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USTAWA

z dnia 27 lipca 2001 r.

o kuratorach sàdowych.

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

Art. 1. Kuratorzy sàdowi realizujà okreÊlone przez
prawo zadania o charakterze wychowawczo-resocjali-

zacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym i kontrol-
nym, zwiàzane z wykonywaniem orzeczeƒ sàdu.

Art. 2. 1. Kuratorami sàdowymi sà:
1) zawodowi kuratorzy sàdowi, zwani dalej „kuratora-

mi zawodowymi”,
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2) spo∏eczni kuratorzy sàdowi, zwani dalej „kuratora-
mi spo∏ecznymi”.

2. Kuratorzy sàdowi wykonujàcy orzeczenia w spra-
wach karnych sà kuratorami dla doros∏ych, a wykonu-
jàcy orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich sà
kuratorami rodzinnymi.

Art. 3. 1. Kuratorzy sàdowi wykonujà swoje zadania
w Êrodowisku podopiecznych, tak˝e na terenie za-
mkni´tych zak∏adów i placówek ich pobytu, w szcze-
gólnoÊci na terenie zak∏adów karnych, placówek opie-
kuƒczo-wychowawczych oraz leczniczo-rehabilitacyj-
nych.

2. Za podopiecznych, o których mowa w ust. 1,
uwa˝a si´ osoby, których dotyczy post´powanie.

Rozdzia∏ 2 

Kuratorzy zawodowi

Art. 4. Kuratora zawodowego mianuje, odwo∏uje,
przenosi do innego sàdu lub zespo∏u kuratorskiej s∏u˝-
by sàdowej albo zawiesza w czynnoÊciach prezes sàdu
okr´gowego, na wniosek kuratora okr´gowego.

Art. 5. 1. Kuratorem zawodowym mo˝e byç miano-
wany ten, kto:

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pe∏ni
praw cywilnych i obywatelskich,

2) jest nieskazitelnego charakteru,

3) jest zdolny ze wzgl´du na stan zdrowia do pe∏nie-
nia obowiàzków kuratora zawodowego,

4) ukoƒczy∏ wy˝sze studia magisterskie z zakresu nauk
pedagogiczno-psychologicznych, socjologicznych
lub prawnych albo inne wy˝sze studia magisterskie
i studia podyplomowe z zakresu nauk pedagogicz-
no-psychologicznych, socjologicznych lub praw-
nych,

5) odby∏ aplikacj´ kuratorskà, 

6) zda∏ egzamin kuratorski.

2. Minister SprawiedliwoÊci, na wniosek prezesa
sàdu okr´gowego, mo˝e, w szczególnie uzasadnio-
nych wypadkach, zwolniç od obowiàzku odbycia apli-
kacji kuratorskiej i z∏o˝enia egzaminu kuratorskiego.

3. Do okreÊlania stanu zdrowia wymaganego do
podj´cia obowiàzków kuratora zawodowego lub apli-
kanta kuratorskiego stosuje si´ odpowiednio przepisy
dotyczàce przeprowadzania badaƒ kandydatów do ob-
j´cia urz´du s´dziego.

Art. 6. 1. Przed przystàpieniem do wykonywania
obowiàzków kurator zawodowy sk∏ada przed preze-
sem sàdu okr´gowego, w obecnoÊci kuratora okr´go-
wego, nast´pujàce Êlubowanie:

„Âlubuj´ uroczyÊcie powierzone mi obowiàzki ku-
ratora sàdowego wykonywaç zgodnie z prawem,
sumiennie i rzetelnie, w post´powaniu kierowaç
si´ zasadami etyki zawodowej, majàc na wzgl´dzie
dobro Rzeczypospolitej Polskiej i dobro osób pod-

legajàcych mojej pieczy, a tak˝e zachowaç w tajem-
nicy wszystkie okolicznoÊci, o których powzià∏em
wiadomoÊç w zwiàzku z pe∏nionà funkcjà.” Âlubo-
wanie mo˝e byç z∏o˝one z dodaniem zdania „Tak
mi dopomó˝ Bóg.”

2. Z odebrania Êlubowania sporzàdza si´ protokó∏,
który podpisujà: sk∏adajàcy Êlubowanie, prezes sàdu
okr´gowego oraz kurator okr´gowy.

Art. 7. Ustala si´ nast´pujàce stopnie s∏u˝bowe dla
kuratorów zawodowych: 

1) kurator zawodowy,

2) starszy kurator zawodowy,

3) kurator specjalista.

Art. 8. 1. Stopnie s∏u˝bowe nadaje prezes sàdu
okr´gowego na wniosek kuratora okr´gowego.

2. Wy˝szy stopieƒ s∏u˝bowy mo˝na nadaç po 3 la-
tach wyró˝niajàcej si´ pracy, od dnia poprzedniego
awansu. W szczególnie uzasadnionych wypadkach
okres ten mo˝e byç skrócony.

Art. 9. Wykonujàc swoje obowiàzki s∏u˝bowe, kura-
tor zawodowy ma prawo do:

1) odwiedzania w godzinach od 700 do 2200 osób ob-
j´tych post´powaniem w miejscu ich zamieszkania
lub pobytu, a tak˝e w zak∏adach zamkni´tych,

2) ˝àdania okazania przez osob´ obj´tà post´powa-
niem dokumentu pozwalajàcego na stwierdzenie
jej to˝samoÊci,

3) ˝àdania niezb´dnych wyjaÊnieƒ i informacji od
podopiecznych obj´tych dozorem, nadzorem lub
innà formà kontroli zleconej przez sàd,

4) przeglàdania akt sàdowych i sporzàdzania z nich
odpisów w zwiàzku z wykonywaniem czynnoÊci
s∏u˝bowych oraz dost´pu do dokumentacji doty-
czàcej podopiecznego i innych osób obj´tych po-
st´powaniem,

5) ˝àdania od Policji oraz innych organów lub insty-
tucji paƒstwowych, organów samorzàdu teryto-
rialnego, stowarzyszeƒ i organizacji spo∏ecznych
w zakresie ich dzia∏ania, a tak˝e od osób fizycznych
pomocy w wykonywaniu czynnoÊci s∏u˝bowych.

Art. 10. Kuratorowi zawodowemu przys∏uguje pra-
wo do podnoszenia kwalifikacji zawodowych w ró˝-
nych formach kszta∏cenia.

Art. 11. Zawodowy kurator sàdowy obowiàzany
jest do:

1) wyst´powania w uzasadnionych wypadkach
z wnioskiem o zmian´ lub uchylenie orzeczonego
Êrodka,

2) przeprowadzania na zlecenie sàdu lub s´dziego wy-
wiadów Êrodowiskowych,

3) wspó∏pracy z w∏aÊciwym samorzàdem i organiza-
cjami spo∏ecznymi, które statutowo zajmujà si´
opiekà, wychowaniem, resocjalizacjà, leczeniem
i Êwiadczeniem pomocy spo∏ecznej w Êrodowisku
otwartym,



Dziennik Ustaw Nr 98 — 7269 — Poz. 1071

4) organizacji i kontroli pracy podleg∏ych kuratorów
spo∏ecznych oraz innych osób, uprawnionych do
wykonywania dozorów lub nadzorów,

5) sygnalizowania sàdowi przyczyn przewlek∏oÊci po-
st´powania wykonawczego lub innych uchybieƒ
w dzia∏alnoÊci pozasàdowych podmiotów wykonu-
jàcych orzeczone Êrodki.

Art. 12. Minister SprawiedliwoÊci okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, szczegó∏owy sposób wykonywania
uprawnieƒ i obowiàzków kuratorów sàdowych,
uwzgl´dniajàc potrzeb´ szybkiego wykonywania orze-
czeƒ sàdu oraz zagwarantowania praw i interesów
podopiecznych.

Art. 13. 1. Czas pracy kuratora zawodowego okre-
Êlony jest wymiarem jego zadaƒ.

2. Kurator wykonuje obowiàzki s∏u˝bowe w terenie
oraz pe∏ni dy˝ury sàdowe ustalone przez prezesa sàdu
rejonowego po zasi´gni´ciu opinii kierownika zespo∏u
kuratorskiej s∏u˝by sàdowej.

3. Minister SprawiedliwoÊci, po zasi´gni´ciu opi-
nii Krajowej Rady Kuratorów, okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzenia, standardy obcià˝enia pracà kuratora zawo-
dowego, uwzgl´dniajàc wielkoÊç indywidualnego ob-
cià˝enia kuratora pracà przy wykonywaniu dozorów,
nadzorów oraz innych czynnoÊci w stopniu zapewnia-
jàcym szybkie i prawid∏owe wykonywanie orzeczeƒ
sàdu.

Art. 14. 1. Wynagrodzenie zasadnicze kuratorów
zawodowych na równorz´dnych stopniach s∏u˝bo-
wych  jest równe i stanowi odpowiednio do rangi stop-
nia s∏u˝bowego wielokrotnoÊç kwoty bazowej, ustalo-
nej na podstawie przepisów o kszta∏towaniu wynagro-
dzeƒ w paƒstwowej sferze bud˝etowej.

2. Kuratorowi okr´gowemu, jego zast´pcy oraz kie-
rownikowi zespo∏u kuratorskiej s∏u˝by sàdowej przy-
s∏uguje dodatek funkcyjny, stanowiàcy procent kwoty
bazowej, o której mowa w ust. 1.

3. Kuratorowi zawodowemu przys∏uguje dodatek
patronacki za sprawowanie patronatu nad aplikantem
kuratorskim.

4. Kuratorowi zawodowemu mo˝e byç przyznany
na czas okreÊlony dodatek specjalny, do wysokoÊci
40% wynagrodzenia zasadniczego powi´kszonego
o kwot´ przyznanego dodatku funkcyjnego, w ramach
posiadanych Êrodków okreÊlonych na wynagrodzenia
osobowe kuratorów zawodowych.

