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Pan
Zbigniew Ziobro
Minister Sprawiedliwości

Szanowny Panie Ministrze!

W wystąpieniach z 22 stycznia 2019 roku oraz z 29 listopada 2019 roku
skierowanych do Pana Ministra, Rzecznik Praw Obywatelskich zwracał uwagę na
niedoskonałość przepisów w zakresie braku szczegółowego uregulowania postępowania
wykonawczego w sprawach rodzinnych i opiekuńczych, przede wszystkim praw
i obowiązków kuratorów sądowych realizujących orzeczenia sądów, regulujące kontakty
rodziców z dzieckiem w obecności kuratora.
Niepokój Rzecznika wzbudza fakt, iż jedynymi przepisami regulującymi
uprawnienia i obowiązki kuratorów sądowych obecnych, na mocy orzeczenia sądu, przy
kontaktach zwykle jednego z rodziców z dzieckiem, są przepisy ustawy z 25 lutego 1964
roku - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 1359) oraz
rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 12 czerwca 2003 roku w sprawie
szczegółowego sposobu wykonywania uprawnień i obowiązków kuratorów sądowych (tekst
jednolity: Dz.U. z 2014 r., poz. 989). Niestety, zarówno przepisy ustawy, jak i
rozporządzenia całkowicie wyczerpują zakres prawnego unormowania obecności kuratora
sądowego przy kontaktach. Takie rozwiązanie, zdaniem Rzecznika jest niewystarczające i
wymaga istotnego uzupełnienia. Podobne stanowisko prezentowane jest również przez
kuratorów sądowych oraz sędziów rodzinnych.
W ostatnim piśmie z 7 stycznia 2020 roku (DLPC-IV.053.2.2019) skierowanym do
Rzecznika, Ministerstwo potwierdziło aktualność projektu ustawy o kuratorskiej służbie
sądowej i zapewniło o kontynuowaniu nad nim prac w obecnej kadencji parlamentu.
Ministerstwo poinformowało również Rzecznika o trwającej analizie uwag zgłoszonych do
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tego projektu w ramach uzgodnień międzyresortowych, konsultacji publicznych
i opiniowania.
W związku z powyższym, na podstawie art. 16 ust. 2 pkt 1 ustawy z 15 lipca 1987
roku o Rzeczniku Praw Obywatelskich (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 roku, poz. 627)
zwracam się do Pana Ministra z uprzejmą prośbą o poinformowanie Rzecznika o obecnym
etapie prac legislacyjnych nad wspomnianą wyżej regulacją zarówno w zakresie ustawy
dotyczącej kuratorów, jak i przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, jak również o
przesłanie kopii aktualnej wersji opracowywanego projektu.

Z poważaniem
Stanisław Trociuk
Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich
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