
Na podstawie art. 84 § 5 ustawy z dnia 26 paêdzier-
nika 1982 r. o post´powaniu w sprawach nieletnich
(Dz. U. Nr 35, poz. 228, z 1992 r. Nr 24, poz. 101, z 1995 r.
Nr 89, poz. 443, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 83,
poz. 931 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 91, poz. 1010)
zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) tryb i szczegó∏owe zasady tworzenia i znoszenia
oÊrodków kuratorskich,

2) zakres dzia∏ania i organizacj´ oÊrodków kurator-
skich,

3) sposób wykonywania nadzoru nad oÊrodkami ku-
ratorskimi.

§ 2. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o:

1) oÊrodku — nale˝y przez to rozumieç oÊrodek kura-
torski,

2) prezesie sàdu okr´gowego — nale˝y przez to rozu-
mieç prezesa sàdu okr´gowego w∏aÊciwego ze
wzgl´du na siedzib´ oÊrodka,

3) prezesie sàdu rejonowego — nale˝y przez to rozu-
mieç prezesa sàdu rejonowego, przy którym dzia∏a
oÊrodek,

4) kwocie bazowej — nale˝y przez to rozumieç kwot´
bazowà dla sàdowych kuratorów zawodowych,
której wysokoÊç ustalonà wed∏ug odr´bnych zasad
okreÊla ustawa bud˝etowa na dany rok,

5) uczestniku — nale˝y przez to rozumieç nieletniego
skierowanego do oÊrodka na podstawie orzeczenia
sàdu rodzinnego.

§ 3. 1. OÊrodki tworzy si´ przy sàdach rejonowych
w iloÊci zale˝nej od potrzeb lokalnych, uwzgl´dniajàc
w szczególnoÊci liczb´ spraw nieletnich oraz stopieƒ
ich demoralizacji.

2. Przy sàdzie rejonowym mo˝e dzia∏aç wi´cej ni˝
jeden oÊrodek.

3. OÊrodki mogà byç sprofilowane ze wzgl´du na
stopieƒ demoralizacji uczestników.

4. Dzia∏alnoÊç oÊrodka jest finansowana ze Êrod-
ków bud˝etu sàdu rejonowego.

§ 4. 1. Prezes sàdu okr´gowego tworzy i znosi
oÊrodki w obszarze w∏aÊciwoÊci sàdu okr´gowego na
wniosek prezesa sàdu rejonowego po zasi´gni´ciu opi-
nii kuratora okr´gowego.

2. Wzór aktu utworzenia oÊrodka kuratorskiego sta-
nowi za∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia.

3. Wzór aktu zniesienia oÊrodka kuratorskiego sta-
nowi za∏àcznik nr 2 do rozporzàdzenia.

§ 5. 1. OÊrodek prowadzi dzia∏alnoÊç profilaktycznà,
opiekuƒczo-wychowawczà i resocjalizacyjno-terapeu-
tycznà, zmierzajàc do zmiany postaw uczestników
w kierunku spo∏ecznie po˝àdanym, zapewniajàcym
prawid∏owy rozwój ich osobowoÊci, w szczególnoÊci
poprzez:

1) zaspokajanie potrzeb osobowoÊciowych,

2) rozwiàzywanie problemów psychicznych,

3) uczenie samodzielnego radzenia sobie z trudno-
Êciami ˝yciowymi,

4) eliminowanie zaniedbaƒ wychowawczych i eduka-
cyjnych oraz wyrównywanie zaniedbaƒ Êrodowi-
skowych,

5) wdra˝anie do przestrzegania norm spo∏ecznych,

6) rozwijanie zainteresowaƒ,

7) wyrabianie w∏aÊciwych nawyków sp´dzania czasu
wolnego,

8) roz∏adowywanie napi´ç emocjonalnych,

9) kszta∏towanie poczucia odpowiedzialnoÊci i opie-
kuƒczoÊci.

2. W celu realizacji zadaƒ, o których mowa w ust. 1,
w oÊrodku organizuje si´ zaj´cia z uczestnikami oraz
inicjuje wspó∏prac´ z instytucjami paƒstwowymi, spo-
∏ecznymi, jednostkami samorzàdowymi, w szczegól-
noÊci z powiatowym centrum pomocy rodzinie, oraz
osobami godnymi zaufania.

