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➡ Kuratorzy sądowi wykonują na rzecz sądów karnych i rodzinnych liczne i zróżnicowane 
zadania zarówno wspierające wydawanie orzeczeń, jak i zmierzające do ich 
skutecznego wykonania 

➡ Ustawodawca w ustawach – Prawo o ustroju sądów powszechnych (art. 147§2), a 
także w ustawie o kuratorach sądowych (art. 1) kuratorzy realizują zadania o 
charakterze wychowawczo‑resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym i 
kontrolnym. 

➡ Kurator sądowy jest funkcjonariuszem publicznym (art. 115 §13 kk) 

➡ Kuratorami sądowymi są:  

1. Zawodowi kuratorzy sądowi zwani „kuratorami zawodowymi” 

2. Społeczni kuratorzy sądowi zwani „kuratorami społecznymi”

Wprowadzenie



➡ Kuratorzy sądowi wykonują swe czynności w 527 zespołach, z czego 196 zespołów 

wykonuje orzeczenia w sprawach karnych, 170 zespołów w sprawach rodzinnych i 

nieletnich, natomiast 161 zespołów jest połączonych. 

➡ Kuratorzy sądowi wykonujący orzeczenia w sprawach karnych są: kuratorami dla 
dorosłych, a wykonujący orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich są kuratorami 
rodzinnymi.   

Wprowadzenie



Kto może być kuratorem?



Kto może być kuratorem?

➡ Ustawa o kuratorach, stawia również określone wymagania zdrowotne niezbędne w 
wykonywaniu zawodu. 

➡ Są to wymagania analogiczne do stawianych kandydatom do objęcia urzędu sędziego 
(art. 5 ust. 3 u.k.s.). Do kuratora zatem stosuje się także rozporządzenie Ministra 

Sprawiedliwości z 19.09.2014 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych 
kandydat.w do objęcia urzędu sędziego (Dz.U. poz. 1293 ze zm.).  

➡ Kandydat na kuratora powinien, w myśl tego rozporządzenia, zostać poddany 
badaniom lekarskim i psychologicznym. Badania lekarskie kandydata obejmują 

„ogólną ocenę stanu zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem układu nerwowego i 

stanu psychicznego..”



Nawiązanie stosunku pracy

➡ Jak wynika z art. 4 u.k.s., stosunek pracy z kuratorem zawodowym nawiązuje, na 
podstawie mianowania, prezes sądu okręgowego na wniosek kuratora okręgowego. 

➡ Niezbędnym warunkiem zatrudnienia danej osoby na stanowisko kuratora 
zawodowego jest odbycie aplikacji kuratorskiej i zdanie egzaminu kuratorskiego.  

➡ W szczególnie uzasadnionych wypadkach Minister Sprawiedliwości, na wniosek 
prezesa sądu okręgowego, może zwolnić od realizacji tych dwóch wymogów 

➡ Stosunek pracy z aplikantem kuratorskim nawiązuje prezes sądu okręgowego, po 
zasięgnięciu opinii kuratora okręgowego, na podstawie umowy o pracę zawartej na 

czas określony.



Czas pracy kuratora zawodowego

➡ Specyficzny charakter pracy kuratorów sądowych, która jest pracą terenowo‑biurową w 

środowisku osób o nieuregulowanym trybie życia, wymaga adekwatnej do takich warunków 

organizacji pracy. 

➡ Czas pracy kuratora jest dość nietypowy, albowiem może on odwiedzać podopiecznych 

sądu w miejscu ich pobytu w godzinach od 7.00 do 22.00, a wywiad przeprowadzany w 

trybie art. 214 k.p.k. może przeprowadzać nawet od godziny 6.00 

➡ Ustawodawca zastosował w odniesieniu do kuratorów tzw. zadaniowy system 

organizacji czasu pracy.  

Art. 13 ust. 1 u.k.s. „Czas pracy kuratora zawodowego określony jest wymiarem 

jego zadań”. 



Czas pracy kuratora zawodowego

➡ Ta specyfika to wykonywanie obowiązków w terenie i dyżurów w sądzie. 

