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SPS zaprasza na ogólnopolskie szkolenie zawodowych kuratorów sądowych z cyklu „Prawo w praktyce”: 
 

„Kuratela sądowa w praktyce” 
 

- Przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych w pracy kuratora sądowego 
 

- Zabezpieczenie danych osobowych i odpowiedzialność karna za naruszenie przepisów 
o ochronie danych osobowych 

 

- Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności 
 

- Warunkowe zawieszenie wykonania kary w trybie art. 152 kkw  
 

- Ustawa z dnia 7 września 2007 r. „o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza 
zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego” – stan obecny i propozycje 

zmian legislacyjnych 
 

- Przymusowe odebranie dziecka 
 

- Kurator w postępowaniu wykonawczym w sprawach nieletnich 
 

- Zagadnienia związane z wykonywaniem orzeczeń w sprawach nieletnich w odniesieniu 
do problematyki eurosieroctwa 

 

- Metodyka i organizacja pracy kuratora sądowego 
 

- Jak pracować z osobą zakaŜoną wirusem HIV? 
 

 

Szkolenie przeznaczone jest dla: zawodowych kuratorów sądowych rodzinnych i dla dorosłych 

Szkolenie prowadzą: 

Monika Krasińska- prawnik, Dyrektor Departamentu Orzecznictwa Legislacji i Skarg Biura GIODO, 
wieloletni wykładowca z zakresu prawa ochrony danych osobowych i prywatności na wielu uczelniach wyŜszych, 
Warszawa 
 

Bogusława Pilc- prawnik, Dyrektor Departamentu Inspekcji Biura GIODO, wykładowca z zakresu ochrony 
danych osobowych na licznych uczelniach wyŜszych w Warszawie, Warszawa 
 

Barbara Wilamowska- Koordynator Ministra Sprawiedliwości ds. Krajowego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii Wydział Kurateli Departamentu Wykonania Orzeczeń i Probacji Ministerstwa Sprawiedliwości, 
Prezes Małopolskiego Stowarzyszenia Probacja, Specjalista kurator zawodowy dla dorosłych, Warszawa 
 

Monika Walden- Chmielowska- psycholog, specjalista w zakresie HIV, AIDS, narkomanii, Kraków  
\ 

SSO Marek Marewicz- wieloletni Sędzia pionu karnego, Przewodniczący Wydziału Penitencjarnego Sądu 
Okręgowego w Krakowie. Współpracownik i wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. 
Uczestnik Zespołu Sędziów powołanego do opracowania nowelizacji ustawy „o wykonywaniu kary pozbawienia 
wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego”, Kraków 
 

SSR Piotr Kula- Główny Specjalista- Sędzia w Wydziale Wykonania Orzeczeń Rodzinnych i Nieletnich 
Departamentu Wykonania Orzeczeń i Probacji Ministerstwa Sprawiedliwości, Sędzia Sądu Rejonowego w 
Mysłowicach, Warszawa 
 

 

Szkolenie odbędzie się w dniach: 

23-26 czerwca 2010r. (środa-sobota 4 dni!) w Międzyzdrojach 
Hotel Vestina*** ul. Promenada Gwiazd 30, 72-500 Międzyzdroje (www.hotelvestina.pl) 
Vestina*** połoŜona jest w bezpośrednim sąsiedztwie przepięknej plaŜy i Wolińskiego Parku Narodowego  

 
 

Uczestnicy szkolenia otrzymują certyfikat poświadczający ukończenie szkolenia sygnowany przez Wykładowców  
 

Promocyjna cena szkolenia!!!  
3 noclegi ze śniadaniem w ***Hotelu Vestina w jednym z najsłynniejszych Polskich kurortów! 
WaŜne! Zgłoszenia przyjmujemy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia 2010r. 
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PROGRAM SZKOLENIA „Kuratela sądowa w praktyce”: 
23-26.06.2010r. Hotel Vestina*** w Międzyzdrojach  

 
 

23.06.2010r. (środa) 
Przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych w pracy kuratora sądowego. 
Zabezpieczenie danych osobowych i odpowiedzialność karna za naruszenie 

przepisów o ochronie danych osobowych 
 
 

12.00-13.00 Przyjazd i zakwaterowanie (Wcześniejsze przyjazdy- złoŜenie bagaŜy w bagaŜowni hotelu) 
 

13.00-14.00  Obiad 
 

14.00-14.10 Powitanie, wybór zajęć i podział na grupy warsztatowe, rozpoczęcie szkolenia 
 

14.10-16.30 Przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych w pracy kuratora sądowego-  
                      prowadzenie Monika Krasińska: 
 

1. Zakres stosowania ustawy o ochronie danych osobowych w działalności kuratorów sądowych- definicje, 

wyjątki, ograniczenia.  

