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Pan
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Realizując ustawowe zadania wynikające z art. 46 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku

o kuratorach sądowych (t.j. Dz.U. z 2018, poz. 1014, ze zmianami), Krajowa Rada Kuratorów uprzejmie

przedstawia opinię uzupełniająca do projektu ustawy o kuratorskiej służbie sądowej z 31 maja 

2019 roku (nr UD 538 w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów), udostępnionego 

na stronach internetowych 7 czerwca 2019 roku, w części dotyczącej uregulowania postępowania 

wykonawczego w sprawach rodzinnych.

Krajowa Rada Kuratorów w dniu 21 czerwca b.r. (znak KRK 34/V/2019) przesłała opinię dotyczącą 

powyżej wspomnianego projektu ustawy. Opinia ta ze względu na obszerność materii, której dotyczyła 

oraz stosunkowo krótki termin 14 dni na jej złożenie, zawiera tylko uwagi i propozycje rozwiązań dotyczące 

przede wszystkim ustroju kuratorskiej służby sądowej. Kierując się zatem poczuciem odpowiedzialności 

oraz dążąc do wypracowania we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości optymalnego modelu 

polskiej kurateli sądowej, Krajowa Rada Kuratorów uprzejmie przedstawia, w trybie trwających nadal 

konsultacji społecznych, opinię uzupełniającą. 

Przewodniczący 
Krajowej Rady Kuratorów

Grzegorz Kozera
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NA TEMAT PROJEKTU USTAWY O KURATORSKIEJ SŁUŻBIE SĄDOWEJ 
z dnia 30 maja 2019 roku

(projekt oznaczony numerem UD 538 w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów)

udostępnionego na stronach internetowych 7 czerwca 2019 roku 

CZĘŚĆ OGÓLNA.

Postępowanie wykonawcze w sprawach rodzinnych dotychczas nie było uregulowane w akcie prawnym 

rangi ustawy. Być może wynikało to z faktu, że uwagi i postulaty kierowane do Ministerstwa 

Sprawiedliwości zawierały różnorodne propozycje zmian Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego i Kodeksu 

postępowania cywilnego, jednakże tylko w niewielkiej części wskazywały na potrzebę uregulowania 

postępowania wykonawczego w sprawach rodzinnych i opiekuńczych w zakresie szerszym niż wynika to 

z obecnie obowiązujących, nielicznych przepisów umiejscowionych w różnych aktach prawnych. Brak takiej 

regulacji ma znaczenie dla możliwości skutecznego wykonywania orzeczeń sądów rodzinnych, a tym samym 

może rzutować na wizerunek wymiaru sprawiedliwości w przestrzeni społecznej. 

Choć w Kodeksie postępowania cywilnego pojawia się pojęcie postępowania wykonawczego, to jednak 

sam ustawodawca ani tego pojęcia nie wyjaśnia, ani też w szerszym zakresie nie reguluje jego przebiegu. 

Wyjątkiem w tym zakresie są przepisy dotyczące skuteczności i wykonalności orzeczeń i ugód sądowych 

stanowiących podstawę do wszczęcia postępowania wykonawczego, przepisy regulujące wykonanie 

orzeczeń o odebraniu osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub opiece, a częściowo także kontaktów 

rodzica z dzieckiem orzeczonych przez sąd opiekuńczy w zakresie: nakazu zapłaty sumy pieniężnej, zwrotu 

osobie uprawnionej wydatków poniesionych w związku z przygotowaniem do kontaktów, czy w końcu 

uregulowań dotyczących kwestii związanych z wydawaniem kolejnych orzeczeń w sprawach o kontakty. 

W przepisach rangi ustawy, poza czynnościami dotyczącymi odebrania osoby podlegającej władzy 

rodzicielskiej lub opiece, brak jest regulacji związanych z wykonywaniem orzeczeń przez kuratorów 

sądowych, stąd Krajowa Radę Kuratorów kilkukrotnie przedstawiała propozycje konkretnych rozwiązań 

w tej materii (po raz ostatni w lutym bieżącego roku, w opracowaniu skierowanym do Podsekretarza Stanu 

w Ministerstwie Sprawiedliwości- Łukasza Piebiaka,). Ochrona prawna interesu dziecka, jego prawa 

do kontaktu z obojgiem rodziców, czy zapobiegania alienacji rodzicielskiej uzasadnia potrzebę szerokiego 

uregulowania postępowania wykonawczego w sprawach rodzinnych i opiekuńczych ze szczególnym 

uwzględnieniem orzeczeń sądu, których wykonanie należy do kuratorów sądowych- zwłaszcza kontaktów 

rodzica z dzieckiem w obecności kuratora sądowego. 

Dlatego też kierując się poczuciem odpowiedzialności wynikającym z dbałości o profesjonalne 

i skuteczne wykonywania orzeczeń przez kuratorów rodzinnych oraz troską o pozytywny wizerunek 

wymiaru sprawiedliwości, Krajowa Rada Kuratorów uprzejmie przedstawia zmodyfikowaną i uzupełnioną 

wersję przepisów regulujących tę materię, która zachowuje zasadniczy kierunek obrany przez 

projektodawcę. Przepisy te zakreślają podstawowe ramy realizacji orzeczeń sądu, których wykonanie należy 

do kuratora sądowego: nadzoru nad wykonywaniem władzy rodzicielskiej i kontaktów rodzica z dzieckiem 

w obecności kuratora. Poszerzają też katalog tych spraw o orzeczenia dotyczące kontroli zobowiązań 

nałożonych na małoletniego lub jego rodziców. Regulują one najbardziej zasadnicze kwestie, które wobec 

braku unormowań zasad wykonywania orzeczeń, w tym uprawnień kuratorów sądowych i obowiązków 

spoczywających na uczestnikach postępowania, pozostawiały pełną dowolność interpretacyjną 

oraz nastręczały szeregu trudności, a w części przypadków w ogóle uniemożliwiały wykonanie orzeczeń 

sądu, także ze względu na sposób ich sformułowania. 

Wyrażamy nadzieję, że propozycje przedstawione przez Krajową Radę Kuratorów spotkają się 

z przychylnym przyjęciem i aprobatą Ministerstwa Sprawiedliwości, choć mamy świadomość, że regulacje 

te mogą wymagać dopracowania pod względem legislacyjnym. Uwzględniają one jednak aspekt 



pragmatyczny, potwierdzony wieloletnią praktyką i mają na celu podniesienie sprawności wykonania 

orzeczeń sądu przez kuratorów sądowych. 

Jesteśmy przekonani, że na drodze uzgodnień i współpracy Krajowej Rady Kuratorów 

z przedstawicielami Ministerstwa Sprawiedliwości uda się wypracować optymalne rozwiązania zbieżne 

z założeniami wynikającymi z polityki rodzinnej, społecznej i karnej Państwa. 

CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA.

I. Zmiany w ustawie z dnia 17 listopada 1964 roku- Kodeks postępowania cywilnego 

(t.j. Dz.U. z 2018, poz. 1360, ze zmianami).

Art. 6051, Art. 6052- bez uwag.

Art. 6051§1. Postępowanie wykonawcze prowadzi się dla wykonalnych orzeczeń o ograniczeniu 

wykonywania, zawieszeniu i pozbawieniu władzy rodzicielskiej, ustaleniu, ograniczeniu albo zakazaniu 

kontaktów z dzieckiem, o ustanowieniu opieki lub kurateli – także dla osób pełnoletnich oraz 

w sprawach, w których ustanowiono doradcę tymczasowego, jak również, gdy stanie się wykonalne 

orzeczenie rozstrzygające o istotnych sprawach dziecka, o ile podlega kontroli sądu. 

