
UCHWAŁA NR 1/V/V/2019 

KRAJOWEJ RADY KURATORÓW V KADENCJI z 12 CZERWCA 2019 ROKU

podjęta na podstawie §11 ust. 2

uchwały Krajowej Rady Kuratorów- Regulamin Krajowej Rady Kuratorów 

z 21 listopada 2018 roku

w sprawie powołania Pana Krzysztofa Stasiaka do pełnienia funkcji eksperta 

Krajowej Rady Kuratorów.

Krajowa Rada Kuratorów w dbałości o wysoki standard merytoryczny prowadzonych prac 

podejmuje niniejszą uchwałę i postanawia, co następuje poniżej. 

1. Powołać Pana Krzysztofa Stasiaka jako eksperta Krajowej Rady Kuratorów V kadencji, na czas 

trwania jej kadencji.

2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydium Krajowej Rady Kuratorów. 

Uzasadnienie

Krajowa Rada Kuratorów może być wspomagana w prowadzonych pracach przez ekspertów, 

którzy są powoływani do pełnienia powierzonej im funkcji na mocy uchwały, podejmowanej 

przez Krajową Radę Kuratorów na zasadach ogólnych. 

Zgodnie z obowiązującymi zasadami Pan Krzysztof Stasiak wyraził zgodę na powołanie 

go do pełnienia funkcji eksperta, a jego kandydatura do jej pełnienia została zgłoszona podczas 

IV posiedzenia Krajowej Rady Kuratorów V kadencji, w dniu 12 czerwca 2019 roku i zatwierdzona

przez Radę w przeprowadzonym głosowaniu. 

Pan Krzysztof Stasiak jest od 2017 roku doktorem nauk prawnych z zakresu prawa, a od wielu lat

osobą mocno zaangażowaną w sprawy kurateli sądowej i posiadającą szerokie doświadzenie w tej 

materii. Jest on osobą zasłużoną dla Kuratorskiej Służby Sądowej, ogólnie znaną i cenioną przez 

kuratorów sądowych w Polsce, przede wszystkim jako współautor kilku opracowań naukowych 

bezpośrednio dotyczących tematyki kurateli sądowej, między inymi “Zarysu metodyki pracy kuratora

sądowego”, czy “Komentarza do ustawy o kuratorach sądowych”. Pan Krzysztof Stasiak od wielu lat

współpracuje z Krajową Radą Kuratorów i wspiera ją w działaniu. Pełnił już funkcję eksperta Krajowej 

Rady Kuratorów podczas wcześniejszych jej kadencji. Jest również Prezesem Pomorskiego 

Stowarzyszenia Zawodowych Kuratorów Sądowych i od wielu lat Kuratorem Okręgowym w Sądzie 

Okręgowym w Gdańsku. Współorganizował I,II i III Kongres Kuratorski. 

Dlatego też, mając na względzie powyżej przedstawione okoliczności, wiedzę i poziom 

merytoryczny Pana Krzysztofa Stasiaka, Krajowa Rada Kuratorów postanowiła powołać 

go do pełnienia funkcji jej eksperta. 

Przewodniczący 
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