2. Obowiązki kuratorów w świetle zasad ochrony danych osobowych 

a. obowiązek przetwarzania danych w ramach zasady legalizmu 

b. granice pozyskiwania danych osobowych przez kuratorów w świetle zasady adekwatności, merytorycznej 

poprawności i celowości przetwarzania 

c. dopuszczalność pozyskiwania danych szczególnie chronionych 

d. wykonanie obowiązku informacyjnego a realizacja uprawnień kontrolnych podmiotów danych 

3. Ocena przetwarzania danych osobowych w świetle trybów udostępniania i pozyskiwania danych 

określonych w przepisach ustawy o ochronie danych osobowych 

4. Warunki powierzania przetwarzania danych osobowych 
 

16.30-19.30 Zabezpieczenie danych osobowych i odpowiedzialność karna za naruszenie przepisów  
                       o ochronie danych osobowych- prowadzenie Bogusława Pilc: 
 

I. Obowiązki sądu jako administratora danych oraz kuratorów sądowych uczestniczących w   
     procesie zabezpieczenia danych osobowych przetwarzanych w aktach sądowych oraz  
      urządzeniach ewidencyjnych: 
 

1. Identyfikacja danych osobowych podlegających ochronie. 

2. Analiza zagroŜeń procesu przetwarzania danych.  

3. Wymagane środki techniczne i organizacyjne stosowane w celu ochrony danych osobowych. 

4. Obowiązki administratora bezpieczeństwa informacji. 

5. UpowaŜnienia dla osób uczestniczących w procesie przetwarzania danych. 

6. Elementy ewidencji osób upowaŜnionych do przetwarzania danych. 

7. Sposób sprawowania kontroli w zakresie stosowanych zabezpieczeń. 

8. Podmioty upowaŜnione do dostępu do dokumentacji prowadzonej przez kuratorów sądowych. 

II. Odpowiedzialność karna za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych: 

1. Przetwarzanie danych bez podstawny prawnej. 

2. Udostępnienie danych osobom nieupowaŜnionym. 

3. Naruszenie obowiązku zabezpieczenia danych. 

4. Niedopełnienie obowiązku informacyjnego. 

5. Niewykonanie obowiązku rejestracyjnego. 

    od 19.45 Regionalna kolacja integracyjna, dyskoteka 
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24.06.2010r. (czwartek) 
Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności. Warunkowe zawieszenie 
wykonania kary w trybie art. 152 kkw. „Dozór elektroniczny”. Przymusowe 

odebranie dziecka. Kurator w postępowaniu wykonawczym w sprawach nieletnich. 
Eurosieroctwo. Umieszczenie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej 

 
07.30-.09.00 Śniadanie 
09.00-13.00 Czas wolny. Dla zainteresowanych piesza wycieczka z przewodnikiem 
13.00-14.00 Obiad 
 

14.00-19.30 Zajęcia dla kuratorów dla dorosłych- prowadzenie SSO Marek Marewicz: 
 
14.10-19.30 Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności :  

-  przesłanki formalne  
-  przesłanki merytoryczne  
-  podmioty uprawnione do wszczęcia postępowania  
-  wywiad środowiskowy w trybie art. 14 kkw  
-  moŜliwości działania kuratora w postępowaniu  

                      Warunkowe zawieszenie wykonania kary w trybie art. 152 kkw :  
                         -  przesłanki formalne  
                         -  przesłanki merytoryczne  
                         -  oddanie pod dozór i nałoŜenie obowiązków  
                         -  konsekwencje ponownego warunkowego zwieszenia wykonania kary pozbawienia wolności  
                         -  podmioty uprawnione do wszczęcia postępowania  
                         -  moŜliwości działania kuratora w postępowaniu  

                     Ustawa z dnia 7 września 2007 r. „o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza  
                     zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego” – stan obecny i propozycje  
                     zmian legislacyjnych :  
                         -  zakres stosowania  
                           -  zadania i rola kuratora  
                           -  przepisy wykonawcze  
                          -  potencjalne konsekwencje stosowania ustawy  
 
