
MS-S40 23.01.2015 

Strona 1 z 15 

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa 

Sądy Rejonowe – Polska 

MS-S40 
 

SPRAWOZDANIE 
z działalności kuratorskiej służby sądowej 

Adresaci: 
1. Sąd Okręgowy 
2. Ministerstwo Sprawiedliwości 
Departament Strategii i Deregulacji 

  
za rok 2014 r. 

Sprawozdanie należy przekazać adresatom w terminie: 

1. do 8. dnia kalendarzowego po półroczu i roku 

2. do 12. dnia kalendarzowego po półroczu i roku Numer identyfikacyjny REGON 
 

Część I.  ZADANIA WYKONYWANE W ZESPOŁACH KURATORSKIEJ SŁUŻBY SĄDOWEJ WYKONUJĄCEJ ORZECZENIA W SPRAWACH KARNYCH 
Dział. 1. Ewidencja wykonywanych zadań 

 

Wyszczególnienie Lp 

Stan w ostatnim dniu poprzedniego roku 
Wpłynęło do zespołu w okresie 

sprawozdawczym 

Zakończono postępowanie w okresie 

sprawozdawczym 
Stan w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego 

Spraw  
(kol.2+3) 

wykonywanych przez: 
Osób 

objętych 
postępow

aniem 

spraw 

w tym 

przekazanych z 

innych zespołów 

spraw 

w tym w wyniku: 

Spraw 

(kol. 

11+12)  

wykonywanych przez: 
Osób 

objętych 
postępow

aniem 
kuratora 

zawodowego 

kuratora 

społecznego 

przekazania do 

innych zespołów 

obligatoryjnego 

orzeczenia sądu 

kuratora 

zawodowego 

kuratora 
społeczne

go 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

OGÓŁEM  
(w. 02+07+10) 

01 401.403 267.679 133.724 350.775 319.624 20.065 340.982 21.583 11.494 380.045 261.484 118.561 336.573 

Wykonywanie dozorów 

Razem dozorów  

(w. 03-06) 
02 234.676 100.952 133.724 208.139 101.142 12.553 122.877 13.183 11.494 212.941 94.380 118.561 190.365 

D
o

zo
ry

 d
o

ty
cz

ąc
e:

 

w
ar

u
n

k
o

w
eg

o
 zwolnienia 03 39.152 18.574 20.578 37.608 22.350 2.796 25.942 2.988 3.248 35.560 17.668 17.892 34.830 

zawieszenia kary 04 191.961 81.255 110.706 167.030 76.368 9.577 94.182 10.010 8.126 174.147 75.697 98.450 152.339 

umorzenia 05 3.546 1.107 2.439 3.486 2.413 179 2.734 183 120 3.225 1.007 2.218 3.187 

orzeczenia w trybie 

art. 97 § 1kk 
06 17 16 1 15 11 1 19 2  9 8 1 9 
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Część. I. (c.d.) 
Dział. 1. Ewidencja wykonywanych zadań (dok.) 

 

Wyszczególnienie Lp 

Stan w ostatnim dniu poprzedniego roku 
Wpłynęło do zespołu w 

okresie sprawozdawczym 

Zakończono postępowanie w okresie 

sprawozdawczym 
Stan w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego 

Spraw  

(kol.2+3) 

wykonywanych przez: 
Osób 

objętych 

postępowa
niem 

spraw 
w tym 

przekazanych z 

innych zespołów 

spraw 

w tym w wyniku: 

Spraw 
(kol. 

11+12)  

wykonywanych przez: 
Osób 

objętych 

postępowa
niem 

kuratora 

zawodowego 

kuratora 

społecznego 

przekazania do 

innych zespołów 

obligatoryjnego 

orzeczenia sądu 

kuratora 

zawodowego 

kuratora 
społeczne

go 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Wykonywanie kary ograniczenia wolności oraz pracy społecznie użytecznej orzeczonej na podstawie art. 45 kkw 

Razem wykonywanie 

kary ograniczenia 

wolności (w. 08-09) 

07 107.665 107.665  87.582 175.287 5.527 170.783 6.335  112.169 112.169  93.692 

Kara ograniczenia 

wolności (wszystkie 

rodzaje obowiązków) 

08 63.535 63.535  53.038 83.557 3.215 84.795 3.939  62.297 62.297  52.341 

Praca społecznie 

użyteczna art. 45 kkw 
09 44.130 44.130  34.544 91.730 2.312 85.988 2.396  49.872 49.872  41.351 

 

Inne niż wymienione wyżej zadania kuratorów dla dorosłych 

Razem inne zadania 
(w. 11-14) 

10 59.062 59.062  55.054 43.195 1.985 47.322 2.065  54.935 54.935  52.516 

Kontrola wykonania 

obowiązków przez 

skazanego w okresie 

próby bez dozoru  

11 52.742 52.742  49.144 28.356 1.408 33.070 1.498  48.028 48.028  45.876 

Przygotowanie 

skazanego do 

zwolnienia z zakładu 

karnego 

12 591 591  569 2.221 294 2.077 370  735 735  713 

Nadzory wykonywane 

na podstawie art. 181a 

§ 2 kkw 

13 668 668  630 658 31 164 24  1.162 1.162  1.117 

Wykonywanie dozoru 

elektronicznego 
14 5.061 5.061  4.711 11.960 252 12.011 173  5.010 5.010  4.810 
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Część. I. (c.d.)  

Cz. I Dział 1.a Wykonywanie pracy społecznie użytecznej w karze ograniczenia wolności oraz orzeczonej na podstawie art. 45 kkw (Godziny pracy)  

Wyszczególnienie L.p. 

Liczba godzin pracy 

pozostałych do wykonania w 

ostatnim dniu poprzedniego 

roku 

Liczba godzin pracy, która 

wpłynęła do wykonania 

w okresie sprawozdawczym 

Liczba zakończonych godzin pracy w okresie sprawozdawczym Liczba godzin pracy pozostałych 

do wykonania w ostatnim dniu 

okresu sprawozdawczego Na skutek faktycznego 

wykonania pracy 
Z innych przyczyn Razem 

0 1 2 3 4 5 6 

Razem wykonywanie kary ograniczenia wolności (w. 01 = w. 02+03) 01 11.897.031,094 14.273.934,198 6.816.752,442 7.982.411,372 14.799.163,814 11.371.801,478 

Kara ograniczenia wolności 02 8.468.761,070 9.034.663,053 4.710.000,204 4.983.624,219 9.693.624,423 7.809.799,700 

Praca społecznie użyteczna art. 45 kkw 03 3.428.270,024 5.239.271,145 2.106.752,238 2.998.787,153 5.105.539,391 3.562.001,778 

 

Dział 1.1. Liczba spraw zawieszonych w postępowaniu wykonawczym w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego 
 

Sprawy wg wykazów L.p. 

Czas trwania zawieszenia 

razem  

r. 2 do 8 
do 3 mies. 

pow. 3 do  

6 mies. 

pow. 6 do  

12 mies. 

pow. 12 

 mies. do 2 lat 

pow. 2 do  

3 lat 

pow. 3 do 

5 lat 
pow. 5 lat 

0  1 2 3 4 5 6 7 8 

Doz 

ogółem (w.01 = w.02 + 07) 01 4.735 546 646 1.445 1.664 246 140 48 

kuratora zawodowego (razem w. od 03 do 06) 02 3.929 428 503 1.222 1.427 190 112 47 

w tym 

dotyczące warunkowego przedterminowego zwolnienia 03 111 15 20 29 34 3 10  

dotyczące warunkowego zawieszenia wykonania kary 04 3.783 412 477 1.192 1.388 184 93 37 

dotyczące warunkowego umorzenia postępowania 05 1  1      

inne 06 34 1 5 1 5 3 9 10 

  kuratora społecznego (razem w. od 08 do 11) 07 806 118 143 223 237 56 28 1 

w tym 

dotyczące warunkowego przedterminowego zwolnienia 08 27 11  3 12 1   

dotyczące warunkowego zawieszenia wykonania kary 09 769 107 134 220 225 55 27 1 

dotyczące warunkowego umorzenia postępowania 10         

inne 11 10  9    1  

O 12 196 27 28 41 62 29 6 3 

Kkow 13 20.971 2.189 2.585 4.586 5.411 2.754 2.175 1.271 
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Część. I. (c.d.) 

