresu zawodowego w sądach i jego skutków zdrowotnych”. 

 16 czerwca 2015 roku, pismo KRK 36/IV/2015 popierające akcję protestacyjną 
zapowiedzianą na 18 czerwca 2015 roku przez związki zawodowe funkcjonujące w obszarze 
wymiaru sprawiedliwości. 

 06 lipca 2015 roku, spotkanie z Panem Krzysztofem Kwiatkowskim - Prezesem Najwyższej 
Izby Kontroli w sprawach dotyczących Kuratorskiej Służby Sądowej. 

 06 lipca 2015 roku, spotkanie Panią prof. Ireną Lipowicz - Rzecznikiem Praw 
Obywatelskich w sprawach dotyczących Kuratorskiej Służby Sądowej. Podjęcie inicjatywy 
odznaczenia kuratorów sądowych odznaką honorową „ZA ZASŁUGI DLA OCHRONY PRAW 
CZŁOWIEKA”. 

 07 lipca 2015 roku, zawarcie porozumienia z Fundacją na Rzecz Rozwoju Probacji 
„Probare” w sprawie obsługi finansowej i utworzenia subkonta z przeznaczeniem 
zgromadzenia środków materialnych na sporządzenie wzoru skargi kasacyjnej od  orzeczeń 
sądów oddalających pozwy o waloryzację wynagrodzeń zawodowych kuratorów sądowych. 

 08 lipca 2015 roku, odezwa KRK 43/IV/2015 do kuratorów sądowych w Polsce o wsparcie 
inicjatywy sporządzenia wzoru kasacji, celem nieodpłatnego udostępnienia jej wszystkim 
kuratorom, którzy wystąpili z pozwami o waloryzację. 

 20 lipca 2015 roku, sporządzenie i przekazanie wniosków o nadanie odznaki honorowej 
Rzecznika Praw Obywatelskich „ZA ZASŁUGI DLA OCHRONY PRAW CZŁOWIEKA” 
dla wytypowanych kuratorów sądowych: Agnieszki Bartkowiak (kuratora zawodowego 
okręgu konińskiego, pośmiertnie,), Tadeusza Jedynaka (Kuratora Okręgowego okręgu 
słupskiego, eksperta Krajowej Rady Kuratorów i Ministerstwa Sprawiedliwości), Aleksandry 
Dyrdy (kuratora zawodowego okręgu bielskiego), Jacka Jastrzębskiego (społecznego 
kuratora sądowego okręgu warszawskiego). 

 01 sierpnia 2015 roku, udział Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego w ostatnim 
pożegnaniu i uroczystościach pogrzebowych Ś.P. Tadeusza Jedynaka - eksperta Krajowej 
Rady Kuratorów na Starym Cmentarzu Komunalnym w Słupsku. 

 16 września 2015 roku, podziękowania KRK 43/IV/2015 za szeroki odzew środowiska 
zawodowych kuratorów sądowych i wsparcie w zakresie zgromadzenia środków 
niezbędnych dla sporządzenia kasacji od orzeczeń sądów oddalających roszczenia 
o waloryzację wynagrodzeń zawodowych kuratorów sądowych (Akcja „Kasacja”). 

 22 września 2015 roku, spotkanie z przedstawicielami Helsińskiej Fundacji Praw 
Człowieka - z upoważnienia Prezydium Krajową Radę Kuratorów reprezentowali Wioleta 
Włodyga (Zastępca Kuratora Okręgowego w Warszawie), Lech Sobieszczuk (Delegat Okręgu 
lubelskiego), Tomasz Krzymiński (Delegat okręgu białostockiego), Waldemar Saliński 
(Delegat okręgu elbląskiego). 

