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OZZKS/2/XII/2021 

Pan Marcin Romanowski 

Podsekretarz Stanu 

w Ministerstwie Sprawiedliwości 

 

Szanowny Panie Ministrze, 

Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych w odpowiedzi na pismo z dnia 

17 listopada 2021r. o sygnaturze DSRiN-V.415.3.2021 w sprawie konsultacji społecznych 

odnośnie projektu ustawy, poniżej przedstawia uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy 

– Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw, który zamieszczony został na 

stronach Rządowego Centrum Legislacji pod nr UD261.  

 

I.  

2) w art. 1131 dodaje się § 3 w brzmieniu: 

„§ 3. Sąd opiekuńczy, orzekając w sprawie kontaktów z dzieckiem, rozstrzyga o terminach ich 

utrzymywania, czasie ich trwania, a nadto, jeżeli kontakt obejmuje odwiedziny, spotkanie lub 

zabieranie poza miejsce stałego pobytu małoletniego może również orzec o miejscu ich 

utrzymywania.”; 

Proponujemy, aby w Ustawie o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz 

niektórych innych ustaw, art. 1 punkt 2 był sformułowany w następujący sposób: 

2)   w art. 1131 dodaje się § 3 w brzmieniu: 

„§ 3. Sąd opiekuńczy, orzekając w sprawie kontaktów z dzieckiem, kieruje się 

dobrem dziecka i bierze pod uwagę jego rozsądne życzenia. W orzeczeniu               

w sprawie kontaktów, sąd opiekuńczy rozstrzyga o terminach ich utrzymywania, 

czasie ich trwania, a nadto, jeżeli kontakt obejmuje odwiedziny, spotkanie lub 
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zabieranie poza miejsce stałego pobytu małoletniego może również orzec               

o miejscu ich utrzymywania.”; 

 

W naszej ocenie celowe jest, aby sąd orzekając o kontaktach z dzieckiem,  kierował 

się dobrem dziecka oraz brał pod uwagę rozsądne życzenia dziecka. Przykładem takich 

rozsądnych życzeń dziecka np. jest rezygnacja z kontaktów poprzez Skype’a czy długich 

rozmów telefonicznych. 

 Efektem postępowania powinno być najlepsze zabezpieczenie interesów dziecka - 

zgodnie z nadrzędną zasadą wyrażoną w Konwencji o prawach dziecka, jaką Polska 

ratyfikowała  w 1991 roku. W związku z powyższym proponujemy uzupełnienie 

projektowanego zapisu j.w. W postępowaniu wskazane jest, aby sąd, w miarę możliwości i 

przy uwzględnieniu wieku i rozwoju dziecka, wysłuchał je w przyjaznych dla niego 

warunkach.  

Dodanie przepisu - kwestie o jakich sąd rozstrzyga tj. terminy, czas trwania 

kontaktów oraz możliwość orzekania o miejscu utrzymywania kontaktów, oceniamy 

pozytywnie. 

 

II.  

3) w art. 1132 w § 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) zezwolić na spotykanie się z dzieckiem, w tym poza miejscem jego stałego pobytu 

tylko w obecności drugiego z rodziców albo opiekuna lub innej osoby wskazanej przez sąd, za 

jej zgodą, w szczególności osoby bliskiej dziecku, a w miejscu stałego pobytu dziecka także 

kuratora sądowego;”; 

 

Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych pozytywnie ocenia 

projektowany w punkcie trzecim zapis art. 1132  § 2 pkt 3 tj. ograniczenie możliwości 

orzekania spotkań z dzieckiem w obecności kuratora sądowego tylko do miejsca stałego 

pobytu dziecka. Wyrażamy nadzieję, że zapis ten wyeliminuje trudności na które 

wskazywało środowisko kuratorów sądowych, min. z realizacją orzeczeń w których 

określono, że małoletni jest odbierany z miejsca zamieszkania przez uprawnionego             
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w obecności kuratora, a następnie przewożony do miejsca w którym kontakt ma się odbyć 

– w obecności kuratora. Wyeliminowane zostaną również problemy z przejazdami               

w przypadku braku transportu publicznego na danym terenie, kwestie związane                    

z koniecznością pokonywania długich dystansów, przemieszczania się między 

miejscowościami położonymi w zakresie działania różnych sądów, a także kwestia 

ponoszenia przez kuratora dodatkowych kosztów w związanych np. z przejazdami, kupnem  

biletów. 