Dział. 2. Wnioski i upomnienia kuratorów zawodowych dla dorosłych oraz udział w posiedzeniach 
wykonawczych 

Dział. 2.1. Wnioski kuratorów zawodowych dla dorosłych  

Wyszczególnienie L.p. 
Liczby  

wniesione rozpatrzone 
w tym 

uwzględnione 
0 1 2 3 

Wnioski ogółem (w. 02 + 09 + 21 + 25 + 32 + 33) (w okresie sprawozdawczym) 01 182.098 168.199 126.845 

W
n

io
sk

i 
d

o
ty

cz
ąc

e 

warunkowego 
zwolnienia  

razem (w.03+05+06+08) 02 9.678 9.515 8.175 

o ustanowienie, rozszerzenie lub zmianę obowiązków w okresie próby (art. 163 § 2 

kkw w zw. z art. 72 § 1 kk i w zw. z art. 173 § 2 pkt 5 kkw) 
03 624 639 547 

     w tym o uczestnictwo w programie korekcyjno-edukacyjnym 04 31 26 23 

o zwolnienie od dozoru (art. 163 § 2 kkw w zw. z art. 173 § 2 pkt 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
kkw) 

05 1.874 1.945 1.816 

o odwołanie warunkowego 

zwolnienia (art. 160 § 1 i 2 

kkw w zw. z art. 173 § 2 pkt 7 
kkw) 

razem 06 6.479 6.260 5.254 

w tym przy zastosowaniu art. 12d ustawy z dnia 29 lipca 

2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 
Nr 180, poz. 1493, z późn. zm.) 

07 180 178 148 

inne rodzaje wniosków (np. o zmianę okresu próby na podstawie art. 163 § 2 kkw w 

zw. z art. 173 § 2 pkt 3 kkw) 
08 701 671 558 

warunkowego 

zawieszenia 

kary 

razem (w.10+16 do 18+20) 09 66.936 65.238 48.140 

o ustanowienie, rozszerzenie lub zmianę obowiązków w okresie próby (art. 74 § 2 kk 
w zw. z art. 173 § 2 pkt 5 kkw) 

10 5.490 5.332 4.562 

     w tym o uczestnictwo w programie korekcyjno-edukacyjnym (art. 72§ 1 pkt 6a kk) 11 287 256 224 

w tym o 

powstrzy-
manie się 

od 

przebywania w określonych miejscach  (art. 72 § 1 pkt 7 kk) 12 62 58 52 

kontaktowania się z pokrzywdzonym lub innymi osobami w 

określony sposób (art. 72 § 1 pkt 7a kk) 
13 30 26 22 

zbliżania się do pokrzywdzonego lub innych osób  
(art. 72 § 1 pkt 7a kk) 

14 35 31 25 

opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym  

(art. 72 § 1 pkt 7b kk) 
15 70 67 54 

o zwolnienie od dozoru (art. 74 § 2 kk w zw. z art. 173 § 2 pkt 5 kkw) 16 11.924 12.145 11.214 

o oddanie pod dozór (art. 74 § 2 kk w zw. z art. 173 § 2 pkt 5 kkw) 17 2.163 2.231 2.075 

o zarządzenie wykonania kary 

(art. 75 § 1, 1a, 2 i 2a kk w zw. 
z art. 173 § 2 pkt 8) 

razem 18 38.976 37.499 23.373 

w tym przy zastosowaniu art. 12d ustawy z dnia 29 

lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 
(Dz. U. Nr 180, poz. 1493, z późn. zm.) 

19 1.298 1.114 784 

inne rodzaje wniosków 20 8.383 8.031 6.916 

kary 

ograniczenia 
wolności i 

pracy 

społecznie 
użytecznej 

orzeczonej na 

podstawie art. 
45 kkw  

i 25 § 1 kw 

razem (w.22 do 24) 21 100.870 89.086 66.984 

o zarządzenie wykonania kary zastępczej (art. 65 § 1 kkw w zw. z art. 66 § 1 kkw) 22 68.471 58.952 41.358 

o zwolnienie od reszty kary (art. 83 kk w zw. z art. 66 § 1 kkw) 23 2.458 2.560 2.311 

inne rodzaje wniosków 24 29.941 27.574 23.315 

warunkowego 

umorzenia 

razem (w. 26 + 27 + 29 do 31) 25 1.024 948 743 

o podjęcie warunkowo umorzonego postępowania karnego (art. 68 kk w zw. z art. 549 

kpk w zw. z art. 173 § 2 pkt 4 kkw) 
26 536 472 324 

o ustanowienie, rozszerzenie lub zmianę obowiązków w okresie próby (art. 67 § 3 i § 4 
kk w zw. z art. 173 § 2 pkt 5 kkw) 

27 71 66 51 

     w tym o uczestnictwo w programie korekcyjno-edukacyjnym 28 8 8 6 

o zwolnienie od dozoru (art. 67 § 2 i § 4 kk w zw. z art. 173 § 2 pkt 5 kkw) 29 211 204 196 

o oddanie pod dozór (art. 67 § 2 i § 4 kk w zw. z art. 173 § 2 pkt 5 kkw) 30 48 47 42 

inne rodzaje wniosków 31 158 159 130 

wykonywania dozoru elektronicznego  32 1.589 1.481 1.115 

pozostałe rodzaje wniosków  

(np. o udzielenie przerwy w karze pozbawienia wolności, o odroczenie kary, o odwołanie przerwy w 

karze, o odwołanie odroczenia kary, o rozstrzygnięcie wątpliwości co do wykonania wyroku) 

33 2.001 1.931 1.688 



MS-S40 23.01.2015 

Strona 5 z 15 

 

Część. I. (dok.) 

Dział. 2.2. Upomnienia kuratorów zawodowych dla dorosłych  

Wyszczególnienie L.p. Liczba udzielonych upomnień 

0 1 

Upomnienia ogółem (w. 02 do 04) (w okresie sprawozdawczym) 01 18.174 

W
 t

y
m

 

u
p

o
m

n
ie

n
ia

 

d
o

ty
cz

ąc
e warunkowego przedterminowego zwolnienia  02 3.435 

warunkowego zawieszenia wykonania kary 03 14.556 

warunkowego umorzenia postępowania 04 183 

 

Dział. 2.3. Posiedzenia wykonawcze 

Liczba posiedzeń, w których uczestniczyli kuratorzy zawodowi  

(na które zostali wezwani lub o których zostali zawiadomieni) 66.618 

 

Dział. 3. Wywiady przeprowadzone przez kuratorów dla dorosłych   

Wyszczególnienie L.p. 

Wywiady 

ogółem we 
wszystkich 

fazach 

postępowania 
karnego  

(rubr. 2+6) 

zarządzone w postępowaniu  
Kontrolne 

kuratora 

zawodowego 
w dozorach 

powierzonych  

przygotowawczym i sądowym (art. 214 kpk) wykonawczym (art. 14 kkw) 

razem 
(rubr. 4+5) 

w tym 
obowiąz-

kowe (art. 

214 § 2 kpk) 

sąd 
prokura-

tura 
razem 

(rubr. 7 do 9) 
sąd 

zakład 
karny 

inny 
organ  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Razem wywiady  
(w.01 = w.02+03) 

01 310.592 16.992 2.063 12.888 4.104 293.600 239.283 52.173 2.144 63.189 

przeprowadzone 

przez kuratora 

zawodowego 02 233.840 15.681 1.883 11.807 3.874 218.159 176.068 40.574 1.517 63.189 

społecznego 03 76.752 1.311 180 1.081 230 75.441 63.215 11.599 627   

Dział. 4. Zakres podmiotowy, przedmiotowy i wysokość świadczonej pomocy postpenitencjarnej 

Wyszczególnienie L.p. 

Liczba wniosków o 

udzielenie pomocy  Liczba osób, 

którym udzielono 

pomocy 

Wydatkowanie środków z funduszu pomocy postpenitencjarnej  

(w złotych) 

złożonych 
uwzględ- 

nionych 
razem 

(rubr. 6 do 11) 
świadczenia 

pieniężne 
bony  

finansowanie 

zakupów 

żywności, 

odzieży, leków, 

itp. 

opłacanie 

czynszu, 

tymczasowego 

zakwaterowania 

pokrywanie 

kosztów kursów 

zawodowych, 

porad i leczenia 

specjalistycznego 

inne 
na 

wniosek 

z 

urzędu 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Razem  
(w.01 = w.02 do 04) 

01 22.740 21.416 20.301 844 5.422.585,330 2.187.189,290 
2.366.731,

360 
720.753,740 47.953,300 20.030,970 79.926,670 

Członkowie rodzin 

osób pozbawionych 

wolności 

02 659 574 532 43 143.210,440 36.830,110 
55.000,08

0 
34.755,600 5.741,340 900,000 9.983,310 

Osoby zwalniane z 
jednostek 

penitencjarnych 

03 21.981 20.745 19.674 760 5.253.178,910 2.144.518,180 
2.304.601,

300 
673.654,140 41.705,960 19.130,970 69.568,360 

Członkowie rodzin 

osób zwalnianych z 
jednostek 

penitencjarnych 

04 100 97 95 41 26.195,980 5.841,000 7.129,980 12.344,000 506,000  375,000 
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Część II. ZADANIA WYKONYWANE W ZESPOŁACH KURATORSKIEJ SŁUŻBY SĄDOWEJ WYKONUJĄCEJ ORZECZENIA W SPRAWACH RODZINNYCH I NIELETNICH 
 

