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Dlaczego podjęliśmy kontrolę? 01 

 Działający w sądach – i wykonujących ich orzeczenia – kuratorzy 
odgrywają niezwykle doniosłą rolę dla funkcjonowania państwa 
i społeczeństwa, zapewniając pomoc w readaptacji społecznej 
skazanych i resocjalizacji nieletnich, motywację i wsparcie rodziców  
w opiece i wychowaniu dzieci, ochronę dobra małoletnich dzieci  
oraz wykonują szeroko pojętą pracę na rzecz zmniejszania patologii 
społecznych.  

 Działalność kuratorów sądowych nie była dotychczas przedmiotem 
kompleksowej kontroli NIK.   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie:  
K. Jadach „Praca kuratora sądowego w sprawach 
rodzinnych, nieletnich i karnych”, Poznań 2011 r.   

Dlaczego podjęliśmy kontrolę? 
 Kuratelę sądową w Polsce 

oparto na modelu 
społeczno-zawodowym, 
ukształtowanym w latach 
60-tych, a następnie 
modernizowanym  
w latach 90-tych XX wieku. 
System ten coraz częściej 
postrzegany jest jako 
nieprzystający do 
współczesnych realiów, 
gdyż prawidłowe 
wykonywanie 
obowiązków przez 
kuratorów sądowych 
uzależnione jest od wielu 
zmieniających się 
czynników. 



Dlaczego podjęliśmy kontrolę? 03 
Elementy wpływające na prawidłowe wykonywanie obowiązków przez kuratorów sądowych 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie  Panelu  Ekspertów. 



Czy kuratorzy sądowi prawidłowo realizowali obowiązki związane z wykonywaniem 
orzeczeń sądu o charakterze wychowawczo-resocjalizacyjnym, diagnostycznym, 
profilaktycznym i kontrolnym? 

W szczególności: 

Co kontrolowaliśmy? 04 

 Czy obowiązujące przepisy  i zasoby kadrowe 
zapewniały warunki umożliwiające 
prawidłową realizację zadań kuratorów 
sądowych, związanych z wykonywaniem 
orzeczeń sądu? 

 Czy właściwie zorganizowano pracę kuratorów 
sądowych, a także zapewniono niezbędną 
i wykwalifikowaną obsadę kadrową 
kuratorskiej służby sądowej dla sprawnego 
działania i wykonywania zadań nałożonych 
ustawą o kuratorach sądowych? 

 Czy podejmowano prawidłowe działania mające  
na celu efektywną realizację przez kuratorów 
sądowych zadań o charakterze wychowawczo - 
-resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym  
i kontrolnym, związanych  z wykonywaniem orzeczeń 
sądu? 

 Czy sprawowano właściwy nadzór i kontrolę nad 
działalnością kuratorów sądowych oraz jakie 
podejmowano działania w celu skoordynowania 
i usprawnienia ich pracy? 

 Czy nałożone obowiązki o charakterze 
administracyjnym i sprawozdawczym uzasadnione były 
rzeczywistymi potrzebami oraz jak wpływały  
na wykonywanie obowiązków związanych z realizacją 
orzeczeń sądu? 



Kogo kontrolowaliśmy? 05 

 Kontrola została przeprowadzona w 16 jednostkach: 

– w Ministerstwie Sprawiedliwości, 

– w pięciu sądach okręgowych oraz dziesięciu sądach rejonowych. 

 

 

W trakcie kontroli doraźnej poprzedzającej kontrolę planową, 
skontrolowano jeden sąd okręgowy i jeden sąd rejonowy. 



Stwierdzony stan – liczba kuratorów 06 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 



Stwierdzony stan – struktura zatrudniania i awanse 07 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 



Stwierdzony stan – liczba prowadzonych spraw 08 

Źródło: Opracowanie własne NIK 
 na podstawie wyników kontroli. 



 Przepisy prawa powszechnie obowiązującego dotyczące kompetencji 
nadzorczych Ministra Sprawiedliwości, odnosiły się zasadniczo  
do działalności administracyjnej sądów i nie zawierały postanowień, które 
wprost wiązałyby się z nadzorem nad funkcjonowaniem kuratorskiej służby 
sądowej. 

 Bezpośredni nadzór nad działalnością kuratorów sprawowało 45 kuratorów 
okręgowych, jednakże z ustawy o kuratorach sądowych wynika tylko ogólna 
kompetencja nadzorcza kuratora okręgowego, bez określenia szczegółowych 
zasad wykonywania tych zadań.  

