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ROLA KURATORA RODZINNEGO W POSTĘPOWANIU SĄDOWYM 

 

 

 Ministerstwo Sprawiedliwości w piśmie z dnia 9 lipca br. (DWOiP-III-073-25/10) 

zwróciło się za pośrednictwem prezesów sądów okręgowych o zebranie informacji o 

występujących w praktyce problemach związanych z wykonaniem orzeczeń rodzinnych. 

Ma ono związek z prośbą Rzecznika Praw Dziecka skierowaną do Ministra 

Sprawiedliwości o podjęcie działań w celu dokonania stosownych nowelizacji w 

Kodeksie postępowania cywilnego, w szczególności poprzez ustanowienie upoważnienia 

ustawowego do wydania aktu wykonawczego normującego postępowanie kuratora przy 

wykonywaniu orzeczeń sądu opiekuńczego.  

 Sprawa odpowiedniego unormowania postępowania mającego na celu wykonanie 

orzeczeń sądu rodzinnego jest bardzo poważna i nie ogranicza się wyłącznie do 

problemów praktycznych w wykonaniem orzeczenia. Jest to przede wszystkim problem 

systemowy: statusu, roli i zadań kuratora w tym postępowaniu. Obowiązujące przepisy 

nie pozwalają na precyzyjne określenie zadań i sposobów działania kuratora rodzinnego 

(procedur jego postępowania), co jest źródłem wielu nieporozumień. Z jednej strony 

formułowane są nadmierne oczekiwania w stosunku do kuratorów i obarczanie ich 

odpowiedzialnością za wszelkie nieszczęścia w nadzorowanych rodzinach, jak to miało 

miejsce w przypadkach medialnie nagłośnionych spraw związanych z przemocą w 

rodzinie lub odebraniem dzieci, czy problemów z wykonaniem orzeczeń w sprawach 

kontaktów. Z drugiej, mamy do czynienia z minimalizowaniem znaczenia ich pracy i 

kwestionowaniem ilości i różnorodności ich zadań, ze względu na brak stosownych 

regulacji w wielu obszarach ich działalności, co wyraża się m.in. w pomniejszaniu 

wielkości obciążenia obowiązkami służbowymi, w ignorowaniu potrzeb kadrowych tej 

części służby kuratorskiej, a na poziomie współpracy z sędziami – z kwestionowaniem 

składanych przez kuratorów rodzinnych wniosków w sprawie modyfikacji orzeczenia, 

itp.  

 Krajowa Rada Kuratorów od wielu lat postuluje ustanowienie kuratora rodzinnego 

„organem postępowania wykonawczego” oraz potwierdzenie takiego statusu i 

wynikających z niego kompetencji odpowiednimi unormowaniami w kodeksie 

postępowania cywilnego (k.p.c.). Wymienione na początku pismo Ministerstwa 

Sprawiedliwości po raz pierwszy daje szansę na zebranie postulatów środowiska 

kuratorskiego i potwierdzenie ich realności odpowiednimi przykładami z codziennej 

praktyki kuratora rodzinnego.  

 Poniżej przedstawiam moje uwagi odnoszące się do zagadnienia statusu kuratora 

rodzinnego i jego zadań w sprawach prowadzonych przez sąd rodzinny. Bez wątpienia 

wymagają one doprecyzowania i uszczegółowienia o refleksje i doświadczenia innych. 
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Poniższy tekst jest przede wszystkim próbą opisania aktualnej sytuacji prawnej 

kuratorów rodzinnych, materiałem do refleksji i zachętą do dyskusji nad 

sygnalizowanymi w nim problemami.  

 Ministerstwo Sprawiedliwości oczekuje od prezesów sądów okręgowych do dnia 

31 sierpnia br. „informacji o występujących w praktyce problemach z wykonaniem 

orzeczeń sądu opiekuńczego”. Od ilości i jakości zasygnalizowanych problemów i 

przedłożonych argumentów zależeć będzie czy podejmie ono stosowne działania 

legislacyjne, a to z kolei ma wielki wpływ na rozwiązanie wielu problemów 

dotyczących kuratorów rodzinnych. Dlatego poważne zastanowienie się nad statusem 

prawnym kuratorów (rodzinnych) i wynikającymi stąd problemami oraz wieloma innymi 

problemami praktycznymi z codziennej pracy jest kwestią o znaczeniu zasadniczym. 

 

1. Status prawny kuratora rodzinnego – ewolucja przepisów. 

 

 W przeciwieństwie do statusu prawnego kuratora dla dorosłych, który z mocy art. 2 

k.k.w. jest organem postępowania wykonawczego, status kuratora rodzinnego na gruncie k.p.c. 

czy ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich (u.p.n) jest niesprecyzowany. Kurator to 

bliżej nieokreślony podmiot uczestniczący w wykonaniu orzeczeń i zarządzeń sądu 

opiekuńczego i sądu dla nieletnich. Chociaż nie zawsze tak było.  

 Do roku 2000 obowiązywał przepis art. 571 k.p.c. zgodnie z którym kurator rodzinny 

posiadał status „społecznego organu pomocniczego w sprawach opiekuńczych małoletnich”, a 

jego prawa i obowiązki oraz nadzór nad jego działalnością miał określić Minister 

Sprawiedliwości w drodze rozporządzenia.
1
 Użycie pojęcia „społeczny organ pomocniczy” jest 

zrozumiałe w historycznym kontekście umieszczenia tego przepisu w k.p.c. W chwili 

uchwalenia k.p.c. (1964 r.) „ustalanie warunków życia małoletnich, nad którymi ustanowiono 

opiekę lub małoletnich pozostających u rodziców, którym ograniczono władzę rodzicielską, 

udzielanie pomocy rodzicom i opiekunom w zakresie wykonywania władzy rodzicielskiej i 

sprawowania opieki, wskazywanie kandydatów na opiekunów oraz wykonywanie innych 

czynności zleconych przez władzę opiekuńczą”
2
 należało do zadań „inspektorów społecznych 

przy sądzie powiatowym” ustanowionych w 1956 roku. W odróżnieniu od kuratorów dla 

nieletnich, którzy od 1959 roku mogli wykonywać swoje obowiązki także zawodowo, 

inspektorzy pełnili je wyłączenie społecznie. Przez cały okres istnienia tego organu, do 1973 

roku, nie było inspektorów zawodowych. Sytuacja uległa zmianie w 1973 r. kiedy to na mocy 

rozporządzenia MS w sprawie kuratorów nieletnich dotychczasowe obowiązki inspektorów 

społecznych przejęli kuratorzy nieletnich, którzy już wówczas pełnili swoje funkcje zarówno 

                                                 
1
 Art. 571 § 1 Przy sądzie opiekuńczym działają społeczne organy pomocnicze w sprawach opiekuńczych 

małoletnich.  