5. Kuratorowi zawodowemu przys∏uguje dodatek
za prac´ terenowà, w wysokoÊci 50% kwoty bazowej,
o której mowa w ust. 1, z tym ˝e kierownikowi zespo∏u
kuratorskiej s∏u˝by sàdowej dodatek taki przys∏uguje
w wysokoÊci 12,5% kwoty bazowej.

6. Kuratorowi zawodowemu przys∏uguje dodatek
za wieloletnià prac´, wynoszàcy poczàwszy od szóste-
go roku pracy 5% miesi´cznego wynagrodzenia zasad-
niczego. Dodatek ten wzrasta o 1% za ka˝dy dalszy rok

pracy, a˝ do osiàgni´cia 20% miesi´cznego wynagro-
dzenia zasadniczego.

7. Rada Ministrów okreÊla, w drodze rozporzàdze-
nia, szczegó∏owe zasady wynagradzania kuratorów za-
wodowych i aplikantów kuratorskich, mno˝niki ich wy-
nagrodzenia zasadniczego, a tak˝e stawki dodatku
funkcyjnego, patronackiego, jak równie˝  okolicznoÊci
uzasadniajàce przyznanie kuratorom zawodowym do-
datku specjalnego, uwzgl´dniajàc rang´ zawodu kura-
tora.

Art. 15. 1. Kurator zawodowy nie mo˝e podejmo-
waç dodatkowego zatrudnienia bez zgody prezesa sà-
du okr´gowego.

2. Kuratorowi zawodowemu nie wolno tak˝e podej-
mowaç innego zaj´cia ani sposobu zarobkowania, któ-
re przeszkadza∏oby w pe∏nieniu obowiàzków kuratora
sàdowego, mog∏o os∏abiaç zaufanie do jego bezstron-
noÊci lub podwa˝aç zaufanie do sàdu.

Art. 16. 1. Kuratorowi zawodowemu przys∏uguje
corocznie dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymia-
rze:

1) 6 dni roboczych — po 10 latach pracy,

2) 12 dni roboczych — po 15 latach pracy.

2. Do okresu pracy, od którego zale˝y wymiar urlo-
pu wypoczynkowego, wlicza si´ wszystkie okresy za-
trudnienia, z tytu∏u którego przys∏ugiwa∏ zwi´kszony
wymiar urlopu.

Art. 17. 1. Kuratorowi zawodowemu mo˝na udzie-
liç p∏atnego urlopu dla poratowania zdrowia, w wymia-
rze nieprzekraczajàcym 6 miesi´cy.

2. Urlopu dla poratowania zdrowia nie mo˝na
udzieliç, je˝eli kurator zawodowy z powodu choroby
nie pracowa∏ nieprzerwanie przez okres roku.

3. Urlopu dla poratowania zdrowia udziela Minister
SprawiedliwoÊci.

Art. 18. 1. Prezes sàdu okr´gowego, po zasi´gni´-
ciu opinii kuratora okr´gowego i prezesa sàdu rejono-
wego, mo˝e przyznaç kuratorowi zawodowemu nagro-
d´ za szczególne osiàgni´cia w pracy.

2. Minister SprawiedliwoÊci mo˝e utworzyç, w dro-
dze rozporzàdzenia, dodatkowy fundusz nagród dla ku-
ratorów zawodowych, z przeznaczeniem na nagrody
specjalne za osiàgni´cia w pracy, w wysokoÊci do 1%
planowanych wynagrodzeƒ kuratorów zawodowych.

Art. 19. 1. Kuratorowi zawodowemu przys∏uguje
gratyfikacja jubileuszowa w wysokoÊci:
1) po 20 latach pracy — 75%,
2) po 25 latach pracy — 100%,
3) po 30 latach pracy — 150%,
4) po 35 latach pracy — 200%,
5) po 40 latach pracy — 300%,
6) po 45 latach pracy — 400%

wynagrodzenia miesi´cznego.
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2. Do okresu pracy uprawniajàcego do gratyfikacji
wlicza si´ wszystkie poprzednio zakoƒczone okresy za-
trudnienia oraz inne okresy, je˝eli z mocy odr´bnych
przepisów podlegajà one wliczeniu do okresu pracy,
od którego zale˝à uprawnienia pracownicze.

3. Do obliczania i wyp∏acania gratyfikacji jubile-
uszowej stosuje si´ odpowiednio przepisy dotyczàce
nagród jubileuszowych, o których mowa w przepisach
o pracownikach urz´dów paƒstwowych.

Art. 20. 1. Kuratorowi, którego stosunek pracy usta∏
w zwiàzku z przejÊciem na rent´ z tytu∏u niezdolnoÊci
do pracy albo na emerytur´, przys∏uguje jednorazowa
odprawa w wysokoÊci:

1) dwumiesi´cznego wynagrodzenia — po 10 latach
pracy,

2) trzymiesi´cznego wynagrodzenia — po 15 latach
pracy,

3) szeÊciomiesi´cznego wynagrodzenia — po 20 la-
tach pracy.

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, ustala
si´ w wysokoÊci przys∏ugujàcego ekwiwalentu pieni´˝-
nego za urlop wypoczynkowy.

3. Przepis art. 19 ust. 2 stosuje si´ odpowiednio.

Art. 21. 1. W razie trwa∏ej utraty zdolnoÊci do wyko-
nywania zawodu kuratora, kuratora zawodowego mo˝-
na przenieÊç do innej pracy na jego wniosek, z∏o˝ony
w ciàgu 7 dni od uprawomocnienia si´ stosownego
orzeczenia. Przez okres 3 miesi´cy od dnia przeniesie-
nia kurator zachowuje prawo do dotychczasowego wy-
nagrodzenia.

2. Je˝eli kurator zawodowy zostanie poddany reha-
bilitacji zawodowej lub przysposobieniu do innej pra-
cy, zachowuje prawo do dotychczasowego wynagro-
dzenia przez okres 12 miesi´cy.

Art. 22. Mi´dzy kuratorami zawodowymi nie mo˝e
istnieç stosunek bezpoÊredniej podleg∏oÊci s∏u˝bowej,
je˝eli sà ma∏˝onkami albo pozostajà ze sobà w stosun-
ku pokrewieƒstwa do drugiego stopnia w∏àcznie lub
powinowactwa pierwszego stopnia albo przysposo-
bienia, opieki lub kurateli.

Art. 23. 1. Kurator zawodowy zostaje z mocy prawa
zawieszony w pe∏nieniu  obowiàzków s∏u˝bowych
w razie tymczasowego aresztowania. 

2. Wynagrodzenie kuratora zawodowego w okresie
jego tymczasowego aresztowania ulega ograniczeniu
do po∏owy. Je˝eli w stosunku do kuratora zawodowe-
go zapad∏ wyrok uniewinniajàcy lub post´powanie kar-
ne zosta∏o umorzone na podstawie art. 17 § 1 pkt 1 Ko-
deksu post´powania karnego, kuratorowi przys∏uguje
wyrównanie wynagrodzenia za okres tymczasowego
aresztowania.

Art. 24. 1. Prezes sàdu okr´gowego, na wniosek ku-
ratora okr´gowego lub z urz´du, mo˝e zawiesiç w pe∏-
nieniu obowiàzków s∏u˝bowych kuratora zawodowe-
go, je˝eli zosta∏o wszcz´te przeciwko niemu post´po-
wanie dyscyplinarne.

2. Zawieszenie, o którym mowa w ust. 1, nie mo˝e
trwaç d∏u˝ej ni˝ 3 miesiàce.

3. W okresie zawieszenia, o którym mowa w ust. 1,
kurator zachowuje prawo do wynagrodzenia i innych
Êwiadczeƒ przys∏ugujàcych na podstawie stosunku
pracy.

Art. 25. 1. W razie rozwiàzania z kuratorem zawodo-
wym stosunku pracy z powodu likwidacji sàdu albo je-
go reorganizacji uniemo˝liwiajàcej dalsze zatrudnie-
nie, kuratorowi przys∏uguje pe∏na emerytura, je˝eli
m´˝czyzna ukoƒczy∏ 60 lat, a kobieta 55 lat i majà wy-
magany okres zatrudnienia wynoszàcy co najmniej
20 lat dla kobiet i 25 lat dla m´˝czyzn.

2. W razie rozwiàzania z kuratorem zawodowym
stosunku pracy z przyczyn okreÊlonych w art. 27 ust. 1
pkt 3, z wy∏àczeniem wypadku, gdy kurator odmówi∏
przejÊcia do innej pracy, o której mowa w tym przepi-
sie, kuratorowi temu przys∏uguje pe∏na emerytura, je-
˝eli m´˝czyzna ukoƒczy∏ 60 lat, a kobieta 55 lat i majà
wymagany okres zatrudnienia wynoszàcy co najmniej
20 lat dla kobiet i 25 lat dla m´˝czyzn.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje si´ do kuratorów zawo-
dowych urodzonych przed dniem 1 stycznia 1949 r.

Art. 26. 1. Stosunek pracy z kuratorem zawodowym
wygasa w wypadkach okreÊlonych w Kodeksie pracy
lub z zachowaniem 3-miesi´cznego okresu wypowie-
dzenia dokonanego przez prezesa sàdu okr´gowego.

2. Stosunek pracy z kuratorem zawodowym wyga-
sa równie˝ w wypadku zrzeczenia si´ przez niego oby-
watelstwa polskiego.

Art. 27. 1. Rozwiàzanie stosunku pracy z kuratorem
zawodowym mo˝e nastàpiç, w drodze wypowiedzenia,
w razie:

1) otrzymania negatywnej oceny pracy, potwierdzo-
nej ponownà takà ocenà, która nie mo˝e byç doko-
nana wczeÊniej ni˝ po up∏ywie 4 miesi´cy,

2) likwidacji sàdu lub jego reorganizacji, je˝eli nie jest
mo˝liwe przeniesienie kuratora na inne stanowisko
w tym samym okr´gu,

3) trwa∏ej utraty zdolnoÊci fizycznej lub psychicznej do
pracy na zajmowanym stanowisku, je˝eli nie ma
mo˝liwoÊci przeniesienia kuratora do innej pracy,
odpowiedniej do jego stanu zdrowia i kwalifikacji
zawodowych, albo gdy kurator odmawia przejÊcia
do takiej pracy,

4) nabycia prawa do emerytury.