➡ Dyżury kuratora w sądzie odbywają się w godzinach pracy sądu, w dni wyznaczone przez 
prezesa sądu rejonowego i w określonej liczbie godzin. 

Interwencyjny charakter pracy wymaga niekiedy od kuratora podejmowania działań również w dni 
ustawowo wolne od pracy. 

➡ Kuratorzy nie są zobowiązani do prowadzenia jakiejkolwiek ewidencji czasu pracy, gdyż został on 
określony przez wymiar zadań i tym samym poświadczeniem wykonania pracy jest zrealizowanie 
powierzonych kuratorowi obowiązków do wykonania 

➡ W ewidencji należy zaznaczyć jedynie dni, w których praca nie była wykonywana (urlopy, zwolnienia 
lekarskie itp.). 



Standard obciążenia pracą kuratora

➡ Art. 13 ust. 3 u.k.s., zobowiązał Ministra Sprawiedliwości do określenia standardów obciążenia 
pracą kuratora zawodowego, po zasięgnięciu opinii organu samorządu kuratorskiego – Krajowej 
Rady Kuratorów (KRK) 

➡ Standard obciążenia pracą kuratora zawodowego pełni kilka bardzo istotnych funkcji:  

1. Służy on, po pierwsze, określeniu liczby zadań, które kurator powinien wykonać w 
ramach normy czasu pracy, a zatem ochronie kuratora przed nakładaniem na niego 
nadmiernych obowiązków.  

2. Po drugie, zapewniając pewien limit czasu na wykonanie zadania, gwarantuje, że 
„usługa” świadczona podopiecznemu przez kuratora będzie mogła spełniać kryteria 
jakościowe i będzie się ona mogła odbyć w takim czasie, jaki potrzebny jest do 
prawidłowego wykonania zadania.  

3. Po trzecie wreszcie, standard ten pełni funkcję regulacyjną, albowiem w odniesieniu do 
tego standardu określa się poziom obciążenia obowiązkami, dokonuje porównań i 
zmian kadrowych między specjalizacjami kuratorskimi, a wreszcie zwiększa limit etatów 
kuratorskich.



Standard obciążenia pracą kuratora

➡ Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 9.06.2003 r. w sprawie standardów obciążenia pracą 

kuratora zawodowego (Dz.U. poz. 1100) wyznaczyło standardy obciążenia oddzielnie dla każdej ze 

specjalności kuratorskich, które powinno się mieścić w granicach wielkości określonych w tabeli



Awans

➡ Kurator zawodowy za wyróżniającą się pracę może zostać mianowany na wyższy 
stopień służbowy.  

Ustawa o kuratorach sądowych w art. 7 ustala trzy stopnie służbowe:  

1. kurator zawodowy,  

2. starszy kurator zawodowy,  

3. kurator specjalista.  

➡ Stopnie służbowe nadaje prezes sądu okręgowego na wniosek kuratora okręgowego. 
Warunkiem awansowania na wyższy stopień służbowy jest, poza wyróżniającą się 
pracą, upływ trzech lat od poprzedniego awansu.



Zespół kuratorskiej służby sądowej

➡ Na szczeblu sądu rejonowego, na podstawie art. 39 ust. 1 u.k.s., obligatoryjnie tworzy 
się zespoły kuratorskiej służby sądowej, niezależnie od liczby zatrudnionych tam 

kuratorów.  

➡ Artykuł 39 ust. 2 u.k.s. przewiduje możliwość powołania jednego zespołu, jeżeli 
prezes sądu okręgowego uzna za niecelowe powoływanie większej liczby. 

➡ Zasadą jednak jest, że w sądach powinny być powołane zespoły (lub zespół) do spraw 
dorosłych i zespoły (lub zespół) do spraw rodzinnych.



Zespół kuratorskiej służby sądowej

➡ W każdym zespole musi być powołany jego kierownik. Powołania dokonuje prezes sądu okręgowego na 

wniosek kuratora okręgowego, przy udziale prezesa sądu rejonowego (art. 40 ust. 1 u.k.s.). 

