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UWAGI 

OGÓLNOPOLSKIEGO ZWIAZKU ZAWODOWEGO KURATORÓW SĄDOWYCH  

DO  PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY O KURATORACH SĄDOWYCH (UD249), 

 

 

Art. 1. W ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (Dz. U. z 2020 r.  

poz. 167) wprowadza się następujące zmiany: 

1. 

po art. 3 dodaje się art. 3a w brzmieniu: 

„Art. 3a. 1. Kuratorowi sądowemu, pokrzywdzonemu przestępstwem w związku z 

wykonywaniem czynności służbowych, przysługuje od pracodawcy, na jego wniosek, zwrot 

kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu karnym, w którym uczestniczył w 

charakterze pokrzywdzonego lub oskarżyciela posiłkowego.  

 

Pozytywnie oceniamy wprowadzenia ochrony prawnej dla kuratorów, jednak 

widzimy potrzebę rozszerzenia jej także na postępowania cywilne oraz karne, w których 

kurator jest oskarżany. W ostatnim czasie do sądów wpływają prywatne akty oskarżenia 

przeciwko kuratorom, np o zniesławienie w sprawozdaniu z wywiadu środowiskowego.  

W ocenie OZZKS ważne jest także dopisanie udziału kuratora w postępowaniu          

z powództwa cywilnego.  

 

Proponujemy brzmienie art. 3a.1: 

“Art. 3a. 1. Kuratorowi sądowemu, w związku z wykonywaniem czynności służbowych, 

przysługuje od pracodawcy, na jego wniosek, zwrot poniesionych kosztów zastępstwa 

procesowego w postępowaniu karnym, cywilnym, w którym uczestniczy                                 

w charakterze pokrzywdzonego, oskarżyciela posiłkowego, oskarżonego lub pozwanego.” 
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2. 

Art.3a.2 

2. Zwrot kosztów zastępstwa procesowego, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wydatki 

rzeczywiście poniesione, do wysokości stawki określonej przepisami o ponoszeniu przez 

Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata albo radcę 

prawnego z urzędu. 

 

W ustępie 2. proponujemy dopisać, po „zwrot” słowo „poniesionych” oraz 

wykreślić całość od „ do wysokości”.  

 

Proponowane przez nas brzmienie ustępu 2: 

“ 2. Zwrot poniesionych kosztów zastępstwa procesowego, o którym mowa w ust. 1, 

obejmuje wydatki rzeczywiście poniesione w ramach pomocy prawnej udzielonej przez 

adwokata albo radcę prawnego.” 

 

Proponujemy także dopisanie ust. 2a: 

“2a. Zwrot poniesionych kosztów zastępstwa procesowego, o którym mowa w ust.1 

następuje ze środków budżetowych, na wniosek kuratora, w wysokości faktycznie 

poniesionych kosztów, nie wyższej niż czterokrotność przeciętnego uposażenia kuratora”. 

 

Propozycje OZZKS dotyczące zwrotu poniesionych kosztów zastępstwa 

procesowego są spójne z regulacjami dotyczącymi Policji, Służby Granicznej, Służby 

Więziennej oraz Służby Ochrony Państwa. 

 

3. 

Art. 3a.3 

3.Zwrot kosztów zastępstwa procesowego, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje 

kuratorowi sądowemu, uczestniczącemu w postępowaniu karnym w charakterze 

oskarżyciela posiłkowego, na rzecz którego sąd zasądził wydatki związane z ustanowieniem 

pełnomocnika.”;  

 

Nie wnosimy uwag do proponowanej zmiany. 

 

4. 

 art. 4 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 4. 1. Kuratora zawodowego mianuje, przenosi do innego sądu lub zespołu kuratorskiej 
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służby sądowej albo zawiesza w pełnieniu obowiązków służbowych prezes sądu okręgowego, 

z urzędu albo na wniosek kuratora okręgowego. 

2. Prezes sądu okręgowego rozwiązuje z kuratorem zawodowym stosunek pracy z urzędu, na 

wniosek prezesa sądu rejonowego albo kuratora okręgowego. 

3. Czynności z zakresu stosunku pracy podejmuje wobec kuratora okręgowego i zastępcy 

kuratora okręgowego prezes sądu okręgowego. 

4. Czynności z zakresu stosunku pracy podejmuje wobec kuratora zawodowego prezes sądu 

rejonowego, z wyjątkiem zastrzeżonych dla prezesa sądu okręgowego.”;  

 

Nie wnosimy uwag do proponowanej zmiany. 

 

5. 

3) w art. 5 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. Aplikantowi kuratorskiemu spełniającemu wymogi, o których mowa w ust. 1 pkt 6 albo 

ust. 2, prezes sądu okręgowego niezwłocznie proponuje nawiązanie stosunku pracy poprzez 

mianowanie go kuratorem zawodowym.”; 

 

Nie wnosimy uwag do proponowanej zmiany. 

 

6. 

w art. 7 po pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:  

„4)    starszy kurator specjalista.”;  

 

Pozytywnie opiniujemy wprowadzenie w art. 7 stopnia służbowego starszego kuratora 

specjalisty, o ile będzie on przyznawany zgodnie z obecnie z zasadą z art. 8.2. 

Negatywnie natomiast oceniamy argumentację zawartą w uzasadnieniu do 

projektowanego przepisu, jakoby przyznanie stopnia starszego kuratora specjalisty mogło 

dotyczyć tylko kilku kuratorów rocznie a ich ilość nigdy nie zbliży się do 1% kuratorów 

zajmujących stanowisko kuratora specjalisty.  

 

7. 

w art. 8: 

ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Stopnie służbowe, o których mowa w art. 7 pkt 1-3, nadaje prezes sądu okręgowego: 

1. na wniosek kuratora okręgowego; 

2. na wniosek prezesa sądu rejonowego, kierownika zespołu lub zainteresowanego 
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kuratora zawodowego, po zasięgnięciu opinii kuratora okręgowego; 

3. z urzędu, po zasięgnięciu opinii kuratora okręgowego.”, 

po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Stopień służbowy, o którym mowa w art. 7 pkt 4, nadaje Minister Sprawiedliwości na 

wniosek prezesa sądu okręgowego lub kuratora okręgowego albo z urzędu.”; 

 

Nie wnosimy uwag do proponowanej zmiany. 

 

8. 

w art. 13 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Minister Sprawiedliwości ogłasza do 30 września, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku 

Urzędowym Ministra Sprawiedliwości, dane obejmujące średnie obciążenia pracą kuratora 

zawodowego dla dorosłych oraz kuratora zawodowego rodzinnego według stanu na dzień   

31 grudnia roku poprzedniego.”;  

 

Negatywnie opiniujemy proponowaną zmianę w Art. 13 ust.3  

 

Proponujemy w brzmieniu: 

„Art 13 ust. 3. Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z Krajową Rada Kuratorów 

Sądowych, określi w drodze rozporządzenia standardy obciążenia pracą kuratora 

zawodowego, zawierające rodzaje spraw i czynności podejmowanych przez kuratorów 

zawodowych wykazywanych w drukach statystycznych MS40s”. 

 

Standardy obciążenia są niezbędne do wyznaczania granic obciążenia kuratora 

pracą. Kurator nie ma możliwości samodzielnego kształtowania swojego obciążenia, 

terminów czy sposobów wykonania zarządzeń sądowych. Likwidacja standardów obciążeń 

spowoduje, że będzie można dociążać kuratorów zadaniami bez limitów, jedynie w oparciu 

o równomierne rozłożenie zadań w Zespole Kuratorskiej Służby Sądowej.  

Obecnie kuratorzy podejmują szereg działań, które nie są wliczane do ich 

obciążenia (np wywiady środowiskowego, sprawy zawieszone, udział w kontaktach,           

w Zespołach Interdyscyplinarnych, grupach roboczych czy odbiorach dzieci).  

 

Podzielamy argumentację zawartą w opinii z 13 grudnia 2021 r. do projektu ustawy 

przedstawioną przez  Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców 

Prawnych  
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9. 

 

Do art. 13. 1 proponujemy dopisać „w rozumieniu art. 140 kodeksu pracy”.  

 

Brzmienie art. 13 pkt. 1 po zmianie: 

“1. Czas pracy kuratora zawodowego określony jest wymiarem jego zadań w rozumieniu 

art. 140 kodeksu pracy.” 

     

Postulujemy wprowadzenie tej zmiany, ponieważ pojawiło się wiele rozbieżnych 

interpretacji w/w przepisu w okresie obowiązywania ustawy o kuratorach. Niektórzy 

komentatorzy znajdowali analogie pracy kuratora do pracy sędziego w zakresie 

zadaniowego czasu pracy, wykluczając zastosowanie kodeksu pracy. Jest to nieuprawnione 

porównanie z uwagi na to, że kurator nie jest w stanie w żaden sposób kształtować 

swojego obciążenia pracą, terminów, ani sposobu  wykonania zarządzeń sądów itp. Sędzia 

natomiast jest w tym zakresie niezawisły i sam niejako kształtuje obciążenie pracą własną, 

biorąc pod uwagę szereg czynników. 

 

10. 

7) w art. 14: 

a. ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Wynagrodzenie zasadnicze kuratorów zawodowych na równorzędnych stopniach 

służbowych jest równe i stanowi odpowiednio do rangi stopnia służbowego wielokrotność 

kwoty bazowej, której wysokość określa ustawa budżetowa.”, 

b. uchyla się ust. 1a, 

c. ust. 1b otrzymuje brzmienie: 

„1b. Kwota bazowa, o której mowa w ust. 1, jest waloryzowana corocznie średniorocznym 

wskaźnikiem wzrostu wynagrodzeń ustalanym na podstawie przepisów o kształtowaniu 

wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej.”, 

 

Powyższe opiniujemy negatywnie i  proponujemy zmienić brzmienie zapisu na: 

“Art. 14. 1a.  Wynagrodzenie zasadnicze kuratorów zawodowych na równorzędnych 

stopniach służbowych jest równe. Podstawę ustalenia wynagrodzenia zasadniczego 

kuratora zawodowego w danym roku stanowi przeciętne wynagrodzenie w drugim 

kwartale roku poprzedniego, ogłaszane w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej 

„Monitor Polski” przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 

ogłoszenie w "Monitorze Polskim" pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach     
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i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 291, 353 i 794),               

z zastrzeżeniem ust. 2. 

1b.  Jeżeli przeciętne wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, jest niższe od 

przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego za drugi kwartał roku poprzedzającego – 

przyjmuje się podstawę ustalenia wynagrodzenia zasadniczego kuratora zawodowego      

w dotychczasowej wysokości. 

1c. Wynagrodzenie zasadnicze kuratora określa się w stawkach, których wysokość 

ustala się z zastosowaniem mnożników podstawy ustalenia wynagrodzenia zasadniczego, 

o której mowa w ust. 1. Stawki wynagrodzenia zasadniczego na poszczególnych stopniach 

służbowych oraz mnożniki, służące do ustalenia wysokości wynagrodzenia zasadniczego 

kuratorów zawodowych w poszczególnych stawkach, określa załącznik do ustawy”. 

 

Kuratorska służba sądowa jest ostatnią formacją w wymiarze sprawiedliwości, której 

wynagrodzenie powiązane jest z kwotą bazową. OZZKS proponuje więc   zmianę sposobu 

wynagradzania.  

Proponowana zmiana ujednolica zasady wynagradzania w wymiarze sprawiedliwości 

oraz zapewni stabilizację płacową kuratorskiej służby sądowej. Dynamika zmian kwoty 

bazowej nie przystaje do zmian przeciętnego wynagrodzenia, co skutkuje realnym 

spadkiem siły nabywczej wynagrodzeń kuratorów zawodowych. Realizowane w ostatnich 

latach podwyżki są spóźnione, nieadekwatne i nie pokrywają strat poniesionych w wyniku 

zmian inflacyjnych.   

OZZKS już w lipcu 2019r. w piśmie do Łukasza Piebiaka Podsekretarza Stanu                  

w Ministerstwie Sprawiedliwości zgłaszał swoje uwagi dotyczące sposobu wynagradzania 

kuratorów zawodowych i aplikantów dokument404487.pdf (rcl.gov.pl). Proponowana 

zmiana jest więc konsekwencją wcześniej już wypracowanych propozycji. 

 

11. 

Art.14.2 

ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Kuratorowi okręgowemu, zastępcy kuratora okręgowego, kierownikowi zespołu 

kuratorskiej służby sądowej, kuratorowi, o którym mowa w art. 36b ust. 1 oraz kuratorowi,    

o którym mowa w art. 38 ust. 2, rzecznikowi dyscyplinarnemu i zastępcy rzecznika 

dyscyplinarnego przysługuje dodatek funkcyjny, stanowiący procent kwoty bazowej, o której 
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mowa w ust. 1.”, 

 

Proponujemy brzmienie art. 14.2: 

“2. Kuratorowi okręgowemu, zastępcy kuratora okręgowego, kierownikowi zespołu 

kuratorskiej służby sądowej, kuratorowi, o którym mowa w art. 36b ust. 1, kuratorowi,       

o którym mowa w art. 38 ust. 2 oraz kuratorom o których mowa w art. 79 ust.1, 

delegatowi do Krajowej Rady Kuratorów, rzecznikowi dyscyplinarnemu i zastępcy rzecznika 

dyscyplinarnego przysługuje dodatek funkcyjny, stanowiący mnożnik kwoty przeciętnego 

wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1.”  

 

12. 

Art.14.2a 

po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

„2a. Kuratorowi zawodowemu pełniącemu obowiązki kierownika ośrodka kuratorskiego 

przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości 110 % kwoty bazowej, natomiast kuratorowi 

zawodowemu prowadzącemu zajęcia w ośrodku kuratorskim w wysokości 80% kwoty 

bazowej. 

  

Proponowaną zmianę oceniamy pozytywnie, ale z uwagi na zaproponowaną zmianę w art. 

14.1, proponujemy następujące brzmienie powyższego przepisu: 

“2a. Kuratorowi zawodowemu pełniącemu obowiązki kierownika ośrodka kuratorskiego 

przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości 40 %, natomiast kuratorowi zawodowemu 

prowadzącemu zajęcia w ośrodku kuratorskim w wysokości 30 % kwoty, o której mowa     

w art. 14 ust.1.” 

 

13. 

Art. 14.4 

ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Kuratorowi zawodowemu, z wyjątkiem kuratora okręgowego, zastępcy kuratora 

okręgowego, kuratora, o którym mowa w art. 36b ust. 1, oraz kuratora, o którym mowa        

w art. 38 ust. 2, może być przyznany na czas określony dodatek specjalny z tytułu 

okresowego zwiększenia obowiązków służbowych, w szczególności za zastępowanie osoby 

długotrwale nieobecnej w pracy lub wykonywanie innych czynności poza zwykłym zakresem 

obowiązków, do wysokości 40% wynagrodzenia zasadniczego, w ramach posiadanych 

środków określonych na wynagrodzenia osobowe kuratorów zawodowych.”, 
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Proponujemy dopisać “zastępcy kierownika zespołu kuratorskiej służby sądowej” przed 

“kuratorowi zawodowemu”.  

 

Brzmienie ust 4 po zmianie: 

„4. Zastępcy kierownika zespołu kuratorskiej służby sądowej, kuratorowi zawodowemu,      

z wyjątkiem kuratora okręgowego, zastępcy kuratora okręgowego, kuratora, o którym 

mowa w art. 36b ust. 1, oraz kuratora, o którym mowa w art. 38 ust. 2, może być 

przyznany na czas określony dodatek specjalny z tytułu okresowego zwiększenia 

obowiązków służbowych, w szczególności za zastępowanie osoby długotrwale nieobecnej 

w pracy lub wykonywanie innych czynności poza zwykłym zakresem obowiązków, do 

wysokości 40% wynagrodzenia zasadniczego, w ramach posiadanych środków określonych 

na wynagrodzenia osobowe kuratorów zawodowych.”, 

 

14. 

Art. 14.5 

ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Kuratorowi zawodowemu, z wyjątkiem kuratora okręgowego, zastępcy kuratora 

okręgowego oraz kuratorów, o których mowa w art. 31 ust. 1, art. 31a ust. 1, art. 36b ust. 1   

i art. 38 ust. 2, przysługuje dodatek za pracę terenową, w wysokości 50% kwoty bazowej,      

o której mowa w ust. 1, z tym że kierownikowi zespołu kuratorskiej służby sądowej dodatek 

taki przysługuje w wysokości 25% kwoty bazowej, a w przypadku zespołu liczącego co 

najmniej 10 osób – 17,5% kwoty bazowej. W okresie zawieszenia w pełnieniu obowiązków 

służbowych, o którym mowa w art. 23 ust. 1 albo art. 24 ust. 1, dodatek ten nie 

przysługuje.”, 

 

Proponujemy, aby w art. 14 ust 5 po słowie “dodatek”  dopisać “za uciążliwość pracy         

w terenie” oraz nieróżnicowanie wysokości dodatku dla kierowników w zależności od 

liczebności zespołu 

.  

Brzmienie zapisu art. 14 ust 5 po zmianie: 

“5. Kuratorowi zawodowemu, z wyjątkiem kuratora okręgowego, zastępcy kuratora 

okręgowego oraz kuratorów, o których mowa w art. 31 ust. 1, art. 31a ust. 1, art. 36b ust. 

1 i art. 38 ust. 2, przysługuje dodatek z tytułu uciążliwości pracy w terenie w wysokości 

20% wynagrodzenia, o którym mowa w art.14 ust.1, z tym że kierownikowi zespołu 

kuratorskiej służby sądowej dodatek taki przysługuje w wysokości 7% .“ 
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Jako organizacja związkowa dość często spotykaliśmy się z błędną interpretacją 

dodatku terenowego, jako rekompensaty wydatków kuratora związanych z pracą               

w terenie, w szczególności kosztów przemieszczania się.  Z taką interpretacją nie można się 

absolutnie zgodzić. Z opodatkowanego wynagrodzenia za pracę kurator nie może ponosić 

kosztów pracy. Sytuacja taka powoduje, że wraz ze wzrostem zaangażowania kuratora, 

realizowanego poprzez liczniejsze wizyty u podopiecznego, w jego środowisku sąsiedzkim, 

szkolnym, itp. maleje jego wynagrodzenie. Należy przyjąć inną definicję dodatku 

terenowego - jako wykonywanie obowiązków służbowych w warunkach szkodliwych dla 

zdrowia lub uciążliwych, poza siedzibą sądu, w zmiennych warunkach atmosferycznych,     

w terenie zagrożonym wysokim poziomem patologii, w szczególności w miejscu 

zamieszkania podopiecznych i pracy w stałym i bezpośrednim kontakcie z osobami              

o znacznym stopniu demoralizacji. Natomiast uzasadnione koszty ponoszone w związku      

z przemieszczeniem się w terenie powinny być zwracane przez pracodawcę w formie 

comiesięcznego ryczałtu, obejmującego również amortyzację pojazdu, a także w formie 

ekwiwalentu za odzież roboczą 

Obecne unormowanie jednoznacznie wskazuje, iż dodatek spełnia funkcję 

specjalnego wynagrodzenia za uciążliwości pracy w terenie, a nie funkcję rekompensaty za 

poniesione wydatki w związku z wykonywaniem czynności służbowych. 