 24 września 2015 roku, Krajowa Rada Kuratorów stała się sygnatariuszem „Porozumienia 
samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych”. Porozumienie zostało podpisane 
w Warszawie, w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej. Sygnatariuszami Porozumienia 
są również Wielkopolskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych, Dolnośląskie 
Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych „FRONTIS”, Krajowa Rada Doradców Podatkowych, 
Krajowa Rada Komornicza, Krajowa Rada Notarialna, Krajowa Rada Radców Prawnych, 
Naczelna Rada Adwokacka, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Asystentów Sędziów, 
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Referendarzy Sądowych, Polskie Stowarzyszenie Prawników 
Przedsiębiorstw, Stowarzyszenie Notariuszy RP, Stowarzyszenie Prokuratorów RP, 
Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia, Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce, 
Związek Zawodowy Prokuratorów oraz Pracowników Prokuratury RP, Stowarzyszenie Amici 
Curiae oraz Stowarzyszenie Krajowa Rada Sędziów Społecznych. 

Przewodniczący Krajowej Rady Kuratorów brał udział w spotkaniach tego gremium: 
24 czerwca, 09 września i 19 października 2015 roku. 



 30 października 2015 roku, pismo KRK 58/IV/2015 skierowane do Głównego Inspektora 
Ochrony Danych Osobowych z zapytaniem czy informacje dotyczące oceny pracy 
zawodowych kuratorów sądowych podlegają ochronie na zasadach analogicznych 
do określonych art. 106f Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów 
powszechnych (Dz.U.2015.133 j.t.): 

„Informacje dotyczące oceny pracy, opracowania i realizacji indywidualnego planu rozwoju zawodowego 
sędziego stanowią tajemnicę prawnie chronioną i podlegają ochronie przewidzianej dla informacji 
niejawnych o klauzuli tajności "zastrzeżone", określonej w przepisach o ochronie informacji niejawnych, 
chyba że sędzia, którego dotyczą, wyraził pisemną zgodę na ich ujawnienie”. 

 04 grudnia 2015 roku, pismo KRK 61/IV/2015 skierowane do gen. Pawła Nasiłowskiego- 
Dyrektora Biura Dozoru Elektronicznego, a dotyczące zamieszczenia i rozpowszechnienia 
za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej Systemu Dozoru Elektronicznego informacji 
na temat udziału kuratorów sądowych w wykonywaniu orzeczeń z jego wykorzystaniem. 

 07 grudnia 2015 roku, pismo KRK 62/IV/2015 do Prezesów Sądów Okręgowych, 
Rejonowych oraz Przewodniczących Wydziałów Rodzinnych i Nieletnich dotyczące 
ujednolicenia praktyki w zakresie zlecenia kuratorom sądowym wywiadów w postępowaniu 
rozpoznawczym i wykonawczym w poszczególnych kategoriach spraw (załączono pismo 
Pana Mirosława Przybylskiego - Dyrektora Departamentu Wykonania Orzeczeń i Probacji 
w Ministerstwie Sprawiedliwości z dnia 05 listopada 2015 roku, znak DWOiP-II-023-22/15, 
skierowane do Przewodniczącego Krajowej Rady Kuratorów). 

 08 grudnia 2015 roku, pismo KRK 62/IV/2015 skierowane do Kuratorów Okręgowych 
w sprawie zainteresowania działaniami Prezesów Sądów Okręgowych po otrzymaniu pisma 
w sprawie wywiadów zlecanych w postępowaniu wykonawczym kuratorom sądowym 
wykonującym orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich, a także zgłaszania postulatów 
i problemów, które powinny stać się przedmiotem wystąpienia do Rzecznika Praw 
Obywatelskich. 

 08 grudnia 2015 roku, pismo KRK 65/IV/2015 dotyczące objęcia patronatu nad badaniami 
naukowymi prowadzonymi przez dr Annę Chmielewską, dr Annę Janus Dębską i mgr 
Grażynę Rybicką, ukierunkowanymi na wydanie publikacji na temat sukcesów, zasobów, 
zdolności, twórczości oraz szeroko rozumianego potencjału społeczno-kulturowego grupy 
zawodowych kuratorów sądowych. 

