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Krajowa Rada Kuratorów uprzejmie informuje, że w dniu 27 lipca 2016r. mija 15 lat od 

uchwalenia ustawy o kuratorach sądowych – fundamentu polskiego modelu kurateli sądowej. 

Droga do ustawowego uregulowania statusu kuratorów sądowych i nadania służbie 

odpowiedniej rangi była długa, co najlepiej prezentuje poniższe kalendarium: 

 w połowie lat 90-tych w Ministerstwie Sprawiedliwości powołano Zespół do spraw 

reformy kurateli sądowej pod kierunkiem dr Katarzyny Sawickiej oraz Komisję do 

opracowania systemu kurateli dla dorosłych pod kierunkiem prof. Andrzeja 

Bałandynowicza. W roku 1996 Zespół dr K. Sawickiej ukończył pracę wnioskami w 

zakresie modelu kurateli sądowej, natomiast Komisja prof. A. Bałandynowicza w 1998 

roku przedstawiła projekt ustawy o kurateli sądowej. Nie podjęto wprawdzie dalszych 

prac nad ustawą, ale przedmiotowy projekt wyznaczył kierunek późniejszych działań; 

 6 czerwca 1997 roku – uchwalenie Kodeksu karny wykonawczy, art. 176 upoważnił 

Radę Ministrów do wydania rozporządzenia określającego między innymi „organizację 

kuratorskiej służby sądowej”; 

 21 sierpnia 1997 roku - dzięki inicjatywie posłów Jana Lityńskiego, Jerzego 

Wierchowicza i Krzysztofa Budnika Sejm II Kadencji uchwalił, iż „wynagrodzenie 

zasadnicze kuratorów zawodowych stanowi, odpowiednio do rangi stanowiska, 

wielokrotność prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w państwowej sferze 

budżetowej”;  

 17 października 1998 roku - Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów Krajowego 

Stowarzyszenia Zawodowych Kuratorów Sądowych, które podejmuje uchwałę 

zobowiązującą zarząd do podjęcia prac nad ustawą o kurateli sądowej; 

 29 czerwca 1999 roku – zapisano w art.138 § 2 projektu ustawy Prawo o ustroju sądów 

powszechnych, iż „Zasady organizacji służby kuratorskiej i wykonywania obowiązków 
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przez kuratorów sądowych oraz status kuratorów sądowych określa odrębna 

ustawa”(pismo MS P.IV.470/9/99); 

 15-18 lipca 1999 roku - opracowanie wstępnego projektu ustawy o kuratorach 

sądowych przez zespół w składzie: Prezes Stowarzyszenia Zawodowych Kuratorów 

Sądowych Andrzej Martuszewicz, Sekretarz Adam Gutenberg, Andrzej Rzepniewski, 

Ryszard Pruszinski, Magdalena Jamza-Kałka i Grażyna Michalska; 

 27 października 1999 roku – rozpatrzenie przez Komisję Prawniczą Centrum 

Legislacyjnego Rządu przedłożonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości projektu 

rozporządzenia Rady Ministrów będącego wykonaniem delegacji art. 176 k.k.w. 

Zaproszeni reprezentanci stowarzyszenia (Andrzej Martuszewicz, Maria Kokorzecka – 

Piber i Andrzej Rzepniewski) podzielili negatywną opinię prof. Teodora 

Szymanowskiego o projekcie. Komisja odesłała projekt do poprawek z uwagi na brak 

wypełnienia ustawowej delegacji w zakresie powołania służby kuratorskiej i określenia 

jej organizacji. Przewodniczący komisji zasugerował Ministerstwu Sprawiedliwości 

podjęcie prac nad projektem ustawy o kuratorach sądowych; 

 30 lipca 1999 roku - zakończenie prac nad kolejną wersją projektu uwzględniającą uwagi 

terenowych oddziałów stowarzyszenia i przedstawicieli środowiska naukowego; 

 12 stycznia 2000 roku - projekt ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, art.139 § 

2: „Zasady organizacji służby kuratorskiej i wykonywania obowiązków przez kuratorów 

sądowych oraz status kuratorów sądowych określa odrębna ustawa” (druk Sejmu III 

Kadencji nr 1656 ); 

 9 maja 2000 roku - Krajowe Stowarzyszenie Zawodowych Kuratorów Sądowych 

otrzymuje wstępną opinię Biura Legislacyjnego Sejmu o projekcie ustawy o kuratorach 

sądowych; 

 21 września 2000 roku - umieszczenie w porządku posiedzenia Komisji Sprawiedliwości 

i Praw Człowieka punktu o rozpatrzeniu projektu ustawy o kuratorach sądowych w dniu 

3.października 2000r.; 

 21 września 2000 roku - Minister Sprawiedliwości Lech Kaczyński wydaje zarządzenie o 

powołaniu Zespołu do opracowania projektu ustawy o kurateli sądowej pod 

przewodnictwem dyrektora Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich Małgorzaty 

Bańkowskiej w składzie: Wojciech Dziuban – wicedyrektor Departamentu Sądów i 

Notariatu, Krystyna Gromek – naczelnik w DSRiN, Urszula Wieczorek – naczelnik w 

DSRiN, Maciej Białek – Departament Legislacyjno- Prawny, Anna Korpanty – kurator 

okręgowy z Warszawy, Alina Kula – kurator okręgowy z Częstochowy, Krzysztof Bunda – 

kurator okręgowy z Torunia, Piotr Burczyk – kurator z Piły i Andrzej Rzepniewski – 

przedstawiciel Krajowego Stowarzyszenia Zawodowych Kuratorów Sądowych 

(Zarządzenie 16/00/DSN); 

