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Opinia
dotycząca zakresu obowiązków służbowych 

kuratorów sądowych wykonujących orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich 

w części dotyczącej formułowania wniosków 

Kompleksowe rozwiązania ustrojowe dotyczące organizacji, zasad działania, ramowych uprawnień 

i obowiązków kuratorskiej służby sądowej zawarte zostały w ustawie z dnia 27 lipca 2001 roku o kuratorach

sądowych (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 167), która w art. 11 uwzględnia enumeratywnie obowiązki zawodowego 

kuratora sądowego, którymi są: 

 występowanie w uzasadnionych wypadkach z wnioskiem o zmianę lub uchylenie orzeczonego środka; 

 przeprowadzanie na zlecenie sądu lub sędziego wywiadów środowiskowych; 

 współpracy z właściwym samorządem i organizacjami społecznymi, które statutowo zajmują się 

opieką, wychowaniem, resocjalizacją, leczeniem i świadczeniem pomocy społecznej w środowisku 

otwartym;

 organizacji i kontroli pracy podległych kuratorów społecznych oraz innych osób, uprawnionych 

do wykonywania dozorów lub nadzorów;

 sygnalizowania sądowi przyczyn przewlekłości postępowania wykonawczego lub innych uchybień 

w działalności pozasądowych podmiotów wykonujących orzeczone środki. 

Podkreślić przy tym należy, że przepisy art. 11 pkt 1 i 2 u.k.s. nie stanowią samoistnego źródła 

obowiązków w zakresie określenia rodzajów wniosków, z którymi kuratorzy zawodowi mogą występować 

do sądu, czy też podstaw do zlecenia im wywiadów środowiskowych w poszczególnych kategoriach spraw. 

Te uwzględnione zostały w odrębnych przepisach ustawowych z obszaru prawa materialnego 

lub procesowego. Oznacza to, że kuratorzy zawodowi są uprawnieni tylko do występowania z takimi 

wnioskami, czy przeprowadzania wywiadów środowiskowych tylko w sytuacjach określonych tymi 

przepisami1. Odzwierciedlają to zresztą poszczególne przepisy ustaw takich jak: ustawa z dnia 6 czerwca

1997 roku– Kodeks Karny (t.j. Dz.U. z 2020 roku, poz. 1444), ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku- Kodeks

Karny Wykonawczy (t.j. Dz.U. z 2021 roku, poz. 53), ustawa z dnia 26 października 1982 roku o postępowaniu 

w sprawach nieletnich (t.j. Dz.U. z 2018 roku, poz. 969), ustawa z dnia 26 października 1982 roku 

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2019 roku, poz. 2277), czy w końcu 

ustawa z dnia 17 listopada 1964 roku- Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2020 roku, poz. 1575),

gdzie ustawodawca precyzyjnie określił do występowania z jakimi wnioskami, i w jakim zakresie 

uprawniony jest kurator. Jeśli wystarczające byłoby ogólne uregulowanie w ustawie ustrojowej, wskazujące 

na uprawnienia zawodowego kuratora sądowego do występowania do sądu z wnioskami, to nie istniałaby 

potrzeba określenia w przepisach odrębnych do składania jakich wniosków i w jakim zakresie, uprawnienia 

te mają zastosowanie. 

I tak do wniosków, do występowania z którymi uprawniony jest zawodowy kurator rodzinny zaliczyć 

należy: 

1 Nieco odmienna interpretacja tego zagadnienia przedstawiona została w Zarys metodyki pracy kuratora sądowego, K. Stasiak (red.), Warszawa,

Wolters Kluwer 2018, s. 707-710.
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1. wnioski do sądu w sprawie zmiany postanowienia co do rodzaju zakładu leczenia odwykowego 

oraz w sprawie orzeczenia ustania obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu (art. 31 ust. 7 

ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi);

