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Pan
PRZEMYSŁAW WENERSKI 
SZEF REDAKCJI PROGRAMU „ALARM”

W związku z emisją materiału, który został zaprezentowany w programie „Alarm” podczas wydania

z 31 stycznia 2019 roku, doszło do najprawdopodobniej niezamierzonej, jednakże bardzo istotnej omyłki, 

która niesie daleko idące skutki dotyczące postrzegania grupy zawodowej kuratorów sądowych 

przez społeczeństwo. Zwłaszcza, że czas antenowy programu „Alarm” przypada na okres największej 

oglądalności, po głównym wydaniu wieczornych wiadomości TVP 1. 

Osoby przedstawione w nadanym przez Państwa materiale pełnią funkcję kuratora określoną 

w przepisach prawa rodzinnego (Tytuł III, Dział III Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, art. 178- 184), 

nie wykonują pracy na rzecz sądu, a jedynie wypełniają obowiązki reprezentacyjne, a także opiekuńcze 

wobec osób ubezwłasnowolnionych częściowo i nie mają nic wspólnego z kuratorami sądowymi 

w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o kuratorach sądowych (t.j. Dz.U. z 2018 roku, poz. 1014).

Tymczasem pokazany przez Państwa materiał sugeruje, że osobami odpowiedzialnymi za los dwojga 

ubezwłasnowolnionych częściowo kobiet są właśnie kuratorzy sądowi. Sprzyja temu szczególnie podpisanie 

i tytułowanie obydwu osób pełniących funkcję kuratora dla osoby ubezwłasnowolnionych częściowo 

jako „kuratorów sądowych”, a przede wszystkim wyeksponowanie w materiale tablicy urzędowej „Sąd 

Rejonowy Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej”. Poza tym, Pani Katarzyna Henderek- redaktor realizująca 

materiał, stawia pytanie „Czy tacy kuratorzy mają pracować w polskich sądach?”, co niedwuznacznie

sugeruje, że chodzi o kuratorów zawodowych. Efekt ten jedynie potęguje konkluzja prowadzącego program 

Pana Jacka Łęskiego, że „czas, aby sądy uważniej przyjrzały się pracy kuratorów zanim dojdzie do jakiejś 

tragedii”.

Zawodowi kuratorzy sądowi są funkcjonariuszami publicznymi, wykonują zawód zaufania publicznego 

i dlatego taki sposób przedstawienia materiału, także w kontekście różnorodnych wypowiedzi i zachowań 
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zaprezentowanych przez osoby występujące w reportażu, w sposób nie budzący wątpliwości naraża naszą 

grupę pracowniczą na utratę zaufania niezbędnego dla wykonywania zawodu. 

Pragnę przy tym podkreślić, że Krajowa Rada Kuratorów zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy o kuratorach

sądowych jest reprezentantem kuratorów sądowych i nie możemy przejść obojętnie wobec materiału, 

którego sposób realizacji odbiega od zasad rzetelnego i etycznego dziennikarstwa.

W mojej ocenie istnieje możliwość polubownego rozwiązania tej sytuacji, bez konieczności 

odwoływania się do dostępnych instrumentów prawnych. Za satysfakcjonujące i wystarczające uznamy 

rozwiązanie, które częściowo pokrywa się z propozycją, która została mi przedstawiona przez 

Panią Agnieszkę Świdzińską. Polegałoby ono na wyemitowaniu w przyszłym tygodniu, na początku jednego 

z programów „Alarm”, o tej samej porze emisji- po głównym wydaniu wieczornych wiadomości TVP 1, 

dwuminutowego felietonu, w którym w górnej połowie ekranu wyemitowane zostałyby zdjęcia osób 

pełniących obowiązki kuratorów dla ubezwłasnowolnionych częściowo pokazanych w programie w dniu 

31 stycznia 2019 roku, a pozostałą połowę wypełniłby biały napis na czarnym tle „Osoby te pełnią 

obowiązki kuratorów w rozumieniu prawa cywilnego i w żaden sposób nie należy łączyć ich 

z zawodowymi kuratorami sądowymi zatrudnionymi w sądzie. Tablica urzędowa „Sąd Rejonowy Zespół 

Kuratorskiej Służby Sądowej” zaprezentowana w materiale wyemitowanym 31 stycznia 2019 roku, 

została w nim zamieszczona omyłkowo”.

Uprzejmie proszę o życzliwe zapoznanie się z podniesionymi argumentami i przychylne 

ustosunkowanie się do przedstawionej propozycji. Wyrażam nadzieję, że zostanie ona przez Pana przyjęta. 

Będę zobowiązany za potraktowanie sprawy jako pilnej i udzielenie odpowiedzi do 4 lutego, od czego 

uzależniam ewentualne dalsze uzgodnienia lub działania. 
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