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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do ustawy z dnia 9 lipca 2015 r. 

o zmianie ustawy o kuratorach sądowych 

 

(druk nr 976) 

 

U S T A W A   z dnia z dnia 27 lipca 2001 r. o KURATORACH SĄDOWYCH (Dz. U. z 

2014 r.  poz. 795 i poz. 1689) 

Art. 40. 

1. Kierownika zespołu powołuje i odwołuje prezes sądu okręgowego na wniosek kuratora 

okręgowego, po zasięgnięciu opinii prezesa sądu rejonowego. 

2. Prezes sądu okręgowego powołuje na stanowisko kierownika zespołu osobę wyróżniającą 

się zdolnościami organizacyjnymi, która ponadto posiada: 

1)   co najmniej 5-letni staż pracy kuratorskiej; 

2)   stopień kuratora specjalisty, a w wyjątkowym wypadku stopień starszego kuratora 

zawodowego. 

<Art. 40a. 

1. Kierownika zespołu, w razie jego nieobecności, zastępuje zastępca kierownika 

zespołu. 

2. Zastępcę kierownika zespołu powołuje i odwołuje prezes sądu okręgowego na wniosek 

kuratora okręgowego, po zasięgnięciu opinii prezesa sądu rejonowego. 

3. Prezes sądu okręgowego powołuje na stanowisko zastępcy kierownika zespołu osobę 

spełniającą wymogi, o których mowa w art. 40 ust. 2.> 

Art. 41. 

1. Do obowiązków kierownika zespołu należy wykonywanie działań niezbędnych dla 

prawidłowego funkcjonowania kuratorskiej służby sądowej w zakresie działań zespołu, a 

w tym: 

[1)   koordynowanie zadań kuratorów zespołu;] 

<1) koordynowanie i nadzorowanie pracy kuratorów zespołu, w szczególności 

poprzez: 

a) analizę obciążenia pracą, 
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b) organizowanie współpracy kuratorów zawodowych z właściwym samorządem 

i organizacjami społecznymi, które statutowo zajmują się opieką, 

wychowaniem, resocjalizacją, leczeniem i świadczeniem pomocy społecznej w 

środowisku otwartym, 

c) wydawanie poleceń dotyczących organizacji pracy kuratorów zawodowych w 

zespole, 

d) bieżącą kontrolę akt spraw prowadzonych przez kuratorów sądowych, 

e) kontrolę terminowości, efektywności i prawidłowości wykonania zadań i 

obowiązków, 

f) wydawanie poleceń dotyczących sposobu prowadzenia spraw i wykonania 

zadań i obowiązków;> 

2)   udział w planowaniu i nadzór nad wydatkowaniem środków finansowych 

przeznaczonych dla kuratorów sądowych; 

3)   przedstawianie kuratorowi okręgowemu wniosków i opinii dotyczących awansowania 

kuratorów zawodowych zatrudnionych w zespole oraz w zakresie zatrudniania 

kandydatów do pracy; 

4)   opiniowanie wniosków zawodowych kuratorów sądowych dotyczących ich 

przeniesienia; 

5)   określanie zakresu obowiązków kuratorów zawodowych zespołu; 

6)   organizowanie działalności kuratorów społecznych; 

7)   przedstawianie prezesowi sądu rejonowego wniosków o powołanie i odwołanie 

kuratorów społecznych; 

8)   przeprowadzanie szkoleń kuratorów społecznych; 

9)   zatwierdzanie wniosków dotyczących ryczałtów kuratorów sądowych; 

[10)  nadzorowanie terminowości wykonywania obowiązków przez kuratorów sądowych;] 

11)  wyznaczanie patronów dla aplikantów kuratorskich; 

12)  sporządzanie sprawozdań i informacji o działalności zespołu; 

[13)  koordynowanie obsługi biurowej zespołu;] 

<13) nadzorowanie obsługi biurowej zespołu;> 

14)  reprezentowanie zespołu na zewnątrz; 

15)  współdziałanie z prezesem sądu rejonowego. 

2. Kierownik zespołu wykonuje obowiązki kuratora w wymiarze umożliwiającym należyte 

wykonywanie zadań, o których mowa w ust. 1. 
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[Art. 42. 

1. Czynności z zakresu obsługi biurowej zespołu wykonują pracownicy wydziałów sądu 

rejonowego, na rzecz których zespół wykonuje zadania. 

2. Prezes sądu rejonowego może utworzyć sekretariat zespołu. 

3. W przypadku utworzenia sekretariatu, o którym mowa w ust. 2, jego pracami kieruje 

kierownik zespołu.] 

<Art. 42. 

1. Obsługę biurową zespołów kuratorskich stanowią sekretariaty. 

2. Każdy zespół kuratorski posiada odrębny sekretariat. 

3. Sekretariaty zespołów kuratorskich funkcjonują na zasadach ogólnych 

przewidzianych dla sekretariatów sądowych, z zastrzeżeniem podległości nadzorowi 

kierownika zespołu w sposób określony ustawą o kuratorach sądowych. 

4. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, ilość etatów pracowników 

zatrudnionych w sekretariacie zespołu kuratorskiego, uwzględniając konieczność 

zapewnienia sprawnej i prawidłowej działalności zespołów kuratorskich oraz liczbę 

etatów kuratorów zawodowych w zespole kuratorskim.> 

 

 

 

 