 12 grudnia 2015r. pismo KRK 66/IV/2015 - podpisanie współpracy z kancelarią Radcy 
Prawnego Verdade w Żorach - Pana Jacka Klimanka, w zakresie sporządzenia skargi 
kasacyjnej od wyroku Sądu Okręgowego w Rzeszowie z dnia 17 października 2015 roku, 
wydanego w sprawie IVPa 47/15, a także reprezentowania Koleżanki Krystyny Polit - 
kuratora specjalisty w Sądzie Rejonowym w Leżajsku, w toku postępowania przed Sądem 
Najwyższym - została zarejestrowana w Sądzie Najwyższym pod sygn. III PK 12/16. 

 16 grudnia 2015 roku, prośba KRK 72/IV/2015 do Rzecznika Praw Obywatelskich 
o rozważenie skierowania wystąpienia problemowego do Sejmu RP i Ministra 
Sprawiedliwości w kwestii podjęcia inicjatywy legislacyjnej i wprowadzenia do Kodeksu 
postępowania cywilnego działu dotyczącego postępowania wykonawczego w sprawach 
opiekuńczych z uwzględnieniem statusu kuratora rodzinnego jako organu postępowania 
wykonawczego, jak również rozważenie możliwości wystąpienia do Sądu Najwyższego 
z pytaniem prawnym o rozstrzygnięcie legalności i zasadności zlecania kuratorom sądowym, 
w aktualnym stanie prawnym, wywiadów środowiskowych w postępowaniu wykonawczym 
i niektórych kategoriach spraw w postępowaniu rozpoznawczym. 

 31 grudnia 2015 roku, przedstawienie opracowania Komisji Monitorowania Warunków 
Pracy i Płacy Krajowej Rady Kuratorów dotyczącego stanu Kuratorskiej Służby Sądowej 
w Polsce (wg danych na 31 grudnia 2014 roku).21 

 

 

                                                           

21 http://kurator.info/2015/12/31/kuratorska-sluzba-sadowa-w-liczbach/ 
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8. Aktywność Prezydium KRK w mediach. 

 Grzegorz Kozera, 12.06.2015 roku, TVP INFO, „Rodzeństwo z Daliowej odebrane dziadkom. 
Dzieci trafią do nowej rodziny zastępczej”.22 

 Henryk Pawlaczyk, 04.08.2015 roku, TVP INFO „Minęła 20”23 

 Grzegorz Kozera– 10.12.2015 roku, audycja na żywo, Polskie Radio - Radio dla Ciebie, 
„Porwania rodzicielskie nie są u nas traktowane jak przestępstwo”24. 

 Henryk Pawlaczyk, 29.12.2015 roku, TV Trwam, „Rozmowy niedokończone”, Kurator sądowy 
w rodzinie i w prawie25. 

9. Udział w Konferencjach. 

 30 - 31 marca 2015 roku, Sąd Najwyższy, Warszawa - Konferencja „Postępowanie karne 
przed sądem od 01.07.2015 roku.” 

 17 kwietnia 2015 roku, Sąd Okręgowy we Wrocławiu, Stowarzyszenie Sędziów 
Rodzinnych Oddział Dolnośląski oraz Dolnośląskie Stowarzyszenie Kuratorów 
Sadowych FRONTIS - Konferencja „Prawo dziecka do kontaktów z rodzicami i osobami 
bliskimi w aspekcie psychopedagogicznym oraz prawnym”26. 

 24 kwietnia 2015 roku - Uniwersytet Śląski Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji 
w Cieszynie, Konferencja „Kurator w zredukowanej czy w poszerzonej rzeczywistości” 27,28. 

 29 maja 2015 roku, Pomorskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych, Wydział Nauk 
Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, Sąd Okręgowy w Gdańsku, Konferencja „Prawo 
dzieci do kontaktów i prawo rodziców do kontaktów w praktyce sądowej”. 

 10 czerwca 2015 roku, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń - Ogólnopolska 
Konferencja Naukowa „Warunkowe zawieszenie wykonania kary w świetle założeń polityki 
karnej z perspektywy nowelizacji Kodeksu karnego”. 