“Mając powyższe na uwadze wyrażam przekonanie, że przepis art. 14 ust. 5 ustawy 

o kuratorach sądowych, w myśl którego kuratorowi zawodowemu przysługuje dodatek za 

pracę terenową, stanowi wyłącznie o jednym z elementów składowych wynagrodzenia 

kuratora zawodowego, którego nie sposób utożsamiać z ekwiwalentem pieniężnym, 

przewidzianym w art. 237 § 4.” Stanowisko Głównego Inspektora Pracy z 27.05.2020r.  

https://ozzks.pl/wp-content/uploads/2020/06/Zapytanie-GIP-z-23.04.-dot.-dodatku-

terenowego-i-ekwiwalentu.pdf 

 

 

15. 

Art.14.5a 

    dodaje się ust. 5a w brzmieniu: 

„5a. Kuratorowi zawodowemu, w przypadkach wymagających ponadprzeciętnego używania 

samochodu prywatnego do celów służbowych, niezależnie od dodatku terenowego, na 

uzasadniony wniosek kierownika zespołu kuratorskiej służby sądowej, przekazany za 

pośrednictwem kuratora okręgowego, w ramach dostępnych środków finansowych w planie 

finansowym sądu, na podstawie umowy o używanie samochodu prywatnego do celów 

służbowych, może być przyznany przez prezesa sądu okręgowego ryczałt na pokrycie 
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zwiększonych kosztów dojazdów służbowych.”; 

 

Proponowaną zmianę opiniujemy negatywnie i proponujemy wykreślenie przepisu.  

W ocenie OZZKS samo wprowadzenie ryczałtu za ponadprzeciętne użytkowanie 

prywatnego pojazdu do celów służbowych przez kuratora świadczy, że ustawodawca 

zakłada, że kuratorowi nie należy się zwrot poniesionych wydatków na zasadach ogólnych 

i zwrot ten dokonywany jest w dodatku terenowym, co jak wskazano wyżej dodatek nie 

spełnia funkcji rekompensaty.  

 -zwracamy uwagę na nieostre kryteria przyznanie dodatku (w przepisie mowa          

o ponadprzeciętnym używaniu samochodu prywatnego do celów służbowych). 

 - uzasadnieniu projektu ustawy wyjaśniono ową przesłankę przymiotnikiem 

drastycznym używaniem) a co za tym idzie całkowita uznaniowość przyznawania dodatku 

przez Prezesa Sądu. 

 - w naszej ocenie także uzależnienie przyznania dodatku od dostępnych środków 

finansowych w planie finansowym sądu – co w sytuacji braku zaplanowania tych środków 

powoduje przesłankę negatywną przyznania dodatku. 

 - brzmienia przepisu zachodzi wątpliwość czy ryczałt ma być wpisany w umowę        

o używanie samochodu prywatnego do celów służbowych, czy też Prezes Sądu ma go 

przyznać odrębną decyzją. 

 - naszą niezgodę budzi również fakultatywność przyznawania dodatku – Prezes 

Sądu pomimo ponadprzeciętnego używania pojazdu (cokolwiek to znaczy) i  środków         

w planie finansowych dalej może przyznać ryczałt lub go nie przyznawać. 

Podzielamy argumentację zawartą w opinii z 13 grudnia 2021 r. do projektu ustawy 

przedstawioną przez  Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców 

Prawnych.  

 

Proponujemy następujące brzmienie art. 14.5a i dodanie art. 14.5b: 

“5a.  Kuratorowi  zawodowemu oraz kierownikowi zespołu kuratorskiej służby sądowej 

przysługuje niezależnie od dodatku z tytułu uciążliwości pracy w terenie dodatkowo stały 

ryczałt na pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem czynności poza siedzibą zespołu 

uzależniony od rodzaju gminy, na terenie której kurator wykonuje czynności: 

a)    w przypadku czynności wykonywanych jedynie w obrębie miasta ryczałt wynosi 

5-10 % wynagrodzenia zasadniczego; 
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b)    w przypadku wykonywania na terenie miasta i gminy miejsko - wiejskiej ryczałt 

wynosi 10-15 % wynagrodzenia zasadniczego; 

c) w przypadku gminy wiejskiej ryczałt wynosi 15-20 % wynagrodzenia 

zasadniczego. 

 

5b. Ryczałt, o którym mowa w art. 5a przyznaje Prezes Sądu Rejonowego w uzgodnieniu    

z Kierownikiem zespołu kuratorskiej służby sądowej, uwzględniając obciążenie, oraz 

odległość do pokonania przy wykonywaniu czynności służbowych poza siedzibą sądu.”  

 

Do podstawowych obowiązków pracodawcy należy ponoszenie wszelkich kosztów 

związanych z pracą. Takim kosztem z pewnością jest używanie do celów służbowych 

prywatnego samochodu pracownika, jak również zakup biletów na komunikację publiczną 

w związku z wykonywanymi czynnościami służbowymi. Obowiązkiem pracodawcy jest 

wyrównanie uszczerbku majątkowego, jaki poniósł pracownik w związku z wykonywaniem 

obowiązków służbowych, i koszt ten nie może być przerzucony na pracownika.  

Natomiast w sytuacji, w której kurator nie ma prawa jazdy, nie posiada samochodu, 

który może wykorzystać do celów służbowych, a komunikacja publiczna nie dojeżdża na 

miejsce, w którym kurator ma wykonywać czynności służbowe, to pracodawca powinien 

zadbać o możliwość skorzystania przez kuratora z pojazdu służbowego, a jeżeli takim nie 

dysponuje, to umożliwić skorzystania z taksówki na koszt pracodawcy.  (Ustawa                   

o kuratorach sądowych nie przewiduje obowiązku posiadania przez kuratora samochodu 

prywatnego oraz posiadania uprawnień do jego prowadzenia). 

Wobec powyższego wprowadzenie instytucji ryczałtu, o którym mowa                      

w proponowanym przez OZZKS, w art 14 ust 5a, wydaje się spełniać wymogi dot. 

obowiązków pracodawcy związanych z ponoszeniem kosztów wykonywania pracy,               

a z drugiej strony wprowadza rozwiązania dopasowane do charakteru i specyfiki pracy 

kuratorów sądowych  

Zasadnym jest zróżnicowanie ryczałtu dla kuratorów zawodowych na pokrycie 

kosztów związanych z wykonywaniem czynności poza siedzibą zespołu. Ryczałt ten 

powinien być uzależniony od powierzchni terenu, na którym kurator wykonuje swoje 

czynności służbowe. Kurator bowiem w większości swoje zadania realizuje poza siedzibą 

sądu. Tak więc, aby możliwym było wykonanie powierzonych mu zadań, kurator musi 

przemieścić się w różnorakich warunkach terenowych. Proponujemy zatem, aby prezes 

sądu w uzgodnieniu z kierownikiem ZKSS ( który najlepiej zna uwarunkowania terytorialne 

i obszar właściwości sądu ), przyznawał taki ryczałt, uwzględniając obciążenie danego 

kuratora, jak również odległości jakie ma do pokonania w terenie. Rozróżnić należy 
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bowiem pracę na obszarach wielkomiejskich, gdzie jest możliwość poruszania się 

komunikacją miejską, od pracy na terenie jednej lub kilku gmin, gdzie niemożliwym, lub 

wielce utrudnionym jest dotarcie tam jakąkolwiek komunikacją publiczną. Ryczałt dla 

kierowników zespołów kuratorskich będzie proporcjonalnie zmniejszony do obciążenia 

wskazanego w art 41 ust 2 ustawy.  

W raporcie Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy    

z listopada 2021 r. “ Przeprowadzenie analizy zagrożeń związanych z pracą kuratora 

sądowego oraz opracowanie zaleceń służących ich ograniczaniu” w zaleceniach ogólnych 

wskazano m.in .: 

 zapewnienie niezbędnego do pracy na stanowisku kuratora sądowego wyposażenia 

i sprzętu tj. komputer, telefon służbowy, samochód służbowy, bądź zwrot kosztów 

paliwa i eksploatacji samochodu prywatnego 

https://ozzks.pl/wp-content/uploads/2021/12/Raport_kuratorzy-skompresowany.pdf 

Warto także zauważyć, że korzystanie z prywatnego samochodu do celów 

służbowych jest dopuszczonym przez prawo wyjątkiem od generalnej zasady, w myśl 

której wyposażenie stanowiska pracy w niezbędne narzędzia jest obowiązkiem 

pracodawcy. 

Natomiast korzystanie przez kuratora samochodu osobowego do wykonywania 

obowiązków w terenie nie może być uznany za podróż służbową w rozumieniu art. 775 

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (w zw. z art. 105 u.k.s), bowiem kurator 

sądowy nie wykonuje na polecenie pracodawcy zadania służbowego poza miejscowością, 

w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy (rozumianym 

jako obszar właściwości sądu rejonowego). 

Zgodnie z art. 34a ust. 1 Ustawy o transporcie drogowym samochody osobowe,       

a także motocykle i motorowery, niebędące własnością pracodawcy, mogą być używane 

do celów służbowych – na podstawie umów cywilnoprawnych. Pojazd jest używany do 

celów służbowych, jeżeli pracownik z jego pomocą realizuje zadania zlecone przez 

pracodawcę. W umowie powinna być zawarta zgoda pracodawcy na używanie przez 

pracownika, do celów służbowych, pojazdu będącego w jego dyspozycji i niebędącego 

własnością pracodawcy oraz określenie w umowie zakresu i zasad wykorzystania pojazdu.  

Pewnym rozwiązaniem (ale dot. tylko zwrotu kosztów z korzystanie z samochodów 

prywatnych do celów służbowych, przy braku rozwiązania systemowego dot. kwestii 

zwrotu kosztów za biletów na komunikację publiczną) mogłoby być żądanie zwrotu 

kosztów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r.           
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w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do 

celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących 

własnością pracodawcy, jednakże w/w Rozporządzenie nie przystaje do charakteru pracy 

kuratorów sądowych. Określone górne limity ustalone w zależności od liczby mieszkańców 

w danej gminie lub mieście, w których pracownik jest zatrudniony, paradoksalnie 

sprzyjałby kuratorom sądowym wykonującym swoje obowiązki służbowe w dużych 

miastach, z rozbudowaną infrastrukturą komunikacyjną, a dyskryminowałyby kuratorów 

sądowych, którzy pracują w mniejszych miejscowościach, a w szczególności na rozległych 

terenach wiejskich.  

Niemniej uregulowanie kwestii umów cywilnoprawnych na korzystanie przez 

kuratorów sądowych z samochodów niebędących własnością pracodawcy wydaje się być 

konieczne i uzasadnione. Kurator wykonując swoje czynności służbowe w terenie 

najczęściej wykorzystuje samochód prywatny. Niejednokrotnie wynika to z faktu, że nie 

ma możliwości dotrzeć komunikacją publiczną do miejsca, gdzie jest zlecona czynność, czy 

też z uwagi na ilość zadań i krótki termin ich wykonania.   

Używanie prywatnych samochodów do celów służbowych winno być poparte 

umową z pracodawcą, chociażby z uwagi na  identyfikację zagrożeń z tym związanych          

i wpisanie ich do karty oceny ryzyka na stanowisku kuratora zawodowego, zalecane 

stosowanie środków profilaktycznych mające na celu zminimalizowanie ryzyka 

zawodowego, jak również kwestię wypadku w pracy, czy też odpowiedzialności dot. 

ubezpieczenia za szkodę.  

Z uwagi na wprowadzenie ryczałtu dot. zwrotu kosztów, podpisanie umowy na 

samochód nie musiałoby wiązać się z dodatkowymi kosztami ze strony pracodawcy 

 

16. 

Art.16 

Proponujemy do art. 16 dodać dodatkowy punkt: “3 dni robocze  - po 5 latach pracy” . 

 

Brzmienie art 16 po zmianie: 

“Art. 16.1. Kuratorowi zawodowemu przysługuje corocznie dodatkowy urlop 

wypoczynkowy w wymiarze: 

1. 3 dni robocze - po 5 latach pracy 

2. 6 dni roboczych - po 10 latach pracy 

3. 12 dni roboczych - po 15 latach pracy.” 
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17. 

w art. 17 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. W przypadku udzielenia kuratorowi zawodowemu urlopu dla poratowania zdrowia, 

prezes sądu okręgowego informuje Ministra Sprawiedliwości o terminie jego rozpoczęcia       

i zakończenia.”;  

Nie wnosimy uwag do proponowanej zmiany 

 

18. 

Art.17.1 

W art. 17.1 proponujemy zmianę: zamiast 6 miesięcy - 1 roku 

Brzmienie przepisu po zmianie: 

“1. Kuratorowi zawodowemu można udzielić płatnego urlopu dla poratowania zdrowia,   

w wymiarze nieprzekraczającym 1 roku.”  

 

 

19. 

Art.17.3 

W art. 17.3 proponujemy zmianę: z Minister Sprawiedliwości na Prezes Sądu Okręgowego. 

 

Brzmienie art. 17 po zmianach: 

“Art. 17. 1. Kuratorowi zawodowemu można udzielić płatnego urlopu dla poratowania 

zdrowia,      w wymiarze nieprzekraczającym 1 roku. 

2.  Urlopu dla poratowania zdrowia nie można udzielić, jeżeli kurator zawodowy                   

z powodu choroby nie pracował nieprzerwanie przez okres roku. 

3. Urlopu dla poratowania zdrowia udziela prezes sądu okręgowego.” 

 

W ocenie OZZKS nie ma potrzeby delegowania na Ministra Sprawiedliwości zadań 

związanych z udzielaniem kuratorowi płatnego urlopu na poratowanie zdrowia, 

proponujemy, aby robił to prezes sądu okręgowego (w nawiązaniu do przepisów 

obowiązujących w Policji). 

 

20. 

po art. 17 dodaje się art. 17a w brzmieniu: 

„Art. 17a. Pracodawca zapewnia kuratorowi zawodowemu, na jego wniosek lub za jego 

zgodą, pomoc psychologiczną. Kuratorowi społecznemu taką pomoc zapewnia sąd rejonowy, 

w którym pełni on swoją funkcję.”; 
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Proponujemy po słowie “psychologiczną” dopisać “i psychiatryczną” 

 

Brzmienie art.17a po zmianie: 

“Art.17a. Pracodawca zapewnia kuratorowi zawodowemu, na jego wniosek lub za jego 

zgodą, pomoc psychologiczną i psychiatryczną. Kuratorowi społecznemu taką pomoc 

zapewnia sąd rejonowy, w którym pełni on swoją funkcję”. 

 

21. 

Proponujemy także dopisanie art. 17 b:  

“Art. 17b. Pomoc psychologiczną bądź psychiatryczną zapewnia się kuratorowi w 

szczególności w sytuacji kryzysowej, takiej jak: 

1. popełnienie lub usiłowanie popełnienia samobójstwa przez kuratora 

2. gdy podczas wykonywania czynności służbowych nastąpiła śmierć lub uszczerbek na 

zdrowiu  kuratora 

3. uczestniczenie kuratora w zdarzeniu, które spowodowało bezpośrednie zagrożenie 

życia lub zdrowia jego i innych ludzi 

4. udział kuratora przy wykonywaniu czynności odebrania dziecka z rodziny 

5. ciężką chorobę kuratora 

6. podjęcie czynności procesowych wobec kuratora w związku z podejrzeniem 

popełnienia przez niego przestępstwa bądź wytoczenia mu sprawy z powództwa 

cywilnego bądź prywatnoskargowego.” 

 

W raporcie Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy     

z listopada 2021 r. “ Przeprowadzenie analizy zagrożeń związanych z pracą kuratora 

sądowego oraz opracowanie zaleceń służących ich ograniczaniu” w zaleceniach ogólnych 

wskazano m.in zapewnienie pomocy psychologicznej i psychiatrycznej tj. o: udzielanie 

kuratorom pierwszej pomocy psychologicznej w sytuacjach kryzysowych, po 

traumatycznych zdarzeniach, zapewnienie systematycznej superwizji, zapewnienie opieki 

psychiatrycznej w przypadku pojawienie się zaburzeń zdrowia psychicznego wymagających 

wsparcia farmakologicznego. 

 

22. 

Proponujemy także, dodać art. 17c, w kształcie zaproponowanym przez Krajową Radę 

Kuratorów: 

“Art. 17c.1. Kuratorzy sądowi są uprawnieni do korzystania z superwizji w formie 
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poradnictwa, mającego na celu zachowanie i wzmocnienie ich kompetencji zawodowych, 

utrzymanie wysokiego poziomu realizowanych zadań oraz przeciwdziałanie zjawisku 

wypalenia zawodowego.  