2. Okres wypowiedzenia stosunku pracy wynosi
3 miesiàce i koƒczy si´ ostatniego dnia miesiàca.

Art. 28. 1. W razie rozwiàzania stosunku pracy z ku-
ratorem zawodowym z przyczyn okreÊlonych w art. 27
ust. 1 pkt 2, w okresie mi´dzy ustaniem zatrudnienia
w likwidowanym lub reorganizowanym sàdzie a pod-
j´ciem pracy lub dzia∏alnoÊci gospodarczej kuratorowi
temu przys∏uguje Êwiadczenie pieni´˝ne ze Êrodków
bud˝etu paƒstwa, przez okres nie d∏u˝szy ni˝ 6 miesi´-
cy, obliczane jak ekwiwalent pieni´˝ny za urlop wypo-
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czynkowy. Âwiadczenie to nie przys∏uguje kuratorowi,
który naby∏ prawo do emerytury od dnia nabycia tego
prawa.

2. Je˝eli w okresie, o którym mowa w ust. 1, kura-
tor zawodowy, z którym zosta∏ rozwiàzany stosunek
pracy, pobiera zasi∏ek wychowawczy, chorobowy albo
macierzyƒski, wysokoÊç Êwiadczenia pieni´˝nego ule-
ga obni˝eniu o kwot´ pobieranego zasi∏ku.

3. Okres pobierania Êwiadczenia pieni´˝nego,
o którym mowa w ust. 1, wlicza si´ do okresów pracy
wymaganych do nabycia lub zachowania uprawnieƒ
pracowniczych oraz do okresów sk∏adkowych w rozu-
mieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych — na takich warunkach, na
jakich wlicza si´ okres pobierania zasi∏ku dla bezrobot-
nych, okreÊlonych w przepisach o zatrudnieniu i prze-
ciwdzia∏aniu bezrobociu. Od Êwiadczenia pieni´˝nego
w∏aÊciwy sàd odprowadza sk∏adk´ na ubezpieczenia
spo∏eczne na zasadach przewidzianych dla wynagro-
dzenia wyp∏acanego w czasie trwania stosunku pracy.

Art. 29. 1. W okresie wypowiedzenia prezes sàdu
okr´gowego mo˝e, na wniosek kuratora okr´gowego,
zwolniç kuratora zawodowego z pe∏nienia obowiàz-
ków, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, mo˝e na-
stàpiç po wykorzystaniu przez kuratora urlopu wypo-
czynkowego.

Art. 30. 1. Od decyzji w sprawach wypowiedzenia
lub rozwiàzania stosunku pracy z kuratorem zawodo-
wym, przeniesienia na inne stanowisko bàdê zawiesze-
nia w pe∏nieniu obowiàzków, kurator mo˝e, w terminie
7 dni, wnieÊç odwo∏anie do Ministra SprawiedliwoÊci.

2. Od decyzji Ministra SprawiedliwoÊci w sprawach
okreÊlonych w ust. 1 kuratorowi przys∏uguje skarga do
Naczelnego Sàdu Administracyjnego.

3. W sprawach o roszczenia ze stosunku pracy nie-
wymienionych w ust. 1 stosuje si´ przepisy Kodeksu
pracy.

Art. 31. 1. Minister SprawiedliwoÊci mo˝e delego-
waç kuratora zawodowego, za jego zgodà, do pe∏nie-
nia czynnoÊci w Ministerstwie SprawiedliwoÊci, zwià-
zanych z nadzorem nad pracà kuratorów.

2. Kuratorowi delegowanemu do pe∏nienia czynno-
Êci w Ministerstwie SprawiedliwoÊci mogà byç powie-
rzone obowiàzki na stanowiskach pracy nale˝àcych do
s∏u˝by cywilnej, z wy∏àczeniem stanowiska dyrektora
generalnego urz´du. W razie powierzenia kuratorowi
delegowanemu obowiàzków na stanowisku pracy na-
le˝àcym do s∏u˝by cywilnej, stanowisko to uwa˝a si´ za
obsadzone.

3. Kurator delegowany do pe∏nienia czynnoÊci
w Ministerstwie SprawiedliwoÊci ma prawo do wyna-
grodzenia zasadniczego przys∏ugujàcego mu na zaj-
mowanym stanowisku kuratorskim oraz dodatku za
d∏ugoletnià prac´. W okresie delegacji kurator otrzy-
muje takie dodatki do wynagrodzenia, jakie przys∏ugu-
jà pracownikom Ministerstwa SprawiedliwoÊci zatrud-

nionym na stanowiskach pracy, których zakres obo-
wiàzków zosta∏ powierzony kuratorowi.

Art. 32. 1. Stosunek pracy z kuratorem zawodowym
ulega z mocy prawa rozwiàzaniu z jego winy, bez wy-
powiedzenia, w razie:
1) prawomocnego orzeczenia Êrodka karnego pozba-

wienia praw publicznych albo zakazu wykonywa-
nia zawodu,

2) prawomocnego ukarania  karà dyscyplinarnà wy-
dalenia ze s∏u˝by kuratorskiej,

3) zawinionej utraty uprawnieƒ koniecznych do wyko-
nywania pracy na zajmowanym stanowisku.

2. Rozwiàzanie stosunku pracy z kuratorem  bez
wypowiedzenia mo˝e nastàpiç tak˝e w razie jego nie-
obecnoÊci  w pracy z powodu choroby trwajàcej d∏u˝ej
ni˝  rok lub odosobnienia ze wzgl´du na chorob´ zakaê-
nà w okresie pobierania z tego tytu∏u  zasi∏ku, a tak˝e
w razie usprawiedliwionej nieobecnoÊci w pracy z in-
nych przyczyn – po up∏ywie okresów przewidzianych
w art. 53 Kodeksu pracy.

Art. 33. 1. W razie likwidacji sàdu prezes sàdu okr´-
gowego przenosi kuratora okr´gowego i zast´pc´ ku-
ratora okr´gowego do pracy w sàdzie rejonowym.

2. Po przeniesieniu kuratorowi, o którym mowa
w ust. 1, przys∏uguje przez okres 6 miesi´cy wynagro-
dzenie nie ni˝sze od dotychczasowego.

Art. 34. 1. Je˝eli jest to konieczne ze wzgl´du na
szczególne potrzeby sàdu, kuratora mo˝na przenieÊç
do innego sàdu lub zespo∏u kuratorskiego w tej lub in-
nej miejscowoÊci w tym samym okr´gu sàdowym, za-
chowujàc dotychczasowe wynagrodzenie. Kuratorowi
przeniesionemu do pracy w sàdzie po∏o˝onym w innej
miejscowoÊci przys∏ugujà: zwrot uzasadnionych kosz-
tów przeniesienia, diety i zwrot kosztów podró˝y.

2. Na wniosek kuratora mo˝na przenieÊç go do in-
nego zespo∏u kuratorskiego lub sàdu po∏o˝onego w tej
lub innej miejscowoÊci w tym samym okr´gu sàdo-
wym.

3. Przeniesienia, o którym mowa w ust. 1 i 2, doko-
nuje prezes sàdu okr´gowego, w którym kurator jest
zatrudniony, w porozumieniu z prezesem sàdu rejono-
wego, w którym kurator ma byç zatrudniony.

4. Niedopuszczalne jest przeniesienie bez zgody ku-
ratora, do sàdu majàcego siedzib´ w innej miejscowo-
Êci, kobiety w cià˝y lub osoby sprawujàcej opiek´ nad
dzieckiem w wieku do 14 lat, a tak˝e w wypadkach, gdy
stojà temu na przeszkodzie wa˝ne wzgl´dy osobiste
lub rodzinne kuratora.

5. Od decyzji o przeniesieniu przys∏uguje, w termi-
nie 7 dni, odwo∏anie do Ministra SprawiedliwoÊci.

Rozdzia∏ 3

Organizacja kuratorskiej s∏u˝by sàdowej

Art. 35. 1. Kuratorskà s∏u˝b´ sàdowà na obszarze
w∏aÊciwoÊci sàdu okr´gowego stanowià zawodowi ku-
ratorzy sàdowi.
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2. Nadzór nad dzia∏alnoÊcià kuratorów sàdowych
wykonuje kurator okr´gowy, z zastrze˝eniem okreÊlo-
nych w ustawie uprawnieƒ sàdu lub prezesa sàdu.

Art. 36. 1. Kuratora okr´gowego powo∏uje, na 6-let-
nià kadencj´, prezes sàdu okr´gowego spoÊród kandy-
datów wybranych przez okr´gowe zgromadzenie kura-
torów ze swego grona, bezwzgl´dnà wi´kszoÊcià g∏o-
sów w obecnoÊci co najmniej po∏owy cz∏onków zgro-
madzenia.

2. W wypadku niedokonania wyboru kandydatów
przez dwa kolejne zgromadzenia kuratorów, prezes sà-
du okr´gowego powo∏uje samodzielnie kuratora okr´-
gowego.

3. Kurator okr´gowy mo˝e byç powo∏any na kolej-
ne kadencje.

4. Prezes sàdu okr´gowego odwo∏uje kuratora
okr´gowego, jeÊli zrzek∏ si´ funkcji, a po zasi´gni´ciu
opinii okr´gowego zgromadzenia kuratorów — jeÊli
nie wype∏nia obowiàzków na∏o˝onych przez ustaw´.

5. Prezes sàdu okr´gowego, na wniosek kuratora
okr´gowego, mo˝e powo∏aç zast´pc´ kuratora okr´go-
wego dla doros∏ych i zast´pc´ kuratora okr´gowego
rodzinnego, a je˝eli uzna to za wystarczajàce — jedne-
go zast´pc´ kuratora okr´gowego.