§2 Minister Sprawiedliwości określi w drodze rozporządzenia zasady i tryb powoływania oraz odwoływania i 

zawieszania w czynnościach społecznych organów pomocniczych, o których mowa w paragrafie pierwszym, ich 

prawa i obowiązki oraz nadzór nad ich działalnością. (Dz.U.64.43.296 tekst pierwotny)  
2
 §4 Rozp. MS z dn. 3.07.1956 r. o inspektorach społecznych przy sądach powiatowych, Dz.U.1956.29.134. 
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społecznie, jak i zawodowo
3
. „Uzawodowienie” kuratora nieletnich nie wpłynęło jednak na 

zmianę terminologii użytej w art. 571 k.p.c. i w dalszym ciągu kurator pozostał „społecznym 

organem pomocniczym”.
4
  

                                                 
3
 Dz.U.1973.18.107: § 13. W celu realizacji swych obowiązków kurator jest uprawniony do: 

1) odwiedzania osób, nad którymi sprawuje dozór lub które pozostają pod nadzorem sądu opiekuńczego, w miejscu 

zamieszkania, pracy lub w szkole, 

2) kontrolowania postępowania osób, o których mowa w pkt 1, oraz żądania od nich niezbędnych wyjaśnień i 

informacji, 

3) przeglądania akt sądowych i sporządzania z nich odpisów w związku z wykonywaniem czynności zleconych przez 

sąd lub sędziego dla nieletnich, 

4) korzystania z pomocy szkół, poradni specjalistycznych, właściwych instytucji państwowych i społecznych, 

5) składania do sądu wniosków w sprawach nieletnich, w szczególności wniosków o uchylenie dozoru, o 

odwołanie zawieszenia umieszczenia w zakładzie poprawczym, o odwołanie warunkowego zwolnienia z zakładu 

poprawczego lub o zmianę środka wychowawczego, a także zawiadamiania sądu o potrzebie podjęcia czynności w 

sprawach opiekuńczych, 

6) zwracania się do sądu o udzielenie niezbędnych wskazówek co do sposobu wykonywania swych obowiązków. 

§ 14. 1. Do obowiązków kuratora w sprawach nieletnich należy: 

1) wykonywanie czynności zleconych przez sędziego dla nieletnich do czasu wydania orzeczenia, 

2) sprawowanie dozoru nad nieletnim, 

3) wykonywanie innych czynności zleconych przez sąd lub sędziego dla nieletnich. 

2. Do obowiązków kuratora w sprawach opiekuńczych należy: 

1) wykonywanie czynności zleconych przez sąd przed wydaniem orzeczenia, 

2) sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem obowiązków rodzicielskich przez rodziców, którym władzę rodzicielską 

w ten sposób ograniczono, oraz udzielanie tym rodzicom pomocy w wychowywaniu dziecka, 

3) wskazywanie kandydatów na opiekunów, kontrolowanie sytuacji dzieci, nad którymi ustanowiono opiekę, i 

udzielanie pomocy w zakresie sprawowania tej opieki, 

4) wykonywanie innych czynności zleconych przez sąd opiekuńczy. 

§ 18. Z chwilą powierzenia dozoru kurator powinien: 

1) zaznajomić się z orzeczeniem oraz z aktami sprawy nieletniego, 

2) nawiązać niezwłocznie kontakt z nieletnim, jego rodziną i środowiskiem, jak również ze szkołą, do której nieletni 

uczęszcza, z zakładem pracy, w którym nieletni pracuje, oraz z organizacjami, w których działalności nieletni 

uczestniczy, 

3) poczynić niezbędne starania, aby nieletni przestrzegał porządku prawnego, a zwłaszcza nie popełnił 

przestępstwa, oraz stosował się do orzeczenia sądu, uczęszczał do szkoły, przygotowywał się odpowiednio do swoich 

uzdolnień do zawodu lub wykonywał społecznie pożyteczną pracę, 

4) udzielać nieletniemu niezbędnej pomocy w rozwiązywaniu trudności życiowych, w kontynuowaniu nauki lub w 

przygotowywaniu się do zawodu, w uzyskaniu pracy i w razie potrzeby poddaniu się leczeniu, 

5) podejmować starania o wykonywanie przez rodziców lub opiekuna ich obowiązków wobec nieletniego, 

6) składać sądowi nie rzadziej niż co trzy miesiące pisemne sprawozdanie o zachowaniu się nieletniego, z tym 

jednak zastrzeżeniem, że sprawozdanie należy złożyć niezwłocznie w razie stwierdzenia, że nieletni popełnił 

przestępstwo, nie stosuje się do orzeczenia sądu lub w inny sposób narusza porządek prawny, 

7) zawiadomić niezwłocznie sąd o powołaniu nieletniego do pełnienia czynnej służby wojskowej, 

8) podejmować inne niezbędne czynności związane ze sprawowaniem dozoru. 

§ 19. Przepis § 18 stosuje się odpowiednio do sprawowania nadzoru nad sposobem wykonywania władzy 

rodzicielskiej. 
4
 Warto zauważyć, że rozporządzenie to zostało wydane na podstawie dwóch delegacji ustawowych; na podstawie 

art. 493 § 2 K.p.k. z 1928 r. (Dz.U.1950.40.364) w związku z art. III pkt 1 przepisów wprowadzających K.p.k. 

(Dz.U.1969.13.97) oraz na podstawie wspomnianego wyżej art. 571 K.p.c. Jeden akt wykonawczy służył 

wykonaniu dwóch różnych ustaw opartych na odmiennych procedurach prawnych: karnej i cywilnej. W aktualnym 

stanie prawnym taki zabieg legislacyjny jest nieprawidłowy, albowiem na mocy Konstytucji RP „Rozporządzenia są 

wydawane przez organy wskazane w Konstytucji, na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie i 

w celu jej wykonania. Upoważnienie powinno określać organ właściwy do wydania rozporządzenia i zakres spraw 

przekazanych do uregulowania oraz wytyczne dotyczące treści aktu.” (art. 92 ust. 1). Ponadto zgodnie z Rozp. 