2. wnioski do sądu w sprawie o zmianę lub uchylenie orzeczonego wobec nieletniego środka 

wychowawczego, o zmianę lub uchylenie środka wychowawczego zastosowanego w okresie próby 

w związku z warunkowym zwolnieniem z zakładu poprawczego oraz o odwołanie warunkowego 

zwolnienia z zakładu poprawczego, o zarządzenie wykonania środka poprawczego, o zmianę 

lub uchylenie zastosowanego względem nieletniego środka tymczasowego, o odroczenie 

wykonywania środka wychowawczego lub przerwę w jego wykonywaniu, o przedłużenie odroczenia 

lub przerwy oraz o odwołanie odroczenia lub przerwy w jego wykonywaniu, o nałożenie, zmianę 

lub uchylenie obowiązków, o których mowa w art. 7 § 1, wobec rodziców lub opiekuna nieletniego 

(art. 70a§2 pkt 9-14 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o postępowaniu w sprawach nieletnich);

3. wnioski do sądu o przymusowe sprowadzenie zobowiązanego celem złożenia oświadczenia o miejscu 

pobytu osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub opiece, o dokonaniu przeszukania pomieszczeń 

i innych miejsc, jeżeli istnieją uzasadnione podstawy do przypuszczenia, że osoba podlegająca władzy 

rodzicielskiej lub opiece znajduje się tam (art. 59811§2 i art. 59811a§1 ustawy z dnia 17 listopada

1964 r. -Kodeks postępowania cywilnego). 

Zasadność tezy o możliwości występowania przez zawodowego kuratora sądowego tylko z wnioskami, 

które znajdują podstawę w przepisach prawa materialnego lub procesowego, jest także uzasadnione 

ze względu na poszanowanie konstytucyjnej normy określonej art. 31 ust. 3, w myśl której „Ograniczenia

w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, 

gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź 

dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia 

te nie mogą naruszać istoty wolności i praw”. Kwestią bezdykusyjną jest, że zarówno występowanie 

z wnioskami o zmianę orzeczenia (np. dotyczącymi zobowiązania do określonego zachowania), 

jak i czynności wykonywane w toku wywiadu środowiskowego, w sposób oczywisty, taką ingerencję 

w konstytucyjnie chronione prawa i wolności stanowią. 

Mając na względzie powyżej wskazane okoliczności, w sposób nie budzący wątpliwości stwierdzić 

należy, że co do zasady w postępowaniu opiekuńczym (na żadnym etapie tego postępowania) ustawodawca 

nie wprowadził uregulowań, które uprawniałyby zawodowych kuratorów sądowych, lub kuratorów 

sądowych w ogóle, do występowania z wnioskami do sądu. Wyjątek w tym obszarze stanowią przepisy 

art. 59811§2 i 59811a§1 k.p.c., które dotyczą odebrania osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub opiece, 

które w swojej istocie jest postępowaniem opiekuńczym, gdyż „Ustawą z 19 lipca 2001 r. o zmianie ustawy – 

Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych oraz ustawy 

o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U. Nr 98, poz. 1069) uchylono przepisy art. 580, 790 oraz 1089–

10951 k.p.c., jak też znowelizowano art. 579, a do działu II tytułu I części pierwszej księgi drugiej kodeksu 

postępowania cywilnego dodano oddział 5, normujący postępowanie w sprawach o odebranie osoby 

podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką. Podstawowym celem tych zmian było– 

jak podniesiono w piśmiennictwie– pozbawienie postępowania w sprawach o odebranie osoby wszelkich cech 

postępowania egzekucyjnego i nadanie mu charakteru postępowania opiekuńczego. Prawodawcy przyświecał 

również cel ujednolicenia i uproszczenie tego postępowania oraz uczynienia go bardziej skutecznym2.”

