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Ogólnopolskiego Związku Zawodowego 
Kuratorów Sądowych. 

Wnikliwie zapoznaliśmy się z opinią Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Kuratorów Sądowych 

z 8 maja 2020 roku i zawartymi w niej uwagami.

Niektóre z kwestii zasygnalizowanych przez Państwa organizację związkową zasługują na 

rozważenie, jednak wobec braku konkretnych propozycji rozwiązań nie jesteśmy się w stanie 

miarodajnie do nich odnieść. 

U podstaw proponowanych rozwiązań legły przesłanki wprost wynikające z brzmienia art. 3 ustawy

z dnia 27 lipca 2001 roku o kuratorach sądowych, przy jednoczesnej dbałości o ochronę praw 

pracowniczych określoną w przepisach Kodeksu Pracy, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów 

art. 207 k.p. i art. 2071 k.p.

Dobór spraw do poszczególnych etapów przywracania funkcjonalności zespołów kuratorskich 

dokonywany był w oparciu o uwzględnienie szeroko rozumianej polityki karnej, społecznej i rodzinnej 

Państwa. W tym aspekcie wykonywanie w środowisku podopiecznych kontroli sprawców przestępstw 

na tle seksualnym, sprawców przemocy domowej, czy rodzin, w których istnieje podwyższone ryzyko 

wyrządzenia krzywdy fizycznej dziecku lub zaniedbań w zakresie jego najbardziej elementarnych 

potrzeb życiowych, stanowi priorytet. Przywrócenie kontroli w środowisku wobec sprawców 

przestępstw zakwalifikowanych do grupy ryzyka powrotu do przestępstwa wynika wprost 

z art. 169b§10 k.k.w., który w zakresie dozorów z tej kategorii spraw określa potrzebę wykonywania 

systematycznych czynności w bezpośrednim kontakcie ze skazanym. Natomiast w zakresie wywiadów 

środowiskowych, pod uwagę wzięte zostały przede wszystkim czynniki związane z ważnością 

tej czynności dla potrzeb prowadzonych przez sąd postępowań, przy jednoczesnej próbie dokonania 

oceny na ile są one niezbędne i czy mają znaczenie dla wydania przez sąd końcowego orzeczenia 

w sprawie (szczególnie w grupie tzw. spraw pilnych).

W związku z podniesieniem przez Państwa kwestii dotyczącej krótkiego czasu na odniesienie się 

do przedstawionego projektu, proszę o przedstawienie przez Państwa propozycji konkretnych poprawek 

do propozycji przedstawionych przez Krajową Radę Kuratorów, do jutra, tj. 9 maja 2020 roku, do 1800.

Jestem przekonany, że będzie to możliwe w ramach wewnętrznych, zespołowych prac Ogólnopolskiego 

Związku Zawodowego Kuratorów Sądowych. 
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Termin jest uwarunkowany harmonogramem prac, potrzebą zestawienia wszystkich uwag, które 

napłynęły, a następnie nadania ostatecznego kształtu zaproponowanym rozwiązaniom i przekazania ich 

decydentom.

Pragnę nadmienić, że niezależnie od stanowiska Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Kuratorów 

Sądowych, opinie na temat przedstawionego projektu, dla potrzeb Krajowej Rady Kuratorów, przekazały: 

Międzyzakładowa Organizacja Związkowa Kuratorów Sądowych KNSZZ „Ad Rem” i Międzyzakładowa 

Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury, przedstawiając 

propozycje poprawek w odniesieniu do konkretnych rozwiązań. 


