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KOMUNIKAT
PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY KURATORÓW

W miniony poniedziałek- 25 maja 2020 roku, odbyło się spotkanie przedstawicieli Krajowej Rady
Kuratorów z Panią Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości dr Anną Dalkowską.
Kuratorów sądowych podczas spotkania reprezentowało Prezydium Krajowej Rady Kuratorów
w składzie:
Przewodniczący Grzegorz Kozera
Zastępca Przewodniczącego Waldemar Saliński
Sekretarz Aleksandra Dźwigulska.
Tematem spotkania były kwestie związane z przywracaniem funkcjonalności zespołów kuratorskiej
służby sądowej, w kontekście wznowieniem działalności sądów. Przedstawiciele Krajowej Rady
Kuratorów przekazali Pani Minister opracowane przez samorząd kuratorski rekomendacje, dotyczące
tego zagadnienia. Odnosząc się do nich Pani dr Anna Dalkowska nie wykluczyła możliwości wydania
przez Ministerstwo Sprawiedliwości rekomendacji dotyczących zasad wykonywania obowiązków
służbowych przez kuratorów sądowych, przy czym zastrzegła, że przedstawione propozycje poddane
zostaną analizie i opracowaniu przez właściwe komórki merytoryczne.
Odnosząc się do kwestii umożliwienia kuratorom sądowym pozyskiwania informacji posiadanych
przez stacje sanitarno- epidemiologiczne, Pani Minister oświadczyła, że w nowo projektowanych
przepisach ustawowych znalazły się rozwiązania, które pozwalają na uzyskiwanie tych informacji przez
sądy, a zatem, na tej podstawie, dostęp do nich możliwy będzie także dla kuratorów sądowych.
Zadeklarowała także, iż do Głównego Inspektora Sanitarnego skierowane zostanie wystąpienie w sprawie
wydania rekomendacji w zakresie zasad wykonywania obowiązków służbowych przez kuratorów
sądowych (podstawą dla ich sformułowania mogłyby stać się opracowane przez Krajową Radę
Kuratorów standardy bezpieczeństwa i organizacji wykonywania obowiązków).
Zainteresowanie Pani Minister wzbudziła także propozycja dotycząca punktowej zmiany
art. 91 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o kuratorach sądowych (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 167), w taki sposób,
aby wypłata ryczałtu za przeprowadzenie wywiadu przez społecznego kuratora sądowego w sprawie
nie objętej nadzorem nie ograniczała się tylko do wywiadów w postępowaniu wykonawczym (wydatki
te nie mogłyby jednak wykraczać poza dotychczasowy limit środków przeznaczonych na wypłatę
ryczałtów kuratorskich). Wskazała, iż przedstawi tę propozycję pod kątem rozważenia możliwości
jej wprowadzenia w ramach rozwiązań ustawowych dotyczących tzw. „tarczy”.

Prezydium Krajowej Rady Kuratorów podjęło także temat dotyczący wpisania projektu
rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych
i aplikantów kuratorskich do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów w 2020. Z wypowiedzi Pani
Minister wynikało, że kwestia ta stanowi element polityki rządu i nierozerwalnie łączy się z tegorocznymi
rozwiązaniami budżetowymi, nad korektą których pracuje rząd, i z tego względu nie może ona zająć
miarodajnego stanowiska w tej kwestii.