Dział. 1. Ewidencja wykonywanych zadań  

Wyszczególnienie Lp 

Stan w ostatnim dniu poprzedniego roku 

Wpłynęło do zespołu w 

okresie 

sprawozdawczym 

Zakończono 

postępowanie w 

okresie 

sprawozdawczym 

Stan w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego 

Spraw 

(kol. 2+3)  

wykonywanych przez: 

Osób objętych 

postępowaniem 
spraw 

w tym 

przekazanych 

z innych 
zespołów 

spraw 

w tym przez 

przekazanie do 

innych 
zespołów 

Spraw 

(kol. 10+11)  

wykonywanych przez: 

Osób objętych 

postępowaniem kuratora 

zawodowego 

kuratora 

społecznego 

kuratora 

zawodowego 

kuratora 

społecznego 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

OGÓŁEM (w. 02+-10) 01 172.900 70.858 102.042 354.376 94.770 4.335 95.623 3.489 172.047 69.416 102.631 350.233 

Nadzory 

Razem nadzory  

(w. 03-09) 
02 144.204 42.162 102.042 321.234 54.039 3.640 55.805 2.994 142.438 41.008 101.430 320.594 

N
ad

zo
ry

 d
o

ty
cz

ąc
e 

sp
ra

w
: 

o
p

ie
k
u

ń
cz

y
ch

 na podst. 

zarządzenia 
zabezp.  

03 3.425 1.305 2.120 10.525 4.273 201 3.802 109 3.896 1.437 2.459 12.045 

na podst. 

prawomocnego 

orzeczenia  

04 75.717 20.992 54.725 245.402 20.321 2.257 19.832 1.826 76.206 20.933 55.273 246.193 

n
ie

le
tn

ic
h

 

środek 
tymczasowy 

05 733 276 457 745 1.070 26 1.090 9 713 277 436 711 

samoistny środek 

wychowawczy 
06 40.242 13.360 26.882 40.469 16.252 803 17.809 719 38.685 12.820 25.865 38.706 

środek 
probacyjny (w 

okresie próby) 

07 825 474 351 825 365 33 551 23 639 368 271 639 

zastosowany na 

podstawie art. 10 

§ 4 kk 

08 11 2 9 11 14  8  17 7 10 17 

leczenia 

odwykowego 
09 23.251 5.753 17.498 23.257 11.744 320 12.713 308 22.282 5.166 17.116 22.283 
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Część II. (c.d.) 
Dział. 1. Ewidencja wykonywanych zadań  (dok.) 

 

Wyszczególnienie Lp 

Stan w ostatnim dniu poprzedniego roku 

Wpłynęło do zespołu w 

okresie 

sprawozdawczym 

Zakończono 

postępowanie w 

okresie 

sprawozdawczym 

Stan w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego 

Spraw 

(kol. 2+3)  

wykonywanych przez: 

Osób objętych 

postępowaniem 
spraw 

w tym 

przekazanych z 

innych 
zespołów 

spraw 

w tym przez 

przekazanie do 

innych 
zespołów 

Spraw 

(kol. 

10+11)  

wykonywanych przez: 

Osób objętych 

postępowaniem kuratora 

zawodowego 

kuratora 

społecznego 

kuratora 

zawodowego 

kuratora 

społecznego 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 
Inne niż wyżej wymienione zadania kuratorskie 

Razem inne zadania 
(w. 11+14 do 18) 

10 28.696 28.696  33.142 40.731 695 39.818 495 29.609 28.408 1.201 29.639 

O
p

ie
k

a 
p

ra
w

n
a 

d
la

: 

razem 11 20.874 20.874  24.069 26.429 402 25.952 290 21.351 20.553 798 21.351 

osoby 

małoletniej 
12 3.660 3.660  4.598 3.433 56 3.597 42 3.496 3.237 259 3.496 

osoby dorosłej 13 17.214 17.214  19.471 22.996 346 22.355 248 17.855 17.316 539 17.855 

Sprawy rodzin zastępczych 14 3.857 3.857  4.655 5.342 96 5.905 61 3.294 3.269 25 3.294 

Placówki opiekuńczo - 
wychowawcze 

15 834 834  1.025 2.489 26 2.617 27 706 703 3 706 

Udział kuratora w kontaktach 
rodziców z dzieckiem 

16 788 788  1.024 1.754 108 1.593 68 949 747 202 949 

Odebranie osoby podlegającej 

władzy rodzicielskiej (art. 

5986-13 kpc) 

17 76 76  85 1.368 26 1.349 21 95 92 3 108 

Nwo – kontrola zobowiązań 

nałożonych na nieletnich i 
rodziców 

18 2.267 2.267  2.284 3.349 37 2.402 28 3.214 3.044 170 3.231 
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Część II. (c.d.) 

Dział. 2. Wnioski kuratorów i posiedzenia wykonawcze  

Dział. 2.1. Wnioski kuratorów  

Wyszczególnienie L.p. 
Liczba wniosków 

wniesionych rozpatrzonych 
w tym 

uwzględniono 

0 1 2 3 

Razem (w.01 = w.02 do 15) 01 74.863 61.585 57.160 

Wnioski dotyczące 

spraw opiekuńczych 

- Opm 

o umorzenie postępowania opiekuńczego  
(§264 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 
lutego 2007 r. – Regulamin urzędowania sądów powszechnych 

(Dz. U. Nr 38, poz. 249, z późn. zm.)) 

02 12.162 10.906 10.489 

o zmianę sposobu ograniczenia władzy 

rodzicielskiej (art. 109§1 i 2 kro) 
03 5.871 4.523 3.740 

inne 04 14.681 12.337 11.381 

Nieletnich - Nw 

o zmianę lub uchylenie orzeczonego wobec 

nieletniego środka wychowawczego (art. 70a § 2 

pkt 9 upn) 

05 16.428 14.359 13.459 

o zmianę lub uchylenie środka wychowawczego 

zastosowanego w okresie próby w związku z 

warunkowym zwolnieniem z zakładu poprawczego 

oraz o odwołanie warunkowego zwolnienia z 

zakładu poprawczego (art. 70a § 2 pkt 10 upn) 

06 747 579 470 

o zarządzenie wykonania środka poprawczego (art. 

70a § 2 pkt 11 upn) 
07 461 375 337 

o zmianę lub uchylenie zastosowanego względem 

nieletniego środka tymczasowego (art. 70a § 2 pkt 

12 upn) 

08 473 413 396 

o odroczenie wykonywania środka 

wychowawczego lub przerwę w jego 

wykonywaniu, o przedłużenie odroczenia lub 

przerwy oraz o odwołanie odroczenia lub przerwy 

w jego wykonywaniu (art. 70a § 2 pkt 13 upn) 

09 313 272 249 

o nałożenie, zmianę lub uchylenie obowiązków, o 

których mowa w art. 7 § 1, wobec rodziców lub 

opiekuna nieletniego (art. 70a § 2 pkt 14 upn) 

10 706 564 517 

inne 11 5.433 4.721 4.415 

Dorosłych - Alk 

o orzeczenie ustania obowiązku poddania się leczeniu 

odwykowemu (art. 34 ust. 4 ustawy z dnia 

26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, 

poz. 473, z późn. zm.)  

12 4.502 4.199 4.132 

o zmianę rodzaju zakładu leczenia odwykowego (art. 34 

ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o 

wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholiz-

mowi)  

13 3.752 3.114 2.511 

inne 14 5.615 5.223 5.064 

Kierowane do podmiotów innych niż sąd 15 3.719 2.2.1/11/2 2.2.1/11/3 

Dział. 2.2. Posiedzenia wykonawcze 

Liczba posiedzeń, w których uczestniczyli kuratorzy zawodowi  

(na które zostali wezwani lub o których zostali zawiadomieni) 
 

Dział. 3. Wywiady przeprowadzone przez kuratorów rodzinnych   

Wyszczególnienie L.p. 

Wywiady Wywiady 

kontrolne 

kuratora 

zawodowego w 

nadzorach 

powierzonych  

ogółem we 

wszystkich fazach 

postępowania 

sądowego  

(kol. 2+3+5) 

w postępowaniu 

wyjaśniającym 

(Npw) 

w postępowaniu 

rozpoznawczym
a)

 w postępowaniu 

wykonawczym 
ogółem 

w tym w sprawach 

o rozwód lub 

separację 
0 1 2 3 4 5 6 

Razem (w.01 = w.02 + 03) 01 341.696 40.342 241.403 22.572 59.951 36.411 

Kurator zawodowy 02 308.524 37.119 226.239 18.878 45.166 36.411 

Kurator społeczny 03 33.172 3.223 15.164 3.694 14.785  

a)
 Wywiady w postępowaniu rozpoznawczym dotyczące Nkd, Nk, Now, Nmo, Nsm, Rc, Ns. 

