
Warszawa, dnia 23 października 2012 roku 

KRAJOWA RADA KURATORÓW 

WARSZAWA 

 

  KRK     112 /III/ 2012 

NOWE OBOWIĄZKI 

KURATORSKIEJ SŁUŻBY SĄDOWEJ 

POWSTAŁE  W  2012   ROKU 

 
 
        

Nowe zadania kuratorów sądowych związane są zarówno z uzyskaniem nowych 
uprawnień jak i nałożeniem na nich dodatkowych obowiązków, a także z - będącym skutkiem 
zmiany  przepisów - wzrostem liczby spraw wpływających w 2012r. do zespołów 
kuratorskich .  Związane to jest z: 
 

1) objęciem z dniem 1 stycznia 2012r. obszaru całej Polski możliwością odbywania kary 
pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego,  

 
2) wejściem w życie z dniem 5 lipca 2012r. nowelizacji Ustawy o wykonywaniu kary 

pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego 
przyjętej w dniu 25 maja 2012r.  ( Dz.U. 2012, nr 0 poz. 692  ), 

 
3) wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2012r. nowelizacji Ustawy Kodeks karny 

wykonawczy  oraz niektórych innych ustaw  przyjętej  w dniu 16 września 2011r. 
( Dz.U. 2011r. nr 240  poz. 1431 ),  

 
4) wejściem w życie z dniem 4 lutego 2012r. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości 

z dnia 16 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania badań na obecność 
alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych w organizmie 
skazanego lub sprawcy oddanego pod dozór lub zobowiązanego do powstrzymania się 
od nadużywania alkoholu lub używania środków odurzających lub substancji 
psychotropowych, ich dokumentowania oraz weryfikacji  (Dz.U. 2012, nr 0   poz.104), 

 
5) wejściem w życie z dniem 15 marca 2012r.  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości 

z dnia 21 lutego 2012 r. w sprawie zasad i trybu wykonywania nadzoru nad nieletnim 
przez kuratorów sądowych, sposobu wykonywania obowiązków przez organizacje 
młodzieżowe lub inne organizacje społeczne, zakłady pracy i osoby godne zaufania 
oraz sposobu kontrolowania obowiązków nałożonych na rodziców lub opiekuna 
nieletniego ( Dz.U. 2012, nr 0  poz. 228 ), 

 
6) wejściem w życie z dniem 8 maja 2012r.  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości 

z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie warunków i sposobu przeprowadzania badań na 
obecność alkoholu lub innego środka użytego w celu wprowadzenia się w stan 
odurzenia w organizmie nieletniego ( Dz.U. 2012, nr 0 poz. 468 ). 



Ponadto do końca 2012r. Minister Sprawiedliwości zgodnie z delegacją zawartą 
w znowelizowanym art. 176 Kodeksu karnego wykonawczego wyda Rozporządzenie 
w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania obowiązków i uprawnień przez kuratorów 
sądowych, szczegółowego sposobu wykonywania obowiązków i uprawnień przez 
stowarzyszenia, organizacje, instytucje i osoby, którym powierzono sprawowanie dozoru, 
a także sposobu i trybu wykonywania dozoru stosowanego w związku z orzeczonymi karami, 
środkami karnymi, zabezpieczającymi i profilaktycznymi oraz trybu wyznaczania 
przedstawicieli przez stowarzyszenia, organizacje i instytucje. Projekt tego rozporządzenia 
z dnia 28 czerwca 2012r. będący obecnie przedmiotem prac legislacyjnych zawiera także 
szereg nowych obowiązków dla kuratorów sądowych.   
 

Obserwowany od kilku lat przez Krajową Radę Kuratorów systematyczny wzrost 
obowiązków  kuratorów zawodowych ( np. powierzenie kuratorom  czynności organizacyjno-
kontrolnych dotyczących wykonywania kary ograniczenia wolności, zobowiązanie do udziału 
w pracach gminnych zespołów interdyscyplinarnych, powierzenie im tzw. dozorów 
elektronicznych )    związanych z wykonywaniem zadań zarówno w terenie jak i w siedzibie 
sądów oraz związanych z mnożeniem czynności biurowych w zespołach kuratorskiej służby 
sądowej, powiązany z brakiem wystarczającej obsługi sekretarskiej, stwarza zagrożenie 
obniżenia skuteczności działań probacyjnych. 
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