Prezesa Rady Ministrów z dn. z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”: „Na podstawie 

jednego upoważnienia ustawowego wydaje się jedno rozporządzenie, które wyczerpująco reguluje sprawy 

przekazane do unormowania w tym upoważnieniu.” (§ 119. 1). Ww norma konstytucyjna stała się m.in. powodem 

zakwestionowania przez Rzecznika Praw Obywatelskich rozporządzenia MS z dnia 12.06.2003 r. w sprawie 
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 Stan taki utrzymywał się do 1986 roku, kiedy to na podstawie upoważnienia z ustawy 

ustrojowej – Prawo o ustroju sądów powszechnych (1985 r.), wydano rozporządzenie MS w 

sprawie kuratorów sądowych, które uchyliło rozporządzenie z 1973 r. w sprawie kuratorów 

nieletnich, wskutek czego została zerwana więź przepisów dotyczących kuratorów rodzinnych z 

kodeksami. Tym samym przepis art. 571 k.p.c. stał się „martwy”, albowiem nie było już ani 

„społecznego organu pomocniczego”, ani rozporządzenia, które miałoby regulować zadania i 

obowiązki tegoż organu. Jako zbyteczny artykuł 571 k.p.c. został skreślony podczas nowelizacji 

kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (k.r.o.) i k.p.c. w dniu 21.12.2000 r. i tym samym z k.p.c. 

zniknął „społeczny organ pomocniczy”.  

 W 2001 r. ustawa o kuratorach wprowadziła do k.p.c. przepisy dotyczące możliwości 

zlecania kuratorom wywiadów środowiskowych (art. 561
1
, 565

1
, 570

1
 k.p.c.), a kolejna 

nowelizacja k.p.c. wprowadziła do tego kodeksu „Oddział 5. Sprawy o odebranie osoby 

podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką”. Wraz z tą ostatnią zmianą 

kurator rodzinny zyskał faktyczny status organu wykonawczego w sprawach o odebranie osoby 

podlegającej władzy rodzicielskiej…(568
6-13

 k.p.c.)
5
. Jednak do dnia dzisiejszego k.p.c. nie 

używa nazwy „organ postępowania” na określenie kuratora sądowego, ani też w żaden sposób 

nie definiuje jego roli na gruncie postępowania w sprawach opiekuńczych i w sprawach 

nieletnich (w obu przypadkach postępowanie prowadzi się na podstawie procedury cywilnej). 

Jego rola w postępowaniu związanym z wykonywaniem nadzoru nie jest sprecyzowana, 

podobnie jak jego obowiązki i uprawnienia. A powinny być.  

 Trzeba pamiętać, że ustawy ustrojowe (u.s.p. i u.k.s.) nie opisują zadań kuratora, a 

jedynie wskazują na ich charakter (art. 1 u.k.s. i art. 147 § 2 u.s.p.). Natomiast zadania i inne 

wykonywane przez nich czynności wynikają z przepisów szczególnych – k.k.w., k.p.c., u.p.n., 

ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Problem w tym, że 

spośród wymienionych ustaw, tylko ustawa o wychowaniu w trzeźwości reguluje udział kuratora 

w tym postępowaniu i zakres jego działań w nadzorze nad sposobem leczenia. W k.p.c. znaleźć 

można wyłącznie pewne regulacje odnoszące się do wspomnianego już zadania odebrania osoby 

podlegającej władzy rodzicielskiej.  

 W pewnym sensie wskazywał na to H. Haak stwierdzając, że: „Kodeks rodzinny i 

opiekuńczy oraz kodeks postępowania cywilnego tylko w kilku wypadkach określają konkretne 

zadania społecznych organów pomocniczych sądu opiekuńczego. W szczególności jednym z 

zarządzeń, jakie może zostać wydane przez sąd opiekuńczy w sytuacji, gdy dobro dziecka jest 

zagrożone jest poddanie wykonywania władzy rodzicielskiej stałemu nadzorowi społecznego 

organu pomocniczego sądu (art. 109 § 2 pkt 3 k.r.o.). Z treści art. 165 § 1 k.r.o. wynika, że przy 

wykonywaniu nadzoru nad sprawowaniem opieki sąd opiekuńczy może korzystać z pomocy 

społecznego organu pomocniczego w sprawach opiekuńczych.”
6
 Wskazane przez autora przepisy 

odnoszą się, o czym będzie mowa w dalszej części opracowania, do działania sądu. Rola 

kuratora sądowego, jako podmiotu wykonującego orzeczenie pozostaje całkowicie nieokreślona. 

Taki stan rzeczy implikuje stosunkowo duży margines swobody w zakresie formułowania listy 

                                                                                                                                                             
szczegółowego sposobu wykonywania uprawnień i obowiązków kuratorów sądowych, jako niekonstytucyjnego 

(pismo RPO do MS z dnia 13.03.2008 - RPO-517732-VII/714/05/JZ).  
5
 Por. H. Haak, Ochrona prawna udzielana przez sąd opiekuńczy, Toruń 2002, s. 348, 364n, 374-376. 

6
 Tenże, Władza rodzicielska. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Toruń 1995, s. 238.  
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zadań wykonywanych przez kuratorów rodzinnych, a także znaczny stopień arbitralności, w 

zakresie ich treściowego określenia.  

 Dla potwierdzenia tej tezy wystarczy kuratorom z różnych części Polski (może nawet w 

ramach jednego okręgu sądowego) zadać pytanie: co to jest nadzór, czemu ma służyć, w jaki 

sposób ma być wykonywany i jakimi środkami, jakie uprawnienia i jakie obowiązki ma 

sprawujący nadzór, a jakie poddany nadzorowi podopieczny? Prawdopodobnie okazałoby się, że 

można na nie udzielić nieskończonej ilości odpowiedzi, które dałoby się wyrazić przy pomocy 

ogólnej formuły: u nas robi się to tak, a tak…, w okręgu A nadzór sprawuje się w taki sposób, a 

w okręgu B w inny. Jednak na pytanie jak powinien być sprawowany, który ze sposobów opisu 

nadzoru jest właściwy i na podstawie jakiego kryterium, nikt nie jest w stanie dać odpowiedzi, 

ponieważ brak na ten temat stosownych regulacji prawnych. Gdyby nie fakt, że większość 

kuratorów rodzinnych była wprowadzona do zawodu przez kolegów, którzy pamiętali jeszcze 

rozporządzenie w sprawie kuratorów nieletnich (1973 r.) mieliby oni dzisiaj nie lada problem z 

wykonywaniem podstawowego zadania kuratorskiego, czyli nadzoru. 

 Kurator dla dorosłych ma w tym zakresie stosowne uregulowania w k.k.w. i w aktach 

wykonawczych dotyczących dozoru, kary ograniczenia wolności, FPP, itd. wydanych na 

podstawie odpowiednich delegacji w tymże kodeksie. Warto w tym kontekście przeanalizować 

treść rozdziału XI k.k.w. (art. 169 – 176), który jest poświęcony dozorowi. Są tam wyraźnie 

wskazane obowiązki skazanego, podmioty sprawujące dozór, cel dozoru i obowiązki podmiotów 

sprawujących dozór, a także delegacja do wydania aktów wykonujących ustawę.  