Wydaje się, że zapis powyższego artykułu mógłby zostać uzupełniony o możliwość 

spotykania się z dzieckiem w obecności kuratora również w instytucjach, organizacjach czy 

fundacjach, które umożliwiają wykonywanie tego typu orzeczeń na ich terenie, konieczne 

przy tym byłoby zastrzeżenie, że dziecko zostaje przywiezione celem odbycia kontaktu oraz 

zostaje odebrane po kontakcie przez rodzica/opiekuna u którego stale przebywa. 

 

III.  

Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych, wyrażając postulaty 

zgłaszane przez  kuratorów sądowych w odniesieniu do wykonywania postanowień sądu w 

zakresie kontaktów, wskazuje na potrzebę  uzupełnienia art. 1132 w § 2 o punkty od 6 do 8 

w następującym zakresie: 

 

 6) Kontaktów w obecności kuratora nie orzeka się w dni ustawowo wolne od 

pracy, a czas trwania jednorazowego kontaktu w obecności kuratora nie może 

przekroczyć 4 godzin.” 

 

Kierując się deklaracją ustawodawcy, jakoby kontakt w obecności kuratora był 

instytucją wyjątkową, wskazać należy, że powinna mieć ona charakter określony czasowo - 

zarówno w zakresie długości trwania jednorazowego spotkania jak i określenia ich liczby 

tj. wskazania,  ile kontaktów w obecności kuratora winno się odbyć. 

Należy zauważyć, że obecność osoby trzeciej – obcej, w pomieszczeniu w którym 

odbywa się spotkanie, de facto nie sprzyja budowaniu więzi rodzic-dziecko, zatem 

ograniczenie w postaci obecności kuratora sądowego podczas spotkania powinno być 
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stosowane rzadko. Rzeczą niezmiernie ważną jest, aby długość i częstotliwość spotkań 

dostosowana była do potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka. Kontakt w obecności 

kuratora nie powinien trwać wielu godzin, zwłaszcza, że orzekany w związku                          

z występowaniem silnego konfliktu, wiąże się z  napiętą atmosferą miedzy stronami, która 

może negatywnie wpływać na dobrostan dziecka. 

Należy także zauważyć, że regularne, wielogodzinne kontakty w obecności kuratora 

powodują istotne ograniczenie możliwości wykonywania przez niego podstawowych 

obowiązków służbowych, ujętych w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia           

9 czerwca 2003 r. w sprawie standardów obciążenia pracą kuratora zawodowego        

(Dz.U. 2003 nr 116 poz. 1100). 

W związku z istotnie zwiększającą się liczbą postępowań w sprawach o kontakty      

z udziałem kuratora sądowego przy ich wykonywaniu i zgłaszanymi przez kuratorów 

sądowych trudnościami związanymi z możliwością wykonywania orzeczeń w dni ustawowo 

wolne od pracy (w szczególności w niedziele i święta), oraz wątpliwościami natury 

prawnej, zwłaszcza odnoszącymi się do konieczności regularnego wykonywania pracy        

w dni, które kurator powinien przeznaczać na odpoczynek i regenerację, postulujemy          

o zaprzestanie orzekania kontaktów w obecności kuratora w dni ustawowo wolne od 

pracy. Takie także zalecenie znalazło się w opracowaniu Centralnego Instytutu Ochrony 

Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego nr 389/PZ/2021/NE Temat: 

„Przeprowadzenie analizy zagrożeń związanych z pracą kuratora sądowego oraz 

opracowanie zaleceń służących ich ograniczeniu”: „ograniczanie godzin nadliczbowych 

praz pracy w soboty, niedziele i święta ograniczanie konieczności wykonywania 

obowiązków zawodowych w czasie wolnym od pracy (s. 68). 

