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Na zasadzie art. 46 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o kuratorach sądowych 

(t.j. Dz.U. z 2018 roku, poz. 1014, ze zmianiami), w odpowiedzi na pismo z 20 marca 2019 roku, oznaczone

DL-III-406-2/18, Krajowa Rada Kuratorów uprzejmie przedstawia opinię w sprawie projektu ustawy

o nieletnich z 8 marca 2019 roku (projekt wpisany do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady

Ministrów pod numerem UD 480).

Na wstępie zauważyć należy, iż przedstawiony projekt stanowi próbę kompleksowego uregulowania 

kwestii dotyczących nieletnich. Uwzględnia on zarówno dotychczas obowiązujące i ugruntowane 

w rodzimym porządku prawnym rozwiązania dotyczące nieletnich, jak również zawiera nowe elementy, 

które wcześniej nie doczekały się uregulowań na gruncie ustawy. W tym kontekście pozytywnie ocenić 

ujęcie w jednym akcie prawnym przepisów o charakterze procesowym, materialnym i wykonawczym. 

W wielu miejscach projekt zawiera jednak odwołania do aktów wykonawczych rangi rozporządzenia, 

których treść nie została do projektu załączona, co uniemożliwia dokonanie pełnej oceny proponowanych 

rozwiązań i ustosunkowania się do nich. Dotyczy to między innymi zadań związanych z wykonywaniem 

przez nieletnich prac społecznych, których organizację i realizację ustawodawca w całości scedował 

na kuratorów sądowych, czy też kwestii dotyczących zasad funkcjonowania i organizacji ośrodków 

kuratorskich.

Wątpliwości wzbudzają także przepisy, które pozostawiają dowolność co do określenia sposobu 

kontroli orzeczonego środka wychowawczego, nie w zakresie formy tej kontroli, ale jej uregulowania 

w ogóle. W szczególności dotyczy to kontroli obowiązków nałożonych na nieletniego, jego rodziców 

lub opiekunów. Określenie sposobu kontroli nałożonego zobowiązania powinno być integralnym 
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składnikiem każdego orzeczenia sądu, tak aby możliwe było jego efektywne wykonanie. Nic nie stoi 

na przeszkodzie, aby w orzeczeniu uwzględnionych zostało alternatywnie kilka różnych sposobów 

weryfikacji nałożonego zobowiązania. W tym celu organy dokonujące kontroli takiego zobowiązania, 

tj. sąd lub kurator sądowy, powinny być wyposażone w odpowiednie instrumenty umożliwiające 

skuteczne wykonanie tej czynności. Dlatego też, należy wskazać na ich prawo do uzyskiwania od różnych 

podmiotów, w tym także podmiotów leczniczych, psychologów i terapeutów, informacji na temat sposobu 

wypełniania zobowiązania. Zawarte w projekcie przepisy nie zawierają w tym zakresie wystarczających 

regulacji. Co prawda w przypadku kuratorów sądowych istniałaby możliwość stosowania przepisów 

dotyczących uprawnień do przetwarzania danych osobowych uwzględnionych w ustawie ustrojowej, 

które wprowadzone zostały ustawą o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych)<Dz.U. z 2019, poz. 730>, jednakże uzasadnionym jest aby stosowne uprawnienia wynikały wprost 

z przepisów ustawy merytorycznej.

Krajowa Rada Kuratorów wyraża aprobatę dla rozwiązania wprowadzającego dolną granicę wieku 

w sprawach o demoralizację. Wyłączenie z tej kategorii spraw małoletnich poniżej 10 roku życia 

jest uzasadnione przede wszystkim względami rozwojowymi, w szczególności przebiegiem rozwoju 

moralnego człowieka, lecz jednocześnie przeciwdziała ich stygmatyzacji. Nie wyklucza jednocześnie 

możliwości ingerencji sądu, w której dominował będzie jednak aspekt opiekuńczy i co do zasady 

związana będzie ona z dokonaniem oceny sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej nad dzieckiem, 

a nie tylko osoby tego dziecka przez pryzmat jego incydentalnego zachowania się lub incydentalnego 

zdarzenia, w którym brało ono udział. Pozytywnie ocenić należy również wzmocnienie prawa 

procesowych nieletnich, w tym prawa do skorzystania z pomocy obrońcy, i wyszczególnienia sytuacji, 

w których sąd jest zobligowany do wyznaczenia nieletniemu obrońcy zurzędu. Uwagę zwraca fakt, 

że o ile ustawodawca zadbał o gwarancje procesowe nieletnich dotkniętych niepełnosprawnością 

fizyczną, np. niemych lub głuchych, o tyle całkowicie pominął nieletnich dotkniętych 

niepełnosprawnością intelektualną. W ocenie Krajowej Rady Kuratorów wyznaczenie nieletniemu 

obrońcy z urzędu, w sytuacji gdy nie jest on reprezentowany przez obrońcę z wyboru, powinno 

następować każdorazowo także w przypadku nieletnich upośledzonych umysłowo w stopniu 

umiarkowanym, znacznym lub głębokim. 