Wyjątek ten, stanowi tym samym oczywisty dowód dla uzasadnienia tezy, iż kuratorzy sądowi 

są uprawnieni do kierowania wniosków tylko w takim zakresie, w jakim zostało to określone 

obowiązującymi przepisami prawa. Dlatego z wyłączeniem wniosków, o których mowa w art. 59811§2

i 59811a§1 k.p.c., wszystkie pozostałe wystąpienia kierowane do sądu w postępowaniu opiekuńczym, przez 

zawodowych kuratorów rodzinnych, są niczym innym jak tylko zawiadomieniami, o których mowa 

2 Cyt. uzasadnienie uchwały Sądu Najwyższego z 28 sierpnia 2008 rok, w sprawie IIICZP 75/08. 



w art. 572 k.p.c. Zawiadomienie takie nie determinuje każdorazowo wszczęcia przez sąd postępowania, 

lecz pozostawia do swobodnej oceny sądu potrzebę skorzystania z uprawnień, o których mowa 

w art. 570 k.p.c.

Różnice pomiędzy wnioskiem kuratora zawodowego, a zawiadomieniem kierowanym przez niego 

do sądu nie ograniczają się wyłącznie do powyżej przywołanych okoliczności. O ile oczywistym jest, 

że wniosek zawodowego kuratora rodzinnego spełniać powinien ogólne wymogi pisma procesowego 

(na zasadach określonych art. 511 k.p.c. w zw. z art. 126 k.p.c.), o tyle wątpliwym wydaje się 

być oczekiwanie, aby podobne wymogi spełniało zawiadomienie o okolicznościach uzasadniających 

wszczęcie przez sąd wszczęcie postępowania z urzędu, którego rola zasadniczo sprowadza się tylko 

do funkcji informacyjnej.

Wniosek kuratora zawodowego powinien zatem zawierać w szczególności: 

1. oznaczenie sądu, do którego jest kierowany; 

2. imię i nazwisko kuratora zawodowego, stopień służbowy, oznaczenie zespołu; 

3. dane identyfikacyjne uczestników postępowania (zwłaszcza imię, nazwisko, adres); 

4. określenie żądania i jego zakresu (w przypadku żądania zmiany postanowienia, wskazanie 

postulowanych rozstrzygnięć); 

5. uzasadnienie (z przywołaniem okoliczności stanowiących potwierdzenie dla zasadności żądania); 

6. podpis kuratora.

W przypadku zawiadomienia sądu o okolicznościach uzasadniających wszczęcie postępowania 

opiekuńczego z urzędu nie zostały określone wymogi formalne jakie powinno ono spełniać. Tym samym 

uznać należy, że walor takiego zawiadomienia ma każda informacja przekazana sądowi, do rozpoznania 

której jest on właściwy rzeczowo. Słownik Języka Polskiego PWN „zawiadomienie” definiuje jako „dokument

lub list zawiadamiający o czymś”. Natomiast Wielki Słownik Języka Polskiego jako „pismo oficjalnie

zawiadamiające o czymś”. Zatem z wykładni językowej, na bazie tych definicji, wynika, że zawiadomienie 

powinno mieć formę pisemną i zostać dokonane w formie, która pozwala za uznanie go jako wniesione 

oficjalnie. Prowadzi to do oczywistego wniosku, że kryteria takiego zawiadomienia wyczerpuje każda 

informacja, która została przez kuratora uwzględniona w dokumentacji sporządzanej dla potrzeb sądu 

i temu sądowi przekazanej, a jednocześnie uzasadniająca w ocenie sądu wszczęcie postępowania z urzędu. 

Nie jest zatem istotne czy informacja taka jest zawarta w sprawozdaniu z wywiadu środowiskowego, 

sprawozdaniu z przebiegu nadzoru, karcie czynności, odrębnej notatce, czy w innym piśmie, decydujące 

dla uznania jej za zawiadomienie jest oficjalne przekazanie dla potrzeb sądu. 

Potwierdzeniem dla takiego ujęcia kwestii zawiadomienia jest także występujący w literaturze pogląd, 

że może być ono dokonane w każdej formie, np. pisemnej, ustnej (bezpośrednio w sekretariacie sądu 

lub telefonicznie), czy za pośrednictwem elektronicznych nośników informatycznych. Przy czym 

obowiązkiem osoby odbierającej zawiadomienie w sekretariacie sądu jest sporządzenie notatki z danymi 

osoby, której zawiadomienie dotyczy, a w miarę możliwości również osoby zawiadamiającej. Notatka taka 

powinna zostać niezwłocznie przedstawić właściwemu sędziemu lub przewodniczącemu wydziału3. Wydaje

się, że analogiczna pragmatyka ma także zastosowanie w przypadku teczek spraw, czy zawiadomień, które 

mogą mieć także formę quasi wniosków, kierowanych do sądu przez zawodowych kuratorów sądowych. 

