
 

 

ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa, tel. 22 694-95-57, fax 22 694-91-06, e-mail: Katarzyna.Konieczko@senat.gov.pl 

Warszawa, 14 lipca 2015 r. 

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o kuratorach sądowych 

(druk nr 976) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Ustawa o zmianie ustawy o kuratorach sądowych związana jest z wyrokiem Trybunału 

Konstytucyjnego z dnia 16 grudnia 2014 r., sygn. akt U 2/14. Powołane orzeczenie zostało 

wydane na wniosek Krajowej Rady Kuratorów i dotyczyło przepisów rozporządzenia Ministra 

Sprawiedliwości z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie sposobu wykonywania obowiązków 

i uprawnień przez kuratorów sądowych w sprawach karnych wykonawczych. 

Trybunał zakwestionował m.in. przepisy normujące obowiązki zawodowego kuratora 

sądowego wobec kierownika zespołu kuratorskiej służby sądowej, tj.: statuujące obowiązek 

przekazywania sprawozdań z objęcia dozoru oraz jego przebiegu (§ 9 ust. 1 i 2 zdanie drugie), 

przyznające kierownikowi kompetencję w zakresie akceptowania wniosku o zakwalifikowanie 

skazanego do danej grupy ryzyka bądź zmiany takiej kwalifikacji oraz w zakresie akceptowania 

wniosku o utrzymanie lub zmianę grupy ryzyka na podstawie sprawozdania z przebiegu dozoru 

(§ 9 ust. 4, § 10 ust. 2), przyznające kierownikowi kompetencję w zakresie kwalifikowania do 

grupy obniżonego ryzyka osób spełniających przesłanki tzw. grupy podstawowej (§ 11 ust. 2 

zdanie drugie), umożliwiające kierownikowi określenie innej częstotliwości i formy kontaktu 

kuratora zawodowego ze skazanym (§ 15 ust. 1), przewidujące wydawanie przez kierownika 

poleceń co do bezzwłocznego podjęcia czynności w sprawie dozoru wykonywanego przez 

kuratora społecznego (§ 24 ust. 2), a także obejmujące obowiązek przedkładania sprawozdań 

z zakończenia dozoru (§ 25 ust. 1 i 2 zdanie drugie). Sąd konstytucyjny podzielił argumenty 

wnioskodawcy, że powyższe postanowienia rozporządzenia naruszały art. 92 ust. 1 ustawy 

zasadniczej, albowiem de facto czyniły z kierownika zespołu kuratorskiej służby sądowej organ 

postępowania wykonawczego, przy czym w myśl art. 2 pkt 6 Kodeksu karnego wykonawczego, 
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w brzmieniu obowiązującym w dacie orzekania, organem takim był wyłącznie sądowy kurator 

zawodowy. Po wtóre, zaskarżone przepisy nie znajdowały odniesienia w treści art. 41 ust. 1 

ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (dalej jako: u.k.s.), który to powierza 

kierownikowi zespołu kuratorskiej służby sądowej jedynie „wykonywanie działań niezbędnych 

dla prawidłowego funkcjonowania kuratorskiej służby sądowej w zakresie działań zespołu”, 

w tym koordynowanie zadań kuratorów zespołu (pkt 1), określanie zakresu obowiązków 

kuratorów zawodowych zespołu (pkt 5), jak również nadzorowanie terminowości wykonywania 

obowiązków przez kuratorów sądowych (pkt 10). Jak podkreślił Trybunał, sformułowanie 

„prawidłowe funkcjonowanie” oznacza wykonywanie przez kierownika takich czynności, które 

umożliwią członkom zespołu realizację ustawowego zadania polegającego na wykonywaniu 

orzeczeń w sprawach karnych oraz rodzinnych i nieletnich. Przede wszystkim chodzi więc 

tutaj o właściwą organizację pracy w sensie administracyjnym i technicznym. Także samego 