2. Minister Sprawiedliwości określi w drodze rozporządzenia, uwzględniając potrzebę 

zapewnienia odpowiedniego poziomu szkolenia i przygotowania superwizorów pracy 

kuratora sądowego, ujednolicenia wymogów dotyczących uzyskania certyfikatu 

superwizora, ujednolicenia wzoru certyfikatu oraz ujednolicenia wymogów prowadzenia 

szkoleń dla superwizorów pracy kuratora sądowego i sposobu prowadzenia nadzoru 

merytorycznego nad szkoleniami dla superwizorów pracy kuratorów sądowych, sposób 

prowadzenia superwizji w pracy kuratora sądowego, szczegóły dotyczące zawierania 

kontraktu superwizyjnego, formy superwizji celem zapewnienia odpowiedniego poziomu 

świadczonej pracy przez kuratorów sądowych  

3. Koszty pomocy i superwizji, o których mowa w ust. 1, ponosi sąd rejonowy, w którym 

kurator zawodowy jest zatrudniony. “ 

 

Analiza psychospołecznych i fizycznych warunków pracy kuratorów sądowych w 

raporcie Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy z listopada 

2021 r. “ Przeprowadzenie analizy zagrożeń związanych z pracą kuratora sądowego oraz 

opracowanie zaleceń służących ich ograniczaniu” wskazuje na konieczność wprowadzenia, 

obok wsparcia psychologicznego i psychiatrycznego, systemu szkoleń dot. radzenia sobie 

ze stresem, mediacji, komunikacji, radzenia sobie w sytuacji zagrażającej zdrowiu i życiu 

kuratora. Ważnym postulatem zgłaszanym od lat przez samych kuratorów, jak i ekspertów 

(zob. Kobes, 2016) jest włączenie zawodu kuratora sądowego do wykazu prac                       

o szczególnym charakterze. Zgodnie z treścią przepisu art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 19 grudnia 

2008 r. o emeryturach pomostowych prace o szczególnym charakterze to prace 

wymagające szczególnej odpowiedzialności oraz szczególnej sprawności psychofizycznej, 

których możliwość należytego wykonywania w sposób niezagrażający bezpieczeństwu 

publicznemu, w tym zdrowiu lub życiu innych osób, zmniejsza się przed osiągnięciem 

wieku emerytalnego na skutek pogorszenia sprawności psychofizycznej, związanego             

z procesem starzenia się . Mając na uwadze psychospołeczne i fizyczne warunki pracy 

kuratorów sądowych oraz niebezpieczeństwo z nią związane jest to postulat w pełni 

uzasadniony. 

https://ozzks.pl/wp-content/uploads/2021/12/Raport_kuratorzy-skompresowany.pdf 
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23. 

Art. 18.2 

W art. 18 ust 2 proponujemy zmianę zamiast “może utworzyć” - “utworzy” 

Brzmienie art. 18 ust 2 po zmianach: 

“ Minister Sprawiedliwości utworzy w drodze rozporządzenia, dodatkowy fundusz nagród 

dla kuratorów zawodowych, z przeznaczeniem na nagrody specjalne za osiągnięcia            

w pracy, w wysokości do 1% planowanych wynagrodzeń kuratorów zawodowych." 

 

24. 

Art.22 

Proponujemy do art. 22 dodać art. 22a o zasadach wyłączenia kuratora, w kształcie 

zaproponowanym przez Krajową Radę Kuratorów. 

“Art. 22a. Kurator zawodowy jest z mocy prawa wyłączony od prowadzenia sprawy, 

jeżeli:  

1) Sprawa dotyczy tego kuratora bezpośrednio; 

2) jest małżonkiem osoby której sprawa dotyczy, albo pozostaje z nią we wspólnym 

pożyciu; 

3) jest krewnym lub powinowatym w linii prostej, a w linii bocznej aż do stopnia 

pomiędzy dziećmi rodzeństwa osoby wymienionej w pkt. 2, albo jest z nią 

związany węzłem przysposobienia, opieki lub kurateli; 

4) Powody wyłączenia trwają mimo ustania uzasadniającego je małżeństwa, 

wspólnego pożycia, przysposobienia, opieki lub kurateli; 

5) Kurator zawodowy ulega wyłączeniu od prowadzenia sprawy, jeżeli istnieją 

uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności;  

6) Wyłączenie następuje na żądanie kuratora zawodowego, z urzędu albo na 

wniosek osoby, której sprawę prowadzi kurator;  

7) Jeżeli kurator sądowy uznaje, że zachodzi przyczyna wyłączająca go z mocy art. 

10.1, wyłącza się składając oświadczenie na piśmie do teczki sprawy, a na jego 

miejsce wstępuje inny kurator, wyznaczony przez kierownika zespołu; 

8) Kurator zawodowy, co do którego zgłoszono wniosek o wyłączenie, 

powstrzymuje się od wykonywania czynności w sprawie, jest jednak 

obowiązany przedsięwziąć czynności nie cierpiące zwłoki;  

9) Poza wypadkiem określonym w ust. 5 o wyłączeniu decyduje niezwłocznie 

kurator okręgowy, a w przypadku gdy wniosek dotyczy kuratora okręgowego - 

prezes sądu okręgowego; 

10) W przypadku wyłączenie się wszystkich kuratorów z danego zespołu, decyzję w 

przedmiocie prowadzenia danej sprawy podejmuje kurator okręgowy. Przepisy 
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o delegowaniu stosuje się odpowiednio.” 

 

  

25. 

w art. 23 w ust. 2 określenie: „Kodeksu postępowania karnego” zastępuje się określeniem: 

„ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. –  Kodeks postepowania karnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 534), 

zwanej dalej „Kodeksem postępowania karnego”,”;  

Nie wnosimy uwag do proponowanej zmiany. 

 

26. 

w art. 24 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Zawieszenie w pełnieniu obowiązków służbowych ustaje z chwilą prawomocnego 

zakończenia postępowania dyscyplinarnego, chyba że prezes sądu okręgowego uchylił je 

wcześniej.”; 

Nie wnosimy uwag do proponowanej zmiany. 

 

27. 

12. uchyla się art. 25; 

Nie wnosimy uwag do proponowanej zmiany. 

 

28. 

art. 26 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 26. 1. Stosunek pracy z kuratorem zawodowym wygasa w razie prawomocnego 

ukarania karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 52 ust. 3 pkt 5, albo w wypadkach 

określonych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. –  Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320), 

zwanej dalej „Kodeksem pracy”. 

13. Stosunek pracy z kuratorem zawodowym wygasa również z dniem utraty przez niego 

obywatelstwa polskiego albo nabycia przez niego obywatelstwa innego państwa.”;  

Proponowaną zmianę w ust 2 opiniujemy negatywnie. 

Proponujemy wykreślenie “albo nabycia przez niego obywatelstwa innego państwa;” 

 

Podzielamy argumentację zawartą w opinii z 13 grudnia 2021 r. do projektu ustawy 

przedstawioną przez  Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców 

Prawnych.  
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29. 

w art. 27 w ust. 1: 

a. pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„1) otrzymania negatywnej oceny pracy, potwierdzonej ponowną taką oceną, która nie 

może być dokonana przed upływem roku i po upływie 2 lat od sporządzenia poprzedniej 

oceny; 

2. zniesienia sądu lub jego reorganizacji, jeżeli nie jest możliwe przeniesienie kuratora 

do innego sądu rejonowego w tym samym okręgu;”, 

 

Proponujemy dodać “albo innym okręgu na wniosek kuratora” 

 

Brzmienie art. 27 ust.2 po zmianie: 

“Art. 27.2 zniesienia sądu lub jego reorganizacji, jeżeli nie jest możliwe przeniesienie 

kuratora do innego sądu rejonowego w tym samym okręgu albo w innym okręgu - na 

wniosek kuratora;”, 

 

b. po pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu: 

„5) odmowy poddania się badaniu przez lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych.”;  

 

Nie wnosimy uwag do proponowanej zmiany. 

 

30. 

w art. 28: 

a. w ust. 1 wyraz „likwidowanym” zastępuje się wyrazem „zniesionym”, 

b. w ust. 3 wyrazy „o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu” zastępuje się 

wyrazami „o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy”;  

 

Nie wnosimy uwag do proponowanej zmiany. 

 

31. 

art. 30 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Od decyzji w sprawach wypowiedzenia lub rozwiązania stosunku pracy z kuratorem 

zawodowym, przeniesienia na inne stanowisko bądź zawieszenia w pełnieniu obowiązków, 

kurator może, w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania, wnieść odwołanie do Ministra 
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Sprawiedliwości.”;  

 

Proponujemy zmianę z 7 dni na 14. 

 

Brzmienie art. 30 ust.1 po zmianie: 

„1. Od decyzji w sprawach wypowiedzenia lub rozwiązania stosunku pracy z kuratorem 

zawodowym, przeniesienia na inne stanowisko bądź zawieszenia w pełnieniu obowiązków, 

kurator może, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, wnieść odwołanie do Ministra 

Sprawiedliwości.”;  

 

32. 

art. 31 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 31. 1. Minister Sprawiedliwości może delegować kuratora zawodowego, za jego zgodą, 

do pełnienia czynności administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości  na czas 

określony, nie dłuższy niż 2 lata, albo na czas nieokreślony. 

 

Proponujemy dopisać możliwość delegowania kuratora zawodowego do Biura Rzecznika 

Prawa Obywatelskich i Biura Rzecznika Praw Dziecka. 

 

Proponowany zapis: 

„Art. 31. 1. Minister Sprawiedliwości może delegować kuratora zawodowego, za jego 

zgodą, do pełnienia czynności administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości, Biurze 

Rzecznika Praw Obywatelskich, Biurze Rzecznika Praw Dziecka  na czas określony, nie 

dłuższy niż 2 lata, albo na czas nieokreślony. 

 

Proponujemy dopisać ustęp 1a o treści: 

“1a.  Kurator delegowany do pełnienia czynności w Ministerstwie Sprawiedliwości, Biura 

Rzecznika Praw Obywatelskich, Biura Rzecznika Praw Dziecka musi spełniać wymogi 

określone art. 36 ust. 4 .   

 

W ocenie OZZKS kurator zawodowy delegowany do prac w Ministerstwie 

Sprawiedliwości, Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, Biurze Rzecznika Praw Dziecka 

powinien wykazywać się odpowiednim doświadczeniem zawodowym i wiedzą, 

szczególnie, że ma podejmować czynności związane z nadzorem nad pracą kuratorów 

oraz,  jak postuluje OZZKS, nad pracami nad aktami legislacyjnymi.  
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33. 

Art.31.2 

2. Kuratorzy zawodowi delegowani do Ministerstwa Sprawiedliwości wykonują 

czynności związane z nadzorem nad pracą kuratorów sądowych. 

 

Proponujemy następujące brzmienie przepisu” 

 

Brzmienie art.31.2 po zmianie: 

“ Art. 31. 2. Kuratorzy zawodowi delegowani do Ministerstwa Sprawiedliwości wykonują 

czynności związane z nadzorem nad pracą kuratorów sądowych oraz związane z pracami 

legislacyjnymi;” 

 

W ocenie OZZKS zawężenie pracy kuratorów zawodowych oddelegowanych do 

Ministerstwa Sprawiedliwości. Rekomendujemy rozszerzenie zadań ww. kuratorów             

o prace legislacyjne, szczególnie przy tych aktach prawnych, które dotyczą wykonywania 

zadań przez kuratorów sądowych.  

 

34. 

Art. 31.3 

3. Kuratorowi, o którym mowa w ust. 1, mogą być powierzone obowiązki na 

stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem stanowisk dyrektora generalnego, dyrektora 

departamentu lub biura. W razie powierzenia kuratorowi delegowanemu obowiązków na 

stanowisku pracy należącym do służby cywilnej, stanowisko to uważa się za obsadzone. 

Nie wnosimy uwag do proponowanego przepisu. 

 

35. 

Art.31.4 

4. Kurator, o którym mowa w ust. 1, z dniem rozpoczęcia delegowania traci funkcję 

kuratora okręgowego, zastępcy kuratora okręgowego, kierownika zespołu kuratorskiej 

służby sądowej, kierownika ośrodka kuratorskiego, delegata do Krajowej Rady Kuratorów, 

rzecznika dyscyplinarnego oraz zastępcy rzecznika dyscyplinarnego i nie może być powołany 

do sprawowania tych funkcji w czasie delegowania. 

 

Proponujemy dodać po “zastępcy rzecznika dyscyplinarnego” “członka sądu 

dyscyplinarnego” 
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Proponowane brzmienie art 31 ust 4 : 

“4. Kurator, o którym mowa w ust. 1, z dniem rozpoczęcia delegowania traci funkcję 

kuratora okręgowego, zastępcy kuratora okręgowego, kierownika zespołu kuratorskiej 

służby sądowej, kierownika ośrodka kuratorskiego, delegata do Krajowej Rady Kuratorów, 

rzecznika dyscyplinarnego, zastępcy rzecznika dyscyplinarnego oraz członka sądu 

dyscyplinarnego i nie może być powołany do sprawowania tych funkcji w czasie 

delegowania.” 

 

36. 

Art. 31. 

4. Kurator, o którym mowa w ust. 1, w czasie delegowania nie może wykonywać zadań, 

o których mowa w art. 1. 

5. Kurator, o którym mowa w ust. 1, ma prawo do wynagrodzenia zasadniczego 

odpowiedniego do rangi stopnia służbowego oraz dodatku za wieloletnią pracę. 

6. Kuratorowi, o którym mowa w ust. 1, ze względu na charakter pracy i zakres 

wykonywanych zadań, przyznawany jest przez Ministra Sprawiedliwości dodatek zadaniowy 

w wysokości 40% wynagrodzenia zasadniczego. 

7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dodatek zadaniowy może przekraczać 

wysokość, o której mowa w ust. 7. 

8. Minister Sprawiedliwości może kierować kuratora, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, za 

jego zgodą, do udziału w różnych formach podnoszenia kwalifikacji zawodowych w zakresie 

problematyki dotyczącej powierzonych mu obowiązków. 

9. Koszty podnoszenia kwalifikacji zawodowych, o których mowa w ust. 8, są pokrywane 

z części budżetowej „Sprawiedliwość”, której dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. 

 

Nie wnosimy uwag do proponowanej zmiany. 

 

37. 

Art.31.11 

10. Kurator, o którym mowa w ust. 1, może być odwołany z delegowania lub z niego 

ustąpić w każdym czasie.”; 

 

Proponujemy dopisanie, po “czasie”: za trzymiesięcznym uprzedzeniem. 

 

Brzmienie ust.11 po zmianie: 

“Art. 31 ust.11 Kurator, o którym mowa w ust. 1, może być odwołany z delegowania lub z 

niego ustąpić w każdym czasie za trzymiesięcznym uprzedzeniem.” 
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38. 

18. po art. 31 dodaje się art. 31a i 31b w brzmieniu: 

„Art. 31a. 1. Minister Sprawiedliwości może delegować kuratora zawodowego, za jego 

zgodą, do pełnienia czynności administracyjnych w Szkole Wyższej Wymiaru 

Sprawiedliwości, zwanej dalej „Uczelnią”. 

 

Proponujemy dodać, po słowie “administracyjnych” “lub prowadzenia zajęć 

dydaktycznych”. 

 

Brzmienie art. 31a. 1 po zmianie: 

„Art. 31a. 1. Minister Sprawiedliwości może delegować kuratora zawodowego, za jego 

zgodą, do pełnienia czynności administracyjnych lub prowadzenia zajęć dydaktycznych       

w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości, zwanej dalej „Uczelnią”. 

 

W ocenie OZZKS kuratorzy zawodowi, szczególnie w sytuacji, kiedy aplikacja 

kuratorska miałaby być prowadzona są w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości, 

powinni być również oddelegowani do prowadzenia zajęć dydaktycznych. Jednocześnie 

OZZKS stoi na stanowisku, że część merytoryczna aplikacji kuratorskiej powinna być 

prowadzona w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. 

 

Art. 31a.2 Do kuratora zawodowego, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio 

przepisy art. 31 ust. 1, 3-8 i 11. 

 

Nie zgłaszamy uwag do proponowanego przepisu. 

 

39. 

Art. 31a. 2 

Art. 31b. 1. Prezes sądu okręgowego, na wniosek kuratora okręgowego lub z urzędu, po 

zasięgnięciu opinii kuratora okręgowego, może delegować kuratora, za jego zgodą, do 

wykonywania zadań kuratora zawodowego w innym sądzie rejonowym na obszarze danego 

okręgu, na czas określony. 

2. Jeżeli wymaga tego interes wymiaru sprawiedliwości delegowanie kuratora do 

wykonywania zadań kuratora zawodowego w innym sądzie rejonowym może nastąpić nawet 

bez jego zgody, na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy. Delegowanie kuratora bez jego zgody 

może być powtórzone nie wcześniej niż po upływie 3 lat. 

3. Niedopuszczalne jest delegowanie kuratora bez jego zgody do sądu rejonowego mającego 

../AppData/Local/ppp/Desktop/kuratorzy/ozzks/www.ozzks.pl


 

24 
 

Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych 
ul. Nowotarska 20   

87-100 Toruń 

KRS: 0000781635   NIP: 8792711903 
www.ozzks.pl 

siedzibę w innej miejscowości, kobiety w ciąży lub osoby  sprawującej opiekę nad dzieckiem 

w wieku do 14 lat, a także w wypadkach, gdy stoją temu na przeszkodzie ważne względy 

osobiste lub rodzinne kuratora. 

4. Kurator, o którym mowa ust. 1, może być odwołany z delegowania w każdym czasie.”; 

 

Proponujemy dodać ustęp 5 o treści: 

“5. Kuratorowi delegowanemu, o którym mowa w ust. 1, przysługuje zwrot kosztów 

dojazdów do sądu, do którego został delegowany, zwrot kosztów dojazdów w teren lub 

zwrot kosztów zmiany zamieszkania”. 

 

40. 

w art. 32: 

a. uchyla się ust. 1, 

b. w ust. 2 skreśla się wyraz „także”; 

w art. 33 w ust. 1 wyraz „likwidacji” zastępuje się wyrazem „zniesienia” ;  

 

Nie zgłaszamy uwag do art. 32 i 33. 

 

 

41. 

w art. 34: 

c. ust. 1-3 otrzymują brzmienie: 

„1. Jeżeli jest to konieczne ze względu na szczególne potrzeby sądu kuratora można 

przenieść do innego zespołu kuratorskiego albo sądu rejonowego położonego w tej albo 

innej miejscowości w tym samym okręgu sądowym, zachowując dotychczasowe 

wynagrodzenie. Kuratorowi przeniesionemu do pracy w sądzie położonym w innej 

miejscowości przysługuje zwrot uzasadnionych kosztów przeniesienia. 

2. Na wniosek kuratora można przenieść go do innego zespołu kuratorskiego albo sądu 

rejonowego położonego w tej albo innej miejscowości w tym samym okręgu sądowym. 

3. Przeniesienia, o którym mowa w ust. 1 i 2, dokonuje prezes sądu okręgowego, w którym 

kurator jest zatrudniony w porozumieniu z prezesem sądu rejonowego, do którego kurator 

ma być przeniesiony.”, 

d. po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 

„3a. Na wniosek kuratora Minister Sprawiedliwości może przenieść go do sądu rejonowego 

w innym okręgu sądowym, w tej albo innej apelacji.”, 

e. po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu: 
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„4a. Przeniesienie, o którym mowa w ust. 1, 2 i 3a nie powoduje rozwiązania stosunku 

pracy.”, 

f. ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Od decyzji prezesa sądu okręgowego w sprawie przeniesienia przysługuje odwołanie do 

Ministra Sprawiedliwości w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.”;  

 

Proponujemy zmianę w ust. 5 z “7 dni” na “14”. 