6. Kuratorem okr´gowym i jego zast´pcà mo˝e byç
ten, kto:

1) posiada co najmniej 7-letni sta˝ pracy kuratorskiej,

2) posiada stopieƒ kuratora specjalisty, a wyjàtkowo
— stopieƒ starszego kuratora zawodowego,

3) wyró˝nia si´ umiej´tnoÊciami w zakresie zarzàdza-
nia i kierowania.

7. Kuratorowi okr´gowemu po up∏ywie kadencji
oraz zast´pcy kuratora okr´gowego po odwo∏aniu
przys∏uguje prawo powrotu do pracy w zespole kura-
torskiej s∏u˝by sàdowej, w którym pracowa∏ bezpo-
Êrednio przed powo∏aniem na stanowisko kuratora
okr´gowego.

Art. 37. 1. Kurator okr´gowy odpowiada przed pre-
zesem sàdu okr´gowego za funkcjonowanie kurator-
skiej s∏u˝by sàdowej w okr´gu. Reprezentuje kurato-
rów sàdowych wobec prezesa sàdu okr´gowego i or-
ganów kolegialnych sàdu.

2. Do zakresu dzia∏ania kuratora okr´gowego
w szczególnoÊci nale˝y:

1) wykonywanie dzia∏aƒ niezb´dnych dla prawid∏o-
wego funkcjonowania kuratorskiej s∏u˝by sàdowej
w okr´gu,

2) koordynowanie dzia∏alnoÊci kuratorów sàdowych
na terenie swego dzia∏ania,

3) reprezentowanie kuratorskiej s∏u˝by sàdowej na ze-
wnàtrz,

4) nadzór nad pracà kierowników zespo∏ów kurator-
skiej s∏u˝by sàdowej,

5) kontrola i ocena pracy kuratorów sàdowych, apli-
kantów kuratorskich oraz przeprowadzanie wizyta-
cji i lustracji; w uzasadnionych wypadkach dokona-
nie kontroli i oceny pracy kuratora lub aplikanta ku-
rator okr´gowy mo˝e zleciç kierownikowi zespo∏u
kuratorskiej s∏u˝by sàdowej,

6) udzia∏ w planowaniu i nadzór nad wydatkowaniem
Êrodków przeznaczonych dla kuratorów sàdowych
i oÊrodków kuratorskich,

7) przygotowanie planu etatów kuratorskich i obs∏ugi
administracyjnej w okr´gu oraz projektu rozdzia∏u
etatów pomi´dzy poszczególne jednostki,

8) opiniowanie kandydatów na aplikantów kurator-
skich,

9) wyst´powanie z wnioskami kadrowymi dotyczàcy-
mi kuratorów zawodowych w okr´gu,

10) nadzór merytoryczny nad oÊrodkami kuratorskimi,

11) organizowanie szkoleƒ kuratorów zawodowych
w okr´gu,

12) nadzór nad udzielaniem pomocy postpenitencjar-
nej,

13) okreÊlanie szczegó∏owych zakresów obowiàzków
zast´pcy kuratora okr´gowego oraz kierowników
zespo∏ów kuratorskiej s∏u˝by sàdowej i przedsta-
wianie ich do zatwierdzenia prezesowi sàdu okr´-
gowego,

14) rozpoznawanie skarg i wniosków dotyczàcych
czynnoÊci kuratorów sàdowych w okr´gu,

15) wykonywanie innych czynnoÊci zleconych przez
prezesa sàdu okr´gowego.

Art. 38. 1. Dla wykonywania ustawowych zadaƒ ku-
ratora okr´gowego i jego zast´pców w sàdzie okr´go-
wym tworzy si´ biuro kuratora okr´gowego.

2. Biuro tworzà kurator okr´gowy i jego zast´pcy
oraz pracownicy sàdowi przydzieleni przez prezesa sà-
du okr´gowego.

3. Prezes sàdu okr´gowego mo˝e, na wniosek ku-
ratora okr´gowego, delegowaç do biura kuratora okr´-
gowego kuratorów zawodowych.

Art. 39. 1. W sàdzie rejonowym tworzy si´ zespo∏y
kuratorskiej s∏u˝by sàdowej, zwane dalej „zespo∏ami”,
wykonujàce orzeczenia w sprawach karnych oraz
w sprawach rodzinnych i nieletnich.

2. W wypadku gdy powo∏anie 2 lub wi´cej zespo-
∏ów by∏oby niecelowe, prezes sàdu okr´gowego powo-
∏uje jeden zespó∏ wykonujàcy orzeczenia w sprawach
karnych, rodzinnych i nieletnich.

Art. 40. 1. Kierownika zespo∏u powo∏uje i odwo∏u-
je prezes sàdu okr´gowego na wniosek kuratora okr´-
gowego, po zasi´gni´ciu opinii prezesa sàdu rejono-
wego.

2. Prezes sàdu okr´gowego powo∏uje na stanowi-
sko kierownika zespo∏u osob´ wyró˝niajàcà si´ zdolno-
Êciami organizacyjnymi, która ponadto posiada:

1) co najmniej 5-letni sta˝ pracy kuratorskiej,
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2) stopieƒ kuratora specjalisty, a w wyjàtkowym wy-
padku stopieƒ starszego kuratora zawodowego.

Art. 41. 1. Do obowiàzków kierownika zespo∏u na-
le˝y wykonywanie dzia∏aƒ niezb´dnych dla prawid∏o-
wego funkcjonowania kuratorskiej s∏u˝by sàdowej
w zakresie dzia∏aƒ zespo∏u, a w tym:

1) koordynowanie zadaƒ kuratorów zespo∏u,

2) udzia∏ w planowaniu i nadzór nad wydatkowaniem
Êrodków finansowych przeznaczonych dla kurato-
rów sàdowych,

3) przedstawianie kuratorowi okr´gowemu wniosków
i opinii dotyczàcych awansowania kuratorów za-
wodowych zatrudnionych w zespole oraz w zakre-
sie zatrudniania kandydatów do pracy,

4) opiniowanie wniosków zawodowych kuratorów sà-
dowych dotyczàcych ich przeniesienia,

5) okreÊlanie zakresu obowiàzków kuratorów zawo-
dowych zespo∏u,

6) organizowanie dzia∏alnoÊci kuratorów spo∏ecz-
nych,

7) przedstawianie prezesowi sàdu rejonowego wnio-
sków o powo∏anie i odwo∏anie kuratorów spo∏ecz-
nych,

8) przeprowadzanie szkoleƒ kuratorów spo∏ecznych,

9) zatwierdzanie wniosków dotyczàcych rycza∏tów ku-
ratorów sàdowych,

10) nadzorowanie terminowoÊci wykonywania obo-
wiàzków przez kuratorów sàdowych,

11) wyznaczanie patronów dla aplikantów kurator-
skich,

12) sporzàdzanie sprawozdaƒ i informacji o dzia∏alno-
Êci zespo∏u,

13) nadzorowanie obs∏ugi biurowej zespo∏u,

14) reprezentowanie zespo∏u na zewnàtrz,

15) wspó∏dzia∏anie z prezesem sàdu rejonowego.

2. Kierownik zespo∏u wykonuje obowiàzki kuratora
w wymiarze umo˝liwiajàcym nale˝yte wykonywanie
zadaƒ, o których mowa w ust. 1.

Art. 42. CzynnoÊci z zakresu obs∏ugi biurowej ze-
spo∏ów wykonujà ich sekretariaty. 

Rozdzia∏ 4

Samorzàd kuratorski

Art. 43. Kuratorzy zawodowi tworzà samorzàd ku-
ratorski.

Art. 44. 1. Organami samorzàdu kuratorskiego sà:

1) Krajowa Rada Kuratorów,

2) okr´gowe zgromadzenia kuratorów.

2. Kadencja Krajowej Rady Kuratorów trwa 4 lata.

Art. 45. 1. Krajowà Rad´ Kuratorów tworzà delega-
ci wybrani w poszczególnych okr´gach przez okr´go-

we zgromadzenia kuratorów. Okr´gowe zgromadzenie
kuratorów wybiera jednego delegata do Krajowej Ra-
dy Kuratorów.

2. Krajowa Rada Kuratorów dokonuje wyboru prze-
wodniczàcego, jego zast´pcy i sekretarza, którzy two-
rzà prezydium Krajowej Rady Kuratorów.

3. Krajowa Rada Kuratorów jest reprezentantem
kuratorów sàdowych.

Art. 46. 1. Do zadaƒ Krajowej Rady Kuratorów
w szczególnoÊci nale˝y:

1) uchwalanie kodeksu etyki kuratora sàdowego,

2) podejmowanie dzia∏aƒ umo˝liwiajàcych kuratorom
zawodowym podnoszenie kwalifikacji zawodo-
wych i poziomu wykonywanej przez nich pracy,

3) opiniowanie aktów prawnych dotyczàcych kurato-
rów sàdowych oraz wyst´powanie z inicjatywà
opracowania aktów prawnych dotyczàcych kurato-
rów sàdowych i kurateli sàdowej,

4) wyst´powanie do Ministra SprawiedliwoÊci lub in-
nych organów paƒstwowych z wnioskami dotyczà-
cymi warunków pracy i p∏acy grupy zawodowej ku-
ratorów sàdowych,

5) inicjowanie badaƒ naukowych nad funkcjonowa-
niem kurateli sàdowej,

6) dokonywanie okresowej oceny sàdowej kadry ku-
ratorskiej i liczby wykonywanych nadzorów i dozo-
rów oraz przedstawianie wniosków w tym zakresie
Ministrowi SprawiedliwoÊci,

7) coroczna ocena dzia∏alnoÊci prezydium Krajowej
Rady Kuratorów,

8) uchwalenie regulaminu pracy Krajowej Rady Kura-
torów,

9) wspó∏praca z organizacjami kuratorów sàdowych
innych krajów.