„koordynowania”, o którym mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1 u.k.s., nie można rozumieć w ten 

sposób, iż mieści się w nim np. uprawnienie kierownika do żądania sprawozdania z objęcia, 

przebiegu oraz zakończenia dozoru (tak zresztą sprawozdania przygotowanego przez kuratora 

zawodowego, jak i tego, które kurator zawodowy otrzymał od kuratora społecznego) czy też 

do akceptowania wniosku o utrzymanie bądź zmianę grupy ryzyka albo zakwalifikowanie 

skazanego do innej grupy, jak również wskazywania kuratorowi zawodowemu częstotliwości 

i form kontaktów ze skazanym. Koordynowanie to – zdaniem Trybunału Konstytucyjnego – 

uporządkowanie, planowanie oraz organizowanie współdziałania. Jest to zsynchronizowanie 

działań cząstkowych pozwalające skutecznie osiągnąć wspólny cel i realizować jednakowe 

priorytety. Tymczasem przepisy § 9 ust. 1 i 2 zdanie drugie, § 9 ust. 4, § 10 ust. 2, § 15 ust. 1, 

§ 24 ust. 2 oraz § 25 ust. 1 i 2 zdanie drugie rozporządzenia w istocie zrównywały kierownika 

zespołu kuratorskiej służby sądowej z sądem, czyniąc go tym samym jednym z organów 

postępowania karnego wykonawczego. 

Reasumując: wskazane wyżej postanowienia rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości 

z  dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie sposobu wykonywania obowiązków i uprawnień przez 

kuratorów sądowych w sprawach karnych wykonawczych, z racji nadania kierownikowi 

zespołu kuratorskiej służby sądowej merytorycznych kompetencji ingerujących w pracę 

poszczególnych kuratorów, pozostawały w sprzeczności nie tylko z wymogiem hierarchicznej 

zgodności norm prawnych, ale nade wszystko z ideą rozporządzenia jako aktu wydawanego 

na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie i w celu jej wykonania. 
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Ze względu na upływ terminu odroczenia, określonego w pkt II sentencji wyroku z dnia 

16 grudnia 2014 r., regulacje poddane kognicji Trybunału utraciły moc obowiązującą 

(30 czerwca 2015 r.). Niemniej wypada podnieść, że z dniem 1 lipca 2015 r. weszła w życie 

ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych 

ustaw, na mocy której m.in. w treści art. 2 pkt 6 Kodeksu karnego wykonawczego, obok 

sądowego kuratora zawodowego, uwzględniony został także kierownik zespołu kuratorskiej 

służby sądowej. 

W opinii projektodawcy, nadal jednak zadane pozostaje wprowadzenie do u.k.s. zmian, 

które przesądzą, iż zadania kierownika zespołu kuratorskiej służby sądowej wykraczają poza 

czysto organizacyjne i przedstawicielskie. Uzasadnieniem dla takiego wniosku jest końcowy 

fragment wywodu Trybunału Konstytucyjnego, w którym potwierdzone zostało, iż przepisy 

ocenione jako niekonstytucyjne i niezgodne z aktami hierarchicznie wyższymi pełnią ważną 

funkcję w dążeniu do zwiększenia skuteczności wykonywania orzeczeń sądów karnych przez 

kuratorską służbę sądową. Poza tym za celowością dokonania nowelizacji u.k.s. przemawiają 

– według autora projektu – zalecenia Rady Europy. W rekomendacji Komitetu Ministrów 

CM/Rec(2010)1 w sprawie reguł probacji z dnia 20 stycznia 2010 r. wyrażone zostało bowiem 

oczekiwanie menadżerskiego ukształtowania zasad funkcjonowania służby probacyjnej. 

Jak zaznaczono w uzasadnieniu projektu, wzmocnienie pozycji ustrojowej kierownika 

zespołu kuratorskiej służby sądowej, a w konsekwencji zapewnienie efektywnego zarządzania 

zespołem jest równie ważne z punktu widzenia drugiego pionu kurateli sądowej, tzn. kurateli 

rodzinnej (sprawowanej w sprawach rodzinnych i nieletnich). Również w tym obszarze brak 

jasnych przepisów wskazujących na merytoryczne kompetencje kierownika zespołu stanowi 

strukturalną przeszkodę w należytym działaniu kuratorskiej służby sądowej. „Wyposażenie 

kierownika w realne narzędzia wpływu na poziom jakości, efektywności, terminowości i 

obciążenia kuratorów sądowych pracą jest niezbędne do osiągnięcia poprawy w tym zakresie.” 

