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I. Wstęp,  zakres działania i przeznaczenie programu  
 

Program „Kurator Rodzinny” jest systemem (kompletem oprogramowania) przeznaczonym do ewidencji  

i obsługi spraw prowadzonych przez kuratorską służbę sądową dla małoletnich.  Program umożliwia 

ewidencjonowanie spraw z kontrolek i wykazów; Nwk, Opmk, Opk, Alkk, K, Wr oraz  

w kontrolkach starego typu: Nw, Opm, Op, Alk, K.   Ponadto, istnieje możliwośd rejestrowania spraw  

we własnych dodatkowych kontrolkach lub wykazach (z dowolnym oznaczeniem, np. NwkX), które  

definiuje się jako typ pochodny któregoś z wyżej wymienionych wykazów lub kontrolek.  Sprawy 

zarejestrowane w dodatkowych kontrolkach  są uwzględniane we wszystkich obliczeniach oraz 

sprawozdaniach. 

System umożliwia wykonywanie różnorodnych zestawieo i sprawozdao, w szczególności MS-S40 

(sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej)  oraz wykazami „Obciążenie kuratorów zawodowych 

wg standardów” i „Obciążenie kuratorów zawodowych wywiadami zleconymi”.  

Program umożliwia łatwe wyszukiwanie spraw wg dowolnych kryteriów (wyszukiwanie zaawansowane), 

oraz automatyczne przywoływanie spraw które wymagają dalszych czynności, np. spraw w których zbliża się 

lub została przekroczona data kooca próby dozoru kuratora.  

System został wyposażony w terminarz spraw (oraz terminarz użytkownika), który umożliwia 

automatyczne przywoływanie spraw w zadanym terminie. Funkcjonalnośd ta jest użyteczna przy planowaniu 

czynności do wykonania w późniejszych terminach, np.  przy sporządzaniu sprawozdao dla Sądu.  

System jest zbudowany w sposób maksymalnie ułatwiający pracę kuratorom, np. wygląd spraw  

w wykazie lub kontrolce dokładnie odpowiada oficjalnie wymaganej wersji papierowej,  a otwarta sprawa 

zawiera komplet informacji w jednym oknie (dane pogrupowane są w przełączalnych zakładkach).  Wszystkie 

dane ze sprawy można wydrukowad na jednym wydruku  w postaci karty sprawy. 

Dostęp do spraw jest chroniony, w systemie istnieje możliwośd zdefiniowania grup użytkowników,  

dla których można szczegółowo ustalad poziom dostępu do spraw (pełny dostęp, tylko odczyt, brak dostępu) 

odrębnie dla każdego typu kontrolki. 

Program działa w środowisku Windows (XP, Vista, itp.) z wykorzystaniem serwera MS SQL 2005/2008.  
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II. Dane słownikowe  

 
Pracę z systemem należy rozpocząd od wprowadzenia lub uzupełnienia podstawowych danych 

słownikowych.  Do danych słownikowych w systemie zaliczono m.in. dane kuratorów zawodowych, kuratorów 

społecznych, instytucji (sądy, prokuratury, itp.) oraz osób fizycznych (osoby nadzorowane).  Pozostałe, ważne 

dla systemu dane słownikowe zgromadzono w opcji „Słowniki systemowe”. 

  

Dane słownikowe pozwalają na jednokrotne wprowadzenie danych, które będą później wykorzystywane 

do wskazania  podczas ustalania cech w sprawach. Zwykle zawierają informacje stałe (powtarzające się)  i  

służą m. in. do wyliczania sprawozdao oraz do filtrowania i grupowania zarejestrowanych spraw w 

kontrolkach i wykazach.  

 

 

Rysunek 1. Menu główne - Słowniki 

 

1. Słownik:  „Kuratorzy zawodowi” 

 
Słownik „Wykaz Kuratorów zawodowych” zawiera zarejestrowanych kuratorów zawodowych w systemie.  

Oprócz danych osobowych, słownik kuratorów zawodowych zawiera kolumny wskazujące na aktualną ilośd 

przydzielonych spraw czynnych i ogółem oraz kolumnę „Podwładni kuratora zawodowego”, w której 

wymienione są inicjały (oznaczenia) kuratorów społecznych, podlegających danemu kuratorowi 

zawodowemu. 

  

 

Rysunek 2. Słownik „Wykaz Kuratorów Zawodowych” 

file:///D:/tgs_d11/!Dokumentacja/Opis_Kurator_Karny/zrzuty/menu_slowniki.png
file:///D:/tgs_d11/!Dokumentacja/Opis_Kurator_Karny/zrzuty/kuratorzy_zawodowi_lista.png
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Do wprowadzania nowych kuratorów, bądź edycji danych już wprowadzonych danych, wywoływane jest 

poniższe okno edycji danych. Dodanie nowego kuratora - klawisz <Insert> lub przycisk [Nowy],  

modyfikowanie danych  - klawisz <Enter> lub przycisk [Zmiana].  

 

 

Rysunek 3. Okno edycji danych kuratora zawodowego 

W oknie edycji danych kuratora, oprócz danych podstawowych (imię, nazwisko, itd.),  należy podad także 

oznaczenie kuratora i numer zespołu. W polu ”Oznaczenie kuratora” należy wpisad jego inicjały.  

Wpisane oznaczenie będzie  wyświetlane w kolumnie „Przełożeni” w słowniku kuratorów społecznych (jeśli 

ten kurator będzie zdefiniowany jako przełożony dla danego kuratora społecznego). 

a) Lista spraw kuratora zawodowego 

 

W oknie słownika kuratorów zawodowych, dostępne są także inne funkcje dotyczące wskazanego  

kuratora. Przycisk [Sprawy+ pozwala na przywołanie okna z listą wszystkich spraw które są przydzielone 

bieżącemu kuratorowi zawodowemu.   

