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GenezaGeneza
1919 – opiekun sądowy 

1929 – kurator dla nieletnich

1965 – kurator dla dorosłych

2001 – kuratorska służba 
    sądowa



Sądy Apelacyjne

KONSTYTUCJA (art. 10)

Władza ustawodawcza Władza wykonawcza

Sejm Senat Trybunały Prezydent RP Rada Ministrów

T. Konstytucyjny T. Stanu

Sąd Najwyższy Sądy Wojskowe Sądy Administracyjne

Sądy Sądy 
RejonoweRejonowe

Sądy Sądy 
OkręgoweOkręgowe

Wojsk. Sądy 
Garnizonowe

Wojsk. Sądy 
Okręgowe

Wojewódzki Sąd 
Administracyjny

Naczelny Sąd 
Administracyjny

Kuratorska Służba Sądowa

Kuratorska Służba Sądowa w strukturze wymiaru sprawiedliwości w PolsceKuratorska Służba Sądowa w strukturze wymiaru sprawiedliwości w Polsce

Sądy Sądy 
PowszechnePowszechne

SądySądy

Władza Władza 
SądowniczaSądownicza



Kuratorska Służba Sądowa w PolsceKuratorska Służba Sądowa w Polsce  
stan na dzień 30.06.2012r.stan na dzień 30.06.2012r.

      516516 zespołówzespołów
      5 2085 208 etatów kuratorów,etatów kuratorów, 
   w tym kadra zarządcza: 
      8787 kuratorów okręgowych i zastępcówkuratorów okręgowych i zastępców
   Kuratorzy rodzinni w sądach rejonowych:
      1 9991 999  zawodowychzawodowych  + 13 20413 204 społecznych
   Kuratorzy dla dorosłych w sądach rejonowych:
      3 1223 122 zawodowych + 18 00818 008  społecznych

* Źródło: sprawozdanie MS - S 40 z dnia 17.08.2012r., 



 

  

 

Prezes  
Sądu Okręgowego 

Wiceprezes Sądu 
Okręgowego 

Dyrektor Sądu 
Okręgowego 

Kurator 
Okręgowy 

Wydziały 
merytoryczne 

Kierownik zespołu 

Oddział Finansowy 
/ Majątek SO 

Wiceprezes Sądu Rejonowego / 
Przewodniczący Wydziału 

Prezes 
Sądu Rejonowego 

 

Dyrektor Sądu 

Zespół KSS - 
Kuratorzy 

Wydziały merytoryczne 

K
uratorska Służba Sądow

a 

Organ sądowy 

Komórka organizacyjna 

Stosunek podległości Więź funkcjonalno-informacyjna 

Uproszczona struktura organizacyjna 
okręgu i nadzór administracyjny 

Nadzór administracyjny 



Charakter zadań kuratorówCharakter zadań kuratorów
Określone przez prawo zadania o charakterzeOkreślone przez prawo zadania o charakterze
diagnostycznym
wychowawczo – resocjalizacyjnym
profilaktycznym 
kontrolnym 
związane z wykonaniem 
orzeczeń sądu.
 



Misja służby kuratorskiejMisja służby kuratorskiej
Pomoc w readaptacji społecznej skazanych 
 i resocjalizacja nieletnich

