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Przewodnicząca

Ogólnopolskiego Związku

Zawodowego Kuratorów Sądowych                                 

Szanowna Pani Przewodnicząca,      

                 w nawiązaniu Pani pisma z dnia 16 lutego 2022 r., dotyczącego sposobów  

przeprowadzania oraz intensyfikacji działań kontrolnych, podejmowanych przez kuratorów 

okręgowych w ramach wykonywania nadzoru nad działalnością kuratorów sądowych, 

nie budzącym wątpliwości jest, że czynności kontrolne nie powinny zaburzać 

ani utrudniać realizacji ustawowych zadań wykonywanych przez kuratorów sądowych. 

Kontrola co do zasady powinna być odpowiednio przygotowana, jak najmniej absorbująca 

kontrolowanych, a jednocześnie przynosząca wymierne korzyści dzięki zastosowaniu się 

do sformułowanych zaleceń i uwag.

                   Podkreślić przy tym należy, iż oprócz czynności kontrolnych przeprowadzanych 

zgodnie z ustalonym rocznym planem nadzorczym (wizytacje i lustracje obejmujące 

działalność zespołu kuratorskiej służby sądowej), istnieją również kontrole doraźne, które jak 

sama nazwa wskazuje, wynikają z  pilnej potrzeby sprawdzenia prawidłowości realizacji 

określonych obowiązków kuratorów sądowych,  w  związku z podejrzeniem występowania 

nieprawidłowości w danym zakresie.

                  Biorąc pod uwagę istotę i charakter kontroli doraźnej, która może być 

przeprowadzona w każdym czasie,  a podstawą jej przeprowadzenia mogą być informacje 

dotyczące możliwych uchybień, nie sposób  zgodzić się ze stwierdzeniem, 

że kontrole takie stanowią formę zastraszania i poniżania kuratorów sądowych.
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               Pragnę podkreślić, że Departament Wykonania Orzeczeń i Probacji w Ministerstwie 

Sprawiedliwości, do zadań którego należy prowadzenie spraw z zakresu sprawowanego przez 

Ministra Sprawiedliwości nadzoru administracyjnego i organizacyjnego nad kuratorską służbą 

sądową1, mając na uwadze kluczowe znaczenie kuratorskiej służby sądowej dla właściwego 

wykonywania orzeczeń sądu, w sposób ciągły dokonuje analizy prawidłowości działania

i zasad organizacji pracy kuratorów sądowych. 

               Jednym z elementów tego nadzoru jest diagnozowanie problemów 

w funkcjonowaniu kuratorskiej służby sądowej,  mogących rzutować bezpośrednio na poziom 

jakości pracy kuratorów sądowych, jak również na sprawność prowadzonych przez nich 

postępowań, związanych z wykonywaniem orzeczeń sądowych.

                Zidentyfikowanie z kolei problematycznych obszarów w działalności kurateli 

sądowej ma bezpośredni wpływ na m.in. podjęcie przez resort sprawiedliwości odpowiedniej 

interwencji legislacyjnej,  która ma na celu zarówno poprawę jakości i efektywności pracy 

kuratorów sądowych jak i zagwarantowanie praw i interesów ich podopiecznych.

                 W ocenie tutejszego Departamentu, pisma nadzorcze kierowane 

do prezesów sądów apelacyjnych bądź okręgowych, przyczyniają się w efekcie nie tylko 

do poprawy jakości pracy kuratorów sądowych, ale wpływają również na podniesienie 

poziomu pracy kuratorów okręgowych, których podstawowym obowiązkiem, niezmiennie 

od 20 lat obowiązywania ustawy o kuratorach sądowych2, jest wykonywanie nadzoru nad 

działalnością kuratorów sądowych ( art. 35 ust.2 u.k.s.). Zauważyć przy tym należy, że nadzór 

ten realizowany jest właśnie poprzez  kontrolę i ocenę  pracy kuratorów sądowych 

(art. 37 ust. 2 pkt 5 u.k.s.).

              Podkreślić należy ponadto, iż zgodnie z przepisami ustawy o kuratorach sądowych,  

do zakresu działania kuratora okręgowego należy wykonywanie działań niezbędnych 

dla prawidłowego funkcjonowania kuratorskiej służby sądowej w okręgu (art. 37 ust. 2 pkt 1 

u.k.s.), a do obowiązków kierownika zespołu należy wykonywanie działań niezbędnych dla 

prawidłowego funkcjonowania kuratorskiej służby sądowej w zakresie działań zespołu 

(art. 41 ust. 1 u.k.s.), co obliguje zarówno kuratora okręgowego jak i kierownika zespołu 

do podejmowania niezwłocznych działań w przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości 

w wykonywaniu obowiązków kuratorów sądowych.