Tym samym pozbawiona podstaw wydaje się być teza o obowiązku opatrywania ich przez kuratorów 

sądowych adnotacjami typu „pilne” (który zresztą nie znajduje umocowania w jakichkolwiek przepisach 

prawa regulujących pragmatykę wykonywania przez nich obowiązków służbowych), gdyż 

to od autonomicznej decyzji sędziego zależy dokonanie oceny priorytetów w zakresie rozpoznania 

poszczególnych spraw.

3 por. Zieliński A., Flaga-Gieruszyńska K. Kodeks Postępowania Cywilnego Komentarz, Warszawa 2019, Legalis.



Z przepisu art. 570 k.p.c. tym samym wynika tylko obowiązek przekazania informacji w formie pisemnej 

i w sposób oficjalny. Brak jest zatem podstaw do zastosowania jego wykładni rozszerzającej w taki sposób, 

aby niezależnie od dokonania zawiadomienia, wypływał z niego także obowiązek przedstawienia sądowi 

oczekiwań w zakresie propozycji rozstrzygnięć, jakie miałyby być efektem finalnym wszczętego przez sąd 

postępowania. Poza kuratorami sądowymi obowiązek służbowego dokonania zawiadomienia, o którym 

mowa w art. 572§2 k.p.c. spoczywa na instytucjach i osobach (w tym funkcjonariuszach publicznych), które

literalnie zostały wymienione w przedmiotowym przepisie, a zatem: urzędach stanu cywilnego, 

prokuratorach, prokuratorach, notariuszach, komornikach, organach samorządu i administracji rządowej, 

organach Policji, placówkach oświatowych, opiekunach społecznych oraz organizacjach i zakładach 

zajmujących się opieką nad dziećmi lub osobami chorymi psychicznie. Nieuprawnionym zatem wydaje się 

dokonanie interpretacji, iż z mocy analizowanego art. 572§2 k.p.c. funkcjonariusze publiczni jakimi 

są kuratorzy sądowi mieliby obowiązek wskazywania sądowi konkretnych rozwiązań przy składaniu 

zawiadomienia, natomiast inne instytucje i osoby (w tym także funkcjonariusze publiczni) wymienieni 

w tym artykule takiego obowiązku nie mają. Nie ma podstaw formalnych do zastosowania takiego 

zróżnicowania. 

Odrębną kwestią, uregulowaną w sposób szczegółowy w przepisach rangi rozporządzenia, 

na podstawie delegacji ustawowej, jest tryb przeprowadzania wywiadów środowiskowych, ich zakres, 

a także forma sporządzanego sprawozdania. W przypadku kuratorów rodzinnych w sposób odrębny- 

rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 sierpnia 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad 

i trybu przeprowadzania wywiadów środowiskowych o nieletnich (Dz.U. Nr 90 z 2001 roku, poz. 1010),

uregulowane zostały kwestie przeprowadzania wywiadów środowiskowych w sprawach nieletnich, 

natomiast w przypadku wywiadów środowiskowych w pozostałych kategoriach spraw stosuje się przepisy 

rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 czerwca 2003 roku w sprawie szczegółowego sposobu 

wykonywania uprawnień i obowiązków kuratorów sądowych (t.j. Dz.U. z 2014 roku, poz. 989).