 

„7) W przypadku zezwolenia na spotykanie się z dzieckiem w obecności kuratora 

sądowego, o zaistnieniu przeszkody uniemożliwiającej realizację kontaktu w 

danym terminie, uczestnik informuje sąd wykonujący orzeczenie, kuratora i 

drugiego rodzica, najpóźniej na 3 dni przed planowanym terminem kontaktu. Brak 

skutecznego poinformowania sądu i kuratora powoduje stawienie się kuratora w 

wyznaczonym terminie i miejscu kontaktu.”   
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Ze względu na wysokie obciążanie obowiązkami kuratorów rodzinnych, a także na 

koszty ponoszone w związku z dojazdem do miejsca wykonywania orzeczenia, konieczne 

jest ograniczanie zbędnego  stawiania się kuratorów sądowych w miejscu wskazanym do 

kontaktu w przypadku, gdy wykonanie kontaktu w danym dniu jest niemożliwe, np.             

z przyczyn losowych czy poważnej choroby dziecka, a rodzice z odpowiednim 

wyprzedzeniem je zgłoszą. Wskazanie możliwości odwołania spotkania przez rodziców,       

z ważnych powodów, jest też uzasadnione ponoszonymi kosztami za każdą obecność 

kuratora - nawet w przypadku, gdy do spotkania nie dochodziło. Jest tym bardziej zasadne  

w okresie pandemii, gdy zachodzi konieczność izolacji czy kwarantanny osoby, która 

miałaby w kontakcie uczestniczyć. Zauważyć przy tym należy, że z takiej możliwości rodzice 

mogliby korzystać sporadycznie - mając na uwadze właściwą realizację prawa dziecka do 

kontaktu z rodzicem,  z którym nie zamieszkuje na stałe, orzeczonych w postanowieniu 

sądu. W opinii kuratorów sądowych, odpowiedzialność za zgłaszanie sądowi tego typu 

sytuacji, powinna spoczywać na uczestnikach postępowania. 

 

„8) W przypadku zezwolenia na spotykanie się z dzieckiem w obecności kuratora 

sądowego, rodzice są zobowiązani do współpracy z kuratorem sądowym.” 

 

Mając na uwadze właściwe i skuteczne wykonanie orzeczenia sądu, w opinii 

kuratorów sądowych, wskazane jest, aby w przypadku orzeczenia kontaktów w obecności 

kuratora sądowego, rodzice (lub inna osoba uprawniona do spotkania), byli zobowiązani 

do współpracy z kuratorem sądowym wykonującym orzeczenie. Konieczne jest też 

pouczenie uczestników postępowania o  obowiązkach i uprawnieniach związanych                

z wykonaniem orzeczenia. 

 

IV.  

4) art. 1134 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 1134. Sąd opiekuńczy, orzekając w sprawie kontaktów z dzieckiem, może zobowiązać 

rodziców do określonego postępowania, w szczególności skierować ich do placówek lub 
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specjalistów zajmujących się terapią rodzinną, poradnictwem lub świadczących rodzinie inną 

stosowną pomoc z jednoczesnym wskazaniem sposobu kontroli wykonania wydanych 

zarządzeń, a także poddać sposób utrzymywania kontaktów kontroli kuratora sądowego.”; 

 

Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych opiniuje negatywnie punkt 

4 ustawy tj. zaproponowaną treść art. 1134 k.r. i op. w której dodano możliwość poddania 

sposobu utrzymywania kontaktów kontroli kuratora sądowego i zgłasza potrzebę 

wykreślenia sformułowania: „a także poddać sposób utrzymywania kontaktów kontroli  

kuratora sądowego”.  

Należy podkreślić, że orzeczenie o kontaktach następuje na wniosek stron.                

W przypadku trudności z realizacją wydanego orzeczenia lub potrzeby czy konieczności  

jego modyfikacji, strony dysponują narzędziami określonymi w przepisach, aby skutecznie 

egzekwować wykonanie postanowienia lub wnosić o zmianę jego treści. W opinii 

kuratorów, nie ma uzasadnienia dla dodania nowego, pracochłonnego obowiązku jakim 

byłoby kontrolowanie wykonywania kontaktów. Tym bardziej, że kurator nie dysponuje 

narzędziami jakie mogłyby zostać użyte w przypadku wykazania, że postanowienie nie jest 

właściwie realizowane, ponieważ nawet zmiana postanowienia wymaga wniosku stron. 