 

 

Rysunek 4. Widok – Lista spraw kuratora zawodowego  

file:///D:/tgs_d11/!Dokumentacja/Opis_Kurator_Karny/zrzuty/kuratorzy_zawodowi_rekord.png
file:///D:/tgs_d11/!Dokumentacja/Opis_Kurator_Karny/zrzuty/kuratorzy_zawodowi_sprawy.png
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b) Podwładni kuratora zawodowego 

 

Przycisk [Podwładni+ umożliwia przegląd  listy aktualnych podwładnych.  Podwładnymi kuratora 

zawodowego są kuratorzy społeczni.  Wyświetlona lista podwładnych (kuratorów społecznych) zawiera 

kolumny określające ile dany kurator społeczny ma przydzielonych spraw ogółem, oraz które z nich (ile) 

zostały mu przydzielone przez bieżącego kuratora zawodowego. Po wciśnięciu przycisku *Modyfikacja], 

pojawia się dodatkowa lista, umożliwiająca modyfikację  listy podwładnych danego kuratora zawodowego.  

W tym celu należy użyd przycisków na pasku oddzielającym listy.  

 

 

Rysunek 5. Lista aktualnych podwładnych kuratora zawodowego. 

 

Rysunek 6. Modyfikacja listy podwładnych kuratora zawodowego. 

 

c) Dodatkowe dane dla kuratora zawodowego (dla MS-S40) 

 

Ze słownika kuratorów zawodowych wywołuje się także dane dodatkowe kuratora zawodowego – 

przyciskiem [Dane]. Wprowadza się tu zbiorczą (kwartalnie) ilośd posiedzeo wykonawczych o których 

powiadomiono danego kuratora oraz ilośd wywiadów kontrolnych wykonanych przez kuratora w danym 

okresie.   Wprowadzenie tych wartości jest konieczne do poprawnego wyliczenia pozycji: Dział 2.2. Częśd I. 

sprawozdania MS-S40. Uwaga, wprowadzone wartości w danych dodatkowych będą zsumowane z ilościami 

posiedzeo wynikającymi z analizy spraw (liczba posiedzeo zarejestrowanych w sprawach).  Wprowadzona 

liczba wywiadów kontrolnych (w danym okresie) jest brana pod uwagę przy naliczaniu wartości dla kolumny 

10 w tabeli Dział 3. Częśd I. sprawozdania MS-S40.  

 

Poniżej okno z danymi dodatkowymi kuratora zawodowego oraz okno do edycji tych danych. 

file:///D:/tgs_d11/!Dokumentacja/Opis_Kurator_Rodzinny/zrzuty/kuratorzy_zawodowi_podwladni_lista.png
file:///D:/tgs_d11/!Dokumentacja/Opis_Kurator_Karny/zrzuty/kuratorzy_zawodowi_podwladni_modyfikacja.png
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Rysunek 7. Dodatkowe dane dla wskazanego kuratora zawodowego - lista 

 

Rysunek 8. Dodatkowe dane dla wskazanego kuratora zawodowego - okno edycji danych 

 

2. Słownik:  „Kuratorzy społeczni” 

 
Słownik „Wykaz Kuratorów społecznych” zawiera listę zarejestrowanych kuratorów społecznych  

w systemie.  Oprócz danych osobowych, słownik kuratorów społecznych zawiera kolumny wskazujące na 

aktualną ilośd spraw czynnych i spraw ogółem, oraz kolumnę „Przełożeni kuratora społecznego”, w której 

wymienione są inicjały (oznaczenia) kuratorów zawodowych, którym bieżący kurator społeczny podlega.  

 

Sposób edycji danych i funkcje zawarte w tym słowniku są analogiczne do słownika kuratorów 

zawodowych.  Z poziomu kuratora społecznego można przeglądad i ustalad jego przełożonych – po naciśnięciu 

przycisku [Przełożeni].   Dostępny jest również aktualny wykaz spraw przekazanych kuratorowi społecznemu,  

uruchamiany przyciskiem [Sprawy] . 

 

 

Rysunek 9. Słownik "Wykaz kuratorów społecznych" – lista 

 

file:///D:/tgs_d11/!Dokumentacja/Opis_Kurator_Karny/zrzuty/kuratorzy_zawodowi_dane_dodatkowe_lista.png
file:///D:/tgs_d11/!Dokumentacja/Opis_Kurator_Karny/zrzuty/kuratorzy_zawodowi_dane_dodatkowe_rekord.png
file:///D:/tgs_d11/!Dokumentacja/Opis_Kurator_Karny/zrzuty/kuratorzy_spoleczni_lista.png
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3. Słownik:  „Doradcy Tymczasowi” 

 
Słownik „Doradcy Tymczasowi” zawiera listę zarejestrowanych doradców tymczasowych lub opiekunów 

prawnych którzy występują w sprawach dla osób poddanych opiece lub dla których ustanowiono doradcę 

tymczasowego (w wykazie „Opmk” lub kontrolce „Opm”).  Jeżeli doradcą lub opiekunem w sprawie jest 

kurator zawodowy albo społeczny, należy go dodatkowo wprowadzid do tego słownika.  Oprócz danych 

osobowych, słownik doradców tymczasowych  zawiera kolumny wskazujące na aktualną ilośd spraw czynnych 

i spraw ogółem.  

Sposób edycji danych i funkcje zawarte w tym słowniku są analogiczne do słownika kuratorów 

zawodowych i społecznych.  Dla bieżącego rekordu (doradcy, opiekuna) można przeglądad aktualny wykaz 

spraw w których został on ustanowiony -  uruchamiany przyciskiem [Sprawy]. 

 

 

Rysunek 10. Słownik doradców tymczasowych i opiekunów prawnych - lista 

 

4. Słownik:  „Osoby fizyczne” 

 
Słownik osób fizycznych jest wywoływany po  uruchomieniu opcji „Słowniki -> Osoby fizyczne”.   