Krajowa Rada Kuratorów docenia starania ustawodawcy na rzecz stworzenia warunków do realizacji

orzeczeń o zobowiązaniu nieletnich do wykonania prac społecznych. Uregulowania w tej kwestii 

przypominają nieco zasady wykonywania kary ograniczenia wolności przez dorosłych sprawców 

przestępstw, w szczególności poprzez to, że zadania związane z kontrolą i organizacją prac społecznych 

wykonywanych przez nieletnich w całości spoczywają na kuratorach sądowych, a koszty ubezpieczenia 

od następstw nieszczęśliwych wypadków ponosi Skarb Państwa. W ocenie Krajowej Rady Kuratorów 

zarówno kwestie dotyczące orzekania o tym środku wychowawczym, jak również kwestie dotyczące 



jego wykonywania nie zostały w wystarczającym stopniu uregulowane w przedstawionym projekcie 

i wymagają dodatkowego opracowania. Przede wszystkim brak jest przepisu, który regulowałby 

co powinno zawierać orzeczenie sądu o zastosowaniu takiego środka, jak miałby on zostać 

w tym orzeczeniu wyrażony- czy miałby być orzekany na czas określony z uwzględnieniem liczby 

miesięcy i godzin pracy, które nieletni miałby każdego miesiąca wykonać, czy też orzeczenie miałoby 

charakter otwarty i całkowicie uznaniowy co do czasu jego trwania i wymiaru wykonywanej pracy, 

co budzi bardzo znaczące wątpliwości przede wszystkim natury konstytucyjnej (projektowane przepisy 

zawierają tylko regulację wskazującą, że nieletni nie może pracować dłużej niż 2 godziny dziennie i pracy 

nie może wykonywać w dni ustawowo od niej wolne). Ponieważ przepisy normujące tę kwestię wchodzą 

w zakres praw i wolności obywatela, a jest nim również nieletni, zatem konieczne jest ich uregulowanie 

w ustawie. Projektowane rozwiązania nie pozwalają również na rozstrzygnięcie jakiego rodzaju 

stanowisko kurator sądowy ma odebrać od nieletniego i jego rodziców- o wyrażeniu lub braku zgody 

na wykonywanie pracy, czy też dotyczące innych kwestii. Wątpliwości budzi też nałożenie na kuratora 

obowiązku rozpoznania możliwości psychofizycznych nieletniego przed wyznaczeniem mu miejsca, 

w którym będzie on mógł wykonywać pracę społeczną. Rozpoznanie takich możliwości powinno 

następować jeszcze na etapie postępowania przed sądem i od jego wyników zależeć powinno czy wobec 

nieletniego środek w postaci zobowiązania do wykonania prac społecznych w ogóle powinien zostać 

zastosowany.

Projektowane przepisy całkowicie pomijają też kwestię związaną z zapewnieniem nieletniemu 

środków ochrony indywidualnej, odzieży roboczej, narzędzi do wykonywania pracy, szkolenia z zakresu 

bezpieczeństwa i higieny pracy. Domniemywać należy, iż kwestie te uregulowane zostaną 

w rozporządzeniu, jednakże bez znajomości jego treści pozostaje to wyłącznie w sferze domysłów. 

Krajowa Rada Kuratorów wyraża poparcie dla ustawowego uregulowania kwestii związanych 

z wykonywaniem środka wychowawczego w postaci skierowania nieletniego do ośrodka kuratorskiego 

i podziela opinię projektodawców, że jest to bardzo ważny środek wychowawczy, czego wyrazem wydaje 

się być możliwość jego zastosowania jako środka tymczasowego. W 2017 roku Krajowa Rada Kuratorów 

we współpracy z Rzecznikiem Praw Dziecka wypracowała standardy pracy ośrodków kuratorskich. 

Jednym z pojawiających się tam postulatów było wydzielenie w budżecie sądów rejonowych środków 

na funkcjonowanie ośrodków kuratorskich. Dlatego też z satysfakcją dostrzegliśmy w przedstawionym 

projekcie przepis, który oceniamy pozytywnie, a który określa, że działalność ośrodka kuratorskiego 

jest finansowana ze środków budżetu sądu rejonowego, z wydzielonych na ten cel środków. 

Projekt nie precyzuje niestety w jaki sposób będą wynagradzani za prace w ośrodku kuratorzy 

zawodowi. Domniemywać można zatem, iż utrzymany zostanie dotychczasowy, bardzo niedoskonały 

model wynagradzania oparty o uznaniowe dodatki specjalne, który sprawia, że za taką samą pracę osoby 

wykonujące ją w ośrodkach kuratorskich uzyskują zróżnicowane wynagrodzenie. Zdaniem samorządu 

kuratorskiego stan ten powinien ulec radykalnej zmianie, a kwestie związane z wynagrodzeniem 

kierownika ośrodka kuratorskiego i zatrudnionych w nim wychowawców powinny zostać określone 

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



Natomiast przewidziano w nim, że osoby nie będące zawodowymi kuratorami rodzinnymi realizują 

zadania w ośrodku kuratorskim na podstawie umowy zawartej z dyrektorem sądu, co budzi wątpliwości. 