Kierownik sprawuje nad zespołem: 

1. Nadzór personalny- (np. przedstawianie kuratorowi okręgowemu wniosków i opinii dotyczących awansowania 

kuratorów zawodowych zatrudnionych w zespole, wyznaczanie patronów dla aplikantów kuratorskich) 

2. Nadzór finansowy- (np. udział w planowaniu i nadzór nad wydatkowaniem środków finansowych 

przeznaczonych dla kuratorów sądowych, zatwierdzanie wniosków dotyczących ryczałtów kuratorów 
sądowych) 

3. Kontrolę – (nadzorowanie terminowości wykonywania obowiązków przez kuratorów sądowych) 

4. Koordynację – (koordynowanie zadań kuratorów zespołu, sporządzanie sprawozdań i informacji o działalności 

zespołu i koordynowanie obsługi biurowej zespołu) 

‣ Kierownik jest także odpowiedzialny za szkolenia kuratorów społecznych oraz reprezentuje zespół na zewnątrz 

i jest zobowiązany do współpracy z prezesem sądu rejonowego (art. 41 ust. 1 pkt 8, art. 14 i 15 u.k.s.).



Kurator sądowy ma prawo do: 

1) odwiedzania w godzinach od 7:00 do 22:00 osób objętych postępowaniem w miejscu ich zamieszkania lub pobytu, 
a także w zakładach zamkniętych;  
2) żądania okazania przez osobę objętą postępowaniem dokumentu pozwalającego na stwierdzenie jej tożsamości; 
3) żądania niezbędnych wyjaśnień i informacji od podopiecznych objętych dozorem, nadzorem lub inną formą kontroli 
zleconej przez sąd; 
4) przeglądania akt sądowych i sporządzania z nich odpisów w związku z wykonywaniem czynności służbowych oraz 
dostępu do dokumentacji dotyczącej podopiecznego i innych osób objętych postępowaniem; 
5) żądania od Policji oraz innych organów lub instytucji państwowych, organów samorządu terytorialnego, 
stowarzyszeń i organizacji społecznych w zakresie ich działania, a także od osób fizycznych pomocy w wykonywaniu 
czynności służbowych. 

Prawa kuratora sądowego



Zawodowy kurator sądowy obowiązany jest do: 

1) występowania w uzasadnionych wypadkach z wnioskiem o zmianę lub uchylenie orzeczonego środka; 
2) przeprowadzania na zlecenie sądu lub sędziego wywiadów środowiskowych; 
3) współpracy z właściwym samorządem i organizacjami społecznymi, które statutowo zajmują się opieką, 
wychowaniem, resocjalizacją, leczeniem i świadczeniem pomocy społecznej w środowisku otwartym; 
4) organizacji i kontroli pracy podległych kuratorów społecznych oraz innych osób, uprawnionych do wykonywania 
dozorów lub nadzorów; 
5) sygnalizowania sądowi przyczyn przewlekłości postępowania wykonawczego lub innych uchybień w 
działalności pozasądowych podmiotów wykonujących orzeczone środki 

Obowiązki kuratora sądowego



‣ Tradycyjnie zadania kurator w dla dorosłych są związane z postępowaniem wykonawczym, a 
ściślej – ze sprawowaniem dozoru nad osobami, którym sąd zawiesił wykonanie kary 
pozbawienia wolności lub zwolnił z odbycia reszty tej kary i wyznaczył okres próby, w którym to 
okresie ustanowił dozór 
‣ Nowa kodyfikacja karna od 1998 r. zdecydowanie rozszerzyła zakres, ilość i rodzaj zadań 

kuratorów dla dorosłych. Na mocy art. 2 k.k.w. kurator zawodowy otrzymał status organu w 
postępowaniu wykonawczym, jego zadania rozszerzono zarówno pod względem ilościowym, jak 
i jakościowym, powiększono zakres uprawnień i związanej z tym odpowiedzialności 

Zadania kuratorów dla dorosłych



Aktualnie lista zadań kuratorów dla dorosłych przedstawia się następująco: 