Natomiast podstawy zlecania kuratorom sądowym wywiadów środowiskowych w sprawach 

rodzinnych i nieletnich umiejscowione zostały przede wszystkim w przepisach prawa proceduralnego rangi 

ustawy i zawierają je: 

1. ustawa z dnia 17 listopada 1964 roku- Kodeks postępowania cywilnego

 art. 434- w sprawach o unieważnienie małżeństwa, o ustalenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa, 

o rozwód oraz o separację- dla ustalenia warunków w których żyją i wychowują się małoletnie dzieci 

stron

 art. 5611- w sprawach o zezwolenie na zawarcie małżeństwa kobiecie nie mającej lat 18, osobie 

dotkniętej chorobą psychiczną albo niedorozwojem umysłowym oraz osobom powinowatym w linii 

prostej- w celu ustalenia warunków, w jakich żyją osoby ubiegające się o udzielenie zezwolenia;

 art. 5651- w sprawach o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach rodziny w braku porozumienia 

małżonków, udzielenie zezwolenia na dokonanie czynności, do której jest potrzebna zgoda drugiego 

małżonka lub której drugi małżonek sprzeciwił, nakazu sądu, aby wynagrodzenie za pracę albo inne 

należności przypadające jednemu małżonkowi były w całości lub w części wypłacane do rąk drugiego 

małżonka, rozstrzygnięcia o wyłączeniu odpowiedzialności małżonka za zobowiązania zaciągnięte 

przez drugiego z małżonków w sprawach wynikających z zaspokajania zwykłych potrzeb rodziny- 

w celu ustalenia warunków, w jakich żyją małżonkowie;

 art. 5701§1 i §1a- w innych sprawach opiekuńczych dotyczących małoletnich (także w sprawach 

zawiadomienia o zdarzeniu uzasadniającym wszczęcie postępowania z urzędu „Nmo” i w postępowaniu 

wykonawczym)- w celu zebrania informacji dotyczących małoletniego i jego środowiska, 

a w szczególności jego zachowania się, warunków wychowawczych i życiowych, w tym sytuacji bytowej 

rodziny, przebiegu nauki małoletniego i sposobu spędzania czasu wolnego, jego kontaktów 

środowiskowych, stosunku do niego rodziców lub opiekunów, podejmowanych oddziaływań 

wychowawczych, stanu zdrowia i znanych w środowisku uzależnień małoletniego; 



 art. 5701a- w sprawach dotyczących ustanowienia opieki lub kurateli i prowadzonego w tych sprawach 

postępowania wykonawczego- w celu ustalenia możliwości lub sposobu sprawowania opieki 

lub kurateli oraz warunków życiowych osoby, której postępowanie dotyczy; 

 art. 5793- w sprawach, o których mowa w art. 5792§1 (przed umieszczeniem dziecka w rodzinie

zastępczej lub rodzinnym domu dziecka)- w miejscu zamieszkania kandydata do pełnienia funkcji 

rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, w szczególności w zakresie ustalenia 

jego danych osobowych, stopnia pokrewieństwa z dzieckiem, karalności oraz prowadzonych z jego 

udziałem postępowań dotyczących władzy rodzicielskiej, stanu zdrowia, statusu zawodowego, 

uzależnień, sytuacji bytowej i rodzinnej, stosunku do dziecka, prezentowanego modelu wychowawczego; 

2. ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi

 art. 30a- w sprawach o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego- w celu ustalenia okoliczności 

wskazujących na nadużywanie alkoholu przez osobę, której postępowanie dotyczy, oraz zakłócania 

przez nią spokoju lub porządku publicznego, a także jej relacji w rodzinie, zachowania się w stosunku 

do małoletnich i stosunku do pracy; 

 art. 34 ust. 4- w czasie trwania zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego i w sprawach 

o uchylenie obowiązku przed upływem ustawowego terminu- dla ustalenia okoliczności, o których 

mowa w art. 30a.

3. ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego

 art. 42a- w sprawach o przyjęcie do szpitala psychiatrycznego bez wyrażenia zgody lub przyjęcie osoby 

ubezwłasnowolnionej, umieszczenie w domu pomocy społecznej- w celu ustalenia warunków życiowych 

osoby, której postępowanie dotyczy, oraz jej funkcjonowania w środowisku. 