W ocenie Krajowej Rady Kuratorów umowę taką powinien zawierać prezes sądu, gdyż to właśnie 

on wykonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec kuratorów zawodowych. 

Przedstawione w projekcie rozwiązania niemal w całości przeniesione zostały z rozporządzenia 

Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 października 2001 roku w sprawie ośrodków kuratorskich (Dz.U. Nr 120 z 

2001 roku, poz. 1294). Odbiegają one w swej konstrukcji od rozwiązań ustrojowych w obrębie 

kuratorskiej służby sądowej. Zdaniem Krajowej Rady Kuratorów uzasadnionym jest, aby kierownik 

ośrodka kuratorskiego analogicznie do kierownika zespołu kuratorskiego powoływany był przez prezesa 

sądu okręgowego na wniosek kuratora okręgowego i po zasięgnięciu opinii prezesa sądu rejonowego. 

W kompetencji prezesa sądu rejonowego pozostawać powinno jedynie powoływanie wychowawców 

w ośrodku kuratorskim, przy czym każdorazowo po zasięgnięciu opinii kuratora okręgowego. 

Wykonywanie zadań w ośrodku kuratorskim jest czynnością ponadstandardową i nie wchodzącą 

w zakres obowiązków kuratora sądowego, zatem podstawowym warunkiem dla możliwości powierzenia 

kuratorowi obowiązków kierownika ośrodka, czy też wychowawcy, każdorazowo powinno być 

dobrowolne wyrażenie przez niego zgody na ich przyjęcie. 

Krajowa Rada Kuratorów pozytywnie ocenia szeroki sposób określenia czynności kuratora 

zawodowego, co pozwala na ich dobór i stosowanie w różnych kategoriach spraw. Uzupełnienia wymaga 

jednak katalog wniosków, z którymi kurator zawodowy może występować do sądu. W szczególności 

o wnioski dotyczące zawieszenia postępowania wykonawczego, wstrzymanie wykonania środka 

wychowawczego, poddanie nieletniego badaniom w opiniodawczym zespole sądowych specjalistów 

lub badaniom biegłych, w tym biegłych z zakresu psychiatrii. Kurator sądowy wykonując postępowanie 

w różnych kategoriach spraw dotyczących nieletnich powinien mieć realną możliwość sygnalizowania 

sądowi okoliczności, które wpływają na przebieg prowadzonego postępowania wykonawczego. 

Jest to szczególnie istotne w sytuacji, gdy postępowanie to z przyczyn obiektywnych nie może 

być wykonywane, albo w sytuacji, gdy ujawniające się czynniki wskazują na konieczność pogłębionej 

diagnozy nieletniego- czy to pod kątem wystąpienia z wnioskiem o zmianę środka wychowawczego, 

czy to ze względu na trudne do usunięcia wątpliwości związane ze stanem zdrowia nieletniego dotyczące 

w ogóle celowości wykonywania środka. Dlatego też, wyposażenie kuratora sądowego w takie 

instrumenty jest konieczne. Jednocześnie nie dostrzegamy uzasadnienia dla wprowadzania przepisu, 

który nakładałby na kuratora sądowego obowiązek podejmowania na zlecenie sądu czynności innych 

niż wynikające z zakresu spoczywających na nim zróżnicowanych i wszechstronnych obowiązków 

określonych przepisami prawa. Funkcjonowanie takiego przepisu mogłoby sprzyjać nadużyciom, 

stąd powinien on ulec wyeliminowaniu. 



PROPOZYCJE SZCZEGÓŁOWE.

Art. 4.

ust. 1- zmienić kolejność i policję uwzględnić przed sądem rodzinnym, tak aby zachowana została 

właściwa kolejność i gradacja osób, podmiotów oraz organów, które należy zawiadomić 

w przypadku stwierdzenia okoliczności świadczących o demoralizacji nieletniego. 

Zachowanie kolejności osób, podmiotów i organów jest istotne, gdyż policja i sąd powinny 

być powiadamiane o przejawach demoralizacji wymagających interwencji państwa. Incydentalne 

palenie tytoniu przez nieletniego w pierwszej kolejności co najwyżej skutkować powinno 

powiadomieniem jego rodziców o dostrzeżonych, niepokojących zachowaniach. 

ust. 4- przeformułować przepis w taki sposób, aby nakładał na dyrektora szkoły obowiązek podjęcia 

działań w sytuacji, gdy demoralizacja lub czyn karalny związane są z realizacją obowiązku szkolnego 

lub nauki, a rodzice lub opiekun nieletniego wyrażają zgodę na zastosowanie przez niego środków 

wychowawczych.

Jeżeli nie zostaną zawarte gwarancje dotyczące obligatoryjności takiego działania ze strony 

dyrektora szkoły, przepis ten może być w ogóle nie wykorzystywany, gdyż dominować mogą 

postawy asekuracyjne wynikające z niechęci do przejęcia odpowiedzialności za tak podjętą decyzję. 

Art. 5.

Wykreślić „współdziałające z sądem rodzinnym”, a także uzupełnić o „podmioty lecznicze i banki”.

