
KOMUNIKAT
z II Posiedzenia Krajowej Rady Kuratorów V Kadencji,

27 – 28 września 2018 r.  
Warszawa, Aleje Ujazdowskie 11, sala 501

I dzień obrad – 27.09.2018 r. godz. 900 – 1900

Prace Krajowej Rady Kuratorów prowadzone były początkowo w Komisjach: 

legislacyjno - prawnej, rozwoju i współpracy, monitorowania warunków pracy, płacy i obciążeń 

obowiązkami i dotyczyły:  

 zmian w Regulaminie Krajowej Rady Kuratorów;

 opracowania uchwały dotyczącej sposobu przedstawienia przez kuratorów sądowych 

z MOZ NSZZ „Solidarność” wizerunku Kuratorskiej Służby Sądowej w Polsce, podczas 

spotkania w dniu 24 września 2018r. w Ministerstwie Sprawiedliwości z Panem 

Ministrem Łukaszem Piebiakiem, a którego przebieg Związek zrelacjonował na swojej 

stronie internetowej;

 nowelizacji ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o kuratorach sądowych(j.t. Dz.U. z 2018r.

poz.1014);

 zmiany rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2003r. w sprawie

standardów obciążenia pracą kuratora zawodowego (Dz.U. z 2003r. Nr 116, poz. 1100).

O godzinie 1200 nastąpiło oficjalne otwarcie II Posiedzenia Krajowej Rady Kuratorów 

przez Przewodniczącego Grzegorza Kozerę, powitanie delegatów, po czym na zgodny wniosek 

delegatów kontynuowane były prace w komisjach. O 1530 Przewodniczący - Grzegorz Kozera 

wznowił obrady plenarne Rady. Poruszył sprawę kuratorów z okręgu gliwickiego 

oraz szczecińskiego należących MOZ NSZZ „Solidarność”, którzy podczas spotkania z Panem 

Ministrem Łukaszem Piebiakiem- 24 września 2018 r. w Ministerstwie Sprawiedliwości, 

przedstawili nieobiektywny wizerunek Kuratorskiej Służby Sądowej w Polsce występując 

jako przedstawiciele całej grupy zawodowej kuratorów sądowych. Przewodniczący Komisji 

rozwoju i współpracy Adam Syldatk przedstawił wstępny projekt uchwały przygotowany 

przez Komisję odnośnie ww. kwestii. W trakcie dyskusji Przewodniczący KRK przypomniał 

Uchwałę Nr 1/2017 Okręgowego Zgromadzenia Kuratorów Okręgu gliwickiego z 2 października 

2017 roku, przesłaną do wiadomości Krajowej Rady Kuratorów, w której kuratorzy 

wypowiedzieli się odnośnie sposobu formułowania opinii i wniosków w imieniu kuratorów 

okręgu gliwickiego. 

Przewodniczący Grzegorz Kozera poinformował następnie o działaniach Krajowej Rady 

Kuratorów w przerwie pomiędzy I a II posiedzeniem: zaopiniowaniu zmian w kodeksie 

rodzinnym i opiekuńczym, przesłaniu prośby o spotkanie z Podsekretarzem Stanu Panem 

Łukaszem Piebiakiem, przygotowaniach do III Kongresu Kuratorskiego, który odbędzie się w 

dniach 25 – 26 lutego 2019 r. w Poznaniu. Przedstawił też informację o odbytych spotkaniach 

i współpracy z mediami. 

W ramach działań promocyjnych związanych z jubileuszem 100- lecia planowane 

jest nakręcenie profesjonalnego spotu reklamowego z udziałem kuratorów- aktualnie trwa 

procedura wyłaniania wykonawcy. Przewodniczący poinformował również o zbliżającej się 

konferencji we Wrocławiu – 99 What works? powiązanej z nadchodzącym jubileuszem, 

a organizowanej przez Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych Frontis (11 - 12 października 

2018 r.).

Przewodniczący poinformował o piśmie Komendanta Głównego Policji z dnia 14 sierpnia 

2018r. nr EP-6326/18 odnośnie wypracowania wzajemnych form współpracy, które umożliwią 

najbardziej efektywna wymianę informacji, jak również różnorakie formy współoddziaływania 



i współdziałania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W toku dyskusji ustalono, 

iż należy doprowadzić do spotkania przedstawicieli KRK z osobami odpowiedzialnymi 

za realizację przedmiotowego przedsięwzięcia w Biurze Prewencji Komendy Głównej Policji 

w celu wypracowania nowego porozumienia.

Następnie odbyła się dyskusja odnośnie nowelizacji ustawy o kuratorach sądowych

zapowiedzianej przez Podsekretarza Stanu Pana Łukasza Piebiaka podczas Dnia Kuratora. 