4. ustawa z dnia 26 października 1982 roku o postępowaniu w sprawach nieletnich

 art. 24§1- w sprawach nieletnich- w celu ustalenia danych dotyczących nieletniego i jego środowiska, 

a w szczególności dotyczących zachowania się i warunków wychowawczych nieletniego, sytuacji 

bytowej rodziny, przebiegu nauki nieletniego i sposobu spędzania czasu wolnego, jego kontaktów 

środowiskowych, stosunku do niego rodziców albo opiekuna, podejmowanych oddziaływań 

wychowawczych, stanu zdrowia i znanych w środowisku uzależnień nieletniego; 

Jako że sprawozdanie z wywiadu środowiskowego (odmiennie niż opinia biegłego, czy opinia 

opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów) nie zostało wyszczególnione w dziale III- „Dowody”, ustawy

z dnia 17 listopada 1964 roku- Kodeks postępowania cywilnego, uzasadniona wydaje się być wątpliwość 

odnośnie traktowania go jako dowodu, środka lub źródła dowodowego. Niewątpliwie jednak, zawarte 

w nim informacje powinny służyć sądowi do przygotowania postępowania dowodowego. Zagadnienie 

dotyczące roli i sposobu traktowania sprawozdania z wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez 

kuratora sądowego jest zresztą zarówno w doktrynie, jak i w praktyce, postrzegane niejednoznacznie 

i występują w tym zakresie dwa przeciwstawne stanowiska 4. Wielu autorów uznaje, iż wywiad 

środowiskowy jest pozbawiony znaczenia dowodowego, a jedynie ułatwia on zebranie materiału 

dowodowego w sprawie5. Kwestia ta jednak ma drugorzędne znaczenie dla stwierdzenia, 

czy w sprawozdaniu z wywiadu środowiskowego kurator sądowy jest zobowiązany do przedstawienia 

propozycji działań i rozstrzygnięć, jakie w danej sprawie miałby podjąć sąd. 

4 Por. Zarys metodyki pracy kuratora sądowego, K. Stasiak (red.), Warszawa, Wolters Kluwer 2018, s. 689-690

5 Zob.  Ereciński T. Komentarz do art. 309 k.p.c. w: Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz t. 1, Ereciński T. (red.), Warszawa 2012, 

teza 10.
Zembrzuski T. Komentarz do art. 309 k.p.c. w: Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz t. 1, Dolecki H., Wiśniewska T. (red.), 
Warszawa 2013, teza 10.

Flaga- Gieruszyńska K. Komentarz do art. 309 k.p.c. w Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Zieliński A. (red.), Warszawa 2015, 
teza 2.



Kluczowa dla rozstrzygnięcia powyższego zagadnienia będzie analiza przepisów dwóch rozporządzeń, 

które normują pragmatykę przeprowadzania czynności wywiadu środowiskowego i wyznaczają zakres 

informacji, jaki powinien znaleźć się w sprawozdaniu sporządzonym na podstawie wywiadu. 

I tak w przypadku sprawozdania z wywiadu środowiskowego w sprawie nieletniego, zgodnie 

z uregulowaniami rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania wywiadów 

środowiskowych o nieletnich, do informacji, które powinny się w nim znaleźć, należą: imię i nazwisko, data 

i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania nieletniego, dane na temat zachowania się nieletniego i jego 

warunków wychowawczych, jego stanu zdrowia, przebiegu nauki szkolnej i pracy, sposobu spędzania czasu 

wolnego, kontaktów z rówieśnikami i innymi osobami mogącymi mieć wpływ na zachowanie się nieletniego, 

informacje dotyczące sytuacji materialnej rodziców lub opiekunów, warunków bytowych rodziny, 

przejawów patologii społecznej występujących w środowisku nieletniego. Nadto sprawozdanie musi 

zawierać imię i nazwisko osoby przeprowadzającej wywiad, informacje na temat okoliczności ustalonych 

w toku wywiadu, datę przeprowadzenia wywiadu oraz podpis osoby przeprowadzającej wywiad. 

Fakultatywnie, kurator sądowy może również w sprawozdaniu zawrzeć wniosek o uzyskanie innych 

niezbędnych informacji lub zasięgnięcia opinii, których potrzeba ujawniła się w związku 

z przeprowadzaniem wywiadu.