Niezrozumiałe jest wprowadzenie ograniczenia uzyskiwania przez sąd tylko informacji 

od podmiotów z nim współdziałających. Możliwość uzyskania takiej informacji przez sąd powinna 

być uwarunkowana wyłącznie celami postępowania, a do ich udzielenia powinien być zobowiązany 

każdy. Wprowadzenie gwarancje możliwości uzyskania przez sąd takich informacji od wszystkich 

podmiotów jest oczywiste i nie wymaga szerszego uzasadnienia. Dla klarowności przepisu należy 

wymienić wśród podmiotów, które w szczególności są zobowiązane do udzielenia takiej informacji, 

podmioty lecznicze i banki.

Art. 8

Nadać brzmienie „(…) zakresu opieki psychiatrycznej, neurologicznej lub leczenia uzależnień, (…)”.

Ograniczenie możliwości umieszczenia w zakładzie leczniczym tylko do opieki psychiatrycznej 

lub leczenia uzależnień eliminuje znaczną ilość schorzeń, które mogą stanowić przesłankę 

do umieszczenia nieletniego w takim zakładzie. Stąd propozycja uzupełnienia przepisu także 

o schorzenia neurologiczne.



Art. 11 i art. 18 ust. 2.

Wykreślić „może”.

Określenie sposobu kontroli realizacji zobowiązania powinno być obligatoryjne, gdyż pozwoli 

to na efektywne wykonanie orzeczenia.

Art. 18 ust. 1 pkt 2

Po słowach „zobowiązać rodziców albo opiekuna” dodać „do przeprowadzenia czynności niezbędnych 

do umieszczenia nieletniego w ośrodku socjoterapii”. Po przecinku dodać „a także” i w pozostałej 

części pozostawić brzmienie bez zmian. 

W praktyce często dochodzi do sytuacji, gdy nieletni kwalifikujący się do pobytu w ośrodku 

socjoterapii nie jest zdiagnozowany, a rodzice uchylają się od wykonania takiej diagnozy. Wówczas 

zanim nastąpi zobowiązanie do podjęcia współpracy z ośrodkiem socjoterapii należy ich zobowiązać 

do tego, aby podjęli czynności na rzecz uzyskania dla nieletniego skierowania do takiego ośrodka 

(diagnoza) i umieszczenia go w nim.

Art. 20 ust. 1

Po słowach „sąd rodzinny orzeka z urzędu” dodać „lub na wniosek kuratora sądowego”.

Ponieważ sąd może zlecić kuratorowi kontrolę wykonania obowiązku nałożonego na rodziców 

lub opiekuna nieletniego, zatem uzasadnionym jest, aby wskazać, że postępowanie w sprawie 

nałożenia kary pieniężnej w sytuacji uchylania się od wypełniania obowiązku może być wszczęte 

także na wniosek kuratora kontrolującego zobowiązanie. 

Art. 30

Nadać brzmienie „ust. 1. Postępowanie w sprawie nieletniego można zawiesić na czas określony 

lub bezterminowo gdy zachodzi przeszkoda w jego prowadzeniu, w szczególności wtedy gdy nieletni 

ukrywa się i nie można go ująć, opuścił miejsce dotychczasowego pobytu i obecne miejsce jego pobytu 

nie jest znane, wyjechał za granicę i miejsce jego pobytu nie jest znane. 

ust. 2. Przepis art. 30 ust. 1 stosuje się odpowiednio w postępowaniu wykonawczym”.

Uzasadnione jest rozszerzenie przesłanek do zawieszenia postępowania. W praktyce zdarzają się 

takie sytuacje, gdy z przyczyn obiektywnych niemożliwe jest prowadzenie postępowania 

wykonawczego, a nie istnieją podstawy formalne dla jego zawieszenia. Wprowadzenie takiego 

przepisu eliminowałoby sygnalizowany problem. 

Art. 38 ust. 2

Dodać punkt w brzmieniu: „jest upośledzony umysłowo w stopniu umiarkowanym lub głębokim”.

Upośledzenie umysłowe nie jest chorobą psychiczną, jednakże w bardzo znaczny sposób wpływa 

na możliwość zrozumienia niektórych treści, a tym samym możliwość przedstawiania swoich racji. 

Skoro preferencyjne warunki zagwarantowane zostały nieletnim dotkniętym ułomnością, 



np. głuchym lub niemym, to brak jest uzasadnienia dla zagwarantowania analogicznych praw 

osobom dotkniętym deficytami intelektualnymi. 

Art. 41 ust. 2

Wykreślić. 

W ocenie Krajowej Rady Kuratorów przepis ten stanowi nieuzasadnione ograniczenie w prawach

procesowych pokrzywdzonego, który chce być reprezentowany przez pełnomocnika i we własnym 

zakresie zapewnił sobie tę reprezentację. 

Art. 60 ust. 3

Wykreślić „mu bliską”, dodać „w szczególności” przed słowami „przedstawiciela szkoły, do której 

nieletni uczęszcza, asystenta rodziny, koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej lub przedstawiciela 

organizacji społecznej”.