46.735 
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Część II. (dok.) 

Dział. 4. Ośrodki kuratorskie   

Wyszczególnienie L.p. Liczby 

0 1 

Ośrodki 

stan w ostatnim dniu poprzedniego roku 01 
  

102 

przybyło w okresie 

sprawozdawczym 

02 3 

ubyło 03 7 

stan w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego 04 98 

Nieletni 

stan w ostatnim dniu poprzedniego roku 05 1.402 

przybyło w okresie 

sprawozdawczym 

06 767 

ubyło 07 724 

stan w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego 08 
  

1.445 

 

Część III.  KURATORSKA SŁUŻBA SĄDOWA 

Dział 1.1. Limity i obsady (zespoły kurateli dla dorosłych oraz zespoły połączone w części dotyczącej 
kurateli dla dorosłych) 

Kuratela dla dorosłych 

Limity i obsady kurateli dla  dorosłych  

kierownicy 
zespołu (ów) 

aplikanci w 
ramach limitu 
(kuratela dla 
dorosłych) 

Kuratorzy 
społeczni kurateli 

dla dorosłych  

Kurator Okręgowy  
i jego zastępcy  
w ramach limitu 
etatów danego 
zespołu (sądu) 

Limitu etatów według stanu na ostatni 
dzień okresu statystycznego z 

wyłączeniem Kuratora Okręgowego 
 i jego zastępcy 

Obsada 
średniookresowa  

1 2 3 4 5 6 

3.118,250 2.539,777 311,500 30,812 15.395,000  

 
Dział 1.2. Limity i obsady (zespoły kurateli rodzinnej oraz zespoły połączone w części dotyczącej kurateli 

rodzinnej) 

Kuratela rodzinna 

Limity i obsady kurateli rodzinnej  

kierownicy 
zespołu (ów) 

aplikanci w 
ramach limitu 

(kuratela 
rodzinna) 

Kuratorzy 
społeczni kurateli 

rodzinnej 

Kurator Okręgowy  
i jego zastępcy  
w ramach limitu 
etatów danego 
zespołu (sądu) 

Limitu etatów według stanu na ostatni 
dzień okresu statystycznego z 

wyłączeniem Kuratora Okręgowego 
 i jego zastępcy 

Obsada 
średniookresowa  

1 2 3 4 5 6 

2.002,250 1.632,967 215,500 33,316 12.438,000  

 
Dział 1.3. Limity i obsady sądu czy okręgu (zespoły kurateli dla dorosłych i kurateli rodzinnej w tym w 

ramach zespołów połączonych)  

Ogółem 

kuratela dla dorosłych kuratela rodzinna  

Limity i obsady 
kurateli dla dorosłych 

z wyłączeniem 
Kuratorów 

Okręgowych i ich 
zastępców 

k
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w
a
  limit 

etatów 
według 

stanu na 
ostatni 
dzień 

okresu 
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o
b
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d
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ś
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o
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w
a
  limit 

etatów 
według 
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n
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o
k
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s
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w
a
  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

5.120,500 4.172,744 
3.118,25

0 
2.539,777 311,500 30,812   15.395,000 2.002,250 1.632,967 

215,50
0 

33,316   12.438,000 

 
 



MS-S40 23.01.2015 

Strona 10 z 15 

 

 
 

Część III. (dok.) 
Dział 1.4. Limity i obsady obsługi biurowej zespołu (sądu, okręgu)  

Wyszczególnienie Lp. 

Ogółem 
Limity i obsady obsługi biurowej 

wykonującej zadania na rzecz kurateli 
dla  dorosłych 

Limity i obsady obsługi biurowej 
wykonującej zadania na rzecz kurateli 

rodzinnej 

Liczba etatów 
pracowniczych 
obsługujących 

kuratelę 
według stanu 

na ostatni 
dzień okresu 

statystycznego  

Obsada 
średniookresowa  

Liczba etatów 
pracowniczych 
obsługujących 

kuratelę dla 
dorosłych według 
stanu na ostatni 

dzień okresu 
statystycznego  

Obsada 
średniookresowa  

Liczba etatów 
pracowniczych 
obsługujących 

kuratelę rodzinną 
według stanu na 

ostatni dzień 
okresu 

statystycznego  

Obsada 
średniookresowa  

0 1 2 3 4 5 6 

Pracownicy 
wykonujący 
zadania na 

rzecz 
zespołów 

Ogółem (w. 01=w. 02+03) 01 432,753 370,238 250,684 213,839 182,069 156,399 

Zatrudnieni w zespołach 
kuratorskich (art. 42 ust. 2 

u.o.k.s.) 

02 290,040 245,186 168,749 142,890 121,291 102,296 

Zatrudnieni poza zespołami 
kuratorskimi (w tym art. 42 ust. 

1 u.o.k.s.) 

03 142,713 125,052 81,935 70,949 60,778 54,103 

Pracownicy 
wykonujący 
zadania na 

rzecz 
kuratora 

okręgowego 

Ogółem (w. 04=w. 05+06) 04       

Zatrudnieni w biurze kuratora 
okręgowego 

05       

Zatrudnieni poza biurem 
kuratora okręgowego 

06       

 
 
Dział 1.5. Liczba zespołów kuratorskich i realizacja art. 42 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r.  

o kuratorach sądowych (Dz. u. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) (sądu, okręgu) 

Zespoły 
ogółem 

Zespoły połączone Zespoły dla kuratorów dorosłych Zespoły dla kuratorów rodzinnych 

ogółem 

w tym 

liczba 
zespołów 

bez 
obsługi 

ogółem 

w tym 

liczba 
zespołów 

bez 
obsługi 

ogółem 

w tym 

liczba 
zespołów 

bez 
obsługi 

zespoły z obsługą 
administracyjną w 

trybie art. 

zespoły z obsługą 
administracyjną w 

trybie art. 

zespoły z obsługą 
administracyjną w 

trybie art. 

42 ust.1 

(u.o.k.s.) 

42 ust.2 

(u.o.k.s.) 

42 ust.1 

(u.o.k.s.) 

42 ust.2 

(u.o k.s.) 

42 ust.1 

(u.o.k.s.) 

42 ust.2 

(u.o.k.s.) 

1=2+6+10 2=3+4+5 3 4 5 6=7+8+9 7 8 9 10=11+12+13 11 12 13 

527 161 59 67 35 196 57 126 13 170 53 99 18 

 

 
Część IV. 
 

Dział 1.1. Udział kuratorów sądowych (zawodowych i społecznych) w wykonywaniu ustawy  
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

 

Wyszczególnienie 
Ogółem 

(kol. 2+3) 

Kuratorzy 

dla dorosłych rodzinni 

0 1 2 3 

Liczba kuratorów sądowych, którzy 
w okresie statystycznym weszli w 
skład 

zespołów interdyscyplinarnych 01 1.731 858 873 

grup roboczych 02 5.172 1.977 3.195 

Liczba kuratorów sądowych, którzy 
w ostatnim dniu okresu 
statystycznego wchodzili w skład 

zespołów interdyscyplinarnych 03 2.981 1.555 1.426 

grup roboczych 04 4.062 1.511 2.551 
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Dział 1.2. Liczba zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych, w których kuratorzy sądowi 

(zawodowi i społeczni) wykonują czynności w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
 

Wyszczególnienie Ogółem 

0 1 

Liczba 

posiedzeń zespołów interdyscyplinarnych z udziałem kuratorów w 
okresie statystycznym 

01 11.037 

grup roboczych w skład 
których, weszli kuratorzy 
sądowi 

w okresie statystycznym 02 13.818 

stan w ostatnim dniu okresu statystycznego 03 
8.463 

spotkań grup roboczych z udziałem kuratorów w okresie statystycznym 04 
21.789 

 

 
 
 
Część V. 

Dział 1. Obciążenia administracyjne respondentów 

Proszę podać czas (w minutach) przeznaczony na:  
 
 

 
 

 
 
Wyjaśnienia dotyczące sprawozdania można uzyskać 
 
  pod numerem telefonu ................................................................................. 

