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Opinia do ustawy o zmianie ustawy o kuratorach sądowych 

(druk nr 735) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Przedłożona Senatowi ustawa ma na celu nowelizację przepisów, które determinują 

uprawnienia kuratorów sądowych w kontekście formalnego prawa do obrony w postępowaniu 

dyscyplinarnym. Ustawa przewiduje, że kurator sądowy, który ma status obwinionego, może 

ustanowić obrońcę spośród kuratorów zawodowych bądź też – co stanowić będzie nowość 

normatywną – spośród adwokatów lub radców prawnych. Ponadto w sytuacji, gdy spełnione 

zostaną przesłanki do wyznaczenia obrońcy z urzędu, przewodniczący sądu dyscyplinarnego 

będzie mógł wyznaczyć w takim charakterze nie tylko kuratora zawodowego, ale także osobę 

wykonującą jeden ze wskazanych wyżej zawodów prawniczych. Wypada przy tym zastrzec, 

że w przypadku instytucji obrony z urzędu zmieniony art. 60 ust. 2 nie będzie już zawierał 

ograniczenia związanego z rodzajem kary wnioskowanej przez rzecznika dyscyplinarnego. 

Zatem, kuratorzy sądowi będą mogli korzystać z pomocy obrońcy z urzędu zarówno wtedy, 

gdy oskarżyciel będzie domagał się wymierzenia kary najsurowszej, tj. wydalenia ze służby 

kuratorskiej, jak i wówczas gdy rzecznik dyscyplinarny będzie wnosił jedynie o orzeczenie 

nagany. 

Uchwalona przez Sejm ustawa uwzględnia standard wyznaczony przez sąd konstytucyjny 

w sprawie K 33/07, dotyczącej ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli. 

Wyrokiem z dnia 11 grudnia 2008 r. Trybunał stwierdził, że art. 89 ust. 5 powołanej ustawy 

w zakresie, w jakim umożliwia obwinionemu wybór obrońcy w postępowaniu dyscyplinarnym 

wyłącznie spośród pracowników mianowanych Najwyższej Izby Kontroli, jest niezgodny 

z art. 42 ust. 2 w zw. z art. 31 ust. 3 ustawy zasadniczej. Trybunał Konstytucyjny podzielił 

w  tym wypadku pogląd, że zawężenie kręgu osób, które mogą reprezentować pracownika 



– 2 – 

 

mianowanego Najwyższej Izby Kontroli w toczącym się przeciwko niemu postępowaniu 

dyscyplinarnym, zaledwie do pozostałych pracowników mianowanych, za to z pominięciem 

profesjonalnych pełnomocników, narusza zasadę proporcjonalności i zarazem może negatywnie 

rzutować na efektywne wykonywanie prawa do obrony. Zakwestionowane rozwiązanie – 

zdaniem Trybunału – nie znajdowało żadnego usprawiedliwienia, w szczególności zaś nie 

mogło być uzasadnione koniecznością zapewnienia poufności postępowania, gdyż na mocy 

stosownych przepisów adwokaci, jak również radcowie prawni, zobowiązani są do zachowania 

tajemnicy zawodowej. 

Tak jednoznaczna wypowiedź Trybunału Konstytucyjnego musiała znaleźć wyraz także 

na gruncie ustawy o kuratorach sądowych, która jak dotąd nie przyznawała kuratorom prawa 

ustanowienia fachowego obrońcy, pozostając wyjątkiem na tle regulacji odnoszących się do 

innych zawodów, w tym np. wspomnianych powyżej pracowników mianowanych Najwyższej 

Izby Kontroli, architektów i inżynierów budownictwa, lekarzy, lekarzy dentystów, lekarzy 

weterynarii, pielęgniarek i położnych, czy chociażby policjantów. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Ustawa o zmianie ustawy o kuratorach sądowych została uchwalona po rozpatrzeniu 

przedłożenia senackiego (druk nr 2686). Impulsem do wystąpienia z inicjatywą ustawodawczą 

przez Izbę były natomiast pisma Rzecznika Praw Obywatelskich, który zwrócił uwagę na 

problemy konstytucyjne pojawiające się w ustawie o kuratorach sądowych. 

Pierwsze czytanie projektu odbyło się na posiedzeniu Komisji Sprawiedliwości i Praw 

Człowieka, w dniu 25 września 2014 r. W tym samym dniu wymieniona Komisja przyjęła 

sprawozdanie, w którym zarekomendowała uchwalenie projektu bez poprawek (druk nr 2761). 

W trakcie drugiego czytania nie zgłoszono żadnych wniosków legislacyjnych, wobec 

czego ustawa została ostatecznie uchwalona na 77. posiedzeniu Sejmu, w dniu 10 października 

2014 r. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

Ustawa nie wywołuje zastrzeżeń legislacyjnych. 
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