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Realizując ustawowe zadania wynikające z art. 46 ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku

o kuratorach sądowych (t.j. Dz.U. z 2014 roku, poz. 795), Krajowa Rada Kuratorów uprzejmie

przedstawia opinię na temat projektu rozporządzenia Ministra  Sprawiedliwości w sprawie sposobu 

i trybu opracowania rocznego harmonogramu działalności szkoleniowej Krajowej Szkoły 

Sądownictwa i Prokuratury z dnia 21 września 2017 roku, a w części dotyczącej szczegółowego 

uregulowania przebiegu procesu tworzenia harmonogramu działalności szkoleniowej Krajowej 

Szkoły Sądownictwa i Prokuratury na dany rok  kalendarzowy wraz z precyzyjnym określeniem 

terminów działań wszystkich podmiotów zaangażowanych w jego opracowanie oceniamy 

pozytywnie.

Przedstawiony projekt przede wszystkim jest wynikiem zmian jakie w Ustawie

z dnia 23 stycznia 2009 roku o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (t.j. Dz.U. z 2017 roku,

poz. 146 i 1139) wprowadzone zostały Ustawą z dnia 11 maja 2017 roku o zmianie ustawy 

o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, ustawy o ustroju sądów powszechnych 

oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1139 ).

Kuratorska Służba Sądowa stanowi integralną część wymiaru sprawiedliwości i realizuje 

społecznie istotne zadania związane przede wszystkim z wykonywaniem orzeczeń sądu. 

W związku z tym bardzo istotna jest dbałość o jej profesjonalizm i wysoki poziom kompetencji 

zawodowych kuratorów sądowych. Możliwe jest to przede wszystkim poprzez zapewnienie 

kuratorom sądowym możliwości korzystania z szerokiej oferty szkoleń, o tematyce dostosowanej 

do specyfiki realizowanych przez nich działań. 
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Zgodnie z art. 45 ust. 3 uks. Krajowa Rada Kuratorów jest ustawowym reprezentantem

wszystkich kuratorów sądowych w Polsce, a jednym z jej podstawowych działań opisanych 

w art. 46 ust. 1 pkt 2 uks. jest podejmowanie działań umożliwiających kuratorom zawodowym 

podnoszenie kwalifikacji zawodowych i poziomu wykonywanej przez nich pracy.

Dlatego też, w pełni uzasadnione wydaje się uzupełnienie listy podmiotów mogących zgłaszać 

Dyrektorowi Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury potrzeby szkoleniowe różnych grup 

zawodowych sądów i prokuratur, właśnie o Krajową Radę Kuratorów. Zmiana ta wymagałaby 

jednak dokonania również modyfikacji w brzmieniu art. 15b ust. 1 Ustawy o Krajowej Szkole 

Sądownictwa i Prokuratury, stąd postulujemy o jej uwzględnienie podczas najbliższej nowelizacji 

tej ustawy.

W ocenie Krajowej Rady Kuratorów uwzględnienie tej propozycji będzie miało pozytywny 

wpływ na dostosowanie propozycji szkoleniowych Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury 

do rzeczywistych potrzeb reprezentowanej przez nas grupy zawodowej, co z kolei przyczyni się 

do zwiększenia efektywności pracy zawodowych, a tym samym podniesienia poziomu 

bezpieczeństwa obywateli. 

Przewodniczący 
Krajowej Rady Kuratorów

Grzegorz Kozera