§2. Postępowania wykonawczego nie prowadzi się jednak, gdy kuratela została ustanowiona tylko 

do załatwienia poszczególnej sprawy. 

Art. 6052§1. Podstawą wszczęcia postępowania wykonawczego jest orzeczenie sądu albo ugoda 

zawarta przed sądem, których wykonalność została stwierdzona przez sąd, albo ugoda zawarta przed 

mediatorem, po jej zatwierdzeniu przez sąd. 

§2. Do stwierdzenia wykonalności, o którym mowa w § 1, art. 364 stosuje się odpowiednio. 

§3. Wykonalność orzeczenia sąd stwierdza z urzędu. 

Art. 6053- zmiana brzmienia przepisu.

Propozycja Krajowej Rady Kuratorów.

Art. 6053§1. W postępowaniu wykonawczym czynności związane z jego przebiegiem wykonuje sędzia, 

z wyjątkiem czynności zastrzeżonych dla sądu. 

§2. Sądem właściwym jest sąd opiekuńczy miejsca zamieszkania osoby, której postępowanie 

ma dotyczyć, a w braku miejsca zamieszkania- sąd opiekuńczy miejsca jej pobytu. Jeżeli brak 

i tej podstawy- właściwy jest sąd rejonowy dla m.st. Warszawy. 

§3. Sąd drugiej instancji podejmuje czynności zmierzające do wykonania orzeczenia dopóki akta 

sprawy znajdują się w tym sądzie, nie dotyczy to Sądu Najwyższego. 

§4. Doręczając odpis orzeczenia lub ugody podlegającej wykonaniu sąd poucza uczestników 

postępowania o obowiązku powiadomienia w terminie 7 dni sądu oraz kuratora sądowego, o ile należy 

do niego wykonanie orzeczenia, o każdej zmianie miejsca zamieszkania lub pobytu trwającej dłużej 

niż miesiąc, a także o skutkach zaniedbania tego obowiązku wynikających z przepisu art. 136§2. 

Uzasadnienie

Zmiana redakcyjna §4 pozytywnie wpływa na czytelność przepisu. 



Art. 6054- zmiana brzmienia.

Propozycja Krajowej Rady Kuratorów.

Art. 6054. Sąd wykonujący orzeczenie, a także kurator sądowy, w sprawach w których należy do niego 

wykonanie orzeczenia, mogą żądać od uczestników postępowania złożenia wyjaśnień oraz żądać informacji 

niezbędnych do prowadzenia postępowania wykonawczego od osób fizycznych niebędących uczestnikami 

postępowania, podmiotów publicznych, prawnych albo organizacji pozarządowych. 

Uzasadnienie.

Tak skonstruowany katalog w sposób bardzo szeroki i wyczerpujący określa krąg osób i podmiotów, 

od których sąd i kurator sadowy mogą żądać informacji, nie ograniczając ich tylko do tych statutowo 

zajmujących się opieką i wychowaniem. Na przykład stowarzyszenia zajmujące się osobami uzależnionymi 

nie są podmiotami zajmującymi się opieką i wychowaniem, a niewątpliwie w ramach prowadzonego 

postępowania opiekuńczego mogą pojawiać się okoliczności uzasadniające pozyskiwanie informacji także 

od takich podmiotów, np. w sytuacji, gdy rodzic małoletniego korzystał będzie z zajęć terapeutycznych przez 

nie organizowanych i prowadzonych.

Art. 6055- zmiana brzmienia przepisu.

Propozycja Krajowej Rady Kuratorów

Art. 6055§1. W postępowaniu wykonawczym sąd orzeka na posiedzeniu niejawnym. 

§2. Sąd opiekuńczy, celem kontroli przebiegu postępowania wykonawczego z urzędu lub na wniosek, 

może wyznaczyć posiedzenie wykonawcze z udziałem uczestników postępowania, opiekuna 

lub kuratora, doradcy tymczasowego, małoletniego, osoby poddanej opiece albo kurateli oraz osoby, 

dla której ustanowiono doradcę tymczasowego, zawodowego kuratora sądowego lub innej osoby 

biorącej udział w postępowaniu.  

§3. O terminie posiedzenia wykonawczego sąd zawiadamia uczestników postępowania, a także osoby 

wskazane w §2 jeśli wykonują orzeczenie sądu lub biorą udział w jego wykonaniu. 

Uczestnicy postępowania i osoby, o których mowa w §2, są każdorazowo uprawnione do udziału 

w nim, a jeżeli zostały wezwane przez sąd mają obowiązek stawić się na posiedzenie. 

§4. Uczestnicząc w posiedzeniu wykonawczym zawodowy kurator sądowy, w sprawach które 

pozostają w jego wykonywaniu, a wymagają zmiany orzeczenia lub wydania zarządzeń przez sędziego, 

przedstawia w szczególności okoliczności i ustalenia istotne dla przebiegu postępowania, a także 

trudności jakie pojawiają się przy wykonywaniu orzeczenia. W przypadku trudności z wykonaniem 

orzeczenia sąd wydaje stosowne zarządzenia. 

§5. Z przebiegu posiedzenia wykonawczego sporządza się protokół, chyba że wydane zostało 

orzeczenie. Przepisów o utrwalaniu przebiegu posiedzenia za pomocą urządzenia rejestrującego 

dźwięk, albo obraz i dźwięk nie stosuje się. 

§6. W razie nieusprawiedliwionego niestawiennictwa uczestników postępowania lub innych osób 

wymienionych w §2, wezwanych na posiedzenie wykonawcze, przepisy art. 574- 5751 stosuje się 

odpowiednio.



Uzasadnienie.

Poprawki w §2 i 5 mają charakter redakcyjny, wpływają na jasność i spójność stylistyczną przepisu, 

przy czym w §5 dodatkowo wprowadzona została zmiana regulująca, że przebieg posiedzenia 

wykonawczego ma formę protokołu, który sporządza urzędnik obsługujący posiedzenie. 

Proponowana w §3 poprawka dotyczy powiadomienia o terminie posiedzenia lub możliwości 

wezwania do udziału w nim każdej osoby wskazanej w §2. Określa on, że obowiązek zawiadomienia 

o terminie posiedzenia dotyczy wszystkich osób wymienionych w §2, o ile wykonują one orzeczenie sądu 

(np. zawodowy kurator sądowy) lub biorą udział w jego wykonaniu (np. prawny opiekun dla małoletniego 

lub osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie). Proponowane brzmienie przepisu rozgranicza także 

fakultatywność stawienia się na posiedzenie wykonawcze sądu od obowiązku udziału w takim posiedzeniu, 

w sytuacji gdy sąd zawiadomił a nie wezwał daną osobę do udziału w nim. 

Dodany został §4, który określa jakie okoliczności kurator sądowy biorący udział w posiedzeniu 

powinien przedstawić sędziemu, w tych sprawach, które wymagają wydania zarządzeń przez sędziego 

lub zmiany orzeczenia sądu, a także wskazuje na odpowiednie czynności sądu w sytuacji wystąpienia 

trudności w wykonaniu orzeczenia. Taka konstrukcja przepisu pozwala także na wykreślenie art. 6057, gdyż 

zaproponowana redakcja co do zasady wypełnia zawarte tam uregulowania. 

