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USTAWA z 25 lutego 1964 r. – KODEKS RODZINNY I OPIEKUŃCZY (Dz. U. z 2012 r. 

poz. 788 i 1529, z 2013 r. poz. 1439 oraz z 2014 r. poz. 1188)  

 

[Art. 99. 

Jeżeli żadne z rodziców nie może reprezentować dziecka pozostającego pod władzą 

rodzicielską, reprezentuje je kurator ustanowiony przez sąd opiekuńczy.] 

 

<Art. 99. 

§ 1. Jeżeli żadne z rodziców nie może reprezentować dziecka pozostającego pod 

władzą rodzicielską, reprezentuje je kurator ustanowiony przez sąd opiekuńczy. 

§ 2. Kuratorem może zostać ustanowiony adwokat lub radca prawny. W 

przypadku gdy stopień skomplikowania sprawy tego nie wymaga, kuratorem może 

zostać ustanowiony posiadający wyższe wykształcenie prawnicze przedstawiciel 

organizacji pozarządowej, której celem statutowym jest ochrona praw dziecka lub 

przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, a jeżeli szczególne okoliczności za tym 

przemawiają, także inna osoba. 

§ 3. Jeżeli nie stoi temu na przeszkodzie dobro dziecka, kurator reprezentujący 

je w postępowaniu przed sądem lub innym organem państwowym udziela na piśmie 

temu z rodziców dziecka, który nie uczestniczy w postępowaniu, niezbędnych informacji 

o przebiegu tego postępowania i podjętych w jego toku czynnościach.> 

 

Art. 179. 

§ 1. Organ państwowy, który ustanowił kuratora, przyzna mu na jego żądanie stosowne 

wynagrodzenie za sprawowanie kurateli. Wynagrodzenie pokrywa się z dochodów lub z 

majątku osoby, dla której kurator jest ustanowiony, a jeżeli osoba ta nie ma odpowiednich 

dochodów lub majątku, wynagrodzenie pokrywa ten, kto żądał ustanowienia kuratora. 

<§ 1
1
. O wynagrodzeniu kuratora ustanowionego do reprezentowania dziecka 

w postępowaniu przed sądem lub innym organem państwowym orzeka ten sąd 

lub organ, stosując przepisy właściwe dla danego postępowania.> 

§ 2. Wynagrodzenia nie przyznaje się, jeżeli nakład pracy kuratora jest nieznaczny, a 

sprawowanie kurateli czyni zadość zasadom współżycia społecznego. 

 