 

Brzmienie ust. 5 po zmianie: 

“5. Od decyzji prezesa sądu okręgowego w sprawie przeniesienia przysługuje 

odwołanie do Ministra Sprawiedliwości w terminie 14  dni od dnia jej otrzymania.” 

Do pozostałych zmian nie wnosimy uwag. 

 

 

42. 

22) po art. 34 dodaje się art. 34a w brzmieniu: 

„Art. 34a. 1. Minister Sprawiedliwości, mając na względzie racjonalne wykorzystanie kadr 

kuratorskiej służby sądowej oraz potrzeby wynikające z obciążenia jej zadaniami w 

poszczególnych sądach, przydziela nowe stanowiska kuratorskie poszczególnym sądom 

rejonowym. 

2. W razie zwolnienia stanowiska kuratora zawodowego, prezes sądu okręgowego, w 

którego okręgu stanowisko zostało zwolnione, w terminie 7 dni od dnia zwolnienia 

stanowiska zawiadamia o tym Ministra Sprawiedliwości. Minister Sprawiedliwości na 

podstawie kryteriów, o których mowa w ust. 1, przydziela stanowisko danemu albo innemu 

sądowi rejonowemu, przekształca je albo je znosi. 

3. Prezes sądu okręgowego po uzyskaniu informacji o przydzieleniu nowego stanowiska 

organizuje w drodze konkursu nabór na stanowisko kuratora zawodowego albo aplikanta 

kuratorskiego.  

4. Konkurs na stanowisko kuratora zawodowego polega na przeprowadzeniu rozmowy 

kwalifikacyjnej, która ma na celu wyłonienie najlepszego kandydata. Przepisy art. 72 ust. 3-5 

stosuje się odpowiednio.”;  

 

Nie zgłaszamy uwag do proponowanych zmian. 

 

43. 

art. 35 otrzymuje brzmienie: 
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„Art. 35. 1. Kuratorską służbę sądową na obszarze właściwości sądu okręgowego stanowią 

kuratorzy sądowi, którzy wykonują czynności służbowe na obszarze właściwości sądu 

rejonowego oraz kurator okręgowy, jego zastępca albo zastępcy i kuratorzy, o których mowa 

w art. 36b ust. 1 i art. 38 ust. 2, którzy wykonują czynności służbowe na obszarze właściwości 

sądu okręgowego. 

2. Nadzór nad działalnością kuratorów sądowych wykonuje kurator okręgowy, z 

zastrzeżeniem określonych w ustawie uprawnień sądu, prezesa sądu lub Ministra 

Sprawiedliwości.”; 

 

Nie zgłaszamy uwag do proponowanych zmian. 

 

44. 

po art. 35 dodaje się art. 35a-35d w brzmieniu: 

„Art. 35a. 1. Prezes sądu okręgowego wykonuje wewnętrzny nadzór administracyjny nad 

działalnością kuratora okręgowego, w szczególności poprzez: 

1. sporządzenie rocznego planu nadzorczego; 

2. sporządzenie sprawozdania z realizacji rocznego planu nadzorczego; 

3. kontrolowanie równomierności obciążenia pracą kuratorów sądowych w okręgu; 

4. kontrolowanie sprawności i prawidłowości podejmowanych przez kuratora 

okręgowego czynności nadzorczych;  

5.  wydawanie zarządzeń nadzorczych. 

 

Nie zgłaszamy uwag do proponowanych zmian. 

 

45. 

Art. 35a.2 

2. Prezes sądu rejonowego informuje prezesa sądu okręgowego o nieprawidłowościach 

w działalności zespołu kuratorskiej służby sądowej w kierowanym przez siebie sądzie. 

 

Negatywnie opiniujemy powyższą zmianę.  

 

Proponujemy następujące brzmienie ust. 2: 

“2. Prezes sądu rejonowego informuje kuratora okręgowego o nieprawidłowościach           

w działalności zespołu kuratorskiej służby sądowej w kierowanym przez siebie sądzie”. 
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Zgodnie z proponowaną zmianą art. 35.2, to kurator okręgowy wykonuje nadzór 

nad działalnością kuratorów sądowych, więc to on powinien być informowany                      

o nieprawidłowościach w działalności zespołu kuratorskiej służby sądowej. 

 

46. 

35a.3-10, art. 35b., 35c, 35d 

3. Wewnętrzny nadzór administracyjny nad działalnością prezesów sądów okręgowych 

w zakresie działalności kuratorów sądowych na obszarze apelacji wykonuje prezes sądu 

apelacyjnego. 

4. Prezes sądu apelacyjnego w ramach nadzoru, o którym mowa w ust. 3: 

1) ustala kierunki wewnętrznego nadzoru administracyjnego wykonywanego 

przez prezesów sądów okręgowych działających na obszarze apelacji; 

2) koordynuje czynności z zakresu wewnętrznego nadzoru administracyjnego 

wykonywanego przez prezesów sądów okręgowych działających na obszarze 

apelacji; 

3) zatwierdza i przesyła Ministrowi Sprawiedliwości przedłożone mu przez 

prezesa sądu okręgowego sprawozdanie z realizacji rocznego planu 

nadzorczego; 

4) kontroluje wykonywanie obowiązków nadzorczych przez prezesów sądów 

okręgowych działających na obszarze apelacji;  

5) wydaje zarządzenia nadzorcze 

 

5. Czynnościami z zakresu wewnętrznego nadzoru administracyjnego są ponadto:  

1) wizytacja, obejmująca pełną działalność kuratora okręgowego lub zespołu 

kuratorskiej służby sądowej;  

2) lustracja, obejmująca wybrane zagadnienia z działalności kuratora okręgowego lub 

zespołu kuratorskiej służby sądowej.  

6. Wizytację lub lustrację przeprowadza się zgodnie z rocznym planem nadzorczym albo 

doraźnie.  

7. Doraźną wizytację lub lustrację zarządza prezes sądu okręgowego albo prezes sądu 

apelacyjnego stosownie do potrzeb, w szczególności przy uwzględnieniu wyników 

sprawowanego nadzoru administracyjnego.  

8. Wizytację lub lustrację, obejmującą działalność zespołu kuratorskiej służby sądowej, 

przeprowadza kurator okręgowy lub zastępca kuratora okręgowego.  

9.Wizytacji lub lustracji nie może przeprowadzać osoba będąca małżonkiem, krewnym albo 

powinowatym osoby, której działalność jest kontrolowana lub pozostająca z nią w takim 

stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do 
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bezstronności kontrolującego. 

 

Art. 35b. 1. Zewnętrzny nadzór administracyjny nad działalnością kuratorów sądowych 

obejmuje analizę i ocenę prawidłowości oraz skuteczności wykonywania przez prezesów 

sądów apelacyjnych i okręgowych wewnętrznego nadzoru administracyjnego. 

2. Minister Sprawiedliwości sprawuje zewnętrzny nadzór administracyjny nad działalnością 

kuratorów sądowych, w ramach którego w szczególności: 

1. ustala ogólne kierunki wewnętrznego nadzoru administracyjnego wykonywanego 

przez prezesów sądów apelacyjnych, w tym również w oparciu o wyniki analiz, o których 

mowa w pkt 3; 

2. kontroluje wykonywanie obowiązków nadzorczych przez prezesów sądów 

apelacyjnych i okręgowych, w szczególności poprzez analizę sprawozdań, o których mowa w 

art. 35a ust. 1 pkt 2; 

3. analizuje informacje statystyczne dotyczące działalności kuratorów sądowych; 

4. organizuje narady nadzorcze dla kuratorów okręgowych;  

5)    wydaje zarządzenia nadzorcze. 

3. W przypadku stwierdzenia istotnych uchybień w działalności kuratorów sądowych w 

danym okręgu lub niewykonania zarządzeń, o których mowa w ust. 2 pkt 5, Minister 

Sprawiedliwości może zarządzić: 

1. przeprowadzenie lustracji działalności nadzorczej prezesa sądu okręgowego; 

2. przeprowadzenie lustracji działalności kuratora okręgowego lub zespołu kuratorskiej 

służby sądowej. 

4. Zarządzając przeprowadzenie czynności, o których mowa w ust. 3, Minister 

Sprawiedliwości wyznacza prezesowi sądu apelacyjnego zakres i termin ich przeprowadzenia. 

Art. 35c. Osoby, o których mowa w art. 35a ust. 1-3, 8 i 9, mają prawo wglądu w 

dokumentację dotyczącą wykonywania obowiązków służbowych przez kuratorów sądowych, 

mogą żądać wyjaśnień oraz wydawać zarządzenia nadzorcze. 

Art. 35d. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb 

sprawowania nadzoru administracyjnego nad działalnością kuratorów sądowych, a także 

sposób dokumentowania czynności nadzorczych, mając na uwadze zapewnienie sprawności i 

skuteczności nadzoru oraz zapewnienie prawidłowego wykonywania czynności 

nadzorczych.”; 

 

Nie zgłaszamy uwag do proponowanych zmian. 

 

 

../AppData/Local/ppp/Desktop/kuratorzy/ozzks/www.ozzks.pl


 

29 
 

Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych 
ul. Nowotarska 20   

87-100 Toruń 

KRS: 0000781635   NIP: 8792711903 
www.ozzks.pl 

47. 

art. 36 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 36. 1. Kuratora okręgowego powołuje Minister Sprawiedliwości spośród kuratorów 

zawodowych okręgu, w którym pełni on służbę albo spoza tego okręgu. 

2. Kurator okręgowy jest powoływany na okres czterech lat, najwyżej na dwie kolejne 

kadencje, i nie może być powołany do pełnienia funkcji kuratora okręgowego, zastępcy 

kuratora okręgowego albo kuratora, o którym mowa w art. 38 ust. 2, przed upływem sześciu 

lat od zakończenia pełnienia tej funkcji.  

 

Negatywnie opiniujemy proponowaną zmianę.  

 

Proponujemy art. 36.1 i 2 w brzmieniu: 

„Art. 36. 1. Kuratora okręgowego powołuje, na 4-letnią kadencję, Minister Sprawiedliwości 

spośród kandydatów wybranych przez okręgowe zgromadzenie kuratorów ze swego 

grona, bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy członków 

zgromadzenia. 

1a. W wypadku niedokonania wyboru kandydatów przez dwa kolejne zgromadzenia 

kuratorów, Minister Sprawiedliwości powołuje samodzielnie kuratora okręgowego z grona 

kuratorów zawodowych okręgu, w którym pełni on funkcję. 

2. Kurator okręgowy jest powoływany na 2 kolejne kadencje i nie może być powołany do 

pełnienia funkcji kuratora okręgowego, zastępcy kuratora okręgowego albo kuratora, o 

którym mowa w art. 38 ust. 2 przed upływem 4 lat od zakończenia pełnienia tej funkcji.” 

OZZKS pozytywnie ocenia skrócenie kadencji kuratorów okręgowych i ograniczenia 

jej ilościowego. Jednocześnie negatywnie opiniujemy wybór kuratora okręgowego przez 

Ministra Sprawiedliwości bez udziału okręgowego zgromadzenia kuratorów, jak również 

wybór kuratora okręgowego spoza okręgu. 

Kurator okręgowy musi znać środowisko, w którym będzie pracował, powinien 

także cieszyć się szacunkiem i uznaniem wśród okręgowego zgromadzenia kuratorów. 

W naszej ocenie pozostawienie przepisu w formie proponowanej w projekcie może 

powodować, że kuratorami okręgowymi będą zostawać kuratorzy, którzy nie mają ku 

temu odpowiednich predyspozycji, poza wysokimi aspiracjami, znajomościami, i którzy      

w swoim okręgu nigdy nie otrzymali albo nie otrzymaliby wystarczającego poparcia.  

 

Postulowana przez nas zmiana wydaje się być optymalną. Pozostawia decyzyjność 

Ministra Sprawiedliwości w kwestii wskazania kuratora okręgowego, jednocześnie szanuje 
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samorządność i liczy się ze zdaniem okręgowego zgromadzenia kuratorów.  

 

48. 

Art. 36.3 

3. Kuratorem okręgowym może być ten, kto: 

1. posiada co najmniej 10-letni staż pracy kuratorskiej; 

2. posiada stopień starszego kuratora specjalisty albo kuratora specjalisty, a wyjątkowo  

– stopień starszego kuratora zawodowego; 

3. wyróżnia się umiejętnościami w zakresie zarządzania i kierowania. 

3. Minister Sprawiedliwości odwołuje kuratora okręgowego, jeśli ten zrzekł się funkcji 

albo nie wypełnia obowiązków nałożonych przez ustawę. 

 

 Proponujemy dodanie pkt. 4a: 

“ 4a. Minister Sprawiedliwości może także odwołać kuratora okręgowego na wniosek 

zgromadzenia okręgowego kuratorów, przyjęty zwykłą większością głosów.”  

 

49. 

Art. 36.5 

5. Minister Sprawiedliwości może zawiesić kuratora okręgowego w pełnieniu obowiązków 

służbowych, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie niewypełniania przez niego 

obowiązków nałożonych przez ustawę. Przepis art. 24 ust. 2 stosuje się odpowiednio. 

6. Minister Sprawiedliwości przed powołaniem, odwołaniem albo zawieszeniem kuratora 

okręgowego w pełnieniu obowiązków służbowych może zasięgnąć opinii okręgowego 

zgromadzenia kuratorów.   

 

Proponujemy wykreślenie słowa “powołaniem” i “może”. Brzmienie ust. 6 po zmianie: 

“6. Minister Sprawiedliwości przed odwołaniem albo zawieszeniem kuratora okręgowego 

w pełnieniu obowiązków służbowych zasięga opinii okręgowego zgromadzenia 

kuratorów.” 

  

Proponowane przez nas zmiany wynikają z proponowanych zmian w art.  36.1. 

 

50. 

Art. 36.8 - 10 
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8. W razie zawieszenia kuratora okręgowego w pełnieniu obowiązków służbowych prezes 

sądu okręgowego zarządza przeprowadzenie wobec kuratora okręgowego czynności z 

zakresu wewnętrznego nadzoru administracyjnego, o których mowa w art. 35a ust. 5 pkt 1 

albo pkt 2.  

9. Kurator okręgowy nie może pełnić funkcji kierownika ośrodka kuratorskiego oraz 

prowadzić w nim zajęć. 

10. Kuratorowi okręgowemu po upływie kadencji albo po odwołaniu z pełnionej funkcji 

przysługuje prawo powrotu do pracy w zespole kuratorskiej służby sądowej, w którym 

pracował bezpośrednio przed powołaniem na stanowisko kuratora okręgowego.”;  

 

Nie zgłaszamy uwag do proponowanych zmian. 

 

51. 

po art. 36 dodaje się art. 36a i 36b w brzmieniu: 

„Art. 36a. 1. Minister Sprawiedliwości może powołać zastępcę kuratora okręgowego, a jeżeli 

uzna to za konieczne – dwóch zastępców kuratora okręgowego. 

2. Do zastępcy kuratora okręgowego stosuje się odpowiednio przepisy art. 36 ust. 14, 8 i 9 

oraz art. 37 ust. 1 i 1a. 

Art. 36b. 1. W przypadku braku kuratora okręgowego albo w sytuacji, o której mowa w art. 

36 ust. 7, przy jednoczesnym braku zastępcy kuratora okręgowego, prezes sądu okręgowego 

deleguje do sądu okręgowego kuratora zawodowego wskazanego przez siebie spośród 

kuratorów zawodowych z sądów rejonowych tego okręgu sądowego, w celu pełnienia 

obowiązków kuratora okręgowego. 

2. Kurator, o którym mowa w ust. 1, delegowany jest do czasu powołania kuratora 

okręgowego albo ustania zawieszenia w wypadku, o którym mowa w art. 36 ust. 7, na czas 

określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy. Jego odwołanie z delegowania może nastąpić w 

każdym czasie. Przepisy art. 35a ust. 9, art. 36 ust. 3 i 8 oraz art. 37 ust. 1-3 stosuje się 

odpowiednio.”;  

 

Nie zgłaszamy uwag do proponowanych zmian. 

 

52. 

w art. 37: 

ust. 1 otrzymuje brzmienie; 

„1. Kurator okręgowy odpowiada przed prezesem sądu okręgowego za funkcjonowanie 

kuratorskiej służby sądowej w okręgu i reprezentuje kuratorów sądowych wobec organów 

sądu.”, 
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po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Kurator okręgowy ma obowiązek dbać o równomierne obciążenie pracą kuratorów w 

ramach poszczególnych zespołów kuratorskiej służby sądowej oraz między poszczególnymi 

zespołami tej służby w okręgu.”, 

w ust. 2: 

po pkt 13 dodaje się pkt 13a w brzmieniu: 

„13a) wskazanie pierwszego i drugiego zastępcy, w przypadku gdy Minister  

Sprawiedliwości powoła dwóch zastępców kuratora okręgowego;”, 

po pkt 15 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 16 w brzmieniu: 

„16) sporządzenie oraz przedłożenie prezesowi sądu okręgowego sprawozdania z 

przeprowadzonych w danym roku wizytacji lub lustracji, o których mowa w art. 35a ust. 8.”, 

 

    dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Skargi i wnioski dotyczące działalności kuratora okręgowego rozpoznaje prezes sądu 

okręgowego.”;  

 

Nie zgłaszamy uwag do proponowanych zmian. 

 

53. 

 w art. 38: 

a. ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Czynności z zakresu obsługi biurowej kuratora okręgowego i jego zastępcy albo 

zastępców wykonuje sekretariat kuratora okręgowego.”, 

b. po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Nadzór nad pracą sekretariatu, o którym mowa w ust. 1, sprawuje kurator okręgowy.”, 

c. dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Kurator, o którym mowa w ust. 2, delegowany jest na czas określony. Jego odwołanie z 

delegowania może nastąpić w każdym czasie. Przepisy art. 35a ust. 9 oraz art. 36 ust. 3 i 8 

stosuje się odpowiednio.”;  

 

Nie zgłaszamy uwag do proponowanych zmian. 

 

54. 

w art. 39 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu: 
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„3. Siedzibą zespołu jest miejscowość, w której siedzibę ma sąd rejonowy. 

4. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, za zgodą Ministra Sprawiedliwości, dopuszcza 

się wskazanie innej miejscowości niż miejscowość, w której siedzibę ma sąd rejonowy, jako 

siedziby zespołu.”;  

 

Nie zgłaszamy uwag do proponowanych zmian. 