1. sprawowanie dozorów – art. 170 §1 k.k.w., jest ono możliwe w następujących wypadkach: 
a) warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności (art. 73 k.k., art. 41a k.k.s.), 
b) warunkowego zwolnienia z odbycia reszty kary pozbawienia wolności (159 k.k.w. w zw. z art. 77 

k.k.; art. 42 k.k.s.),  
c) warunkowego umorzenia postępowania karnego (art. 67§ 2 k.k., art. 41 k.k.s.) 3, 
d) zwolnienia z zakładu psychiatrycznego zastosowanego tytułem środka zabezpieczającego wobec 

sprawy, o którym mowa w art. 93c pkt 2 k.k. (art. 202a k.k.w.), 
e)  zwolnienia z zakładu psychiatrycznego lub zakładu karnego dotyczącego skazanego, o którym 

mowa w art. 93c pkt 5, wobec którego zastosowano środek zapobiegawczy (art. 202b k.k.w.) pkt 
5, wobec którego zastosowano środek zapobiegawczy (art. 202b k.k.w.); 

2. organizowanie i kontrolowanie wykonywania kary ograniczenia wolności oraz obowiązków nałożonych na 
skazanego odbywającego tę karę (art. 55 § 2 k.k.w.) oraz organizowanie i kontrolowanie pracy społecznie 
użytecznej orzeczonej w zamian za karę grzywny (art. 45 k.k.w.); 

3. kontrolowanie w okresie próby wykonania przez skazanego lub sprawcę nałożonych na niego obowiązków (art. 
173 § 2 pkt 2 k.k.w.); 

4. przygotowanie skazanego do życia po zwolnieniu z zakładu karnego (art. 165 § 3 k.k.w. w zw. z art. 164 k.k.w.); 
5. nadzór nad wykonywaniem zakazu przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, kontaktowania się z 

określonymi osobami, zbliżania się do określonych osób lub opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody 
sądu, jak również nakazu okresowego opuszczenia lokalu zajmowanego wsp.lnie z pokrzywdzonym (art. 181a 
Åò 2 k.k.w.); 

Zadania kuratorów dla dorosłych



Aktualnie lista zadań kuratorów dla dorosłych przedstawia się następująco: 

6. udzielanie pomocy postpenitencjarnej (art. 173 § 2 pkt 10 k.k.w.); 
7. udział w posiedzeniach sądu, w wypadkach wskazanych w k.k.w. (art. 173 § 2 pkt 11 k.k.w.); 
8. przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w postępowaniu przed wydaniem orzeczenia 

przez sąd karny – art. 214§1 k.p.k.; 
9. przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w postępowaniu wykonawczym – art. 14 § 1 

k.k.w.;  
10. czynności związane z organizowaniem i kontrolowaniem wykonywania kar, środków karnych i 

środków zabezpieczających w systemie dozoru elektronicznego (art. 173b k.k.w.); 
11. udział w pracach zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych (art. 9a ust. 4 i ust. 12 ustawy 

z 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Dz.U. z 2015 r. poz. 1390). 

‣ Zdecydowana większość wymienionych powyżej zadań należy do kompetencji kuratorów 
zawodowych. Kuratorom społecznym można zlecić jedynie sprawowanie dozorów oraz 
przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, zarówno w postępowaniu przygotowawczym, jak 
i wykonawczym.

Zadania kuratorów dla dorosłych



‣ W odróżnieniu od kuratorów dla dorosłych, kuratorzy rodzinni tradycyjnie pełnili istotną rolę we 
wszystkich fazach postępowania, najpierw sądu dla nieletnich, a od 1978 r. sądu rodzinnego. 
‣ Ich więź organizacyjna z sędzią i sądem rodzinnym także była silniejsza niż w przypadku ich kolegów 

pracujących w wydziale karnym. 
‣ Działania podejmowane przez kuratora w znacznym stopniu uzależnione były od zarządzenia 

wydanego przez sąd rodzinny bądź sędziego. 
‣ Ustawa o kuratorach sądowych w pewnym zakresie zmieniła ten stan rzeczy. Zrównując w ramach 

jednej służby status zawodowego kuratora rodzinnego i dla dorosłych, uznano, że kurator rodzinny 
także jest organem postępowania wykonawczego oraz wprowadzono do Kodeksu postępowania 
cywilnego nowe regulacje w zakresie przeprowadzania wywiadów w sprawach rodzinnych i 
opiekuńczych. 