•Motywowanie i wspieranie rodziców w opiece 
 i wychowaniu dzieci

•Ochrona dobra małoletnich dzieci

•Redukcja społecznej patologii 
 i przestępczości

•Ochrona społeczeństwa



ZADANIA ZADANIA 
KURATORÓWKURATORÓW

Kuratorzy Kuratorzy 
rodzinnirodzinni

Kuratorzy dla Kuratorzy dla 
dorosłychdorosłych

Postępowanie przed Postępowanie przed 
wydaniem orzeczeniawydaniem orzeczenia

Postępowanie Postępowanie 
wykonawczewykonawcze

Postępowanie Postępowanie 
wykonawczewykonawcze

Wywiady 
środowiskowe

Nadzory

Odebranie osoby 
podlegającej 

władzy 
rodzicielskiej 

Wywiady 
środowiskowe

Dozory

Kara ograniczenia 
wolności

Kontrola obowiązków w 
okresie próby

Wywiady 
środowiskowe

Nadzory 
tymczasowe

Wywiady 
środowiskowe

Udział w
 kontaktach

Udzielanie pomocy  
postpenitencjarnej

SDE

Postępowanie przed Postępowanie przed 
wydaniem wydaniem 
orzeczeniaorzeczenia

Przygotowanie do 
życia po ZK

Nadzór nad wykonywaniem 
 środka karnego

Posiedzenia wykonawcze Sądu

Zespoły interdyscyplinarne



SPRAWY SPRAWY 
OGÓŁEMOGÓŁEM

DOZORYDOZORY DOZÓR DOZÓR 
ELEKTRO-ELEKTRO-
NICZNY NICZNY 
(SDE)(SDE)

KARA KARA 
OGRANICZENIA OGRANICZENIA 
WOLNOŚCI WOLNOŚCI 
(KOW)(KOW)

KONTROLA KONTROLA 
WYKONANIA WYKONANIA 
OBOWIĄZKÓW OBOWIĄZKÓW 
I INNE SPRAWYI INNE SPRAWY

WYWIADY WYWIADY 
ŚRODOWIS-ŚRODOWIS-
KOWEKOWE

430 063 267 274 4 1404 140 93 51493 514 60 19360 193 167 322167 322

(od 1 stycznia (od 1 stycznia 
do 30 czerwca do 30 czerwca 

2012)2012)

Kuratorzy dla dorosłych 
Liczba prowadzonych spraw

(na dzień 30.06.2012)

Kuratorzy dla dorosłych w pierwszym półroczu 2012r. zakończyli 108 %
spraw w stosunku do wpływu.

Źródło; MS-S40 z dnia 17.08.2012r.



Źródło: Dozór elektroniczny. Informator. http://dozorelektroniczny.gov.pl/Documents/2_Informator%20dla
%20skazanego%20odbywaj%C4%85cego%20kar%C4%99%20w%20systemie%20dozoru
%20elektronicznego.pdf (19.03.2013)



Schemat działania SDESchemat działania SDE

Zespół 
Kuratorskiej Służby Sądowej

Sąd Penitencjarny

Centrala Monitorowania

Exigo



Organizowanie kary ograniczenia Organizowanie kary ograniczenia 
wolnościwolności

Praca społecznie użytecznaPraca społecznie użyteczna
Liczba 
zakończonych spraw
2010 – 109 400 spraw
2011 – 113 332 spraw
2012 –   68 610 spraw 
(od 1 stycznia do 30 czerwca 2012r.)

Liczba 
wykonanych godzin
2010 – 6 103 204 h
2011 – 7 228 393 h
2012 – 4 313 885 h 
(od 1 stycznia do 30 czerwca 2012r.)



SPRAWY SPRAWY 
OGÓŁEMOGÓŁEM

NADZORYNADZORY
  
INNE INNE 
SPRAWYSPRAWY

WYWIADY WYWIADY 
ŚRODOWISKOWEŚRODOWISKOWE

ODEBRANIE OSOBY ODEBRANIE OSOBY 
PODLEGAJĄCEJ PODLEGAJĄCEJ 
WŁADZY WŁADZY 
RODZICIELSKIEJRODZICIELSKIEJ

178 584 149 888 28 69628 696 173 198173 198

(od 1 stycznia (od 1 stycznia 
do 30 czerwca 2012)do 30 czerwca 2012)

834 sprawy
1098 osób

(od 1 stycznia 
do 30 czerwca 2012)

Kuratorzy rodzinni 
Liczba prowadzonych spraw

(na dzień 30.06.2012)

Kuratorzy rodzinni w pierwszym półroczu 2012r. zakończyli 104 % spraw
w stosunku do wpływu.
Źródło; MS-S40 z dnia 17.08.2012r.