.................................................................................................................... 
(pieczątka imienna i podpis osoby działającej w imieniu sprawozdawcy) 

 
 
 
 

.............................................................................................................. 
                                                                                                                                                                                                                                                             (miejscowość i data) 

 
 

 
Objaśnienia do formularza MS-S40 

Część I 
Dział 1. 
1) Jeżeli wobec skazanego (sprawcy) toczy się więcej niż jedno postępowanie wykonawcze tej samej kategorii spraw (np. kilka spraw 

kary ograniczenia wolności albo kilka spraw dotyczących kontroli obowiązków bez dozoru) to w kolumnach 4 i 13 wykazuje się 
faktyczną liczbę osób.  
Przykład 
Jeżeli względem skazanego (sprawcy) prowadzono na początku danego okresu 3 sprawy k.o.w. to w wierszu 08 kol. 1 wykazuje się 
liczbę spraw 3, a w kol. 4 liczbę osób - 1. Jeżeli w danym okresie sprawozdawczym skazany (sprawca) zakończył wykonywanie 2 
spraw k.o.w., wówczas na koniec okresu sprawozdawczego w wierszu 08 kol. 10 wykazuje się liczbę spraw 1, a w kol. 13 liczbę  
osób 1.  
Analogicznie należy postępować we wszystkich przypadkach, kiedy ten sam skazany wykonuje równocześnie kilka orzeczeń tej 
samej kategorii spraw. 

2) Jeżeli wobec skazanego (sprawcy) nieobjętego dozorem w okresie próby sprawowana jest okresowa kontrola nałożonych 
obowiązków probacyjnych, czynności kontrolne (w tym także w postaci wywiadu środowiskowego) wykazuje się wyłącznie w dziale 1 
(w. 11). W takiej sytuacji wywiadu środowiskowego nie wykazuje się w dziale 3.  

3) W kolumnie 6 i 8 wykazuje się odpowiednio wpływ i załatwienie wynikające ze wszystkich przekazań spraw pomiędzy zespołami (w 
tym do zespołów w innych sądach) w wyniku zmian organizacyjnych związanych z utworzeniem lub likwidacją zespołu, czy też sądu 
oraz w wyniku innych zdarzeń powodujących konieczność przekazania spraw do innego zespołu.    

4) Dane w kolumnie 9 stanowią dodatkową odrębną informacją o liczbie zakończonych spraw w wyniku obligatoryjnego orzeczenia 
sądu: odwołania warunkowego przedterminowego zwolnienia na podstawie art. 160 § 1 pkt 1 i § 2 kkw (w. 03), zarządzenia 
wykonania warunkowego zawieszenia wykonania kary na podstawie art. 75 § 1 i § 1a kk (w. 04) oraz podjęcia warunkowo 
umorzonego postępowania karnego na podstawie art. 68 § 1 kk (w. 05). 

5) Nadzory wykonywane na podstawie art. 181a § 2 kkw podlegają wykazaniu jedynie w wierszu 13. 

 
Dział 1.1 
Czas trwania zawieszenia (kolumny od 1 do 8) należy liczyć od daty zakreślenia numeru porządkowego sprawy w odpowiednim wykazie 

(data ta jest tożsama z datą wydania przez sąd postanowienia o zawieszeniu postępowania wykonawczego). 

 

przygotowanie danych dla potrzeb wypełnianego formularza 
687.884 

wypełnienie formularza 
77.560 

Karolina.Orowiecka
Pływające pole tekstowe

Karolina.Orowiecka
Pływające pole tekstowe
Dane wykazywane w części V w dziale 1 nie mogą być traktowane miarodajnie, ponieważ przekazane przez poszczególnych respondentów dane jednostkowe różnią się diametralnie, zarówno w części dotyczącej czasu potrzebnego na przygotowanie danych, jak i wypełnienie formularza. Podczas badania przyczyn takiej sytuacji respondenci powoływali się na argumenty związane z różną organizacją pracy, odmiennymi systemami informatycznymi lub ich brakiem, wielkością jednostki sprawozdawczej, trudnościami w rzeczywistym oszacowaniu czasu pracy, wreszcie zdolnościami i sprawnością czynnika ludzkiego w procesie gromadzenia, przetwarzania, weryfikacji i przekazywania danych statystycznych. Dodatkowo należy podkreślić, że część czynności wykonywana jest wyłącznie na potrzeby statystyki, a część równolegle z działalnością merytoryczną. Mając na uwadze powyższe nie jest możliwe wyciągnięcie jednoznacznych wniosków.
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Dział 1.1.a 
W kolumnie 4 („Z innych przyczyn”) należy wpisać sprawy zarejestrowane w wykazie „Kkow”, zakreślone z innych przyczyn niż z powodu 

zakończenia odbywania przez skazanego lub ukaranego kary ograniczenia wolności poprzez wykonanie orzeczonej pracy, 
w tym z powodu uznania kary za wykonaną, zwolnienia od odbywania reszty kary, uprawomocnienia się postanowienia w 
przedmiocie zamiany tej kary na karę zastępczą, zawieszenia lub umorzenia postępowania wykonawczego. 
 

Dział 2.1 
W wierszu 18 należy wpisać liczby wszystkich innych rodzajów wniosków dotyczących kary ograniczenia wolności i pracy społecznie 
użytecznej na podstawie art. 45 kkw lub 23 kw i art. 25 § 1 kw, aniżeli wymienionych w wierszach 16-17. 

 
Dział 2.2 
W dziale tym należy wykazać liczbę wszystkich udzielonych w okresie sprawozdawczym upomnień, o których mowa w art. 173 § 4 kkw.  
W wierszu 02 wykazaniu podlegają upomnienia udzielone w razie zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 160 § 1 pkt 2-4 kkw w 
wierszu 03 – upomnienia udzielone w razie zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 75 § 2 kk, a w wierszu 04 – upomnienia 
udzielone w razie zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 68 § 2 kk.  

 
Dział 3. 
1) Jeżeli czynności kontrolne w sprawach skazanych poddanych próbie (bez dozoru) zlecone zostały przez Sąd na podstawie art. 14 

k.k.w., to wykazuje się je w odpowiedniej kolumnie wywiadów, natomiast nie wykazuje się ich w dziale 1.  

2) W kol. 10 należy wykazać wywiady przeprowadzone przez kuratorów zawodowych w dozorach powierzonych kuratorom społecznym, 
w ramach realizacji przez kuratora zawodowego obowiązku kontroli ich pracy (art. 11 pkt 4 u.o.k.s.). 

 
Część II 
Dział 1. 

 
1) W nadzorach w sprawach opiekuńczych liczba osób objętych postępowaniem oznacza wszystkie osoby objęte orzeczeniem sądu, tzn. 

rodziców, którym sąd ograniczył władzę rodzicielską i małoletnie dzieci wymienione w orzeczeniu (lub orzeczeniach  w przypadku 
kolejnych dzieci w rodzinie obejmowanych postępowaniem opiekuńczym).  

2) W sprawach o przymusowe odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej (w. 17) w kol. 4 i 12 wykazuje się liczbę małoletn ich 
dzieci. W pozostałych sprawach: opieki prawnej (w.11-13), rodzin zastępczych (w. 14) i placówek opiekuńczo-wychowawczych (w. 
15) i w sprawach kontaktów (w. 16) przyjmuje się, że liczba osób jest równa liczbie spraw.  

3) W sprawach kontroli obowiązków nałożonych na nieletniego i/lub jego rodziców - Nwo (w.18) w kol. 4 i 12 wykazuje się liczbę osób, 
na które sąd nałożył obowiązki (jeżeli sąd nałożył obowiązki na nieletniego to należy wykazać wyłącznie nieletniego; jeżeli na 
nieletniego i jego rodziców – to należy wykazać nieletniego i jego rodziców (1+2, czyli 3 osoby), jeżeli wyłącznie na jednego rodziców 
to wykazuje się 1 osobą, której zobowiązanie dotyczy (w takim przypadku drugiego rodzica i nieletniego nie wlicza się). 

4) Jeżeli zarządzeniem sądu zlecono kuratorowi okresowe wykonywanie czynności kontrolnych w sprawach osób poddanych opiece, to 
czynności kontrolne w tych sprawach wykazuje się w wierszach 11-13. W takim wypadku zadań tych nie wykazuje się w dziale 3.  

5) W wierszach 14-15 wykazuje się sprawy, w których Sąd lub sędzia wydał kuratorowi zarządzenie o wykonywaniu we współpracy z 
PCPR zadania związanego z przygotowaniem rodziny biologicznej dziecka, które zostało umieszczone w rodzinie zastępczej lub 
placówce opiekuńczo-wychowawczej, do podjęcia na powrót funkcji opiekuńczej i wychowawczej względem tego dziecka. 

6) W kolumnie 6 i 8 wykazuje się odpowiednio wpływ i załatwienie wynikające  ze wszystkich przekazań spraw pomiędzy zespołami (w 
tym do zespołów w innych sądach) w wyniku zmian organizacyjnych związanych z utworzeniem lub likwidacją zespołu, czy też sądu 
oraz w wyniku innych zdarzeń powodujących konieczność przekazania spraw do innego zespołu.    