Intencją projektowanego przepisu wydaje się być doprowadzenie do sytuacji, w której 

przy czynnościach wykonywanych przez policję każdorazowo nieletniemu towarzyszyła będzie 

znana mu osoba, którą darzy on zaufaniem. Jednocześnie, nie powinna być to osoba przypadkowa, 

której przymioty mogą budzić wątpliwości. Dlatego to nieletni powinien wskazać osobę, w obecności 

której odbywało będzie się przesłuchanie z tych kategorii osób, które zostały wymienione 

w przepisie. Oczywistym jest wówczas, że nieletni nie wskaże asystenta rodziny lub koordynatora 

pieczy zastępczej jeśli nie są mu znani i nie prowadzą pracy z rodziną nieletniego. 

Art. 63 ust. 6

Wykreślić „może”. Dodać „W szczególnie uzasadnionych przypadkach, jeśli zachodzi potrzeba 

pozyskania dodatkowych informacji na temat rodziców nieletniego, w szczególności 

ich funkcjonowania w lokalnym środowisku, w tym znanych uzależnień, bądź danych na temat stanu 

ich zdrowia, sąd może dodatkowo zlecić przeprowadzenie wywiadu przez kuratora sądowego”.

Zasadą powinno być, że w sytuacji, gdy nieletni jest pensjonariuszem placówki sąd, o informacje 

o nim zwraca się do tej właśnie placówki, a nie dokonuje zlecenia przeprowadzenia wywiadu 

środowiskowego. Placówka dysponuje najbardziej aktualnymi informacjami o nieletnim, pełnymi 

danymi na temat stanu jego zdrowia, zachowania się, wypełniania obowiązku szkolnego, 

zaangażowania rodziców w kontakt z placówką, itp. W takiej sytuacji, wywiad środowiskowy 

przeprowadzony w miejscu zamieszkania zwykle niewiele wnosi, chyba że jego celem 

nie jest pozyskanie informacji stricte dotyczących nieletniego lecz jego rodziców. 

Art. 73 ust. 4

Nadać brzmienie „Koszty postępowania mediacyjnego ponoszą strony lub Skarb Państwa”.

Rozwiązanie, w którym kosztami postępowania mediacyjnego każdorazowo obarczony byłby Skarb 

Państwa wydaje się opierać o założenie, iż będzie to czynnik zachęcający nieletniego, jego rodziców 

i pokrzywdzonego do skorzystania z takiej metody rozwiązania sporu. W naszej opinii o kosztach 



tych każdorazowo orzekać powinien sąd, uwzględniając zarówno status materialny osób biorących 

udział w mediacji, jak i ich rolę (sprawca, pokrzywdzony), a także wynik mediacji. Koszty 

postępowania mediacyjnego powinien ponosić przede wszystkim sprawca czynu karalnego, 

jeśli nie naruszałyby one możliwości zaspokojenia elementarnych potrzeb życiowych jego rodziny, 

w szczególności jeśli w wyniku przeprowadzonego postępowania mediacyjnego nie zostało 

osiągnięte porozumienie. 

Art. 93

Rozważyć należy potrzebę wyłączenia stosowania na zasadach określonych art. 10§4 kodeksu 

karnego lub art. 5§2 kodeksu karnego skarbowego, środka wychowawczego w postaci nadzoru 

odpowiedzialnego rodziców, w sytuacji gdy nieletni przestał już podlegać władzy rodzicielskiej. 

Wydaje się, że rodzica nieletniego należy w takiej sytuacji traktować jako osobę godną zaufania, 

która udziela za niego poręczenia. Podobna wątpliwość nasuwa się także w zakresie możliwości 

zastosowania zobowiązania do podjęcia nauki w sytuacji, gdy nieletni ukończył już 18 lat 

i nie spoczywa na nim ustawowy obowiązek nauki. 

Art. 98

Uzupełnić katalog czynności policji wykonywanych na zlecenie sądu o „doprowadzania do (…) rodzin

zastępczych zawodowych (…), ustalania miejsca pobytu nieletniego”.

W projektowanym przepisie wymienione zostały przykładowe czynności, które policja wykonuje 

na polecenie sądu. Skoro wymienione zostały czynności związane z doprowadzaniem nieletnich 

do różnego rodzaju placówek, to konsekwentnie wymienić należy również instytucję pieczy 

zastępczej mającą wymiar środka wychowawczego. Nadto, w celu uniknięcia wątpliwości co do tego, 

który organ jest właściwy do ustalania miejsca pobytu nieletniego należy wyszczególnić także tę 

czynność, która w sposób oczywisty pozostaje w kompetencjach funkcjonariuszy policji. 

Art. 102 ust. 2

Uzupełnić o pozostałe wnioski, do składania których należy upoważnić kuratorów sądowych (vide

uwagi do art. 155 ust. 2).

Art. 149

Uzupełnić katalog osób i instytucji do których może zwracać się sąd lub kurator o informacje o frazę 

„właściwego podmiotu, w tym leczniczego lub terapeutycznego”.