Powyższe założenia realizuje art. 1 pkt 2 ustawy, który w lit. a nadaje nowe brzmienie 

art. 41 ust. 1 pkt 1. W przywołanym przepisie doprecyzowane zostanie, że do obowiązków 

kierownika zespołu należy nie tylko koordynowanie, ale i nadzorowanie pracy kuratorów 

zespołu. Kierownik będzie mógł w szczególności: wydawać polecenia dotyczące organizacji 

pracy kuratorów zawodowych (lit. c), dokonywać bieżącej kontroli akt spraw prowadzonych 

przez kuratorów sądowych (lit. d), dokonywać kontroli terminowości, efektywności oraz 
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prawidłowości wykonania zadań i obowiązków (lit. e) czy też wreszcie – wydawać polecenia 

dotyczące sposobu prowadzenia spraw oraz wykonania zadań i obowiązków (lit. f). 

Ponieważ samo nadzorowanie terminowości wykonywania obowiązków przez kuratorów 

sądowych aktualnie ma osobne miejsce w katalogu powinności kierownika zespołu, uchyla 

się w art. 41 w ust. 1 pkt 10 poświęcony tej właśnie kwestii (art. 1 pkt 2 lit. b ustawy).  

Nowelizacji poddany zostanie także art. 41 ust. 1 pkt 13 (art. 1 pkt 2 lit. c ustawy), który 

to dotychczas powierzał kierownikowi zespołu wyłącznie koordynowanie obsługi biurowej 

zespołu. Po wejściu ustawy w życie kierownik stanie się natomiast odpowiedzialny za nadzór 

nad sekretariatem zespołu. Przedmiotowa zmiana wiąże się z nadaniem nowego brzmienia 

art. 42 u.k.s. (art. 1 pkt 3 ustawy). Jak dotąd czynności z zakresu obsługi biurowej zespołu 

wykonywali, w myśl art. 42 ust. 1 u.k.s., pracownicy wydziałów sądu rejonowego, na rzecz 

których dany zespół kuratorski wykonywał zadania. Prezes sądu rejonowego mógł jednak 

utworzyć sekretariat zespołu (art. 42 ust. 2 u.k.s.) i jeżeli sekretariat taki został utworzony, 

odpowiedzialnym za kierowanie jego pracami stawał się kierownik zespołu (art. 42 ust. 3 

u.k.s.). Ustawa przedłożona Senatowi nie pozostawia żadnej swobody, gdy chodzi o tworzenie 

sekretariatów zespołów, lecz wprost przewiduje, że obsługę biurową zespołów kuratorskich 

stanowią sekretariaty i że każdy z zespołów posiada odrębny sekretariat (art. 42 ust. 1 i 2 

w nowym brzmieniu). Sekretariaty te mają funkcjonować na takich samych zasadach jak 

pozostałe sekretariaty w sądzie, z tą jedną różnicą, że będą podlegać kierownikowi zespołu. 

W art. 42 ust. 4 zamieszczono dodatkowo upoważnienie dla Ministra Sprawiedliwości, który 

– w drodze rozporządzenia – ureguluje obsadę etatową sekretariatów poszczególnych zespołów 

kuratorskich. 

Jednocześnie za sprawą art. 1 pkt 1 ustawy (nowy art. 40a) utworzone zostaną stanowiska 

zastępców kierowników zespołów. Ich zadaniem będzie zastępowanie kierowników w razie 

ich nieobecności (art. 40a ust. 1). W każdym zespole będzie jeden zastępca powoływany 

i odwoływany w taki sam sposób jak kierownik zespołu, tj. przez prezesa sądu okręgowego 

na wniosek kuratora okręgowego, po zasięgnięciu opinii prezesa sądu rejonowego (art. 40a 

ust. 2). Kandydata na zastępcę będą też dotyczyły te same wymogi, które art. 40 ust. 2 u.k.s. 

