Sygn. akt I ACz 615/14

POSTANOWIENIE
Dnia 9 kwietnia 2014 r.
Sad Apelacyjny we Wroclawiu — Wydzial I Cywilny w sktadzie:

Przewodniczacy Spdzia SA: Tadeusza Nowakowski (spr.)
Spdzia SA: Franciszek Marcinowski
Spdzia SA: GraZyna Matuszek

pa rozpoznaniu w dniu 9 kwietnia 2014 r. na posiedzeniu niejawnym we Wroclawiu
sprawy z pow6dztwa:
przeciwko:

a rozw6d

na skutek zatalenia kuratora
na postanowienie Sac:1u Okrpgowego we Wroclawiu
z dnia 6 lutego 2014 r., sygn. akt XIII RC 3177/12

postanawia:
1.

zmienie zaskarione postanowienie w ten sposob, ie przyznao
kuratorowi rodzinnemu przy S4dzie Rejonowym dla Wroclawia
Fabryczna wynagrodzenie w kwocie 74,95 it, ktore nakazao wypiacia
tymczasowo z sum budietowych Skarbu Patistwa — Sadu Okrcgowego
we Wroclawiu;

2.

nakazaa uiScio powodowi na rzecz Skarbu Paristwa — S4du Okrqgowego
we Wroclawiu kwotc 74,95 z, tytulem pokrycia kosztow wynagrodzenia
kuratora s4dowego.
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UZASADNIENIE
Zaskar2onym postanowieniem Sad Okrcgowy we Wroctawiu odmowit
przyznania wynagrodzenia

kuratorowi zawodowemu Sac:1u Rejonowego

dla Wroclawia Fabrycznej. W uzasadnieniu wskazat, 2e zgodnie z tre§cia art. 91 ust.
1 i 3 ustawy o kuratorach sqdowych ryczatt przystuguje kuratorowi za sporzadzenie
wywiadu §rodowiskowego, w niniejszej za § sprawie wobec skierowania kuratora pod
wadliwy adres wywiad nie zostal przeprowadzony, co uniemo2liwiato przyznanie
wynagrodzenia ryczattowego.
W zaZaleniu kurator zawodowy, domagata sic zmiany postanowienia poprzez
uwzglcdnienie wniosku o przyznanie wynagrodzenia argumentujqc, 2e podjal
czynnoSci we wskazanym miejscu zamieszkania strony, gdzie ustalit, Ze strona
zamieszkuje pod innym adresem, o czym poinformowat Sad zlecajacy
przeprowadzenie wIA%riadu. W utasadnienld odwotat sic do orzecznictwa
wskazujacro na dodatkowy chirakter czynno§ci podlegajacych wynagrodzeniu
ryczaltem oraz fakt poczynienia ustalen negatywnych.
W odpowiedzi na zatalenie powod wniost o jego oddalenie w cato§ci.
Sqd Apelacyjny zwaiyi, co nastepuje:

ZaZalenie jest uzasadnione.
Kurator zglosita roszczenie o zaptatc ryczattu w kwocie 74,95 zt na podstawie
art. 91 ustawy o kuratorach sadowych. Jakkolwiek w istocie odczytywany literalnie
przepis ten przewiduje ryczatt za przeprowadzenie wywiadu §rodowiskowego, to
jednak w ocenie Sadu Apelacyjnego dokonujac jego wykladni nie moZna tracib z polat
widzecii4 tunkcji wynagrodzenia ryczattowego oraz charakteru czynno§ci za ktore
przystuguje tego rodzaju wynagrodzenie. Zgodzio sic zatem naleZy z przytoczonym
przez skarZaca orzecznictwem, w szczegOlno§ci w zakresie: w jakim wskazuje ono
na dodatkowy charakter czynno§ci za ktore przystuguje ryczatt: „Do analogicznego
wniosku pro wadzi takte systemowy kontekst art. 91 ust. 1 pkt 3 u.k.s., jeZeli bow/em
w § 3-10 rozporzadzenia z dnia 12 czerwca 2003 r. w sprawie standardOw
obciVania pracq kuratora zawodowego do czynnoci mieszczqcych sig poza
standardowymi obowiaz-kami kuratora ustawodawca zalicz- yt in. in. sputzadzanie
wywiadow .§rodowiskowych i obecno.§6 przy kontaktach z dzieckiem