Art. 6056- zmiana brzmienia

Propozycja Krajowej Rady Kuratorów

Art. 6056§ 1. W sprawach, w których wykonanie orzeczenia sądu należy do kuratora sądowego, 

po wszczęciu postępowania wykonawczego odpis orzeczenia z zarządzeniami sędziego przekazuje się 

do właściwego zespołu kuratorskiej służby sądowej. 

§ 2. W przypadku wystąpienia przemijającej przeszkody w wykonaniu orzeczenia związanej z osobą 

małoletniego lub uczestnika postępowania, w szczególności dotyczącej niemożności ustalenia miejsca 

zamieszkania lub pobytu, pobytu zagranicą, odbywania kary pozbawienia wolności, długotrwałego 

pobytu w szpitalu, placówce opiekuńczo- wychowawczej lub innej placówce zapewniającej całodobową 

opiekę, sąd opiekuńczy z urzędu lub na wniosek, może zawiesić postępowanie w całości lub w części 

dotyczącej czynności kuratora sądowego, na czas określony, każdorazowo nie dłuższy niż 6 miesięcy. 

§ 3. Sąd może zawiesić postępowanie wykonawcze z urzędu lub na wniosek. Przepisy art. 177§1 pkt 6 

i art. 178 stosuje się odpowiednio. 

Uzasadnienie.

Celowe wydaje się, aby w przypadku trudności np. wynikających z niemożności ustalenia miejsca 

zamieszkania lub pobytu, długotrwałego pobytu w szpitalu lub placówce opiekuńczo- wychowawczej, sąd 

mógł zawiesić lub wstrzymać wykonanie orzeczenia w części dotyczącej nadzoru lub czynności kontrolnych 

wykonywanych przez kuratora sądowego. Przesłanki te nie wynikają z ogólnych przepisów dotyczących 

zawieszenia (przepisy art. 177 i 178 w większości są nieprzystające do okoliczności, które utrudniają 

wykonanie orzeczenia w sprawach opiekuńczych), stąd propozycja zawarcia ich w §2 i przepisie stricte

dotyczącym postępowania wykonawczego, dla którego mają one faktyczne znaczenie, szczególnie 

w kontekście jego wykonania. Dla ujednolicenia praktyki w przepisie uwzględnione zostały okoliczności, 



w których takie zawieszenie następowałoby. Wymienienie tych okoliczności nie tamuje możliwości sądu 

odnośnie zastosowania takiego instrumentu w innych okolicznościach, które w jego ocenie będą 

to uzasadniały, gdyż zwrot „w szczególności” wskazuje na otwarty katalog okoliczności. 

Ponieważ instytucja wstrzymania wykonania orzeczenie jest stosowana raczej na czas niezbędny 

do rozpatrzenia zażalenia albo wniesienia skargi, stąd bardziej uzasadnione wydaje się zawieszenie przez 

sąd wykonania orzeczenia w całości lub w części dotyczącej czynności kuratora, każdorazowo na czas 

określony nie przekraczający 6 miesięcy. 

Art. 6057- wykreślić. 

Uzasadnienie.

Wykreślenie tego przepisu wynika z zaproponowanej przez Krajową Radę Kuratorów redakcji 

art. 6055.

Art. 6058- zmiana brzmienia.

Propozycja Krajowej Rady Kuratorów

Art. 6058§1. W sprawach wymagających niezwłocznego wydania zarządzeń, podjęcia czynności przez 

sąd lub uzasadniających zmianę orzeczenia, zawodowy kurator rodzinny składa sądowi stosowny wniosek 

i dołącza teczkę kuratorską. 

Uzasadnienie.

Projektowane przepisy uwzględniają katalog wniosków, z jakimi zawodowy kurator sądowy będzie 

mógł występować do sądu. Tym samym co do zasady każdorazowo powiadomienie miało będzie formę 

wniosku. Zauważyć przy tym należy, iż jeśli sąd będzie podejmował czynności wskutek wniosku 

skierowanego przez kuratora sądowego to ujawnia się sprzeczność ze wskazaniem, że postępowanie 

wszczynane będzie w takich okolicznościach z urzędu. 

Kurator nie dołącza też akt wykonawczych, gdyż te pozostają w sekretariatach sądowych. 

W zaproponowanym, zmodyfikowanym brzmieniu przepisu zaproponowaliśmy pojęcie „teczki kuratorskiej”

zbieżne z nomenklaturą zastosowaną przez Ministerstwo Sprawiedliwości w niedawno przedstawionym 

projekcie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości- Regulamin urzędowania sądów powszechnych. 

Art. 6059- zmiana brzmienia.

Propozycja Krajowej Rady Kuratorów.

Art. 6059§1 W razie potrzeby zmiany częstotliwości składania sprawozdań z opieki lub kurateli, 

zarządzenie w tym przedmiocie wydaje się z urzędu lub na wniosek. 

§2. Przepisy §1 stosuje się odpowiednio jeśli w sprawach powierzonych do wykonania kuratorowi 

sądowemu, sąd określił częstotliwość składania sprawozdań w sposób inny niż wynikający z przepisów 

wykonawczych określonych właściwymi rozporządzeniami. 



Uzasadnienie.

Częstotliwość składania sprawozdań określają między innymi przepisy rozporządzenia Ministra 

Sprawiedliwości z dnia 12 czerwca 2003 roku w sprawie szczegółowego wykonywania obowiązków 

i uprawnień przez kuratorów sądowych. Obligatoryjne jest sprawozdanie z objęcia i zakończenia nadzoru, 

a także każdorazowo składane na żądanie sądu, natomiast pozostałe czynności kuratora są odnotowywane 

w kartach czynności składanych do teczki nadzoru. Tym samym, nie istnieje potrzeba każdorazowego 

określania przez sąd częstotliwości składania sprawozdań przez kuratora w orzeczeniach sądu, powielania 

i zwielokrotniania dokumentacji gromadzonej w teczkach kuratorskich. Jeżeli sędzia będzie dostrzegał taką 

potrzebę, każdorazowo ma możliwość wydania stosownego zarządzenia i zażądania przedłożenia 

sprawozdania przez kuratora sądowego. 

Art. 60510- zmiana brzmienia.

Propozycja Krajowej Rady Kuratorów.

Art. 60510§1. W sprawach opiekuńczych, w których wykonanie orzeczenia sądu należy do kuratora 

sądowego, zawodowy kurator sądowy może składać do sądu prowadzącego postępowanie 

wykonawcze wnioski o:

1) zmianę lub uchylenie orzeczenia w całości lub w części; 

2) umorzenie postępowania wykonawczego; 

3) zawieszenie postępowania wykonawczego w całości lub w części dotyczącej czynności 

wykonywanych przez kuratora sądowego; 

4) zmianę częstotliwości składania sprawozdań w sprawach, o których mowa w art. 6059§2;

5) sprostowanie, wykładnię orzeczenia i udzielenie informacji co do sposobu jego wykonania; 

6) wydanie przez sąd innych zarządzeń opiekuńczych wynikających z przebiegu postępowania 

wykonawczego, w szczególności dotyczących uchylenia lub nałożenia obowiązków na małoletnich 

lub ich rodziców, przeprowadzenia przez sąd dowodu z opinii biegłych, udzielenia zabezpieczenia 

lub zmiany jego formy;

§2. Wniosek zawodowego kuratora sądowego powinien odpowiadać wymaganiom przepisanym 

dla pisma procesowego. Do wniosku tego nie stosuje się jednak przepisów o uzupełnianiu braków 

formalnych i zwrocie wniosku oraz o doręczeniach. 