 Zresztą nie tylko k.k.w. określa i reguluje prawa i obowiązki organów postępowania 

wykonawczego. K.p.c. również zawiera takie regulacje, z tym że w stosunku do orzeczeń 

wykonanych w drodze egzekucji. Cała część III k.p.c. reguluje kwestie postępowania 

egzekucyjnego (czyli postępowania podejmowanego w celu wykonania orzeczenia sądu w 

drodze egzekucji), w tym określenie organów tego postępowania, zakresu ich uprawnień i 

obowiązków, sposobów postępowania, w najdrobniejszych szczegółach
7
 i to niezależnie od 

ustawy normującej ustrój komorników sądowych
8
. Używana czasem argumentacja przeciwko 

uregulowaniu statusu prawnego kuratora rodzinnego w k.p.c., ze względu na zbyt szczegółowy i 

kazuistyczny charakter proponowanych regulacji, jawi się w świetle powyższego jako mało 

przekonująca.  

 Reasumując to co powiedziano powyżej należy stwierdzić, iż:  

 Nie ma przeciwwskazań dla uregulowania statusu kuratora w k.p.c. Takie uregulowanie 

miało już miejsce w czasach kiedy kuratela była wyłącznie społeczna, a także wtedy, 

kiedy kadra zawodowa była znacznie słabiej wykształcona i przygotowana do 

wykonywania zadań, niż obecnie. 

 Skoro w k.p.c. uregulowano status organów postępowania wykonawczego polegającego 

na egzekucji świadczeń i dóbr, czyli komornika sądowego, to można to również zrobić w 

                                                 
7
 Część ta obejmuje niemal 30% objętości całego kpc: 331 artykułów, w tym 10 delegacji do wydania rozporządzeń 

(art. 765 §1, 811, 772, 783 §2, 830, 855 §2, 863, 868, 1046 §1, 1064), w sumie 115 (z 388) stron przepisów 

(maczkiem). 
8
 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (tekst jednolity: Dz.U.2006.167.1191) 
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stosunku do kuratora sądowego, który w swojej codziennej działalności ingeruje w 

stosunki wewnątrzrodzinne, wolność wychowania, poszanowanie miru domowego i inne 

konstytucyjnie chronione prawa i wolności obywatelskie.  

 Unormowania zawarte w art. 598
6-13

 k.p.c. stawiają kuratora de facto w roli organu 

wykonawczego sądu, nie ma zatem przeszkód, aby status ten potwierdzić expressis verbis 

także w odniesieniu do pozostałych zadań aktualnie wykonywanych przez kuratorów 

rodzinnych i tych zadań, które można by mu powierzyć jako takiemu właśnie organowi.  

 Jako organ postępowania wykonawczego (wykonujący orzeczenia i zarządzenia sądów) 

kurator zawodowy powinien otrzymać uprawnienia do składania stosownych wniosków 

w sprawach, w których prowadzi postępowanie wykonawcze.
9
 W praktyce dość często 

zdarzają się sytuacje, że po złożeniu takiego wniosku kurator otrzymuje zarządzenie – 

„Kal. za 3 m-ce”. Wniosek o zmianę lub uchylenie środka, jest ważnym instrumentem w 

pracy kuratora, dzięki któremu może on skuteczniej motywować podopiecznego do 

zmiany postępowania, używając go jako swego rodzaju nagrody lub kary. Odrzucenie 

przez sąd „wniosku” kuratora bez jego merytorycznego rozpatrzenia, bez wszczęcia 

postępowania, podważa autorytet kuratora u podopiecznych i zdecydowanie obniża 

możliwość pozytywnego wpływu na podopiecznych. Skoro zatem blisko 40 lat temu 

uprawnienia do składania wniosków przyznano kuratorowi społecznemu
10

, to tym 

bardziej powinien je posiadać lepiej wykształcony i przygotowany do wykonywania 

swoich obowiązków kurator zawodowy. 

 Podobnie ma się sprawa z możliwością zwracania się do sądu o rozstrzygnięcie 

wątpliwości co do wykonania orzeczenia.  

 

2. Rola kuratora rodzinnego w postępowaniu wykonawczym  

 W literaturze znaleźć można dwa zasadnicze sposoby postrzegania roli i zadań kuratorów 

rodzinnych w postępowaniu opiekuńczym. Niektórzy autorzy uważają, że sprowadza się on do 

zbierania i dostarczania sądowi opiekuńczemu możliwie najlepszych informacji o zachowaniu 

się podopiecznych sądu. Inni natomiast widzą w kuratorze autonomiczny organ samodzielnie 

wykonujący orzeczenie w zakresie udzielonych mu szerokich kompetencji. 

Wyrazicielem pierwszego poglądu jest, jak się zdaje, Prof. Feliks Zedler, według którego do 

zadań organu pomocniczego sądu rodzinnego (kuratora) należy:  

- szeroko pojęta informacja sądu o faktach uzasadniających działanie z urzędu, przez co należy 

rozumieć nie tylko informację o faktach uzasadniających wszczęcie postępowania, lecz także 

informacje o zachowaniu się określonych osób, gdy obowiązek pewnych zachowań wynika z 

orzeczenia sądu (a więc sprawy wymagające nadzoru kuratorskiego);  

- wykonywanie czynności dochodzenia związanych z wykrywaniem środków dowodowych; 

                                                 
9
 Aktualnie uprawnienia takie posiada wyłącznie na podstawie art. 34 ust. 2 i 4 ustawy z dn. 26.10.1982 o 

wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W pozostałych sprawach pismo, które kurator rodzinny 

nazywa „wnioskiem o zmianę lub uchylenie orzeczonego środka”, do czego jest zobligowany na podstawie art. 11 

pkt 1 ustawy o kuratorach, posiada dla sędziego rodzinnego wartość „pisma informującego o potrzebie wszczęcia 

postępowania z urzędu” i nie stanowi warunku wystarczającego do wszczęcia takiego postępowania. 
10

 Patrz przyp. 2. 
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- z uwagi na posiadane kwalifikacje zawodowe organ pomocniczy sądu rodzinnego może, w toku 

sprawowanego nadzoru, udzielać również drobnych porad dotyczących wychowania dzieci czy 

też sposobu załatwiania związanych z tym spraw urzędowych. Nie powinny być to jednak 

działania zasadnicze.
11

 

 

Zwolennikami drugiej koncepcji byli Prof. Wanda Stojanowska i prof. Adam Strzembosz 