                      Najczęstsze problemy w pracy kuratora- prowadzenie SSO Marek Marewicz (odpowiedzi na  
                     pytania uczestników szkolenia) 

 
 
 

14.00-19.30 Zajęcia dla kuratorów rodzinnych- prowadzenie SSR Piotr Kula: 
 

1. Przymusowe odebranie dziecka (w tym jako sposób realizacji egzekucji kontaktów z 
dzieckiem) ze szczególnym uwzględnieniem współpracy z PCPR i Policją; 
 

2. Kurator w postępowaniu wykonawczym w sprawach nieletnich, w tym w 
postępowaniu poprawczym (w tym projektowane zmiany ustawy o postępowaniu w 
sprawach nieletnich w tej materii); 

 

3. Zagadnienia związane z wykonywaniem orzeczeń w sprawach nieletnich w 
odniesieniu do problematyki eurosieroctwa. 

 

4. Współpraca sądu, kuratora i pracownika socjalnego w przypadku ustanowienia 
rodziny zastępczej i umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-
wychowawczej. 

 

                          Najczęstsze problemy w pracy kuratora- prowadzenie SSR Piotr Kula (odpowiedzi na  
                         pytania uczestników szkolenia) 
 
 

od 19.45 Kolacja uroczysta połączona z dyskoteką 
 
 



 

 4 

25.06.2010r. (piątek)  
Metodyka i organizacja pracy kuratora sądowego 
        Jak pracować z osobą zakaŜoną wirusem HIV? 

07.30-09.00 Śniadanie 
(Obiad- 13.00-14.00) 
 

 

09.00-15.30 Zajęcia do wyboru- prowadzenie Barbara Wilamowska: 
 
 
 

1. Metodyka i organizacja pracy kuratora sądowego.  

2. Dobór metody, optymalizacja i racjonalizacja zadań. 

- metoda pracy typu case work, a aktualne standardy pracy kuratorów sadowych, 

- metoda pracy typu „case managment”,   

- optymalne połączenie metod oddziaływania. 

3. Motywacja do leczenia u osób zaŜywających substancje odurzające. 

- warsztat przypadku pracy, 

- diagnoza, plan pracy, „skrzynka z narzędziami”, kontrakt, kontrola i renegocjacja. 

4. Zagospodarowanie zasobów ludzkich – kluczowy element organizacji pracy. 

- prawo o ustroju sądów powszechnych w odniesieniu do właściwości miejscowej, 

- katalogi spraw, a moŜliwości zespołu, 

- dekalog zarządzania grupą, 

- liderzy zespołu. 
 
 
 

09.00-15.30 Zajęcia do wyboru- prowadzenie Monika Walden-Chmielowska: 
 

        Jak pracować z osobą zakaŜoną wirusem HIV? (dzieci, dorośli): 
 

                      - najwaŜniejsze informacje o HIV/AIDS 
 

                      - fakty i fikcja wokół HIV/AIDS 
 

                      - HIV i AIDS w Twoim miejscu pracy- jak pracować z osobami zakaŜonymi? 
 
15.30 Podsumowanie szkolenia, wręczenie certyfikatów ukończenia szkolenia 
 

15:30-19:30 Dla zainteresowanych rejs kutrem wycieczkowym po Bałtyku- (dodatkowo płatne)  
 

od 19.45 Kolacja (zwykła) 
 

26.06.2010r. (sobota)  
Wykwaterowanie i wyjazd uczestników szkolenia 

 
 

 
07.30-09.00 Śniadanie (Wykwaterowanie z pokoi do godziny 11.00) 
 
 
 
 
 
 
 

CAŁOŚCIOWY KOSZT SZKOLENIA WYNOSI: 740,00 zł. OD OSOBY. CENA OBEJMUJE: 
  - materiały szkoleniowe i ćwiczeniowe,  
  - zakwaterowanie wraz z wyŜywieniem- 3 noclegi ze śniadaniem, 3 obiady, 3 kolacje, w tym 2 integracyjne, 
  - certyfikat poświadczający ukończenie szkolenia sygnowany przez Wykładowców   
 
 
 
 

Koordynator szkolenia- Kierownik Biura SPS Agnieszka Dudek tel: 012 636-92-85 lub 0660 675-194 
 
 
 

ORGANIZATOR SZKOLENIA: 
 

Studio Profilaktyki Społecznej Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli, ul. Karmelicka 
28/9A, 31-128 Kraków, tel.: 012 636 92 85, 636 37 93 fax: 012 626 94 40, 626 94 41 

 