 

55. 

w art. 40: 

 a)    ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Prezes sądu okręgowego powołuje do pełnienia funkcji kierownika zespołu osobę 

wyróżniającą się zdolnościami organizacyjnymi, która ponadto posiada: 

1. co najmniej 5-letni staż pracy kuratorskiej; 

2. stopień starszego kuratora specjalisty albo kuratora specjalisty, a w wyjątkowym 

wypadku stopień starszego kuratora zawodowego.”, 

 b)    dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu: 

„3. Kadencja kierownika zespołu trwa 4 lata. 

4. Kierownik zespołu może być powołany na kolejne kadencje.”;  

 

Proponujemy dopisać do ust.1 po “rejonowego” “i zespołu kuratorskiego, którego pracami 

ma kierować”. 

 

Brzmienie art.40.1 po zmianie: 

“Art.40 1. Kierownika zespołu powołuje i odwołuje prezes sądu okręgowego na wniosek 

kuratora okręgowego, po zasięgnięciu opinii prezesa sądu rejonowego i zespołu 

kuratorskiego, którego pracami ma kierować.”  

 

W ocenie zasięgnięcie opinii zespołu kuratorskiego, którego pracami ma kierować 

kierownik jest ważne, szczególnie w kontekście podejmowania decyzji do przedłużania  

kadencyjności tejże funkcji.  

 

56. 

po art. 40 dodaje się art. 40a w brzmieniu: 
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„Art. 40a. Kierownika zespołu, w razie jego nieobecności, zastępuje wyznaczony przez niego 

kurator zawodowy, o czym kierownik zespołu informuje prezesa sądu rejonowego oraz 

kuratora okręgowego.”;  

 

Negatywnie opiniujemy proponowaną zmianę.   

 

Proponujemy następujące brzmienie art. 40 a: 

“Art. 40a. Na wniosek kuratora okręgowego prezes sądu okręgowego, po zasięgnięciu 

opinii prezesa sądu rejonowego, powołuje zastępcę kierownika zespołu. 

Art. 40b. Zastępca kierownika zespołu pełni swoją funkcję jedynie podczas nieobecności 

kierownika”.  

 

Funkcja zastępcy kierownika powinna być stała, a kurator, który ją wykonuje musi 

być przygotowany do jej pełnienia. Należy zauważyć, że o ile podczas zaplanowanych 

nieobecności kierownika, jest wcześniejsza możliwość wskazania przez niego osoby 

zastępującej, to już przy niezaplanowanych nie. Dodatkowo, kierownicy podejmują szereg 

zadań, którymi nie zajmują się kuratorzy liniowi, więc jest wyznaczenie jednej osoby która, 

w razie np niezaplanowanej nieobecności kierownika, byłaby je w stanie przejąć.  

 

57. 

w art. 41: 

    a)    w ust. 1: 

po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu: 

„1a) dbałość o równomierne obciążenie pracą kuratorów zespołu;”, -    pkt 13 

otrzymuje brzmienie: 

„13) nadzorowanie pracy sekretariatu zespołu;”, 

    b)    ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

“Kierownik zespołu wykonuje obowiązki kuratora w wymiarze nie mniejszym niż 35 % 

przeciętnego obciążenia przypadającego na członka zespołu, a w przypadku zespołu 

liczącego co najmniej 10 osób nie mniejszym niż 20% tego obciążenia.” 

 

Proponujemy następujące brzmienie art 41.2.  

„2. Kierownik zespołu wykonuje obowiązki kuratora w wymiarze nie mniejszym niż 35 % 

przeciętnego obciążenia przypadającego na członka zespołu”. 

Jako OZZKS odstąpiliśmy od różnicowania obciążenia obowiązkami kierowników, 
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konsekwentnie do  art. 14.5. 

 

58. 

w art. 42: 

    a)    ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„1. W każdym zespole kuratorskiej służby sądowej tworzy się sekretariat. 

2. Sekretariat zespołu tworzy się spośród urzędników lub pracowników sądowych, a przy 

jego liczbowej obsadzie uwzględnienia się potrzeby zespołu.”,  

b) uchyla się ust. 3;  

 

 

Proponujemy wpisanie do ust. 3.: 

“3. Osoby, o których mowa w ust. 2 wykonują czynności w sekretariacie zespołu w pełnym 

wymiarze czasu pracy.” 

 

Pozytywnie oceniamy realizację naszego postulatu o obligatoryjności tworzenia 

sekretariatów. Nasza propozycja ust.3 ma zagwarantować prawidłowe funkcjonowanie       

i obsadę sekretariatów. Dotychczasowe doświadczenia pokazywały, że tworzone 

sekretariaty często były fikcją - ich pracownicy jednocześnie pracowali w wydziałach, w 

BOI, byli protokolantami.  

 

59. 

w art. 46 w ust. 1: 

w pkt 1 wyraz „uchwalanie” zastępuje się wyrazem „uchwalenie”, 

Proponujemy dopisać, po “sądowego” “i dokonywanie jego zmian” 

Brzmienie ust. 1 po zmianie: 

“1) uchwalenie kodeksu etyki kuratora sądowego i dokonywanie jego zmian” 

 

OZZKS stoi na stanowisku, że kodeks etyki zawodowej nie może podlegać częstym 

zmianom, jednocześnie uważamy, że w uzasadnionych przypadkach, może to nastąpić.  
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60. 

Art. 46.ust 2 

 

Proponujemy dopisanie ust. 2a i ust. 2b w następującym brzmieniu: 

“2a) wskazywanie kandydatów na członków Rady Programowej Krajowej Szkoły 

Sądownictwa i Prokuratury;  

2b)rekomendowanie spośród kuratorów zawodowych kandydatów na wykładowców 

Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury prowadzących szkolenia aplikantów 

kuratorskich i kuratorów zawodowych.” 

 

61. 

Art.46. ust 

 

a. w pkt 3 po wyrazie „opiniowanie” dodaje się wyraz „projektów”, 

Nie zgłaszamy uwag do proponowanej zmiany. 

 

62. 

Art. 46 ust.4  

 

Proponujemy zmianę ust. 4 i dodanie ust. 4a w następującym brzmieniu: 

“4) występowanie do Ministra Sprawiedliwości o podjęcie niezbędnych działań dotyczących 

funkcjonowania kuratorskiej służby sądowej  

4a) występowanie do Ministra Sprawiedliwości lub do innych organów państwowych           

z wnioskami dotyczącymi warunków pracy i płacy grupy zawodowej kuratorów sądowych” 

 

63. 

Art.46. ust. 5 

 

Proponujemy zmianę w ust.5 w następującym brzmieniu: 

“5) inicjowanie badań naukowych nad funkcjonowaniem kurateli sądowej i współpraca      

z ośrodkami badawczymi” 
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64. 

Art. 46 ust. 9 

 

Proponujemy wykreślenie w ust. 9 “innych krajów” i pozostawienie przepisu                        

w następującym brzmieniu: 

“9) współpraca z organizacjami kuratorów sądowych.” 

 

Ww. zmiana w tym ustępie rozszerza zadania Krajowej Rady Kuratorów na współpracę ze 

wszystkimi organizacjami kuratorskimi, nie tylko tymi zagranicznymi. 

 

65. 

Art. 46 

b. po pkt 9 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 10 w brzmieniu: 

„10) wskazywanie przedstawiciela, o którym mowa w art. 79 ust.1.”;  

 

Nie zgłaszamy uwag do proponowanych zmian. 

 

66. 

w art. 47: 

a. ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. W okręgach sądowych, w których powołano dwóch zastępców kuratora okręgowego, pod 

nieobecność kuratora okręgowego okręgowemu zgromadzeniu kuratorów przewodniczy 

pierwszy zastępca kuratora okręgowego, a w razie jego nieobecności – drugi zastępca 

kuratora okręgowego.”, 

b. dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. W razie nieobecności kuratora okręgowego i zastępcy albo zastępców kuratora 

okręgowego okręgowemu zgromadzeniu kuratorów przewodniczy kurator zawodowy 

najstarszy służbą spośród obecnych.”;  

 

Nie zgłaszamy uwag do proponowanego przepisu. 

 

67. 

Art. 48 

Proponujemy dopisać ust. 1a w brzmieniu: 
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“1a. Obowiązek uczestnictwa w posiedzeniach okręgowego zgromadzenia kuratorów, bez 

prawa głosu, spoczywa też na aplikantach kuratorskich.” 

 

Proponowana zmiana reguluje, nadal w niektórych okręgach niejasne, zasady 

uczestnictwa aplikantów kuratorskich w okręgowych zgromadzeniach kuratorskich. 

 

68. 

w art. 50 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Posiedzenie okręgowego zgromadzenia kuratorów może zwołać również prezes sądu 

okręgowego.”; 

 

Nie zgłaszamy uwag do proponowanego przepisu. 

 

69. 

art. 51 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 51.1. Do zadań okręgowego zgromadzenia kuratorów należy: 

1. wybór członków sądu dyscyplinarnego pierwszej instancji; 

2. zgłaszanie kandydata na członka komisji konkursowej, o której mowa w art. 72 ust. 4; 

3. wysłuchanie informacji kuratora okręgowego o działalności kuratorskiej służby 

sądowej i wyrażenie opinii w tym zakresie; 

4. wyrażenie opinii w sprawach osobowych kuratorów zawodowych, przedstawionych 

przez kuratora okręgowego i Ministra Sprawiedliwości; 

5. występowanie do Ministra Sprawiedliwości o podjęcie niezbędnych działań 

dotyczących funkcjonowania kuratorskiej służby sądowej. 

 

Negatywnie opiniujemy propozycję zmian w ust.1. 

 

 

Proponujemy następujące brzmienie: 

“Art. 51.1 Do zadań okręgowego zgromadzenia kuratorów należy:  

1) wybór kandydatów do pełnienia funkcji kuratora okręgowego;  

2) wybór delegata do Krajowej Rady Kuratorów  

3) wybór członków sądu dyscyplinarnego pierwszej instancji;  
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4) wybór kandydata na członka sądu dyscyplinarnego drugiej instancji; 

5) wybór rzecznika dyscyplinarnego i jego zastępcy;  

6) zgłaszanie kandydata na członka komisji konkursowej, o której mowa w art. 72 

ust. 4;  

7) zgłoszenie kandydata na członka komisji egzaminacyjnej, o której mowa w art. 79 

ust.1; 

8) wysłuchanie informacji kuratora okręgowego o działalności kuratorskiej służby 

sądowej i wyrażenie opinii w tym zakresie uchwałą;  

9) wyrażenie opinii w sprawach osobowych kuratorów zawodowych, 

przedstawionych przez kuratora okręgowego i Ministra Sprawiedliwości;  

10) występowanie do Ministra Sprawiedliwości o podjęcie niezbędnych działań 

dotyczących funkcjonowania kuratorskiej służby sądowej.” 

 

70. 

Art. 51.2 

3. Możliwości kandydowania na funkcję, o której mowa w ust. 1 pkt 1, pozbawieni są 

członkowie okręgowego zgromadzenia kuratorów, przeciwko którym toczy się 

postępowanie dyscyplinarne – do czasu zakończenia tego postępowania, a kuratorzy, 

o których mowa w art. 31 ust. 1, art. 36b ust. 1 i art. 38 ust. 2 – w okresie 

delegowania.”; 

 

Nie zgłaszamy uwag do proponowanego przepisu. 

 

 

71. 

tytuł rozdziału 5 otrzymuje brzmienie: 

„Odpowiedzialność dyscyplinarna kuratorów zawodowych”; 

Nie zgłaszamy uwag do proponowanego przepisu. 

 

72. 

w art. 52: 

a. ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Kurator zawodowy ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną za naruszenie obowiązków 

kuratora lub nieprzestrzeganie zasad etyki zawodowej.” 
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Proponujemy wykreślenie “lub nieprzestrzeganie zasad etyki zawodowej” 

Brzmienie ust. 1 po zmianie: 

“1. Kurator zawodowy ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną za naruszenie obowiązków 

kuratora” 

W ocenie OZZKS złamanie zasad kodeksu etyki kuratora, szczególnie kodeksu etyki 

obecnie obowiązującego, nie powinno rodzić odpowiedzialności dyscyplinarnej kuratora. 

Zawarte w nim zasady dają pole do nadużyć, wszczynania postępowania za to, że ktoś 

poczuł się np. nieuprzejmie potraktowany czy uważa, że inny kurator zachowuje się 

niehonorowo, nietaktownie czy nie przestrzega dobrych obyczajów. Do uznania tego 

przepisu niezbędna jest zmiana treści  obowiązującego kodeksu etyki. 

 

73.  

Art. 52.2 

b. uchyla się ust. 2, 

Negatywnie opiniujemy uchylenie ust. 2. 

 

74. 

Art. 52.2 

ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Karami dyscyplinarnymi są: 

1. upomnienie; 

2. nagana; 

3. nagana z pozbawieniem możliwości uzyskania wyższego stopnia służbowego  

przez okres 2 lat; 

4. odwołanie z pełnionej funkcji; 

5. wydalenie ze służby kuratorskiej.”, 

Proponujemy wykreślenie w ust. 3 pkt 1 “upomnienie” jako konsekwencję utrzymania      

art. 52.2. 
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75. 

Art. 52.2 

 

dodaje się ust. 4-7 w brzmieniu: 

„4. Kara upomnienia i kara nagany oznaczają wytknięcie ukaranemu niewłaściwego 

postępowania. 

5. Kara nagany z pozbawieniem możliwości uzyskania wyższego stopnia służbowego przez 

okres 2 lat oznacza wytknięcie ukaranemu niewłaściwego postępowania i brak możliwości 

awansu służbowego przez okres 2 lat. 

6. Kara odwołania z pełnionej funkcji oznacza odwołanie z dotychczas pełnionej funkcji. 

7. Kara wydalenia ze służby kuratorskiej oznacza zwolnienie ze służby kuratorskiej, a jej 

wymierzenie pociąga za sobą utratę możliwości ponownego ubiegania się o przyjęcie do 

służby kuratorskiej przez okres 10 lat.”;  

 

Proponujemy zmianę z “przez okres 10 lat” na “przez okres 5 lat” 

 

Ust. 7 po zmianie: 

“Kara wydalenia ze służby kuratorskiej oznacza zwolnienie ze służby kuratorskiej, a jej 

wymierzenie pociąga za sobą utratę możliwości ponownego ubiegania się o przyjęcie do 

służby kuratorskiej przez okres 5 lat.” 

 

 

76. 

po art. 52 dodaje się art. 52a-52g w brzmieniu: 

„Art. 52a. Naruszenie obowiązków kuratora stanowi czyn kuratora zawodowego polegający 

na zawinionym przekroczeniu uprawnień lub niewykonaniu obowiązków wynikających z 

przepisów prawa. 

2. Naruszeniem obowiązków kuratora jest w szczególności: 

1. niedopełnienie obowiązku wynikającego z przepisów prawa lub ze złożonego 

ślubowania; 

2. wykonanie obowiązku służbowego w sposób nieprawidłowy; 

Proponujemy wykreślenie z uwagi fakt, iż określenie „wykonanie obowiązku służbowego   

w sposób nieprawidłowy” jest pojęciem bardzo pojemnym i nieostrym (ustawodawca nie 

pokusił się o jego zdefiniowanie w uzasadnieniu). 

Odnośnie wątpliwości co do niespójności przepisu podzielamy argumentację zawartą         

w opinii z 13 grudnia 2021 r. do projektu ustawy przedstawioną przez  Ośrodek Badań, 
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Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych.  

 

77. 

Art. 52a.2 

 

3. przekroczenie uprawnień określonych w przepisach prawa; 

4. nadużycie zajmowanego stanowiska dla osiągnięcia korzyści majątkowej lub 

osobistej; 

5. stawienie się do służby w stanie nietrzeźwości albo po spożyciu alkoholu lub po 

użyciu podobnie działającego środka, pełnienie jej w takim stanie, a także spożywanie 

alkoholu lub używanie podobnie działającego środka w czasie służby; 

6. ujawnienie informacji pozostającej w związku z wykonywaniem czynności 

służbowych, jeżeli spowodowało to lub mogło spowodować szkodę. 

3. Czyn stanowiący przewinienie dyscyplinarne, wypełniający jednocześnie znamiona 

przestępstwa lub wykroczenia albo przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, 

podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej niezależnie od odpowiedzialności karnej. 

 

Nie zgłaszamy uwag do proponowanych przepisów. 

 

78. 

Art. 52a.4-5 

 

4. W przypadku czynu stanowiącego przewinienie dyscyplinarne mniejszej wagi prezes 

sądu okręgowego może przeprowadzić z kuratorem zawodowym udokumentowaną w 

formie notatki rozmowę dyscyplinującą. Z upoważnienia prezesa sądu okręgowego rozmowę 

dyscyplinującą przeprowadza kurator okręgowy. 

5. Rozmowę dyscyplinującą, o której mowa w ust. 4, można przeprowadzić w terminie 

do 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o możliwości popełnienia przewinienia 

dyscyplinarnego. Rozmowa ta polega na wytknięciu kuratorowi zawodowemu 

niewłaściwego postępowania oraz uprzedzeniu go o możliwości wszczęcia postępowania 

dyscyplinarnego i wymierzenia kary dyscyplinarnej w przypadku ponownego popełnienia 

czynu, za który kurator ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną. 

 

Negatywnie opiniujemy proponowany zapis. Proponujemy jego wykreślenie,                         

w konsekwencji postulowania przywrócenia zapisu art. 52.2. 

 

../AppData/Local/ppp/Desktop/kuratorzy/ozzks/www.ozzks.pl


 

43 
 

Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych 
ul. Nowotarska 20   

87-100 Toruń 

KRS: 0000781635   NIP: 8792711903 
www.ozzks.pl 

79. 

Art. 52a 

6. Powzięciem wiadomości o możliwości popełnienia przewinienia dyscyplinarnego jest 

uzyskanie takiej informacji w dowolnej formie przez prezesa sądu okręgowego, prezesa sądu 

rejonowego, kuratora okręgowego lub kierownika zespołu.  

 

Proponujemy wykreślić “w dowolnej formie” oraz dopisać “w formie pisemnego 

zgłoszenia” 

 

Brzmienie ust. 6 po zmianach: 

“6. Powzięciem wiadomości o możliwości popełnienia przewinienia dyscyplinarnego jest 

uzyskanie takiej informacji w formie pisemnego zgłoszenia przez prezesa sądu 

okręgowego, prezesa sądu rejonowego, kuratora okręgowego lub kierownika zespołu”. 

 

W ocenie OZZKS “dowolna forma” rodzi pole do nadużyć. Uważamy, że zgłoszenie 

powinno mieć formę pisemną, na prośbę zgłaszającego jego dane mogą pozostać 

anonimowe. Bez pisemnego zgłoszenia odbiera się możliwość zajęcia stanowiska przez 

kuratora podejrzewanego o możliwość popełnienia przewinienia dyscyplinarnego. 