 24 czerwca 2015 roku, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa - Konferencja 
„System Dozoru Elektronicznego - przyszłość najnowocześniejszego, nieizolacyjnego sposobu 
karania”, Wydawnictwo Wolters Kluwer - dyskusja na temat wykorzystania potencjału 
Systemu Dozoru Elektronicznego. 

 30 czerwca 2015 roku, Rzecznik Praw Obywatelskich, Warszawa - Konferencja 
poświęcona omówieniu raportu rzecznika Praw Obywatelskich z działalności w Polsce 
„Krajowego Mechanizmu Prewencji w roku 2014”. 

 02 października 2015 roku, Krakowskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych, 
Chrzanów - „Małopolski Kongres Dziecka i Rodziny”, pod patronatem honorowym Ministra 
Sprawiedliwości i Marszałka Województwa Małopolskiego. 

 14 - 15 października 2015 roku, Warszawa - Międzynarodowa Konferencja „Współpraca 
pomiędzy instytucjami przestrzeni sprawiedliwości i organizacjami pozarządowymi”. 

 02 - 03 listopada 2015 roku, Naczelny Sąd Administracyjny, Warszawa- „Lobbing, 
dyskryminacja, wypalenie zawodowe. Współczesne trendy zarządzania a organizacja pracy. 
Zagrożenia, perspektywy- sygnalizacja”. 
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 25 - 27 listopada 2015 roku, Sąd Okręgowy w Nowym Sączu, Stowarzyszenie Sursum 
Corda w Nowym Sączu, Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Krakowie, 
Krakowskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych, Krynica Zdrój - Konferencja „Pomoc 
postpenitencjarna w Regionie. Potrzeby, wyzwania, szanse”. 

10. Współpraca z Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury 

 19 marca 2015 roku - odpowiedź na pismo KSSiP z 02 marca 2015 roku, nr OSU-III-070-
4/2-015 i przedstawienie propozycji przeprowadzenia dodatkowego szkolenia 
dla kuratorów zawodowych „Skutki wprowadzonych w 2015 roku nowelizacja Kodeksu 
Karnego, Kodeksu Postępowania Karnego i Kodeksu Karnego Wykonawczego w praktyce 
kuratora sądowego dla dorosłych”. 

 16 kwietnia 2015 roku, przedstawienie KSSiP kandydatów do przeprowadzenia 
w 2015 roku szkoleń na temat „Skutki wprowadzonych w 2015r. nowelizacja Kodeksu 
Karnego, Kodeksu Postępowania Karnego i Kodeksu Karnego Wykonawczego w praktyce 
kuratora sądowego dla dorosłych” (kandydaci: Tomasz Krzymiński, Adam Syldatk). 

 18 kwietnia 2015 roku, przekazane zostały do KSSiP tematy szkoleń nadesłane przez 
kuratorów zawodowych, a także zaproponowany został podział tematyczny szkoleń 
z sugestią uwzględnienia w harmonogramie działalności szkoleniowej KSSiP na kolejne lata, 
przynajmniej jednego tematu z każdego z wyodrębnionych bloków tematycznych. 
Zaproponowano wprowadzenie zasady kontynuacji wcześniej podjętych tematów 
z uwzględnieniem merytorycznego zaawansowania szkolonych kuratorów. 

 02 czerwca 2015 roku, pismo KRK 32/IV/2015 skierowane do kuratorów zawodowych, 
zawierające informację o tematach szkoleń planowanych w 2016 roku z apelem o udział 
w szkoleniach organizowanych przez KSSiP. 

 08 grudnia 2015 roku, stanowisko KRK 67/IV/2015 skierowane do Pana Zbigniewa Ziobro 
- Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie uwzględnienia w §3 projektu rozporządzenia 
Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu i trybu opracowania rocznego harmonogramu 
działalności szkoleniowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, Krajowej Rady 
Kuratorów jako podmiotu mającego możliwość zgłaszania potrzeb szkoleniowych kuratorów 
zawodowych. 

 08 grudnia 2015 roku, pismo KRK 64/IV/2015 z podziękowaniami za współpracę, 
skierowane do SSO Adama Czerwińskiego - Zastępcy Dyrektora KSSiP. 