W słowniku przechowywane są dane personalne osób zarejestrowanych w sprawach.  Sposób dodawania 

nowych osób oraz edycja danych dla już wprowadzonych jest analogiczna jak w słownikach kuratorów.  

Podczas rejestrowania nowych spraw w kontrolkach i wykazach, wywoływana jest poniższa lista w celu 

wybrania osoby której będzie dotyczyła rejestrowana sprawa.  W kolumnie „Spraw og.” podawana jest łączna  

ilośd spraw w kontrolkach i wykazach  powiązanych z bieżącą osobą.   

 

Rysunek 11. Słownik „Wykaz osób fizycznych” 
 

file:///D:/tgs_d11/!Dokumentacja/Opis_Kurator_Rodzinny/zrzuty/doradcy_tymczasowi_lista.png
file:///D:/tgs_d11/!Dokumentacja/Opis_Kurator_Karny/zrzuty/osoby_fizyczne_lista.png
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Po naciśnięciu przycisku *Sprawy+ można przeglądad sprawy powiązane z bieżącą osobą w liście.  

Wewnątrz okna z listą spraw dot. danej osoby, można użyd przycisku [Otwórz], który otwiera wskazaną 

sprawę do przeglądu. 

 

Rysunek 12. Wykaz osób fizycznych - zarejestrowane sprawy dla bieżącej osoby 

 

Podczas rejestrowania nowej osoby w wykazie osób, system sprawdza kompletnośd danych personalnych. 

Wymaganymi polami są; imię, nazwisko, data urodzenia, miejsce urodzenia i adres zamieszkania.    

W przypadkach, gdy nie są znane wszystkie wymagane przez system dane, można zapisad rekord do bazy po 

zaznaczeniu opcji „Wymuś zapis bez wypełniania wszystkich wymaganych danych”.  

Poniżej okno edycji danych osoby. 

 

Rysunek 13. Słownik "Wykaz osób fizycznych" - okno edycji danych 

 

file:///D:/tgs_d11/!Dokumentacja/Opis_Kurator_Karny/zrzuty/osoby_fizyczne_sprawy.png
file:///D:/tgs_d11/!Dokumentacja/Opis_Kurator_Karny/zrzuty/osoby_fizyczne_rekord.png
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5. Słownik:  „Instytucje” 

 
Słownik dostępny po uruchomieniu opcji „Słowniki -> Instytucje” zawiera dane instytucji 

zarejestrowanych w systemie.  Zwykle są to sądy, prokuratury, zakłady karne, itp.   Zasady wprowadzania, 

oraz edycji danych są tu takie same jak w innych słownikach. Słownik instytucji jest wykorzystywany podczas 

wprowadzania danych w sprawach. 

 

 

Rysunek 14. Słownik instytucji 

 

 

 

6. Słowniki Systemowe 

 
Bardzo ważną rolę w systemie pełnią słowniki systemowe. Dane zawarte w tych słownikach pozwalają na 

ustalenie cech charakterystycznych w sprawach, co umożliwia m.in. obliczanie sprawozdao (w szczególności  

MS-S40).  

Ponieważ w programie wykorzystywanych jest wiele różnych słowników systemowych, dla ich wygodnego 

przeglądania i edycji zebrano  je pod wspólną opcją uruchamianą z menu „Słowniki -> Słowniki systemowe”.   

 

Poszczególne rodzaje słowników zostały zgrupowane w postaci drzewka umieszczonego w lewej części 

aktywnego okna, natomiast po prawej stronie wyświetlana jest lista pozycji wskazanego słownika. Jak widad 

na poniższym rysunku, niektóre słowniki zostały dodatkowo podzielone wg kontrolek/wykazów których 

dotyczą (słownik „powód rozpoczęcia”, „powód zakooczenia” i „rodzaje czynności”  sprawy), pozostałe wg  

innych kryteriów.   

 

file:///D:/tgs_d11/!Dokumentacja/Opis_Kurator_Karny/zrzuty/instytucje_lista.png
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Rysunek 15. Słowniki systemowe 

 

Bezpośrednio po instalacji systemu, częśd słowników systemowych ma już wprowadzone niezbędne dane. 

Inne ze słowników będą wymagały uzupełnieo.  Niektóre pozycje w słownikach są oznaczone włączonym 

polem „Blokada (systemowy)”, co oznacza że takiej pozycji nie można usunąd lub zmodyfikowad, ponieważ 

jest ona wymagana przez system (np. jest używana do wyliczania sprawozdania MS-S40). 

 

Podczas rejestrowania spraw w kontrolkach i wykazach, system wymaga aby w sprawie zostały podane 

podstawowe, niezbędne do wyliczania sprawozdao dane słownikowe (oprócz danych osobowych osoby 

nadzorowanej lub poddanej opiece).   

W każdym słowniku systemowym, stałymi (występującymi zawsze) polami będą; nazwa, opis, uwagi, 

blokada (systemowy) oraz kolory wyświetlania. Pozostałe (dodatkowe) pola są pokazywane w zależności od 

wybranego rodzaju słownika systemowego. 

 

Do rejestrowania nowych pozycji w słownikach (lub edytowania istniejących) przywoływane jest okno 

edycji danych, w którym segment zawierający dane dodatkowe zmienia się w zależności od rodzaju słownika. 

 

Poniżej zostaną opisane ważniejsze słowniki systemowe, wraz z opisem pól dodatkowych.  

 

file:///D:/tgs_d11/!Dokumentacja/Opis_Kurator_Karny/zrzuty/slowniki_systemowe_lista.png
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a) Rodzaje  Urządzeń Ewidencyjnych 

 

Słownik „Rodzaje Urządzeo Ewidencyjnych” zawiera listę wszystkich rodzajów kontrolek i wykazów 

obsługiwanych przez system. Istnieje możliwośd dodania do systemu własnej kontrolki lub wykazu o 

dowolnym oznaczeniu, np. „xNwk”. Nową kontrolkę definiuje się jako zgodną z jednym z typów 

podstawowych; „Nwk”, „Opmk”, „Opk”, „Alkk”, „K” itp.   

