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Koleżanki i Koledzy 
KURATORZY SADOWI

Dziś mija dwadzieścia lat od czasu uchwalenia ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o kuratorach

sądowych (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 167), która przez cały ten okres przetrwała w niemal niezmienionym 

kształcie. Przyjęcie tej ustawy przez Sejm, a następnie podpisanie jej przez Prezydenta RP było 

ogromnym sukcesem naszego środowiska zawodowego. 

Ustawa zmieniła wszystko- zbudowaliśmy w oparciu o nią poczucie tożsamości zawodowej, 

samorząd, zasady etyczne jakimi kieruje się nasza grupa zawodowa podczas wykonywania obowiązków 

służbowych, sądownictwo dyscyplinarne, ustrój i całą strukturę funkcjonowania kurateli sądowej 

w Polsce. Kuratorzy sądowi stali się osobami wykonującymi zawód zaufania publicznego, świadomymi 

spoczywających na nich obowiązków i ich znaczenia, zarówno dla polityki karnej, jak i rodzinnej Państwa 

Polskiego. Wzrostowi świadomości i tożsamości zawodowej towarzyszyła postępująca profesjonalizacja 

kuratorów sądowych. Pojawiły się stowarzyszenia kuratorskie, fundacje, związki i inne organizacje 

kuratorskie skupiające przedstawicieli naszej grupy zawodowej, które w ramach środowisk lokalnych 

podejmują i realizują społecznie istotne projekty. Zaczęliśmy być innowacyjni, dokształcać się, wzbogacać 

warsztat naszej pracy, sięgać po nowe instrumenty i narzędzia ją wspomagające. 

To wszystko wydarzyło się za sprawą grupy naszych Koleżanek i Kolegów, którzy nie tylko mieli 

marzenia, ale efektywnie zaczęli je ziszczać. Dlatego, w imieniu Krajowej Rady Kuratorów, chciałbym przy 

tej okazji serdecznie podziękować wszystkim Koleżankom i Kolegom, którzy w jakimkolwiek stopniu 

przyczynili się do tego, że ustawa o kuratorach sądowych, w obecnym kształcenie, jest z nami 

od dwudziestu lat, a w szczególności (w kolejności alfabetycznej): Teresie Boruckiej, Piotrowi 

Burczykowi, Marii Dąbskiej, Adamowi Gutenbergowi, Magdalenie Jamzie, Annie Korpanty, Alinie Kuli, 

Andrzejowi Martuszewiczowi, , Andrzejowi Rzepniewskiemu, Irenie Szostak, Antoniemu Szymańskiemu 

i Wiesławowi Wychowskiemu. Zachowujemy też w pamięci Ś.p. Annę Bałazy, która aktywnie brała udział 

w pracach nad ustawą, i Ś.p. Tadeusza Jedynaka- wielkiego jej orędownika, podkreślającego jej rangę. 

W imieniu Krajowej Rady Kuratorów pragnę również pogratulować wszystkim kuratorom sądowym 

w Polsce tworzącym grono szacowanych jubilatów skupionych w samorządzie kuratorskim, który został 

powołany do życia uchwaloną przed dwudziestoma laty ustawą. Życzę Koleżankom i Kolegom Kuratorom 

Sądowym dalszych sukcesów na ścieżce kariery zawodowej i w życiu osobistym. Życzę także 

nam wszystkim kolejnych lat pod rządzami ustawy o kuratorach sądowych i tego, aby ewentualne 

jej zmiany stanowiły ewolucję i progres, wzmacniając rangę zawodu kuratora sądowego i służąc 

społeczeństwu.

mailto:krajowarada.kuratorow@o2.pl

