UCHWAŁA NR 9/XII/IV/2017
KRAJOWEJ RADY KURATORÓW Z DNIA 20 CZERWCA 2017 ROKU
dokonania zmian w formularzu statystycznym MS-S40 w części dotyczącej zmiany
w sposobie wykazywania obciążenia pracą zawodowych kuratorów sądowych.

Uzasadnienie

Inne niż wyżej wymienione zadania
kuratorów dla dorosłych
„Doz”
Dlatego też Krajowa Rada Kuratorów postuluje, aby w Części I, w Dziale 1 dokonane
zostało przeniesienie spraw z wierszy 13 i 14 do wierszy następujących po wierszu 06
i ich usytuowanie w taki sposób, aby podlegały one sumowaniu w wierszu 02.

Dlatego też, Krajowa Rada Kuratorów postuluje zmodyfikowanie i poszerzenie Części I,
Działu 2.2 sprawozdania statystycznego MS-S40, poprzez dodanie wierszy, w których
ewidencjonowane będą decyzje kuratorów zawodowych na podstawie art. 43o§4 kkw.,
art. 43p§1 kkw. i art. 43r§1 kkw., wydawane podczas wykonywania dozoru elektronicznego,
gdyż pozwoli to ocenić dynamikę tej formy kary i zaangażowanie kuratorów
w jej wykonywanie.
Opracowana propozycja zmiany.
Część I.
Dział 2.2- Upomnienia i decyzje kuratorów zawodowych dla dorosłych
Wyszczególnienie

L.p.

0

Upomnienia i decyzje ogółem (w. 02 + w. 06)
Upomnienia ogółem (w. 02 do 05) (w okresie sprawozdawczym)

1

01

02

warunkowego przedterminowego zwolnienia

03

warunkowego zawieszenia wykonania kary

04

warunkowego umorzenia postępowania

05

Decyzje ogółem (w. 07-09) (w okresie sprawozdawczym)

Liczba

06

zmiany przedziałów czasu w ciągu doby i w poszczególnych dniach
tygodnia

07

opuszczenia miejsca wykonywania dozoru stacjonarnego na okres
nieprzekraczający jednorazowo 7 dni

08

wyrażenia zgody na odinstalowanie rejestratora stacjonarnego lub
usunięcie nadajnika.

09

Inne niż wyżej wymienione zadania kuratorów dla dorosłych

Stąd, Krajowa Rada Kuratorów postuluje dodanie w Części I, w Dziale 1- Inne niż wyżej
wymienione zadania kuratorów dla dorosłych, wiersza w którym ewidencjonowane będą
sprawy zawieszone, a także usunięcie Działu 1.1 (tabela Liczba spraw zawieszonych
w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego).

6-12

Krajowa Rada Kuratorów postuluje zatem dodanie w Części II, Działu 1.b, w którym
w zestawieniu tabelarycznym przedstawione zostałyby dane statystyczne dotyczące liczby
wyznaczonych terminów przeprowadzenia czynności przymusowego odebrania osoby
podlegającej władzy rodzicielskiej lub opiece, w tym tych realizowanych z udziału innych
służb.
Opracowana propozycja rozwiązania.
Dział 1.b. Przymusowe odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej
Wyszczególnienie

Przymusowe odebranie w okresie sprawozdawczym

0

1

Razem
Łączna liczba terminów przymusowego
odebrania w okresie sprawozdawczym

01

(w. 02-03)
wyznaczonych
przez

Kuratora zawodowego

02

Kuratora społecznego

03

2

3

4

5

psychologa

Innych służb

W tym z udziałem
policji

Pracownika
socjalnego

Dlatego też, Krajowa Rada Kuratorów postuluje dostosowanie funkcjonalności Aplikacji
Statystyka Sądowa SAP w zakresie możliwości wprowadzania do niej danych z Części II,
Działu 1, wiersze 7-11, kolumny 4 i 12 w sposób zgodny z objaśnieniami do druku
statystycznego MS-S40.

Przewodniczący
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