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Rzecznik Dyscyplinarny 
Kuratorskiej Służby Sądowej 
okręgu
Sądu Okręgowego w Poznaniu

Sąd Dyscyplinarny 
Kuratorskiej Służby Sądowej 
okręgu Sądu Okręgowego 
w Poznaniu

Wniosek w przedmiocie 
wszczęcia postępowania dyscyplinarnego 

wobec kuratora sądowego SR w ... 
Pana ....

Na podstawie art. 59 pkt 2 w związku z art.58 ust 3 ustawy z dnia 27lipca 
200ir. o kuratorach sądowych wnoszę o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec 
Pana ... s. ... ur...., zam. ...(kuratora specjalisty w I ZKSS SR w ... obwinionego o to, że 
swoim zachowaniem w dniu 14.08.2oi3r w siedzibie SR w ... dopuścił się ciężkiego 
naruszenia obowiązków pracowniczych - poprzez świadome spożywanie alkoholu w 
miejscu pracy - tym samym:
- naruszył art.5 .ipkt 2 Ustawy z dnia 27.07.200ir o kuratorach sądowych, dotyczący 
posiadania nieskazitelnego charakteru niezbędnego do wykonywania zawodu kuratora 
zawodowego.
- nie zastosował się do pkt.3 Kodeksu Etyki Kuratora z którego wynika, że kurator winien 
kierować się zasadami uczciwości, honoru i szacunku dla innych osób oraz przestrzegać 
dobrych obyczajów.
- nie zastosował się do art. 6.1 Ustawy o kuratorach, który jednoznacznie w ślubowaniu , 
które każdy kurator składa przed przystąpieniem do wykonywania pracy, nakłada na osobę 
wykonującą zawód kuratora sądowego standardy postaw i zachowań niezbędnych do 
wykonywania powierzonych mu zadań, zwracając szczególną uwagę na kierowanie się 
zasadami etyki zawodowej.
- uchybił godności sprawowanego urzędu kuratora sądowego.

Biorąc powyższe pod uwagę proponuję wymierzenie kary wydalenia ze 
służby kuratorskiej.



Uzasadnienie

Kurator specjalista I ZKSS SR w...( Pan... w dniu 14.08.2013 roku w siedzibie SR w... w 
czasie wykonywania obowiązków służbowych spożywał alkohol. Jak wynika z notatki 
służbowej /k 2 ,n / , sporządzonej z opisu zdarzenia, przez wiceprezesa SR w... jeden z 
pracowników Sądu Rejonowego w... anonimowo, około godziny 13.30 zawiadomił go 
powyższym zdarzeniu. Natychmiast podjęte działania potwierdziły, że kurator pełniący tego 
dnia dyżur w sądzie przebywał w pomieszczeniu na parterze obok biura podawczego i tam 
spożywał alkohol. Po interwencji pracodawcy, został on przebadany na obecność alkoholu 
przez funkcjonariuszy policji. Na badanie wyraził zgodę. Ostateczny wynik 
przeprowadzonego badania wykazał obecność w wydychanym powietrzu około i,7omg/l tj. 
około 3,5 promila alkoholu. ... zobowiązany został do natychmiastowego zaprzestania 
wykonania czynności służbowych tego dnia, zaś kierownik I ZKSS w ... zobowiązany został 
do zapewnienia zastępstwa w tym dniu.... od czasu zdarzenia tj. od 14.08.20i3r nie stawił 
się w pracy. Była to nieobecność usprawiedliwiona .Początkowo powodem był pobyt w 
szpitalu w dniach 16.08.20i3r. - 08.09.20i3r. /k 21/- Od 0 9 .0 9 .2 0 ^ . do dnia 13.02.201^ 
przebywał na zwolnieniu lekarskim, zaś od 14.02.20i4r - 13.06.20i4r w/w przebywał na 
zasiłku rehabilitacyjnym. /k 94/
Z uwagi na fakt, że w czasie prowadzonego postępowania wyjaśniającego konieczne jest 
przesłuchanie osoby, wobec której toczy się postępowanie, rzecznik podjął decyzję o 
zawieszeniu postępowania wyjaśniającego./k8o/
Z uwagi, że przewidywany termin powrotu do pracy kuratora, który przypadał na dzień 
16.06.20i4r, w/ w wezwany został do złożenia tego dnia wyjaśnień w sprawie /k ioo,io i/.
W dniu 16.06.20i4r rzecznik wydał postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania 
wyjaśniającego /kios/.
Pan... stawił się na wezwanie rzecznika w dniu 16.06.20i4r./kio6/.
Przed przystąpieniem do składania wyjaśnień został zapoznany z całością dotychczas 
zgromadzonego materiału dowodowego oraz został pouczony o swoich prawach i 
obowiązkach, które po odczytaniu przez rzecznika własnoręcznie podpisał./kio6,io8/.
W czasie składanych wyjaśnień w/w przyznał się do stawianych mu zarzutów. Potwierdził 
istnienie problemu alkoholowego. Tłumaczył swe zachowanie trudną sytuacją rodzinną i 
prawną./kiog-ii2/ Początkowo wyraził chęć składania wyjaśnień na piśmie /k 106/. Jednak 
podczas rozmowy telefonicznej w dniu 24.06.20i4r. oświadczył, że nie będzie składał 
żadnych wyjaśnień i że nie będzie rozmawiał z rzecznikiem. Jeżeli Rzecznik coś od niego 
chce, to chce aby zwrócił się do niego na piśmie./k 129/
Rzecznik przesłuchał w charakterze świadka bezpośredniego przełożonego Pana ..., Pana ...
-  kierownika I ZKSS w ...^124-128/. Kierownik w swoich zeznaniach poinformował, że 
problem spożywania alkoholu nie miał prawdopodobnie charakteru jednorazowego. W 
biurku obwinionego znalazł bowiem tuż po zdarzeniu dużą ilość pustych butelek po 
alkoholu i niedopitą puszkę z piwem. /ki26/
Rzecznik, po zgromadzeniu całości materiału dowodowego w sprawie wydal 
postanowienie o zamknięciu z datą.0 4 .0 7.2 0 ^  postępowania wyjaśniającego. Powiadomił 
o tym Pana...
Jednocześnie postępowanie wyjaśniające wykazało, że przeprowadzona kontrola 
wykonywanych zadań kuratora specjalisty Pana ... w I ZKSS w ... w dniach 4 -17.0 7.2 0 ^