 

80. 

Art. 52a 

7. Prezes sądu rejonowego, kurator okręgowy i kierownik zespołu informują prezesa sądu 

okręgowego o możliwości popełnienia przez kuratora zawodowego przewinienia 

dyscyplinarnego, w terminie 7 dni od powzięcia takiej wiadomości. Kierownik zespołu i 

prezes sądu rejonowego przekazuje tę informację za pośrednictwem kuratora okręgowego. 

 

Proponujemy następujące brzmienie art. 52a. 7: 

“7. Kurator okręgowy, prezes sądu rejonowego i kierownik zespołu informują prezesa sądu 

okręgowego o możliwości popełnienia przez kuratora zawodowego przewinienia 

dyscyplinarnego, w terminie 7 dni od powzięcia takiej wiadomości. Kierownik zespołu           

i prezes sądu rejonowego przekazuje tę informację za pośrednictwem kuratora 

okręgowego” 

 

81. 

Art.52a 

8. Notatkę, o której mowa w ust. 4, włącza się do akt osobowych na okres 5 miesięcy. 

../AppData/Local/ppp/Desktop/kuratorzy/ozzks/www.ozzks.pl


 

44 
 

Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych 
ul. Nowotarska 20   

87-100 Toruń 

KRS: 0000781635   NIP: 8792711903 
www.ozzks.pl 

W konsekwencji propozycji zmiany art. 52a ust.4, proponujemy wykreślenie tego artykułu. 

 

82. 

Art.52a 

9. W terminie 5 dni od dnia przeprowadzenia rozmowy dyscyplinującej kurator zawodowy 

może złożyć sprzeciw do prezesa sądu okręgowego. Złożenie sprzeciwu skutkuje wszczęciem 

postępowania wyjaśniającego, a zebrane dotychczas materiały stają się materiałami tego 

postępowania. 

W konsekwencji propozycji zmiany art. 52a ust.4, proponujemy wykreślenie tego artykułu. 

 

83. 

Art. 52b. Przewinienie dyscyplinarne jest zawinione wtedy, gdy kurator zawodowy: 

1. ma zamiar jego popełnienia, to jest chce je popełnić albo przewidując możliwość jego 

popełnienia, na to się godzi; 

2. nie mając zamiaru jego popełnienia popełnia je jednak na skutek niezachowania 

ostrożności wymaganej w danych okolicznościach, mimo że możliwość taką przewidywał 

albo mógł i powinien przewidzieć. 

 

Nie zgłaszamy uwag do proponowanego przepisu. 

 

 

84. 

Art. 52c. 1. Kurator zawodowy odpowiada dyscyplinarnie, jeżeli popełnia przewinienie 

dyscyplinarne sam albo wspólnie i w porozumieniu z inną osobą, a także w przypadku gdy 

kieruje popełnieniem przez innego kuratora zawodowego przewinienia dyscyplinarnego albo 

poleca jego popełnienie. 

2. Kurator zawodowy odpowiada dyscyplinarnie także wówczas, gdy chcąc, aby inny 

kurator popełnił przewinienie dyscyplinarne, nakłania go do tego. 

3. Kurator zawodowy odpowiada dyscyplinarnie w przypadku, gdy chcąc, aby inny 

kurator popełnił przewinienie dyscyplinarne lub godząc się na to, swoim zachowaniem 

ułatwia jego popełnienie. 

4. Każdy z kuratorów zawodowych, o których mowa w ust. 1-3, odpowiada w granicach 

swojej winy, niezależnie od odpowiedzialności pozostałych osób. 

5. Kurator zawodowy odpowiada dyscyplinarnie za popełnienie przewinienia 

dyscyplinarnego za granicą. 
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Nie zgłaszamy uwag do proponowanego przepisu 

 

85. 

Art. 52d. 1. Kuratorowi zawodowemu wymierza się karę dyscyplinarną współmierną do 

popełnionego przewinienia dyscyplinarnego oraz stopnia zawinienia. 

2. Przy wymierzaniu kary dyscyplinarnej uwzględnia się okoliczności popełnienia 

przewinienia dyscyplinarnego, jego skutki, w tym następstwa negatywne dla służby, rodzaj i 

stopień naruszenia ciążących na obwinionym obowiązków, pobudki działania, zachowanie 

obwinionego przed popełnieniem przewinienia dyscyplinarnego i po jego popełnieniu, 

dotychczasowy przebieg służby, opinię służbową, okres pozostawania w służbie, a także 

istotne w sprawie okoliczności, zarówno łagodzące, jak i obciążające. 

3. Na zaostrzenie wymiaru kary mają wpływ następujące okoliczności popełnienia 

przewinienia dyscyplinarnego: 

1. działanie z motywacji zasługującej na szczególne potępienie, w stanie nietrzeźwości 

albo w stanie po spożyciu alkoholu lub użyciu podobnie działającego środka; 

2. popełnienie przewinienia dyscyplinarnego przez kuratora zawodowego przed 

zatarciem wymierzonej mu kary dyscyplinarnej; 

3. poważne skutki przewinienia dyscyplinarnego, zwłaszcza istotne zakłócenie realizacji 

zadań kuratorskiej służby sądowej lub naruszenia dobrego imienia kuratorskiej służby 

sądowej; 

4. działanie w obecności innego kuratora, wspólnie z nim lub na jego szkodę. 

4. Na złagodzenie wymiaru kary mają wpływ następujące okoliczności popełnienia 

przewinienia dyscyplinarnego: 

1. nieumyślność jego popełnienia; 

2. podjęcie przez kuratora zawodowego starań o zmniejszenie jego skutków; 

3. brak należytego doświadczenia zawodowego lub dostatecznych umiejętności 

zawodowych; 

4. dobrowolne poinformowanie bezpośredniego przełożonego o popełnieniu 

przewinienia dyscyplinarnego przed wszczęciem postępowania sprawdzającego. 

5. Okoliczności, o których mowa w ust. 1-3, uwzględnia się wyłącznie w stosunku do 

kuratora zawodowego, którego one dotyczą. 

 

Nie zgłaszamy uwag do proponowanego przepisu 

 

86. 

Art. 52e. Postępowanie dyscyplinarne obejmuje: 
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1. postępowanie wyjaśniające; 

2. postępowanie przed sądami dyscyplinarnymi obu instancji; 

3.  postępowanie wykonawcze. 

 

Nie zgłaszamy uwag do proponowanego przepisu 

 

87. 

Art. 52f. 1. Podstawę wszelkich rozstrzygnięć w postępowaniu dyscyplinarnym stanowią 

prawdziwe ustalenia faktyczne. 

2. Organy postępowania dyscyplinarnego kształtują swoje przekonanie na podstawie 

wszystkich przeprowadzonych dowodów, ocenianych swobodnie, z uwzględnieniem zasad 

prawidłowego rozumowania oraz wskazań wiedzy i doświadczenia życiowego. 

3. Organy postępowania dyscyplinarnego rozstrzygają samodzielnie zagadnienia 

faktyczne i prawne oraz nie są związani rozstrzygnięciem sądu lub innego organu. 

Prawomocne rozstrzygnięcia sądu kształtujące prawo lub stosunek prawny są jednak 

wiążące. 

 

Nie zgłaszamy uwag do proponowanego przepisu 

 

88. 

Art. 52g. 1. Prezes sądu okręgowego, jeżeli zachodzi uzasadnione przypuszczenie popełnienia 

przez kuratora zawodowego przewinienia dyscyplinarnego, zarządza przeprowadzenie 

postępowania wyjaśniającego przez rzecznika dyscyplinarnego. Kuratora, co do którego 

wydano zarządzenie o wszczęciu postępowania wyjaśniającego, uważa się za obwinionego.  

2. Nie przeprowadza się postępowania wyjaśniającego po upływie 90 dni od dnia powzięcia 

wiadomości o możliwości popełnienia przewinienia dyscyplinarnego. 

3. Jeżeli z powodu nieobecności w pracy kurator nie ma możliwości złożenia wyjaśnień, bieg 

terminu, o którym mowa w ust. 2, nie rozpoczyna się, a rozpoczęty termin ulega zawieszeniu 

do dnia stawienia się kuratora w pracy. 

4. Karalność przewinienia dyscyplinarnego ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęło 8 

lat. Zawieszenie postępowania dyscyplinarnego wstrzymuje bieg tego terminu. 

W ust. 4 proponujemy zmianę “8 lat” na “2 lata” - analogicznie do przepisów 

obowiązujących w policji i służbie więziennej. 

 

Brzmienie ust. 4 po zmianie: 

“4. Karalność przewinienia dyscyplinarnego ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia 
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upłynęło 2 lat. Zawieszenie postępowania dyscyplinarnego wstrzymuje bieg tego terminu”. 

 

89. 

Art. 52g. 

2. Jeżeli czyn zawiera znamiona przestępstwa, przedawnienie dyscyplinarne nie 

następuje wcześniej niż przedawnienie karne. 

3. Zarządzenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera: 

1. oznaczenie prezesa sądu okręgowego; 

2. datę wydania zarządzenia; 

3. podstawę prawną; 

4. datę uzyskania informacji uzasadniających przeprowadzenie postępowania 

wyjaśniającego; 

5. określenie okoliczności stanowiących przedmiot postępowania wyjaśniającego;  

6)     podpis prezesa sądu okręgowego. 

7. Celem postępowania wyjaśniającego jest w szczególności: 

1. ustalenie czy czyn, którego popełnienie zarzucono kuratorowi, został popełniony i czy 

kurator jest jego sprawcą; 

2. wyjaśnienie przyczyn i okoliczności popełnienia czynu, o którym mowa w pkt 1;  

3)    zebranie i utrwalenie dowodów w sprawie. 

 

Nie zgłaszamy uwag do proponowanego przepisu 

 

90.  

Art. 52g. 

8. Postępowanie wyjaśniające należy ukończyć w terminie 30 dni od dnia wydania 

zarządzenia, o którym mowa w ust. 1. W szczególnych przypadkach, przede wszystkim ze 

względu na zawiły charakter sprawy, postępowanie wyjaśniające za zgodą prezesa sądu 

okręgowego może być przedłużone na czas oznaczony, nie dłuższy niż 6 miesięcy od 

wydania zarządzenia, o którym mowa w ust. 1. 

 

Proponujemy zmianę terminu z 30 dni na 60 dni. 

 

91.  

Art. 52g. 

9. Jeżeli w toku postępowania wyjaśniającego zostały ujawnione inne okoliczności 
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wskazujące na możliwość popełnienia przewinienia dyscyplinarnego, rzecznik 

dyscyplinarny może poszerzyć zakres okoliczności stanowiących przedmiot postępowania 

wyjaśniającego, o którym mowa w ust. 6 pkt 5. 

10. Rzecznik dyscyplinarny w toku postępowania wyjaśniającego może wezwać kuratora 

zawodowego do złożenia pisemnego oświadczenia dotyczącego przedmiotu tych czynności, 

w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Rzecznik dyscyplinarny może również 

odebrać od kuratora zawodowego oświadczenie ustne. Niezłożenie oświadczenia przez 

kuratora zawodowego nie wstrzymuje dalszego biegu postępowania. 

11. Jeżeli w toku postępowania wyjaśniającego zachodzą podstawy do wystąpienia z 

wnioskiem o ukaranie do sądu dyscyplinarnego, rzecznik dyscyplinarny przedstawia 

kuratorowi zawodowemu zarzuty na piśmie oraz odbiera od niego wyjaśnienia, chyba że 

odebranie tych wyjaśnień nie jest możliwe. Obwiniony może w terminie 14 dni od dnia 

przedstawienia zarzutów na piśmie złożyć wnioski o przeprowadzenie dowodów. 

12. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, w zależności od jego wyników, 

rzecznik dyscyplinarny występuje do sądu dyscyplinarnego z wnioskiem o ukaranie 

obwinionego albo wydaje postanowienie o odmowie skierowania takiego wniosku.  

13. Wniosek o ukaranie powinien zawierać dokładne określenie czynu, który jest 

przedmiotem postępowania, wykaz dowodów uzasadniających wniosek oraz uzasadnienie. 

14. Rzecznik dyscyplinarny, po złożeniu wniosku o ukaranie, może wystąpić do prezesa 

sądu okręgowego o zawieszenie kuratora zawodowego w pełnieniu obowiązków 

służbowych. Przepisy art. 24 ust. 2-3 stosuje się. 

15. Odpis postanowienia o odmowie skierowania wniosku o ukaranie doręcza się 

prezesowi sądu okręgowego oraz kuratorowi okręgowemu.  

16. Prezes sądu okręgowego, w terminie 30 dni od otrzymania odpisu postanowienia, o 

którym mowa w ust. 15, może złożyć sprzeciw. Wniesienie sprzeciwu jest równoznaczne z 

obowiązkiem wystąpienia przez rzecznika dyscyplinarnego do sądu dyscyplinarnego z 

wnioskiem o ukaranie, a wskazania prezesa sądu okręgowego co do dalszego toku 

postępowania są wiążące dla rzecznika dyscyplinarnego.”;  

 

Nie zgłaszamy uwag do proponowanego przepisu 

 

92.  

uchyla się art. 53;  

 

Proponujemy pozostawienie art. 53. 
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93.  

w art. 54:  

ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

„1. W sprawach dyscyplinarnych kuratorów zawodowych orzekają: 

1. w pierwszej instancji – sąd dyscyplinarny w sądzie okręgowym, zwany dalej  

„sądem dyscyplinarnym pierwszej instancji”, w składzie 3-osobowym; 

2. w drugiej instancji – sąd okręgowy w składzie 3 sędziów.”, 

 

Proponujemy dopisanie w ust.1 pkt 1 zamiast “sąd okręgowy w składzie 3 sędziów” “sąd 

dyscyplinarny działający przy Ministrze Sprawiedliwości”. 

Brzmienie przepisu po zmianie: 

„1. W sprawach dyscyplinarnych kuratorów zawodowych orzekają: 

1. w pierwszej instancji – sąd dyscyplinarny w sądzie okręgowym, zwany dalej  

„sądem dyscyplinarnym pierwszej instancji”, w składzie 3-osobowym; 

2. w drugiej instancji – sąd dyscyplinarny działający przy Ministrze Sprawiedliwości”. 

 

94. 

art. 54 

 

uchyla się ust. 2 i 3, 

Proponujemy pozostawienie ust. 2 i 3 w dotychczasowym brzmieniu. 

 

95. 

art. 54 

 

ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Do orzekania w sądzie dyscyplinarnym pierwszej instancji uprawnieni są wszyscy 

kuratorzy zawodowi, pełniący służbę w danym okręgu, z wyjątkiem kuratora okręgowego, 

zastępcy kuratora okręgowego, kuratora, o którym mowa w art. 31 ust. 1, kuratora, o którym 

mowa w art. 36b ust. 1, kuratora, o którym mowa w art. 38 ust. 2, rzecznika dyscyplinarnego 

i zastępcy rzecznika dyscyplinarnego.”;  

 

Nie zgłaszamy uwag do proponowanego przepisu 
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96. 

w art. 55: 

a. po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Kurator zawodowy jest obowiązany wykonywać czynności związane z 

powierzonymi mu obowiązkami członka sądu dyscyplinarnego pierwszej instancji.  

Wykonywanie obowiązków członka sądu dyscyplinarnego pierwszej instancji jest niezależne 

od wykonywania pozostałych obowiązków służbowych kuratora zawodowego.”, 

 

Nie zgłaszamy uwag do proponowanego przepisu 

 

 

97. 

Art. 55 

uchyla się ust. 2 i 3, 

Proponujemy pozostawić ust. 2 i 3 w dotychczasowym brzmieniu. 

 

98. 

Art.55 

 

ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Kadencja sądu dyscyplinarnego pierwszej instancji trwa 6 lat.”, 

Proponujemy wykreślić “pierwszej instancji”. 

 

99. 

Art. 55 

 

dodaje się ust. 5-7 w brzmieniu: 

„5. Kadencja członka sądu dyscyplinarnego pierwszej instancji wygasa przed jej upływem w 

przypadku: 

1. rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy; 

2. ukarania kuratora zawodowego karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 52 ust. 3 

pkt 2-5. 

6. Prezes sądu okręgowego może odwołać członka sądu dyscyplinarnego pierwszej instancji 
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przed upływem kadencji, jeżeli zostało przeciwko niemu wszczęte postępowanie 

dyscyplinarne lub postępowanie karne o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub 

o przestępstwo skarbowe. 

7. Po upływie kadencji członkowie sądu dyscyplinarnego pierwszej instancji pełnią swoje 

funkcje do zakończenia prowadzonego przez nich postępowania dyscyplinarnego, chyba że 

zachodzi potrzeba prowadzenia postępowania dyscyplinarnego od początku.”; 

 

Konsekwentnie proponujemy wykreślenie z każdego z punktów “pierwszej instancji”. 

 

100. 

w art. 56 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„1. Skład sądu dyscyplinarnego pierwszej instancji wyznacza prezes sądu okręgowego w 

kolejności alfabetycznej, z listy członków odpowiedniego sądu. 

3. Składowi przewodniczy najstarszy służbą kurator zawodowy.”;  

4.  

Nie zgłaszamy uwag do proponowanego przepisu 

 

101. 

art. 57 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 57. Członkowie sądu dyscyplinarnego pierwszej instancji są niezawiśli i podlegają tylko 

ustawom.”;  

 

Nie zgłaszamy uwag do proponowanego przepisu 

 

102. 

w art. 58: 

ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Rzecznika dyscyplinarnego, zastępcę albo zastępców rzecznika dyscyplinarnego powołuje 

na 4-letnią kadencję prezes sądu okręgowego spośród kuratorów zawodowych, pełniących 

służbę w danym okręgu.”, 

 

Proponujemy następujące brzmienie ust. 2: 

“2. Rzecznika dyscyplinarnego, zastępcę albo zastępców rzecznika dyscyplinarnego 

wybiera na 4 - letnią okręgowe zgromadzenie kuratorów”. 
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oraz dopisanie ust. 2a o treści: 

“2a. W wypadku niedokonania wyboru prezes sądu okręgowego powołuje rzecznika 

dyscyplinarnego, zastępcę albo zastępców rzecznika dyscyplinarnego na 4-letnią kadencję 

spośród kuratorów zawodowych, pełniących służbę w danym okręgu.” 

 

103.  