3. W celu realizacji zadaƒ, o których mowa w ust. 1,
w oÊrodku organizowane sà tak˝e spotkania z rodzica-
mi lub opiekunami uczestników, majàce na celu:

1) dokonywanie analizy przebiegu procesu wychowa-
nia,

2) ustalenie dalszych metod post´powania.

§ 6. 1. Przyj´cie uczestnika do oÊrodka nast´puje na
podstawie orzeczenia sàdu.

2. Kierownik oÊrodka mo˝e zwróciç si´ do sàdu
o do∏àczenie do orzeczenia opinii psychologiczno-pe-
dagogicznej o uczestniku, je˝eli by∏a sporzàdzona.
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3. Kierownik oÊrodka po otrzymaniu odpisu orze-
czenia wzywa rodziców lub opiekuna uczestnika do
spowodowania jego stawienia si´ w oÊrodku w termi-
nie oznaczonym w wezwaniu.

§ 7. 1. Zaj´cia z uczestnikami realizuje si´ w szcze-
gólnoÊci metodà pracy:

1) grupowej,

2) z indywidualnym przypadkiem,

3) Êrodowiskowej.

2. Zaj´cia z uczestnikami polegajà w szczególnoÊci
na:

1) organizowaniu czasu wolnego,

2) nawiàzywaniu wspó∏pracy ze Êrodowiskiem,

3) prowadzeniu terapii,

4) udzielaniu pomocy w usuwaniu zaniedbaƒ wycho-
wawczych i edukacyjnych.

3. Zaj´cia z uczestnikami odbywajà si´ w siedzibie
oÊrodka.

4. Je˝eli przemawiajà za tym wzgl´dy organizacyj-
ne lub wychowawcze, zaj´cia mogà odbywaç si´ poza
siedzibà oÊrodka.

5. Podczas zaj´ç w oÊrodku uczestnikom przys∏ugu-
je do˝ywianie. Prezes sàdu rejonowego ustala dziennà
stawk´ na do˝ywianie uczestnika w wysokoÊci od 2 do
4 promili kwoty bazowej.

§ 8. 1. Zaj´cia z uczestnikami prowadzà kierownik
oÊrodka oraz rodzinni kuratorzy zawodowi i spo∏eczni.

2. Zaj´cia, o których mowa w § 7 ust. 2 pkt 3, mogà
prowadziç wy∏àcznie osoby posiadajàce uprawnienia
terapeutyczne.

3. Zaj´cia, o których mowa w § 7 ust. 2 pkt 1, 2 i 4,
mogà prowadziç tak˝e inne osoby, je˝eli posiadajà od-
powiednie umiej´tnoÊci i uzyska∏y pisemnà zgod´ kie-
rownika oÊrodka.

4. Osoba prowadzàca zaj´cia w oÊrodku pracuje
z grupà nie wi´kszà ni˝ 10 osób.

5. Kuratorzy spo∏eczni oraz osoby, o których mowa
w ust. 2 i 3, mogà prowadziç zaj´cia odp∏atnie albo nie-
odp∏atnie jako wolontariusze.

§ 9. 1. OÊrodek jest czynny w ciàgu ca∏ego roku ka-
lendarzowego, w dniach i godzinach dostosowanych
do rzeczywistych potrzeb uczestników, w czasie nie
krótszym ni˝ 20 godzin zegarowych tygodniowo.

2. Prezes sàdu okr´gowego — na uzasadniony
wniosek prezesa sàdu rejonowego — mo˝e zawiesiç
prowadzenie zaj´ç w oÊrodku na okres nieprzekracza-
jàcy ∏àcznie trzech miesi´cy w roku kalendarzowym,

w szczególnoÊci w okresie przerw w nauce szkolnej, je-
˝eli w okresie zawieszenia uczestnicy zostanà skiero-
wani do innego oÊrodka, po∏o˝onego w obszarze w∏a-
ÊciwoÊci sàdu rejonowego, przy którym dzia∏a oÊro-
dek.

§ 10. 1. Prezes sàdu rejonowego powierza obowiàz-
ki kierownika oÊrodka rodzinnemu kuratorowi zawodo-
wemu po zasi´gni´ciu opinii kuratora okr´gowego.

2. Prezes sàdu rejonowego odwo∏uje kierownika
oÊrodka:

1) na jego proÊb´ albo

2) z inicjatywy w∏asnej po zasi´gni´ciu opinii kurato-
ra okr´gowego.