Kontrola kontaktów miałaby wymiar wyłącznie iluzoryczny. Zauważyć przy tym warto,      

że strony, posiadając pełną władzę rodzicielską, w obecnym stanie prawnym, nie miałyby 

obowiązku współpracować z kuratorem.  

W naszej ocenie zasadne jest dodanie do przepisu wskazania do skierowania 

rodziców, w przypadku ich zgody, do mediacji. Z uwagi na obserwowane przez praktyków 

wykonujących orzeczenia sądu, w części spraw, ograniczanie, a także utrudnianie 

kontaktów dziecka i rodzica, w naszej opinii celowe jest dodanie zapisu: „Sąd opiekuńczy 

może zobowiązać rodzica lub opiekuna u którego dziecko stale przebywa do właściwego 

przygotowania dziecka do kontaktów i umożliwienia wykonywania kontaktów zgodnie       

z postanowieniem sądu opiekuńczego lub zawartą ugodą.” 

Dostrzegając potrzebę konieczności wprowadzenia rozwiązania, które umożliwiłoby 

realizację uprawnień i obowiązków dziecka związanych z kontaktem z  rodzicem,                 

w sprawach szczególnie skomplikowanych, w których inne zastosowane rozwiązania nie 
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przyniosły oczekiwanych rezultatów, w szczególności realizacji praw dziecka, proponujemy, 

na podstawie obserwowanej praktyki orzeczniczej, wprowadzenie następującego przepisu: 

„Jeśli pomimo zastosowanych rozstrzygnięć, uprawnienie i obowiązek dziecka do 

kontaktu z rodzicem nie są realizowane lub są ograniczane, w szczególności gdy 

dobro dziecka jest zagrożone, sąd wyda odpowiednie zarządzenia z art. 109 k.r. i 

op.”  

V.  

Art. 2. W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 

2020 r. poz. 1575, 956, 1578  oraz z 2021 r. poz. 11, 1090, 1655,1666): 

16)  po art. 593 dodaje się art. 5931 w brzmieniu: 

„Art. 5931. W sprawach o ustalenie kontaktów z ubezwłasnowolnionym całkowicie stosuje 

się odpowiednio przepisy o postępowaniu w sprawach dotyczących kontaktów z dzieckiem i 

wykonywania kontaktów z dzieckiem. Postępowanie może być wszczęte z urzędu.”; 

 

Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych pozytywnie opiniuje 

dodanie przepisu zawartego w punkcie 16 projektu ustawy (art. 5931 K.p.c.). 

 

VI.  

17)  art. 59813 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 59813. Przepisy art. 5986–59812 stosuje się odpowiednio do wykonania orzeczeń 

wydanych na podstawie art. 569 § 2, dotyczących odebrania osoby podlegającej władzy 

rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką, a także orzeczeń o umieszczeniu małoletniego w 

rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, 

regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku 

preadopcyjnym. Uprawnionym, o którym mowa w art. 5986, jest wówczas odpowiednio 

rodzina zastępcza, prowadzący rodzinny dom dziecka lub kierujący placówką opiekuńczo-

wychowawczą, regionalną placówką opiekuńczo-terapeutyczną lub interwencyjnym 

ośrodkiem preadopcyjnym.; 

 

Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych pozytywnie opiniuje zmianę 
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przepisu zawartego w punkcie 17 projektu ustawy (art. 59813 K.p.c.), w brzmieniu którego 

uwzględnione zostały różne rodzaje form pieczy zastępczej rodzinnej i instytucjonalnej,         

a także wyjaśniono, kto jest osobą uprawnioną w rozumieniu art. 5986 w przypadku 

zastosowania opiniowanego przepisu. 

 

VII.  

18)  w części pierwszej w księdze drugiej w tytule II w dziale II po rozdziale 3 dodaje się 

rozdział 4 w brzmieniu: 

„Rozdział 4. Postępowanie wykonawcze w sprawach rodzinnych i opiekuńczych oraz z 

zakresu kurateli. 