2. Krajowa Rada Kuratorów przy realizacji zadaƒ,
o których mowa w ust. 1 pkt 2, 5 i 6, uzgadnia swoje
dzia∏ania z Ministrem SprawiedliwoÊci.

3. Posiedzenia Krajowej Rady Kuratorów odbywa-
jà si´ co najmniej raz w roku. Warunki do odbywania
posiedzeƒ zapewnia Minister SprawiedliwoÊci.

Art. 47. 1. Cz∏onkami okr´gowego zgromadzenia
kuratorów sà kuratorzy zawodowi zatrudnieni w okr´-
gu sàdowym.

2. Przewodniczàcym okr´gowego zgromadzenia
kuratorów jest kurator okr´gowy, a w razie jego nie-
obecnoÊci zast´pca kuratora okr´gowego.

3. W okr´gach sàdowych, w których powo∏ano
dwóch zast´pców kuratora okr´gowego, pod nieobec-
noÊç kuratora okr´gowego okr´gowemu zgromadze-
niu kuratorów przewodniczy zast´pca kuratora okr´go-
wego starszy s∏u˝bà.

Art. 48. 1. Cz∏onkowie okr´gowego zgromadzenia
kuratorów obowiàzani sà uczestniczyç w jego posie-
dzeniach.
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2. W posiedzeniach okr´gowego zgromadzenia ku-
ratorów mo˝e braç udzia∏ z g∏osem doradczym prezes
sàdu okr´gowego.

Art. 49. 1. Do podj´cia uchwa∏ okr´gowego zgro-
madzenia kuratorów wymagana jest obecnoÊç co naj-
mniej po∏owy liczby jego cz∏onków.

2. Uchwa∏y zapadajà zwyk∏à wi´kszoÊcià g∏osów;
w razie równej liczby g∏osów decyduje g∏os przewod-
niczàcego.

3. Uchwa∏y okr´gowego zgromadzenia kuratorów
zapadajà w g∏osowaniu jawnym. G∏osowanie jest jed-
nak˝e tajne, je˝eli za˝àda tego chocia˝by jeden z cz∏on-
ków zgromadzenia.

Art. 50. 1. Okr´gowe zgromadzenie kuratorów zbie-
ra si´ co najmniej raz w roku.

2. Posiedzenia okr´gowego zgromadzenia kurato-
rów zwo∏uje przewodniczàcy zgromadzenia z w∏asnej
inicjatywy lub na wniosek jednej trzeciej liczby cz∏on-
ków zgromadzenia.

3. W wypadku, o którym mowa w art. 51 pkt 5, po-
siedzenia okr´gowego zgromadzenia kuratorów zwo-
∏uje równie˝ prezes sàdu okr´gowego.

Art. 51. Do zadaƒ okr´gowego zgromadzenia kura-
torów nale˝y:

1) wybór cz∏onków sàdu dyscyplinarnego pierwszej
instancji, 

2) wybór kandydata na cz∏onka sàdu dyscyplinarnego
drugiej instancji,

3) wybór rzecznika dyscyplinarnego,

4) zg∏aszanie kandydata na cz∏onka komisji egzamina-
cyjnej, o której mowa w art. 78,

5) wyra˝enie opinii w przedmiocie odwo∏ania kurato-
ra okr´gowego,

6) wys∏uchanie informacji kuratora okr´gowego
o dzia∏alnoÊci kuratorskiej s∏u˝by sàdowej i wyra-
˝enie opinii w tym zakresie,

7) wyra˝enie opinii w sprawach osobowych kurato-
rów zawodowych, przedstawionych przez kuratora
okr´gowego i Ministra SprawiedliwoÊci,

8) wyst´powanie do Ministra SprawiedliwoÊci o pod-
j´cie niezb´dnych dzia∏aƒ dotyczàcych funkcjono-
wania kuratorskiej s∏u˝by sàdowej.

Rozdzia∏ 5

OdpowiedzialnoÊç porzàdkowa i dyscyplinarna
kuratorów zawodowych

Art. 52. 1. Kuratorzy zawodowi ponoszà odpowie-
dzialnoÊç porzàdkowà albo dyscyplinarnà za narusze-
nie obowiàzków kuratora.

2. Kar´ porzàdkowà za przewinienie mniejszej wa-
gi stanowi upomnienie.

3. Karami dyscyplinarnymi sà:

1) nagana,

2) nagana z ostrze˝eniem,

3) nagana z pozbawieniem mo˝liwoÊci uzyskania wy˝-
szego stopnia s∏u˝bowego przez okres 2 lat,

4) usuni´cie z zajmowanego stanowiska,

5) wydalenie ze s∏u˝by kuratorskiej.

Art. 53. 1. Kar´ porzàdkowà upomnienia kuratoro-
wi okr´gowemu i jego zast´pcy wymierza prezes sàdu
okr´gowego, a pozosta∏ym kuratorom — prezes sàdu
rejonowego.

2. Kurator w ciàgu 3 dni od zawiadomienia go
o ukaraniu karà porzàdkowà upomnienia mo˝e odwo-
∏aç si´ odpowiednio do Ministra SprawiedliwoÊci lub
prezesa sàdu okr´gowego.

Art. 54. 1. Sàdy dyscyplinarne sà dwuinstancyjne.
Sàd drugiej instancji dzia∏a przy Ministrze Sprawiedli-
woÊci.

2. Do rozpoznania spraw dyscyplinarnych w pierw-
szej instancji w∏aÊciwy jest sàd dyscyplinarny w sàdzie
okr´gowym, w którym kurator obj´ty post´powaniem
pe∏ni s∏u˝b´.

3. Sàdy dyscyplinarne orzekajà w sk∏adzie trzyoso-
bowym.

4. Do orzekania w sàdach dyscyplinarnych upraw-
nieni sà wszyscy kuratorzy zawodowi, z wyjàtkiem ku-
ratora okr´gowego i jego zast´pcy oraz rzecznika dys-
cyplinarnego.

Art. 55. 1. Cz∏onków sàdu dyscyplinarnego pierw-
szej instancji, w liczbie od 6 do 12, wybiera okr´gowe
zgromadzenie kuratorów.

2. Okr´gowe zgromadzenie kuratorów wybiera
kandydata na cz∏onka sàdu dyscyplinarnego drugiej in-
stancji.

3. Minister SprawiedliwoÊci spoÊród kandydatów,
o których mowa w ust. 2, wybiera 12 cz∏onków sàdu
dyscyplinarnego drugiej instancji.

4. Kadencja sàdu dyscyplinarnego trwa 6 lat.

Art. 56. 1. Sk∏ad sàdu dyscyplinarnego pierwszej
instancji wyznacza prezes sàdu okr´gowego w kolejno-
Êci alfabetycznej, z listy cz∏onków odpowiedniego sà-
du, a sk∏ad sàdu drugiej instancji wyznacza w kolejno-
Êci alfabetycznej Minister SprawiedliwoÊci.

2. Sk∏adowi przewodniczy cz∏onek najstarszy s∏u˝-
bà.

3. Przewodniczàcy sk∏adu wyznacza protokolanta
spoÊród kuratorów zawodowych.

Art. 57. Cz∏onkowie sàdów dyscyplinarnych sà nie-
zawiÊli i podlegajà tylko ustawie.

Art. 58. 1. Uprawnionym oskar˝ycielem przed sà-
dem dyscyplinarnym w sprawach kuratorów jest rzecz-
nik dyscyplinarny.
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2. Rzecznika dyscyplinarnego wybiera okr´gowe
zgromadzenie kuratorów spoÊród swoich cz∏onków.
Kadencja rzecznika dyscyplinarnego trwa 6 lat.

3. Rzecznik dyscyplinarny na ˝àdanie prezesa sàdu
okr´gowego przeprowadza post´powanie wyjaÊniajà-
ce i wyst´puje z wnioskiem o wszcz´cie post´powania
dyscyplinarnego.

Art. 59. Do zadaƒ rzecznika dyscyplinarnego nale-
˝y:

1) prowadzenie post´powania wyjaÊniajàcego,

2) sk∏adanie wniosków o wszcz´cie post´powania
dyscyplinarnego, je˝eli wyniki post´powania wyja-
Êniajàcego to uzasadniajà,

3) udzia∏ w rozprawach w charakterze strony,

4) wnoszenie odwo∏aƒ od orzeczeƒ sàdu dyscyplinar-
nego pierwszej instancji,

5) udzia∏ w post´powaniu odwo∏awczym.

Art. 60. 1. Obwiniony mo˝e ustanowiç obroƒc´
spoÊród kuratorów zawodowych.

2. W wypadku gdy obwiniony nie ma obroƒcy z wy-
boru, a rzecznik dyscyplinarny wnosi o orzeczenie kary
wydalenia ze s∏u˝by kuratorskiej, przewodniczàcy sàdu
dyscyplinarnego wyznacza obroƒc´ z urz´du spoÊród
kuratorów zawodowych.

Art. 61. 1. Sàd dyscyplinarny pierwszej instancji
wszczyna post´powanie dyscyplinarne z dniem zg∏o-
szenia wniosku rzecznika dyscyplinarnego o wszcz´cie
post´powania.

2. Sàd dyscyplinarny pierwszej instancji wydaje
orzeczenie po przeprowadzeniu rozprawy, w toku któ-
rej wys∏uchuje rzecznika dyscyplinarnego, obwinione-
go oraz jego obroƒcy, a tak˝e po rozpatrzeniu innych
dowodów majàcych znaczenie w sprawie.

3. Nieusprawiedliwione niestawiennictwo obwi-
nionego lub jego obroƒcy na rozprawie nie wstrzymu-
je rozpoznania sprawy.

4. Rozprawa jest jawna. W uzasadnionych wypad-
kach sk∏ad orzekajàcy mo˝e wy∏àczyç jawnoÊç rozpra-
wy, jednak˝e og∏oszenie orzeczenia jest jawne.