 W skuteczne kompetencje i narzędzia do sprawowania nadzoru nie zostali 
wyposażeni kierownicy zespołów kuratorskiej służby sądowej.  
Nie przewidziano przy tym funkcji zastępcy kierownika zespołu  
i w konsekwencji zadania te powierzane były innym kuratorom zawodowym 
bez właściwego umocowania w powszechnie obowiązujących przepisach. 

 

 

Stwierdzony stan – niedostatki w systemie nadzoru  
nad kuratorską służbą sądową 09 



 Standardy nie uwzględniają 
licznych i czasochłonnych 
czynności realizowanych  
przez kuratorów, takich jak  
np. wywiady środowiskowe, 
których w latach 2014-2017  
(I półrocze) przeprowadzono 
blisko 1,8 mln.  

Stwierdzony stan – standardy obciążenia pracą 
nieprzystające do rzeczywistości (1) 10 

Źródło: Opracowanie własne NIK  
na podstawie wyników kontroli. 



 Zmianom ulegała także struktura zadań, co w szczególności dotyczyło kuratorów  
dla dorosłych. Wyraźny był spadek liczby wpływających spraw dotyczących wykonywania 
dozoru (odpowiednio z 121,7 tys. w 2015 r. do 70,6 tys. w 2016 r., tj. o 42,0%),  
przy jednoczesnym wzroście liczby wpływających spraw dotyczących wykonywania kary 
ograniczenia wolności (odpowiednio z 83,6 tys. w 2014 r. do 113,6 w 2016 r., tj. o 35,9%). 

Stwierdzony stan – standardy obciążenia pracą  
nieprzystające do rzeczywistości (2) 11 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 



Stwierdzony stan – standardy obciążenia pracą 
nieprzystające do rzeczywistości (3) 12 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 



 Kuratorzy zawodowi zajmowali wieloosobowe pomieszczenia biurowe. 
W związku z tym bezpośredni kontrakt z podopiecznym odbywał się w obecności 
innych kuratorów, bądź też musieli oni opuszczać na czas spotkania swoje 
stanowiska pracy. Takie warunki pracy nie w każdym przypadku zapewniały 
dyskrecję i mogły wpływać na efektywność pracy. 

 

 

Stwierdzony stan – zróżnicowane warunki lokalowe 13 
Przykładowe pomieszczenia kuratorów zawodowych w Sądzie Rejonowym w Białymstoku (z lewej) 

oraz Sądzie Rejonowym w Opolu (z prawej) 

Źródło: Materiały kontrolne NIK. 



 Kuratorzy na ogół dysponowali służbowymi komputerami 
(stacjonarnymi w siedzibach sądu i przenośnymi laptopami) oraz 
telefonami komórkowymi. Niemniej w wyniku kontroli ujawniono 
jednostkowe przypadki korzystania z komputerów prywatnych 
w związku z realizowanymi obowiązkami przez kuratorów zawodowych 
i powszechną praktykę korzystania z prywatnego sprzętu przez 
kuratorów społecznych. 

 Wynikało to z niepełnego zrealizowania zgłaszanych potrzeb zakupu 
sprzętu mobilnego, a także, w przypadku kuratorów społecznych,  
braku (wynikającej z przepisów) więzi łączącej sądy z kuratorami 
społecznymi, co uniemożliwiało wyposażenie ich w tego typu sprzęt.  

Stwierdzony stan – zagrożenie bezpieczeństwa danych 
osobowych i podstawy prawne ich przetwarzania (1) 14 



 Zagadnienia dotyczące przetwarzania danych osobowych przez kuratorów sądowych 
pozostają istotne i aktualne, mając na uwadze zakres stosowania koniecznej  
do zaimplementowania do polskiego porządku prawnego Dyrektywy Policyjnej.  

 Na gruncie jej postanowień występują wątpliwości, w jakim zakresie powinna się  
ona odnosić do czynności realizowanych przez kuratorów rodzinnych. Dyrektywa ta 
dotyczy bowiem ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych do celów zapobiegania, wykrywania i ścigania przestępczości 
i wykonywania kar, natomiast kuratorzy rodzinni wykonują zadania nie tylko 
w sprawach o charakterze karnym (postępowanie w sprawach nieletnich), ale też  
w sprawach które nie mają takiego charakteru (np. sprawy opiekuńcze, dotyczące 
leczenia odwykowego, udział kuratora w kontaktach rodzica z dzieckiem). 

