
 

Druk nr  3513      

SEJM 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

VII kadencja 
 

 

SPRAWOZDANIE 
KOMISJI SPRAWIEDLIWOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA 

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

Marszałek Sejmu, zgodnie z art. 37 ust. 1 i art. 40 ust. 1 Regulaminu Sejmu, skierował  

w dniu 19 maja 2015 r. powyższy projekt ustawy do Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka 

– do pierwszego czytania.  

Komisja po przeprowadzeniu pierwszego czytania oraz rozpatrzeniu powyższego projektu 

ustawy na posiedzeniach w dniach 10 i 22 czerwca 2015 r.  

wnosi: 
 

W y s o k i  S e j m  uchwalić raczy załączony projekt ustawy. 
 

 
Warszawa, dnia 22 czerwca 2015 r. 
 
 
 

 Sprawozdawca Przewodnicząca Komisji 
 

 /-/ Elżbieta Achinger  /-/ Stanisława Prządka 
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Projekt 

U S T AWA  

z dnia   2015 r. 

o zmianie ustawy o kuratorach sądowych 

 Art. 1. W ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (Dz. U. z 

2014 r.  poz. 795 i poz. 1689) wprowadza się następujące zmiany: 

1) po art. 40 dodaje się art. 40a w brzmieniu: 

„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.”; 

2) w art. 41 w ust. 1: 

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) koordynowanie i nadzorowanie pracy kuratorów zespołu, w 

szczególności poprzez: 

a) analizę obciążenia pracą, 

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;”, 
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b) uchyla się pkt 10, 

c) pkt 13 otrzymuje brzmienie: 

„13) nadzorowanie obsługi biurowej zespołu;”; 

3) w art. 42: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Prezes sądu rejonowego może utworzyć sekretariat zespołu, a 

jeżeli w skład zespołu wchodzi więcej niż dziesięciu kuratorów sądowych, 

prezes sądu rejonowego tworzy sekretariat zespołu.”, 

b) uchyla się ust. 3. 

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

wyjątkiem art. 1 pkt 3 lit. a, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. 
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