ODEBRANIE OSOBY PODLEGAJĄCEJ ODEBRANIE OSOBY PODLEGAJĄCEJ 
WŁADZY RODZICIELSKIEJWŁADZY RODZICIELSKIEJ

834 odebrania 1098 dzieci 
(od 1 stycznia do 30 czerwca 2012)



OŚRODKI KURATORSKIEOŚRODKI KURATORSKIE
Liczba ośrodków kuratorskich – Liczba ośrodków kuratorskich – 105105

Liczba nieletnich skierowanych do ośrodka kuratorskiego :

w roku 2010:………1641

w roku 2011:………1601

czerwiec 2012:.....1615



OŚRODKI KURATORSKIE

 485 zł
(średnie miesięczne koszty utrzymania 1 uczestnika zajęć w ośrodku kuratorskim. 

Źródło: badania Krajowej Rady Kuratorów (KRK) dotyczące ośrodków 
kuratorskich przeprowadzone w okresie od marca do maja 2012r. )

ZAKŁADY POPRAWCZE

4 532 zł - 18 310 zł

(wydatki na 1 wychowanka w zakładach poprawczych w 2008r. 

Kwoty te uzależnione były od rodzaju zakładu oraz liczby wychowanków w 
grupie wychowawczej i oddziale szkolnym)



Liczba wykonywanych zadań przez kuratorów Liczba wykonywanych zadań przez kuratorów 
na koniec 2011r.na koniec 2011r.

1. Kuratorzy dla dorosłych 

• 443 953 spraw (zakończono 296 512 spraw)

• plus 320 088 wywiadów środowiskowych

2. Kuratorzy rodzinni

• 179 816 spraw (zakończono 97 381 spraw)

• plus 345 174 wywiady środowiskowe 

3. Kuratorzy  na koniec 2011r.  prowadzili blisko 625 000 spraw  i 
przeprowadzili w ciągu roku ponad 665 000 wywiadów.  

 



Średnie obciążenie zawodowego Średnie obciążenie zawodowego 
kuratora sądowego na koniec 2011r. kuratora sądowego na koniec 2011r. 

1. Kurator dla dorosłychKurator dla dorosłych  
• 141,5  sprawy (w tym 87,7 dozorów + 31,2 sprawy kow + 22,6 pozostałe)

                 (zakończył 94,5 sprawy) 

• plus 102 wywiady środowiskowe 

• w połowie 2012r. obciążenie wynosiło 137,8 spraw 
2. Kurator rodzinny Kurator rodzinny 

•  91 spraw (w tym 76,1 nadzorów + 14,9 pozostałe sprawy)
                    (zakończył 49,3 spraw) 

• plus 174,6 wywiadów środowiskowych
 

• w połowie 2012r. obciążenie wynosiło 89,3  sprawy 
                   

  * Średnie obciążenie pracą kuratora zawodowego pozostaje niezmiennie na wysokim  poziomie * Średnie obciążenie pracą kuratora zawodowego pozostaje niezmiennie na wysokim  poziomie 



Koszty służby kuratorskiej w PolsceKoszty służby kuratorskiej w Polsce

Wydatki na służbę kuratorską w roku 2011:

Wynagrodzenia kuratorów zawodowych  387 963 000 zł*387 963 000 zł*
Ryczałty (zwrot kosztów) kuratorów społecznych 150 000 000 zł150 000 000 zł

540 000 000 zł540 000 000 zł
623 769 podopiecznych (kuratorów rodzinnych i dla dorosłych)
665 262 wywiadów (55 438 miesięcznie)

Orientacyjne wydatki na pracę z jednym przypadkiem
(dozór, k.o.w., nadzór, wywiad środowiskowy)
795 zł w skali roku
66 zł miesięcznie 

*Źródło: Departament Budżetu i Inwestycji, Budżet 2011, s. 26, http://bip.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/budzet/



Podopieczni kuratorówPodopieczni kuratorów

Osoby których dotyczy postępowanie:Osoby których dotyczy postępowanie:
(ok. (ok. 1 300 0001 300 000 osób rocznie) osób rocznie)

•Dorośli skazaniDorośli skazani

•Dorośli, którym warunkowo umorzono postępowanie karneDorośli, którym warunkowo umorzono postępowanie karne

•NieletniNieletni

•Rodzice, którym ograniczono władzę rodzicielskąRodzice, którym ograniczono władzę rodzicielską

•Osoby dorosłe całkowicie ubezwłasnowolnioneOsoby dorosłe całkowicie ubezwłasnowolnione