stawia osobie powoływanej na stanowisko kierownika zespołu – będzie musiał legitymować 

się co najmniej 5-letnim stażem pracy kuratorskiej oraz posiadać stopień kuratora specjalisty, 

a jedynie wyjątkowo wystarczający ma być stopień starszego kuratora zawodowego (art. 40a 

ust. 3). 
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Zgodnie z postanowieniem art. 2, okres vacatio legis wyniesie 14 dni. W odniesieniu do 

art. 42 ust. 4 przewidziany został jednak inny termin wejścia w życie, a mianowicie 1 stycznia 

2016 r. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Projekt ustawy został wniesiony przez Komisję Ustawodawczą Sejmu (druk nr 3409 

z dnia 14 maja 2015 r.). Jego pierwsze czytanie odbyło się na posiedzeniu Komisji Sprawiedliwości 

i Praw Człowieka w dniu 10 czerwca 2015 r., zaś dalsze prace toczyły się w specjalnie 

powołanej podkomisji, która uzupełniła rozwiązania zawarte w przedłożeniu komisyjnym 

o przepis regulujący kwestię powoływania i odwoływania oraz zadań powierzonych zastępcy 

kierownika zespołu kuratorskiej służby sądowej (art. 1 pkt 1, art. 40a). 

W dniu 22 czerwca 2015 r. Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka przyjęła 

sprawozdanie rekomendujące Sejmowi uchwalenie zmodyfikowanego tekstu projektu (druk 

nr 3513). Komisja przychyliła się do propozycji podkomisji odnośnie do dodania art. 40 a, a 

ponadto rozszerzyła zakres nowelizacji przez dodanie zmiany art. 41 ust. 1 pkt 13 u.k.s. 

(nadzór nad obsługą biurową zespołu). Jednocześnie Komisja zaproponowała zmianę art. 42 

ust. 2 (wprowadzenie wymogu tworzenia sekretariatów dla zespołów kuratorskiej służby 

sądowej liczących więcej niż 10 kuratorów sądowych) oraz uchylenie w art. 42 ust. 3. 

W  związku z tymi zmianami skorygowane zostało również brzmienie art. 2 (vacatio legis 

w zakresie art. 42 ust. 2 zostało wydłużone do dnia 1 stycznia 2016 r.). 

II czytanie projektu miało miejsce na 96. posiedzeniu Sejmu w dniu 7 lipca 2015 r. 

Z  uwagi na zgłoszenie dwóch poprawek projekt ponownie został skierowany do Komisji 

Sprawiedliwości i Praw Człowieka w celu przedstawienia dodatkowego sprawozdania. 

Komisja pozytywnie odniosła się zarówno do koncepcji zapewnienia stałej obsługi biurowej 

wszystkim zespołom kuratorskiej służby sądowej wraz z propozycją powierzenia Ministrowi 

Sprawiedliwości obowiązku dookreślenia liczby etatów w sekretariatach zespołów, jak i do 

poprawki modyfikującej brzmienie art. 2 opiniowanej ustawy (druk nr 3513-A). Poprawki te 

wychodziły naprzeciw postulatom formułowanym w trakcie prac legislacyjnych głównie przez 

środowisko kuratorów sądowych. 

Sejm uchwalił ustawę zgodnie z rekomendacją Komisji na tym samym posiedzeniu 

w dniu 9 lipca 2015 r. 
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III. Uwagi szczegółowe 

1. Redakcyjnego dopracowania wymagają przepisy dodane poprawką zgłoszoną w Sejmie 

w trakcie II czytania. Pierwszym z nich jest art. 42 ust. 1, który przesądza, że „Obsługę 

biurową zespołów kuratorskich stanowią sekretariaty.” Przytoczona dyspozycja jest wprawdzie 

zrozumiała, niemniej za bardziej poprawne stylistycznie należy uznać sformułowanie, którym 

posługuje się obowiązujący art. 42 ust. 1 u.k.s.: „Czynności z zakresu obsługi biurowej zespołu 

wykonują (…)”. Ponadto wypada podnieść, że w art. 39 ust. 1 u.k.s. ustawodawca wskazał, 

iż  zespoły kuratorskiej służby sądowej w kolejnych przepisach nazywane będą po prostu 

„zespołami”. W treści zmienianego przepisu należałoby zatem zachować tę konwencję. Poza 

tym użycie liczby pojedynczej („zespół” a nie „zespoły” i odpowiednio: „sekretariat” a nie 

„sekretariaty”) spowoduje, że już w korygowanym art. 42 ust. 1 zdeterminowania zostanie 

konieczność utworzenia odrębnego sekretariatu dla każdego zespołu. W konsekwencji więc 

zbędny będzie przepis art. 42 ust. 2. 