 
 
Dział 3. 
W kol. 6 należy wykazać wywiady przeprowadzone przez kuratorów zawodowych w nadzorach powierzonych kuratorom społecznym w 
ramach realizacji przez kuratora zawodowego obowiązku kontroli ich pracy (art. 11 pkt 4 u.o.k.s.). 

 
 
Część III 
Dział 1.1 (wypełniają zespoły) 

1) Dla wykazywania limitów i obsad przyjmuje się, że rok jest równoważny 360 dniom pracy (12 miesięcy po 30 dni), a okres 
półrocza  180 dniom. Przy wyliczaniu obsady średniookresowej (nie limitu) i odliczaniu okresów nieobecności w pracy przyjmuje się, 

że okres nieobecności w pracy (jedynie urlop, zwolnienie) obejmujący weekend liczony jest jako całość. Przykładowo urlop od 

poniedziałku do poniedziałku następnego tygodnia oznacza nie 6 a 8 dni urlopu. W sytuacji gdy okres nieobecności obejmuje jedynie 
dni powszednie i nie obejmuje weekendu, przy obsadzie średniookresowej odliczamy liczbę tych dni, choćby był to urlop od 
poniedziałku do piątku, a więc 5 a nie 7. Nie odliczamy jako okresów nieobecności w pracy czasu szkoleń. W limity i obsadę 
wliczamy kierowników zespołów, a nadto jedynie w limity wliczamy etaty kuratorskie zajmowane przez aplikantów 
kuratorskich. 

2) Limit etatów w grupie kurateli zawodowej dla dorosłych według stanu na ostatni dzień okresu statystycznego (kolumna 1) – to 

limit etatów w tej grupie, w tym etaty kuratorskie zajmowane przez aplikantów kuratorskich, których Prezes Sądu Okręgowego planuje 
mianować w pionie kurateli dla dorosłych w danym zespole. Limit etatów w ramach kurateli dla dorosłych obejmuje nie tylko etaty w 
ramach zespołów kurateli dla dorosłych, ale także etaty z połączonych zespołów w części, w jakiej dotyczą kurateli dla dorosłych. W 
sytuacji zespołów połączonych etaty w podziale na kuratelę dla dorosłych i kuratelę rodzinną oblicza się przez obliczenie dni 
świadczenia pracy przez każdego z kuratorów na rzecz kurateli dla dorosłych czy też na rzecz kurateli rodzinnej i po uzyskaniu 
proporcji tych dni odniesionej do łącznej liczby dni pracy uzyskujemy cząstkowy udział etatu danego kuratora w ramach kurateli dla 
dorosłych czy kurateli rodzinnej. Przykładowo wykonywanie przez 100 dni pracy na rzecz kurateli dla dorosłych, a 150 dni na rzecz 
kurateli rodzinnej, przy 250 dniach pracy kuratora oznacza, iż kurator ten w 2/5 dni pracy czyli 0,4 świadczył ją w ramach kurateli dla 
dorosłych, a 0,6 w części kurateli rodzinnej. Uzyskana proporcja dotyczy zatem także dni wolnych od pracy i urlopów oraz zwolnień 
lekarskich. Tym samym etat ten powinien zostać wykazany w 0,4 w ramach kurateli dla dorosłych, a w 0,6 w ramach kurateli rodzinnej 



MS-S40 23.01.2015 

Strona 13 z 15 

(łącznie zatem w ramach zespołu otrzymamy 1 etat). W kolumnie 1 wykazujemy także etaty kierowników zespołów, w tym z 
połączonych zespołów, o ile wywodzą się z kurateli dla dorosłych i świadczą pracę na jej rzecz. W kolumnie 5 wykazuje się liczbę 
kuratorów społecznych w ramach kurateli dla dorosłych. W kolumnie 3 podlegają wykazaniu liczbowo (nie etatowo) kierownicy 
zespołów kurateli dla dorosłych oraz kierownicy zespołów połączonych, jeśli wywodzą się z kurateli dla dorosłych.   

3) „Obsadę średniookresową wykazuje się według średniookresowego zatrudnienia, a zatem faktycznych dni świadczenia pracy w 

danym okresie statystycznym po odliczeniu okresów nieobecności w pracy, a więc zwolnień lekarskich, urlopów. Przykładowo 120 dni 
nieobecności w skali roku (przy przyjęciu do wszelkich wyliczeń, że rok jest równoważny 360 dniom -12 miesięcy X 30 dni) daje 0,667 
rocznej obsady średniookresowej. Identyczny sposób wyliczeń dotyczy okresu statystycznego, jakim jest półrocze, a więc 120 dni 
nieobecności w skali półrocza (przy przyjęciu do wszelkich wyliczeń, że półrocze jest równoważne 180 dniom - 6 miesięcy X 30 dni) 
daje 0,334 rocznej obsady średniookresowej (60 dni pracy/180=0,334). W wypadku zespołów połączonych należy obliczyć 
średniookresowe zatrudnienie każdego z kuratorów zespołu, a następnie poprzez analizę porównawczą liczby dni świadczonej pracy 

dla poszczególnego rodzaju spraw (właściwych dla kurateli rodzinnej czy też kurateli dla dorosłych) ustala się proporcję między nimi, 
którą następnie odnosi się do wyliczonej wcześniej średniookresowej obsady kuratora i wskazuje tym samym oddzielnie obsadę 
średniookresową w części obsady kuratorów dla dorosłych i rodzinnych. Przykładowo obsada średniookresowa kuratora w 
połączonym zespole wynosząca 0,900 w danym okresie statystycznym ulega podziałowi w proporcji 2/3, 1/3, o ile łączna liczba dni 
świadczenia pracy w ramach czynności kurateli wynosi 300, z czego 200 przypada na kuratelę dla dorosłych, a 100 na kuratelę 
rodzinną. Tym samym obsada w ramach kurateli dla dorosłych tego kuratora wyniesie 0,600 (200/300x0,900=0,600), a w ramach 
kurateli rodzinnej 0,300. W przypadku wyliczania obsady średniookresowej całego zespołu dokonuje się zsumowania obsad 
oddzielnie dla kurateli dla dorosłych i oddzielnie dla kurateli rodzinnej. W obsadę średniookresową nie wliczamy obsady 
aplikantów kuratorskich. 

4) Aplikantów kuratorskich w kolumnie 4 wykazujemy etatowo (nie liczbowo) i dotyczy to jedynie tych aplikantów, których Prezes Sądu 
Okręgowego planuje mianować w pionie kurateli dla dorosłych w danym zespole uwzględniając obciążenie kurateli dla dorosłych i  
rodzinnej. Dopuszczalne jest wykazywanie cząstkowe etatu aplikanta, o ile pracował będzie w ramach połączonego zespołu, a Prezes 
Sądu Okręgowego planuje jego obciążenie w ramach kurateli dla dorosłych na poziomie 0,4 a w ramach kurateli rodzinnej 0,6.  

Dział 1.2 (wypełniają zespoły) 

5) Dla wykazywania limitów i obsad przyjmuje się, że rok jest równoważny 360 dniom pracy (12 miesięcy po 30 dni), a okres 
półrocza  180 dniom. Przy wyliczaniu obsady średniookresowej (nie limitu) i odliczaniu okresów nieobecności w pracy przyjmuje 

się, że okres nieobecności w pracy (jedynie urlop, zwolnienie) obejmujący weekend liczony jest jako całość. Przykładowo urlop od 

poniedziałku do poniedziałku następnego tygodnia oznacza nie 6 a 8 dni urlopu. W sytuacji gdy okres nieobecności obejmuje jedynie 
dni powszednie i nie obejmuje weekendu, przy obsadzie średniookresowej odliczamy liczbę tych dni, choćby był to urlop od 
poniedziałku do piątku, a więc 5 a nie 7. Nie odliczamy jako okresów nieobecności w pracy czasu szkoleń. W limity i obsadę 
wliczamy kierowników zespołów, a nadto jedynie w limity wliczamy etaty kuratorskie zajmowane przez aplikantów 
kuratorskich.  