§3. Wniosek zawodowego kuratora sądowego skutkujący koniecznością wszczęcia postępowania sąd 

rozpoznaje w trybie właściwym lub przekazuje sądowi właściwemu do rozpoznania.  

§4. Na postanowienie w przedmiocie sprostowania orzeczenia, jego wykładni i udzielenie informacji co 

do sposobu jego wykonania, a także zawieszenia postępowania wykonawczego w całości lub w części 

dotyczącej czynności wykonywanych przez kuratora sądowego, zażalenie przysługuje również 

zawodowemu kuratorowi sądowemu. 

Uzasadnienie.

Zmiana w §1 jest konsekwencją propozycji wynikającej z redakcji art. 6056 w brzmieniu

zaproponowanym przez Krajową Radę Kuratorów. Podobnie punkt 5 jest zmieniony konsekwentnie 



do proponowanego brzmienia art. 6059§2. Punkt 6 został doprecyzowany poprzez wskazanie 

w szczególności jakie inne zarządzenia sądu miałyby być przedmiotem takiego wniosku. 

Za nieuzasadnione uznajemy, aby to kurator wnioskował o obciążenie uczestników postępowania 

kosztami postępowania sądowego. Niezrozumiałym jest dlaczego wnioskować miałby o to kurator, skoro 

sąd wydając orzeczenie bada sytuację materialną stron, posiada kompleksowe informacje na ten temat 

i orzeka o kosztach sądowych. Przepis taki mógłby wzbudzać w stronach przekonanie, iż skoro wniosek taki 

wypływa od kuratora, jest on osobiście zainteresowany uzyskaniem od nich odpłatności i czerpie z nich 

jakieś korzyści. Bez wątpienia nie wpływałoby to pozytywnie na możliwość kształtowania relacji pomiędzy 

kuratorem zawodowym, a uczestnikami postępowania. 

Uprawnienia i rodzaj wniosków w sprawach dotyczących kontaktów rodzica z dzieckiem powinny 

zostać uregulowane odrębnie, natomiast w pełni uzasadnione jest stosowanie przepisów o wnioskach 

składanych przez zawodowego kuratora sądowego w postępowaniu opiekuńczym, w sprawach dotyczących 

kontroli obowiązków nałożonych na małoletniego lub jego rodziców w trybie art. 109§2 pkt 1 k.r.io. 

Przedstawiona przez Krajową Radę Kuratorów propozycja spełnia ten postulat. 

Zmiana brzmienia §4 jest konsekwencją przedstawionej propozycji zmiany brzmienia pkt 3 w §1. 

Nadto, z uwagi na zakres wniosku uzasadnionym jest w ocenie Krajowej Rady Kuratorów wyposażenie 

kuratora w możliwość zażalenia się na orzeczenie sądu, w sprawie rozpatrzenia wniosku o zawieszenie 

postępowania w części dotyczącej czynności wykonywanych przez kuratora sądowego. 

Art. 60511- zmiana brzmienia.

Propozycja Krajowej Rady Kuratorów.

Art. 60511§1. W przypadku, o którym mowa w art. 109 § 2 pkt 5 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, 

a także w razie zastosowania innych środków określonych w przepisach o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej, sąd opiekuńczy w celu wykonania orzeczenia doręcza jego odpis 

właściwej jednostce organizacyjnej wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, która udziela 

rodzinie małoletniego odpowiedniej pomocy we współpracy z właściwą jednostką organizacyjną 

pomocy społecznej. 

§ 2. Jednostka organizacyjna wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, o której mowa 

w paragrafie 1, składa sądowi opiekuńczemu, w terminach określonych przez ten sąd, sprawozdania 

dotyczące sytuacji rodziny i udzielanej pomocy, w tym prowadzonej pracy z rodziną, 

a w uzasadnionych przypadkach współpracuje z kuratorem sądowym, o ile prowadzi on w tej rodzinie 

sprawę, której wykonanie do niego należy. 

§ 3. W celu umieszczenia małoletniego w instytucjonalnej pieczy zastępczej, sąd niezwłocznie zwraca 

się do właściwego organu o skierowanie małoletniego do odpowiedniej placówki, a po otrzymaniu 

informacji o skierowaniu lub skierowania poleca właściwej jednostce organizacyjnej wspierania 

rodziny i systemu pieczy zastępczej doprowadzenie go zgodnie ze skierowaniem. 

Uzasadnienie.

Zmiana brzmienia §1 została dostosowana do przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej, a także struktury i kompetencji jednostek pomocy społecznej. O ile organy pomocy 



społecznej szczebla powiatowego są odpowiedzialne za wydanie skierowania dziecka do pieczy zastępczej, 

współpracę z placówkami i rodzinami zastępczymi, o tyle z rodziną biologiczną dziecka umieszczonego 

w pieczy zastępczej pracują asystenci rodziny zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy 

społecznej szczebla gminnego. Dlatego przepis zakłada, iż udzielenie pomocy rodzinie przez organizatora 

pieczy zastępczej następowało będzie we współpracy z właściwą jednostką organizacyjną pomocy 

społecznej. 

Przepis §2 w niemal analogicznym brzmieniu jak zaproponowane przez projektodawcę 

jest umiejscowiony w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Dotychczas jednak całkowicie niejasnym było 

czego ta współpraca miałaby dotyczyć i jaki byłby jej sens, w sytuacji gdyby kurator nie wykonywał 

względem tej rodziny orzeczenia sądu. Zaproponowane przez Krajową Radę Kuratorów brzmienie przepisu 

§2 jasno określa, że współpraca z kuratorem sądowym miałaby być ograniczona tylko do tych spraw, 

w których postępowanie należy także do kuratora sądowego (w szczególności orzeczeń w trybie 

zarządzenia tymczasowego kiedy wykonywany jest nadzór kuratora nad rodziną, a dziecko na czas 

do wydania orzeczenia przez sąd umieszczone zostało w pieczy zastępczej). Współpraca z kuratorem 

sądowym nie miałaby natomiast głębszego sensu w sytuacji, gdy nie miałby on kontaktu z rodziną, 

albo kontakt ten byłby incydentalny i ograniczał się do wywiadów środowiskowych przeprowadzanych 

na zarządzenie sędziego. 

Art. 60512- zmiana brzmienia przepisu

Propozycja Krajowej Rady Kuratorów

Art. 60512§1. Uczestnicy postępowania oraz małoletni mają obowiązek podporządkować się wydanemu 

w stosunku do nich orzeczeniu oraz stosować się do poleceń zawodowego kuratora sądowego, które 

odnoszą się do wydanego przez sąd orzeczenia i dotyczą prowadzonego postępowania wykonawczego. 

§ 2. Sąd może postanowieniem zlecić rodzicom małoletniego jego doprowadzenie do placówki 

wskazanej w skierowaniu lub rodziny zastępczej. Doprowadzenie małoletniego do właściwej jednostki 

organizacyjnej pieczy zastępczej sąd może także zlecić dyrektorowi placówki, do której małoletni 

został skierowany, rodzicom zastępczym albo dyrektorowi jednostki będącej organizatorem pieczy 

zastępczej. 

O potrzebie doprowadzenia małoletniego sąd powiadamia organizatora pieczy zastępczej, który 

w niezbędnym zakresie udziela pomocy rodzicom małoletniego w jego doprowadzeniu do pieczy 

zastępczej. 