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

wykonywania władzy rodzicielskiej, zezwoleniu na spotykanie się z dzieckiem w obecności 

kuratora sądowego lub innej osoby wskazanej przez sąd, poddaniu sposobu utrzymywania 

kontaktów z dzieckiem kontroli kuratora sądowego, ustanowieniu opiekuna albo kuratora, z 

wyjątkiem ustanowienia kuratora do załatwienia poszczególnej sprawy, 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.  

 

W projektowanej części ustawy w punkcie 18, dotyczącej wprowadzenia przepisu 

zawierającego wykaz orzeczeń dla jakich prowadzi się postępowanie wykonawcze, 

proponujemy uwzględnienie orzeczeń, w jakich zastosowano zobowiązania z art. 1134,      

w których wskazano sposób kontroli w/w zobowiązań, celem poddania sądowej kontroli 

wykonania zobowiązań nałożonych przez sąd w postępowaniu. 

Jednocześnie zwracamy uwagę na konieczność wykreślenia treści przepisu 

zawierającej: „poddaniu sposobu utrzymywania kontaktów z dzieckiem kontroli kuratora 

sądowego”, w konsekwencji negatywnej opinii, wyrażonej w punkcie IV niniejszego 

opracowania do tego rozwiązania. Zaproponowany przez nas kształt przepisu po zmianach 

będzie brzmiał następująco:  
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Art. 6051. Postępowanie wykonawcze prowadzi się dla wykonalnych orzeczeń         

o ograniczeniu wykonywania władzy rodzicielskiej, zezwoleniu na spotykanie się    

z dzieckiem w obecności kuratora sądowego lub innej osoby wskazanej przez sąd, 

w przypadku zastosowania zobowiązań z art. 1134, ustanowieniu opiekuna albo 

kuratora, z wyjątkiem ustanowienia kuratora do załatwienia poszczególnej 

sprawy, 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. 

 

VIII.  

Art. 6054. W toku postępowania wykonawczego sędzia, a także kurator sądowy w sprawach, 

w których należy do niego wykonanie orzeczenia, mogą żądać od uczestników postępowania 

złożenia wyjaśnień oraz zwrócić się do organów lub instytucji, a także stowarzyszeń i 

organizacji pozarządowych, których zadania statutowe dotyczą spraw związanych z 

przedmiotem postępowania, o informacje niezbędne do prowadzenia postępowania. 

 

Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych, mając na względzie 

sprawność i efektywność działań podejmowanych na etapie postępowania wykonawczego 

przez sędziego oraz kuratorów sądowych, proponuje uzupełnienie projektowanego 

przepisu poprzez dodanie treści: „wezwać uczestników postępowania oraz małoletniego do 

osobistego stawiennictwa” oraz „okazania odpowiednich dokumentów”. Ze względu na 

konieczność uzyskiwania informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania, a także 

zdarzające się sytuacje odmowy udzielenia informacji niezbędnych do prowadzenia 

postępowania, OZZKS (mając na uwadze art. 9a Ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku                  

o kuratorach sądowych [Dz. U. 2001 Nr 98 poz. 1071z późn. zmian.])proponuje bardziej 

szczegółowe określenie podmiotów, do jakich mają prawo zwrócić się o ww. informacje: 

 

Art. 6054 . W toku postępowania wykonawczego sędzia, a także kurator sądowy    

w sprawach, w których należy do niego wykonanie orzeczenia, mogą wezwać 

uczestników postępowania oraz małoletniego do osobistego stawiennictwa, żądać 
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od uczestników postępowania złożenia wyjaśnień, okazania odpowiednich 

dokumentów oraz zwrócić się do Policji, Straży Granicznej, innych organów lub 

instytucji państwowych, organów samorządu terytorialnego, stowarzyszeń              

i innych organizacji społecznych, organów sądowych postępowań wykonawczych,  

 

instytucji pomocy społecznej i pieczy zastępczej, podmiotów leczniczych w rozumieniu 

ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190,           

z późn. zm. ), jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 2  pkt 1-8 ustawy                  

z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.), oraz 

publicznych i niepublicznych uczelni w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo     

o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.), których zadania statutowe 

dotyczą spraw związanych z przedmiotem postępowania, o informacje niezbędne do 

prowadzenia postępowania.    

 

IX.  