5. Z przebiegu rozprawy sporzàdza si´ protokó∏,
który podpisuje przewodniczàcy sk∏adu orzekajàcego
i protokolant.

Art. 62. 1. Orzeczenie powinno byç og∏oszone bez-
poÊrednio po naradzie.

2. W wyjàtkowych wypadkach mo˝na odroczyç
og∏oszenie orzeczenia na czas nie d∏u˝szy ni˝ 3 dni.
O terminie og∏oszenia orzeczenia przewodniczàcy sk∏a-
du orzekajàcego zawiadamia strony bezpoÊrednio po
zakoƒczeniu narady.

3. Po og∏oszeniu orzeczenia przewodniczàcy sk∏adu
orzekajàcego podaje ustnie zasadnicze motywy roz-
strzygni´cia.

4. Orzeczenie  wraz z uzasadnieniem dor´cza si´
stronom z urz´du, nie póêniej ni˝ w ciàgu 7 dni od dnia
jego og∏oszenia.

Art. 63. 1. Od orzeczenia sàdu dyscyplinarnego
pierwszej instancji strony majà prawo wnieÊç odwo∏a-
nie. W odwo∏aniu mo˝na skar˝yç ca∏oÊç orzeczenia lub
jego cz´Êç.

2. Odwo∏anie wnosi si´ do sàdu dyscyplinarnego
drugiej instancji za poÊrednictwem sàdu dyscyplinar-
nego pierwszej instancji, w terminie 14 dni od dnia do-
r´czenia orzeczenia, wraz z uzasadnieniem.

Art. 64. Orzeczenie sàdu dyscyplinarnego podlega
wykonaniu z chwilà uprawomocnienia.

Art. 65. 1. W post´powaniu przed sàdem dyscypli-
narnym drugiej instancji stosuje si´ odpowiednio prze-
pisy o post´powaniu przed sàdem dyscyplinarnym
pierwszej instancji.

2. Od orzeczenia sàdu dyscyplinarnego drugiej in-
stancji s∏u˝y stronom skarga do Naczelnego Sàdu Ad-
ministracyjnego, w terminie 30 dni od dnia dor´czenia
orzeczenia z uzasadnieniem.

Art. 66. W sprawach nieuregulowanych w niniej-
szej ustawie do post´powania dyscyplinarnego stosu-
je si´ odpowiednio przepisy Kodeksu post´powania
karnego.

Art. 67. Prawomocnà decyzj´ o ukaraniu karà po-
rzàdkowà upomnienia oraz odpis prawomocnego
orzeczenia sàdu dyscyplinarnego do∏àcza si´ do akt
osobowych kuratora.

Art. 68. 1. Nie przeprowadza si´ post´powania wy-
jaÊniajàcego po up∏ywie miesiàca od dnia uzyskania
pisemnego zawiadomienia o pope∏nieniu czynu uza-
sadniajàcego odpowiedzialnoÊç dyscyplinarnà ani po
up∏ywie roku od dnia pope∏nienia tego czynu.

2. Je˝eli z powodu nieobecnoÊci w pracy kurator
nie ma mo˝liwoÊci z∏o˝enia wyjaÊnieƒ, bieg miesi´cz-
nego terminu, o którym mowa w ust. 1, nie rozpoczy-
na si´, a rozpocz´ty termin ulega zawieszeniu do dnia
stawienia si´ kuratora w pracy.

3. Je˝eli czyn zawiera znamiona przest´pstwa,
przedawnienie dyscyplinarne nie nast´puje wczeÊniej
ni˝ przedawnienie karne.

Art. 69. Koszty post´powania dyscyplinarnego po-
nosi Skarb Paƒstwa.

Art. 70. 1. Prezes sàdu okr´gowego zarzàdza, z urz´-
du, usuni´cie z akt osobowych kuratora:

1) decyzji o ukaraniu karà porzàdkowà — po roku od
jej uprawomocnienia,

2) odpisu orzeczenia sàdu dyscyplinarnego o ukara-
niu karà przewidzianà w art. 52 ust. 3 pkt 1—4 — po
up∏ywie 2 lat, a karà przewidzianà w art. 52 ust. 3
pkt 5 — po up∏ywie 5 lat, od jej uprawomocnienia.

2. W szczególnie uzasadnionych wypadkach prezes
sàdu okr´gowego, na wniosek ukaranego, mo˝e zarzà-
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dziç usuni´cie decyzji lub orzeczeƒ odpowiednio po
up∏ywie po∏owy terminów okreÊlonych w ust. 1.

Rozdzia∏ 6

Aplikanci kuratorscy

Art. 71. Aplikacja kuratorska trwa rok.

Art. 72. Aplikantem kuratorskim mo˝e zostaç ten,
kto odpowiada warunkom okreÊlonym w art. 5 ust. 1
pkt 1—4 oraz przed∏o˝y informacj´ z Krajowego Reje-
stru Karnego, która jego dotyczy.

Art. 73. 1. Prezes sàdu okr´gowego,  po zasi´gni´-
ciu opinii kuratora okr´gowego,  zatrudnia aplikanta
kuratorskiego na podstawie umowy o prac´, zawartej
na czas okreÊlony, uwzgl´dniajàc mo˝liwoÊç jej rozwià-
zania przed up∏ywem terminu.

2. W uzasadnionych wypadkach prezes sàdu okr´-
gowego, po zasi´gni´ciu opinii kuratora okr´gowego,
mo˝e skróciç aplikacj´ kuratorskà do 9 miesi´cy, je˝eli
aplikant zosta∏ w tym okresie nale˝ycie przygotowany
do egzaminu kuratorskiego, uzyskujàc pozytywnà oce-
n´ z przebiegu aplikacji.

3. Czas trwania aplikacji mo˝e zostaç przed∏u˝ony
na wniosek aplikanta na czas nie d∏u˝szy ni˝ 6 miesi´-
cy, je˝eli aplikant nie przystàpi∏ do egzaminu lub nie
zda∏ go w pierwszym terminie.

4. W uzasadnionych wypadkach prezes sàdu okr´-
gowego, po zasi´gni´ciu opinii kuratora okr´gowego,
mo˝e tak˝e rozwiàzaç umow´ z aplikantem kurator-
skim w terminie wczeÊniejszym, je˝eli przebieg aplika-
cji wskazuje nieprzydatnoÊç aplikanta do kuratorskiej
s∏u˝by sàdowej.

Art. 74. Przed podj´ciem obowiàzków aplikant kura-
torski sk∏ada Êlubowanie wobec prezesa sàdu okr´go-
wego i kuratora okr´gowego wed∏ug nast´pujàcej roty: 

„Âlubuj´ uroczyÊcie sumiennie wype∏niaç obo-
wiàzki aplikanta kuratorskiego, w post´powaniu
kierowaç si´ zasadami godnoÊci i uczciwoÊci oraz
dochowaç tajemnicy s∏u˝bowej”.

Art. 75. 1. Aplikacja kuratorska ma na celu:
1) praktyczne zapoznanie aplikanta z organizacjà

i dzia∏alnoÊcià sàdu, zak∏adów dla nieletnich, pla-
cówek opiekuƒczo-wychowawczych i leczniczo-te-
rapeutycznych oraz zak∏adów penitencjarnych,

2) teoretyczne oraz praktyczne zaznajomienie apli-
kanta z zadaniami kuratora sàdowego,

3) pog∏´bienie wiedzy aplikanta z zakresu metodyki
pracy kuratorskiej,

4) sprawdzenie przydatnoÊci aplikanta do wykony-
wania zawodu kuratora.

2. Kurator okr´gowy okreÊla ramowy plan przebie-
gu aplikacji kuratorskiej.

3. Aplikant kuratorski pozostaje pod patronatem
kuratora zawodowego wyznaczonego przez kierowni-
ka zespo∏u kuratorskiego. 

4. Patron aplikanta kuratorskiego:

1) ustala w porozumieniu z kierownikiem zespo∏u plan
przebiegu aplikacji,

2) nadzoruje prac´ aplikanta,

3) opiniuje aplikanta.

Art. 76. Aplikant kuratorski za naruszenie swoich
obowiàzków ponosi odpowiedzialnoÊç porzàdkowà al-
bo dyscyplinarnà na zasadach obowiàzujàcych kurato-
rów zawodowych.

Art. 77. Do aplikantów kuratorskich stosuje si´ od-
powiednio przepisy art. 14 ust. 1 i 6, art. 19 i 20.

Art. 78. 1. Aplikant kuratorski sk∏ada egzamin kura-
torski przed komisjà egzaminacyjnà.

2. Komisj´ egzaminacyjnà powo∏uje prezes sàdu
okr´gowego.

Art. 79. 1. Komisja egzaminacyjna sk∏ada si´ z prze-
wodniczàcego, którym jest prezes sàdu okr´gowego
bàdê wyznaczony przez niego wiceprezes, oraz trzech
cz∏onków: s´dziego, kuratora okr´gowego i kuratora
zawodowego.

2. Prezes sàdu okr´gowego mo˝e powo∏aç do sk∏a-
du komisji inne osoby, które zawodowo zajmujà si´ ku-
ratelà sàdowà, za ich zgodà — w liczbie nieprzekracza-
jàcej po∏owy sk∏adu komisji okreÊlonego w ust. 1.

3. O sk∏adzie komisji egzaminacyjnej oraz terminie
i miejscu egzaminu przewodniczàcy zawiadamia cz∏on-
ków komisji oraz podlegajàcych egzaminowi aplikan-
tów co najmniej na miesiàc wczeÊniej.

Art. 80. 1. Egzamin kuratorski odbywa si´ w termi-
nie wyznaczonym przez przewodniczàcego komisji eg-
zaminacyjnej, w miesiàcu poprzedzajàcym up∏yw okre-
su aplikacji.

2. Egzamin pisemny odbywa si´ w obecnoÊci
i pod nadzorem co najmniej 2 cz∏onków komisji egza-
minacyjnej, a egzamin ustny — przed komisjà egza-
minacyjnà.