 

Sprawy wpisane w nowych kontrolach są uwzględniane w zestawieniach i sprawozdaniach (MS-S40) tak 

samo jak pozostałe, zarejestrowane w standardowych wykazach.   

 

 

Rysunek 16. Okno edycji danych słownika "Rodzaje Urządzeo Ewidencyjnych" 

 

Opis pól dodatkowych:   

 Typ danych (dotyczy)   

Typ danych określa, jakiego rodzaju dane będą (są) rejestrowane w tym danym wykazie/kontrolce. 

  Format kontrolki  

Czy dane będą prezentowane wg starego formatu (do roku 2007 włącznie), czy w nowym, 

obowiązującym od stycznia 2008 roku. 

 Widoczny w listach rozwijanych  

Opcja pozwalająca ukryd (gdy jest wyłączona) zdefiniowane, ale nieużywane kontrolki i wykazy. 

 

 

 

b) Powody rozpoczęcia spraw 

 

Słownik „Powody rozpoczęcia spraw” zawiera wpisy, które pozwalają przyporządkowad sprawę do 

określonych kategorii w sprawozdaniu MS-S40. Większośd wpisów w tym słowniku ma włączoną klauzulę 

„Blokada (systemowy)” i nie podlega modyfikacji.   
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Rysunek 17. Okno edycji danych - słownik "Powody rozpoczęcia sprawy" 

 

W tym przypadku dodatkowymi polami są:   

 

 Skojarzona podstawa prawna  

Zdefiniowana dla powodu rozpoczęcia sprawy skojarzona podstawa prawna będzie automatycznie 

przypisywana w sprawie. Ułatwia to rejestrowanie nowych spraw. 

 Typ dla spr. MS-S40   

Tylko dla „Nwk”, „Nw”, „Opmk”, „Opm”, „Opk” i „Op”. Podana wartośd określa, gdzie (w którym 

wierszu) sprawozdania MS-S40, sprawa będzie uwzględniona.  Dodając nowy rekord do tej listy, 

należy podad tu taką samą wartośd, jak w istniejącej pozycji zgodnej z dodawaną.  

 

c) Powody zakończenia spraw 

 

Podobnie ja w przypadku rozpoczęcia spraw, słownik „Powody zakooczenia spraw” zawiera wpisy, które 

pozwalają na wskazanie powodu zakooczenia sprawy. Dla każdego typu kontrolki lub wykazu są to osobne 

listy.  

 

 

Rysunek 18. Słownik "Powody zakooczenia spraw" – fragment listy pozycji  
 

Pola dodatkowe dla słownika „Powody zakooczenia spraw”  

 

 Skojarzona podstawa prawna  

Zdefiniowana dla powodu rozpoczęcia sprawy skojarzona podstawa prawna będzie automatycznie 
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przypisywana w sprawie w polach związanych z artykułem określającym podstawę prawną zamknięcia 

sprawy. 

 

 

d) Rodzaje składanych wniosków 

 

Słownik jest używany do wyliczania tabeli Częśd II. Dział 2.1. Wnioski kuratorów.  Podana w polu 

dodatkowym „Kod wniosku (dla MS-S40)” wartośd, określa w którym wierszu ww. tabeli 2.1. wniosek ma byd 

uwzględniony. 

 

e) Rodzaje czynności w sprawach 

 

Słownik jest używany do rejestrowania różnego rodzaju czynności wykonywanych w sprawach. Do 

słownika nie wprowadzono żadnych pozycji systemowych.  Słownik ma znaczenie pomocnicze i nie jest 

wykorzystywany przy generowaniu sprawozdania MS-S40. 

 

f) Podstawy prawne (artykuły)  

 

Słownik ten jest używany w sprawach do określania podstawy prawnej dotyczącej rozpoczęcia sprawy, 

zamknięcia sprawy, postanowieo w sprawie, obowiązków skazanego, itp.    

 

Rysunek 19. Okno edycji danych słownika "Podstawy prawne (artykuły)"  
 

Podczas dłuższej eksploatacji systemu, ilośd pozycji w tym słowniku może się znacząco zwiększyd.  

Dlatego, aby ułatwid rejestrowanie, wprowadzono możliwośd filtrowania dla którego rodzaju spraw dana 

podstawa prawna ma zastosowanie.  Można ustalad widocznośd danej podstawy prawnej odrębnie dla 

każdego wybranego rodzaju wykazów lub kontrolek.  Przykładowo, na powyższym rysunku zaznaczono opcję 

„Widoczna dla Nwk/Nw”, co oznacza, że podstawa prawna „art.26 upn” będzie widoczna przy ustalaniu 

danych sprawy w wykazie „Nwk”  lub kontrolce „Nw”.  
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g) Rodzaje środków wychowawczych  

 

Słownik jest używany w sprawach do określania stosowanych środków wychowawczych wobec osoby 

nadzorowanej.  Ten sam słownik jest wykorzystywany także do wskazania wcześniejszych środków 

wychowawczych w danych sprawy.    

 

 

Rysunek 20. Słownik "Rodzaje środków wychowawczych" – fragment listy 

  

h) Stany sprawy – zmiany w toku postępowania  

 

Słownik jest używany w sprawach do rejestrowania stanów, jakie przyjmowała sprawa podczas swojego 

życia (od zarejestrowania do zamknięcia). Słownik zmian w toku pozwala zarejestrowad okresy w których 

sprawa była zawieszona.  W słowniku można definiowad własne stany jakie może przyjmowad sprawa.    

