
KKRRAAJJOOWWAA RRAADDAA KKUURRAATTOORRÓÓWW Warszawa, dnia 21 listopada 2017 roku

WWAARRSSZZAAWWAA

00-950 Warszawa, Al. Ujazdowskie 11
e-mail: krajowarada.kuratorow@o2.pl

tel. 603 294 416, 730 492 900, 503 487 671

KRK 42/IV/2017

Pani

SSA dr hab. MAŁGORZATA MANOWSKA 
DYREKTOR
KRAJOWEJ SZKOŁY SĄDOWNICTWA 
i PROKURATURY

Jednym z ustawowych zadań Krajowej Rady Kuratorów, określonych art. 46 ust. 1 pkt 2 Ustawy 

z dnia 27 lipca 2001 roku o kuratorach sądowych (Dz.U. z 2014 roku, poz. 795, ze zm.) jest troska 

o podejmowanie działań umożliwiających kuratorom zawodowym podnoszenie kwalifikacji 

zawodowych, a tym samym poziomu wykonywanej przez nich pracy.

Na zawodowych kuratorach sądowych nie tylko spoczywa ustawowy obowiązek podnoszenia 

kwalifikacji, w szczególności poprzez uczestniczenie w szkoleniach, lecz także z własnej inicjatywy 

bardzo chętnie podejmują oni udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, zwłaszcza tych 

organizowanych przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury (ze względu na ich wysoki poziom 

merytoryczny i dostosowanie treści szkoleniowych do potrzeb zgłaszanych przez kuratorów 

sądowych). 

Potrzeby szkoleniowe reprezentowanej przez nas grupy zawodowej są uwarunkowane szybko 

postępującymi zmianami w zakresie przepisów prawa, uwarunkowań społeczno- kulturowe, 

czy też nowoczesnych trendów naukowych. Zasadniczym celem, który powinien zostać osiągnięty 

poprzez szkolenie, jest wyposażenie zawodowych kuratorów sądowych w kompetencje pozwalające 

na profesjonalną i możliwie najbardziej skuteczną realizację zadań służbowych. Ważne jest zatem, 

aby beneficjentami różnych form doskonalenia zawodowego organizowanych przez Krajową Szkołę 

Sądownictwa i Prokuratury byli zarówno kuratorzy dla dorosłych, jak i kuratorzy rodzinni z różnych 

miejsc Polski, reprezentujący poszczególne okręgi sądowe. 

Tymczasem, do Krajowej Rady Kuratorów napływają opinie, które mogą świadczyć, iż właśnie 

forma naboru na szkolenia organizowane przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury wzbudza 

mailto:krajowarada.kuratorow@o2.pl


najwięcej kontrowersji. Przyjęcie jako dominującej zasady naboru na szkolenia według kolejności 

zgłoszeń bardzo często jest postrzegane jako istotna przyczyna decydująca o nierównomiernym 

dostępie do wiedzy przez zawodowych kuratorów sądowych. Niejednokrotnie bowiem do udziału 

w szkoleniach kwalifikowane są osoby, które wcześniej miały już możliwość uczestnictwa 

w szkoleniach o podobnej tematyce lub osoby niemal wyłącznie reprezentujące jeden tylko okręg 

sądowy. Tym samym, wśród części zawodowych kuratorów sądowych pojawia się przekonanie 

o pomijaniu ich przy kwalifikacji do uczestnictwa w szkoleniach.

Dlatego też zwracamy się z prośbą o rozważenie możliwości zmiany zasad naboru na szkolenia 

dedykowane dla zawodowych kuratorów sądowych i organizowane przez Krajową Szkołę 

Sądownictwa i Prokuratury, w taki sposób aby określana była liczba miejsc przypadających 

na kuratorów zawodowych z poszczególnych okręgów sądowych, proporcjonalnie do liczby 

kuratorów zawodowych zatrudnionych w tych okręgach. W przypadku niewykorzystania przez 

poszczególne okręgi puli przypadających dla nich miejsc, miejsca te mogłyby podlegać wtórnej 

kwalifikacji przy zastosowaniu zasady kolejności zgłoszeń. 

Uprzejmie dziękujemy za dotychczasową, konstruktywną współpracę i wyrażamy przekonanie, 

iż w zakresie określania tematów i form szkoleń organizowanych dla zawodowych kuratorów 

sądowych, będzie ona równie efektywna i satysfakcjonująca dla obydwojga stron. 
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