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KRK 14/V/2020

KOMUNIKAT

PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY KURATORÓW

Krajowa Rada Kuratorów, w poczuciu obowiązku i trosce o dobro osób poddanych działaniom 

wymiaru sprawiedliwości, a także zapewnienie bezpiecznych i właściwych warunków wykonywania 

obowiązków służbowych przez kuratorów sądowych, w trybie art. 46 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 lipca

2001 roku o kuratorach sądowych (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 167), skierowała 27 marca 2020 roku 

do Pani Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej wystąpienie w sprawie wprowadzenia do projektu

ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 

oraz niektórych innych ustaw (druki nr 299 i 299-A), przepisów regulujących zasady wykonywania 

obowiązków służbowych przez kuratorów sądowych, w warunkach stanu epidemii. Pomimo przyjęcia 

ustawy, podczas VIII posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji- 28 marca

2020 roku, przedstawione przez nas propozycje nie zostały uwzględnione.

W związku z tym Prezydium Krajowej Rady Kuratorów podjęło decyzję o przedstawieniu 

wypracowanych rozwiązań Senatowi RP i w sprawie tej skierowało wystąpienie do Pana Marszałka 

Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. W toku prac nad projektem ustawy o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (...) (druk nr 96),

rekomendowane przez Krajową Radę Kuratorów propozycje poprawek zostały zgłoszone podczas 

debaty 30 marca 2020 roku, pozytywnie zaopiniowane do przyjęcia przez Senat RP 

w sprawozdaniu z połączonego posiedzenia Komisji Narodowej i Gospodarki Narodowej 

i Innowacyjności oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, a następnie przyjęte 

na posiedzeniu plenarnym Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i uwzględnione w Uchwale Senatu 

Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie ustawy o zmianie ustawy

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 

innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw,

w brzmieniu:

Poprawka 11

w art. 1 w pkt 13, po art. 14h dodaje się art. 14i w brzmieniu  

art. 14i: W celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, w zakresie zadań 

realizowanych na potrzeby sądu i innych uprawnionych podmiotów, a także pozostałych 

czynności służbowych, kuratorzy sądowi mogą wykonywać je poprzez: 

1) rozmowy telefoniczne lub rozmowy przeprowadzane z wykorzystaniem innego środka 

komunikacji na odległość, 

2) pozyskiwanie dokumentów lub oświadczeń przedstawionych przez osobę lub osoby, których 

dotyczy postępowania, a także członków ich rodzin, w szczególności w wersji elektronicznej, 
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3) zebranie informacji od podmiotów zobowiązanych do ich udzielania na podstawie 

obowiązujących przepisów, 

4) wykorzystanie danych dostępnych w systemach teleinformatycznych. 

Poprawka 69

po art. 29 dodaje się art. 29a w brzmieniu: 

Art. 29a. W ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 167) w art. 3 

dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

3. W przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej, ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego 

lub stanu epidemii, o ile okoliczności sprawy nie wskazują, że istnieje zagrożenie dla życia albo poważne 

zagrożenie dla zdrowia osoby lub osób objętych postępowaniem, kuratorzy wykonują powierzone 

im zadania tylko przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, w szczególności poprzez 

prowadzenie rozmów oraz pozyskiwanie informacji i dokumentów, w zakresie niezbędnym 

dla wykonywanych czynności, od osób fizycznych, prawnych lub jednostek organizacyjnych 

nieposiadających osobowości prawnej. 

Podczas dzisiejszych obrad Komisja Finansów Publicznych Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

zarekomendowała odrzucenie obydwu poprawek, a rekomendacja ta znalazła odzwierciedlenie 

w głosowaniu podczas IX posiedzenia Sejm Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji, w konsekwencji 

którego obydwie poprawki zostały odrzucone. 

Prezydium Krajowej Rady Kuratorów pragnie złożyć podziękowanie Państwu 

Parlamentarzystom za pochylenie się nad przepisami, które stanowiłyby bardzo istotne uregulowanie 

zasad wykonywania obowiązków służbowych przez kuratorów sądowych, w tak szczególnej sytuacji 

jaką jest stan epidemii. Przede wszystkim podziękowanie te kierujemy do Pana Senatora Jana Filipa 

Libickiego, który zaproponowane przez nas poprawki przyjął i zgłosił. 

Załączniki

Wystąpienie z 27 marca 2020 roku skierowane do Pani Marszałek Sejmu RP. 

Wystąpienie z 30 marca 2020 roku skierowane do Pana Marszałka Senatu RP. 


