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Do druku nr 3409 

Pan 
Radosław Sikorski 
Marszałek Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej 

Opinia prawna 
w sprawie zgodności z prawem Unii Europejskiej komisyjnego projektu 
ustawy o zmianie ustawy o kuratorach sądowych (przedstawiciel 
wnioskodawców: poseł Stanisław Chmielewski) 

Na podstawie art. 34 ust. 9 uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 
1992 roku- Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Monitor Polski z 2012 r. poz. 32, 
ze zmianami) sporządza się następującą opinię: 

l. Przedmiot projektu ustawy 
Projekt ustawy przewiduje zmianę ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o 

kuratorach sądowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 795 oraz poz. 1689; dalej: ustawa). 
Projekt zakłada zmianę art. 41 ust. l pkt l oraz uchylenie art. 41 ust. l pkt l O 
ustawy, określających obowiązki kierownika zespołu kuratorskiej służby 
sądowej w zakresie koordynowania zadań kuratorów zespołu oraz nadzorowania 
terminowości wykonywania obowiązków przez kuratorów sądowych. W 
projekcie proponuje się sformułowanie obowiązków kierownika zespołu w 
zakresie koordynowania i nadzorowania pracy kuratorów zespołu poprzez 
przykładowe wyliczenie tych obowiązków. 

Proponowana ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia. 

2. Stan prawa Unii Europejskiej w materii objętej projektem 
Prawo Unii Europejskiej nie reguluje zagadnień będących przedmiotem 

projektu ustawy. 

3. Analiza przepisów projektu pod kątem ustalonego stanu prawa 
Unii Europejskiej 

Kwestie, o których mowa w projekcie ustawy, nie stanowią materii 
regulacji prawa UE. 
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4. Konkluzja 
Przedmiot projektu ustawy o zmianie ustawy o kuratorach sądowych nie 

jest objęty prawem UE. 

Szef Kancelarii Sejmu 
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Radosław Sikorski 
Marszałek Sejmu 
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w sprawie stwierdzenia - w trybie art. 95a ust. 3 regulaminu Sejmu - czy 
komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy o kuratorach sądowych 
(przedstawiciel wnioskodawców: poseł Stanisław Chmielewski) jest 
projektem ustawy wykonującej prawo Unii Europejskiej 

Projekt ustawy przewiduje zmianę ustawy z dnia 27 lipca 200 l r. o 
kuratorach sądowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 795 oraz poz. 1689; dalej: ustawa). 
Projekt zakłada zmianę art. 41 ust. l pkt l oraz uchylenie art. 41 ust. l pkt l O 
ustawy, określających obowiązki kierownika zespołu kuratorskiej służby 

sądowej w zakresie koordynowania zadań kuratorów zespołu oraz nadzorowania 
terminowości wykonywania obowiązków przez kuratorów sądowych. W 
projekcie proponuje się sformułowanie obowiązków kierownika zespołu w 
zakresie koordynowania i nadzorowania pracy kuratorów zespołu poprzez 
przykładowe wyliczenie tych obowiązków. 

Przedmiot projektu ustawy nie jest objęty prawem UE. 
Projekt ustawy nie zawiera przepisów mających na celu wykonanie 

prawa UE. 
Projekt ustawy o zmianie ustawy o kuratorach sądowych nie jest 

projektem ustawy wykonującej prawo Unii Europejskiej. 

Szef Kancelarii Sejmu 
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