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Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych, w związku z licznymi 

zapytaniami ze strony kuratorów sądowych, zwraca się o udzielenie porady prawnej                          

w zakresie korelacji przepisów prawa pracy a realizowaniem jednego z obowiązków 

służbowych, jakim jest obecność kuratora przy kontaktach osoby uprawnionej z małoletnim  

Organizację kuratorskiej służby sądowej określa Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r.  

o kuratorach sądowych. Ustawa ta wskazuje charakter zadań wykonywanych przez 

kuratorów: zadania o charakterze wychowawczo- resocjalizacyjnym, diagnostycznym, 

profilaktycznym i kontrolnym.  

Czas pracy kuratora zawodowego określony jest wymiarem jego zadań (art. 13 ust.1 

ww. ustawy). Jednocześnie kuratorzy nie pracują w ruchu ciągłym.  

Jednym z zadań rodzinnych kuratorów sądowych (zawodowych i społecznych), 

określonym w przepisach szczegółowych, jest obecność kuratora przy kontaktach rodziców  

z dziećmi ustalonych przez sąd opiekuńczy (art. 1132 § 2 pkt. 3 Ustawy z dnia 25 lutego 1964 

r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy Dz.U.2020.0.1359 tekst. jedn.), a §. 10 ust. 1-2 

Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 czerwca 2003 r.  

w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania uprawnień i obowiązków kuratorów 

sądowych (t. jedn. Dz.U.2014, poz. 989) odnosi się do zakresu wykonywanych przez kuratora 

sądowego czynności w ramach tego zadania. 

Państwowa Inspekcja Pracy 

Główny Inspektorat Pracy 

ul. Barska 28/30  

02-315 Warszawa 
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Należy wspomnieć, iż za w/w czynność, kuratorowi sądowemu przysługuje ryczałt, na 

podstawie art. 91 ust. 1 pkt. 3. Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych. 

Nadmieniam, że zlecającym nie zawsze jest sąd, w którym kurator jest zatrudniony w 

rozumieniu kodeksu pracy.  

OZZKS systematycznie otrzymuje informację od kuratorów, że w toku wykonywania 

swoich czynności związanych z obecnością przy kontaktach rodziców z dziećmi ustalonych 

przez sąd opiekuńczy (kontaktach), napotykają szereg trudności, związanych z normami 

czasu pracy, odpoczynku, oraz systemu i rozkładu czasu pracy, które nie znajdują 

uregulowania w aktach prawnych wprost odnoszących się do w/w czynności. 

Art. 105 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych głosi, że: „W sprawach 

nieuregulowanych w ustawie do kuratorów zawodowych oraz aplikantów kuratorskich 

stosuje się przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 

1040, 1043 i 1495).” 

 W związku z powyższym, Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych zwraca 

się z prośbą o udzielenie porady prawnej dotyczącej wskazanych zagadnień   

1. Jak długo, zgodnie z przepisami kodeksu pracy, jeden kurator może uczestniczyć                          

w kontakcie bez żadnej przerwy?  

2. Co w przypadku, gdy czas trwania kontaktu orzeczonego przez Sąd jest dłuższy niż 

dopuszczalny maksymalny czas wykonywania czynności określony przepisami 

kodeksu pracy? 

3. Czy w świetle obowiązujących przepisów prawa pracy, dopuszczalne jest 

wykonywanie w/w czynności służbowych w: 

a)  Soboty, 

b)  niedziele,  

c) dni ustawowo wolne od pracy. 

4. W przypadku twierdzących odpowiedzi o możliwości wykonywania czynności 

służbowych w soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy, proszę                            
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o wskazanie uprawnień i obowiązków wynikających z kodeksu pracy, leżących po 

stornie kuratora oraz pracodawcy (np. odebrania dnia wolnego, odebranie 

nadgodzin, jaki powinien być okres odpoczynku itp.) 

5. W jaki sposób kurator powinien usprawiedliwić swoją, niezależną od niego, losową 

nieobecność przy kontakcie, ( w soboty, niedziele, dni ustawowo wolne od pracy, jak 

również w godzinach poza godzinami urzędowania Sądów)  

6. Jeśli orzeczenie sądu wskazuje, że kontakt rodzica z dzieckiem ma odbywać się poza 

miejscem zamieszkania dziecka, to jaki jest dopuszczalny sposób przejazdu 

uczestników kontaktu z miejsca zamieszkania dziecka do danego miejsca (np. do sali 

zabaw, centrum handlowego, itp.)? Czy dopuszczalne jest korzystanie z prywatnego 

samochodu strony postępowania sądowego?  

7. Jeżeli orzeczenie sądu wskazuje, że kontakt odbywa się poza miejscem zamieszkania 

dziecka, to kto powinien pokryć koszty przejazdu kuratora z miejsca zamieszkania 

dziecka do danego miejsca? 

8. W jakim terminie od złożenia przez kuratora rachunku powinna nastąpić wypłata 

ryczałtu- zwrotu kosztów za wykonaną czynność (art. 91 ust. 1 pkt. 3. Ustawy z dnia 

27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych) ? 

9. Czy w przypadku niewypłacenia przysługuje droga sądowa z zakresu prawa pracy, 

ewentualnie jakie czynności prawne może podjąć kurator. 

 

 

  Z poważaniem: 

 

 

../AppData/AppData/Local/AppData/ppp/Desktop/kuratorzy/ozzks/www.ozzks.pl

	Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych, w związku z licznymi zapytaniami ze strony kuratorów sądowych, zwraca się o udzielenie porady prawnej                          w zakresie korelacji przepisów prawa pracy a realizowaniem jednego z obowi...
	Organizację kuratorskiej służby sądowej określa Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r.  o kuratorach sądowych. Ustawa ta wskazuje charakter zadań wykonywanych przez kuratorów: zadania o charakterze wychowawczo- resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktyczn...
	Czas pracy kuratora zawodowego określony jest wymiarem jego zadań (art. 13 ust.1 ww. ustawy). Jednocześnie kuratorzy nie pracują w ruchu ciągłym.
	Jednym z zadań rodzinnych kuratorów sądowych (zawodowych i społecznych), określonym w przepisach szczegółowych, jest obecność kuratora przy kontaktach rodziców  z dziećmi ustalonych przez sąd opiekuńczy (art. 1132 § 2 pkt. 3 Ustawy z dnia 25 lutego 19...