6) Limit etatów w grupie kurateli zawodowej rodzinnej według stanu na ostatni dzień okresu statystycznego (kolumna 1) – to limit 

etatów w tej grupie, w tym etaty kuratorskie zajmowane przez aplikantów kuratorskich, których Prezes Sądu Okręgowego planuje 
mianować w pionie kurateli rodzinnej w danym zespole. Limit etatów w ramach kurateli rodzinnej obejmuje nie tylko etaty w ramach 
zespołów kurateli rodzinnej, ale także etaty z połączonych zespołów w części, w jakiej dotyczą kurateli rodzinnej. W sytuacji zespołów 
połączonych etaty w podziale na kuratelę dla dorosłych i kuratelę rodzinną oblicza się poprzez obliczenie dni świadczenia pracy przez 
każdego z kuratorów na rzecz kurateli dla dorosłych czy też na rzecz kurateli rodzinnej i po uzyskaniu proporcji tych dni odn iesionej do 
łącznej liczby dni pracy uzyskujemy cząstkowy udział etatu danego kuratora w ramach kurateli dla dorosłych czy kurateli rodzinnej. 
Przykładowo wykonywanie przez 100 dni pracy na rzecz kurateli dla dorosłych, a 150 dni na rzecz kurateli rodzinnej, przy 250 dniach  
pracy kuratora, oznacza, iż kurator ten w 2/5 dni pracy czyli 0,4 świadczył ją w ramach kurateli dla dorosłych, a 0,6 w części kurateli 
rodzinnej. Uzyskana proporcja dotyczy zatem także dni wolnych od pracy i urlopów oraz zwolnień lekarskich. Tym samym etat ten 
powinien zostać wykazany w 0,4 w ramach kurateli dla dorosłych, a w 0,6 w ramach kurateli rodzinnej (łącznie zatem w ramach 
zespołu otrzymamy 1 etat). W kolumnie 1 wykazujemy także etaty kierowników zespołów, w tym z połączonych zespołów, o ile 
wywodzą się z kurateli rodzinnej i świadczą pracę na jej rzecz. W kolumnie 5 wykazuje się liczbę kuratorów społecznych w ramach 
kurateli dla dorosłych. W kolumnie 3 podlegają wykazaniu liczbowo (nie etatowo) kierownicy zespołów kurateli dla dorosłych oraz 
kierownicy zespołów połączonych, jeśli wywodzą się z kurateli rodzinnej. W obsadę średniookresową nie wliczamy obsady 
aplikantów kuratorskich.  

7) „Obsadę średniookresową wykazuje się według średniookresowego zatrudnienia, a zatem faktycznych dni świadczenia pracy w 

danym okresie statystycznym po odliczeniu okresów nieobecności w pracy, a więc zwolnień lekarskich, urlopów. Przykładowo 120 dni 
nieobecności w skali roku (przy przyjęciu do wszelkich wyliczeń, że rok jest równoważny 360 dniom -12 miesięcy X 30 dni) daje 0,667 
rocznej obsady średniookresowej. Identyczny sposób wyliczeń dotyczy okresu statystycznego, jakim jest półrocze, a więc 120 dni 
nieobecności w skali półrocza (przy przyjęciu do wszelkich wyliczeń, że półrocze jest równoważne 180 dniom - 6 miesięcy X 30 dni) 
daje 0,334 rocznej obsady średniookresowej (60 dni pracy/180=0,334). W wypadku zespołów połączonych należy obliczyć 
średniookresowe zatrudnienie każdego z kuratorów zespołu a następnie poprzez analizę porównawczą liczby dni świadczonej pracy 

dla poszczególnego rodzaju spraw (właściwych dla kurateli rodzinnej czy też kurateli dla dorosłych) ustala się proporcję między nimi, 
którą następnie odnosi się do wyliczonej wcześniej średniookresowej obsady kuratora i wskazuje tym samym oddzielnie obsadę 
średniookresową w części obsady kuratorów dla dorosłych i rodzinnych Przykładowo obsada średniookresowa kuratora w połączonym 
zespole wynosząca 0,900 w danym okresie statystycznym ulega podziałowi w proporcji 2/3, 1/3 o ile łączna liczba dni świadczen ia 
pracy w ramach czynności kurateli wynosi 300, z czego 200 przypada na kuratelę dla dorosłych, a 100 na kuratelę rodzinną. Tym 
samym obsada w ramach kurateli dla dorosłych tego kuratora wyniesie 0,600 (200/300x0,900=0,600), a w ramach kurateli rodzinne j 
0,300. W przypadku wyliczania obsady średniookresowej całego zespołu dokonuje się zsumowania obsad oddzielnie dla kurateli 
rodzinnej i oddzielnie dla kurateli rodzinnej.  

8) Aplikantów kuratorskich w kolumnie 4 wykazujemy etatowo (nie liczbowo) i dotyczy to jedynie tych aplikantów, których Prezes Sądu 
Okręgowego planuje mianować w pionie kurateli rodzinnej w danym zespole uwzględniając obciążenie kurateli dla dorosłych i 
rodzinnej. Dopuszczalne jest wykazywanie cząstkowe etatu aplikanta, o ile pracować będzie w ramach połączonego zespołu, a 
Prezes Sądu Okręgowego planuje jego obciążenie w ramach kurateli dla dorosłych na poziomie 0,4, a w ramach kurateli rodzinnej 0,6.  

Dział 1.3 (wypełnia sąd, okręg) 

9) Dane dotyczące kurateli dla dorosłych w danym sądzie czy okręgu są wynikiem zestawienia zbiorczego z danych dotyczących 
poszczególnych zespołów kurateli dla dorosłych i połączonych zespołów w części, w jakiej dotyczy kurateli dla dorosłych (kolumny 3-
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9), zaś dane dotyczące kurateli rodzinnej w danym sądzie czy okręgu są wynikiem zestawienia zbiorczego z danych dotyczących 
poszczególnych zespołów kurateli rodzinnej i połączonych zespołów w części, w jakiej dotyczy kurateli rodzinnej (kolumny 10-16). W 
kolumnach 1 i 2  wykazujemy zbiorcze zestawienie limitu i obsady kurateli w ramach danego sądu czy okręgu. 

10) Limit etatów w grupie kurateli zawodowej rodzinnej i dla dorosłych (kolumny 3 i 10) powinny odpowiadać limitowi etatów dla danego 
sądu rejonowego (kolumna 1), a na szczeblu okręgu limit etatów w grupie kurateli zawodowej rodzinnej i dla dorosłych (kolumny 3 i 
10). Tabela w części dotyczącej limitów etatów i obsad kuratorskich na szczeblu sądu rejonowego powinna być wypełniona przez 
służby kadrowe sądu rejonowego w porozumieniu z kierownikami zespołów, a na szczeblu okręgu przez kuratora okręgowego w 
porozumieniu z kierownikiem kadr Sądu Okręgowego.  

Dział 1.4 

11)  Dla wykazywania limitów i obsad przyjmuje się, że rok jest równoważny 360 dniom pracy (12 miesięcy po 30 dni), a okres 
półrocza 180 dniom. Przy wyliczaniu obsady średniookresowej (nie limitu) i odliczaniu okresów nieobecności w pracy przyjmuje się, 
że okres nieobecności w pracy (jedynie urlop, zwolnienie) obejmujący weekend liczony jest jako całość. Przykładowo urlop od 

poniedziałku do poniedziałku następnego tygodnia oznacza nie 6 a 8 dni urlopu. W sytuacji gdy okres nieobecności obejmuje jedynie 
dni powszednie i nie obejmuje weekendu przy obsadzie średniookresowej odliczamy liczbę tych dni choćby był to urlop od 
poniedziałku do piątku a więc 5 a nie 7. Nie odliczamy jako okresów nieobecności w pracy czasu szkoleń.  

12)  Limit etatów w grupie pracowników (urzędników i innych pracowników) obsługujących kuratelę dla dorosłych (kolumna 3) – to limit 

etatów jakie zostały przekazane do obsługi kuratorów dla dorosłych tak w ramach art. 42 ust 1 jak i 2 ustawy o kuratorach. W sytuacj i 
art. 42 ust 2 wykazujemy etat jedynie wówczas, gdy przydział pracownika do obsługi kurateli ma charakter stały (przykładowo raz czy 
dwa razy w tygodniu) a nie jest wynikiem przypadkowego (dorywczego) zapewniania obsługi. Etat taki wykazujemy w sposób 
cząstkowy przy uwzględnieniu dni świadczenia pracy, a więc wykonywanie takiej stałej obsługi dwa dni w tygodniu oznacza, iż 
pracownik świadczył pracę na rzecz kurateli w wymiarze 2/5 czasu pracy w dni robocze (5 dni), a tym samym jego etat wykazujemy 
jako 2/5. Limit etatów w ramach kurateli dla dorosłych obejmuje nie tylko etaty w ramach zespołów kurateli dla dorosłych ale także 
etaty z połączonych zespołów w części w jakiej dotyczą kurateli dla dorosłych. 