Natomiast w przypadku wywiadów środowiskowych w pozostałych kategoriach spraw, odpowiednie 

uregulowania zostały zawarte w rozporządzeniu w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania uprawnień 

i obowiązków kuratorów sądowych. W sprawozdaniu z wywiadu środowiskowego kurator sądowy powinien 

zawrzeć ustalenia na temat okoliczności określonych przez sąd lub sędziego lub sposobu wykonania 

orzeczenia przez uprawnione podmioty z uwzględnieniem niezbędnych informacji od rodziny i sąsiadów, 

przełożonych z miejsca pracy uczestników postępowania, nauczycieli lub wychowawców w szkole oraz 

od innych osób lub instytucji, które mogą posiadać istotną wiedzę na temat rodziny lub osoby, której wywiad 

dotyczył. Nadto, sprawozdanie z wywiadu musi zawierać imię i nazwisko osoby przeprowadzającej wywiad, 

opis wykonywanych czynności i stwierdzonych okoliczności wynikających z zarządzenia o przeprowadzeniu 

wywiadu, datę przeprowadzenia wywiadu, a także podpis osoby przeprowadzającej wywiad. Warto 

podkreślić, że informacja negatywna- rozumiana jako brak możliwości uzyskania informacji, stanowi 

również informację, zaś zawierający ją dokument nie traci waloru charakteru sprawozdania z wywiadu 

środowiskowego6.

Biorąc pod uwagę przepisy obydwu rozporządzeń, z całą stanowczością stwierdzić należy, iż z ich treści 

nie wynika dla kuratorów sądowych obowiązek formułowania wytycznych dla sądu w zakresie stosowania 

środków wychowawczych, czy wydania zarządzeń opiekuńczych. W przypadku sprawozdań z wywiadów 

środowiskowych w sprawach nieletnich, kuratorzy sądowi uprawnieni zostali jedynie do formułowania 

wniosków dotyczących uzyskania przez sąd innych niezbędnych informacji lub zasięgnięcia opinii 

(np. biegłego z określonej dziedziny, czy też opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów). Należy 

jednak podkreślić, że w tym obszarze prawodawca użył stwierdzenia, że „sprawozdanie z wywiadu

środowiskowego może zawierać wniosek”, co sprawia, że element ten jest fakultatywną, a nie obligatoryjną 

częścią sprawozdania. Zatem jego uwzględnienie jest uznaniowe i decyzja o zasadności i potrzebie 

jego zamieszczenia w sprawozdaniu z wywiadu, pozostaje w gestii sporządzającego je kuratora sądowego. 

Sprawozdania kuratorów sądowych wykonujących orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich 

często mają wyodrębnioną część końcową, zatytułowaną „wnioski”. Praktyka ta ma charakter zwyczajowy

i nie jest osadzona w aktualnie obowiązujących przepisach. Poza tym słowo „wnioski” trzeba

w tym kontekście postrzegać jako synonim słowa „podsumowanie” i nie należy utożsamiać go z wnioskami 

rozumianymi w ujęciu pism procesowych (tj. żądaniami oczekiwanych rozstrzygnięć). Najprawdopodobniej 

praktyka zamieszczania tego elementu w sprawozdaniach z wywiadów środowiskowych w sprawach 

rodzinnych i nieletnich pojawiła się na zasadzie analogii i przeniesienia z druku sprawozdania z wywiadu 

środowiskowego, zleconego w trybie art. 214 k.p.k. W końcowej części ujednoliconego, standaryzowanego 

6 zob. postanowienie SA w Katowicach z 24 lipa 2002 r., II AKz 650/02 w Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych 2003 Nr 2, Zielonka, BMT ERIDA 2003, 

poz. 13.



kwestionariuszu wywiadu środowiskowego, zawartego w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości 

z dnia 11 czerwca 2003 roku w sprawie regulaminu czynności w zakresie przeprowadzania wywiadu 

