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Dnia 8 sty 2015 o godz. 14:27 Stanowisko informacyjne w BLO <listy@prezydent.pl> napisał(a): 
 

Pan Wojciech Szpunar 
  
Szanowny Panie, 
  
            potwierdzamy wpływ Pana e-maili z 17 grudnia 2014 roku oraz 7 stycznia 2015 
roku nadesłanego na prezydencką skrzynkę poczty elektronicznej. 
  
            Informujemy, Ŝe z uwagą zapoznaliśmy się z ich treścią oraz Pana problemami 
i oczekiwaniami. Odnosząc się do sygnalizowanych kwestii pragniemy wyjaśnić, Ŝe nie 
mamy moŜliwości przyjścia z oczekiwaną pomocą, albowiem rozpatrzenie opisanej 
sprawy nie leŜy w kompetencjach Prezydenta RP. KaŜdy organ i instytucja państwowa 
działa w ramach obowiązujących przepisów, które m.in. ściśle określają zakres 
ich kompetencji. Podejmowane przez Prezydenta RP i Jego Kancelarię działania mogą 
dotyczyć jedynie spraw naleŜących do uprawnień Głowy Państwa określonych 
przepisami Konstytucji RP oraz ustaw. Obowiązujące przepisy nie uprawniają 
Prezydenta RP do rozstrzygania w sprawach dotyczących pozbawienia władzy 
rodzicielskiej lub skarg na działalność kuratorów sądowych. 
  
            Zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym, orzekanie w sprawach 
dotyczących zawieszenia, ograniczenia lub pozbawienia władzy rodzicielskiej naleŜy 
do właściwości sądów. Prezydent RP nie posiada ustawowych uprawnień do weryfikacji 
lub zmiany wydawanych przez nie orzeczeń. W myśl art. 173 Konstytucji RP sądy są 
władzą odrębną i niezaleŜną od innych władz. Sędziowie w sprawowaniu swojego 
urzędu są niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji oraz ustawom. Do ewentualnej 
kontroli oraz zmiany orzeczeń sądów uprawnione są wyłącznie sądy w trybie 
postępowania odwoławczego. 
  
Jednocześnie wyjaśniamy, Ŝe Prezydent RP nie nadzoruje kuratorów sądowych 
i nie ingeruje w czynności przez nich podejmowane. Nadzór nad działalnością 
kuratorów sądowych wykonuje kurator okręgowy, z zastrzeŜeniem uprawnień sądu lub 
prezesa sądu. Ponadto, kuratorzy zawodowi ponoszą odpowiedzialność porządkową 
albo dyscyplinarną za naruszenie obowiązków kuratora. W sprawach dotyczących 
odpowiedzialności dyscyplinarnej kuratorów rozstrzygają sądy dyscyplinarne. 
  
Odnosząc się do treści Pana e-maila pragniemy poinformować, Ŝe na straŜy praw 
dziecka określonych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Konwencji o prawach 
dziecka i innych przepisach prawa stoi Rzecznik Praw Dziecka (ul. Przemysłowa 30/32, 
00-450 Warszawahttp://brpd.gov.pl/), do którego moŜe się Pan zwrócić bezpośrednio. 
Rzecznik Praw Dziecka działa na rzecz ochrony praw dziecka, w szczególności: 
1)         prawa do Ŝycia i ochrony zdrowia, 
2)         prawa do wychowania w rodzinie, 
3)         prawa do godziwych warunków socjalnych, 
4)         prawa do nauki. 



  
Ponadto zawiadamiamy, Ŝe na straŜy wolności i praw człowieka i obywatela 
określonych w Konstytucji RP oraz w innych aktach normatywnych stoi Rzecznik Praw 
Obywatelskich (Al. Solidarności 77, 00-090 Warszawahttp://www.rpo.gov.pl/). W 
sprawach o ochronę wolności i praw człowieka i obywatela rzecznik bada, czy w skutek 
działania lub zaniechania organów, organizacji i instytucji, obowiązanych do 
przestrzegania i realizacji wolności i praw, nie nastąpiło naruszenie prawa, a takŜe zasad 
współŜycia i sprawiedliwości społecznej. Jednocześnie informujemy, Ŝe w sprawach 
dotyczących dzieci Rzecznik Praw Obywatelskich współpracuje z Rzecznikiem Praw 
Dziecka. 
  
Z powaŜaniem 
  
  
WITOLD TRĘBICKI  
Główny specjalista 
Biuro Listów i Opinii Obywatelskich 

KANCELARIA  PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa 
tel. +48 22 695 26 56, fax +48 22 695 22 38 
e-mail: blo@prezydent.pl 
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