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Szanowny Pani Dyrektorze, 

w nawiązaniu do Pana pisma z 21 stycznia 2022 roku znak  DWOiP-VI.5050.1.20222, 

Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych, jako przedstawiciel grupy 

zawodowej reprezentujący między innymi kuratorów wykonujących orzeczenia w sprawach 

rodzinnych i nieletnich, zobowiązany jest do zajęcia stanowiska w sprawie przedstawionej                 

w w/w dokumencie. 

Z treści przywołanego przez Państwa §5 pkt 1 rozporządzenia Ministra 

Sprawiedliwości w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania uprawnień i obowiązków 

kuratorów sądowych z dnia 12 czerwca 2003 r. (Dz.U. z 2014 poz. 989 j.t.) w istocie literalnie 

wynika, iż kurator zawodowy rodzinny sprawuje nadzory w sprawach trudnych lub 

wymagających bezzwłocznego podjęcia czynności. Należy jednakże zauważyć, że ani 

cytowane wyżej rozporządzenie, ani żaden inny obowiązujący akt prawa w swym brzmieniu 

nie określają czym w istocie jest owa „sprawa trudna lub wymagająca bezzwłocznego 

podjęcia czynności”. Przyjęte przez Państwa założenie, jakoby każdy nadzór kuratora nad 

wykonywaniem władzy rodzicielskiej, ustanowiony na etapie postępowania 

zabezpieczającego, winien być uznany za trudny lub wymagający bezzwłocznego podjęcia 

czynności jest błędne. Błąd tego założenia wynika z nieuwzględnienia specyfiki postępowania 

opiekuńczego prowadzonego przez sądy rodzinne. Dobro dziecka i sposób jego ochrony są 

uznawane zarówno przez sądy, jak i kuratorów jako zagadnienia niezwykle delikatne i 

wymagające szczególnej ochrony. Ze względu na aktualne obciążenie Sądów Rodzinnych i 
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wynikającymi z niego odległymi terminami wyznaczania pierwszych rozpraw w 

poszczególnych sprawach, powszechnie stosowaną praktyką jest nadzoru kuratora 

sądowego w oparciu o art. 755 §1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania 

cywilnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 1805 ze zm.). Istotą takiego nadzoru jest monitorowanie 

sytuacji rodzinnej, zebranie materiału ułatwiającego sądowi w fazie orzeczniczej podjęcie 

decyzji o ewentualnej ingerencji we władzę rodzicielską oraz o jej zakresie. Jednocześnie 

należy zauważyć, że postępowania te bardzo często inicjowane wnioskami zawartymi w 

wywiadach środowiskowych przeprowadzanych przez kuratorów zawodowych. W tym 

miejscu należy zauważyć, że samo stwierdzenie występowania nieprawidłowości w rodzinie, 

czy to przez kuratora czy to na podstawie innego wniosku inicjującego postępowanie 

rodzinne, nie może być uznawane za jednoznaczne z określeniem sprawy jako trudna. Nadto, 

należy zauważyć, że objęcie rodziny nadzorem kuratora na etapie postępowania 

zabezpieczającego, w kontekście aktualnie obowiązujących przepisów prawa, niczym nie 

różni się od objęcia nadzorem rodziny na etapie postępowania wykonawczego. W obu 

przypadkach jest to 7 dni od momentu wpłynięcia sprawy do ZKSS. Nieuprawnionym jest 

zatem twierdzenie, że nadzór nad rodziną prowadzony na etapie postępowania 

przygotowawczego jest sprawą wymagającą (w odniesieniu do jego sprawowania) 

natychmiastowego podjęcia czynności. 

Pragniemy zauważyć, że kuratorzy sądowi zajmujący się wykonywaniem orzeczeń                      

w sprawach rodzinnych i nieletnich są profesjonalistami, wykształconymi kierunkowo oraz 

stale podnoszącymi swoje kompetencje zawodowe, co wynika bezpośrednio z zapisów art. 5 

oraz art. 10 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 167). 

Posiadane kompetencje zawodowe kuratorów sądowych, ich doświadczenie zawodowe, 

wsparcie zespołów, kadry kierowniczej oraz, co najważniejsze, stała współpraca z sędziami 

orzekającymi w Wydziałach Rodzinnych, a tym samym znajomość każdej ze spraw 

znajdujących się w referacie kuratora zawodowego, umożliwiają mu podejmowanie decyzji 

w zakresie przyjęcia nadzoru do osobistego sprawowania lub też jego dalszego powierzenia 

do sprawowania przez kuratora społecznego. Kurator zawodowy ma nadto obowiązek 

znajomości kompetencji kuratorów społecznych z którymi współpracuje oraz ich 

predyspozycji do pracy z konkretnymi typami spraw. Za organizację i kontrolę tej pracy 
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odpowiada na podstawie pkt. 4 art. 11 przywołanej wyżej ustawy. 