13)  Limit etatów w grupie pracowników (urzędników i innych pracowników)  obsługujących kuratelę rodzinną (kolumna 5) – to limit 

etatów jakie zostały przekazane do obsługi kuratorów rodzinnych tak w ramach art. 42 ust 1 jak i 2 ustawy o kuratorach. W sytuacji art. 
42 ust 2 wykazujemy etat jedynie wówczas gdy przydział pracownika do obsługi kurateli ma charakter stały (przykładowo raz czy dwa 
razy w tygodniu), a nie jest wynikiem przypadkowego (dorywczego) zapewniania obsługi. Etat taki wykazujemy w sposób cząstkowy 
przy uwzględnieniu dni świadczenia pracy, a więc wykonywanie takiej stałej obsługi dwa dni w tygodniu oznacza, iż pracownik 
świadczył pracę na rzecz kurateli w wymiarze 2/5 czasu pracy w dni robocze (5 dni), a tym samym jego etat wykazujemy jako 2/5. 
Limit etatów w ramach kurateli rodzinnej obejmuje nie tylko etaty w ramach zespołów kurateli rodzinnej, ale także etaty z połączonych 
zespołów w części w jakiej dotyczą kurateli rodzinnej. 

14)  Limit etatów w grupie pracowników (urzędników i innych pracowników)  obsługujących kuratelę dla dorosłych i rodzinną (kolumna 

1) – to suma limitów etatów jakie zostały przekazane do obsługi kuratorów dla dorosłych i rodzinnej  zostały wykazane w ramach 
danych zawartych w kolumnie 3 i 5.  

15)  W sytuacji zespołów połączonych etaty pracowników (urzędników i innych pracowników)  w podziale na kuratelę dla dorosłych i 
kuratelę rodzinną oblicza się przez obliczenie dni świadczenia pracy przez każdego z pracowników na rzecz kurateli dla dorosłych czy 
też na rzecz kurateli rodzinnej i po uzyskaniu proporcji tych dni odniesionej do łącznej liczby dni pracy uzyskujemy cząstkowy udział 
etatu danego pracownika w ramach kurateli dla dorosłych czy kurateli rodzinnej. Przykładowo wykonywanie przez pracownika obsługi 
połączonego zespołu trzy razy w tygodniu oznacza, iż obliczeniu podlegają dni świadczenia pracy na rzecz kurateli dla dorosłych i 
kurateli rodzinnej celem obliczenia proporcji tych dni. Jeśli zatem pracownik ten wykonuje czynności na rzecz kurateli dla dorosłych w 
dwa z trzech dni to jego etat (3/5 etatu jako wynik świadczenia pracy na rzecz kurateli jedynie w trzy z pięciu dni roboczych) ulega 
podziałowi na 2/5 (dwa z trzech dni) i 1/5 (jeden z trzech dni) co łącznie daje 3/5 etatu.  

16)  „Obsadę średniookresową” wykazuje się według średniookresowego zatrudnienia, a zatem faktycznych dni świadczenia pracy w 

danym okresie statystycznym po odliczeniu okresów nieobecności w pracy, a więc zwolnień lekarskich, urlopów. Przykładowo 120 dni 
nieobecności w skali roku (przy przyjęciu do wszelkich wyliczeń, że rok jest równoważny 360 dniom -12 miesięcy X 30 dni) daje 0,667 
rocznej obsady średniookresowej. Identyczny sposób wyliczeń dotyczy okresu statystycznego jakim jest półrocze, a więc 120 dni 
nieobecności w skali półrocza (przy przyjęciu do wszelkich wyliczeń, że półrocze jest równoważne 180 dniom - 6 miesięcy X 30 dni) 
daje 0,334 rocznej obsady średniookresowej (60 dni pracy/180=0.334). W przypadku pracownika wykonującego czynności w 
pojedyncze stałe dni na rzecz zespołu kuratorów dla dorosłych czy też rodzinnych (przykładowo dwa razy w tygodniu) reguła jest 

podobna z tym, że obsadę obliczamy jako proporcję pomiędzy świadczeniem pracy na rzecz kurateli, a innymi czynnościami. 
Przykładowo przy obsadzie pracownika wynoszącej 0,900 świadczenie przez niego pracy na rzecz kurateli w sposób stały w dwa dn i 
w tygodniu skutkuje wykazaniem jego obsady jako 0,360 (czyli 2/5 jako dwa z pięciu dni roboczych pomnożone przez obsadę 0,900). 
W wypadku zespołów połączonych należy obliczyć średniookresowe zatrudnienie każdego z pracowników zespołu, a następnie przez 
analizę porównawczą liczby dni świadczonej pracy dla poszczególnego rodzaju spraw (właściwych dla kurateli dorosłych czy też 
kurateli rodzinnej) ustala się proporcję między nimi, którą następnie odnosi się do wyliczonej wcześniej średniookresowej obsady 
pracownika i wskazuje tym samym oddzielnie obsadę średniookresową w części obsady obsługującej kuratorów dla dorosłych i 
rodzinnych Przykładowo obsada średniookresowa pracownika w połączonym zespole wynosząca 0,900 w danym okresie 
statystycznym ulega podziałowi w proporcji 2/3, 1/3, o ile łączna liczba dni świadczenia pracy wynosi 300 z czego 200 przypada na 
kuratelę dla dorosłych, a 100 na kuratelę rodzinną. Tym samym obsada w ramach obsługi kurateli dla dorosłych tego pracownika 
wyniesie 0.600 (200/300x0.900=0,600), a w ramach obsługi kurateli rodzinnej 0,300. W przypadku wyliczania obsady 
średniookresowej całego zespołu dokonuje się zsumowania obsad oddzielnie dla kurateli dla dorosłych i oddzielnie dla kurateli 
rodzinnej. W przypadku pracownika wykonującego czynności w pojedyncze stałe dni na rzecz połączonego zespołu (przykładowo 

dwa razy w tygodniu) reguła jest podobna z tym, że obsadę obliczamy jako proporcję pomiędzy świadczeniem pracy na rzecz kurateli 
dla dorosłych a kurateli rodzinnej. Przykładowo przy obsadzie pracownika wynoszącej 0,900 świadczenie przez niego pracy na rzecz 
kurateli w sposób stały w dwa dni w tygodniu skutkuje wykazaniem jego obsady jako 0,360 (czyli 2/5 jako dwa z pięciu dni roboczych 
pomnożone przez obsadę 0,900). Ta obsada ulega dalszemu podziałowi w ramach proporcji pomiędzy dniami świadczenia pracy na 
rzecz kurateli dla dorosłych i kurateli rodzinnej. Tak więc wykonywanie w ramach obsługi połączonego zespołu czynności na rzecz 
kurateli dla dorosłych w wymiarze 40 dni, a na rzecz kurateli rodzinnej 64 dni (suma 104 dni jako wynik 52 tygodni x 2 dni św iadczenia 
pracy na rzecz kurateli), to obsada 0,360 ulega podziałowi na 0,138 (40dni/104dni pomnożone przez obsadę 0,360) w ramach kurateli 
dla dorosłych i 0,222  (60dni/104dni pomnożone przez obsadę 0,360) w ramach kurateli rodzinnej).  

17)  W tabeli  „Limity i obsady obsługi biurowej zespołu (sądu, okręgu)” w wierszu 03 należy wykazać wszystkich pracowników 

sądowych skierowanych do obsługi zespołu (tak pozostających zatrudnionymi w ramach wydziału, na rzecz którego kurator wykonuje 
zadania jak i spoza tego wydziału).   
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Dział 1.5 (wypełnia sąd, okręg) 

18)  W zakresie zespołów połączonych, zespołów dla dorosłych oraz zespołów rodzinnych w kolumnach 2, 6, 10 wykazujemy liczbę 
zespołów w danych sądzie czy też następnie okręgu. W dalszej kolejności wykazujemy w ramach zespołów połączonych, zespołów 
dla dorosłych oraz zespołów rodzinnych w ilu z nich mamy do czynienia z zapewnieniem obsługi administracyjnej w trybie art. 42 ust 1 
czy też ust 2 (u.o.k.s) czy też brakiem zabezpieczenia takiej obsługi. Tym samym dane z kolumny 3, 4, 5 winny stanowić sumę w 
kolumnie 2, dane z kolumny 7, 8, 9 sumę w kolumnie 6, a dane z kolumny 11, 12, 13 sumę w kolumnie 10. Suma danych z kolumn 2, 
6 i 10 winna odpowiadać liczbie zespołów w sądzie czy okręgu w kolumnie 1, zaś dane z kolumn 3-5, 7-9. 11-13 winny obrazować 
liczby zespołów posiadających obsługę administracyjną w rozumieniu art. 42 ust 1 czy też ust 2 (u.o.k.s) oraz liczbę zespołów w 
których brak jest zabezpieczenia takiej obsługi. 

19)  W kolumnach 3, 7 i 11 należy wykazać wszystkie zespoły mające zapewnioną obsługę biurową przez pracowników zatrudnionych w 
ramach wydziału, na rzecz którego zespół wykonuje zadania, jak i spoza tego wydziału. 

 

 