 

 

Rysunek 21. Fragment okna edycji słownika "Stany spraw - zmiany w toku postępowania" 

Podczas dodawania nowego rekordu w tym słowniku, konieczne będzie podanie stanu jaki przyjmie 

sprawa po zarejestrowaniu nowej zmiany w toku.  Sprawa w danym momencie może przyjmowad jeden z 

czterech stanów:  

 Czynna  

 Zamknięta – okres próby 

 Zamknięta – archiwum 

 Zawieszona 

 

Jeżeli zaznaczona zostanie opcja „Wymagaj daty zakooczenia stanu”, to podczas rejestrowania tej zmiany 

w toku w sprawie, system wymusi podanie daty zakooczenia tego stanu.  Ponadto, wbudowany w system 

monitor spraw  automatycznie wywoła tę sprawę,  gdy upłynie zdefiniowana (w sprawie) data kooca 

nadanego stanu.  

 

i) Jednostki służby kuratorskiej 

 

Słownik ten jest używany do łączenia danych ze sprawozdao MS-S40.  W systemie istnieje możliwośd 

zebrania danych dla MS-S40 z rejonów i  połączenia ich w jednym zbiorczym sprawozdaniu okręgowym. 

Więcej informacji w opisie tworzenia sprawozdania MS-S40.  

  

zrzuty/slownik_rodzaje_srodkow_wychowawczych_fragment_listy.png
file:///D:/tgs_d11/!Dokumentacja/Opis_Kurator_Karny/zrzuty/slownik_zmiany_w_toku_rekord_fragment.png


Kurator Rodzinny 2009                                                                                                                                                      Strona 17 z 48 

 

7. Słowniki pomocnicze 

 
W grupie słowników pomocniczych dostępne są pozycje automatycznie dodawane do systemu podczas 

rejestrowania danych adresowych lub innych. Dostęp do słowników pomocniczych przydaje się do 

skorygowania lub usunięcia błędnie wprowadzonych  danych.  Edycja danych w słownikach pomocniczych 

odbywa się bezpośrednio w liście pozycji - w prawej części okna.  Klawiszem <Delete> można usunąd zbędne 

pozycje.  

 

 

Rysunek 22. Słowniki pomocnicze - lista 

 

 

8. Słownik miejscowości  

 
Słownik miejscowości pełni rolę pomocniczą w systemie, ma on ułatwid rejestrowanie danych.   

Bezpośrednio po wyborze miejscowości, do danych adresowych sprawy lub osób fizycznych, zostają 

przepisywane wszystkie pozostałe dane (kod pocztowy, gmina powiat, itd.).  Podczas edytowania danych 

adresowych słownik miejscowości można wywoład z pola zawierającego kod pocztowy lub z przycisku 

umieszczonego obok pola z miejscowością. 

 

 

Rysunek 23. Słownik miejscowości - lista 
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III. Urządzenia ewidencyjne 

 
Podstawowym zadaniem systemu jest rejestrowanie spraw w kontrolkach i wykazach. Do tego celu służy 

funkcja uruchamiana opcją  „Urządzenia -> Kontrolki i Wykazy”.  Po uruchomieniu funkcji pojawia się okno  

z listą dostępnych wykazów i kontrolek. Należy wybrad właściwą pozycję - a następnie otworzyd wybraną 

kontrolkę (wykaz) w celu przeglądania lub edytowania danych.  

 

 

Rysunek 24. Wybór kontrolki lub wykazu do otwarcia listy ze sprawami  
 

Jak wynika z powyższego rysunku, można wybrad kontrolkę w starym formacie - dla spraw założonych 

przed rokiem 2008,  albo wykaz (kontrolkę) w nowym formacie - dla spraw rejestrowanych od stycznia 2008.   

Jeżeli  w systemie nie będą rejestrowane sprawy w starym formacie, lub któraś z kontrolek nie będzie 

używana, taką pozycję można ukryd ustawiając odpowiednią opcję w słowniku systemowym „Rodzaje 

Urządzeo Ewidencyjnym”. 

Po otwarciu wybranego wykazu lub kontrolki pojawi się lista wszystkich spraw, które zostały w niej 

zarejestrowane.  

 

 

1. Kontrolki i Wykazy - rejestrowanie spraw  

 
Wygląd listy dla otwartego wykazu lub kontrolki jest dostosowany do wymaganych rejestrów 

prowadzonych ręcznie.  Dzięki takiemu rozwiązaniu, kuratorom będzie łatwiej posługiwad się programem  

i wyszukiwad potrzebne dane.  Ta sama zasada dotyczy generowanych wydruków – wygląd wydrukowanej na 

papierze kontrolki lub wykazu jest taki sam,  jak na wymaganych przez MS wzorach wykazów i kontrolek.  

Zasady rejestrowania nowych spraw oraz edytowania danych już istniejących, są takie same we wszystkich 

rodzajach urządzeo.   Klawisz <Insert> lub przycisk [Nowy+ powoduje założenie nowej sprawy. Klawisz <Enter> 

lub przycisk [Zmiana+ pozwala na zmiany danych w bieżącej (podświetlonej) sprawie. 
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Przy ładowaniu spraw z bazy danych, uwzględniany jest zakres czasowy spraw - wg daty wpływu do 

zespołu. Domyślny zakres dat można regulowad, ustawiając odpowiednią ilośd dni w polu „Wstępna ilośd dni 

wstecz w kontrolce (przegląd spraw)” w parametrach systemu.  

Klawisz <F2> pozwala na wyświetlanie i chowanie wszystkich rekordów podrzędnych w sprawach  

(czyli małoletnich zarejestrowanych w sprawach).   

Klawisz <F3> umożliwia całkowite odpięcie (i ponowne podpięcie) listy podrzędnej z małoletnimi w 

sprawach. Odpięcie listy podrzędnej przyśpiesza obsługę listy, oraz umożliwia włączenie wyświetlania 

zdefiniowanych kolorów w sprawach.  

Funkcje uruchamiane klawiszami <F2> i <F3> lub skojarzonymi z nimi przyciskami, nie mają zastosowania 

w wykazach „Nwk”, „Alkk” oraz  kontrolkach „Nw” i „Alk”, ponieważ sprawy w nich zarejestrowane zawsze 

dotyczą tylko jednej osoby. 