 W ocenie NIK, wymagana implementacja Dyrektywy Policyjnej w ustawodawstwie 
krajowym powinna wyraźnie przesądzić, w jakim zakresie przetwarzanie danych 
osobowych przez kuratorów rodzinnych podlega przepisom RODO, obowiązującego 
w polskim porządku prawnym od 25 maja 2018 r., a w jakim zakresie obowiązywanie 
RODO jest wyłączone, ze względu na stosowanie przepisów Dyrektywy Policyjnej. 

Stwierdzony stan – zagrożenie bezpieczeństwa danych 
osobowych i podstawy prawne ich przetwarzania (2) 15 



 Zapewnienie bezpieczeństwa pracy kuratorów sądowych spoczywało  
na prezesach sądów. Działania w tym zakresie nie miały zatem 
charakteru systemowego, były niejednolite i rozproszone. 

 Kuratorzy społeczni nie byli obejmowani rozwiązaniami technicznymi 
mającymi na celu zwiększenie poziomu ich bezpieczeństwa podczas 
pracy w terenie. 

 W skontrolowanych sądach okręgowych zgłoszono 93 przypadki agresji 
wobec kuratorów sądowych. 

Stwierdzony stan – niewystarczający poziom  
bezpieczeństwa kuratorów sądowych (1) 16 



Stwierdzony stan – niewystarczający poziom  
bezpieczeństwa kuratorów sądowych (2) 17 

Przycisk napadowy w Sądzie Rejonowym w Białymstoku  

Źródło: Materiały kontrolne NIK. 



 Uregulowania prawne nie określały jednoznacznie sposobu postępowania  
z materiałami użytymi do przeprowadzania tego rodzaju badania, w tym sposobem 
ich ewentualnego transportu do siedziby sądu, sposobu przechowywania i utylizacji. 

 

Stwierdzony stan – niewystarczający poziom  
bezpieczeństwa kuratorów sądowych (3) 

18 

Sposób przechowywania materiałów zużytych  
do przeprowadzania badań na obecność środków 
odurzających i substancji psychotropowych 
w organizmach podopiecznych  
w Sądzie Rejonowym w Oleśnicy 

Źródło: Materiały kontrolne NIK. 



 W skontrolowanych sądach okręgowych w latach 2014-2017 aplikację 
kuratorską odbywało 38 aplikantów kuratorskich.  

 We wszystkich skontrolowanych sądach okręgowych nabór kandydatów 
poprzedzony był postępowaniem konkursowym, niemniej nie zawsze 
nabór przebiegał w sposób gwarantujący dokonanie wyboru 
najlepszych kandydatów.  

 Takie sytuacje miały miejsce z powodu braku ustawowo ujednoliconych 
zasad tego naboru.  

Stwierdzony stan – niejednolite zasady naboru 
i aplikacji kuratorskiej (1) 19 



 Określenie ramowego planu przebiegu aplikacji kuratorskiej powierzono 
ustawowo kuratorom okręgowym, skutkowało to niejednolitymi w skali 
kraju rozwiązaniami w zakresie organizacji i przebiegu szkolenia 
aplikantów kuratorskich, pomimo tego, że zostali oni powołani  
do realizacji tych samych obowiązków. 

 Postulowane przez Krajową Radę Kuratorów wprowadzenie centralnego 
systemu szkolenia dla aplikantów kuratorskich, pozostaje w dalszym 
ciągu aktualne. 

 Jako przykład dobrej praktyki NIK wskazuje, że w apelacji wrocławskiej 
zrezygnowano z organizowania szkoleń aplikantów oddzielnie w każdym 
okręgu sądowym, przenosząc szkolenie aplikantów na poziom apelacji. 

Stwierdzony stan – niejednolite zasady naboru 
i aplikacji kuratorskiej (2) 20 



 Nieprawidłowości związane w działalnością kuratorów sądowych 
stwierdzono we wszystkich objętych kontrolą sądach.  

 Na szczeblu sądów okręgowych nie ustrzeżono się uchybień związanych 
z zatrudnianiem aplikantów kuratorskich, przebiegiem aplikacji 
kuratorskiej oraz rozpatrywaniem skarg na czynności kuratorów 
sądowych.  

 Kuratorzy zawodowi i społeczni w sądach rejonowych realizowali 
zadania nie zawsze w sposób zgodny z wymogami przewidzianymi 
prawem dla poszczególnych kategorii spraw. Analiza kontrolna spraw 
realizowanych przez kuratorów sądowych wykazała, że nieprawidłowości 
bądź uchybienia stwierdzono w 45 ze 139 zbadanych spraw, tj. 32,4 %.  