§ 3. W razie niewykonania polecenia doprowadzenia małoletniego do wskazanej w skierowaniu 

placówki lub rodziny zastępczej, stosuje się przepisy w sprawach o odebranie osoby podlegającej 

władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką, przy czym prawa i obowiązki uprawnionego 

przysługują odpowiednio właściwemu dyrektorowi placówki systemu pieczy zastępczej lub osobom 

tworzącym rodzinę zastępczą. 



Uzasadnienie.

Krajowa Rada Kuratorów dostrzega potrzebę doprecyzowania, jaki ma być charakter poleceń 

formułowanych przez kuratora sądowego, tak aby przepis nie zachęcał do jego nadużywania grożącego 

nadużyciem uprawnień, a polecenia wiązały się z wykonywanym przez kuratora orzeczeniem. 

Przepis §2 został przeredagowany w taki sposób, aby jego treść była zrozumiała (co mogło budzić 

wątpliwości w pierwotnym brzmieniu). Zakreśla on krąg osób, którym sąd może zlecić doprowadzenie 

małoletniego do właściwej jednostki pieczy zastępczej (placówki lub rodziny zastępczej). Zdaniem Krajowej 

Rady Kuratorów do kręgu tych osób włączyć należy także dyrektora jednostki organizacyjnej pieczy 

zastępczej, gdyż koszty związane z umieszczeniem i pobytem dziecka w pieczy zastępczej pokrywa powiat 

właściwy dla miejsca jego zamieszkania (art. 191 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny

i systemie pieczy zastępczej).

Przepis §3 został zredagowany w taki sposób, aby nie budziło wątpliwości kogo należy traktować jako 

uprawnionego, na wniosek którego sąd może zarządzić odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej 

lub opiece w sytuacji jej umieszczenia w pieczy zastępczej, także w zakresie jego praw i obowiązków 

w sytuacji zlecenia takiego orzeczenia do wykonania sądowemu kuratorowi zawodowemu. Nie stanowi 

to przeszkody dla upoważnienia przedstawiciela organizatora pieczy zastępczej (jednostki organizacyjnej 

pomocy społecznej), do reprezentowania upoważnionego w toku wykonywania czynności przez kuratora 

sądowego- na zasadach określonych art. 5989 kpc.

Art. 60512a- dodać. 

Propozycja Krajowej Rady Kuratorów.

Art. 60512a§1. Kurator sądowy, któremu sąd powierzył sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem 

władzy rodzicielskiej, organizuje i prowadzi czynności mające na celu doprowadzenie 

do podejmowania przez osoby, których dotyczy postępowanie, działań na rzecz właściwego 

wypełniania obowiązków rodzicielskich, zaspokojenia potrzeb małoletnich dzieci, w tym materialnych, 

bytowych i zdrowotnych, a także zapewnienia im warunków życiowych zgodnych z ich najlepiej 

pojętym dobrem. 

§2. Do zakresu działania kuratora sądowego wykonującego nadzór należy w szczególności: 

1) podejmowanie wobec osób, których dotyczy postępowanie i w ich środowisku, w szczególności 

w miejscu ich zamieszkania i pobytu, działań wychowawczych, resocjalizacyjnych, diagnostycznych 

i kontrolnych;

2) żądania od osób, których postępowanie dotyczy niezbędnych informacji i wyjaśnień; 

3) wzywanie osób których dotyczy postępowanie do osobistego stawiennictwa, w wyznaczonym 

terminie, do siedziby zespołu kuratorskiego; 

4) współdziałanie w ramach prowadzonego postępowania z podmiotami publicznymi, prawnymi albo 

organizacjami pozarządowymi i żądanie od nich niezbędnych informacji na temat rodziny, osób 

objętych nadzorem lub innych osób z nimi zamieszkujących, bądź przebywających w miejscu 

ich zamieszkania;

5) pozyskiwanie i przetwarzanie danych osobowych, w tym danych wrażliwych, w zakresie 

niezbędnym dla prowadzonego nadzoru; 



6) przeglądanie akt sądowych i sporządzanie z nich odpisów; 

7) informowania sądu o przebiegu prowadzonego nadzoru; 

8) występowanie z wnioskami do sądu. 

§2. Osoby, wobec których wykonywany jest nadzór zobowiązane są do: 

1) podporządkowania się wydanemu wobec nich orzeczeniu sądu; 

2) zawiadomienia sądu i kuratora o każdej zmianie miejsca zamieszkania lub pobytu, trwającej dłużej 

niż jeden miesiąc; 

3) stosowania się do poleceń sądu i kuratora sądowego związanych z prowadzonym nadzorem 

i współdziałania z nimi w osiągnięciu jego celów; 

4) stawiania się na wezwanie sądu i kuratora sądowego; 

5) udzielania sądowi i kuratorowi żądanych informacji związanych z prowadzonym postępowaniem, 

w tym przedstawiania dokumentacji;

6) umożliwienia kuratorowi sądowemu każdorazowo wejścia do miejsca ich zamieszkania lub pobytu; 

7) udostępnienia kuratorowi numeru telefonu, a każdorazowo także niezwłocznego powiadomienia 

go o zmianie numeru telefonu.

Uzasadnienie.

Wykonywanie nadzoru przez kuratora sądowego w sprawie opiekuńczej nie zostało dotychczas 

uregulowane ustawowo, tak w zakresie określenia ramowych celów nadzoru, czynności podejmowanych 

przez kuratora, jak i obowiązków, które spoczywają na osobach, wobec których nadzór jest wykonywany. 

Kluczowe na poziomie ustawy wydaje się zwłaszcza określenie uprawnień kuratora sądowego 

i obowiązków, które spoczywają na osobach, wobec których nadzór jest wykonywany, gdyż w tym obszarze 

pojawiają się elementy, które wchodzą w zakres konstytucyjnie chronionych praw i obowiązków. 

Przedstawiona przez Krajową Radę Kuratorów propozycja przepisu art. 60512a uwzględnia 

w elementarnym zakresie wszystkie przywołane na wstępie aspekty związane z wykonywaniem orzeczenia 

sądu w sprawie opiekuńczej, w której wykonywanie władzy rodzicielskiej poddane zostało nadzorowi 

kuratora.

Art. 60512b- dodać. 

Propozycja Krajowej Rady Kuratorów.

Art. 60512b§1. Kurator sądowy, którego sąd rodzinny zobowiązał do kontrolowania obowiązków 

nałożonych na rodziców bądź opiekunów małoletniego, o których mowa w art. 109 § 2 pkt 1 k.r.io. 

okresowo, nie rzadziej niż raz na 3 miesiące, zbiera informacje o sposobie ich realizacji. W tym celu kurator 

sądowy może: 

1) odwiedzać osoby zobowiązane do wykonania obowiązków w miejscu ich zamieszkania 

lub pobytu i żądać informacji na temat realizacji nałożonych na nie obowiązków, w tym 

w formie pisemnych oświadczeń; 

2) wzywać osoby zobowiązane do wykonania obowiązków do osobistego stawiennictwa 

w wyznaczonym terminie, w siedzibie zespołu kuratorskiego, w celu złożenia przez 

nie oświadczeń, o których mowa w pkt 1; 



3) zwracać się do podmiotów, o których mowa w art. 6054§1, o informacje na temat wypełniania 

obowiązków przez osoby, o których mowa w punkcie 1. 

4) występować do sądu z wnioskami. 

§ 2. Kurator sądowy co 6 miesięcy składa do teczki sprawy pisemne sprawozdanie, w którym informuje 

o podjętych czynnościach, stosunku zobowiązanych do nałożonych na nich obowiązków i sposobie 

ich wypełniania, okolicznościach istotnych dla wypełnienia obowiązku lub mających wpływ 

na niemożność jego wykonania. 