Klawisz <F4> pozwala na filtrowanie listy spraw, tzn. ogranicza listę do spraw czynnych, zamkniętych, 

zawieszonych lub wszystkich.  Domyślnie pokazywane są wszystkie sprawy (także zamknięte) - jeśli mieszczą 

się w zadanym zakresie czasowym. 

Klawisz <F6>  lub przycisk pola „Zawodowy”, pozwala wyfiltrowad sprawy należące do wskazanego 

kuratora zawodowego. Podobne filtrowanie można wykonad dla kuratora społecznego (klawisz <Shift+F6>). 

Uwaga: Jeżeli w systemie aktualnie zalogowany jest użytkownik, który ma zdefiniowane skojarzenie  

z kuratorem zawodowym (w opcji „Użytkownicy systemu”) , to filtrowanie spraw wg odpowiedniego kuratora 

zawodowego  jest włączane automatycznie po otwarciu wykazu (kontrolki) ze sprawami.   

Do rejestrowania nowych spraw oraz przeglądania lub edycji spraw już zarejestrowanych, wywoływane 

jest rozbudowane okno edycji sprawy (widoczne na rysunku poniżej).  Większośd zakładek okna edycji jest 

stała (lub podobna) dla wszystkich spraw – bez względu na rodzaj wykazu.  Różnice występują głównie w 

zakładce „Dane sprawy”, która jest ściśle powiązana z typem sprawy (tzn. z rodzajem kontrolki lub wykazu w 

którym sprawa została zarejestrowana), oraz w segmencie w którym definiuje się osoby podlegające w 

sprawie. 

Dla wykazów i kontrolek, które mogą dotyczyd więcej niż jednej osoby, dostępna jest zakładka 

„Małoletni”, w której należy wprowadzid małoletnich podlegających w sprawie (w wykazie Opmk) lub osoby  

podlegające opiece (w wykazie Opk), albo osoby wobec których przeprowadzane są inne czynności  

(np. wywiad środowiskowy).  

W wykazach „Opmk”, „Opk”  oraz w kontrolkach „Opm” i „Op” należy wskazad czy sprawa dotyczy jednej 

osoby czy wielu osób. Jeśli sprawa dotyczy tylko jednej osoby, to jej dane wprowadza się w danych  

głównych sprawy,  jeśli sprawa obejmuje wiele osób,  to należy je podad  w zakładce „Małoletni”. 

Poniżej omówione zostaną wspólne dla wszystkich spraw elementy okna edycji sprawy.  

W dalszej części - zakładki charakterystyczne dla danego rodzaju sprawy,  dotyczące konkretnej kontrolki  

czy wykazu w której sprawa została zarejestrowana. 

 

a) Okno edycji sprawy 

 

Poniżej przykładowe okno otwartej sprawy z wykazu Opmk.  
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Rysunek 25. Okno sprawy  z wykazu "Opmk" - zakladka "Dane Sprawy" 

 

Powyższy rysunek przedstawia okno otwartej sprawy.  Edycja spraw w systemie jest tak zorganizowana, że 

w jednym oknie zgromadzone są wszystkie możliwe dane które tej sprawy dotyczą. Dostęp do konkretnych 

danych jest możliwy po przełączeniu na odpowiednią zakładkę. 

Bezpośrednio po otwarciu, okno prezentuje widok „Dane Sprawy” – tak jak to widad na powyższym 

rysunku. W lewej części okna, dostępne jest główne menu okna sprawy. Poszczególne opcje tego menu 

zawierają następujące informacje:   

 Dane sprawy  

Zakładka zawiera główne dane sprawy, m.in. dane personalne osoby  nadzorowanej (osób 

nadzorowanych) lub osób poddanych opiece, dane adresowe, dane kuratorów którym przydzielono 

sprawę, oznaczenia Sądu, oznaczenia sygnatury sprawy, postanowienia w sprawie,  itd.    

Informacje te zostały pogrupowane w zakładkach:  

 

 Nadzór / Opieka / Czynności / Wywiad   

Zakładka zawiera dane charakterystyczne dla danej kontrolki lub wykazu, w którym dana sprawa 

została zarejestrowana. W tej zakładce zawarte są pola słownikowe, które umożliwiają zaliczanie 

spraw do odpowiednich rubryk w sprawozdaniach i zestawieniach, w szczególności w MS-S40. 
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 Oznaczenia Sądu  

Zakładka zawiera podstawowe informacje odnośnie orzeczenia Sądu dotyczącego tej sprawy.  

Wprowadzenie oznaczenia Sądu i sygnatury akt sprawy jest obowiązkowe (nie da się zapisad sprawy 

jeśli te dane nie zostaną wprowadzone).  

Jeśli sygnatura akt sprawy nie jest znana podczas rejestrowania sprawy, ww. wymóg można obejśd 

podając „…”  w polu „Sygnatura akt”.    

 

 

Rysunek 26. Dane sprawy - zakładka "Oznaczenia Sądu" 

 

 Postanowienia 

Zakładka zawiera informacje odnośnie postanowieo Sądu w sprawie. Ponieważ w sprawie może byd 

wydanych więcej niż jedno postanowienie, dane te rejestruje się w postaci listy (podobnie jak w 

przypadku obowiązków).  W oknie edycji danych postanowienia jest dostępne pole „Treśd 

postanowienia”, gdzie można wprowadzid pełny tekst danego postanowienia w sprawie, uwagi 

własne itd. 

 

 

Rysunek 27. Dane sprawy - zakładka "Postanowienia" - lista 

 

 Przekazanie 

Zakładka zawiera informacje dotyczące przekazania sprawy do innego Sądu. W przypadku 

przekazania sprawy należy podad dane Sądu do którego przekazano sprawę, sygnaturę akt, datę 

przekazania i ew. uwagi. 