Art. 58. 

a. po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

„2a. Jeżeli stanowisko rzecznika dyscyplinarnego nie jest obsadzone, jego zadania wykonuje 

sędzia wizytator, wskazany przez prezesa sądu okręgowego.”,  

 

Proponujemy wykreślenie tego punktu  - wybór przez zgromadzenie kandydatów na 

rzecznika i zastępcy oraz możliwość powołania przez prezesa sądu okręgowego daje 

gwarancję , że funkcja ta będzie obsadzona.  

 

104. 

Art. 58. 

c) uchyla się ust. 3, 

 

Proponujemy pozostawić ust. 3 w dotychczasowym brzmieniu. 

 

105. 

Art. 58. 

 d)    ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Ilekroć w przepisach niniejszej ustawy jest mowa o rzeczniku dyscyplinarnym należy przez 

to rozumieć również zastępcę rzecznika dyscyplinarnego.”; 

 

Nie zgłaszamy uwag do proponowanego przepisu 

 

106. 

w art. 59 pkt 2 otrzymuje brzmienie 

„2)    składanie wniosków o ukaranie, jeżeli wyniki postępowania wyjaśniającego to 

uzasadniają;”; 

po art. 59 dodaje się art. 59a w brzmieniu: 

„Art. 59a. 1. Rzecznik dyscyplinarny podlega wyłączeniu od udziału w postępowaniu 
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dyscyplinarnym, jeżeli: 

1. sprawa dotyczy go bezpośrednio; 

2. jest małżonkiem, krewnym lub powinowatym obwinionego lub osoby przez niego 

pokrzywdzonej w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania karnego; 

3. był świadkiem czynu; 

4. między nim, a obwinionym lub osobą pokrzywdzoną przez obwinionego zachodzi 

stosunek osobisty mogący wywołać wątpliwości co do jego bezstronności. 

2. Rzecznika dyscyplinarnego można wyłączyć od udziału w postępowaniu 

dyscyplinarnym także z innych uzasadnionych przyczyn. 

3. O okolicznościach uzasadniających wyłączenie od udziału w postępowaniu 

dyscyplinarnym rzecznik dyscyplinarny zawiadamia niezwłocznie prezesa sądu okręgowego. 

4. Wyłączenie rzecznika dyscyplinarnego od udziału w postępowaniu dyscyplinarnym 

może nastąpić również na wniosek obwinionego lub jego obrońcy, jeżeli został ustanowiony. 

5. Prezes sądu okręgowego wydaje niezwłocznie decyzję o wyłączeniu lub odmowie 

wyłączenia rzecznika dyscyplinarnego od udziału w postępowaniu dyscyplinarnym. 

6. Do dnia wydania decyzji, o której mowa w ust. 5, rzecznik dyscyplinarny podejmuje 

czynności niecierpiące zwłoki.”;  

 

Nie zgłaszamy uwag do proponowanego przepisu 

 

107. 

 w art. 60: 

a. ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. W wypadku, gdy obwiniony, który nie ma obrońcy z wyboru, wnosi o ustanowienie 

obrońcy z urzędu, przewodniczący składu sądu dyscyplinarnego pierwszej instancji może 

wyznaczyć obrońcę spośród adwokatów lub radców prawnych.”, 

b. dodaje się ust. 3-5 w brzmieniu: 

„3. O wyznaczenie adwokata lub radcy prawnego przewodniczący składu sądu 

dyscyplinarnego pierwszej instancji zwraca się do właściwej okręgowej rady adwokackiej lub 

rady okręgowej izby radców prawnych. 

4. Właściwa okręgowa rada adwokacka lub rada okręgowej izby radców prawnych wyznacza 

adwokata lub radcę prawnego niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 2 tygodni od 

dnia otrzymania wniosku o wyznaczenie adwokata lub radcy prawnego, zawiadamiając o tym 

przewodniczącego składu sądu dyscyplinarnego pierwszej instancji. W zawiadomieniu 

właściwa okręgowa rada adwokacka lub rada okręgowej izby radców prawnych wskazuje 

imię i nazwisko wyznaczonego adwokata lub radcy prawnego oraz jego adres do doręczeń. 

5. Jeżeli strona we wniosku wskazała adwokata lub radcę prawnego, właściwa okręgowa 
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rada adwokacka lub rada okręgowej izby radców prawnych, w miarę możliwości i w 

porozumieniu ze wskazanym adwokatem lub radcą prawnym, wyznaczy adwokata lub radcę 

prawnego wskazanego przez stronę.”;  

 

Nie zgłaszamy uwag do proponowanego przepisu 

 

108. 

 art. 61 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 61. 1. Sąd dyscyplinarny pierwszej instancji rozpoznaje sprawę dyscyplinarną na 

rozprawie. 

2. Doręczając stronom wezwania na rozprawę sąd dyscyplinarny pierwszej instancji wzywa 

strony do złożenia wniosków dowodowych w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania. 

3. Wniosek dowodowy złożony po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2, sąd 

dyscyplinarny pierwszej instancji może pozostawić bez rozpoznania, chyba że strona wykaże, 

że wniosek nie mógł zostać złożony w terminie z przyczyn od niej niezależnych. 

4. Sąd dyscyplinarny pierwszej instancji wzywa obwinionego do przedstawienia w terminie, o 

którym mowa w ust. 2, wyjaśnień na piśmie oraz wskazania obrońcy, jeżeli go ustanowił. 

Niezłożenie wyjaśnień w tym terminie nie wstrzymuje dalszego postępowania. ”; 

 

Nie zgłaszamy uwag do proponowanego przepisu 

 

109. 

po art. 61 dodaje się art. 61a-61f w brzmieniu: 

„Art. 61a. 1. Nieusprawiedliwione niestawiennictwo na rozprawie lub posiedzeniu 

zawiadomionego obwinionego lub jego obrońcy nie wstrzymuje rozpoznania sprawy. 

2. Jeżeli nie można rozpoznać sprawy z powodu usprawiedliwionej nieobecności 

obwinionego, a nie ma on obrońcy, sąd dyscyplinarny pierwszej instancji wyznacza mu 

obrońcę z urzędu, określając termin dla obrońcy do zapoznania się z materiałami sprawy. 

Art. 61b. 1. Postępowanie dyscyplinarne jest jawne. 

2. Sąd dyscyplinarny pierwszej instancji może wyłączyć jawność postępowania 

dyscyplinarnego ze względu na moralność, bezpieczeństwo państwa i porządek publiczny 

oraz ze względu na ochronę życia prywatnego stron lub inny ważny interes prywatny. 

3. W razie wyłączenia jawności postępowania dyscyplinarnego orzeczenie ogłaszane jest 

publicznie. 

 

Nie zgłaszamy uwag do proponowanego przepisu 
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110. 

Art. 61c. Strony postępowania dyscyplinarnego, prezes sądu okręgowego oraz Minister 

Sprawiedliwości mogą zasięgać informacji o przebiegu oraz wyniku postępowania 

dyscyplinarnego, a także przeglądać akta sprawy i otrzymywać odpisy, kopie lub wyciągi z 

tych akt. 

 

Proponujemy zmianę brzmienia art. 61c oraz dodania ust. 1 i 2: 

“Art.61c. 1. Strony postępowania dyscyplinarnego mogą zasięgać informacji o jego 

przebiegu, a także przeglądać akta sprawy i otrzymywać odpisy, kopie lub wyciągi z tych 

akt. 

2. Prawo do zasięgania informacji o przebiegu postępowania, na każdym jego etapie, 

przysługuje także prezesowi sądu okręgowego i Ministrowi Sprawiedliwości, a w zakresie 

przeglądania akt sprawy, otrzymywania odpisów, kopii lub wyciągów, po jego 

zakończeniu.” 

 

111. 

Art. 61d. Jeżeli w toku rozprawy ujawni się inne przewinienie, oprócz objętego wnioskiem o 

rozpoznanie sprawy dyscyplinarnej, sąd może wydać co do tego przewinienia wyrok tylko za 

zgodą rzecznika dyscyplinarnego i obwinionego lub jego obrońcy; w razie braku zgody 

rzecznik dyscyplinarny prowadzi w tym zakresie odrębne postępowanie dyscyplinarne. 

Art. 61e. Po prawomocnym zakończeniu postępowania karnego przeciwko kuratorowi 

zawodowemu, sąd lub prokurator przesyła akta sprawy właściwemu rzecznikowi 

dyscyplinarnemu. Jeżeli postępowanie dyscyplinarne nie było wszczęte, rzecznik 

dyscyplinarny podejmuje czynności dyscyplinarne, choćby w postępowaniu karnym został 

wydany wyrok uniewinniający. 

 

Nie zgłaszamy uwag do proponowanego przepisu 

 

112. 

Art.61f. 1. W razie rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy kuratora zawodowego 

wszczęte postępowanie może zostać umorzone. 

2. Wznowienie postępowania dyscyplinarnego może nastąpić na wniosek rzecznika 

dyscyplinarnego w ciągu 5 lat od umorzenia postępowania.”;  

Proponujemy zmianę 5 lat na 2 lata, z uwagi na fakt, że tyle wynosi okres przedawnienia. 

 

113. 

w art. 62 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 
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„4. Orzeczenie wraz z uzasadnieniem doręcza się stronom, prezesowi sądu okręgowego, 

Ministrowi Sprawiedliwości, a w przypadku, o którym mowa w art. 64 ust. 3, także prezesowi 

sądu rejonowego, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia jego ogłoszenia.”;  

 

Nie zgłaszamy uwag do proponowanego przepisu 

 

114. 

w art. 63: 

a. ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„1. Od wydanego w pierwszej instancji wyroku sądu dyscyplinarnego oraz postanowienia i 

zarządzenia, zamykających drogę do wydania wyroku, przysługuje stronom odwołanie.  

2. Odwołanie wnosi się do sądu okręgowego, właściwego miejscowo dla obszaru, w którym 

obwiniony pełni służbę, za pośrednictwem sądu dyscyplinarnego pierwszej instancji. Termin 

do wniesienia odwołania wynosi 30 dni i biegnie dla każdego uprawnionego od dnia 

doręczenia orzeczenia lub zarządzenia.”, 

 

Proponujemy wykreślenie od: “do sądu okręgowego” do “pełni służbę”. 

 

115. 

Art. 63 

b. dodaje się ust. 3-7 w brzmieniu: 

„3. Odwołanie powinno być rozpoznane w terminie 3 miesięcy od dnia wpłynięcia do sądu 

okręgowego. 

 

Proponujemy wykreślić zaproponowaną zmianę w ust. 3. 

 

116. 

Art. 63. 

4. Sąd okręgowy rozpoznaje sprawę dyscyplinarną na rozprawie na podstawie 

dowodów znajdujących się w aktach sprawy, chyba że uzna, iż niezbędne dla prawidłowego 

rozpoznania sprawy jest bezpośrednie przeprowadzenie dowodów z wyjaśnień obwinionego, 

zeznań świadków, opinii biegłych lub innych istotnych dowodów. 

 

Proponujemy wykreślić “okręgowy” i wpisać “II instancji”. 
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117. 

Art. 63. 

5. Orzeczenie wraz z uzasadnieniem, wydane przez sąd okręgowy, doręcza się stronom, 

prezesowi sądu okręgowego, Ministrowi Sprawiedliwości, a w przypadku, o którym mowa w 

art. 64 ust. 3, także prezesowi sądu rejonowego. 

Konsekwentnie proponujemy zmianę “okręgowy” na “II instancji” 

 

118. 

Art. 63 

6. W postępowaniu przed sądem okręgowym stosuje się odpowiednio przepisy o 

postępowaniu przed sądem dyscyplinarnym pierwszej instancji. 

7. Od orzeczenia sądu okręgowego przysługuje kasacja.”; 

Proponujemy wykreślić proponowane zmiany. 

 

119. 

w art. 64 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 i 3 w brzmieniu: 

„2. Przewodniczący składu sądu dyscyplinarnego pierwszej instancji przesyła odpis 

prawomocnego wyroku sądu dyscyplinarnego prezesowi sądu, w którym kurator zawodowy 

pełni służbę. 

3. Wykonanie wyroku co do kar wymienionych w art. 52 ust. 3 pkt 3-5 należy odpowiednio 

do prezesa sądu okręgowego albo prezesa sądu rejonowego.”; 

 

Nie zgłaszamy uwag do proponowanego przepisu 

 

120. 

uchyla się art. 65; 

Proponujemy utrzymanie art. 65 w dotychczasowym brzmieniu. 

 

121. 

art. 66 i 67 otrzymują brzmienie: 

„Art. 66. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej ustawie do postępowania 

dyscyplinarnego stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania karnego i ustawy z 

dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1444 i 1517 oraz z 2021 r. poz. 

1023). 
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Art. 67. Odpis prawomocnego wyroku skazującego na karę dyscyplinarną dołącza się do akt 

osobowych kuratora zawodowego.”;  

 

Nie zgłaszamy uwag do proponowanego przepisu 

 

122. 

uchyla się art. 68;  

Nie zgłaszamy uwag do proponowanego przepisu 

 

123. 

 w art. 70: 

a. w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie 

„1) odpisu orzeczenia sądu dyscyplinarnego o ukaraniu karą porządkową upomnienia – po 

roku od jej uprawomocnienia; 

2) odpisu orzeczenia sądu dyscyplinarnego o ukaraniu karą przewidzianą w art. 52 ust. 3 pkt 

2-4 – po upływie 2 lat, a karą przewidzianą w art. 52 ust. 3 pkt 5 – po upływie 5 lat, od jej 

uprawomocnienia.”, 

b. ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. W szczególnie uzasadnionych wypadkach prezes sądu okręgowego, na wniosek 

ukaranego, może zarządzić usunięcie orzeczeń po upływie połowy odpowiednich terminów 

określonych w ust. 1.”; 

 

Nie zgłaszamy uwag do proponowanego przepisu 

 

124. 

w art. 72 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2-8 w brzmieniu: 

„2. Prezes sądu okręgowego organizuje w drodze konkursu nabór na aplikację kuratorską, 

wyznaczając limit przyjęć na tę aplikację. 

3. Prezes sądu okręgowego informuje o konkursie przez umieszczenie ogłoszenia w miejscu 

powszechnie dostępnym w siedzibie sądu, w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie 

podmiotowej sądu oraz może poinformować o konkursie w inny sposób, w szczególności 

przez umieszczenie ogłoszenia w prasie. 

4. Konkurs przeprowadza komisja konkursowa powołana przez prezesa sądu okręgowego. 

5. Komisja konkursowa składa się z przewodniczącego, którym jest prezes sądu okręgowego 

bądź wyznaczony przez niego wiceprezes, oraz trzech członków: sędziego wizytatora, 

kuratora okręgowego bądź jego zastępcy i kuratora zawodowego. 

6. Konkurs ma na celu sprawdzenie wiedzy, umiejętności, predyspozycji oraz zdolności 
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ogólnych kandydatów, niezbędnych do pełnienia obowiązków aplikanta kuratorskiego. 

7. Komisja konkursowa po przeprowadzeniu konkursu, w oparciu o jego wyniki, może 

wyłonić rezerwową listę kandydatów, mając w szczególności na uwadze możliwość 

zatrudnienia większej liczby aplikantów kuratorskich, rezygnację kandydata bądź ustanie 

stosunku pracy z aplikantem kuratorskim przed ukończeniem aplikacji. Rezerwowa lista 

kandydatów jest ważna do następnego konkursu, jednakże nie dłużej niż 12 miesięcy od 

przeprowadzenia konkursu, na podstawie którego została sporządzona. 

8. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób i tryb 

przeprowadzenia konkursu na aplikację kuratorską, w szczególności sposób i tryb działania 

komisji konkursowej, etapy i przebieg konkursu, a także zakres i sposób udostępniania 

informacji kandydatowi, mając na względzie konieczność określenia zakresu wiedzy 

podlegającej sprawdzeniu w trakcie konkursu, zapewnienia sprawnego i obiektywnego 

przeprowadzenia naboru oraz dokonania wyboru najlepszych kandydatów.”;  

 

Nie zgłaszamy uwag do proponowanych przepisów, poza doprecyzowaniem kadencyjności 

kandydata do komisji konkursowej wskazywanego przez zgromadzenie okręgowe na 

podstawie art 51 ust 1 pkt 3 

 

Proponowany zapis: 

“9. Kadencja kandydata do komisji konkursowej wskazanego przez zgromadzenie 

okręgowe na podstawie art 51 ust 1 pkt 3  trwa 4 lata.” 

 

125. 

w art. 73: 

a. uchyla się ust. 2, 

b. ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Prezes sądu okręgowego może przedłużyć czas trwania aplikacji na wniosek aplikanta, na 

czas nie dłuższy niż 6 miesięcy, jeżeli aplikant nie przystąpił do egzaminu z przyczyn od niego 

niezależnych lub nie zdał go w pierwszym terminie.”;  

 

Nie zgłaszamy uwag do proponowanego przepisu. 

 

126. 

w art. 75: 

a)    w ust. 1: 
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pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) zapoznanie z organizacją i działalnością sądu, zakładów dla nieletnich, placówek 

opiekuńczo-wychowawczych i leczniczo-terapeutycznych oraz zakładów penitencjarnych;”, 

po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu: 

„1a) teoretyczne i praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu kuratora sądowego;”, 

uchyla się pkt 2 i 3, 

pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

 „4)    sprawdzenie przydatności do wykonywania zawodu kuratora.”, 

Nie zgłaszamy uwag do proponowanego przepisu. 

 

127. 

Art. 75 ust.2 

b. ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Zajęcia teoretyczne w ramach aplikacji kuratorskiej realizowane są przez Uczelnię.”, 

 

Negatywnie opiniujemy proponowany przepis. Proponujemy następujące brzmienie: 

“2. Zajęcia teoretyczne w ramach aplikacji kuratorskiej realizowane są przez Krajową 

Szkołę Sądownictwa i Prokuratury”.  

W ocenie OZZKS niezrozumiałe jest przekazanie szkolenia aplikantów do Szkoły 

Wyższej Wymiary Sprawiedliwości, a nie do Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, 

która ma duże doświadczenie w kształceniu kadr. 

 

128. 

Art. 75 ust. 2a-2b 

po ust. 2 dodaje się ust. 2a-2c w brzmieniu: 

„2a. Rektor – Komendant Uczelni w porozumieniu z Krajową Radą Kuratorów, opracowuje 

program zajęć teoretycznych, a następnie przedstawia go Ministrowi Sprawiedliwości, który 

w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, może wnieść wiążące uwagi. 