3. Stosuje si´ nast´pujàcà skal´ ocen:
1) pozytywne:

a) bardzo dobra,
b) dobra,
c) dostateczna,

2) niedostateczna.

4. W razie niedostatecznego wyniku egzaminu apli-
kant mo˝e przystàpiç jeden raz do ponownego jego
sk∏adania, w ciàgu 6 miesi´cy od dnia egzaminu po-
przedniego.

Art. 81. 1. Egzamin pisemny polega na opracowa-
niu analizy akt sprawy oraz przygotowaniu stosowne-
go wniosku procesowego lub innego pisma, którego
przygotowanie nale˝y do zadaƒ kuratora sàdowego.

2. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu ustnego
jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu pisem-
nego.
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3. Egzamin ustny obejmuje sprawdzenie znajomo-
Êci metodyki pracy kuratora sàdowego, organizacji wy-
miaru sprawiedliwoÊci, przepisów prawnych dotyczà-
cych dzia∏alnoÊci kuratorów sàdowych oraz innych
wiadomoÊci potrzebnych do wykonywania zawodu ku-
ratora sàdowego.

4. Uchwa∏y komisji egzaminacyjnej zapadajà wi´k-
szoÊcià g∏osów, a w razie równej liczby g∏osów decy-
duje g∏os przewodniczàcego.

5. Z przebiegu i wyników egzaminu sporzàdza si´
protokó∏, który podpisujà wszyscy cz∏onkowie komisji
egzaminacyjnej.

Art. 82. Wynagrodzenie przewodniczàcego i cz∏on-
ków komisji egzaminacyjnej jest równe wynagrodze-
niu przys∏ugujàcemu przewodniczàcemu i cz∏onkom
komisji egzaminacyjnej dla aplikantów sàdowych.

Art. 83. Aplikant kuratorski jest obowiàzany do:

1) uczestnictwa w szkoleniu:
a) teoretycznym, ze szczególnym uwzgl´dnieniem

metodyki pracy kuratora sàdowego, organizacji
wymiaru sprawiedliwoÊci, przepisów prawnych
dotyczàcych dzia∏alnoÊci kuratorów sàdowych
oraz innych wiadomoÊci potrzebnych do wyko-
nywania zawodu kuratora sàdowego,

b) praktycznym, ze szczególnym uwzgl´dnieniem
udzia∏u w rozprawach sàdowych i w wys∏uchi-
waniu nieletnich przez s´dziego oraz pobytu
w placówkach, o których mowa w art. 3 ust. 1,

2) dokonywania oceny przebiegu spraw znajdujàcych
si´ w post´powaniu rozpoznawczym i wykonaw-
czym w ramach pracy zespo∏u,

3) zapoznania si´ z rejonem pracy kuratora — patrona
oraz zadaniami wynikajàcymi z jego zakresu czyn-
noÊci,

4) przyswojenia zasad prowadzenia dokumentacji ku-
ratorskiej,

5) nawiàzywania kontaktów z instytucjami zajmujàcy-
mi si´ wychowaniem, profilaktykà i resocjalizacjà,

6) zapoznawania si´ z organizacjà i formami pracy
oÊrodka kuratorskiego,

7) udzia∏u w posiedzeniach zespo∏u i naradach orga-
nizowanych dla kuratorów sàdowych, 

8) wykonywania innych czynnoÊci zleconych przez
prze∏o˝onych.

Rozdzia∏ 7

Kuratorzy spo∏eczni

Art. 84. 1. Do pe∏nienia funkcji kuratora spo∏eczne-
go mo˝e byç powo∏any ten, kto:

1) odpowiada warunkom okreÊlonym w art. 5 ust. 1 
pkt 1—3,

2) posiada co najmniej wykszta∏cenie Êrednie i do-
Êwiadczenie w prowadzeniu dzia∏alnoÊci resocjali-
zacyjnej, opiekuƒczej lub wychowawczej,

3) z∏o˝y∏ informacj´ z Krajowego Rejestru Karnego,
która jego dotyczy.

2. Kuratora spo∏ecznego powo∏uje, zawiesza w czyn-
noÊciach i odwo∏uje prezes sàdu rejonowego na wnio-
sek kierownika zespo∏u.

3. Kurator spo∏eczny pe∏ni swà funkcj´ spo∏ecznie
w jednym zespole.

Art. 85. 1. Przed przystàpieniem do pe∏nienia funk-
cji kurator spo∏eczny sk∏ada przed prezesem w∏aÊciwe-
go sàdu rejonowego w obecnoÊci kierownika zespo∏u
Êlubowanie, okreÊlone w art. 6 ust. 1.

2. Z odebrania Êlubowania sporzàdza si´ protokó∏,
który podpisujà: sk∏adajàcy Êlubowanie, prezes sàdu
rejonowego oraz kierownik zespo∏u.

Art. 86. Kuratora spo∏ecznego wpisuje si´ na list´
kuratorów przy prezesie sàdu rejonowego.

Art. 87. 1. Zakres zadaƒ kuratora spo∏ecznego okre-
Êla kierownik zespo∏u w porozumieniu z wyznaczonym
kuratorem zawodowym, pod którego kierunkiem kura-
tor spo∏eczny ma pracowaç.

2. Liczba dozorów lub nadzorów sprawowanych
przez kuratora spo∏ecznego nie powinna przekraczaç 10.

3. Kuratorowi spo∏ecznemu w zwiàzku z wykony-
waniem czynnoÊci zleconych przez sàd lub kuratora za-
wodowego przys∏ugujà uprawnienia, o których mowa
w art. 9.

Art. 88. 1. Prezes sàdu rejonowego odwo∏uje kura-
tora spo∏ecznego, je˝eli:

1) przesta∏ odpowiadaç warunkom okreÊlonym w art. 84
ust. 1,

2) z∏o˝y∏ proÊb´ o zwolnienie go z powierzonej mu
funkcji.

2. W wypadkach okreÊlonych w ust. 1 nie jest wy-
magany wniosek kierownika zespo∏u.

3. Prezes sàdu mo˝e odwo∏aç kuratora spo∏eczne-
go, je˝eli:

1) kurator nienale˝ycie wype∏nia powierzonà mu
funkcj´,

2) wymagajà tego wzgl´dy organizacyjne.

4. Odwo∏anie kuratora spo∏ecznego powoduje jego
skreÊlenie z listy kuratorów spo∏ecznych.

Art. 89. Prezes sàdu rejonowego na wniosek kie-
rownika zespo∏u zawiesza kuratora spo∏ecznego
w czynnoÊciach, w razie wszcz´cia przeciwko niemu
post´powania karnego, do czasu jego prawomocnego
rozstrzygni´cia.

Art. 90. 1. Prezes sàdu rejonowego, na wniosek
kierownika zespo∏u, ustala i przyznaje kuratorowi spo-
∏ecznemu miesi´czny rycza∏t z tytu∏u zwrotu kosztów
ponoszonych w zwiàzku ze sprawowanym przez niego
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nadzorem lub dozorem, p∏atny do dnia 20 ka˝dego
miesiàca.

2. Rycza∏t za sprawowanie jednego dozoru lub nad-
zoru wynosi od 2% do 4% kwoty bazowej ustalonej dla
kuratorów zawodowych na podstawie przepisów
o kszta∏towaniu wynagrodzeƒ w paƒstwowej sferze
bud˝etowej. 

3. W wypadku gdy og∏oszenie przepisów, o których
mowa w ust. 2, nastàpi po dniu 1 stycznia roku, które-
go dotyczy ustawa bud˝etowa, podstaw´ obliczenia
wynagrodzenia za okres od 1 stycznia do dnia og∏osze-
nia nowych przepisów stanowi kwota bazowa w wyso-
koÊci obowiàzujàcej w grudniu roku poprzedniego.

4. Za przeprowadzenie wywiadu w post´powaniu
wykonawczym w sprawie nieobj´tej dozorem lub nad-
zorem prezes sàdu rejonowego przyznaje kuratorowi
spo∏ecznemu rycza∏t z tytu∏u zwrotu kosztów w wyso-
koÊci 4% kwoty bazowej, o której mowa w ust. 2.

Art. 91. 1. Kuratorowi spo∏ecznemu przys∏uguje ry-
cza∏t za:

1) przeprowadzenie wywiadu Êrodowiskowego okre-
Êlonego w art. 214 § 1 Kodeksu post´powania kar-
nego,

2) przeprowadzenie wywiadu Êrodowiskowego
w sprawach o uniewa˝nienie ma∏˝eƒstwa, ustale-
nie istnienia lub nieistnienia ma∏˝eƒstwa, rozwód,
separacj´,

3) obecnoÊç przy kontaktach rodziców z dzieçmi, usta-
lonych przez sàd opiekuƒczy.

2. Rycza∏t, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, wyno-
si 4%, a w wypadku okreÊlanym w ust. 1 pkt 3 — 10%
kwoty bazowej, o której mowa w art. 90 ust. 2.