 

 Dane Personalne  

Zakładka  zawiera szczegółowe dane dodatkowe wszystkich osób podlegających w sprawie 

(dorosłych, małoletnich, poddanych opiece, itp.).  Dane poszczególnych osób można przeglądad 

korzystając z przycisków nawigacyjnych w dolnej części zakładki.  

 

 Adresy 

Zakładka „Adresy” pozwala na wprowadzenie adresu korespondencyjnego oraz adresu zameldowania 

osoby (osób) w sprawie.  
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 Powiązania 

Zakładka „Powiązania” zawiera listę spraw powiązanych, tzn. wszystkie inne sprawy (także zamknięte) 

które dotyczą lub dotyczyły którejkolwiek z osób podanych w danej sprawie. Wykrywanie powiązao 

dotyczy także osób wymienionych w zakładce „Małoletni”.  

 

 

Rysunek 28. Dane sprawy - Zakładka "Powiązania" 

 

 Zmiany w toku 

Zakładka zawiera wpisy które określają zmiany w toku sprawy. Podczas zakładania sprawy, system 

automatycznie zakłada pierwszy wpis o nazwie „zarejestrowanie sprawy w systemie”, ustanawiający 

status „Czynny” w sprawie.  Jeżeli w sprawa była okresowo zawieszana / wznawiana, to powinno się 

zarejestrowad te zmiany w sprawie  korzystając z tej zakładki.   

 

 

Rysunek 29. Dane sprawy - Zakładka "Zmiany w toku" 

 

 Uprawnienia 

W zakładce „Uprawnienia” otwartej sprawy, można określid indywidualny poziom uprawnieo dostępu do 

tej sprawy. Domyślnie, podczas otwierania spraw, stosowane są uprawnienia dostępu które wynikają z 

przynależności zalogowanego w systemie użytkownika, do odpowiednich grup uprawnieo 

(zdefiniowanych w opcji „Użytkownicy systemu”). Dane zawarte w tej zakładce pozwalają określid 

indywidualne uprawnienia do bieżącej sprawy.  Indywidualne restrykcje w dostępie do sprawy są 

potrzebne, gdy w systemie jest istnieje sprawa, do której nie powinni mied dostępu wszyscy 

zarejestrowani pracownicy (np. sprawa dotyczy członka rodziny któregoś z pracowników zespołu 

kuratorskiej służby sądowej). 

  

 

Rysunek 30. Dane sprawy - Zakładka "Uprawnienia" 
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Pojęcie „właściciele sprawy”, oznacza osobę która zarejestrowała daną sprawę w systemie, oraz kuratora 

zawodowego, któremu przydzielono sprawę. 

 

 Kontrola 

W zakładce „Kontrola” zgromadzone są opcje umożliwiające zawieszanie kontrolowania kompletności 

danych, występowania niezgodności lub sprawdzania aby nadzór nad tymi samymi osobami otrzymywali 

ci sami kuratorzy (ponieważ znają już te osoby/środowisko).   Kontrola jest wykonywana za każdym razem 

przed zapisem zmodyfikowanych danych w sprawie (w tym przy zakładaniu nowej sprawy w kontrolce).  

Zawieszanie kontroli pozwala na zarejestrowanie  sprawy, w której nie są znane wszystkie wymagane 

dane,  np. gdy kuratela dotyczy osoby bezdomnej (brak stałego adresu).  Domyślne ustawienia opcji 

kontroli danych (używane przy zakładaniu nowych spraw) są pobierane ze wzorca, który jest definiowany 

w parametrach systemu.  

 

 

Rysunek 31. Dane sprawy - Zakładka "Kontrola" 

 

 Wnioski 

W zakładce „Wnioski” zawiera wszystkie wnioski które dotyczą otwartej sprawy.  Zarejestrowane w tej 

zakładce wnioski są uwzględniane w zestawieniach i raportach, w szczególności w sprawozdaniu MS-S40 

w tabeli „Częśd II. Dział. 2.1. Wnioski kuratorów”.   

 

 

Rysunek 32. Dane sprawy - Zakładka "Wnioski" – lista 

      Rejestrowanie wniosków odbywa się na ogólnych zasadach edycji list.  Do edycji danych wniosku 

przywoływane jest pokazane niżej okno edycji danych.    Pola słownikowe „Wniosek dotyczy” oraz „Rodzaj 

Wniosku” pozwalają określid odpowiedni wiersz w tabeli 2.1. dla sprawozdania MS-S40.   

 

      Podczas rejestrowania wniosku już rozpatrzonego, istnieje możliwośd zmiany rodzaju wniosku, w 

przypadku zmiany kwalifikacji wniosku przez Sąd. Do wniosków można rejestrowad uwagi własne (nie 

umieszczane na wydrukach). 
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Rysunek 33. Dane Sprawy - Zakładka "Wnioski" - okno edycji danych  
 
 

 Posiedzenia 

W zakładce „Posiedzenia” można rejestrowad posiedzenia wykonawcze w sprawie.  

Wprowadzone postanowienia są uwzględniane w sprawozdaniu MS-S40, w polu „Częśd II. Dział 2.2. 

Posiedzenia Wykonawcze”.   

 

 

Rysunek 34. Dane sprawy - Zakładka "Posiedzenia" – fragment listy 

 

 Czynności 

W zakładce „Czynności” można rejestrowad inne dodatkowe czynności wykonywane w sprawach.  Np. 

czynności dotyczące przekazywania sprawy, zlecenia wywiadu kontrolnego, zmiana sygnatury akt, itp.  

Wraz z zarejestrowaną czynnością, można zmienid aktualny status sprawy, w takim przypadku należy 

podad odpowiedni stan sprawy w segmencie „Automatyczne rejestrowanie stanu sprawy (powiązanego z 

wprowadzoną czynnością)” 

 

Poniżej okno edycji czynności w sprawie: 

file:///D:/tgs_d11/!Dokumentacja/Opis_Kurator_Karny/zrzuty/sprawa_wnioski_rekord.png
zrzuty/sprawa_postanowienia_lista_fragment.png


Kurator Rodzinny 2009                                                                                                                                                      Strona 25 z 48 

 

 

Rysunek 35. Dane sprawy - Zakładka "Czynności" - okno edycji danych. 