Znaczna liczba zobowiązań nakładanych na nieletnich dotyczy ich udziału w zajęciach o charakterze 

terapeutycznym, czy też podjęcia leczenia. Dlatego też, uzupełnienie katalogu instytucji, od których 

sąd lub kurator sądowy mogą pozyskiwać informacje o podmioty prowadzące działalność leczniczą 

lub terapeutyczną jest konieczne dla uniknięcia dywagacji na temat ich uprawnień do pozyskiwania 

informacji od tych podmiotów (co zdarza się obecnie). 



Art. 150

W ocenie Krajowej Rady Kuratorów całość rozwiązań projektowanych w odniesieniu 

do zobowiązania nieletnich do wykonywania prac społecznie użytecznych wymaga 

przeredagowania. Krytyczne uwagi i braki dotyczące projektowanych rozwiązań zostały 

już wskazane na wstępie, w części ogólnej. Dlatego też, poniżej odnosimy się tylko do kilku 

wybranych kwestii zawartych w projektowanych przepisach.

ust. 2

Całkowicie jest niejasny obowiązek odebrania przez kuratora sądowego oświadczenia od nieletniego 

i jego rodziców, bez zakreślenia zakresu przedmiotowego tego zobowiązania. Poza tym, określenie 

możliwości psychofizycznych nieletniego powinno nastąpić już na etapie postępowania przed sądem 

jako podstawowe kryterium do możliwości zastosowania środka wychowawczego w postaci 

zobowiązania do wykonania prac społecznych. W przypadku zastosowania takiego środka, kwestia 

wyznaczenia terminu i miejsca rozpoczęcia pracy przez nieletniego powinna być wyłącznie kwestią 

techniczną. 

ust. 3

Skierowanie przez kuratora sądowego wezwania nieletniego do stawienia się w określonym terminie 

i miejscu w celu wykonania prac społecznych musi być skorelowane z powiadomieniem podmiotu 

o skierowaniu do niego nieletniego w celu wykonania prac. Obecnie żadne przepis nie normuje 

procedury powiadomienia podmiotu, czy w ogóle przekazania mu informacji, że został wyznaczony 

do wykonania w nim pracy społecznej przez nieletniego. 

ust. 4

Podmiot ma informować kuratora o różnych okolicznościach, które nie bardzo wiadomo czemu mają 

służyć skoro żaden przepis nie określa w jaki sposób ma być skonstruowane orzeczenie sądu 

przekazane do wykonania kuratorowi sądowemu. Na dodatek ustawodawca pominął najbardziej 

istotną kwestię związaną ze sporządzeniem i przekazaniem kuratorowi harmonogramu ustalonego 

przez podmiot, zgodnie z którym nieletni miałby prace społeczne wykonywać. Chyba, 

że harmonogram ten miałby być ustalany przez kuratora, co wydaje się rozwiązaniem mało trafnym, 

w sytuacji gdy nie posiada on żadnych uprawnień do ingerencji w organizację pracy instytucji, 

placówki czy stowarzyszenia, na rzecz którego nieletni miałby prace społeczne wykonywać. 

Art. 151

ust. 4

Propozycja dosyć kontrowersyjna, w szczególności w przypadku dużych miast. Właściwy organ 

gminy powinien przekazywać informacje o wyznaczonych miejscach wykonywania prac prezesowi 

właściwego sądu rejonowego, ewentualnie kierownikom zespołów kuratorskich, którzy z kolei 

przekazywaliby te informacje kuratorom zawodowym. Rozwiązanie, w którym prezydent lub wójt 

mieliby przekazywać taką informację każdemu kuratorowi odrębnie wydaje się dosyć abstrakcyjne. 



ust. 7

Rozporządzenie powinno też regulować kwestie związane z wyposażeniem nieletnich w narzędzia 

pracy i środki ochrony osobistej, wyznaczaniem osób odpowiedzialnych za nadzór 

nad wykonywaniem pracy przez nieletnich w wyznaczonych miejscach, odpowiedzialnością tych 

osób za wykonywanie powierzonych im obowiązków i możliwością zapewnienia im dodatkowej 

gratyfikacji (ryczałtu?) w związku z ich wykonywaniem. 

Art. 155 ust. 3

pkt 10

Nadać brzmienie „pozyskiwania informacji na drodze opinii środowiskowej”.

Wywiad kuratora jest przeprowadzany na zlecenie sądu, a jego zasady i tryb przeprowadzania 

określało będzie odrębne rozporządzenie. Natomiast w ramach wykonywania środków 

wychowawczych należy zapewnić kuratorowi możliwość pozyskiwania informacji od osób 

zamieszkujących w sąsiedztwie nieletniego, czy szerzej z lokalnego środowiska. Zaproponowane 

powyżej, zmodyfikowane w stosunku do brzmienia pierwotnego przepisu spełnia ten warunek. 

pkt 13

Wykreślić. 