(1978 r.). Postulowali oni między innymi utworzenie Zespołu Kuratorów Sądu Rodzinnego, 

jako organu pomocniczego wydziału rodzinnego. Miała to być:  

- osobna jednostka organizacyjna, podporządkowana bezpośrednio prezesowi SR, z wydziałem 

powiązana funkcjonalnie, 

- kierownik zespołu – obok zadań kuratorskich, miał organizować, kierować i nadzorować pracę 

zespołu;  

- praca miała się odbywać w „mini-zespołach” (sędzia + kurator) wg terenowego podziału pracy;  

- bezpośredni kontakt z sędzią, nie miał służyć otrzymaniu wytycznych co do sposobu działania 

w danej sprawie, ale wymianie informacji w wypadkach niecierpiących zwłoki lub 

wymagających decyzji sędziego;  

- informacje o sposobie wykonywania orzeczenia sędzia otrzymywałby ze sprawozdań kuratora i 

na ich podstawie podejmowałby decyzje merytoryczne; 

- Zespół miał działać w bezpośredniej bliskości sądu rodzinnego dla łatwych wzajemnych 

kontaktów z sędziami, przy zachowaniu merytorycznej samodzielności i odpowiedzialności za 

poziom realizacji zadań.
12

 

Niemal wszystkie te postulaty znalazły wyraz w u.k.s., ale w żaden sposób nie znalazły 

odzwierciedlenia w k.p.c. Warto zwrócić uwagę, że wymienieni autorzy już w 1978 roku 

krytycznie odnosili się do stanu uregulowań prawnych odnoszących się do postępowania 

wykonawczego w sprawach opiekuńczych: 

Szczególnie dużo kwestii pozostawiono praktyce oraz przepisom niższego rzędu w zakresie 

postępowania wykonawczego w sprawach opiekuńczych małoletnich.  

Ustawodawca w kodeksie postępowania cywilnego nawet w najbardziej ogólny sposób nie 

określił organów, na których ciąży obowiązek wykonania poszczególnych typów orzeczeń sądu 

opiekuńczego, jakie w tym zakresie obowiązują terminy, a także – co należy czynić w 

przypadku niewykonania orzeczenia.
13

 

 

W podobnym duchu rolę kuratorów postrzegała wizytator ds. rodzinnych SO w Warszawie 

SSW Halina Włazewicz (1995 r.), która podczas prac w zespole dr Katarzyny Sawickiej nad 

modelem kurateli sądowej, stwierdziła: „(…) osobiście optuję za powierzeniem kuratorowi 

                                                 
11

 F. Zedler, Sądy rodzinne. Wybrane zagadnienia organizacyjne i procesowe, Wyd. Prawnicze,  Warszawa 1984, s. 

50n. 
12

 W. Stojanowska, A. Strzembosz, O nowe zasady organizacji i postępowania przed sądem rodzinnym, ZN IBPS 

1978, z. 10, s. 256-258. Przedruk: Rodzina i Prawo, 2009 nr 11, s. 7-20. 
13

 Tamże, s. 264. (s. 16 w przedruku) 
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całego postępowania wykonawczego, a co za tym idzie wyposażenie kuratorów w niezbędne 

środki prawne, które umożliwią realizację tych zadań. Sędzia zaś winien podejmować jedynie 

decyzje formalno-prawne zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.”
14

 

 

W tym nurcie sytuuje się także SSO dr hab. H. Haak (2007 r.), który postuluje uregulować 

status, zadania, obowiązki i uprawnienia kuratorów rodzinnych w ramach odrębnej części k.p.c., 

poświęconej postępowaniu wykonawczemu w sprawach opiekuńczych:   

„najwłaściwszym rozwiązaniem byłoby tu wprowadzenie do Kodeksu postępowania cywilnego 

części czwartej o nazwie „Postępowanie wykonawcze”. W tej części powinny zostać umieszczone 

regulacje dotyczące postępowania wykonawczego, w tym również postępowania wykonawczego 

dotyczącego orzeczeń nakazujących odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub 

pozostającej pod opieką. W tej części winny też zostać usytuowane regulacje normujące m.in. 

prawa i obowiązki kuratorów sądowych w zakresie ich zadań wynikających z rozstrzygnięć 

sądu opiekuńczego. Uregulowanie w Kodeksie postępowania cywilnego postępowania 

wykonawczego jest kwestią o podstawowym znaczeniu i mogło już zostać podjęte.”
15

 

  

Propozycje rozwiązań systemowych zgłoszone przez prof. W. Stojanowską i prof. A. 

Strzembosza niewątpliwie inspirowały środowisko kuratorskie i jego liderów A. Martuszewicza, 

A. Korpanty i śp. A. Bałazy, i znalazły wyraz najpierw w tzw. „Modelu kurateli sądowej”, a 

następnie w ustawie o kuratorach. Warto w tym miejscu dodać, że zarówno „Model…” jak i 

ustawa, były wynikiem harmonijnej współpracy kuratorów, sędziów oraz przedstawicieli świata 

nauki i polityki. Wielu twierdzi, że zarówno sama współpraca, jak i jej efekty stanowią świetne 

przykłady dobrej roboty.  

 Pomimo głębokich zmian ustrojowych, a w szczególności nowego usytuowania 

kuratorów w strukturze sądu, nie mówiąc już o wyraźnym podniesieniu oczekiwań w stosunku 

do zawodowej kadry kuratorskiej (wyższe wykształcenie kierunkowe oraz wymagania 

osobowościowe i moralne jak od kandydatów na urząd sędziego), status prawny kuratora w k.p.c 

jest nieokreślony i pod pewnymi względami gorszy niż w czasach odradzania się kurateli 

zawodowej na początku lat 60 – tych XX wieku. Istnieje poważny rozdźwięk pomiędzy statusem 

kuratora rodzinnego wynikającym z u.k.s. a tym, który wynika z przepisów k.p.c., który wywiera 

przemożny wpływ na codzienną praktykę działalności kuratora: wykonywania przez niego zdań 

w środowisku i współpracy z sądem i sędziami rodzinnymi i nieletnich.  

 

 

 

 

                                                 
14

 Model kurateli sądowej opracowany przez Zespół do Spraw Reformy Kurateli Sądowej Ministerstwa 

Sprawiedliwości pod kierunkiem dr Katarzyny Sawickiej, (RN.III.7530-z/3/96), Warszawa 1996, s. 75. 
15

 Opinia na temat rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych 

innych ustaw (druk sejmowy nr 1166), 20.03.2007, por. tenże, Ochrona prawna…, dz. cyt., s. 385n. 
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3. Zadania kuratora w aktualnym stanie prawnym 

KURATORZY 

RODZINNI

Postępowanie

przed sądem

Postępowanie 

wykonawcze

Wywiady 

środowiskowe
Nadzory

Inne zadania

Odebranie osoby 

podlegającej wł. 

rodzicielskiej  

Wywiady 

środowiskowe

Nadzory

tymczasowe

Zadania kuratorów rodzinnych

Mediacje w sprawach 

małżeńskich i 

opiekuńczych

Udział w kontakt. 

rodziców z dziećmi  

?  