Zadania kuratorów rodzinnych



W aktualnym stanie prawnym do zadań kuratorów rodzinnych należą: 

1. przeprowadzanie wywiad.w środowiskowych:: 
a) w sprawach małżeńskich (art. 434 k.p.c. w zw. z art. 56 § 2, art. 58 § 1 i art. 611 § 

2 k.r.o.), w sprawach o ustalenie lub zaprzeczenie pochodzenia dziecka, o 
ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa oraz o rozwiązanie przysposobienia 
(art. 434 k.p.c. w zw. z art. 458 §1 k.p.c.), 

b) w postępowaniu o zezwolenie na zawarcie małżeństwa (art. 5611 k.p.c.), 
c) w sprawach o rozstrzygnięcie w istotnych sprawach rodziny (art. 5651 k.p.c.), 
d) w sprawach opiekuńczych małoletnich (art. 5701 k.p.c.), 
e) w sprawach o przysposobienie dziecka (art. 9 Europejskiej Konwencji o 

przysposobieniu dzieci), 
f) w postępowaniu rozpoznawczym i wykonawczym w sprawach nieletnich (na 

podstawie art. 24 u.p.s.n. i rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 16.08.2001 
r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania wywiadów 
środowiskowych o nieletnich, Dz.U. poz. 1010), 

g) wywiadów kontrolnych przeprowadzanych przez zawodowych kuratorów 
sądowych w nadzorach wykonywanych przez kuratorów społecznych oraz inne 
uprawnione osoby 

Zadania kuratorów rodzinnych



W aktualnym stanie prawnym do zadań kuratorów rodzinnych należą: 

2. sprawowanie nadzorów: 
a) w sprawach opiekuńczych:  

- jako środka zabezpieczającego (art. 109 § 1 k.r.o. w zw. z art. 732 i art. 755 § 1 k.p.c.), 
-  jako środka ograniczenia władzy rodzicielskiej (art. 109 § 2 k.r.o.), 
- w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej lub plac.wce 

opiekuńczo‑wychowawczej (art. 109 § 4 k.r.o.); 

b) nad nieletnimi – art. 70a u.p.s.n. i rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 24.06.2014 r. w 
sprawie nadzoru nad nieletnim (Dz.U. poz. 855): 

- jako jako środka tymczasowego (art. 26 u.p.s.n.), 
- jako środka samoistnego (art. 6 pkt 5 u.p.s.n.),  
- jako środka „probacyjnego” w przypadku zawieszenia umieszczenia w zakładzie 

poprawczym (art. 11 u.p.s.n.), 
- w przypadku warunkowego zwolnienia (art. 87 u.p.s.n.), 
- w przypadku warunkowego odstąpienia od umieszczenia 
- w zakładzie poprawczym (art. 88 u.p.s.n.); 

c) nad osobami zobowiązanymi do leczenia odwykowego (art. 31 ustawy z 26.10.1982 r. o 
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

Zadania kuratorów rodzinnych



W aktualnym stanie prawnym do zadań kuratorów rodzinnych należą: 

3. udział w ustanowionych przez sąd kontaktach osób uprawnionych z małoletnimi dziećmi (art. 
1132 § 2 pkt 3 k.r.o.); 

4. przymusowe odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej (art. 5986–59812 k.p.c.) oraz 
umieszczenie w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo‑wychowawczej (art. 59813 k.p.c.); 

5.  kierowanie ośrodkiem kuratorskim (§ 8, § 10–11 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 
5.10.2001 r. w sprawie ośrodków kuratorskich, Dz.U. poz. 1294) i praca w ośrodku 
kuratorskim w charakterze wychowawcy (§ 12–13 tego rozporządzenia)8; 

6. udział w pracach zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych – art. 9a ust. 4 i ust. 12 ustawy 
z 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1390); 

7. współpraca z sędzią, asesorem sądowym oraz sądem rodzinnym (§ 220 r.u.s.p.); 
8. udział w posiedzeniach wykonawczych (§ 257 ust. 1 r.u.s.p.). 