przez kierownika zespołu Pana ... ^35-36/ oraz kontrola przeprowadzona przez Kuratora 
Okręgowego w dniach 26.08.2014 - i8 .n .2 0 i3 r ^47-72/ wypadły negatywnie.
Negatywnie również o sposobie wykonywania obowiązków służbowych wypowiadał się w 
opinii Prezes SR w ... /k^i/ oraz kierownik I ZKSS w ... Pan ... /k35/.
Wobec w/w zapadł w dniu 14.05.2014^ prawomocny wyrok SR Poznań - Grunwald i Jeżyce, 
gdzie za przestępstwo z art.224 par lkk wobec ... warunkowo umorzono postępowanie 
karne. Poinformował o tym ... podczas składania wyjaśnień w dniu 16.06.20i4 r/kii2 /
Wyniki postępowania wyjaśniającego, przeprowadzone przez rzecznika dyscyplinarnego na 
zlecenie Prezesa SO w Poznaniu z dnia 20.08.20i3r /ki,io/dotyczące zachowania kuratora 
specjalisty Pana ... w dniu 14.08.20i4r., w czasie wykonywania czynności służbowych na 
terenie SR w ..., jednoznaczne wykazały konieczność wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie 
postępowania dyscyplinarnego przeciwko w/w, a proponowany wymiar kary jest adekwatny 
do popełnionego czynu..

Lista osób podlegających wezwaniu na rozprawę przed Sąd Dyscyplinarny:
-obwiniony
-świadkowie

Wykaz pozostałych dowodów do przeprowadzenia przez Sąd Dyscyplinarny

Ki, 10 - pismo Prezesa SO w Poznaniu do Rz. D. nakazujące wszczęcie postępowania 
wyjaśniającego i skierowanie wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego 
K2,11 - notatka Prezesa SR w ... dotycząca zdarzeń w dniu 14.08.20i4r 
K3 - postanowienie o wszczęciu postępowania wyjaśniającego 
K4-7 -  informacje o wszczęciu postępowania wyjaśniającego
K 7, 8, 9, 20, 29, 42, 43, 44, 45, 46, 79, 93 - notaki Rz.D. dotyczące ustalenia nieobecności w 
pracy...
K13,14,-15 - pisma o wydanie opinii dot .Pana ...
K30 - opinia B.K.O.
K35 - opinia kierownika I ZKSS w ...
K40-41 - opinia Prezesa SR w ...
K47 - kopia protokołu z kontroli BKO z dnia 26.08-18.11.2oi3r 
K39 - pismo Pana ... do RZ.D.
K75-78 - kopie zwolnień lekarskich Pana ...
K80 - postanowienie o zawieszeniu postępowania wyjaśniającego 
K81-90 - informacje zawieszeniu postępowania wyjaśniającego 
K 91-92- kopia informacji ZUS-u w Poznaniu
K 92-94 - kopia decyzji ZUS-u o przyznaniu świadczenia rehabilitacyjnego 
K105 - postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania wyjaśniającego 
K 106 - notatka z rozmowy z Panem ... w dniu 16.06.2014
K107 - kopia zaświadczenia lekarskiego dot. braku przeciwwskazań do wykonywania pracy
na stanowisku kuratora
K108 - pouczenie o prawach i obowiązkach
K 119 - notatka z rozmowy z Panem ...



K132 - notatka dotycząca nieobecności Pana ... w pracy (urlop wypoczynkowy)
K133 - informacja dla Pana ... o zamknięciu postępowania wyjaśniającego 
K134 -  postanowienia o zamknięciu postępowania wyjaśniającego 
K 135-136 - wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego.
K 137 - informacja dla Pana ... o skierowaniu do Sądu Dyscyplinarnego wniosku o wszczęcie 
postępowania dyscyplinarnego 
K138-141 - zawiadomienia

Na podstawie art. 2i3§ikpk wnoszę o wystąpienie przez Sąd Dyscyplinarny o wydanie 
karty karnej obwinionego.