 

 Wymienione powyżej zadania realizowane na co dzień przez kuratorów zostały określone 

wyłącznie z perspektywy orzeczniczej, przepisy nic nie mówią o ich wykonaniu, ani o 

podmiocie, który je bezpośrednio realizuje, wciela w życie, nadaje realną, konkretną postać.  

 Z przepisu o nadzorze nie wynika, czy kurator sprawujący nadzór ma podejmować 

działania o charakterze resocjalizacyjno - wychowawczym, w sposób planowy i systematyczny 

czy też ograniczyć się do okresowego sprawdzania warunków życiowych podopiecznych i 

informowania o tym sędziego. Pierwsza z tych funkcji odpowiada rozwiązaniom przyjętym w 

ustawach ustrojowych, które w kuratorze widzą samodzielny organ wykonujący określone 

zadania merytoryczne zmierzające na poziomie behawioralnym do zmiany zachowań i postaw 

podopiecznych. Drugi wariant wskazuje na anachroniczną już dzisiaj wizję organu 

pomocniczego sądu, jako „oczu i uszu sędziego w terenie”, biernego obserwatora sytuacji 

podopiecznych i informatora sądu. 

 Z przepisów k.r.o., k.p.c., czy u.p.n. można się dowiedzieć jedynie co w określonych 

okolicznościach może zrobić sąd i jak ma to zrobić. Brak natomiast wskazań, jak w związku z 

konkretnym orzeczeniem sądu winny zachowywać się podmioty związane z tym orzeczeniem, 

jakie są ich prawa i obowiązki. Oto kilka przykładów:  

 

Nadzór kuratora: 

Sąd może: 

- „poddać wykonywanie władzy rodzicielskiej stałemu nadzorowi kuratora sądowego” (art. 

109 § 2 pkt 3 k.r.o.) 
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- „zastosować nadzór kuratora” (art. 6 pkt 5 u.p.n) 

Kurator: 

- Co może (co mu wolno), a co powinien? – prawa i obowiązki – jaki jest zakres 

odpowiedzialności sądu, a jaki kuratora za wykonanie orzeczenia sądu, 

- Co to właściwie jest nadzór? – definicja, istota i cel 

Nadzorowany:  

- Co może (co mu wolno), a co powinien (musi)? – prawa i obowiązki  

 Formuła orzeczenia w sprawie ograniczenia władzy rodzicielskiej brzmi zazwyczaj 

następująco: „Ograniczyć wykonywanie władzy rodzicielskiej NN nad ich małoletnimi dziećmi 

NNN, przez poddanie jej stałemu nadzorowi kuratora sądowego. Zobowiązać kuratora do 

składania okresowych, co 3 – 6 miesięcy sprawozdań z nadzoru…”. Formuła taka zakłada, że 

wszystkie podmioty uczestniczące w wykonaniu orzeczenia: sąd, sędzia, kurator sądowy, 

podopieczny (rodzic, opiekun, małoletni lub nieletni) tak samo rozumieją jego treść. Wiedzą, 

czym jest nadzór i jakie są jego konsekwencje: Kurator wie jakiego rodzaju zadania ma 

podejmować, a podopieczny wie, że ma obowiązek współpracować z kuratorem, stosować się do 

jego poleceń, udzielać informacji, itp.  

 Tak niestety nie jest!  Żaden przepis nie definiuje, jaki jest cel nadzoru kuratora w 

sprawie opiekuńczej i czemu ma służyć, jakie działania powinien podejmować kurator w celu 

jego realizacji, jakie mu przysługują w związku z tym uprawnienia i jakie nałożono na niego 

obowiązki. Są to kwestie o charakterze zasadniczym, które powinny być usytuowane w 

przepisach rangi ustawy i to nie ustawy o charakterze ustrojowym (ustawa o kuratorach), ale w 

ustawie wiążącej dla ogółu obywateli, czyli w kodeksie, w tym wypadku k.p.c.  

 Żaden przepis nie określa też praw i obowiązków osób oddanych pod nadzór kuratora. 

Na przykład obowiązujące przepisy nie zobowiązują osoby, której ograniczono władzę 

rodzicielską do wpuszczenia kuratora do mieszkania, do udzielania mu odpowiedzi i wyjaśnień 

na zadawane pytania, do stosowania się do poleceń kuratora. Kurator na mocy rozporządzenia 

MS z dnia 13.06.2003 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania uprawnień i 

obowiązków kuratorów sądowych ma obowiązek poinformować podopiecznego o jego prawach i 

obowiązkach (§ 3 ust. 1 pkt 3), które nigdzie nie zostały określone.  

 To, że podopieczni współpracują z kuratorami rodzinnymi i stosują się do ich zaleceń 

należy chyba przypisać niskiej świadomości prawnej podopiecznych. Jednak sytuacja w tym 

zakresie ulega dynamicznym zmianom. Dzięki mediom, szkole i samym kuratorom, świadomość 

ta stale rośnie, podobnie jak rośnie liczba osób korzystających z pomocy prawnej i 

dowiadujących się o swoich prawach oraz sposobach ich obrony. Najbardziej spektakularnym 

przykładem takiego postępowania jest utrudnianie lub uniemożliwianie kontaktów z dzieckiem, 

kiedy to osoby zobowiązane – często za radą fachowców – wykorzystują istniejące w prawie 

luki, w celu sparaliżowania działań kuratora. Wystarczy bowiem, że nie wpuszczą go do 

mieszkania lub na teren posesji i dalsze postępowanie zostaje zatrzymane. Jeśli osoba objęta 

nadzorem odmówi wpuszczenia kuratora do mieszkania lub odpowiedzi na zadawane przez 

niego pytania lub nakładane zobowiązania, nie będzie łamała prawa, ani nie postąpi niezgodnie z 
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orzeczeniem, ponieważ z żadnego z nich nie wynikają dla niego takowe obowiązki. Przypadki 

takie miały już miejsce.  

 Wszystko co w takiej sytuacji może zrobić kurator to poinformować sąd o odmowie 

poddania się orzeczeniu. Ale to sprawy nie rozwiązuje, a powstaje pytanie czy faktycznie 

podopieczny ma obowiązek stosowania się do jakichś ograniczeń, skoro nie wynikają one z 

przepisów prawa albo prawomocnego orzeczenia sądu.  