§ 11. Do obowiàzków kierownika oÊrodka nale˝y:

1) organizowanie i koordynowanie pracy oÊrodka,

2) sporzàdzanie i przedstawianie prezesowi sàdu rejo-
nowego do zatwierdzenia:

a) rocznych planów pracy,

b) sprawozdaƒ z rocznej dzia∏alnoÊci oÊrodka,

c) rocznych planów finansowych w zakresie dzia-
∏alnoÊci oÊrodka,

3) przekazywanie do w∏aÊciwego sàdu rodzinnego pi-
semnych sprawozdaƒ o ka˝dym uczestniku w ter-
minach okreÊlonych przez sàd, nie rzadziej jednak
ni˝ raz na szeÊç miesi´cy,

4) opracowywanie harmonogramu prowadzenia za-
j´ç w oÊrodku,

5) opiniowanie kandydatów do pracy w oÊrodku,

6) dokonywanie i do∏àczanie do akt osobowych rocz-
nych ocen pracy kuratorów prowadzàcych zaj´cia
z uczestnikami,

7) wspó∏udzia∏ z kuratorem okr´gowym w organizo-
waniu szkoleƒ doskonalàcych metody pracy
w oÊrodku,

8) wspó∏praca z instytucjami paƒstwowymi, spo∏ecz-
nymi, jednostkami samorzàdowymi oraz osobami
godnymi zaufania w zakresie dzia∏alnoÊci profilak-
tycznej, opiekuƒczo-wychowawczej i resocjaliza-
cyjno-terapeutycznej,

9) zapewnienie uczestnikom bezpiecznych warunków
pobytu w oÊrodku,

10) prowadzenie w porozumieniu z g∏ównym ksi´go-
wym sàdu rejonowego bie˝àcych rozliczeƒ Êrod-
ków wydatkowanych na dzia∏alnoÊç oÊrodka,

11) prowadzenie zaj´ç z uczestnikami w wymiarze 6 go-
dzin zegarowych tygodniowo,

12) niezw∏oczne zawiadamianie w∏aÊciwego sàdu rejo-
nowego o podejrzeniu pope∏nienia przez uczestni-
ka czynu zabronionego,
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13) prowadzenie pe∏nej dokumentacji oÊrodka,

14) wykonywanie innych czynnoÊci, wynikajàcych
z dzia∏alnoÊci oÊrodka.

§ 12. 1. Prezes sàdu rejonowego powierza obowiàz-
ki w oÊrodku rodzinnemu kuratorowi zawodowemu na
wniosek kierownika oÊrodka.

2. Prezes sàdu rejonowego odwo∏uje kuratora,
o którym mowa w ust. 1:

1) na jego proÊb´ albo

2) z inicjatywy w∏asnej po zasi´gni´ciu opinii kierow-
nika oÊrodka.

§ 13. Do obowiàzków kuratora, o których mowa
w § 12 ust. 1, nale˝y:

1) prowadzenie zaj´ç z uczestnikami w wymiarze co
najmniej 8 godzin zegarowych tygodniowo zgod-
nie z rocznym planem pracy oÊrodka,

2) dokumentowanie przebiegu pracy z uczestnikami
poprzez:

a) dokonywanie bie˝àcych wpisów w dzienniku za-
j´ç,

b) dokonywanie systematycznych wpisów w arku-
szach spostrze˝eƒ,

c) sporzàdzanie na podstawie arkuszy spostrze˝eƒ
— na polecenie kierownika oÊrodka — sprawoz-
daƒ, o których mowa w § 11 pkt 3,

3) udzia∏ w szkoleniach,

4) wykonywanie innych czynnoÊci wynikajàcych
z dzia∏alnoÊci oÊrodka.

§ 14. 1. OÊrodek prowadzi nast´pujàcà dokumenta-
cj´:

1) dziennik zaj´ç zgodnie z wzorem, stanowiàcym za-
∏àcznik nr 3 do rozporzàdzenia,

2) roczny plan pracy oÊrodka zgodnie z wzorem, sta-
nowiàcym za∏àcznik nr 4 do rozporzàdzenia,

3) arkusze spostrze˝eƒ o poszczególnych uczestni-
kach zgodnie z wzorem, stanowiàcym za∏àcznik nr
5 do rozporzàdzenia.

2. OÊrodek sporzàdza tak˝e:

1) sprawozdanie z rocznej dzia∏alnoÊci oÊrodka,

2) roczny plan Êrodków finansowych przeznaczonych
na potrzeby oÊrodka.