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

sądowego, sędzia zarządza przesłanie odpisu orzeczenia do właściwego zespołu kuratorskiej 

służby sądowej w celu jego wykonania i wydaje inne stosowne zarządzenia. 

§ 2. W razie przemijającej przeszkody w prowadzeniu postępowania wykonawczego, w 

szczególności z uwagi na niemożność ustalenia miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, 

której postępowanie dotyczy, sąd, z urzędu lub na wniosek, może zawiesić postępowanie.  

 

Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych pozytywnie opiniuje 

dodanie przepisu zawartego w punkcie 18 projektu ustawy (art. 6056 §2  K.p.c.). 

 

X.  

Art. 6058. § 1. W sprawach, w których wykonanie orzeczenia sądu należy do kuratora 

sądowego, zawodowy kurator sądowy może wnosić o: 

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

2) umorzenie postępowania wykonawczego; 
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3) zawieszenie postępowania wykonawczego w całości lub części; 

4) zmianę częstotliwości składania sprawozdań z nadzoru; 

5) sprostowanie orzeczenia. 

§ 2. Do wniosku kuratora sądowego przepisu art. 130 § 1 nie stosuje się. 

 

§ 3. Przepisy § 1 stosuje się odpowiednio do kuratora, o którym mowa w art. 60512 § 1. 

 

Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych pozytywnie opiniuje 

dodanie przepisu zawartego w punkcie 18 projektu ustawy (art. 6058  K.p.c.). Ze względu 

na zgłaszane przez środowisko kuratorów sądowych postulaty, proponujemy dodanie do 

zakresu wniosków, do jakich złożenia uprawniony będzie zawodowy kurator sądowy,          

w punkcie 6 tegoż przepisu, wniosku dotyczącego „rozstrzygnięcia wątpliwości co do 

wykonania orzeczenia”. Uzupełniony zapis będzie miał następującą treść: 

 

Art. 6058. § 1. W sprawach, w których wykonanie orzeczenia sądu należy do 

kuratora sądowego, zawodowy kurator sądowy może wnosić o: 

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

2) umorzenie postępowania wykonawczego; 

3) zawieszenie postępowania wykonawczego w całości lub części; 

4) zmianę częstotliwości składania sprawozdań z nadzoru; 

5) sprostowanie orzeczenia. 

6) rozstrzygnięcie wątpliwości co do wykonania orzeczenia. 

§ 2. Do wniosku kuratora sądowego przepisu art. 130 § 1 nie stosuje się. 

§ 3. Przepisy § 1 stosuje się odpowiednio do kuratora, o którym mowa w art. 60512 

§ 1. 

 

W opinii kuratorów, uzupełnienie wniosków o możliwość zwrócenia się o wykładnię 

orzeczenia także przez kuratora zawodowego, w którego zakresie leży wykonanie 

orzeczenia, pozytywnie wpłynie na skuteczność i efektywność podejmowanych przez niego 

działań, w szczególności w sytuacji, gdy uczestnicy postępowania w sposób odmienny 
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interpretować będą zapisy orzeczenia. 

 

XI.  

 

Art. 60512. § 1. W sprawach, w których sąd zezwolił na spotykanie się z dzieckiem tylko w 

obecności kuratora sądowego, albo gdy wynika to z ugody zawartej przed sądem lub ugody 

zawartej przed mediatorem zatwierdzonej przez sąd, kurator, jeżeli sąd nie postanowił 

inaczej, albo co innego nie stanowi ugoda, stawia się w określonym w orzeczeniu sądu albo 

ugodzie terminie i miejscu oraz obecny jest przez cały czas trwania kontaktu. 

§ 2. Kurator sądowy obecny przy kontaktach z dzieckiem zapewnia wykonanie orzeczenia 

sądu albo ugody zawartej przed sądem lub ugody zawartej przed mediatorem zatwierdzonej 

przez sąd w zakresie terminów, czasu i miejsca spotkania oraz ustalonego przebiegu 

kontaktów. 