§3. Niezależnie od przepisu §2, kurator sądowy jest każdorazowo zobowiązany do złożenia 

sprawozdania na żądanie sądu. 

§4. Przepisy art. 60512a§2 pkt 1-7 stosuje się odpowiednio do osób wymienionych w §1, na które sąd 

nałożył obowiązki. 

Uzasadnienie

Krajowa Rada Kuratorów postuluje, aby na zasadach analogicznych jak w postępowaniu w sprawach 

nieletnich, uregulowane zostało wykonywanie przez kuratorów sądowych orzeczeń dotyczących kontroli 

obowiązków nałożonych na małoletnich i ich rodziców, w trybie art. 109§2 pkt 1 k.r.io. 

Przedstawiony przepis kompleksowo zakreśla ramy wykonywania takich orzeczeń, także w zakresie 

czynności podejmowanych przez kuratora sądowego pod nadzorem sądu opiekuńczego i przysługujących 

mu w tym zakresie uprawnień. Ujednolica także kwestię gromadzonej przez kuratora dokumentacji 

i częstotliwości składania sprawozdań. Jest także kompatybilny z przepisem art. 60510 w brzmieniu

zaproponowanym przez Krajową Radę Kuratorów, zgodnie z którym możliwość występowania przez 

kuratora sądowego z uwzględnionymi tam wnioskami istniałaby również w przypadku wykonywania 

orzeczeń dotyczących kontroli obowiązków nałożonych na małoletniego lub jego rodziców. 

Art. 60513- zmiana brzmienia przepisu.

Propozycja Krajowej Rady Kuratorów.

Art. 60513§1. Sąd opiekuńczy może połączyć badanie sprawozdania lub rachunków opiekuna, o którym 

mowa w art. 167 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego z wysłuchaniem opiekuna lub kuratora 

na posiedzeniu wykonawczym.

§2. Sąd opiekuńczy może także okresowo wysłuchiwać osoby poddane opiece lub kurateli, chyba 

że ze względu na ich stan psychiczny lub umysłowy byłoby to oczywiście niecelowe. 

§3. Jeżeli osoba pozostająca pod opieką lub kuratelą przebywa w domu pomocy społecznej 

albo placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom małoletnim, niepełnosprawnym, przewlekle 

chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 15081)), sąd opiekuńczy, nie rzadziej niż raz na sześć 

miesięcy, zwraca się do dyrektora tego domu lub placówki o pisemną informację o osobie poddanej 

1) Zmiany tekstu jednolitego cytowanej ustawy zostały opublikowane w Dz.U. z 2018 r. poz. 1693, 2192, 2529 i 2354. 



opiece lub kurateli, w szczególności w zakresie stanu zdrowia tej osoby i warunków opieki. Kuratorowi 

sądowemu nie zleca się czynności w tych jednostkach. 

§4. Jeżeli zachodzi potrzeba sprostowania lub uzupełnienia złożonego przez opiekuna lub kuratora 

sprawozdania z opieki lub kurateli, albo rachunku z zarządu, a także orzeczenia, czy i w jakim zakresie 

sąd rachunki z zarządu zatwierdza, można wezwać opiekuna lub kuratora na posiedzenie wykonawcze. 

Uzasadnienie.

W §3 katalog osób uzupełniono o osoby małoletnie przebywające w placówkach zapewniających 

całodobowe utrzymanie, a jednocześnie pozostające pod opieką lub kuratelą. Także w przypadku tych osób, 

kompleksowe informacje na ich temat sąd może otrzymać od dyrektora placówki, dlatego przesłanki 

racjonalne wskazują na celowość uwzględnienia ich w tym przepisie i zastosowaniu analogicznych 

rozwiązań, jak w przypadku osób dorosłych podlegających opiece lub kurateli. 

Art. 60514- zmiana brzmienia

Propozycja Krajowej Rady Kuratorów

Art. 60514§1. Orzeczenia o kontaktach rodzica z dzieckiem określają w szczególności: termin i miejsce 

ich wykonywania oznaczone adresem, czas ich trwania, krąg osób uprawnionych do udziału w nich, 

jak również osób, bez których obecności mają się one odbywać. 

§2. W sprawach, w których sąd ustalił kontakty z dzieckiem w obecności kuratora sądowego 

wykonanie orzeczenia lub ugody zawartej przed sądem należy do kuratora pełniącego obowiązki 

służbowe w sądzie rejonowym, w którego właściwości ustalone zostało w orzeczeniu sądu miejsce 

wykonywania kontaktów określone w sposób przewidziany §1. 

§3. Kurator sądowy, któremu zlecono obecność przy kontaktach podejmuje czynności tylko w obszarze 

właściwości sądu ustalonej według przepisu poprzedzającego. 

Uzasadnienie.

Krajowa Rada Kuratorów za konieczne uznaje określenie elementów niezbędnych dla realizacji 

kontaktu, które muszą zostać określone orzeczeniem sądu, tak aby w sposób nie budzący wątpliwości 

orzeczenie to mogło zostać wykonane. Dlatego za konieczne uznajemy dodanie §1 (z konsekwentną zmianą 

numeracji § kolejnych).

Dla wykonywania kontaktów osoby uprawnionej z dzieckiem istotne jest nie miejsce zamieszkania

małoletniego, ale miejsce, w którym kontakt ma być faktycznie wykonywany, stąd proponowana zmiana 

brzmienia §2.

Należy pamiętać, że obecność kuratora sądowego przy kontakcie osoby uprawnionej z dzieckiem jest 

ograniczeniem, a zatem skutki tego ograniczenia powinny dotyczyć także zasad wykonywania kontaktu. 

Zasadniczym celem kontaktu jest nawiązywanie i utrzymywanie relacji pomiędzy dzieckiem, a osobą 

uprawnioną. Dla realizacji tego celu nie istnieje jednak potrzeba niczym nieograniczonego przemieszczania 

się uprawnionego i dziecka po całej właściwości sądu rejonowego (obejmującej kilka tysięcy kilometrów 

kwadratowych). Jeśli kontakt ma być wykonywany w obecności kuratora to warunki do jego wykonania 

muszą zostać w taki sposób określone, aby kurator mógł faktycznie orzeczenie sądu wykonać. Dlatego 

za kluczową kwestię uznać należy wskazanie miejsca kontaktu oznaczonego konkretnym adresem, 



co pozwoli kuratorowi na bycie obecnym przez cały czas kontaktu i poczynienie spostrzeżeń i ustaleń 

dla potrzeb sądu, które docelowo prowadzić powinny do wydania rozstrzygnięcia nie wymagającego udziału 

kuratora sądowego. 

Art. 60515- zmiana brzmienia przepisu

Propozycja Krajowej Rady Kuratorów.

Art. 60515§1. Kontakty rodzica z dzieckiem w obecności kuratora są określone ugodą zawartą 

pomiędzy stronami albo orzekane przez sąd na czas nie przekraczający sześciu miesięcy, 

z zastrzeżeniem, że są one wykonywane w miejscu określonym adresem z wyłączeniem dni ustawowo 

wolnych od pracy i świąt, a czas trwania jednorazowego kontaktu nie przekracza 4 godzin zegarowych.

§2. Po przekazaniu do właściwego zespołu kuratorskiej służby sądowej wykonalnego orzeczenia 

lub ugody, w której ustalono kontakty z dzieckiem w obecności kuratora sądowego, kurator w miarę 

możliwości zapoznaje się z aktami sprawy. 

