
 

Druk nr  3513-A      

SEJM 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

VII kadencja 
 

 

DODATKOWE SPRAWOZDANIE  
KOMISJI SPRAWIEDLIWOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA 

 
o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy  
o kuratorach sądowych (druk nr 3409) 
 

Sejm na 96. posiedzeniu w dniu 7 lipca 2015 r. – zgodnie z art. 47 ust. 1 regulaminu  

Sejmu – skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 3513 do Komisji 

Sprawiedliwości i Praw Człowieka w celu rozpatrzenia poprawek zgłoszonych w drugim 

czytaniu.  

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka po rozpatrzeniu poprawek na posiedzeniu  

w dniu 8 lipca 2015 r. 

 

wnosi:  

 
Wysoki Sejm  raczy następujące poprawki: 
 
 

1) w art. 1 pkt 3 nadać brzmienie: 
„3) art. 42 otrzymuje brzmienie: 

„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.”.”; 

– KP PiS 
– przyjąć  

 
2) art. 2 nadać brzmienie: 



„Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 
42 ust. 4 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą 
ustawą, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.”. 

– KP PiS  
– przyjąć 

 
Uwaga: poprawki należy głosować łącznie.  
 
 
 
Warszawa, dnia 8 lipca 2015 r. 
 
 
 

 Sprawozdawca Przewodnicząca Komisji 
 

 /-/ Elżbieta Achinger  /-/ Stanisława Prządka 
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