•Osoby dorosłe zobowiązane do leczenia odwykowegoOsoby dorosłe zobowiązane do leczenia odwykowego

•Rodziny podopiecznychRodziny podopiecznych



Działalność kuratorów sądowych Działalność kuratorów sądowych 
 w środowiskach lokalnych w środowiskach lokalnych 

• zespoły interdyscyplinarne i grupy roboczezespoły interdyscyplinarne i grupy robocze
• komisje rozwiązywania problemów alkoholowychkomisje rozwiązywania problemów alkoholowych
• ośrodki kuratorskieośrodki kuratorskie
• terenowe rady ds. społecznej readaptacji i pomocy skazanymterenowe rady ds. społecznej readaptacji i pomocy skazanym
• udział kuratorów w różnych fundacjach, stowarzyszeniach, organizacjach lokalnychudział kuratorów w różnych fundacjach, stowarzyszeniach, organizacjach lokalnych
• prowadzenie zajęć w grupie osadzonych w oddziałach zewnętrznych aresztów śledczych prowadzenie zajęć w grupie osadzonych w oddziałach zewnętrznych aresztów śledczych 

w ramach Więziennego Klubu Pracyw ramach Więziennego Klubu Pracy
• punkty interwencji kryzysowejpunkty interwencji kryzysowej
• punkty „Niebieska Linia”punkty „Niebieska Linia”
• telefon zaufania dla dzieci i młodzieżytelefon zaufania dla dzieci i młodzieży
• współtworzenie Lokalnych Systemów Profilaktyki Krzywdzenia Małych Dzieciwspółtworzenie Lokalnych Systemów Profilaktyki Krzywdzenia Małych Dzieci
• udział w rekwalifikacji domów dzieckaudział w rekwalifikacji domów dziecka
• współtworzenie Środowiskowych Programów Profilaktyki dla Dzieci i Młodzieżywspółtworzenie Środowiskowych Programów Profilaktyki dla Dzieci i Młodzieży
• prowadzenie działalności edukacyjno - profilaktycznej uczestnicząc w komisjach prowadzenie działalności edukacyjno - profilaktycznej uczestnicząc w komisjach 

wychowawczych, a także w spotkaniach z młodzieżą w szkołach w ramach godzin wychowawczych, a także w spotkaniach z młodzieżą w szkołach w ramach godzin 
wychowawczychwychowawczych



Działalność kuratorów na forum ogólnopolskimDziałalność kuratorów na forum ogólnopolskim



Konferencje 
(sejmowa, senackie, probacja, ośrodki kuratorskie, 

kara ograniczenia wolności) 
Senat Rzeczypospolitej Zapobieganie i zwalczanie przestępczości w 

Polsce przy zastosowaniu probacyjnych środków karania, 
konferencja zorganizowana 1-2 grudnia 2003r.

Senat Rzeczypospolitej Polski system probacji, stan i kierunki rozwoju w 
kontekście standardów europejskich, konferencja zorganizowana 
przez Komisję Praw Człowieka i Praworządności 27-28 października 
2008r.

11 grudnia 2009 roku, Konferencja „90 lat kurateli sądowej w Polsce. 
Historia- Teraźniejszość- Przyszłość”. Organizatorami konferencji 
były Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu RP i Komisja 
Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Senatu RP we 
współpracy z Ministrem Sprawiedliwości i Krajową Radą Kuratorów.

Krajowa Rada Kuratorów wspólnie z PEDAGOGIUM Wyższa Szkoła 
Nauk Społecznych w Warszawie zorganizowała w dniu 10 maja 
2012 roku ogólnopolską konferencję: Ośrodki kuratorskie – szansa 
na resocjalizację nieletnich w środowisku lokalnym, którą 
honorowym patronatem objął Minister Sprawiedliwości.

Odbyły się również konferencje na poziomie okręgów organizowane we 
współpracy z samorządami lokalnymi, objęte patronatem Ministra 
Sprawiedliwości, dotyczące m.in. wykonywania kary ograniczenia 
wolności - 2011r.



