
 

SENAT  

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

VIII KADENCJA 

 _______________________________________________________________________________________   

 Warszawa, dnia 9 lipca 2015 r. Druk nr 976 

 _______________________________________________________________________________________   

 MARSZAŁEK SEJMU 

 RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Pan 

Bogdan BORUSEWICZ 

MARSZAŁEK SENATU 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

 

 

 

Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt przesłać 

Panu Marszałkowi do rozpatrzenia przez Senat uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej 

Polskiej na 96. posiedzeniu w dniu 9 lipca 2015 r. ustawę  

o zmianie ustawy o kuratorach sądowych. 

 

 

Z wyrazami szacunku 

 

 (-) Małgorzata Kidawa-Błońska 

 

michnie
Data publikacji



 

 

 

U S T AWA  

z dnia 9 lipca 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;”, 

b) uchyla się pkt 10, 
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c) pkt 13 otrzymuje brzmienie: 

„13) nadzorowanie obsługi biurowej zespołu;”; 

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.”. 

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. 
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