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Aktualna sytuacja kurateli sądowej w Polsce 
(na podstawie sprawozdania MS-S 40 za rok 2011 z dnia 5 marca 2012 r. i danych KMWPPiOO KRK) 

 

Kuratorzy sądowi realizują określone przez prawo zadania o charakterze 
wychowawczo-resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym i kontrolnym, 
związane z wykonywaniem orzeczeń sądu oraz inne czynności określone w przepisach 
szczególnych (art. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (uks), 
Dz.U.01.98.1071 oraz art. 147 §2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. prawo o ustroju 
sądów powszechnych (usp) Dz.U.01.98.1070). Nałożone na nich zadania wykonują 
w środowisku zamieszkania lub pobytu osób, których dotyczy postępowanie sądowe 
(art. 3 uks). Zapisy ustawowe wyraźnie określają rodzaj wykonywanych przez 
kuratorów zadań i wskazują na doniosłą rolę jaką kuratorzy odgrywają nie tylko 
w strukturze sądownictwa, ale również w życiu i organizacji społeczeństwa, 
a w szczególności społeczności lokalnych.  

Realizując swoje ustawowe obowiązki kuratorzy dostarczają sądom rodzinnym 
i karnym materiał diagnostyczny, umożliwiający im poznanie osób, o których losie 
mają one orzekać. Następnie realizują funkcję wspierającą i korekcyjno-
wychowawczą względem podopiecznych, wobec których sądy orzekły środki 
wychowawcze (osoby nieletnie) lub karne środki probacyjne (osoby dorosłe), a które 
ze względu na ich cechy osobowe oraz rodzaj popełnionych czynów i przestępstw, nie 
muszą i nie powinny być izolowane od swojego środowiska. Kuratorzy pełnią także 
rolę ochronną wobec dzieci, których rodzicom ograniczono władzę rodzicielską, 
a względem tych ostatnich funkcję korygującą i wychowującą. Wykonują też 
różnorodne zadania kontrolne wobec osób podlegających opiece, kurateli, 
przebywających w rodzinach zastępczych lub placówkach opiekuńczych, osób 
skazanych za przestępstwa i wykroczenia, udzielają pomocy materialnej osobom 
zwalnianym z zakładów karnych (pomoc postpenitencjarna), a od roku 2008 
uczestniczą także w wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym 
w systemie dozoru elektronicznego (SDE). 

Różnorodność i specyfika zadań kuratorskich polegających na pracy 
z człowiekiem w jego skomplikowanych relacjach życiowych sprawia, że próby 
przedstawienia ich wkładu w utrzymanie porządku społecznego, przekraczają ramy 
analiz statystycznych. Jednakże przytoczenie ich umożliwia przynajmniej częściowe 
wyobrażenie roli i znaczenia kuratorów sądowych dla życia i porządku społecznego.  
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Kuratorska służba sądowa liczyła na dzień 31 grudnia 2011 roku 5.210 osób 
(5207,5 etatów): 93 kuratorów okręgowych (łącznie z zastępcami), którzy kierowali 
kadrą 5.117 (5.114,5 etatu) kuratorów zawodowych, w tym 2 kuratorów 
oddelegowanych do pracy w Ministerstwie Sprawiedliwości i 61 aplikantów 
kuratorskich, przygotowujących się do zawodu. Zdecydowana większość kuratorów 
zawodowych (95%) posiada wykształcenie wyższe, osoby nie posiadające 
wykształcenia wyższego mają ponad 25 letni staż pracy w kurateli sądowej. Kuratorzy 
zawodowi dla dorosłych (3.137,5 etatów) współpracują z liczącą 18.043 osób kadrą 
kuratorów społecznych, a 1.977 kuratorów zawodowych rodzinnych współpracuje 
z 13.242 kuratorami społecznymi.  

Kuratorzy zawodowi wykonywali w 2011 roku (według stanu na dzień 
31 grudnia) zadania w 443.953 sprawach osób skazanych wyrokami sądów karnych 
oraz 179.816 sprawach podopiecznych sądów rodzinnych. Ponadto kuratorzy sądowi 
przeprowadzili 665.262 wywiady środowiskowe, z czego kuratorzy dla dorosłych - 
320.088, a rodzinni – 345.174 wywiadów środowiskowych. Średnia ilość spraw 
przypadająca na jeden referat kuratora zawodowego dla dorosłych wyniosła 141,5, 
w tym 87,7 dozorów i 31,2 kary ograniczenia wolności oraz 102 wywiady 
środowiskowe (średnio 8,5 miesięcznie). Natomiast średnie obciążenie kuratora 
rodzinnego wyniosło 91 spraw, w tym 76,1 nadzorów, a ponadto w skali roku 
przypadało średnio 174,6 wywiadów środowiskowych (średnio 14,6) na kuratora. W 
prowadzonych przez siebie sprawach kuratorzy dla dorosłych złożyli do sądu 162.367 
wniosków o zmianę lub modyfikację orzeczenia, a kuratorzy rodzinni 84.351 - takich 
wniosków.  

W roku 2011 kuratorzy zakończyli postępowanie sądowe w 393.893 sprawach. 
Kuratorzy dla dorosłych zakończyli postępowanie w 296.512 sprawach, w tym: 
140.230 objętych dozorem, 113.332 dotyczących kary ograniczenia wolności oraz 
42.950 dotyczących kontroli okresu próby, przerwy w karze i przygotowania do 
zwolnienia. Natomiast kuratorzy rodzinni zakończyli postępowanie w 97.381 
sprawach, w tym w 59.457 sprawach z nadzorem.  

