
Warszawa, dnia 29 listopada 2010 roku 

Procedury współpracy służby kuratorskiej oraz funkcjonariuszy Policji w stosunku do 

osób wobec których wykonywane jest orzeczenie sądu w związku z popełnieniem 

czynów karalnych polegających na stosowaniu przemocy lub groźby bezprawnej. 

1. Zasady ogólne. 

1.  W celu szybkiej i właściwej wymiany informacji oraz skutecznej reakcji lub koniecznego 

oddziaływania na osoby, wobec których wykonywane jest orzeczenie sądu w związku z popełnieniem 

czynów karalnych polegających na stosowaniu przemocy lub groźby bezprawnej, Kuratorska służba 

sądowa oraz Policja nawiązują i utrzymują wzajemną współpracę. 

2.  W zależności od lokalnych potrzeb lub przyjętych zwyczajów, sposoby współpracy mogą być 

uregulowane oraz omawiane przez kierowników zespołów kuratorskiej służby sądowej oraz 

komendantów powiatowych/miejskich lub rejonowych Policji na wspólnych spotkaniach, 

organizowanych przy udziale, bądź za wiedzą prezesów sądów rejonowych. Należy wypracować, w 

oparciu o obowiązujące przepisy prawa, takie formy współpracy, które ze względu na uwarunkowania 

lokalne, przyniosą najbardziej efektywną wymianę informacji, a także różnorakie formy 

współdziałania i współoddziaływania na podopiecznych. 

3.  Kierownicy zespołów kuratorskiej służby sądowej sporządzają i na bieżąco aktualizują dane 

dotyczące poszczególnych rejonów pracy kuratorów sądowych (zakresy terytorialne działań 

kuratorów - ulice, dzielnice, miejscowości, rejony, etc.). Kuratorzy zawodowi sporządzają i na 

bieżąco aktualizują listę kuratorów społecznych, z którymi współpracują na danym terenie. 

4.  Komendanci jednostek organizacyjnych Policji prowadzą i na bieżąco aktualizują dane dotyczące 

dzielnicowych i przydzielonych im rejonów służbowych. 

5.  Kierownicy zespołów kuratorskiej służby sądowej oraz komendanci jednostek organizacyjnych 

Policji, na bieżąco wymieniają informacje, na temat podziałów terytorialnych pracy funkcjonariuszy 

publicznych (kuratorów sądowych i dzielnicowych). 

6.  W wyniku w/w działań każdy dzielnicowy powinien uzyskać informację dotyczącą danych 

kuratorów sądowych wykonujących działania na terenie, w którym pełni służbę, a każdy kurator 

sądowy informację jaki dzielnicowy/dzielnicowi pełnią służbę na terenie wykonywania przez niego 

czynności służbowych. 

2. Procedury szczegółowe. 

7.  W każdym przypadku przydzielenia sprawy dozorowej skazanego za przestępstwo polegające na 

stosowaniu przemocy lub groźby bezprawnej kuratorowi sądowemu, do dozorowanego jest 

przesyłana informacja o powierzeniu sprawowania dozoru konkretnemu kuratorowi sądowemu, wraz 

z pouczeniem i danymi teleadresowymi Zespołu oraz konkretnego kuratora sądowego - zgodnie ze 

stosownym załącznikiem do metodologii prowadzenia dokumentacji dozoru (podobne czynności będą 

miały miejsce w sprawach związanych z nadzorem nad nieletnim, w związku z popełnieniem czynu 

karalnego polegającym na stosowaniu przemocy lub groźby bezprawnej). 

8.  W/w informację (zgodnie ze stosownym załącznikiem do metodologii prowadzenia dokumentacji 

dozoru z pominięciem pouczenia) należy jednocześnie przesłać do komendanta powiatowego 

(miejskiego/rejonowego) Policji, właściwego ze względu na miejsce pobytu podopiecznego. 

9.  Po wpłynięciu w/w informacji do jednostki Policji, pismo, po odnotowaniu w obowiązującej 

dokumentacji kancelaryjnej zostanie przekazane drogą służbową dzielnicowemu, właściwemu ze 

względu na miejsce pobytu podopiecznego celem zapoznania. 

10.  Kurator sądowy, gromadząc dane do sporządzenia sprawozdania z objęcia dozoru lub nadzoru wobec 
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nieletniego - sprawcy czynu karalnego, jeśli zachodzi taka potrzeba nawiązuje kontakt z 

dzielnicowym w celu wymiany informacji o podopiecznym. Forma kontaktu jest dowolna, 

uzasadniona potrzebami konkretnego przypadku. Wskazane jest jednak, aby pierwsze spotkanie 

kuratora z dzielnicowym w sprawie, odbyło się w drodze osobistego spotkania, chyba że kontakty 

danego kuratora z dzielnicowym odbywają się cyklicznie. Kurator powinien także udzielić 

dzielnicowemu informacji dot. treści orzeczenia, w celu omówienia ewentualnych wspólnych 

oddziaływań. Kurator sądowy omawia także z dzielnicowym sposoby dalszej współpracy oraz formy 

kontaktu. 