 03 października 2000 roku - Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka przyjmuje jako 

własny projekt ustawy o kuratorach sądowych przygotowany przez Krajowe 

Stowarzyszenie Zawodowych Kuratorów Sądowych i postanawia skierować go do 

dalszych prac parlamentarnych, posłem sprawozdawcą zostaje Marek Markiewicz; 

 12 października 2000 roku – 27 września 2001r.  - prace zespołu Ministerstwa 

Sprawiedliwości powołanego do opracowania ustawy o kurateli sądowej. Zespół 



wypracowuje własny projekt w końcu stycznia 2001 roku. Po odstąpieniu przez Ministra 

Sprawiedliwości od nadawania dalszego trybu przedmiotowemu projektowi Zespół 

opracowuje projekty 4 aktów wykonawczych do ustawy o kuratorach sądowych; 

 20-21 października 2000 roku – Konferencja w Popowie zorganizowana przez Komisję 

Praw Człowieka i Praworządności Senatu RP przy współudziale Ministerstwa 

Sprawiedliwości, Naczelnego Sądu Administracyjnego i Rzecznika Praw Obywatelskich 

nt. „Probacyjne środki polityki karnej – stan i perspektywy”. Po raz pierwszy zostaje 

szerzej udostępniony projekt ustawy o kuratorach sądowych - jako projekt Komisji 

Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Senator Zbigniew Romaszewski - przewodniczący 

Komisji Praw Człowieka i Praworządności - sugeruje Ministerstwu Sprawiedliwości 

podjęcie współpracy nad sejmowym projektem ustawy o kuratorach, senacka Komisja 

Praw Człowieka i Praworządności w przyjętej uchwale postuluje przyspieszenie 

parlamentarnych prac nad projektem ustawy; 

 15 listopada 2000 roku - pierwsze czytanie komisyjnego projektu ustawy o kuratorach 

sądowych. Projekt popierają wszystkie kluby. Zostaje skierowany do dalszych prac w 

Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka; 

 7 grudnia 2000 roku rozpoczyna pracę powołana przez Komisję Sprawiedliwości i Praw 

Człowieka Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o kuratorach 

sądowych w składzie: Marek Markiewicz – przewodniczący, członkowie: Bogdan 

Lewandowski, Tadeusz Kilian i Andrzej Ostrowski. W pracach uczestniczą: Małgorzata 

Bańkowska, Wojciech Dziuban, Krystyna Gromek i Urszula Wieczorek jako 

przedstawiciele resortu sprawiedliwości oraz jako przedstawiciele strony społecznej 

Andrzej Martuszewicz i Andrzej Rzepniewski. W posiedzeniach komisji sejmowej i 

Komisji Praw Człowieka i Praworządności Senatu RP jako reprezentant stowarzyszenia 

kuratorów bierze również udział Anna Korpanty;  

 20 czerwca 2001 roku Sejm uchwalił ustawę o kuratorach sądowych; 

 21 czerwca 2001 roku ustawę przekazano Prezydentowi i Marszałkowi Senatu; 

 27 lipca 2001 roku Sejm przyjął część poprawek Senatu i uchwalił ustawę o kuratorach 

sądowych;  

 22 sierpnia 2001 roku Prezydent podpisał ustawę o kuratorach sądowych; 

 16 listopada 2001r. – przyjęcie przez Komitet Rady Ministrów projektu ustawy o zmianie 

ustawy- Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o prokuraturze oraz ustawy o 

kuratorach sądowych, w której to zaproponowano przesunięcie o rok terminu wejścia w 

życie ustawy; 

 21 listopada 2001 roku – skierowanie rządowego projektu ustawy do Sejmu. Komisja 

Sprawiedliwości i Praw Człowieka IV Kadencji Sejmu RP wprowadziła, z inicjatywy 

przewodniczącego Grzegorza Kurczuka, poprawkę przygotowaną przez Ministerstwo 

Sprawiedliwości, umożliwiającą wejście w życie ustawy o kuratorach 1 stycznia 2002r. 

Sejm, przy poparciu zmian przez Ministra Sprawiedliwości Barbarę Piwnik, uchwalił 

ustawę w proponowanym przez komisję brzmieniu, dzięki której ustawa o kuratorach 

mogła wejść w życie w pierwotnie uchwalonym terminie, lecz bez skutków finansowych, 

które zostały przesunięte na 1 stycznia 2003 roku (Dz. U. Nr 154 z 2001 r., poz. 1787). 



Krajowa Rada Kuratorów uprzejmie dziękuje wszystkim osobom zaangażowanym w 

tworzenie i legislację ustawy o kuratorach sądowych, a także działania dzięki którym 

przetrwała 15 lat umożliwiając funkcjonowanie w codzienności Kuratorskiej Służbie 

Sądowej w Polsce.  

Z okazji 15 rocznicy uchwalenia ustawy o kuratorach sądowych pragniemy przede 

wszystkim serdecznie podziękować Państwu za profesjonalne wykonywanie obowiązków, 

często w trudnych warunkach, a wielokrotnie także kosztem czasu wolnego. Jednocześnie 

chcielibyśmy życzyć satysfakcji z wykonywanej pracy, szczególnie poprzez szacunek i 

uznanie ze strony przełożonych, a także osób poddanych Waszym oddziaływaniom. 

Życzymy Państwu wszelakiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym. Niezmiennie 

prosimy o dalsze niezawodne zaangażowanie i pomoc w rozwiązywaniu problemów 

trapiących dzisiejszą kuratelę sądową w Polsce.  

Przewodniczący 
Krajowej Rady Kuratorów 
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