Działalność kuratorów na forum ogólnopolskimDziałalność kuratorów na forum ogólnopolskim

- współpraca Krajowej Rady Kuratorów z Krajową Szkołą 
Sądownictwa i Prokuratury 

(staże zagraniczne, współpraca międzynarodowa, szkolenia)

- Strategia „Wymiar Sprawiedliwości 2020” - udział w pracach

- „Sprawne Państwo 2011-2020” - konsultacja

- współpraca z uczelniami wyższymi

- współorganizowanie kampanii na rzecz przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie





Współpraca  środowiska  kuratorskiegoWspółpraca  środowiska  kuratorskiego

   Ustawowym reprezentantem kuratorów sądowych jestUstawowym reprezentantem kuratorów sądowych jest

          Krajowa Rada KuratorówKrajowa Rada Kuratorów

W Polsce działa kilka stowarzyszeń kuratorskich ;

- Dolnośląskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych „Frontis”

- Krajowe Stowarzyszenie Zawodowych Kuratorów Sądowych 
- Pomorskie Stowarzyszenie Zawodowych Kuratorów Sądowych  

- Wielkopolskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych  

- Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych  



Działalność StowarzyszeńDziałalność Stowarzyszeń
- Organizowanie seminariów i konferencji naukowych dotyczących probacji 

i kurateli sądowej

- Organizowanie szkoleń dla kuratorów sądowych

- Współpraca ze służbami probacyjnymi innych krajów ( Dania, Niemcy, 
Wlk.Brytania, USA, Hiszpania )

- Prowadzenie punktów konsultacyjnych dla poszkodowanych 
przestępstwami

- Organizowanie  programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców 
przemocy domowej  

- Organizowanie turniejów piłkarskich ośrodków kuratorskich 

- Propagowanie  idei probacji,  readaptacji społecznej sprawców 
przestępstw i sprawiedliwości naprawczej

- Dbanie o właściwą rangę i wysoki poziom etyczny zawodu kuratora 



Dnia 9 maja 2012r. w Warszawie  KRK i Stowarzyszenia podpisały 
„Deklarację współpracy” 



Odbiór społeczny kuratorów

90% badanych zna funkcję kuratora sądowego, w tym:

96% respondentów uważa służbę kuratorską za potrzebną

66% badanych dobrze i raczej dobrze ocenia działania kuratorów 
sądowych

8% raczej źle i zdecydowanie źle ocenia działania
kuratorów sądowych

26% nie ma zdania

Źródło: Raport końcowy z badania opinii publicznej Wizerunek wymiaru sprawiedliwości, ocena reformy wymiaru 
sprawiedliwości, aktualny stan świadomości społecznej w zakresie alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów oraz praw 
osób pokrzywdzonych przestępstwem, Raport przygotowany przez TNS OBOP dla Ministerstwa Sprawiedliwości RP, 
Warszawa, lipiec 2011, s. 58-60.



PodsumowaniePodsumowanie
• 5 208 zawodowych kuratorów sądowych  wspieranych przez 31 000 

kuratorów społecznych każdego roku wykonuje zadania wobec blisko 
     1 300 000 osób
• Skazani kontrolowani przez kuratorów  wykonali w 2011r. 7 228 393  

godziny prac na cele społeczne,  a  w I połowie 2012r.  4 313 885  godzin    
( prace te organizują kuratorzy )

• Kuratorzy prowadzą 105 ośrodków kuratorskich   
• Obciążenie kuratorów od kilku lat utrzymuje się na zbliżonym, wysokim 

poziomie  ( porównanie  2011r i I połowy 2012r. )
• Wzrasta różnorodność wykonywanych obowiązków np.  SDE, zmiana od 

połowy 2010r. prowadzenia spraw Wo, zespoły interdyscyplinarne, 
• Niedostatek wsparcia biurowego kuratorów – na 516 działających zespołów 

tylko 250 zespołów  posiada sekretariaty, a  90 zespołów nie posiada żadnej 
obsługi biurowej  ( dane na dzień 30.06.2012r. )

• Brak standaryzowanych narzędzi pracy kuratora np. dla celów 
diagnostycznych i szacowania ryzyka

• Brak obiektywnych kryteriów oceny skuteczności pracy kuratora sądowego 
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