1 §24 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości, stanowiącego załącznik 
do zarządzenia nr 199/18/BDG Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 czerwca 2018 r. (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. 
z 2018 r.,poz. 187)
2 Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o kuratorach sądowych (Dz.U.z 2020r., poz.167 t.j.)- zwanej „u.k.s.”.



              Podobnie jak Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych (OZZKS), 

Ministerstwo Sprawiedliwości szczególną uwagę przykłada do poprawy funkcjonowania 

kuratorskiej służby sądowej, w tym m.in. opracowania rozwiązań w zakresie nadzoru 

i  przeprowadzania kontroli kuratorów sądowych. 

                Odnosząc się do poruszonej w Pani piśmie kwestii standardów przeprowadzania 

kontroli, pragnę zauważyć, iż sanacja instytucji nadzoru nad kuratorami sądowymi, 

doprecyzowanie uregulowań dotyczących bezpośredniego nadzoru nad pracą kuratorów, 

sprawowanego przez kuratorów okręgowych oraz kierowników zespołów kuratorskiej służby 

sądowej, są jednym z zasadniczych celów podjętej przez Ministerstwo Sprawiedliwości 

interwencji legislacyjnej, zawartej w projekcie ustawy o zmianie ustawy o kuratorach 

sądowych, wpisanym do Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pod 

numerem UD249. Przedmiotowy projekt przeszedł już etap konsultacji publicznych, 

w których czynny udział wziął również OZZKS.

                  Warto przy tym nadmienić, że projekt nowelizacji ustawy o kuratorach sądowych 

zawiera delegację ustawową, upoważniającą Ministra Sprawiedliwości do wydania 

rozporządzenia regulującego szczegółowy tryb sprawowania nadzoru nad działalnością 

kuratorów sądowych oraz sposób dokumentowania czynności nadzorczych.

                 Zgodnie z Regulaminem pracy Rady Ministrów3, skierowanie do uzgodnień, 

konsultacji publicznych lub opiniowania projektu dokumentu rządowego, który podlega 

wpisowi do właściwego wykazu prac legislacyjnych albo wykazu prac programowych Rady 

Ministrów, następuje po wpisaniu projektu do danego wykazu (§ 31 ust. 1 regulaminu).

                 Projekty stosownych aktów wykonawczych, w tym projekt przywołanego 

rozporządzenia, zostaną zatem skierowane do konsultacji publicznych po wpisaniu 

go do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów i upublicznieniu na stronie Biuletynu 

Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji w serwisie Rządowego Procesu 

Legislacyjnego (RPL). 

               Pragnę zapewnić, iż resort sprawiedliwości dostrzega potrzebę dialogu 

ze środowiskiem kuratorskim we wspólnym poszukiwaniu jak najlepszych rozwiązań 

służących poprawie funkcjonowania kuratorskiej służby sądowej, dokładając jednocześnie 

starań, aby proces konsultacji projektów aktów prawnych przebiegał na równych 

i transparentnych zasadach ze wszystkimi podmiotami zainteresowanymi daną regulacją.

3 Uchwała Nr 190 Rady Ministrów z dnia 2013 r. Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016r.,poz.1006 
t.j.)- dalej: „regulamin”



    Należy bowiem podkreślić, że w obrocie prawnym funkcjonują również inne 

podmioty, w tym związki zawodowe, stowarzyszenia,  których członkami są kuratorzy 

sądowi. Szerokie spektrum podmiotów biorących udział w procesie konsultacji aktu 

normatywnego stanowi jedną z gwarancji zachowania odpowiednio wysokiego poziomu 

merytorycznego nowych regulacji oraz ułatwia ich praktyczne wdrażanie. 

     Wymaga również zauważenia, że opisana przez Panią intensyfikacja działań 

kontrolnych niektórych kuratorów okręgowych, nie była dotychczas sygnalizowana 

Ministerstwu Sprawiedliwości przez pozostałe organizacje związkowe reprezentujące 

kuratorów sądowych.

  Odnosząc się na zakończenie do propozycji zorganizowania spotkania 

z przedstawicielami Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Kuratorów Sądowych uprzejmie 

informuję, że w przypadku gdyby pisemne wyjaśnienia okazały się niewystarczające, 

Ministerstwo Sprawiedliwości, deklaruje pełną gotowość do dialogu ze wszystkimi 

organizacjami związkowymi, reprezentującymi grupę kuratorów sądowych. 

                                                                                                     

                                                                                                   Z poważeniem

Krzysztof Rybka

Zastępca Dyrektora

Departament Wykonania Orzeczeń i Probacji
/podpisano elektronicznie/
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