
Rola kuratora w 
sprawach o kontakty



Specyfika  spraw o kontakty

 Sprawy o kontakty należą do najtrudniejszych i najbardziej obciążających 
dla   kuratorów

 Silny konflikt między rodzicami  powoduje, że pomimo zaangażowania  
kuratora nie ma  pożądanych efektów  

 Rodzice nie mają świadomości, że prowadząc walkę ze sobą, niszczą swoje     
dziecko                                                                            

 Co kurator próbuje robić i jakie orzeczenia sądu dają mu w tym zakresie 
najwięcej   uprawnień ?



Orzeczenia sądu mocujące kuratora

 Nadzór kuratora nad przebiegiem ustalonych kontaktów 
 Nadzór kuratora nad wykonywaniem władzy rodzicielskiej w sytuacji 

kiedy uregulowane zostały  kontakty 
 Obecność kuratora przy kontaktach 
 Nadzór kuratora nad wykonywaniem władzy rodzicielskiej w 

sytuacji, kiedy ustalona została  obecność kuratora przy kontaktach 



Rodzaje orzeczeń

 Orzeczenia zapadają przed:

◦ sądem opiekuńczym czyli w sądzie rejonowym  

◦ sądem okręgowym w wydziale cywilnym w sprawach o 
rozwód 

 Rozstrzygnięcia mogą  być wydane:

◦ w  trybie zabezpieczenia na czas toczącego się postępowania

◦ jako kończące postępowanie 



Podstawy prawne obecności kuratora 
przy kontaktach
Art.113 2 par.1 . Jeżeli wymaga tego dobro dziecka, sąd opiekuńczy ograniczy utrzymywanie kontaktów rodziców z dzieckiem ; 

par. 2. Sąd opiekuńczy może w szczególności:

1.  zakazać spotykania się z dzieckiem

2.  zakazać zabierania dziecka poza miejsce jego stałego pobytu

3.  zezwolić na spotykanie się z dzieckiem tylko w obecności drugiego z rodziców albo opiekuna, kuratora sądowego lub innej osoby 
wskazanej przez sąd,

4.  ograniczyć kontakty do określonych sposobów 

5. zakazać porozumiewania się na odległość.

Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 czerwca 2003 roku w sprawie szczegółowego  sposobu wykonywania uprawnień i
obowiązków kuratorów sądowych 

Par. 10.1 Kurator rodzinny, któremu zlecono obecność przy kontaktach rodziców z dziećmi ustalonych przez sąd opiekuńczy, stawia się 
w określonym w postanowieniu sądu terminie i miejscu i jest obecny przez cały czas trwania kontaktu, zapewniając, by kontakt ten nie 
trwał dłużej, niż postanowił sąd

2. Z każdej obecności przy kontaktach ,o których mowa w ust.1, kurator rodzinny niezwłocznie składa sądowi pisemną notatkę



Dylematy przy realizacji orzeczeń

 Rola kuratora  ograniczona do biernego obserwatora 
kontaktów i strażnika ich sfery czasowej                      

 Kurator podejmuje działania w kierunku harmonijnego 
przebiegu kontaktu, zabezpiecza dobro dziecka

 Zachodzi konieczność  unormowania postępowania kuratora  
w sferze merytorycznej   przy realizacji kontaktów w jego 
obecności 



Trudności we współpracy rodziców z 
kuratorem

 Duży ładunek silnych negatywnych emocji, kurator w roli bufora

 Wzajemne oskarżenia dotyczące przemocy i wykorzystywania seksualnego

 Koncentracja na strategii sądowej a nie na ochronie dobra dziecka  

 Nieprzychylne  nastawienie do kuratora 

 Utrudnianie kuratorowi  weryfikacji powodów niemożności realizacji 
kontaktu  

 Duża ilość skarg



Okoliczności sprzyjające efektywnej 
współpracy

 Rzetelna diagnoza środowiska rodzinnego (wywiad 
środowiskowy, opinia RODK)                            

 Udział rodziców w grupach psychoedukacyjno-
wsparciowych, terapiach, mediacjach, warsztatach 
umiejętności wychowawczych

 Wyważone rady i  decyzje pełnomocników  rodziców                                                                                      



Rekomendacje kuratorów co do 
optymalnych rozstrzygnięć 

 Regulacja kontaktów w połączeniu z ingerencją we władzę rodzicielską 
poprzez poddanie jej wykonywania stałemu nadzorowi kuratora 
sądowego 

 Ograniczenie obecność kuratora przy kontaktach do kilku spotkań i czasu ich 
trwania do 2-4 godzin lub delegowanie kuratora tylko do obecności przy 
przekazywaniu dziecka na kontakty i po ich zakończeniu 

 Kierowanie rodziców do placówki lub specjalisty zajmujących się terapią 
rodzinną, poradnictwem lub świadczących inną stosowną pomoc

 Dostosowania formuły i  intensywności kontaktów do indywidualnych 
potrzeb każdego  dziecka w danej rodzinie



Dobre praktyki 
 Rozmowa z dzieckiem przed rozpoczęciem kontaktu (poznanie oczekiwań, 

preferencji  oraz niepokojów dziecka co do przebiegu kontaktu) mająca na 
celu uspokojenie jego emocji, poinformowanie o  zasadach przebiegu 
spotkania.                                                                                                          

 Obecność kuratora  przy relacjonowaniu przez dziecko przebiegu kontaktu  
rodzicowi wiodącemu

 Motywowanie rodziców do  porozumienia się w kwestiach dotyczących 
dziecka oraz wskazywanie negatywnych konsekwencji braku 
porozumienia