Powy2sza
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okolicznoS6 nabiera szczeg6Inego znaczenia w polaczeniu z istota wynagrodzenia
ryczattowego, kt6rego celem jest niewqtpliwie pokrycie koszt6w zwiazanych z
podjeciem zleconych czynnoSci np. koszt6w dojazdow, utraconego czasu. Majac to
na uwadze trudno zgodzio sic z wykladnia proponowana przez Sad I instancji, czy
te2 powoda, l2 nie przystuguje wynagrodzenie ryczattowe kuratorowi, w sytuacji kiedy
kurator powzial czynnoSci, generujace pa jego stronie koszty, co jednak na skutek
niesumiennoSci strony nie doprowadzito do sporzadzenia wywiadu Srodowiskowego
w sensie pozytywnym. Brak podstaw do przerzucania ryzyka ponoszenia koszt6w
zwiazanych z sporzadzaniem

jako dodatkowych czynnoSci

wywiad6w

Srodowiskowych na kuratora zawodowego, zwlaszcza kiedy, co nale2y ponownie
podkreSlio, brak sporzadzania wywiadu w znaczeniu pozytywnym by wynikiem bledu
strony, ktary zostat powielony nastepnie przez Sad I instancji. Niewatpliwie inna
ocena tego „ryzyka" kuratora zawodowego nastqpilaby w sytuacji, kiedy
sporzadzanie tego rodzaju wywiadow bytoby czynnoScia w ramach normalnych
obowiazk6W stu2bowych kuratora zawodowego, za kt6re otrzymuje ona
wynagrodzenie zasadnicze, czy te2 kuratorowi przystugiwatby staly miesieczny
ryczatt za sporzadzanie tego rodzajy czynnoSci (niezale2nie od ich liczby I wyniku
czynnoSci). Stusznie zreszta wskazat Sad Apelacyjny w Katowicach w postanowieniu
z dnia 24 lipca 2002 r., sygn. akt II AKz 650/02, i2 wywiad (ktOry przecie2 nale2y
odr62nio od samego kwestionariusza), mo2e zawierao ustalenia negatywne.
Orzeczenie to zapadto na tie postcpowania karnego, ale majac na uwadze w istocie
zbie2noSO przepis6w o wynagrodzeniu i czynnoSciach kurator6w, do ktorych sic
odwoluje zawarte w nim argumenty znajduja zastosowanie w postepowaniu
cywilnym. Wskazao nale2y, ze zastosowania w niniejszej sprawie argumentacji
powolanej w tym orzeczeniu nie mo2na dezawuowao jedynie z powodu tego, iZ w
sprawie w kt6rej zapadto cytowane orzeczenie kurator wystuchat sasiadow.
Konkludujac zatem bezspornie skar2aca podjeta dzialania zmierzajace do
wykonania zleconych czynnoSci, ktOre wygenerowaly po jej stronie koszty, ktorych
pokryciu stuZy instytucja wynagrodzenia ryczattowego. W wyniku podjctych
czynnoSci ustalita okoliczno§ci o charakterze negatywnym, ktore uniemoZliwity
zgodne ze zleceniem i oczekiwaniem Sadu zakohczenie zleconych czynnoSci, o
czym poinformowala Sad I instancji umo2liwiajac mu jecinoczeSnie pocijccie
czynnoSci w sposob prawidlowy. Majac to na uwadze, jak r6wnie2 fakt, i2 brak
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zgodnego z oczekiwaniem Sadu 1 instancji, zakonczenia zleconych czynnoSci by
wynikiem blcdu strony, brak podstaw do odmowy przyznania kuratorowi
wynagrodzenia ryczaltowego, z tego tylko powodu, i2 czynnoS6 nie zakonczyta sic
sporzqdzeniem wywiadu rodowiskowego w znaczeniu pozytywnym.
Z tych te2 przyczyn, nale2ato na podstawie art. 386§1 k.p.c, w zw. z art.
397 § 2 k.p.c. oraz w zw. z art. 90 ust. 1 w zw. z art. 91 ust. 1 pkt 2 w zw.
z art. 91 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2011 r. o kuratorach sqclowych, zmienia
zaskarZone postanowienie i przyznae skar2qcej wynagrodzenie ryczattowe, o czym
orzeczono w pkt. 1 sentencji.
W pkt. 2 sentencji, majqc na uwadze okolicznoSci sprawy, a zwlaszcza fakt, i2
sporny koszt (pokrycia wynagrodzenia kuratora) jest wynikiem niesumiennego
dzialania powoda (wskazania w pozwie wadliwego adresu zamieszkania strony
przeciwnej) powielonego przez Sd i instancji, obowigzkiem jego pokrycia obciq2ya
nale2alo powoda (art. 108 § 1 k.p.c. w zw. z art. 103 k.p.c. w zw. z art. 113 u.k.s.c.)
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