11.  W zależności od uprzednich ustaleń, kurator sądowy informuje dzielnicowego o istotnych 

zdarzeniach, dotyczących podopiecznego. 

12.  W przypadku, gdy dzielnicowy w związku z wykonywaniem czynności służbowych pozyska 

informacje o dokonanej wobec podopiecznego interwencji, zatrzymaniu, zatrzymaniu w związku z 

przewiezieniem na Izbę Wytrzeźwień, prowadzonym postępowaniu przygotowawczym lub w 

sprawach o wykroczenie, poszukiwaniu, tymczasowym aresztowaniu, a także innych istotnych 

okolicznościach powiadamia kuratora sądowego w najszybszy możliwy sposób. W szczególności, w 

razie orzeczenia obowiązków probacyjnych, związanych z powstrzymaniem się od nadużywania 

alkoholu, powstrzymaniem się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, zakazem 

zbliżania się do określonych miejsc lub osób, zakazem kontaktowania się z określonymi osobami, 

dzielnicowy powinien poinformować kuratora o wszelkich sygnałach świadczących o możliwym 

naruszaniu w/w obowiązków. 

13.  Z każdego spotkania lub kontaktu należy sporządzić krótką adnotację w dokumentacji właściwej dla 

danej służby, w której należy zamieścić podjęte ustalenia lub informacje (kuratorzy sądowi mogą 

odnotować w/w informacje w karcie czynności lub sprawozdaniu, a dzielnicowi w notatniku 

służbowym). 

14.  W sytuacji, gdy dzielnicowy nie dysponuje informacją dotyczącą podopiecznego, zgodnie z § 10 

zarządzenia nr 528 Komendanta Głównego Policji z dnia 06 czerwca 2007 r. w sprawie form i metod 

wykonywania zadań przez dzielnicowego i kierownika rewiru dzielnicowych, dąży do ich pozyskania. 

W przypadku ustalenia istotnych informacji dzielnicowy przekazuje je właściwemu kuratorowi w 

formie ustalonej przez kierowników zespołów kuratorskiej służby sądowej i komendantów jednostek 

organizacyjnych Policji. 

15.  W sytuacji, gdy kurator sądowy nie dysponuje informacją dotyczącą skazanego, która jest konieczna 

dla podjęcia właściwych czynności, a skazany przebywa poza terenem właściwości kuratora 

sądowego, w razie potrzeby może zwrócić się pisemnie (lub w inny, uzgodniony uprzednio sposób) 

do komendanta powiatowego/miejskiego lub rejonowego właściwego dla miejsca pobytu skazanego, 

o udzielenie informacji będącej w jego posiadaniu. Czynność ta nie może wywoływać dodatkowych 

działań zwłaszcza realizowanych poza jednostką Policji. 

16.  W zależności od potrzeby, możliwe są wspólne działania dzielnicowych i kuratorów sądowych w 

zakresie skutecznego oddziaływania na podopiecznego (np. wspólne wizyty domowe, etc.). Zakres i 

sposób wspólnych działań pomiędzy kuratorem, a dzielnicowym powinien być zgodny z ustalonymi 

zasadami współpracy przez kierowników zespołów kuratorskiej służby sądowej oraz komendantów 

jednostek organizacyjnych Policji. 

17.  W przypadku zakończenia dozoru/nadzoru w inny sposób aniżeli na skutek upływu okresu próby albo 

w przypadku zmiany kuratora sądowego w trakcie dozoru, np. z uwagi na zmianę miejsca pobytu 

skazanego, dzielnicowy, dotychczas właściwy miejscowo, powinien zostać o tym poinformowany 

przez dotychczasowego lub kolejnego kuratora, albo Kierownika Zespołu Kuratorskiej Służby 

Sądowej ewentualnie pracownika Zespołu. 

18.  W zakresie skutecznego oddziaływania na podopiecznego i wymiany informacji, dopuszczalne są 

inne, dodatkowe formy i sposoby współpracy w tym zakresie, w zależności od potrzeb lub uzgodnień 

podjętych przez jednostki organizacyjne Policji i Zespoły kuratorskiej służby sądowej. 
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3. Procedury przejściowe. 

19.  Informacje dotyczące spraw dozorowych (nadzorów) w związku z popełnieniem czynów karalnych 

polegających na stosowaniu przemocy lub groźby bezprawnej, prowadzonych przez kuratorów 

sądowych, przed wejściem w życie niniejszej procedury, powinny być przekazane nie później niż do 

dnia 30 września 2011 r. komendantowi powiatowemu (miejskiemu/rejonowemu) Policji, 

właściwemu ze względu na miejsce pobytu podopiecznego, uwzględniając warunki lokalne i 

możliwości techniczne przekazania informacji. 

20.  Informacje dotyczące spraw dozorowych prowadzonych przez kuratorów sądowych przed wejściem 

w życie niniejszej procedury wobec sprawców przemocy lub groźby jej użycia w stosunku do 

najbliższych (sprawy dotyczące przemocy w rodzinie w rozumieniu definicji z art. 2 pkt 2 Ustawy o 

przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie) powinny być przekazane niezwłocznie, nie później niż do 

dnia 31 grudnia 2010 roku. 

 

 

 