§ 15. 1. Minister SprawiedliwoÊci sprawuje nad-
zór nad oÊrodkami osobiÊcie lub przez wyznaczone
osoby.

2. Osoby powo∏ane do sprawowania nadzoru nad
oÊrodkami majà prawo wst´pu na teren oÊrodka, prze-
glàdania dokumentów i ˝àdania wyjaÊnieƒ.

3. Wykonywanie nadzoru nad oÊrodkami polega
w szczególnoÊci na:

1) kontroli sprawnoÊci dzia∏ania oÊrodków oraz prze-
strzegania praw i obowiàzków uczestników,

2) dokonywaniu analiz dokumentacji prowadzonej
w oÊrodku,

3) przeprowadzaniu wizytacji obejmujàcych ca∏o-
kszta∏t dzia∏alnoÊci oÊrodka,

4) przeprowadzaniu lustracji obejmujàcych wybrane
dziedziny dzia∏alnoÊci oÊrodka,

5) badaniu zasadnoÊci skarg i wniosków dotyczàcych
dzia∏alnoÊci oÊrodka.

4. Z przebiegu czynnoÊci, o których mowa w ust. 3
pkt 3 i 4, sporzàdza si´ sprawozdanie w terminie 14 dni
od ich zakoƒczenia. Sprawozdanie powinno zawieraç
w szczególnoÊci dane dotyczàce zakresu czynnoÊci,
omówienie przebiegu czynnoÊci oraz zwi´z∏e ustalenie
ich wyników wraz z zaleceniami pokontrolnymi, zmie-
rzajàcymi do usuni´cia stwierdzonych uchybieƒ i zapo-
bie˝enia ich powstawaniu.

5. Odpis sprawozdania przesy∏a si´ prezesowi sàdu
okr´gowego oraz kuratorowi okr´gowemu.

6. Prezes sàdu okr´gowego lub kurator okr´gowy
mo˝e w terminie 14 dni od dnia otrzymania sprawoz-
dania zg∏osiç zastrze˝enia, uwagi lub wnioski dotyczà-
ce ustaleƒ wyników kontroli i zaleceƒ pokontrolnych.

7. Minister SprawiedliwoÊci w terminie 30 dni od
dnia otrzymania zastrze˝eƒ, uwag lub wniosków, o któ-
rych mowa w ust. 6, zawiadamia zg∏aszajàcego o spo-
sobie ich za∏atwienia i wyznacza termin do wykonania
zaleceƒ pokontrolnych.

8. Prezes sàdu okr´gowego lub kurator okr´gowy
po up∏ywie wyznaczonego terminu do wykonania zale-
ceƒ pokontrolnych niezw∏ocznie przedstawia informa-
cj´ dotyczàcà zakresu i sposobu ich wykonania.

§ 16. Zakres i sposób wykonywania nadzoru nad
oÊrodkami przez prezesa sàdu okr´gowego i kuratora
okr´gowego regulujà odr´bne przepisy.

§ 17. Dotychczasowe kuratorskie oÊrodki pracy
z m∏odzie˝à stajà si´ oÊrodkami kuratorskimi w rozu-
mieniu rozporzàdzenia.

§ 18. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
29 paêdziernika 2001 r.

Minister SprawiedliwoÊci: S. Iwanicki
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WZÓR AKTU UTWORZENIA OÂRODKA KURATORSKIEGO

Sàd Okr´gowy

w ...........................................................

..................................................................
(miejscowoÊç, data)

Na podstawie art. 84 § 4 ustawy z dnia 26 paêdziernika 1982 r. o post´powaniu w sprawach nieletnich (Dz. U.
Nr 35, poz. 228, z 1992 r. Nr 24, poz. 101, z 1995 r. Nr 89, poz. 443, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 83, poz. 931
oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 91, poz. 1010):

1. Tworzy si´ z dniem ............................................................................... OÊrodek Kuratorski Nr .............................,

w ...................................................., przy ulicy ................................................................ Nr ............. m. ..................,
(kod pocztowy, miejscowoÊç)

przy Sàdzie Rejonowym w ...............................................................

2. Ustala si´ nast´pujàce dni i godziny pracy oÊrodka:

1. ......................................................................                      ...........................................................

2. ......................................................................                      ...........................................................