PODSUMOWANIE PODJĘTYCH DZIAŁAŃ. 

Wymiernym efektem zainicjowanych działań jest: 

1. Opublikowanie 30 grudnia 2015 roku Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2015 roku 
zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów 
kuratorskich (Dz.U. z 2015 roku, poz. 2037), uwzględniającego postulaty Krajowej Rady Kuratorów 
odnośnie wzrostu wynagrodzeń o ten sam wskaźnik kwoty bazowej na każdym szczeblu 
awansowym29. 

2. Zabezpieczenie w budżecie Ministerstwa Sprawiedliwości na rok 2016 środków na 70 etatów 
urzędniczych wyłącznie dla zapewnienia obsługi Zespołom Kuratorskiej Służby Sądowej. 

3. Zabezpieczenie w budżecie Ministerstwa Sprawiedliwości na 2016 rok środków w wysokości 
600 000 złotych, które pozwolą na przemianowanie 89 kuratorów zawodowych na wyższy stopień 
służbowy. 

4. Określenie przez Pana Jerzego Kozdronia - Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, 
że Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej nie powinien liczyć więcej niż 12 kuratorów zawodowych 
i skierowanie do prezesów sądów pisma w sprawie rozwiązania problemu obsługi biurowej 
Zespołów Kuratorskiej Służby Sądowej. 
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5. Przyjęcie przez Porozumienie samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych 
na inauguracyjnym posiedzeniu Stanowiska nr 4, dotyczącego obligatoryjności utworzenia 
sekretariatów dla każdego zespołu kuratorskiej służby sądowej.30 

6. Uwzględnienie w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 roku Regulamin 
Urzędowania Sądów Powszechnych (Dz.U. z 2015 roku, poz. 2316) zespołów kuratorskiej służby 
sądowej jako jednostek organizacyjnych sądów i przepisu §23 zakładającego powołanie 
sekretariatu, którego pracami kieruje kierownik, dla każdego Zespołu Kuratorskiej Służby 
Sądowej.31 

7. Uchwalenie 05 sierpnia 2015 roku zmiany Ustawy o kuratorach sądowych. Znowelizowane 
brzmienie art. 42 wskazuje, że obsługę biurową zespołów kuratorskich stanowią sekretariaty, 
a każdy zespół posiada odrębny sekretariat (wskutek błędu proceduralnego ustawa została 
przez Prezydenta RP zaskarżona do Trybunału Konstytucyjnego). 

8. Wystąpienie 31 grudnia 2015 roku przez Rzecznika Praw Obywatelskich do Ministra 
Sprawiedliwości o podjęcie inicjatywy ustawodawczej mającej na celu uregulowanie postępowania 
wykonawczego w sprawach cywilnych i uwzględniającej rolę kuratorów sądowych (pismo 
oznaczone IV.501.40.2015).32 

9. Pozytywne rozpatrzenie przez Rzecznika Praw Obywatelskich wszystkich wniosków o przyznanie 
odznaczeń dla kuratorów sądowych. Wręczenie odznaczenia przyznanego Tadeuszowi Jedynakowi 
odbyło się 25 października 2015 roku w Sądzie Okręgowym w Słupsku (medal został przekazany 
żonie Ś.p. Tadeusza Jedynaka), natomiast Jackowi Jastrzębskiemu 16 grudnia 2015 roku, w siedzibie 
Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie (z udziałem Prezydium Krajowej Rady Kuratorów, 
Rafała Trochy - Kuratora Okręgowego, Wiolety Włodygi - Zastępcy Kuratora Okręgowego Sądu 
Okręgowego w Warszawie oraz licznie przybyłych kuratorów zawodowych). 