‣ Niektóre z wymienionych zadań mogą też realizować kuratorzy społeczni. W szczególności 
dotyczy to wykonywania nadzorów i wywiadów środowiskowych, ale kurator społeczny może 
też pracować w ośrodku kuratorskim, czy brać udział w posiedzeniach wykonawczych.

Zadania kuratorów rodzinnych



➡ Ogromnie ważną funkcję diagnostyczną pełni wywiad środowiskowy, którego 
opracowanie jest już swoistego rodzaju diagnozą 

➡ Cele i zakres przedmiotowy wywiadów zależą od rodzaju spraw, w których są one 
przeprowadzane. Oczywiście w różnych typach spraw ważne jest zachowanie 
odpowiednich proporcji zbieranych informacji, koncentrowanie się przede wszystkim 

na tych, które mogą się przyczynić lub stanowią o właściwym rozstrzygnięciu 
toczącego się postępowania sądowego.

Wywiad środowiskowy  

- wprowadzenie



➡ Całokształt czynności zmierzających do uzyskania jak największej ilości informacji 
których efektem jest opracowanie sprawozdania zawierającego dane osobowe, treść 
rozmów przeprowadzonych w  środowisku nieletniego, opis sytuacji majątkowej 
i mieszkaniowej, często z załączoną dokumentacją i zakończonego wnioskami osoby 
przeprowadzającymi wywiad co do dalszego postępowania. 

➡ Diagnoza i  zespół postulatów, które po skonfrontowaniu przez sąd z  pozostałym 
materiałem dowodowym będą stanowić podstawę podjętej później decyzji.

Wywiad środowiskowy  

- definicja



➡ Wywiady przeprowadzane są: w sprawach rodzinnych, opiekuńczych i karnych, w 
postępowaniu przygotowawczym i wykonawczym, dotyczą zaś rodzin, osób 
małoletnich, nieletnich i dorosłych. 

➡ Służą lepszemu wywiązywaniu się sądów z ich funkcji orzeczniczej, dobremu 
planowaniu i prowadzeniu nadzorów i dozorów, stanowią pomoc w pracy placówek i 

zakładów karnych.  

➡ Ich treść i zawarte w nich wnioski mogą wpływać pośrednio na indywidualne losy 
ludzkie.

Wywiad środowiskowy  

- zakres przedmiotowy, funkcja 



‣ Art. 24. § 1. u.p.n. W celu ustalenia danych dotyczących nieletniego i jego środowiska, a w 
szczególności dotyczących zachowania się i warunków wychowawczych nieletniego, sytuacji 
bytowej rodziny, przebiegu nauki nieletniego i sposobu spędzania czasu wolnego, jego kontaktów 
środowiskowych, stosunku do niego rodziców lub opiekunów albo opiekuna, podejmowanych 
oddziaływań wychowawczych, stanu zdrowia i znanych w środowisku uzależnień nieletniego, 
sędzia rodzinny zleca przeprowadzenie wywiadu środowiskowego kuratorowi sądowemu sąd 
rodzinny zleca kuratorowi sądowemu przeprowadzenie wywiadu środowiskowego. 

‣ Art. 26. u.p.n. Wobec nieletniego można tymczasowo zastosować nadzór organizacji 
młodzieżowej lub innej organizacji społecznej albo zakładu pracy, a także nadzór kuratora lub innej 
osoby godnej zaufania, a jeżeli byłoby to niewystarczające - umieszczenie w młodzieżowym 
ośrodku wychowawczym albo w rodzinie zastępczej zawodowej, która ukończyła szkolenie 
przygotowujące do sprawowania opieki nad nieletnim lub zastosować środki leczniczo-
wychowawcze, o których mowa w art. 12.

Wywiad środowiskowy – podstawa 
prawna w u.p.n 



➡ Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 sierpnia 2001 r. w sprawie 

szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania wywiadów środowiskowych o nieletnich. 