Stwierdzony stan – nieprawidłowości  
w realizacji zadań i obowiązków 21 



Zadania wyznaczone kurateli sądowej w związku z wykonywaniem 
orzeczeń sądów realizowało 5,2 tys. kuratorów zawodowych oraz 
ponad 20 tys. kuratorów społecznych. Na ogół prawidłowo 
wywiązywali się oni ze swoich obowiązków. 
W ocenie NIK, funkcjonowanie kuratorskiej służby sądowej jest jednak 
obarczone licznymi, istotnymi mankamentami o charakterze 
systemowym, które nie zostały dotychczas w pełni wyeliminowane  
z uwagi na niezakończenie w Ministerstwie Sprawiedliwości prac nad 
projektem kompleksowej nowelizacji ustawy o kuratorach sądowych. 
Zasady podejmowania i wykonywania pracy przez kuratorów 
sądowych nie były jednolite i przejrzyste, a standardy obciążenia pracą 
nie przystawały do obecnych realiów. 
 

Ocena ogólna (1) 22 



Ocena ogólna (2) 23 

Minister Sprawiedliwości miał ograniczony wpływ na funkcjonowanie 
kuratorskiej służby sądowej w ramach sprawowanego nad nią nadzoru 
administracyjnego. Wynikało to w głównej mierze z uchylenia w 2012 
r. właściwych w tej materii przepisów ustawy Prawo o ustroju sądów 
powszechnych oraz wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych. 
Pomimo podejmowanych działań, Minister nie doprowadził do 
precyzyjnego określenia ram nadzoru nad kuratorską służbą sądową,  
w związku z czym nie był on kompleksowy. Minister otrzymywał 
dokumentację zawierającą ustalenia przeprowadzanych przez 
kuratorów okręgowych lustracji i wizytacji wyłącznie na podstawie 
utrwalonej praktyki. Przepisy prawa nie przewidywały możliwości 
żądania przedkładania tej dokumentacji przez sądy lub kuratorów 
okręgowych. Według NIK takie okoliczności utrudniały wykonywanie 
przez Ministra zadań odnoszących się do działalności kuratorskiej 
służby sądowej.  



Ocena ogólna (3) 24 

Nieprecyzyjne były również uregulowania dotyczące bezpośredniego 
nadzoru nad pracą kuratorów sądowych, sprawowanego przez kuratorów 
okręgowych oraz kierowników zespołów kuratorskiej służby sądowej.  
W konsekwencji, choć zadania w tym zakresie aktywnie prowadzono,  
ich bezpośrednia realizacja wiązała się z istotnymi utrudnieniami. 
W sądach zorganizowano wprawdzie pracę kuratorów sądowych 
w sposób umożliwiający realizację ich zadań, jednakże ustalenia kontroli 
wskazują, że tylko częściowo zaspokajano faktyczne potrzeby kuratorskiej 
służby sądowej. Niedostatki odnotowano w szczególności w zakresie 
wyposażenia kuratorów zawodowych 
w środki teleinformatyczne, czy zapewnienia im właściwych warunków 
lokalowych, a także ustalenia rozwiązań dotyczących zapewnienia 
bezpieczeństwa przy wykonywaniu zadań. Działania z tym związane nie 
miały charakteru systemowego. Decydowali o nich prezesi lub dyrektorzy 
poszczególnych sądów, z uwzględnieniem możliwości finansowych.  



Ocena ogólna (4) 25 

Istotny problem stanowiło także sporządzanie przez kuratorów 
sądowych dokumentacji związanej z wykonywanymi obowiązkami  
na prywatnych komputerach, poza siedzibą sądu, co stwarzało ryzyko 
niezapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych. 
NIK wskazuje przy tym, że kwestia zasad przetwarzania danych 
osobowych przez kuratorów sądowych nie jest na gruncie prawa 
polskiego jednoznacznie rozstrzygnięta, gdyż dotychczas nie doszło  
do implementacji Dyrektywy Policyjnej, mającej – poza 
obowiązującym już RODO – istotne znaczenie w tym zakresie. 
  