3. ......................................................................                      ...........................................................

4. ......................................................................                      ...........................................................

5. ......................................................................                      ...........................................................

6. ......................................................................                      ...........................................................
(wskazaç sta∏e dni tygodnia) (w godzinach od — do)

3. OÊrodek u˝ywa piecz´ci pod∏u˝nej o nast´pujàcej treÊci:

„OÊrodek Kuratorski Nr .......... w ........................................

przy Sàdzie Rejonowym w .................................................. .”

Prezes Sàdu Okr´gowego

............................................
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Za∏àcznik nr 2

WZÓR AKTU ZNIESIENIA OÂRODKA KURATORSKIEGO

Sàd Okr´gowy

w ...........................................................

..................................................................
(miejscowoÊç, data)

Na podstawie art. 84 § 4 ustawy z dnia 26 paêdziernika 1982 r. o post´powaniu w sprawach nieletnich (Dz. U.
Nr 35, poz. 228, z 1992 r. Nr 24, poz. 101, z 1995 r. Nr 89, poz. 443, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 83, poz. 931
oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 91, poz. 1010):

znosi si´ z dniem ................................................................................. OÊrodek Kuratorski Nr ....................,

w ......................................................................................., przy ulicy ................................. Nr ............. m. .................,
(kod pocztowy, miejscowoÊç)

przy Sàdzie Rejonowym w ...............................................................

Prezes Sàdu Okr´gowego

.............................................
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Za∏àcznik nr 3

DZIENNIK ZAJ¢å (ZESZYT Z PONUMEROWANYMI STRONAMI)

Cz´Êç I. Informacje podstawowe:

OÊrodek Kuratorski Nr ...........

przy Sàdzie Rejonowym

w .........................................

(dok∏adny adres placówki: 
miejscowoÊç, ulica, telefon, fax)

Kadra:

Kierownik: .........................................
(imi´ i nazwisko osoby)
(zaznaczyç, czy kurator zawodowy czy spo∏eczny)

Kuratorzy: .........................................

............................................................

............................................................

Inne osoby: .......................................

............................................................

............................................................

Czas pracy oÊrodka:

dni i godziny w uk∏adzie tygodniowym

poniedzia∏ek ..............................., czwartek ......................................,
wtorek ........................................., piàtek ...........................................,
Êroda ..........................................., sobota ..........................................,
niedziela .....................................,

Harmonogram prowadzenia zaj´ç w oÊrodku
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Dzieƒ tygodnia Godziny prowadzenia zaj´ç
Imi´ i nazwisko osoby 
prowadzàcej zaj´cia

poniedzia∏ek

wtorek

Êroda

czwartek

piàtek

sobota

niedziela



Cz´Êç II. Lista uczestników oÊrodka

Dziennik Ustaw Nr 120 — 9403 — Poz. 1294

Lp. Imi´ i nazwisko
Data 

urodzenia
Sygn. akt

Data
prawomocnoÊci

orzeczenia 
o skierowaniu 

do oÊrodka

Data 
rozpocz´cia 

zaj´ç 
w oÊrodku

Data
prawomocnoÊci

orzeczenia 
o zwolnieniu 

z zaj´ç 
w oÊrodku

Cz´Êç III. Lista obecnoÊci uczestników w poszczególnych dniach roku z rozbiciem na 12 miesi´cy.

Cz´Êç IV. Opis zaj´ç prowadzonych w oÊrodku z rozbiciem na 52 tygodnie z uwzgl´dnieniem zapisu
codziennego wed∏ug wzoru:

Data Temat zaj´ç Uwagi
Podpis prowadzàcego

zaj´cia

Cz´Êç V. Informacje o przeprowadzonych kontrolach

Data Forma Temat Kontrolujàcy Podpis

imi´ i nazwisko
stanowisko
s∏u˝bowe



Za∏àcznik nr 4

ROCZNY PLAN PRACY OÂRODKA Z ROZBICIEM NA POSZCZEGÓLNE MIESIÑCE
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Cele i zadania Temat Sposób realizacji Miesiàc
Osoba

odpowiedzialna 
za realizacj´

Uwagi

Za∏àcznik nr 5

ARKUSZ SPOSTRZE˚E¡ O UCZESTNIKU

Imi´ i nazwisko uczestnika

Data Opis zachowania
Wnioski do pracy
wychowawczej

Podpis osoby 
dokonujàcej wpisu