§3. Kurator sądowy, któremu zlecono obecność przy kontaktach, stawia się w określonym 

w orzeczeniu sądu lub ugodzie zawartej przed sądem terminie i miejscu oraz obecny jest przez cały 

czas trwania kontaktu, który jest niezbędny do prawidłowego wykonania orzeczenia. 

§ 4.1. Kurator sądowy obecny przy kontaktach czuwa nad realizacją orzeczenia sądu lub ugody 

zawartej przed sądem w zakresie przestrzegania przez strony terminów, czasu i miejsca spotkania 

oraz pozostałych zasad nim określonych. 

2. Kuratorowi sądowemu obecnemu przy kontaktach osoby uprawnionej z dzieckiem przysługują 

uprawnienia do:

1) udzielania stronom informacji związanych z wykonaniem orzeczenia sądu; 

2) podjęcia decyzji o przerwaniu kontaktu w przypadku wystąpienia okoliczności mogących 

zagrażać dobru dziecka, w szczególności naruszaniu zasad kontaktu określonych w orzeczeniu 

sądu; 

3) żądania pomocy policji w zakresie podjęcia czynności interwencyjnych.

4) występowania z wnioskami dotyczącymi zmiany orzeczenia sądu o kontaktach rodzica z 

dzieckiem lub wydania innych zarządzeń, w szczególności: 

a) zmiany zasad odbywania kontaktów, zwłaszcza ich formy, miejsca, terminu, częstotliwości, czasu 

trwania, udziału innych osób; 

b) orzeczenia zakazu osobistej styczności i ograniczenie kontaktu do określonej formy 

porozumiewania się na odległość; 

c) orzeczenia zakazu kontaktowania się z dzieckiem; 

d) wszczęcia postępowania o wydanie zarządzeń opiekuńczych, o których mowa w art. 109§2 k.r.io. 

§ 5.1. Osoby, w przypadku których sąd uregulował kontakty w obecności kuratora sądowego 

zobowiązane są do: 

1) dbałości o to, aby ich zachowanie w trakcie kontaktu nie naruszało dobra dziecka; 



2) punktualnego stawienia się w miejscu i terminie określonym w orzeczeniu sądu, a także 

przestrzegania zasad w nim określonych; 

3) organizowania czasu kontaktu w sposób, który nie będzie stanowił zagrożenia dla zdrowia 

lub życia dziecka; 

4) zachowania stanu trzeźwości przez cały czas trwania kontaktu; 

5) organizowania kontaktu i zachowania się podczas niego w taki sposób, aby kurator sądowy w nim 

uczestniczący nie napotykał na trudności w byciu obecnym przez cały czas jego trwania; 

6) przemieszczania się w trakcie kontaktu wyłącznie pieszo lub środkami komunikacji publicznej; 

7) poszanowania praw i godności innych osób, w szczególności unikania inicjowania sytuacji 

konfliktowych, nacechowanych agresją lub przemocą; 

§6. W sprawach, w których ustalono kontakty w obecności kuratora sądowego, postępowanie 

wykonawcze oraz nadzór nad wykonaniem orzeczenia lub ugody zawartej przed sądem sprawuje sąd 

opiekuńczy. 

§7.1. Kuratorowi sądowemu wykonującemu orzeczenie dotyczące kontaktów osoby uprawnionej 

z dzieckiem w obecności kuratora sądowego, niezależnie od ryczałtu, o którym mowa w art. 23 ust. 10 

pkt 3 ustawy o kuratorskiej służbie sądowej, przysługuje zwrot poniesionych przez niego 

i udokumentowanych wydatków niezbędnych dla wykonania czynności. 

2. Wysokość wydatków, o których mowa w ust. 1 sąd ustala się na podstawie złożonego przez kuratora 

rachunku.

Uzasadnienie.

Krajowa Rada Kuratorów uważa za konieczne uzupełnienie przepisów art. 60515 zarówno

o uregulowania dotyczące niezbędnych elementów orzeczenia sądu, zakreślenia jasnych ram czasowych, 

w których kontakty osoby uprawnionej z dzieckiem mają odbywać się w obecności kuratora, jak również 

uprawnień samego kuratora sądowego biorącego udział w wykonaniu orzeczenia, w tym w prawo 

do występowania z wnioskami. Ponieważ zgodnie z przyjętą wykładnią, kontakty rodzica z dzieckiem 

wyłączone zostały ze sfery wykonywania władzy rodzicielskiej mało uzasadnione wydaje się odniesienie 

do odpowiedniego stosowania przepisów o wnioskach, do składania których kuratorzy uprawnieni 

są w sprawach związanych z ingerencją w sferę wykonywania władzy rodzicielskiej. W naszej ocenie 

przedmiotowy zakres wniosków, do składania których uprawniony jest kurator w sprawach dotyczących 

kontaktu osoby uprawnionej z dzieckiem, wynikać powinien wprost z przepisów normujących tę czynność. 

Podobnie zresztą jak obowiązków osoby uprawnionej do udziału w kontaktach, które projektodawca 

całkowicie pominął. Dookreślenie tych obowiązków pozwoli w praktyce na wyeliminowanie wielu 

przeszkód, na jakie kuratorzy sądowi napotykają przy wykonywaniu tych orzeczeń. 

Za pozbawione uzasadnienia uznajemy rozwiązanie, w którym kurator uczestniczyłby w kontakcie 

osoby uprawnionej z dzieckiem tylko na pewnym etapie trwania tego kontaktu. W takim ujęciu wątpliwa 

jest celowość uczestniczenia kuratora sądowego w takim kontakcie w ogóle. Skoro pozostała część kontaktu 

może odbywać się pod jego nieobecność, stąd uznać należy, że nie ujawniają się czynniki, które 

przemawiałyby za taką formą ograniczenia kontaktu i kontakt nie zagraża dobru dziecka. Takie ujęcie 



sprowadzałoby pozycję kuratora wyłącznie do roli potencjalnego świadka przygotowywanego dla potrzeb 

postępowania dowodowego prowadzonego przez sąd.  

Obowiązek zapoznania się kuratora sądowego z aktami sprawy dotyczącej orzeczenia kontaktów 

osoby uprawnionej z dzieckiem w obecności kuratora sądowego, powinien zakładać, że zapoznanie takie 

następuje w miarę możliwości. Niejednokrotnie orzeczenie wydawane jest przez sąd inny niż właściwy 

dla miejsca realizacji kontaktów i mało uzasadnione jest aby kurator występował o akta sprawy z innego 

sądu (tym bardziej, że czasem liczą one kilka tomów). 

Za konieczne uznajemy również jednoznaczne doprecyzowanie, że sąd prowadzi w sprawie o kontakty 

postępowanie wykonawcze. W kwestii tej dotychczas obowiązywały różnorodne praktyki, poczynając 

od takich, w których sąd w ogóle nie rejestrował takich orzeczeń, poprzez takie, w których rejestrował 

je w repertorium „Nmo” lub prowadził pod sygnaturą „Opm”. Techniczne aspekty rejestrowania

tych orzeczeń powinny zostać uwzględnione w aktach niższego rzędu, w szczególności zarządzeniu 

o biurowości. 

W przepisie uregulowana została także kwestia zwrotu faktycznych, niezbędnych wydatków, 

poniesionych przez kuratora w związku z wykonywanym orzeczeniem i dla zapewnienia możliwości jego 

wykonania (np. zakupu biletu). Wprowadzenie tej regulacji wymagało będzie również zmiany art. 5 ustawy

z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Zmiana numeracji poszczególnych § jest naturalną konsekwencją uzupełnienia przepisu, o powyżej 

wskazane treści. 