§ 3. Jeżeli w czasie trwania kontaktu z dzieckiem w obecności kuratora sądowego zachodzą 

uzasadnione obawy bezpośredniego zagrożenia dobra dziecka spowodowane 

wykonywaniem tego kontaktu, kurator sądowy podejmuje niezbędne czynności w celu 

usunięcia stanu zagrożenia, a w wypadku, gdy podjęte czynności okazały się 

niewystarczające, ma prawo żądać od osoby uprawnionej do kontaktu z dzieckiem oraz 

osoby, pod której pieczą dziecko pozostaje, zaprzestania wykonywania kontaktu i 

niezwłocznie informuje właściwy sąd. 

§ 4. W wypadku, o którym mowa w § 3, sędzia niezwłocznie wyznacza posiedzenie 

wykonawcze. 

 

Proponujemy zmianę przepisu art. 60512 K.p.c. poprzez wykreślenie części treści 

oraz uzupełnienie jego treści w następujący sposób: 

 

Art. 60512. § 1. W sprawach, w których sąd zezwolił na spotykanie się z dzieckiem 

tylko w obecności kuratora sądowego, albo gdy wynika to z ugody zawartej przed 

sądem lub ugody zawartej przed mediatorem zatwierdzonej przez sąd, kurator, 

jeżeli sąd nie postanowił inaczej, albo co innego nie stanowi ugoda, stawia się         
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w określonym w orzeczeniu sądu albo ugodzie terminie i miejscu oraz obecny jest  

przez cały czas trwania kontaktu. 

§ 2. Kurator sądowy obecny przy kontaktach z dzieckiem podejmuje działania 

mające na celu wykonanie orzeczenia sądu albo ugody zawartej przed sądem lub 

ugody zawartej przed mediatorem zatwierdzonej przez sąd, w szczególności poucza 

o treści orzeczenia lub ugody, uprawnieniach dziecka do kontaktu z rodzicem, 

konsekwencjach braku realizacji kontaktu.      

§ 3. Jeżeli w czasie trwania kontaktu z dzieckiem w obecności kuratora sądowego 

zachodzą uzasadnione obawy bezpośredniego zagrożenia dobra dziecka 

spowodowane wykonywaniem tego kontaktu, kurator sądowy ma prawo żądać od 

osoby uprawnionej do kontaktu z dzieckiem oraz osoby, pod której pieczą dziecko 

pozostaje, zaprzestania wykonywania kontaktu i niezwłocznie informuje właściwy 

sąd. 

§ 4. W wypadku, o którym mowa w § 3, sędzia niezwłocznie wyznacza posiedzenie 

wykonawcze. 

 

W opinii Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Kuratorów Sądowych, celowe jest 

opracowanie wzoru pisemnego pouczenia dla uczestników postępowania o prawach             

i obowiązkach związanych z realizacja orzeczenia o kontaktach. Ponadto, kuratorzy 

postulują o usuniecie z treści projektowanego przepisu kwestii: „podejmuje niezbędne 

czynności w celu usunięcia stanu zagrożenia, a w wypadku gdy podjęte czynności okazały 

się niewystarczające (…)”. Ww. zapis nie precyzuje jakie czynności miałby podejmować 

kurator w celu usunięcia zagrożenia. Należy też zauważyć, że przede wszystkim to na 

uczestnikach postępowania powinien ciążyć obowiązek prawidłowej realizacji kontaktu, 

zgodnie z jej celem i niestwarzania sytuacji, które mogą być zagrażające dobru dziecka.       

W opinii OZZKS, uzasadniona byłaby także możliwość zainicjowania interwencji policji,      

w uzasadnionych sytuacjach.  
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XII.  

Art. 60513. § 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) opis wykonanych czynności i przebiegu spotkania; 

3) datę obecności przy kontaktach; 

4) podpis kuratora. 

 

Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych proponuje, aby notatka 

urzędowa, składana  sądowi przez kuratora obecnego podczas trwania kontaktu, 

zawierała: 1) imię i nazwisko kuratora sądowego; 2) informację, czy kontakt odbył się 

zgodnie z orzeczeniem sądu, w szczególności: godzinę rozpoczęcia i zakończenia kontaktu, 

kto w nim uczestniczył, czy wystąpiły sytuacje zagrażające dobru małoletniego; 3) datę 

obecności przy kontaktach; 4) podpis kuratora.  