 Z wyżej wymienionych względów uregulowanie w kodeksie postępowania cywilnego 

kwestii dotyczących nadzoru jest zatem w pełni uzasadnione i ma charakter zasadniczy.  

 

Wywiad środowiskowy w K.p.c. 

Sąd może: 

- Zarządzić przeprowadzenie przez kuratora sądowego wywiadu środowiskowego (art. 434, 

561
1
, 565

1
, 570

1
 k.p.c.) 

Kurator 

- Co może (co mu wolno), a co powinien? – prawa i obowiązki  

- Tryb przeprowadzania wywiadu 

- Znaczenie wywiadu środowiskowego w postępowaniu 

 

 Podobnie, jak w przypadku nadzoru kuratora obowiązujące przepisy wskazują jedynie na 

uprawnienie sądu do zlecenia kuratorowi wywiadu środowiskowego w określonych kategoriach 

spraw. Brak natomiast określenia zakresu treściowego wywiadu oraz obowiązków i uprawnień 

kuratora podczas jego przeprowadzania. Odnosi się to wyłącznie do wywiadów, o których mowa 

w k.p.c. Wywiady o nieletnich posiadają odpowiednie umocowanie w akcie ustawowym (por. 

art. 24 u.p.n.) i delegację do wydania aktu wykonawczego, w którym określono procedurę 

wykonania wywiadów o nieletnich. 

 Ponadto ważne jest także, aby określić znaczenie procesowe wywiadu środowiskowego, 

jest czy nie jest dowodem w sprawie?  

 

Mediacje w sprawach małżeńskich i opiekuńczych 

Sąd może: 

- Jeżeli istnieją widoki na utrzymanie małżeństwa, sąd może skierować strony do mediacji (art. 

436 § 1 k.p.c). Mediatorami mogą być także kuratorzy sądowi… (art. 436 § 3 k.p.c). 

Kurator 

- Co może (co mu wolno), a co powinien? – prawa i obowiązki  

- Warunki przeprowadzania mediacji  

- Kompetencje kuratora 
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- Efekt końcowy - ugoda i jej znaczenie dla sądu 

 

Kontakty nadzorowane przez kuratora 

Sąd może: 

- zezwolić na spotykanie się z dzieckiem tylko w obecności (…) kuratora sądowego (art. 112
2 

§ 

2 pkt 3 k.r.o).  

Kurator 

- Co może (co mu wolno), a co powinien? – prawa i obowiązki  

- Wpływa – nie wpływa na przebieg kontaktu? (w jakim zakresie?) – spacer, kino, Mc 

Donald’s  

- Sprawozdanie (raport) – treść (co?) i znaczenie (po co?) dla sądu (w kontekście wystąpienia 

RPO/323128/99/XI z dn. 5.04.2001: „W świetle przytoczonych przepisów można wyrazić 

pogląd, że stanowisko dziecka przekazane kuratorowi powinno być sygnałem do 

przeprowadzenia przez sąd opiekuńczy posiedzenia wykonawczego z udziałem dziecka oraz 

dalszych odpowiednich działań”) 

 Przytoczony wyżej zapis kodeksowy sprawia, że rola kuratora jest nijaka. Powinien być 

obecny, ale w jakim celu, co jest jego zadaniem, czy tylko bierna obecność i obserwowanie, czy 

też jego rola powinna być bardziej aktywna, powinien moderować spotkanie. Jak ma się 

zachować wobec kategorycznej odmowy kontaktu z rodzicem manifestowanej przez dziecko. 

Kiedy może, a kiedy musi przerwać kontakt? Nie są to kwestie wyłącznie techniki postępowania 

kuratora, do której przygotowują szkolenia kuratorów. Odnoszą się one zarówno do kuratora, jak 

i do osób zobowiązanych i uprawnionych do kontaktu.  

 Jeżeli kontakt ma się odbywać w miejscu zamieszkania dziecka, to czy kurator może 

wyrazić zgodę na zabranie dziecka na spacer, a w upały – na basen. Czy wówczas ma obowiązek 

wraz z uczestnikami kontaktu pluskać się w wodzie?  

 Ustawa powinna określać zakres kompetencji kuratora oraz uprawnień i obowiązków 

osób uczestniczących w kontakcie. Jeżeli nawet nie da się z góry przewidzieć wszystkich 

sytuacji, to jednak pewne ich typy można przewidzieć. Aktualny brak jakichkolwiek regulacji ze 

względu na „odformalizowanie postępowania” rodzi wiele nieporozumień, utrudnia 

wykonywanie orzeczeń, jest źródłem nieograniczonych oczekiwań wobec kuratora przy 

równoczesnym braku jakichkolwiek środków do wykonania orzeczenia.  

 Z rozporządzenia MS z dnia 12.06.2003 r. w sprawie szczegółowego sposobu 

wykonywania uprawnień i obowiązków kuratorów sądowych (Dz.U.2003.112.1064) wynika, że 

kurator ma być obecny przez cały czas trwania kontaktów, dbać, by nie trwały one dłużej niż 

postanowił sąd oraz sporządzić „pisemną notatkę”. W myśl tych przepisów jest więc tylko 

biernym obserwatorem. Nie jest jasne w jakich wypadkach może uznać, że ze względu na dobro 

dziecka zachodzi potrzeba przerwania kontaktu, albo przeciwnie wydłużenia go za zgodą 

opiekuna, albo zmiany miejsca realizacji kontaktu, itp.   
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Odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej  

Sąd na wniosek uprawnionego: 

- zleci kuratorowi sądowemu przymusowe odebranie tej osoby (art. 598
6
 k.p.c.) 

Kurator: 

- W razie przeszkody na skutek ukrycia tej osoby lub na skutek innej czynności przedsięwziętej 

w celu udaremnienia wykonania orzeczenia, kurator sądowy zawiadomi prokuratora. (art. 

598
11

 §1 kpc).  

Prokurator: 

Jakie powinien podjęć działania w związku z zawiadomieniem kuratora (art. 598
11

 §1 kpc)? Czy 

ma zastosowanie art. 211 k.k. (uprowadzenie / zatrzymanie), czy 244 k.k. (nie wykonanie 

zarządzenia sądu)?  