Art. 60516- zmiana brzmienia przepisu.

Propozycja Krajowej Rady Kuratorów.

Art. 60516§1. Z każdej obecności przy kontaktach kurator sądowy niezwłocznie składa sądowi notatkę 

urzędową. 

§ 2. Pisemna notatka kuratora zawiera:

1) imię i nazwisko oraz stopień służbowy kuratora; 

2) datę i miejsce wykonywanych czynności, w tym godzinę ich rozpoczęcia i zakończenia; 

3) zwięzłe informacje dotyczące: osób uczestniczących w kontakcie, przebiegu kontaktu, 

w szczególności okoliczności i czynników mogących mieć w ocenie kuratora sądowego istotne 

znaczenie dla potrzeby ewentualnej zmiany orzeczenia sądu; 

4) podpis kuratora.

Uzasadnienie.

Przepis został uporządkowany zgodnie z chronologią, w jakiej powinny zostać przedstawione 

poszczególne elementy notatki kuratora. Założenie, iż notatka ma zawierać informacje na temat okoliczności 

i czynników, które mogą mieć istotne znaczenie z punktu widzenia kuratora sądowego, wychodzi naprzeciw 

oczekiwaniom, aby były to okoliczności możliwie najbardziej zobiektywizowane i aby kurator nie musiał 

kierować się w tym zakresie oczekiwaniami stron, niejednokrotnie wzajemnie wykluczającymi się (należy 

pamiętać, że często są to strony mocno skonfliktowane). Notatka kuratora ma być przede wszystkim 

narzędziem dla sądu i uwzględniać elementy dla niego istotne. 



Wykreślenie §3 jest konsekwencją modyfikacji przepisu art. 60515 w brzmieniu zaproponowanym

przez Krajową Radę Kuratorów. 

Art. 60516a- dodany.

Propozycja Krajowej Rady Kuratorów.

Art. 60516a §1. Każda ze stron jest zobowiązana do niezwłocznego powiadomienia sądu, kuratora 

sądowego oraz pozostałych osób uczestniczących w kontakcie o okolicznościach uniemożliwiających 

jego wykonanie w terminie określonym orzeczeniem sądu. Powiadomienie powinno nastąpić w dniu 

roboczym, w godzinach pracy sądu, nie później niż na jeden dzień przed wyznaczonym terminem 

kontaktu.

§2. Po uzyskaniu informacji, o której mowa w §1, sąd wydaje z urzędu wszystkie, niezbędne 

zarządzenia. W szczególności jeśli kontakty zostały orzeczone w obecności kuratora sądowego wydaje 

zarządzenie o zwolnieniu go w tym terminie z obowiązku wykonania orzeczenia sądu. 

§3. W sytuacjach nagłych, po powiadomieniu o okolicznościach uniemożliwiających wykonanie 

kontaktu, kurator sądowy jest uprawniony do odstąpienia od wykonania orzeczenia sądu w tym 

terminie, o czym niezwłocznie powiadamia sąd. 

§4. Jeśli strona zakwestionuje okoliczności przedstawione przez drugą ze stron jako uniemożliwiające 

wykonanie kontaktu, przepisy art. 59815 kpc. stosuje się odpowiednio. 

Uzasadnienie.

Projektodawca całkowicie pominął praktyczną, bardzo często występującą kwestię, w której strony 

informują, że kontakt z różnych przyczyn nie odbędzie się. Za konieczne uznajemy określenie pragmatyki 

postępowania w tej kwestii, gdyż nie może ona wynikać z przekonania kuratora sądowego, 

iż jest on uprawniony do odstąpienia od wykonania orzeczenia, gdy w rzeczywistości związany jest zarówno 

orzeczeniem sądu, jak i koniecznością poszanowania przepisów nakazujących mu stawienie się w terminie 

i miejscu określonym orzeczeniem sądu. 

Przedstawiona propozycja przepisu kwestię tę reguluje kompleksowo. Nadto pozwala także 

uczestnikom postępowania dochodzić swych praw w sytuacji, gdyby okoliczności uzasadniające odwołanie 

kontaktu budziły wątpliwości co do obiektywizmu przesłanek uniemożliwiających jego wykonanie. 

Art. 60517- wykreślić. 

Uzasadnienie.

Konstrukcja tego przepisu wydaje się być błędna z założenia i wskazywać, że w sprawach o ustalenie 

kontaktów osoby uprawnionej z dzieckiem kosztami postępowania z założenia każdorazowo obciążany 

jest Skarb Państwa. Tymczasem należy pamiętać, że to na rodzicach zamieszkujących w rozdzieleniu 

spoczywa obowiązek takiego ukształtowania możliwości wykonywania władzy rodzicielskiej, aby dziecko 

miało swobodną możliwość kontaktów z każdym z nich. Taka regulacja do poszukiwania porozumienia 

rodziców nie zachęca, a wręcz przeciwnie daje im możliwość złożenia w całości tego problemu na sąd, 

jednocześnie przy zaangażowaniu kuratora sądowego. Stąd w ocenie Krajowej Rady Kuratorów 

odstępstwem do reguły powinno być zwolnienie stron z kosztów postępowania i obciążenie nimi Skarbu 



Państwa w sytuacji, gdy uzasadniają to ważne czynniki (np. związane z niemożnością pokrycia tych kosztów 

bez uszczerbku dla zaspokojenia najbardziej elementarnych potrzeb życiowych). 

Z przyczyn wspomnianych już uprzednio zdecydowanie jesteśmy przeciwni składaniu na kuratorów 

sądowych ciężaru odpowiedzialności za obciążanie stron postępowania kosztami sądowymi i występowania 

przez nich z wnioskami w tej kwestii. Kuratorzy sądowi nie dysponują pełnymi danymi o majątku stron, 

które pozwalałyby na odpowiedzialne określenie ich możliwości finansowych. Niezależnie od tego 

traktowanie decyzji o obciążeniu kosztami sądowymi jako dodatkowej „quasi” kary za niewłaściwe 

wykonywania orzeczenia sądu może budzić wątpliwości, gdyż jest to czynność procesowa wynikająca 

z przesłanek obiektywnych, a nie instrument represji. 

Art. 60518- bez uwag.

Art. 60518. Jeśli dalsze prowadzenie postępowania wykonawczego stało się zbędne umarza się 

je z urzędu lub na wniosek. Wniosek w tym przedmiocie może złożyć również zawodowy kurator 

sądowy 

II. Zmiany w ustawie z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach 

cywilnych (t.j. Dz.U. z 2019 roku, poz. 785).

Art. 5- zmiana brzmienia i dodanie punktu 9a

Propozycja Krajowej Rady Kuratorów.

Art. 5.1 Wydatki obejmują w szczególności: 

(…)

9) ryczałty należne kuratorom sądowym za przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w sprawach: 

o unieważnienie małżeństwa, o rozwód oraz separację; 

9a) ryczałty należne kuratorom sądowym za uczestniczenie przy ustalonych przez sąd kontaktach 

rodziców z dzieckiem i zwrot kosztów poniesionych przez kuratorów sądowych w związku 

z wykonywaniem tych kontaktów;

(…)

Uzasadnienie

Zmiana uwarunkowana dostosowaniem przepisów ustawy o kosztach sądowych w sprawach 

cywilnych do przepisów art. 60515§7 k.p.c. w brzmieniu zaproponowanym przez Krajową Radę Kuratorów. 