 Poważnym problemem jest w dalszym ciągu niewystarczająca liczba 
urzędników wykonujących czynności z zakresu obsługi biurowej kuratorów. Ich liczba 
wyniosła 395,65 etatu, w tym 256,75 (w stosunku do roku 2010 wzrost o 17,75 etatu) 
pracujących w sekretariatach zespołów kuratorskich i przeznaczonych do wyłącznej 
obsługi kuratorów oraz 138,9 etatów (odpowiednio wzrost o 19,7 etatu) urzędników, 
którzy wykonują czynności biurowe na rzecz kuratorów, obok zadań wykonywanych 
w wydziałach sądów. W dalszym ciągu 112 zespołów spośród 518, czyli blisko 22% 
nie posiada fachowej obsługi biurowej. W takich zespołach czynności biurowe 
dodatkowo obciążają kuratorów zawodowych. W minionym roku w dalszym ciągu 
poprawiało się wyposażenie kuratorów w nowoczesny sprzęt biurowy.  
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W minionym roku odnotowano 274 przypadków napaści i agresji fizycznej 
wobec kuratora, wskutek których toczyło się 113 postępowań karnych oraz 
163 przypadki napaści zwierząt domowych na kuratora. 

Kuratorska służba sądowa kładzie duży nacisk na dyscyplinę i poszanowanie 
etyki zawodowej. W roku 2011 toczyły się 23 postępowania dyscyplinarne (wszczęto 
10), a w 10 przypadkach postępowanie zakończono, dwa z nich zakończyło się 
wydaleniem ze służby. Ponadto w roku 2011 kuratorzy zostali ukarani 16 - karami 
porządkowymi.  

Od około 3 lat liczba spraw kuratorów dla dorosłych utrzymuje się na stabilnym 
poziomie, a kuratorów rodzinnych nawet nieznacznie maleje, jednak stopień 
złożoności wykonywanych zadań wyraźnie rośnie. Przed 2 laty kuratorom powierzono 
całość obowiązków związanych z organizowaniem i nadzorowaniem wykonania kary 
ograniczenia wolności (wcześniej czynności te wykonywał sąd i kuratorzy). 
Kuratorom powierzono też szereg absorbujących obowiązków związanych z karą 
pozbawienia wolności odbywaną w systemie dozoru elektronicznego. W ciągu 5 lat 
liczba wywiadów środowiskowych przeprowadzanych przez kuratorów dla dorosłych 
wzrosła o ponad 90 tysięcy. W tym czasie ilość zadań kuratorów rodzinnych 
nieznacznie się zmniejszyła, ale liczba wywiadów środowiskowych utrzymuje się na 
niezmiennie wysokim poziomie. Z roku na rok kuratorzy rodzinni napotykają na coraz 
większy opór w wykonywaniu swoich zadań, w szczególności dotyczących odebrania 
dziecka od rodziców albo kontaktów rodzica z jego małoletnim dzieckiem. Tylko 
w ubiegłym roku odnotowano 248 przypadków utrudnień i oporu podczas odebrania 
dziecka (ok. 14% wszystkich tego rodzaju spraw) i 205 ( ponad 25%) takich sytuacji 
w sprawach dotyczących kontaktów rodzica z dzieckiem. Wiele z nich staje się 
tematem dramatycznych doniesień medialnych. 

W aktualnej sytuacji państwa nie widać racjonalnej alternatywy dla sprawnego 
systemu kurateli sądowej. Osadzenie w więzieniach tych, którzy już teraz oczekują na 
wykonanie wyroku oznacza wybudowanie wielu nowych zakładów karnych. Ale to 
i tak nie rozwiąże problemu, bo przecież osoby uwięzione muszą kiedyś wyjść na 
wolność i na nowo zaadaptować się do warunków wolnościowych, w czym pomagają 
im kuratorzy. Nie można także niedoceniać znaczenia kurateli rodzinnej, która chroni 
dobra najsłabszych członków społeczeństwa, zapobiega pogłębianiu się wykolejenia i 
demoralizacji młodych obywateli, a przez to spełnia funkcję prewencyjną 
i ograniczającą przestępczość osób dorosłych. Zakończona pozytywnie kuratela 
rodzinna, zmniejsza prawdopodobieństwo wejścia na drogę przestępstwa o okresie 
dorosłości. Natomiast jej niepowodzenie, to niemal pewny początek kariery 
przestępczej i społecznego wykolejenia. Warto zatem inwestować w rozwój kurateli, 
albowiem jest to zawsze inwestycja w człowieka. Jest ona uzasadniona ekonomicznie, 
bo jest najtańszą formą readaptacji społecznej. Jest też uzasadniona społecznie, bo 



 4 

zachowuje i chroni więzi społeczne i rodzinne i jest wreszcie uzasadniona moralnie, 
bo realizuje przekaz wartości i urzeczywistnia fundamentalne zasady społeczne. 
Więzienie natomiast to „najkosztowniejszy sposób, żeby złych ludzi uczynić jeszcze 
gorszymi” (M. Thatcher) 

Jesteśmy przekonani, że w kuratelę warto inwestować, że warto przekształcać ją 
w kierunku większego uzawodowienia, szczególnie w tych okręgach, w których 
obciążenia kuratorów są szczególnie wysokie i które w przeszłości nie zostały 
w wystarczającym stopniu doetatyzowane. Środowisko kuratorskie jest gotowe 
poprzeć i włączyć się w realizację wszelkich racjonalnych i realistycznych propozycji 
służących modernizacji i zwiększeniu efektywności służby kuratorskiej.  
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