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ROZPORZ DZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI 

z dnia 12 sierpnia 1998 r. 

w sprawie r gulami nu czynności kuratora sądowego 
w zakresie przeprowadzania wywia u środowiskowego oraz wzoru kwestionariusza tego wywiadu. 

Na podstawie art. 214 § 7 ustawy z d ia 6 czerwca 
1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, 
poz. 555) zarządza się, co następuje: 

§ 1.1 . Organem uprawnionym do prz prowadzania 
wywiadu środowiskowego w postępoJaniu karnym 
jest zawodowy kurator sądowy, zwany I alej "kurato
rem". 

2. Wywiad środowiskowy przeprowadza kurator 

właściwy dla miejsca pobytu OSkarżonelo' 

3. Jeżeli oskarżony ma miejsce zami szkania, pra
cy lub nauki w miejscowości znajdującej ię poza okrę
giem, w którym kurator działa, przeprovyadzający wy
wiad kurator może zwrócić się do inr/ego kuratora 
o przeprowadzenie wywiadu środowiskj-:vegO w okre
ślonym zakresie, w ramach pomocy pra r nej. 

4. W stosunku do nieletniego, któ ~y odpowiada 
przed sądem powszechnym, stosuje się przepisy doty
czące wywiadów środowiskowych prze rowadzanych 
w sprawach nieletnich. 

§ 2.1. Kurator przeprowadza wywiad! środowisko

wy w miejscu pobytu i zamieszkania OSkl rżonego oraz 
w miejscu jego pracy lub nauki. 

2. Kurator, przeprowadzając wywia środowisko

wy, zbiera niezbędne informacje od rOdZir y oskarżone
go, sąsiadów, przełożonych oskarżoneg w miejscu je
go pracy, nauczycieli lub wychowawcó w szkole oraz 
od innych osób lub instytucji, które mog posiadać nie
zbędną wiedzę o oskarżonym. 

3. W razie potrzeby przeprowadzenia wywiadu śro

dowiskowego w odniesieniu do żołnierza w czynnej 
służbie wojskowej, w szczególnie uzasa9nionych przy
padkach kurator może zwracać się o nadesłanie nie
zbędnych informacji do dowódcy jedn stki, w której 
żołnierz ten pełni służbę wojskową. 

§ 3. Wywiad środowiskowy może b ć przeprowa
dzany od godziny 600 do godziny 2200

. 

§ 4. 1. Wywiad środowiskowy Obej~ Uje w szcze-
gólności informacje dotyczące: I 

1) zachowania się oskarżonego, 

2) warunków środowiskowych oskarżonego, 

3) sytuacji bytowej oskarżonego i jego rodziny, 

4) sposobu spędzania przez oskarżonego wolnego 
czasu, 

5) przebiegu i oceny pracy zawodowej lub nauki 
oskarżonego, 

6) kontaktów oskarżonego z grupami środowiskowy
mi patologii społecznej, a w szczególności ze śro
dowiskiem przestępczym, nadużywającym alkoho
lu lub środków odurzających, 

7) stanu zdrowia oskarżonego, z uwzględnieniem zna
nej w jego środowisku informacji dotyczącej stanu 
zdrowia, w tym psychicznego, uzależnienia od al
koholu lub środków odurzających. 

2. Na polecenie organu zarządzającego kurator ma 
obowiązek uzupełnić przeprowadzony wywiad środo
wiskowy. 

§ 5. 1. Po przeprowadzeniu wywiadu środowisko
wego kurator wypełnia kwestionariusz, którego wzór 
stanowi załącznik do rozporządzenia. 

2. Wypełniony kwestionariusz wywiadu środowi 

skowego kurator przesyła niezwłocznie organowi, któ
ry zarządził jego przeprowadzenie. 

§ 6. Wywiad środowiskowy powinien być przepro
wadzony w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez 
kuratora zarządzenia o jego przeprowadzeniu. Organ 
zarządzający może wyznaczyć inny termin przeprowa
dzenia wywiadu środowiskowego. 

§ 7. Kurator przeprowadzający wywiad środowi
skowy jest obowiązany zachować w tajemnicy wszyst
kie okoliczności, o których dowiedział się w związku 
z przeprowadzaniem tego wywiadu . 

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
1 września 1998 r. 

Minister Sprawiedliwości: H. Suchocka 
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Załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości 
z dnia 12 sierpnia 1998 r. (poz. 695) 

WZÓR KWESTIONARIUSZA WYWIADU ŚRODOWISKOWEGO 
PRZEPROWADZONEGO PRZEZ ZAWODOWEGO KURATORA SĄDOWEGO 

Imię i nazwisko zawodowego kuratora sądowego przeprowadzającego wywiad środowiskowy oraz oznaczenie 

sądu zatrudniającego kuratora ................. .. .. .... .... .... ... ... ......... .. ........... ... ..... .... .... ... ..... .... .... ........ .... ....... ............ .. ..... .. . 

Data i miejsce przeprowadzenia wywiadu środowiskowego ............. .............. ... .......... .... ....... ............... ... .. ............. . 

Sygnatura akt sprawy, w której zarządzono przeprowadzenie wywiadu środowiskowego .... ...... ... ..... .. ........ ....... . 

I. Dane osobowe oskarżonego : 

1. Imię i nazwisko ..... ........ ........ .. ............ ...... ... ....... .. ................... .. ................................................................ .... .. ...... . 

2. Imiona rodziców ............. ........................ ...... ........ ... .. ... ....... .. .. .. ....... ......... ....... ... ......... .. ... .... ...... ... ... .. ... ..... ... ....... . 

3. Data i miejsce urodzenia ..... ....... ... .. ... ........ ............................................. .. ..... ... ......... ..... .... ................... ........ ... .... . 

4. Stan cywilny ............................. .... .... ...... .. .. ...... .............. ...... ....... .......... ... ... ... ..... ....... .. .... .... ..... .......... ...... .......... .. . 

5. Wykształcenie .... ............. .. ...... ... ..... .... ........ ..................... ......... .............. ..... .......... ... ...... ... ................................. ... . 

6. Zawód (wyuczony, wykonywany) ............ ...... ...... ... .. ... ....... .. ........ ... .... ..... ....................................... ......... .. .. .... ... . 

7. Praca zawodowa (pracuje, pracuje dorywczo, nie pracuje) ...... .... ..... .. .............................................................. . 

II. Charakterystyka środowiska rodzinnego oskarżonego, z uwzględnieniem jego zachowania i warunków 

bytowych rodziny ....................................... ............ ................................................ .... ........... .................. .. ... ....... .... .. . 
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III. Charakterystyka środowiska szkolnego oskarżonego, z uwzględnieniem wyników nauczania i ewentualnych 

trudności wychowawczych .......... ..... .............. ...... ........ ............................. ... ........... ...... ............. ............................. . 

IV. Charakterystyka środowiska zawodowego oskarżonego, z uwzględnieniem jego stosunku do pracy .............. . 

V. Charakterystyka stanu zdrowia oskarżonego, z uwzględnieniem znanej w jego środowisku informacji 

dotyczącej jego stanu zdrowia , a w szczególności choroby psychicznej, uzależnienia od alkoholu lub środków 

odurzających (stopień ograniczenia zdolności do pracy, renta) ................................ ... ... ........ ............................... .. 

VI. Własne spostrzeżenia i konkluzje kuratora sądowego sporządzającego wywiad ..... ........ .............. .................. .. 

(podpis zawodowego kuratora sądowego) 