Katalog zadań kuratora zawodowego i wykonywanych przez niego czynności jest kompleksowo 

uregulowany w przepisach art. 151, a także w innych przepisach prawa (w tym rangi 

rozporządzenia). Czynności kuratorów sądowych powinny wynikać wprost z przepisów prawa i być 

kompatybilne z ich zakresem obowiązków służbowych. Dlatego też przepis brzmiący tak bardzo 

ogólnie i mogący uzasadniać oczekiwanie wykonania przez kuratora każdej czynności, 

np. doręczenia zawiadomienia, stanowiłby wyłącznie pole do nieuzasadnionego jego nadużywania. 

pkt 14- 17

Uzupełnienie katalogi wniosków, do występowania z którymi kurator sądowy jest uprawniony 

i dodanie punktów w brzmieniu:

„Składanie wniosków o zawieszenie postępowania wykonawczego” 

„Składanie wniosków o odroczenie, przerwanie lub wstrzymanie wykonania środka wychowawczego” 

„Składanie wniosków o przeprowadzenie badania nieletniego przez biegłego lub biegłych, 

albo w opiniodawczym zespole specjalistów sądowych.” 

„Składania wniosków o rozstrzygnięcie wątpliwości co do wykonania orzeczenia.” 

Wyposażenie kuratora sądowego w możliwość występowania z powyżej wskazanymi wnioskami 

pozwalało będzie na podejmowanie przez niego działań adekwatnych do sytuacji ujawniającej się 

podczas wykonywania środków wychowawczych. Okoliczności te dotyczą czynników i okoliczności 

na tyle istotnych, że zawiadomienie o nich powinno mieć formę wniosku, do którego rozpatrzenia 



sąd będzie zobligowany. Nadto, konieczne jest wyposażenie kuratora sądowego w możliwość 

skierowania do sądu wniosku o rozstrzygnięcie wątpliwości co do wykonania orzeczenia, 

gdyż obecnie takiej możliwości nie ma, a jest to podstawowy instrument związany z wykonaniem 

uprawnień sądu do nadzoru nad przebiegiem postępowania wykonawczego. 

pkt 17

Wykreślenie słów „pkt 1”.

Zgodnie z art. 155 ust. 2 pkt 2 kurator sądowy jest zobowiązany do kontroli wszystkich zobowiązań, 

o których mowa w art. 18 ust. 1, o ile wynika to z postanowienia sądu rodzinnego. Tym samym, 

możliwość wnioskowania w tej kategorii spraw powinna dotyczyć wszystkich kontrolowanych 

zobowiązań. 

Art. 157 ust. 1

Proponujemy brzmienie

„Kurator sądowy, któremu powierzono sprawowanie nadzoru nad nieletnim , lub który został 

zobowiązany do kontrolowania wykonywania środka wychowawczego, o którym mowa w art. 7 pkt. 2, 

powinien bezzwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, nawiązać kontakt nieletnim, jego rodzicami 

lub opiekunem i poinformować ich o prawach i obowiązkach wynikających z zastosowanych środków 

wychowawczych. Termin czternastodniowy liczy się od dnia przyjęcia przez kuratora zawodowego 

orzeczenia do wykonania”

Zmienić brzmienie ust. 2.

„Kurator sądowy jest obowiązany na żądanie sądu do złożenia okresowego sprawozdania z przebiegu 

nadzoru, a w terminach określonych przez sąd składa pisemne informacji dotyczące kontroli 

wykonywania środka wychowawczego, o którym mowa w art. 7 pkt 2.”

Zmodyfikować brzmienie ust. 3

„Kurator sądowy, któremu powierzono sprawowanie nadzoru nad nieletnim lub który został 

zobowiązany do kontrolowania wykonywania środka wychowawczego, o którym mowa w art. 7 pkt 2, 

ma obowiązek bezzwłocznego zawiadomienia sądu rodzinnego o trudnościach w nawiązaniu 

pierwszego kontaktu z nieletnim i jego rodzicami lub opiekunem, a także zdarzeniach, które mogą 

wymagać ingerencji tego sądu, w szczególności na podstawie ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks 

rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2017 r. poz. 682 oraz 2018 r. poz. 950), oraz o podejrzeniu dopuszczenia 

się przez nieletniego czynu zabronionego lub o innym rażącym naruszeniu przez niego porządku 

prawnego”.

Wydłużenie terminu instrukcyjnego do 14 dni pozwala kuratorowi na wykorzystanie większej liczby 

środków ukierunkowanych na nawiązanie pierwszego kontaktu z nieletnim i pouczeniu 

go o prawach i obowiązkach wynikających z zastosowania wobec niego środka wychowawczego. 

Kurator nie tylko będzie mógł podejmować próby nawiązania kontaktu z nieletnim w miejscu 

jego zamieszkania lub pobytu, ale również podjąć próbę wezwania go do siedziby zespołu w celu 



spełnienia spoczywającego na nim obowiązku. W celu wyeliminowania rozbieżności 

interpretacyjnych przepis określa też początek rozpoczęcia biegu terminu i działania kuratora 

w sytuacji, gdy w zakreślonym terminie nie uda mu się kontaktu tego nawiązać (zmodyfikowane 

brzmienie ust. 3).

Ponieważ wszystkie czynności podejmowane w nadzorze przez kuratora sądowego 

są dokumentowane w karcie czynności, zatem złożenie sprawozdania z przebiegu nadzoru powinno 

następować wyłącznie na wyraźne żądanie sądu, który i tak ma możliwość przeanalizowania 

wszystkich działań i ustaleń kuratora na podstawie wpisów dokonywanych w kartach czynności. 