 

 Obowiązujące przepisy sytuują kuratora sądowego w roli organu wykonawczego 

orzeczeń w sprawie odebrania osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub opiece. Policja i 

jednostki pomocy społecznej, od których kurator ma prawo zażądać pomocy, kwestionują to 

uprawnienie kuratora albo zakres żądanej pomocy, w szczególności odnosi się to do dowiezienia 

do placówki dziecka odebranego przez kuratora i przekazanego uprawnionemu 

przedstawicielowi określonej placówki. Przy poparciu przełożonych pracownicy tych jednostek, 

mogą skutecznie uniemożliwić prawidłowe wykonanie orzeczenia. Zachodzi zatem potrzeba 

jednoznacznego stwierdzenia, że podmioty te winny pomagać kuratorowi także w kwestii 

transportu.  

 Potrzeba także wyraźnych wskazań, co powinien zrobić prokurator w przypadku kiedy 

kurator poinformuje go o udaremnieniu mu wykonania orzeczenia. Aktualnie nie są 

podejmowane postępowania w takich sprawach lub są one umarzane. Wydaje się, że pewnym 

rozwiązaniem byłoby wyraźne stwierdzenie, że nie zastosowanie się do orzeczenia sądu w 

przedmiocie odebrania dziecka lub kontaktów z nim, jest przestępstwem podlegającym ściganiu 

z mocy prawa. Wówczas prokurator miałby podstawy do prowadzenia postępowania i 

podejmowania stosownych działań. 

 Ponadto brak wyraźnego określenia warunków w jakich kurator może (powinien, musi) 

odstąpić od wykonania orzeczenia w przypadku zagrożenia dobra dziecka. Bez wątpienia nie da 

się wyliczyć wszystkich sytuacji, w których dobro dziecka może być zagrożone i sposobów 

postępowania kuratora w takich wypadkach. Niewątpliwie jednak można podjąć próbę 

typologizacji takich sytuacji. Analogicznie postąpiono przecież w odniesieniu do zarządzeń sądu 

w przypadku zagrożenia dobra dziecka. W art. 109 §1 k.r.o. postanowiono, że sąd opiekuńczy 

wyda odpowiednie (dla tego zagrożenia) zarządzenia. Przepis ten sam w sobie daje sądowi 

możliwość wydania wszelkich zarządzeń niezbędnych dla ochrony dobra dziecka. Mimo to 

jednak ustawodawca uznał za wskazane sformułowanie w § 2 tego artykułu katalogu 

przykładowych typów tego rodzaju zarządzeń. Podobnie można postąpić w przypadku pewnych 

działań, które w określonych okolicznościach winien podejmować kurator.   
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4. Propozycje KRK  

Krajowa Rada Kuratorów wielokrotnie w ostatnich latach postulowała podjęcie stosownych prac 

nad uregulowaniem statusu prawnego kuratora rodzinnego. Przedkładane wielokrotnie pisma 

zawierały szereg postulatów dotyczących miejsca i roli tego kuratora w postępowaniu oraz 

uregulowania wykonywanych przez niego zadań. Postulaty te dotyczą przede wszystkim  

a) określenia: 

- organów postępowania wykonawczego, w tym kuratora, 

- właściwości miejscowej kuratora, 

- uprawnień tych organów, w szczególności do składania wniosków dotyczących 

modyfikacji orzeczenia i o wyjaśnienie wątpliwości związanych z wykonaniem 

orzeczenia.  

- sankcji za naruszenie obowiązków uczestników, 

- warunków udzielania organowi sądowemu (kuratorowi) pomocy w wykonywaniu zadań 

przez policję i żandarmerię,  

- trybu i warunków składania skarg na czynności organu wykonującego orzeczenie. 

b) odnośnie nadzoru nad wykonywaniem władzy rodzicielskiej:  

- celu nadzoru, 

- obowiązków i uprawnień kuratora w związku z wykonywaniem nadzoru 

- obowiązków i uprawnień osób poddanych nadzorowi (por. alk). 

c) odnośnie uczestnictwa kuratora w kontaktach rodziców z dzieckiem:  

- celu udziału kuratora w kontakcie, 

- obowiązków i uprawnień kuratora w związku z realizacją tego zadania (np. w razie 

konieczności przerwania kontaktu…), 

- obowiązków rodziców, których dotyczy to postępowanie. 

d) odnośnie uczestnictwa kuratora w odebraniu osoby podlegającej władzy rodzicielskiej: 

- jednoznacznego określenia uczestników postępowania w art. 598
13

 k.p.c.,  

- obowiązków i uprawnień kuratora oraz stwierdzenia, że oddanie dziecka, uprawnionemu 

oznacza wykonanie zadania, 

- okoliczności odstąpienia od wykonania orzeczenia, 

- uczestników postępowania (w tym obowiązek zapewnienia transportu do placówki), 

e) uczestnictwa kuratora w wykonywaniu przez sąd opiekuńczy kontroli nad sprawowaniem 

opieki w sprawach osób małoletnich i ubezwłasnowolnionych (udział kuratora w badaniu 

warunków życiowych osób poddanych opiece (§ 260 reg. urz. s.p.): 

f) statusu kuratora rodzinnego w postępowaniu z nieletnimi 
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 określenia zadań kuratora w tym postępowaniu. Co należy do zadań? Wyłącznie nadzór 

kuratora, czy nadzór kuratora i na przykład kontrola zobowiązań i innych, 

nieizolacyjnych środków wychowawczych. 

 

 Potwierdzenie statusu zawodowego kuratora rodzinnego jako organu postępowania 

wykonawczego, wykonującego orzeczenia i zarządzenia sądów opiekuńczych i dla nieletnich 

mogłoby się przyczynić do powierzenia kuratorowi pewnych zadań, które tradycyjnie 

wykonywał, ale wskutek opisanych na początku zmian sytuacji prawnej, stopniowo tracił. Może 

to w znacznym stopniu usprawnić postępowanie wykonawcze, poprawić nadzór nad 

sprawowaniem opieki, czy wykonywaniem środków wychowawczych stosowanych wobec 

nieletnich. Sąd byłby w pewnym zakresie odciążony od wielu czynności administracyjnych i 

kontrolnych, natomiast w dalszym ciągu podejmowałby w tych sprawach decyzje. Takie 

rozwiązanie wydaje się racjonalne i zarazem mieści się w tym nurcie poglądów na temat 

kuratorów rodzinnych, który rekomendowali znani sędziowie i zarazem uczeni prof. W. 

Stojanowska, prof. A. Strzembosz, dr hab. H. Haak, i który najpełniej wyraziła sędzia wizytator 

do sprawa rodzinnych z Warszawy H. Włazewicz. Wymaga to jednak odpowiednich zmian 

legislacyjnych oraz stosownego wzmocnienia etatowego kadry zawodowych kuratorów 

rodzinnych, którzy podjęliby ciężar powierzonych im zadań.  