(Dz. U. z dnia 31 sierpnia 2001 r.) 

➡ Rozporządzenie reguluje szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania wywiadów 

środowiskowych o nieletnich dla potrzeb postępowania, a zwłaszcza: 

1. czas, termin i miejsce ich przeprowadzania oraz 
2. formę i szczegółowy zakres sprawozdania z wywiadu środowiskowego  

➡ Zlecając przeprowadzenie wywiadu środowiskowego, określa się w szczególności zakres i 

termin jego przeprowadzenia. 

➡ Po otrzymaniu zlecenia przeprowadzenia wywiadu środowiskowego kurator sądowy 

zapoznaje się z aktami sprawy. 

➡ Wywiad środowiskowy przeprowadza się w porze dziennej. Za porę dzienną uważa się czas 

od godziny siódmej do godziny dwudziestej pierwszej (wyj. od ogólnej regulacji)

Procedura wywiadu środowiskowego  

o nieletnich



➡ Wywiad środowiskowy przeprowadza się w miejscu zamieszkania lub pobytu nieletniego, 
jego rodziców lub opiekunów. Wywiad środowiskowy może być także przeprowadzony w 
szkole lub miejscu pracy nieletniego. 

➡ Osoba przeprowadzająca wywiad środowiskowy ma obowiązek przedstawić się z imienia i 
nazwiska oraz poinformować nieletniego i jego rodziców lub opiekunów o: 

1)  pełnej nazwie i adresie instytucji, którą reprezentuje 

2)  celu przeprowadzania wywiadu środowiskowego. 

➡ Osoba przeprowadzająca wywiad środowiskowy może żądać niezbędnych wyjaśnień i 
informacji.

Procedura wywiadu środowiskowego  

o nieletnich



➡ W toku wywiadu środowiskowego ustala się okoliczności objęte zarządzeniem o jego 
przeprowadzeniu, a w szczególności: 

! podstawowe informacje o nieletnim: jego imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania,
! dodatkowe informacje o nieletnim: jego zachowanie się i warunki wychowawcze, stan zdrowia, przebieg nauki 
szkolnej, pracy i sposób spędzania czasu wolnego, kontakty z rówieśnikami i innymi osobami mogącymi mieć wpływ 
na jego zachowanie,
!podstawowe informacje o członkach rodziny nieletniego i stosunku rodziców lub opiekunów do nieletniego, 
podejmowanych oddziaływaniach wychowawczych, konfliktach istniejących w rodzinie.

➡ W toku wywiadu środowiskowego należy uwzględniać również informacje dotyczące 
sytuacji materialnej rodziców lub opiekunów oraz warunków bytowych rodziny. 

➡ W szczególnie uzasadnionych przypadkach można zasięgać informacji o przejawach 
patologii społecznej występujących w środowisku nieletniego.

Procedura wywiadu środowiskowego  

o nieletnich



➡ Wywiad środowiskowy przeprowadza się w terminie 14 dni od dnia otrzymania zlecenia, 

chyba że wyznaczony został inny termin. 

➡ Osoba przeprowadzająca wywiad środowiskowy jest obowiązana zachować w tajemnicy 

wszystkie okoliczności, o których dowiedziała się w związku z przeprowadzeniem wywiadu. 

➡ Sprawozdanie z wywiadu środowiskowego sporządza się w formie pisemnej i składa do akt 

w jednym egzemplarzu. 

➡ Sprawozdanie z wywiadu środowiskowego zawiera: 

1)   imię i nazwisko osoby przeprowadzającej wywiad,
2)   okoliczności ustalone w toku wywiadu,
3)   datę przeprowadzenia wywiadu,
4)   podpis osoby przeprowadzającej wywiad.

➡ Sprawozdanie z wywiadu środowiskowego może zawierać wniosek o uzyskanie innych 

niezbędnych informacji lub zasięgnięcie opinii, których potrzeba ujawniła się w związku z 

przeprowadzaniem wywiadu.

Procedura wywiadu środowiskowego  

o nieletnich