10. Uwzględnienie i rozpowszechnienie ze pośrednictwem oficjalnej strony internetowej Systemu 
Dozoru Elektronicznego informacji na temat wykonywania przez zawodowych kuratorów sądowych 
orzeczeń z wykorzystaniem tego systemu.33 

11. Sporządzenie przez Pana Jacka Klimanka z Kancelarii Racy Prawnego Verdade w Żorach 
standaryzowanego wzorca kasacji od orzeczeń sądu drugiej instancji oddalających roszczenia 
zawodowych kuratorów sądowych o waloryzację wynagrodzenia i udostępnienie go dla ogółu grupy 
zawodowej, a także przyjęcie przez niego pełnomocnictwa do reprezentowania jednego z kuratorów 
zawodowych w toku postępowania w Sądzie Najwyższym (sprawa Koleżanki Krystyny Polit - 
kuratora specjalisty z Sądu Rejonowego w Leżajsku). 

12. Kształtowanie pozytywnego wizerunku Kuratorskiej Służby Sądowej poprzez: 

 objęcie patronatu nad publikacją dr Łukasza Wirkusa - zawodowego kuratora sądowego 
z Sądu Rejonowego w Słupsku „Stres w pracy kuratora sądowego” (w głosowaniu 
internautów wybraną Najlepszą Książką Psychologiczną 2015 roku); 

 objęcie patronatu nad Białołęckim Biegiem Wolności (organizatorka Anna Myślińska - 
zawodowy kurator sądowy); 

 objęcie patronatu nad badaniami na temat sukcesów, zasobów, zdolności, twórczości 
oraz szeroko rozumianego potencjału społeczno-kulturowego grupy zawodowych 
kuratorów sądowych, prowadzonymi przez dr Annę Chmielewską, dr Annę Janus Dębską i 
mgr Grażynę Rybicką; 

 udział w programach radiowych i telewizyjnych odnoszących się zakresem tematycznych 
do zadań i działania Kuratorskiej Służby Sądowej. 
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PODZIĘKOWANIA. 

Prezydium pragnie wyrazić wdzięczność za stałą pomoc i zaangażowanie w wypełnianie zadań 
i działań przypisanych Radzie wszystkim Delegatom do Krajowej Rady Kuratorów, a w szczególności 
(wszystkie osoby wymienione zostały w kolejności alfabetycznej): 

Rafałowi Chmielowi - okręg katowicki 

Janowi Dąbkowskiemu - okręg warszawski 

Marzenie Depińskiej - okręg sieradzki 

Karolowi Knopowi - okręg poznański 

Tomaszowi Krzymińskiemu - okręg białostocki 

Łukaszowi Kwadransowi - okręg świdnicki 

Jolancie Łagodzińskiej - okręg kaliski 

Adamowi Rakocy - okręg rzeszowski 

Dariuszowi Rumińskiemu - okręg warszawsko-praski 

Waldemarowi Salińskiemu - okręg elbląski 

Aleksandrowi Samkowi - okręg wrocławski 

Rafałowi Sitarzowi - okręg opolski 

Lechowi Sobieszczukowi - okręg lubelski 

Adamowi Syldatkowi - okręg koszaliński 

Janowi Wacławiakowi - okręg łódzki 

Elżbiecie Żytyńskiej- Chwast - okręg gliwicki. 

Dziękujemy również ekspertom wspierającym Krajową Radę Kuratorów w wypełnianiu ustawowych 
zadań: 

Andrzejowi Martuszewiczowi 

Krzysztofowi Stasiakowi 

a także partnerom z Fundacji na Rzecz Rozwoju Probacji „Probare”, stowarzyszeniom kuratorskim 
i dbającym o medialny wizerunek Kuratorskiej Służby Sądowej zespołom redakcyjnym z portali 
internetowych: 

kurator.info w składzie: Grzegorz Miśta, Aleksander Samek. 

kuratorzy.pl w składzie: Grzegorz Bystry, Agnieszka Ochal, Rafał Skręt. 

Przewodniczący 
Krajowej Rady Kuratorów 

Henryk Pawlaczyk 

Zastępca Przewodniczącego 
Krajowej Rady Kuratorów 

Grzegorz Kozera 

Sekretarz 
Krajowej Rady Kuratorów 

Renata Cieszko 


