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Kurator sądowy to funkcjonariusz publiczny, który
na podstawie prawa (Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r.
o kuratorach sądowych, Dz.U. 2001 Nr 98
poz.
1071)
pełni
rolę
wychowawczoresocjalizacyjną nad swoimi podopiecznymi.
Kuratorzy
sądowi
wykonujący
orzeczenia
w sprawach karnych są kuratorami dla dorosłych,
a wykonujący orzeczenia w sprawach rodzinnych
i nieletnich są kuratorami rodzinnymi.
Zadania zawodowe:
•

dozór nad osobami podopiecznymi, wobec
których zastosowano kary ograniczenia
wolności
bądź
warunkowo
umorzono
postępowanie karne,

• nadzorowanie
wykonywania
przez
podopiecznych prac użytecznych społecznie,
będących zamiennikiem kary grzywny,
•

prowadzenie
wywiadów środowiskowych,
dotyczących funkcjonowania podopiecznych,
obejmujących: wizyty w miejscu zamieszkania
bądź w zakładach, w których aktualnie
przebywają,

• sprawowanie opieki postpenitencjarnej nad
osobami opuszczającymi zakłady karne i ich
rodzinami,
• sprawowanie nadzoru w sprawach opiekuńczych
dotyczących ograniczenia władzy rodzicielskiej,
• współpraca z placówkami, które zajmują się
resocjalizacją, opieką, wychowaniem, leczeniem
i świadczeniem pomocy społecznej.

z mniej restrykcyjnymi wymaganiami dotyczącymi
wykształcenia (wystarczy wykształcenie średnie).
Natomiast w przypadku kuratora zawodowego
wymagane jest wykształcenie kierunkowe wyższe –
pedagogika, psychologia, socjologia, prawo
lub studia podyplomowe. Aby zostać zawodowym
kuratorem sądowym, należy zdać egzamin
kuratorski poprzedzony aplikacją. Kuratorem
zawodowym może być osoba, która:
• posiada obywatelstwo polskie i korzysta
z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
• jest nieskazitelnego charakteru;
• jest zdolna ze względu na stan zdrowia
do
pełnienia
obowiązków
kuratora
zawodowego;
• ukończyła wyższe studia magisterskie z zakresu
nauk
pedagogiczno-psychologicznych,
socjologicznych lub prawnych albo inne wyższe
studia magisterskie i studia podyplomowe z
zakresu nauk pedagogiczno-psychologicznych,
socjologicznych lub prawnych;
• odbyła aplikację kuratorską;
• zdała egzamin kuratorski.
Po odbyciu aplikacji kuratorskiej, która trwa jeden
rok, przyszły kurator sądowy może zacząć pracę
w Sądzie Rejonowym, gdzie uzyskuje patrona.
Minister Sprawiedliwości, na wniosek prezesa sądu
okręgowego, może, w szczególnie uzasadnionych
wypadkach, zwolnić od obowiązku odbycia
aplikacji kuratorskiej i złożenia egzaminu
kuratorskiego.
Wymagania psychofizyczne:
•
•
•

Warunki podjęcia pracy w zawodzie:
Ze względu na zakres działań kuratorów sądowych
można
podzielić
na
zawodowych
i
społecznych
(pracujących
społecznie).
W przypadku tych drugich mamy do czynienia

•
•

odporność psychiczna,
samokontrola,
umiejętność łatwego wchodzenia we wszelkie
relacje społeczne, nawiązywania kontaktu
z
ludźmi
i
umiejętność
wczuwania
się w problemy innych,
takt, wyrozumiałość, cierpliwość i umiejętność
łagodzenia sytuacji konfliktowych,

•
•
•

spostrzegawczość i umiejętność podejmowania
szybkich decyzji
odpowiedzialność, zaangażowanie,
samodzielność
asertywność

Przeciwwskazania do wykonywania zawodu:
•
•
•
•

niepełnosprawność (duże lub nieskorygowane
wady i dysfunkcje narządu słuchu, wzroku,
wymowy)
trudności
w
nawiązywaniu
kontaktów
interpersonalnych,
słaba sprawność fizyczna,
choroby psychiczne.
Możliwości i szanse zatrudnienia:

Kurator sądowy jest funkcjonariuszem publicznym
pełniącym swoje obowiązki w środowisku
podopiecznych, czyli w zakładach zamkniętych
(zakładach karnych, placówkach opiekuńczo –
wychowawczych i leczniczo-rehabilitacyjnych) oraz
w miejscach zamieszkania osób, wobec których
toczy się postępowanie karne (podopiecznych).
Płace:
Zarobki kuratorów są zróżnicowane biorąc pod
uwagę charakter ich działania. Kurator zawodowy
może zarobić miesięcznie średnio około 3500-5900
zł brutto. Wszystko zależy od doświadczenia
zawodowego i zajmowanego stopnia. Do pensji
stałej często dochodzą różnego typu dodatki
w postaci dodatków terenowych czy patronackich.
Kuratorzy społeczni otrzymują zazwyczaj zwrot
kosztów w postaci miesięcznego ryczałtu
za wydatki, jakie ponosi w ramach odwiedzin
podopiecznych. Wynagrodzenie otrzymuje również
za każdy wywiad środowiskowy, jaki uda mu
się przeprowadzić.
(http://www.careego.pl/1885/kurator-sadowy-jakzostac-kuratorem-ile-zarabia-kurator-sadowy/).