Ocena ogólna (5) 26 

Nałożone na kuratorską służbę sądową obowiązki o charakterze 
administracyjnym i sprawozdawczym uzasadnione były rzeczywistymi 
potrzebami. Dane gromadzone przez Ministra Sprawiedliwości  
na podstawie sporządzanych w sądach sprawozdań obrazowały 
w odpowiednim stopniu zakres i skalę zadań wykonywanych przez 
kuratorską służbę sądową. Realizacja czynności kuratorskiej służby 
sądowej związanych z wykonywaniem zadań o charakterze 
sprawozdawczym nie wpływała niekorzystnie na wykonywanie 
obowiązków związanych z realizacją orzeczeń sądu. Jednakże w wyniku 
kontroli ujawniono przypadki niezapewnienia w sądach w pełnym 
zakresie obsługi administracyjnej kuratorskiej służby sądowej,  
co w skrajnych przypadkach skutkowało koniecznością wykonywania 
tych zadań przez kuratorów sądowych.  



 Podjęcie działań w związku z implementacją Dyrektywy Policyjnej  
oraz wejściem w życie RODO, mających na celu potwierdzenie  
na poziomie ustawowej regulacji krajowej faktu objęcia kuratorów 
sądowych zastosowaniem Dyrektywy Policyjnej, ze szczególnym 
uwzględnieniem specyfiki czynności wykonywanych przez kuratorów 
rodzinnych. 

27 Wnioski – do Prezesa Rady Ministrów 



Mając na względzie przedstawione w informacji ustalenia kontroli, według NIK konieczne 
jest nie tylko sfinalizowanie prac nad kompleksową nowelizacją ustawy o kuratorach 
sądowych, ale dodatkowo przeprowadzenie kompleksowej analizy obowiązujących aktów 
prawnych odnoszących się do zadań wykonywanych przez kuratorów sądowych,  
a także przyjętych w tym zakresie rozwiązań praktycznych, ukierunkowane 
w szczególności na: 
 Wyeliminowanie istniejących sprzeczności i wątpliwości interpretacyjnych pomiędzy:  

28 Wnioski – do Ministra Sprawiedliwości (1) 

– art. 42 ust. 2 ustawy o kuratorach 
sądowych (wskazującego 
opcjonalne utworzenie 
sekretariatu zespołu) a § 23 ust. 1 
rozporządzenia Ministra 
Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 
2015 r.  Regulamin urzędowania 
sądów powszechnych 
(wskazującym m.in., że w każdym 
zespole kuratorskiej służby 
sądowej tworzy się sekretariat), 

 

– art. 42 ust. 3 ustawy  
o kuratorach sądowych, 
stanowiącym, iż pracami 
sekretariatu kieruje Kierownik 
Zespołu a § 23 ust. 2 ww. 
rozporządzenia, zgodnie z 
którym sekretariatem zespołu 
kuratorskiej służby sądowej 
kieruje kierownik sekretariatu, 

– wzajemnie wykluczającymi 
się przepisami określającymi 
terminy podejmowania 
poszczególnych czynności 
przez kuratorów sądowych, 
zawartych w § 3 ust. 1 pkt 2  
i § 2 rozporządzenia Ministra 
Sprawiedliwości z dnia 12 
czerwca 2003 r. w sprawie 
szczegółowego sposobu 
wykonywania uprawnień 
i obowiązków kuratorów 
sądowych). 



 Dostosowanie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie standardów 
obciążenia pracą kuratora zawodowego do współczesnych realiów.  

 Wprowadzenie do właściwych rozporządzeń zasad postępowania z materiałami 
użytymi do przeprowadzania badań na obecność w organizmach podopiecznych 
alkoholu oraz środków odurzających i substancji psychotropowych, poprzez 
określenie sposobu ich ewentualnego transportu do siedziby sądu, 
przechowywania i utylizacji. 

 Rozważenie dostosowania przepisów prawa karnego wykonawczego  
do wykształconego w praktyce kaskadowego modelu wykonywania kary 
ograniczenia wolności, w sposób umożliwiający wypełnianie przez podmioty 
zaangażowane w organizację wykonywania tej kary wszystkich wymogów 
wynikających w szczególności art. 57 § 1 kkw oraz z § 4-8 rozporządzenia 
Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie podmiotów,  
w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie 
użyteczna. 

 Rozważenie wprowadzenia jednolitych w skali kraju zasad związanych 
z zapewnieniem kuratorom sądowym bezpieczeństwa pracy.  

29 Wnioski – do Ministra Sprawiedliwości (2) 



30 Działania po kontroli 

16 wystąpień 
pokontrolnych 

38 wniosków 
pokontrolnych  

24 wnioski zrealizowane,  
7 w trakcie realizacji  

oraz 7 wniosków 
niezrealizowanych. 

 
(stan na dzień 26 czerwca 2018 r.) 



Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura we Wrocławiu 

Źródło: Materiały kontrolne NIK. 
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