Sprzyja to wyeliminowaniu zbędnej biurokracji, podobnie jak przedstawianie sądowi informacji 

o sposobie wypełniania obowiązku przez nieletniego lub jego rodziców. W tym przypadku 

stosowanie obszernej formy sprawozdania nie wydaje się być celowe, zwłaszcza że informacja 

powinna zawierać dane na temat wypełniania zobowiązania, a także ewentualnych przeszkód 

w jego wypełnieniu i okoliczności, które odpowiadają za ich wystąpienie. 

Art. 164 ust. 2

Nadać brzmienie: „Prezes sądu okręgowego tworzy i znosi ośrodki kuratorskie w obszarze właściwości 

sądu okręgowego na wniosek kuratora okręgowego, po zasięgnięciu opinii prezesa sądu rejonowego.”

Art. 166 ust. 1

Nadać brzmienie: „Prezes sądu okręgowego powołuje kierownika ośrodka kuratorskiego na wniosek 

kuratora okręgowego, po zasięgnięciu opinii prezesa sądu rejonowego”.

Art. 167

ust. 1 nadać brzmienie: „Prezes sądu okręgowego odwołuje kierownika ośrodka kuratorskiego 

w przypadku złożenia przez niego rezygnacji.”

ust. 2 nadać brzmienie „Prezes sądu okręgowego może odwołać kierownika ośrodka kuratorskiego:”

art. 170

ust. 1 nadać brzmienie „Prezes sądu rejonowego, na wniosek kierownika ośrodka kuratorskiego, 

po wyrażeniu zgody przez kuratora sądowego, kieruje go do realizacji zadań w ośrodku.”

ust. 3 nadać brzmienie „Osoby nie będące kuratorami sądowymi realizują zadania w ośrodku 

kuratorskim na podstawie umowy zawartej z prezesem sądu rejonowego”.

Zmiany zaproponowane w przepisach artykułów od 164 do 167 mają na celu ujednolicenie 

rozwiązań ustrojowych w obrębie kuratorskiej służby sądowej, za której funkcjonowanie w okręgu 

odpowiada kurator okręgowy, ustawowo odpowiedzialny także za nadzór merytoryczny 

nad funkcjonowaniem ośrodków kuratorskich. 

Powołanie i odwołanie kierownika ośrodka kuratorskiego odbywałoby się na zasadach 

analogicznych do powołania i odwołania kierownika zespołu kuratorskiego. Zatem powołania 

kierownika dokonywałby prezes sądu okręgowego. Przepisy w tym zakresie zostałyby dostosowane 



do uregulowań zawartych w ustawie o kuratorach sądowych i dotyczących powołania kierownika 

zespołu. 

W kompetencjach prezesa sądu rejonowego pozostawałoby powoływanie spośród kuratorów 

zawodowych lub społecznych wychowawców w ośrodkach kuratorskich i nawiązywanie umów 

z osobami nie będącymi kuratorami sądowymi, a zatrudnionymi w ośrodkach kuratorskich. 

Wykonywanie zadań w ośrodku kuratorskim jest czynnością ponadstandardową i nie wchodzącą 

w zakres obowiązków kuratora sądowego, zatem warunkiem powierzenia kuratorowi obowiązków 

kierownika ośrodka, czy też wychowawcy, każdorazowo powinno być dobrowolne wyrażenie 

przez niego zgody na ich przyjęcie. 

Zmiana w przepisach przejściowych

Wprowadzenie artykułu 381 (numeracja następnych artykułów uległaby odpowiedniej 

zmianie) w brzmieniu „W ustawie z dnia 27 lipca 2001r. o kuratorach sądowych (t.j. Dz.U. z 2018, 

poz. 1014, ze zmianami) wprowadza się następujące zmiany: 

pkt 1

w art. 14 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Kuratorowi okręgowemu, jego zastępcy , kierownikowi zespołu kuratorskiej służby sądowej 

oraz kierownikowi ośrodka kuratorskiego przysługuje dodatek funkcyjny, stanowiący procent kwoty 

bazowej, o której mowa w ust.1”.

pkt 2

dodaje się po art. 90 nowy artykuł 90¹ w brzmieniu : 

„Prezes sądu rejonowego przyznaje kuratorowi sądowemu miesięczny ryczałt z tytułu realizacji zadań 

w ośrodku kuratorskim , płatny do ostatniego dnia każdego miesiąca”. 

pkt 3

a) w art. 91 ustęp 1 dodaje się punkt 4) w brzemieniu:

„realizacja zadań  w ośrodku kuratorskim” 

b) ustęp 2 otrzymuje brzmienie:

„Ryczałt o którym mowa w ust. 1 punkt 1 i 2 wynosi 4%, w przypadku określonym w ust.1 pkt.3- 10%, 

a za czynności określone w ust. 1 pkt. 4- 70 % kwoty bazowej , o której mowa w art. 90 ust. 2”. 
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