Na zauważenie zasługuje również fakt obciążenia pracą kuratorów wykonujących 

swoje obowiązki w sprawach rodzinnych i nieletnich. Zgodnie z zapisami rozporządzenia 

przywołanego na początku niniejszego pisma, kuratorzy zawodowi przejmują do osobistego 

sprawowania sprawy o dużym poziomie trudności, wymagające dużej ilości czynności, 

wzmożonej uwagi oraz większego doświadczenia i umiejętności do ich sprawowania. Są to 

sprawy zarówno na etapie postępowania przygotowawczego, jak i wykonawczego. Należy 

zauważyć, że takich spraw każdy kurator prowadzić może nawet 25. Do tego doliczyć należy 

wykonywanie wywiadów środowiskowych oraz inne czynności niezwiązane bezpośrednio z 

prowadzonymi sprawami (np. profilaktyka, uczestnictwo w posiedzeniach Zespołów 

Interdyscyplinarnych, Komisji, Grup Roboczych itp.). Zobligowanie do objęcia nadzorem 

własnym kuratora zawodowego wiąże się w wielu przypadkach z doprowadzeniem do 

patologii pozostającej w sprzeczności z myślą ustawodawcy. Aktualnie bowiem kurator 

zawodowy winien wykonywać nie więcej niż 25 nadzór osobiście (co w ocenie OZZKS jest i 

tak liczbą zbyt wysoką chcąc utrzymywać najwyższe standardy pracy). Kurator obowiązany 

do osobistego sprawowania wszystkich nadzorów prowadzonych w postępowaniu 

przygotowawczym będzie musiał albo przekroczyć maksymalne obciążenie, co odbije się na 

jakości prowadzonych spraw, albo będzie musiał podjąć decyzję o przekazaniu spraw 

trudnych, ale prowadzonych w postepowaniu wykonawczym do sprawowania kuratorom 

społecznym, co również pozostaje w sprzeczności z intencją ustawodawcy. Spełnienie 

Państwa postulatu byłoby możliwe w przypadku znacznego zwiększenia liczby kuratorów 

zawodowych wykonujących czynności w zespołach rodzinnych, co jest niemożliwe bez 

zagospodarowania na ten cel dodatkowych środków finansowych po stronie Ministerstwa, 

co z przyczyn obiektywnych wydaje się być niewykonalne w tej chwili. 

Jak więc widać rozwiązanie, które Państwo sugerujecie w swoim stanowisku z punktu 

widzenia ochrony dobra dziecka, jest jedynie fasadowe i doprowadzić może do faktycznego 

spadku jakości wykonywanej przez kuratorów zawodowych pracy. Jednocześnie rozumiemy, 

że spostrzeżenia Departamentu wynikają z przeprowadzanych kontroli i wynikających z nich 

ustaleń, pragniemy jednakże zauważyć, że każdy kurator zawodowy osobiście odpowiada (w 

tym dyscyplinarnie) za prowadzony przez siebie referat i wykryte jednostkowe 
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nieprawidłowości nie powinny, a wręcz nie mogą wpływać na sposób funkcjonowania całej 

kurateli rodzinnej. 

Jednocześnie należy nadmienić, iż tylko w nielicznych sądach kuratorzy sądowi mają 

zapewnioną pomoc psychologiczną i psychiatryczną, pomimo tego że prowadza dużą ilość 

spraw bardzo trudnych, a jak wynika z raportu Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – 

Państwowego Instytutu Badawczego zapewnienie takiej pomocy jest konieczne, a zawód 

kuratora sądowego spełnia wymogi zawodu o szczególnym charakterze o których mowa w 

art. 3 ust 3 Ustawy o emeryturach pomostowych.  

Tym samym, jako Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych, nie 

zgadzamy się z Państwa stanowiskiem przedstawionym w piśmie DWOiP-VI.5050.1.20222 z 

dnia 21 stycznia 2022 roku Zwracamy się z prośbą o weryfikację tego stanowiska i 

uwzględnienie przedstawionych przez nas argumentów. 

 

Z poważaniem: 

 

 

Do wiadomości:  

- Prezesi Sądów Okręgowych  

 

file:///C:/Users/dobra/AppData/Local/AppData/ppp/Desktop/kuratorzy/ozzks/www.ozzks.pl