3. Rycza∏t, o którym mowa w ust. 1 i 2, przys∏uguje
równie˝ kuratorowi zawodowemu.

Rozdzia∏ 8

Zmiany w przepisach obowiàzujàcych, przepisy
przejÊciowe i koƒcowe

Art. 92. W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. — Ko-
deks post´powania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296,
z 1965 r. Nr 15, poz. 113, z 1974 r. Nr 27, poz. 157 i Nr 39,
poz. 231, z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1982 r. Nr 11, poz. 82
i Nr 30, poz. 210, z 1983 r. Nr 5, poz. 33, z 1984 r. Nr 45,
poz. 241 i 242, z 1985 r. Nr 20, poz. 86, z 1987 r. Nr 21,
poz. 123, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 4, poz. 21
i Nr 33, poz. 175, z 1990 r. Nr 14, poz. 88, Nr 34, poz. 198,
Nr 53, poz. 306, Nr 55, poz. 318 i Nr 79, poz. 464,
z 1991 r. Nr 7, poz. 24, Nr 22, poz. 92 i Nr 115, poz. 496,
z 1993 r. Nr 12, poz. 53, z 1994 r. Nr 105, poz. 509,
z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, Nr 43,
poz. 189, Nr 73, poz. 350 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r.
Nr 43, poz. 270, Nr 54, poz. 348, Nr 75, poz. 471, Nr 102,
poz. 643, Nr 117, poz. 752, Nr 121, poz. 769 i 770,
Nr 133, poz. 882, Nr 139, poz. 934, Nr 140, poz. 940 i
Nr 141, poz. 944, z 1998 r. Nr  106, poz. 668 i Nr 117,
poz. 757, z 1999 r. Nr 52, poz. 532,  z 2000 r. Nr 22,
poz. 269 i 271, Nr 48, poz. 552 i 554, Nr 55, poz. 665,

Nr 73, poz. 852, Nr 94, poz. 1037, Nr 114, poz. 1191
i 1193, Nr 122, poz. 1314, 1319 i 1322 oraz z 2001 r. Nr 4,
poz. 27, Nr 49, poz. 508, Nr 63, poz. 635 i Nr 98,
poz. 1069 i 1070) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) po art. 561 dodaje si´ art. 5611 w brzmieniu:
„Art. 5611. W sprawach, o których mowa

w art. 561, sàd mo˝e zarzàdziç przepro-
wadzenie przez kuratora sàdowego wy-
wiadu Êrodowiskowego w celu ustale-
nia warunków, w jakich ̋ yjà osoby ubie-
gajàce si´ o udzielenie zezwolenia.”;

2) po art. 565 dodaje si´ art. 5651 w brzmieniu:
„Art. 5651. W sprawach, o których mowa

w art. 565, sàd mo˝e zarzàdziç przepro-
wadzenie przez kuratora sàdowego wy-
wiadu Êrodowiskowego w celu ustale-
nia warunków, w jakich ˝yjà ma∏˝onko-
wie.”;

3) po art. 570 dodaje si´ art. 5701 w brzmieniu:
„Art. 5701. Sàd opiekuƒczy mo˝e zarzàdziç prze-

prowadzenie przez kuratora sàdowego
wywiadu Êrodowiskowego w celu usta-
lenia danych dotyczàcych ma∏oletniego
i jego Êrodowiska, a w szczególnoÊci
dotyczàcych zachowania si´ i warun-
ków wychowawczych ma∏oletniego, sy-
tuacji bytowej rodziny, przebiegu nauki
ma∏oletniego i sposobu sp´dzania cza-
su wolnego, jego kontaktów Êrodowi-
skowych, stosunku do niego rodziców
lub opiekunów, podejmowanych od-
dzia∏ywaƒ wychowawczych, stanu
zdrowia i znanych w Êrodowisku uzale˝-
nieƒ ma∏oletniego.”

Art. 93. W ustawie z dnia 13 czerwca 1967 r. o kosz-
tach sàdowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 24,
poz. 110, z 1982 r. Nr 31, poz. 215, z 1991 r. Nr 22,
poz. 93, z 1994 r. Nr 79, poz. 362, z 1996 r. Nr 34, poz. 146
i Nr 43, poz. 189, z 1997 r. Nr 41, poz. 255 i Nr 106,
poz. 678, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 554
i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 63, poz. 635 i Nr 98,
poz. 1069) w art. 4 w pkt 7 na koƒcu kropk´ zast´puje
si´ przecinkiem i dodaje si´ pkt 8 w brzmieniu:

„8) rycza∏ty nale˝ne kuratorom sàdowym za przepro-
wadzenie wywiadu Êrodowiskowego w sprawach
o uniewa˝nienie ma∏˝eƒstwa, ustalenie istnienia
lub nieistnienia ma∏˝eƒstwa, rozwód, separacj´
oraz za obecnoÊç przy kontaktach rodziców
z dzieçmi, ustalonych przez sàd opiekuƒczy.”

Art. 94. W ustawie z dnia 16 wrzeÊnia 1982 r. o pra-
cownikach urz´dów paƒstwowych (Dz. U. z 2001 r.
Nr 86, poz. 953) w art. 44 skreÊla si´ wyrazy „a tak˝e do
kuratorów zawodowych,”.

Art. 95. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. — Ko-
deks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 i Nr 128, poz. 840,
z 1999 r. Nr 64, poz. 729 i Nr 83, poz. 931 oraz z 2000 r.
Nr 48, poz. 548, Nr 93, poz. 1027 i Nr 116, poz. 1216)
w art. 115 w § 13 w pkt 3 skreÊla si´ wyraz „zawodo-
wy”.
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Art. 96. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. — Ko-
deks post´powania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555,
z 1999 r. Nr 83, poz. 931 oraz z 2000 r. Nr 50, poz. 580,
Nr 62, poz. 717, Nr 73, poz. 852 i Nr 93, poz. 1027) wpro-
wadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 214 w § 1 skreÊla si´ wyraz „zawodowego”;

2) w art. 618 w § 1 w pkt 11 na koƒcu kropk´ zast´pu-
je si´ przecinkiem i dodaje si´ pkt 12 w brzmieniu:
„12) rycza∏tu kuratora sàdowego za przeprowadze-

nie wywiadu Êrodowiskowego, o którym mo-
wa w art. 214 § 1.”

Art. 97. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. — Ko-
deks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557 i Nr 160,
poz. 1083, z 1999 r. Nr 83, poz. 931 oraz z 2000 r. Nr 60,
poz. 701, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1318) w art. 176
wyrazy „Rada Ministrów” zast´puje si´ wyrazami „Mi-
nister SprawiedliwoÊci” oraz skreÊla si´ wyrazy „orga-
nizacj´ kuratorskiej s∏u˝by sàdowej,”.

Art. 98. 1. Kuratorzy zawodowi wykonujàcy dodatko-
we zatrudnienie zobowiàzani sà w terminie 3 miesi´cy
od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy wystàpiç do prezesa sà-
du okr´gowego o zgod´, o której mowa w art. 15 ust. 1.

2. W wypadku nieuzyskania zgody, o której mowa
w art. 15 ust. 1, kurator zawodowy, który nie zrezygno-
wa∏ z dodatkowego zatrudnienia, zawiadamia nie-
zw∏ocznie o tym fakcie prezesa sàdu okr´gowego.

Art. 99. 1. Z dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy kuratorzy
zawodowi, o których mowa w art. 7, uzyskujà stopnie
s∏u˝bowe odpowiednie do stanowiska, na które zostali
mianowani na podstawie dotychczasowych przepisów.

2. Z dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy kuratorzy spo-
∏eczni stajà si´ kuratorami spo∏ecznymi w rozumieniu
niniejszej ustawy.

Art. 100. 1. Prezes sàdu okr´gowego w terminie
3 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy zwo∏uje
pierwsze okr´gowe zgromadzenie kuratorów w celu
powo∏ania kuratora okr´gowego w trybie okreÊlonym
w art. 36 ust. 1. Przewodniczàcym pierwszego okr´go-
wego zgromadzenia kuratorów jest wyznaczony przez
prezesa sàdu okr´gowego kurator okr´gowy.

2. Z dniem powo∏ania kuratora okr´gowego dotych-
czasowe powo∏anie kuratora okr´gowego traci moc.

3. Prezes sàdu okr´gowego w terminie miesiàca od
dnia powo∏ania kuratora okr´gowego powo∏a kierow-
ników zespo∏ów.

Art. 101. 1. W terminie 6 miesi´cy od dnia wejÊcia
w ˝ycie ustawy kurator okr´gowy zwo∏uje okr´gowe
zgromadzenie kuratorów w celu wyboru cz∏onków sà-
du dyscyplinarnego pierwszej instancji, kandydata na
cz∏onka sàdu dyscyplinarnego drugiej instancji, wybo-
ru rzecznika dyscyplinarnego oraz delegata do Krajo-
wej Rady Kuratorów.

2. Krajowa Rada Kuratorów zbierze si´ w terminie
7 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy. Pierwsze-
mu posiedzeniu przewodniczy najstarszy wiekiem de-
legat.

Art. 102. Post´powania dyscyplinarne wszcz´te,
lecz niezakoƒczone prawomocnie przed wejÊciem
w ˝ycie ustawy, toczà si´ wed∏ug przepisów dotychcza-
sowych.

Art. 103. 1. Sta˝yÊci kuratorscy z dniem wejÊcia
w ˝ycie ustawy stajà si´ aplikantami kuratorskimi.

2. Sta˝ysta kuratorski przyj´ty na sta˝ przed dniem
wejÊcia w ˝ycie ustawy nieposiadajàcy wykszta∏cenia,
o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4, lub posiadajàcy
wykszta∏cenie Êrednie mo˝e byç mianowany kurato-
rem zawodowym.

Art. 104. Minister SprawiedliwoÊci okreÊli, w dro-
dze zarzàdzenia, wzory legitymacji kuratora zawodo-
wego, aplikanta kuratorskiego oraz legitymacji kurato-
ra spo∏ecznego.

Art. 105. W sprawach nieuregulowanych w ustawie
do kuratorów zawodowych oraz aplikantów kurator-
skich stosuje si´ przepisy ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94,
Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99,
poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489,
Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 11,
poz. 84, Nr 28, poz. 301 i Nr 52, poz. 538).

Art. 106. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzà-
dzenia, mno˝niki wynagrodzenia zasadniczego kurato-
rów zawodowych, o których mowa w art. 14 ust. 7, w ta-
kiej wysokoÊci, aby poczàwszy od dnia 1 stycznia 2002 r.
Êrednie wynagrodzenie zasadnicze kuratorów zawodo-
wych stanowi∏o nie mniej ni˝ wynikajàce z mno˝nika
1,8 kwoty bazowej, o której mowa w art. 14 ust. 1.

Art. 107. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 2002 r.
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