
UCHWAŁA NR 2/IV/V/2019 

KRAJOWEJ RADY KURATORÓW V KADENCJI z 12 KWIETNIA 2019 ROKU

w sprawie podziękowań dla Pani Renaty Cieszko za zasługi i pracę na rzecz 

rozwoju kurateli sądowej w Polsce.

Krajowa Rada Kuratorów, jako ustawowy reprezentant kuratorów sądowych, w uznaniu 

zasług Pani Renaty Cieszko w pracę na rzecz rozwoju kurateli sądowej w Polsce, podejmuje 

niniejszą uchwałę i postanawia, co następuje poniżej. 

1. Złożyć podziękowania Pani Renacie Cieszko- Delegatowi do Krajowej Rady Kuratorów okręgu 

siedleckiego, za zaangażowanie i pracę na rzecz Kuratorskiej Służby Sądowej, a w szczególności 

za okres kilkuletniego pełnienia funkcji Sekretarza Krajowej Rady Kuratorów i udziału 

w pracach jej Prezydium.

2. Podziękowania dla Pani Renaty Cieszko przekazać do Prezesa Sądu Okręgowego w Siedlcach. 

3. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydium Krajowej Rady Kuratorów. 

Uzasadnienie

Pani Renata Cieszko jest Delegatem do Krajowej Rady Kuratorów okręgu siedleckiego, a w latach 

2012- 2019 pełniła funkcję Sekretarza Krajowej Rady Kuratorów, uczestnicząc w pracach Prezydium 

Krajowej Rady Kuratorów i tym samym aktywnie działając na rzecz Kuratorskiej Służby Sądowej 

w Polsce.

W okresie tym dała się poznać jako osoba taktowna, o wysokiej kulturze osobistej, sumienna 

i dobrze zorganizowana. Szczególnie podkreślić należy jej dbałość o właściwe przygotowanie 

posiedzeń Krajowej Rady Kuratorów i zapewnienie odpowiedniego zaplecza delegatom 

w nim uczestniczącym. Na uwagę zasługują też walory merytoryczne Pani Renaty Cieszko, 

w szczególności umiejętność analitycznego wyrażania myśli, dbałość o poprawność wypowiedzi 

i jej walory językowe. Miały one szczególne znaczenie przy opracowywaniu stanowisk Krajowej Rady 

Kuratorów dotyczących kwestii najbardziej istotnych dla służby kuratorskiej. Pani Renata Cieszko 

wielokrotnie reprezentowała też kuratorów sądowych podczas spotkań z parlamentarzystami, 

przedstawicielami Ministerstwa Sprawiedliwości, czy też innych instytucji lub organów państwowych. 

Aktywnie i z dużym zaangażowaniem uczesnticzyła w pracach związanych z organizacją 

II i III Kongresu Kuratorskiego. Docenić należy też życzliwy i koleżeński stosunek Pani Renaty Cieszko 

do innych delegatów, jej otwartość na pomoc i szacunek okazywany każdej osobie. 

Dlatego też w uznaniu zasług Pani Renaty Cieszko, zarówno tych wynikających z walorów 

merytorycznych, jak i przymiotów osobistych, Krajowa Rada Kuratorów pragnie złożyć jej serdeczne 

podziękowania wyrażone niniejszą uchwałą. 
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