Zmiana w punkcie pierwszym uzasadniona jest faktem, że część orzeczeń                    

o kontaktach wykonują sądowi kuratorzy społeczni, którzy nie posiadają nadanego stopnia 

służbowego. Ponadto, zasadne jest uszczegółowienie punktu drugiego notatki.  

W naszej opinii, zbędne jest opisywanie przebiegu spotkania (przy kontaktach 

trwających wiele godzin, dokumentacja mogłaby zająć kilka stron). Jednocześnie 

dotychczasowa praktyka pokazuje, że poinformowanie stron, że notatka kuratora nie 

zawiera opisu kontaktu powoduje, że strony generują mniej konfliktów, zachowują się       

w kontakcie z dzieckiem swobodniej. Wskazane jest więc ograniczanie dokumentacji do 

złożenia niezbędnych, istotnych informacji dotyczących kontaktu. Ogólnopolski Związek 

Zawodowy Kuratorów Sądowych proponuje taką treść: 

 

„§ 2. Pisemna notatka kuratora zawiera: 

1) imię i nazwisko kuratora sądowego; 

2) informację, czy kontakt odbył się zgodnie z orzeczeniem sądu,                          

w szczególności: godzinę rozpoczęcia i zakończenia kontaktu, kto w nim 
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uczestniczył, czy wystąpiły sytuacje zagrażające dobru małoletniego;  

3) datę obecności przy kontaktach; 

4) podpis kuratora.” 

 

Jednocześnie, już poza opiniowanym projektem, postulujemy o: 

1.  Przekazywanie spraw, zgodnie z właściwością terytorialną, zarządzeniem o 

natychmiastowym przesłaniu akt, a nie postanowieniem, na które służy zażalenie i 

które trzeba doręczyć, a które często jest awizowane. 

2. Uznanie kuratora rodzinnego jako organu postępowania wykonawczego. 

3. Wprowadzenie mechanizmu, aby postanowienia o kosztach sądowych w zakresie 

wydatków o których mowa jest w Art.5 ust. 1 pkt  9) Ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o 

kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. 2005 Nr 167 poz. 1398 z późn. 

zmian.) tj. ryczałtów należnych kuratorom sądowym za przeprowadzenie wywiadu 

środowiskowego w sprawach: o unieważnienie małżeństwa, o rozwód oraz separację, 

a także za uczestniczenie przy ustalonych przez sąd kontaktach rodziców z dziećmi; 

wydawane były niezwłoczne i aby wypłata w/w ryczałtów zabezpieczana była ze 

środków skarbu państwa 

4. Umożliwienie, na etapie postępowania wykonawczego, możliwości odpowiedniego 

stosowania przepisu art. 265 k.p.c, również na wniosek sądowego kuratora 

zawodowego wykonującego orzeczenie a także wykonującego inne zadania na 

zlecenie sądu. Analogicznie powinna zostać wprowadzona możliwość udziału 

tłumacza języka migowego. 

5. Zdefiniowanie, jakie informacje powinno zawierać zlecenie wywiadu 

środowiskowego: 

 -oznaczenie zespołu kuratorskiej służby sądowej, do którego kierowany jest zlecenie 

wywiadu;  

-oznaczenie sądu zlecającego wywiad; 

-sygnaturę sprawy;  

-miejsce przeprowadzenia wywiadu;  

-termin wykonania wywiadu; 

-podstawowe dane osobowe osób, które ma dotyczyć wywiad; 
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-podstawę prawną wykonania wywiadu;  

-zakres informacji jakie ma ustalić kurator w oparciu o podstawę prawną 

przeprowadzenia wywiadu; 

Oraz informację, że: 

- bieg terminu na wykonanie wywiadu biegnie od wpływu do kuratora zawodowego, 

- wywiady zlecane w terminie do rozprawy muszą wpłynąć do Zespołu na 14 dni przed 

wyznaczonym terminem rozprawy. 

 

Jako Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych liczymy, że nasze uwagi do 

projektu znajdą odzwierciedlenie w zmienionej ustawie i jednocześnie podkreślamy, że  

niezmiennie jesteśmy otwarci na dialog w zakresie poprawy istniejącego stanu prawnego                    

i wprowadzania nowych zapisów.  

 

Z poważaniem: 
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