środowiskowego oraz wzór kwestionariusza tego wywiadu (Dz.U. Nr 108 z 2003 roku, poz. 1018), znajduje się 

punkt VI (własne spostrzeżenia i konkluzje osoby sporządzającej wywiad), a zatem wyodrębnienie części 

„wnioski” lub „wnioski kuratora” jest niczym innym jak tylko częścią, w której kurator sporządzający wywiad 

właśnie uwzględnia ewentualne własne spostrzeżenia i konkluzje. Własne spostrzeżenia kuratora sądowego 

przeprowadzającego wywiad to spostrzeżenia zmysłowe i intelektualne, natomiast konkluzje to nic innego 

jak wnioski stanowiące podsumowanie całokształtu pozyskanych danych i spostrzeżeń7. Nie sposób

wywieść jednak z takiej konstrukcji sprawozdania obowiązku kuratorów sądowych dotyczącego 

instruowania sądu w zakresie dalszych czynności czy wydawanych zarządzeń. Te wynikać powinny przede 

wszystkim ze swobodnej oceny sądu pełni materiału dowodowego, który został przez niego zgromadzony. 

Taka aktywność kuratorów sądowych bywa niewłaściwie odebrana przez sąd i postrzegana w kategoriach 

nieuprawnionej ingerencji kuratora sądowego w czynności zastrzeżone dla sądu. 

WNIOSKI.

1. Zakres obowiązków, a tym samym działania i czynności podejmowanych przez kuratorów sądowych 

musi wynikać i mieścić się w ramach wyznaczonych przez obowiązujące przepisy prawa. 

W szczególności ma to znaczenie dla możliwości występowania z wnioskami do sądu, 

czy też przeprowadzania wywiadów środowiskowych, które to czynności wkraczają w sferę 

konstytucyjnie chronionych praw i wolności obywatelskich. 

2. W aktualnym stanie prawnym brak jest podstaw dla uznania, że kuratorzy zawodowi wykonujący 

orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich są uprawnieni do kierowana do sądu wniosków 

w postępowaniu opiekuńczym, za wyjątkiem wniosków określonych art. 59811§2 i 59811a§1 k.p.c.

3. Wnioski kuratorów sądowych kierowane do sądu, niezależnie od ich rodzaju, spełniać powinny 

ogólne wymogi pisma procesowego (art. 511 k.p.c. w zw. z art. 126 k.p.c.).

4. Każda informacja kuratora sądowego (zawodowego lub społecznego), przekazywana w formie 

pisemnej dla potrzeb sądu (w tym zawarta w dokumentacji: sprawozdaniu z wywiadu 

środowiskowego, sprawozdaniu z przebiegu nadzoru, karcie czynności, odrębnej notatce, 

czy w innym piśmie), ma walor zawiadomienia o okolicznościach mogących uzasadniać wszczęcie 

przez sąd postępowania z urzędu (art. 570 k.p.c.). 

5. Zasadniczą rolą zawiadomienia sądu, o którym mowa w art. 570 k.p.c., jest funkcja informacyjna. 

Zatem, zarówno brak jest podstaw do oczekiwania, aby w zawiadomieniu takim formułowane były 

propozycje co do merytorycznych rozstrzygnięć sądu, jak i może budzić to wątpliwości w kontekście 

nieuprawnionej ingerencji w jego kompetencje.

6. Obowiązujące uregulowania w zakresie przeprowadzania wywiadów środowiskowych przez 

kuratorów sądowych wykonujących orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich, pozwalają 

na zawarcie w treści wywiadu „własnych konkluzji i spostrzeżeń”, niemniej jednak nie wypływa z tego 

obowiązek wskazania rozstrzygnięć co do sposobu zakończenia sprawy przez sąd (w odniesieniu 

do zarządzeń opiekuńczych czy środków wychowawczych). Te każdorazowo wynikać powinny 

ze swobodnej i pełnej analizy materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie, która to czynność 

pozostaje w wyłącznej gestii sądu (art. 233 k.p.c.). 

7 Grzegorczyk T. Kodeks postępowania karnego. Tom I. Komentarz do art. 1- 467. Warszawa, Wolters Kluwer 2018, s. 773.