2b. Prezes sądu okręgowego informuje Rektora – Komendanta Uczelni o zatrudnieniu 

aplikanta kuratorskiego w terminie 7 dni od podpisania umowy o pracę. 
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Proponujemy, w konsekwencji art. 75 ust.1, następujące brzmienie ust. 2a i 2 b: 

„2a. Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, w porozumieniu z Krajową Radą 

Kuratorów, opracowuje program zajęć teoretycznych, a następnie przedstawia go 

Ministrowi Sprawiedliwości, który w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, może wnieść 

wiążące uwagi. 

2b. Prezes sądu okręgowego informuje Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i 

Prokuratury o zatrudnieniu aplikanta kuratorskiego w terminie 7 dni od podpisania umowy 

o pracę.” 

 

129. 

Art. 75 ust.2c 

ust. 2c. Kurator okręgowy odpowiada za organizację szkolenia praktycznego aplikantów 

kuratorskich.”, 

Nie zgłaszamy uwag do proponowanego przepisu. 

 

130. 

Art. 75 ust. 3, 3a i 3b 

ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Praktyczne przygotowanie aplikanta do wykonywania zawodu odbywa się pod 

patronatem kuratora zawodowego.”, 

po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu: 

„3a. Aplikant kuratorski odbywa szkolenie praktyczne w zespole wykonującym orzeczenia w 

sprawach karnych oraz w zespole wykonującym orzeczenia w sprawach rodzinnych i 

nieletnich, po 6 miesięcy w każdym z tych zespołów. Jeżeli w zespole wykonywane się 

orzeczenia w sprawach karnych oraz w sprawach rodzinnych i nieletnich, aplikant odbywa 

szkolenie praktyczne po 6 miesięcy w każdym z tych pionów kurateli. 

3b. Patrona ustanawia się na czas trwania szkolenia w każdym z zespołów lub pionów 

odpowiednio spośród kuratorów dla dorosłych oraz kuratorów rodzinnych.”, 

 

Nie zgłaszamy uwag do proponowanego przepisu. 

 

 

131. 

Art. 75 ust. 4 

w ust. 4: 

uchyla się pkt 1, 
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pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) czuwa nad prawidłowym przebiegiem aplikacji w zakresie, o którym mowa w ust. 3a;”, 

 

Nie zgłaszamy uwag do proponowanego przepisu. 

 

132. 

Art. 75 ust.5 

    dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

„5. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki 

organizacji i trybu odbywania aplikacji kuratorskiej, zakres zajęć teoretycznych i 

praktycznego przygotowania do wykonywania zawodu oraz wzór dokumentu 

potwierdzającego odbycie aplikacji kuratorskiej, mając na względzie zakres wiedzy 

teoretycznej i praktycznej niezbędnej do zajmowania stanowiska kuratora oraz konieczność 

jednolitej i obiektywnej oceny wiedzy i kwalifikacji aplikantów.”; 

 

Nie zgłaszamy uwag do proponowanego przepisu. 

 

133. 

art. 76 i 77 otrzymują brzmienie: 

„Art. 76. Aplikant kuratorski za naruszenie swoich obowiązków ponosi odpowiedzialność 

dyscyplinarną na zasadach obowiązujących kuratorów zawodowych. 

Art. 77. Do aplikantów kuratorskich stosuje się odpowiednio przepisy art. 14 ust. 1 i 5, art. 19 

i 20.”; 

 

Art. 77 proponujemy w następującym brzmieniu:  

“Art. 77. Do aplikantów kuratorskich stosuje się odpowiednio przepisy art. 14 ust. 1, 5a i 6, 

art. 16, 19 i 20.” 

 

134. 

w art. 78 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Komisję egzaminacyjną powołuje Rektor – Komendant Uczelni.”;  

Proponujemy, w konsekwencji art. 75 ust.1, następujące brzmienie art. 78 ust. 2 

„2. Komisję egzaminacyjną powołuje Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i 

Prokuratury”;  
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135. 

w art. 79: 

ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„1. Komisja egzaminacyjna składa się z przewodniczącego, którym jest Rektor – Komendant 

Uczelni, bądź wyznaczony przez niego członek senatu Uczelni, oraz 4 członków: 1 

przedstawiciela Uczelni, 2 przedstawicieli Ministra Sprawiedliwości i 1 przedstawiciela 

Krajowej Rady Kuratorów. 

 

Proponujemy następujące brzmienie przepisu po zmianach: 

„1. Komisja egzaminacyjna składa się z przewodniczącego, którym jest Dyrektor Krajowej 

Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz 4 członków: 1 przedstawiciela Krajowej Szkoły 

Sądownictwa i Prokuratury, 2 przedstawicieli Ministra Sprawiedliwości i 2 kuratorów 

zawodowych wskazanych przez  Krajową Radę Kuratorów. 

2. Kadencja kandydata do komisji egzaminacyjnej wskazanej Krajowej Radzie Kuratorów  

przez zgromadzenie okręgowe na podstawie art 51 ust 1 pkt 4  trwa 4 lata” 

 

136. 

2. Przewodniczący zawiadamia Ministra Sprawiedliwości oraz Przewodniczącego Krajowej 

Rady Kuratorów o konieczności wskazania przedstawicieli, o których mowa w ust. 1, 

zakreślając 7-dniowy termin.”; 

Nie zgłaszamy uwag do proponowanego przepisu. 

 

137. 

po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu: 

„2a. Jeżeli podmioty uprawnione nie wskażą w zakreślonym terminie przedstawicieli, o 

których mowa w ust. 1, przewodniczący zawiadamia o tym Ministra Sprawiedliwości, który 

wskazuje brakujących członków komisji w terminie 3 dni od otrzymania zawiadomienia.  

2b. Przedstawicielem Ministra Sprawiedliwości w komisji egzaminacyjnej może być w 

szczególności kurator zawodowy, o którym mowa w art. 31 ust. 1, delegowany do 

Ministerstwa Sprawiedliwości.”; 

ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. O składzie komisji egzaminacyjnej oraz terminie i miejscu egzaminu przewodniczący 

zawiadamia Ministra Sprawiedliwości, Przewodniczącego Krajowej Rady Kuratorów, 

członków komisji oraz za pośrednictwem prezesów sądów okręgowych podlegających 

egzaminowi aplikantów co najmniej na miesiąc przed wyznaczonym terminem egzaminu 

kuratorskiego.”; 
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Nie zgłaszamy uwag do proponowanych przepisów. 

 

138. 

w art. 80: 

a. ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Egzamin kuratorski przeprowadza się 4 razy w roku.”, 

b. po ust. 1 dodaje się ust. 1a-1c w brzmieniu: 

„1a. Przewodniczący komisji egzaminacyjnej wyznacza termin egzaminu kuratorskiego w 

ostatnim tygodniu każdego kwartału. 

1b. Aplikant przystępuje do egzaminu w pierwszym możliwym terminie po ukończeniu 

aplikacji kuratorskiej. 

 

Nie zgłaszamy uwag do proponowanego przepisu. 

 

139. 

Art. 80.1c 

1c. Prezes sądu okręgowego informuje Rektora – Komendanta Uczelni o ukończeniu przez 

aplikanta aplikacji kuratorskiej w terminie 7 dni od jej ukończenia.”; 

 

Konsekwentnie do art. 75.1 wnosimy zmianę “Rektor - Komendant Uczelni” na “Dyrektor 

Krajowej Szkoły Sądownictwa i Administracji”. 

 

140. 

art. 82 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 82. Członkom komisji konkursowej na aplikację kuratorską oraz członkom komisji 

egzaminacyjnej egzaminu kuratorskiego wynagrodzenie nie przysługuje.”. 

 

Proponujemy dodanie po przecinku słów “ za wyjątkiem kuratorów, o których mowa w 

art. 79 ust.1”. 

Brzmienie przepisu po zmianie: 

Art. 82. Członkom komisji konkursowej na aplikację kuratorską oraz członkom komisji 

egzaminacyjnej egzaminu kuratorskiego wynagrodzenie nie przysługuje, za wyjątkiem 

kuratorów, o których mowa w art. 79 ust.1”. 
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141. 

Art. 89  

 

Proponujemy dopisać: 

“ Art. 89a 1. Kuratorzy społeczni, w zakresie wykonywania obowiązków służbowych, są 

ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.  

2. Wydatki związane z ubezpieczeniem kuratorów społecznych od następstw 

nieszczęśliwych wypadków ponosi Skarb Państwa.  

3. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, tryb postępowania przy 

zawieraniu umowy ubezpieczenia kuratorów społecznych od następstw nieszczęśliwych 

wypadków.” 

 

142. 

Proponujemy nadanie art. 90 ust. 2 następującego brzmienia: 

“ 2. Ryczałt za sprawowanie jednego dozoru lub nadzoru wynosi  od 1% do 2,5% 

wynagrodzenia zasadniczego , o którym mowa w art.14 ust 1 

3. należy uchylić 

4. Za przeprowadzenie wywiadu w sprawie nieobjętej dozorem lub nadzorem prezes sądu 

rejonowego przyznaje kuratorowi społecznemu ryczałt z tytułu zwrotu kosztów w 

wysokości od 1% do 2,5% wynagrodzenia,  o którym mowa w art.14 ust 1” 

 

Zapis art. 90 ust. 2 jest konsekwencją proponowanych zmian w art. 14 uks 

 

143. 

Art. 92 

 

Proponujemy nadanie art. 91 następującego brzmienia:  

Art. 91. [Ryczałt za przeprowadzenie wywiadu środowiskowego]  

1. Kuratorowi społecznemu przysługuje ryczałt  tytułem zwrotu kosztów za: 

1) przeprowadzenie wywiadu środowiskowego określonego w art. 214 § 1 Kodeksu 

postępowania karnego;  

2) przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w sprawach o unieważnienie małżeństwa, 

ustalenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa, rozwód, separację;  

3) obecność przy kontaktach rodziców z dziećmi, ustalonych przez sąd opiekuńczy.  
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4) odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub opiece  

5) ryczałt, o którym mowa w pkt. 3 i 4, przysługuje w tej samej wysokości również za samo 

stawiennictwo w miejscu wykonania czynności, jeżeli do wykonania czynności nie doszło z 

przyczyn niezależnych od kuratora, albo wstrzymał się on od ich wykonania na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa  

2. Ryczałt, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, wynosi  3%, a w wypadku określanym w ust. 1 

pkt 3 i 4 - 5% wynagrodzenia o którym mowa w art.14 ust 1,   przy czym w przypadku 

orzeczeń o kontaktach, tylko za obecność kuratora nie dłuższą niż 4 godziny. Za każdą 

kolejną godzinę obecności kuratora przy kontakcie należna kwota ryczałtu wzrasta o 2 %  

3. Ryczałt, o którym mowa w ust. 1,2, 3a i 3b przysługuje również kuratorowi 

zawodowemu.  

 

Dopisanie w art. 91 ust.1 pkt . 4 jest  następstwem Uchwały SN  z dn. 21 

października 2010 r., III CZP 107/10, w której uznano, “że kuratorowi zawodowemu 

uczestniczącemu w postępowaniu o odebranie osoby przysługuje ryczałt określony w art. 

91 ust. 1 pkt 3 i art. 91 ust. 2 w zw. z art. 91 ust. 3 za czynności zlecone przez sąd na 

podstawie art. 598[6] KPC. “ 

W art. 91 ust.  2 OZZKS postuluje o rozszerzenie go,  poprzez dodanie zapisu 

dotyczącego przyznania ryczałtu za obecność kuratora przy kontaktach osoby uprawnionej 

z małoletnimi, w zależności od długości ich trwania.  

Stoimy na stanowisku, że wysokość ryczałtu powinna być adekwatna i 

dostosowana do liczby godzin pracy kuratora. Poza tym kilkugodzinne kontakty w 

weekendy muszą być na tyle zrekompensowane, aby kuratorzy społeczni byli 

zainteresowani ich wykonywaniem, zwłaszcza w dni wolne  od pracy. W przeciwnym 

wypadku, w zespołach, w których wykonuje się dużą ilość takich orzeczeń, a terminy ich 

wykonania zazębiają się, wystąpią trudność z realizacją orzeczonych przez sąd kontaktów. 

Należy bowiem zauważyć, że regularne, wielogodzinne kontakty w obecności 

kuratora powodują istotne ograniczenie możliwości wykonywania przez niego 

podstawowych obowiązków służbowych, ujętych w Rozporządzeniu Ministra 

Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie standardów obciążenia pracą kuratora 

zawodowego (Dz.U. 2003 nr 116 poz. 1100).  

W związku z istotnie zwiększającą się liczbą postępowań w sprawach o kontakty z 

udziałem kuratora sądowego przy ich wykonywaniu, i zgłaszanymi przez kuratorów 

sądowych trudnościami związanymi z możliwością wykonywania orzeczeń w dni ustawowo 

wolne od pracy (w szczególności w niedziele i święta), oraz wątpliwościami natury 

prawnej, zwłaszcza odnoszącymi się do konieczności regularnego wykonywania pracy w 

dni, które kurator powinien przeznaczać na odpoczynek i regenerację, postulujemy o 

przyznanie ryczałtu  w  przypadku orzeczeń o kontaktach, tylko za obecność kuratora nie 

../AppData/Local/ppp/Desktop/kuratorzy/ozzks/www.ozzks.pl


 

67 
 

Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych 
ul. Nowotarska 20   

87-100 Toruń 

KRS: 0000781635   NIP: 8792711903 
www.ozzks.pl 

dłuższą niż 4 godziny. w wysokości 5% wynagrodzenia, o którym mowa w art.14 ust 1. 

Natomiast za każdą kolejną godzinę obecności kuratora przy kontakcie należna kwota 

ryczałtu wzrasta o  2 % w/w wynagrodzenia. 

 

144. 

art. 104 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 104. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze zarządzenia, wzory legitymacji kuratora 

zawodowego, aplikanta kuratorskiego oraz kuratora społecznego wraz ze wzorami znaków 

identyfikacyjnych.”. 

Nie zgłaszamy uwag do proponowanej zmiany. 

 

145. 

Art. 2. Przepis art. 26 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, w zakresie dotyczącym nabycia przez 

kuratora zawodowego obywatelstwa innego państwa, ma zastosowanie do kuratorów 

mianowanych po wejściu w życie niniejszej ustawy. 

Proponujemy wykreślenie proponowanego art. 2, konsekwentnie do przyjętego wcześniej 

stanowiska.  

 

146. 

Art. 3. 1. Kurator okręgowy i zastępca kuratora okręgowego, powołani na podstawie 

przepisów dotychczasowych, pełnią obowiązki do czasu powołania kuratora okręgowego i 

zastępcy kuratora okręgowego na podstawie art. 36 ust. 1 lub art. 36a ust. 1 ustawy 

zmienianej w art. 1. 

2. W terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy Minister Sprawiedliwości 

powołuje kuratora okręgowego i zastępcę kuratora okręgowego na podstawie przepisów 

ustawy zmienianej w art. 1. 

3. Kuratorowi pełniącemu dotychczas funkcję kuratora okręgowego albo zastępcy 

kuratora okręgowego przysługuje prawo powrotu do pracy w zespole kuratorskiej służby 

sądowej, w którym pracował bezpośrednio przed powołaniem na kuratora okręgowego albo 

zastępcę kuratora okręgowego. 

Art. 4. 1. Kierownik zespołu, powołany na podstawie przepisów dotychczasowych, pełni 

obowiązki do czasu powołania kierownika zespołu na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy 

zmienianej w art. 1. 

2. Prezes sądu okręgowego, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, 
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powołuje kierownika zespołu na podstawie przepisów ustawy zmienianej w art. 1. 

Art. 5. W zespole kuratorskiej służby sądowej, w którym nie ma sekretariatu zespołu, w 

terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, tworzy się sekretariat zespołu 

na podstawie art. 42 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1. 

Art. 6. 1. Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy osoby będące aplikantami kuratorskimi 

stają się aplikantami kuratorskimi w rozumieniu ustawy zmienianej w art. 1.  

2. Aplikacja kuratorska rozpoczęta i niezakończona przed dniem wejścia w życie 

niniejszej ustawy odbywa się na dotychczasowych zasadach. 

3. W 2022 r. egzamin kuratorski odbywa się na dotychczasowych zasadach. Komisje 

egzaminacyjne powołane na podstawie przepisów dotychczasowych pozostają właściwe w 

sprawach egzaminu kuratorskiego w 2022 r. 

4. Do wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej stosuje się przepisy 

dotychczasowe. 

Art. 7. 1. Postępowanie dyscyplinarne wszczęte, lecz niezakończone prawomocnie 

przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, toczy się według przepisów dotychczasowych. 

2. W przypadku uchylenia przez Sąd Apelacyjny w Warszawie zaskarżonego orzeczenia 

sądu dyscyplinarnego drugiej instancji i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania, sąd 

dyscyplinarny rozpoznaje ją na dotychczasowych zasadach. 

3. Członkowie sądów dyscyplinarnych pierwszej instancji oraz członkowie sądu 

dyscyplinarnego drugiej instancji powołani przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy 

pełnią swoje funkcje do dnia zakończenia rozpoznania sprawy w danej instancji. 

4. Kadencje rzeczników dyscyplinarnych powołanych do pełnienia tych funkcji na 

podstawie przepisów dotychczasowych wygasają po upływie 30 dni od dnia wejścia w życie 

niniejszej ustawy. 

5. Do dnia powołania rzeczników dyscyplinarnych i zastępców rzeczników 

dyscyplinarnych na podstawie przepisów ustawy zmienianej w art. 1, rzecznicy dyscyplinarni, 

o których mowa w ust. 4, pełnią dotychczasowe obowiązki. 

6. Okręgowe zgromadzenie kuratorów dokonuje wyboru członków sądu 

dyscyplinarnego pierwszej instancji w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej 

ustawy. 

7. Prezes sądu okręgowego powołuje rzecznika dyscyplinarnego oraz zastępcę albo 

zastępców rzecznika dyscyplinarnego w terminie 3 miesięcy od wejścia w życie niniejszej 

ustawy. 

Art. 8. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 14 ust. 7 ustawy 

zmienianej w art. 1 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych 

wydanych na podstawie art. 14 ust. 7 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym 

niniejszą ustawą, nie dłużej niż  przez okres  6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. 
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Nie zgłaszamy uwag do proponowanych przepisów. 

 

147. 

Art. 9. Ustawa wchodzi w życie z dniem po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

Proponujemy następujące brzmienie: 

„ Art. 9. Ustawa wchodzi w życie z dniem po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

Proponujemy zmianę z 14 dni na 3 miesiące.” 

 

Zmiana pozwoli na dobre przygotowanie się do realizacji zapisów ustawy i wydanie przez 

Ministra Sprawiedliwości rozporządzeń do ustawy. 
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