Ustalono, iż w Komisji legislacyjno – prawnej powinna powstać grupa, która będzie na bieżąco 

reagować na informacje odnośnie projektowanych zmian w ustawie i przedstawiać własne 

rozwiązania oraz opinie. Odbyła się dyskusja nad projektem uchwały dotyczącej stworzenia 

przez Ministra Sprawiedliwości funduszu nagród oraz uchwały dotyczącej zwrócenia się 

do Państwowej Inspekcji Pracy z zapytaniem, czy kuratorom należy się odzież ochronna. 

Ponadto delegaci dyskutowali nad projektowanymi propozycjami podwyżek dla naszej grupy 

zawodowej w roku 2019 poprzez podniesienie kwoty bazowej i zwiększenie mnożnika. 

II dzień obrad – 28.09.2018 r. godz. 930 – 1500

Przewodniczący KRK  Grzegorz Kozera otworzył obrady w drugim dniu II Posiedzenia 

Krajowej Rady Kuratorów V Kadencji, powitał zebranych Delegatów oraz Naczelnika Wydziału 

Kurateli - Pana Henryka Pawlaczyka. Przewodniczący nawiązał do ostatniego raportu 

Najwyższej Izby Kontroli dotyczącego funkcjonowania kuratorskiej służby sądowej w Polsce 

oraz uposażeń kuratorów. 

Pan Henryk Pawlaczyk poinformował Krajową Radę Kuratorów, iż tak jemu, 

jak i kierownictwu resortu znane są problemy środowiska kuratorskiego. Przekazał informację 

na temat trwających w Ministerstwie Sprawiedliwości prac nad zmianą ustawy o kuratorach

sądowych oraz innych aktów prawnych, które są istotne dla naszej pracy, m.in. w związku 

z wejściem w życie rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Przekazał, 

iż planowane są zmiany w formularzu statystycznym MS-40. Ministerstwo Sprawiedliwości 

podejmuje również działania zmierzające do powstawania nowych ośrodków kuratorskich. 

W trakcie trwania obrad dołączyli kolejni zaproszeni goście: 

 Pan Senator Antoni Szymański, który podziękował za pracę i zaangażowanie kuratorów 

zawodowych akcentując wzrost odpowiedzialności oraz poziomu zadań idący w parze 

z brakiem atrakcyjności wynagrodzenia. Zapewnił, iż senacka Komisja Rodziny, Polityki 

Senioralnej i Społecznej, w której pełni funkcję Zastępcy Przewodniczącego, będzie 

otwarta na argumenty środowiska kuratorskiego w kontekście planowanych zmian 

w ustawie o kuratorach sądowych. Przekazał też na ręce Przewodniczącego 

okolicznościowy album na temat polskiego parlamentaryzmu; 

 Pani Minister Beta Kempa podziękowała za zaproszenia na kolejne Posiedzenia Krajowej 

Rady Kuratorów. Nawiązała do bieżących problemów służby kuratorskiej i zapewniła 

o swoim wsparciu dla rozwiązań wzmacniających profesjonalizm służby kuratorskiej. 

Następnie Krajowa Rada Kuratorów przystąpiła do głosowań nad projektami uchwał: 

 w sprawie sprzeciwu wobec sposobu przedstawienia przez kuratorów sądowych 

z MOZ NSZZ „Solidarność” wizerunku Kuratorskiej Służby Sądowej w Polsce;  

 w sprawie utworzenia przez Ministra Sprawiedliwości na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy 

z dnia 27 lipca 2001 roku o kuratorach sądowych(j.t. Dz.U. z 2018r. poz.1014), w drodze

rozporządzenia, dodatkowego funduszu nagród dla kuratorów zawodowych; 

 w sprawie skierowania zapytania do Państwowej Inspekcji Pracy, dotyczącego 

uprawnień zawodowych kuratorów sądowych do uzyskiwania obuwia i odzieży roboczej 

zapewnionych przez pracodawcę. 

Wszystkie uchwały zostały przyjęte przez Krajową Radę Kuratorów, a do ich realizacji 

upoważnione zostało Prezydium. 



Przewodniczący Komisji rozwoju i współpracy Adam Syldatk zaproponował niezwłoczne 

przystąpienie przez delegatów do akcji rozpropagowania  wiedzy o służbie kuratorskiej wśród 

lokalnych parlamentarzystów. Ustalono, iż zarówno delegaci jak i osoby przez nich 

upoważnione, przedstawią parlamentarzystom kwestie związane z pracą kuratorów, 

wynagrodzeniem, problemami, jakie napotykamy w codziennej pracy. Propozycja została 

przedyskutowana i jednogłośnie przyjęta przez delegatów. 

Na tym porządek obrad wyczerpano, Przewodniczący Krajowej Rady Kuratorów 

podziękował delegatom za aktywny udział w posiedzeniu i dokonał jego oficjalnego zamknięcia. 

Komunikat sporządzili: 

Delegat okręgu ostrołęckiego 

Sebastian Kaliszewski

Delegat okręgu toruńskiego 

Przemysław Werner

         Komunikat zatwierdził 

         Z upoważnienia Prezydium 

Przewodniczący 

Krajowej Rady Kuratorów

Grzegorz Kozera