Propozycja poprawki: 

– w art. 1 w pkt 3, w art. 42: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Czynności z zakresu obsługi biurowej zespołu wykonuje sekretariat zespołu.”, 

b) skreśla się ust. 2; 

2. Na tle postanowienia art. 42 ust. 3 powstaje zasadnicze pytanie, do jakich „zasad 

ogólnych” odsyła ten przepis. Nie jest np. jasne, czy do kierowania sekretariatem zespołu 

powołany ma być kierownik sekretariatu, jak to jest w przypadku sekretariatów wydziałów 

w sądach (por. § 23 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 czerwca 2015 r. 

– Regulamin urzędowania sądów powszechnych oraz § 5 ust. 1 zarządzenia Ministra 

Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów 

sądowych oraz innych działów administracji sądowej)? Jednocześnie analizowany przepis 

wywołuje zastrzeżenia ze względu na odwołanie się do „sposobu” określenia podległości 

nadzorowi kierownika zespołu, gdyż art. 41 ust. 1 pkt 13 po nowelizacji ma stanowić jedynie, 

że obowiązkiem kierownika zespołu jest „nadzorowanie obsługi biurowej zespołu”. Trudno 

też uznać za prawidłowe zamieszczenie w omawianym art. 42 ust. 3 wzmianki o ustawie 

o kuratorach sądowych, skoro jest to w istocie jeden z przepisów tej ustawy. 

W świetle powyższego formuła art. 42 ust. 3 wymaga gruntownego przemyślenia. 

Przede wszystkim należy ustalić, co powinno być przedmiotem regulacji tego przepisu i jakie 
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rozwiązania ustawodawca chce zastosować odnośnie do sekretariatów zespołów. Warto przy 

tym nadmienić, że w dotychczasowym stanie prawnym w razie utworzenia sekretariatu zespołu 

(art. 42 ust. 2 u.k.s.) przepis określał zaledwie, że jego pracami kieruje kierownik zespołu 

(art. 42 ust. 3 u.k.s.). 

3. Wskazane jest także wniesienie poprawek redakcyjnych do art. 42 ust. 4. Po pierwsze, 

w początkowym fragmencie tego przepisu jest mowa o „ilości” etatów, podczas gdy „etat” jest 

rzeczownikiem policzalnym i powinien być raczej powiązany z rzeczownikiem „liczba” (jak 

to zresztą ma miejsce w końcowej części przepisu). Po drugie, powtórzyć wypada tutaj, że 

w art. 39 ust. 1 ustawodawca wprowadził skrót na określenie zespołu kuratorskiej służby sądowej 

i w dalszych przepisach należałoby się nim konsekwentnie posługiwać. 

Propozycje poprawek: 

– w art. 1 w pkt 3, w art. 42 w ust. 4 wyraz „ilość” zastępuje się wyrazem „liczbę”; 

– w art. 1 w pkt 3, w art. 42 w ust. 4 skreśla się wyrazy „kuratorskiego”, „kuratorskich” oraz 

„kuratorskim”; 

4. Poważne wątpliwości wywołuje wydłużenie vacatio legis tylko w odniesieniu do 

art. 42 ust. 4, podczas gdy przepisy art. 42 ust. 1 i 2, z których wynika nakaz utworzenia 

sekretariatów dla wszystkich zespołów kuratorskiej służby sądowej, miałyby wejść w życie 

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy. Przepisy te powinny obowiązywać od tej samej 

daty, aby możliwe było ich zastosowanie. 

Propozycja poprawki: 

– art. 2 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem 

art. 1 pkt 2 lit. c i pkt 3, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.”. 

 

 

Ekspert ds. legislacji 

Katarzyna Konieczko 

 