 

 Opinie 

W zakładce „Opinie” można rejestrowad opinie wydane w sprawie, np. w związku ze złożonymi wnioskami 

w sprawie.  Wprowadzone opinie można wydrukowad korzystając z przycisku *Wydruk] w głównym pasku 

narzędziowym otwartej sprawy. 

 

 Dokumenty 

W zakładce „Dokumenty” można rejestrowad różnego rodzaju dokumenty i pisma, które są generowane 

przez pracowników KSS w związku z obsługą danej sprawy.  Mogą to byd wezwania, oświadczenia, 

powiadomienia, itp.  Przygotowane dokumenty można wydrukowad.  

 

 Pisma / Pliki 

W zakładce „Pisma / Pliki” można rejestrowad różnego rodzaju załączniki do sprawy. System ma 

wbudowany edytor tekstów, dlatego podana treśd pisma jest obsługiwana własnym edytorem systemu. 

Oprócz dokumentów własnych (pisma, arkusze), można podad odnośniki do dowolnego obiektu 

obsługiwanego przez system Windows.  Typowym odnośnikiem mogą byd faksy, skany dokumentów lub 

linki do stron WWW.    Uruchomienie  odnośnika (klawiszem <Enter>) spowoduje automatyczne 

załadowanie  odpowiedniego programu obsługującego dany rodzaj odnośnika w systemie Windows, np. 

przeglądarki stron WWW. 

 

 Kalendarz 

Kalendarz pełni rolę pomocniczą w systemie, umożliwia wprowadzenie dowolnych notatek do spraw.  

W  notatce można ustawid datę automatycznego przypomnienia, co spowoduje, że w wyznaczonym dniu 

treśd takiej notatki będzie automatycznie wywołana przez system po uruchomieniu programu.  
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Rysunek 36. Dane sprawy - Zakładka "Terminarz"  - lista notatek 

 

Rysunek 37. Przykład okna z automatycznie wywołanymi przypomnieniami - zarejestrowanymi w sprawach. 

Okno „Przypomnienia”  można wywoład również bezpośrednio z menu, uruchamiając opcję : 

 „Urządzenia -> Przypomnienia”  

 

Poniżej zamieszono krótki opis oraz wygląd obsługiwanych kontrolek i wykazów oraz wygląd zakładki z danymi 

charakterystycznymi dla danego rodzaju sprawy.  

 

a) Wykaz „Nwk” ,  kontrolka „Nw” 

Poniżej okno ze sprawami z wykazu „Nwk”.    

 

Rysunek 38. Wykaz "Nwk" - lista spraw 

Poniżej fragment okna z otwartej sprawy z wykazu „Nwk” (lub kontrolki „Nw”) – zakładka „Dane sprawy” 

wraz z pod-zakładką „Nadzór”. Na rysunku przykładowe dane. 
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Rysunek 39. Fragment okna sprawy z wykazu "Nwk" 

 

  

b) Wykaz „Opmk”,  kontrolka „Opm” 

Poniżej okno ze sprawami z wykazu „Opmk”.    

 

Rysunek 40. Wykaz "Opmk" - lista spraw 

Poniższe rysunki zawierają fragmenty okna otwartej sprawy z wykazu „Opmk” (lub z kontrolki „Opm”).  

Przykład sprawy w „Opmk” która dotyczy jednej osoby. 

 

Rysunek 41. Fragment okna ze sprawą z wykazu "Opmk" która dotyczy jednej osoby - wskazanej w segmencie głównym 
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Przykład sprawy w „Opmk” która dotyczy wielu osób – wprowadzonych w zakładce „Małoletni”. 

 

Rysunek 42. Fragment okna ze sprawą z wykazu "Opmk" która dotyczy wielu osób – wskazanych w zakładce „Małoletni” 

 

Poniżej fragment okna z otwartej sprawy z wykazu „Opmk” (lub z kontrolki „Opm”).  Zakładka  „Dane 

sprawy” wraz z pod-zakładką „Nadzór”.  Na rysunku zamieszczono przykładowe dane. 

 

Rysunek 43. Fragment okna sprawy z wykazu "Opmk" 

 

c) Wykaz „Opk”,  kontrolka „Op” 

Poniżej okno z przykładowymi sprawami z wykazu „Opk”.    

 

Rysunek 44. Sprawy z wykazu "Opk" 

 

zrzuty/sprawa_dane_wielu_osob.png
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Poniżej zakładka „Dane sprawy” wraz z pod-zakładką „Opieka”. 

 

Rysunek 45. Fragment okna sprawy z wykazu "Opk" 

 

d) Wykaz „Alkk”, Kontrolka „Alk”  

 

 

Rysunek 46. Sprawy w wykazie "Alkk" – lista 
 

 

Rysunek 47. Fragment okna sprawy z kontrolki "Alkk" 
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e) Wykaz „K”, Kontrolka „K” 

 

 

Rysunek 48. Sprawy w wykazie "K" – lista 
 

 

Rysunek 49. Fragment okna sprawy z wykazu "K" 

 

 

f) Kontrolka „Wr”  

 

 

Rysunek 50. Sprawy w kontrolce "Wr" 

  

zrzuty/wykaz_K_lista.png
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Rysunek 51. Fragment okna sprawy z kontrolki Wr 

 

 

2. Skorowidze alfabetyczne  

 
Ponieważ jednym z wymogów MS jest prowadzenie przez KSS skorowidzów alfabetycznych osób 

zarejestrowanych w kontrolkach i wykazach, system generuje automatycznie aktualny skorowidz.  Każda 

modyfikacja danych osobowych w systemie (w kontrolkach i wykazach) powoduje aktualizację skorowidza.  

Skorowidz można filtrowad klikając na przyciski (z literami alfabetu) umieszczone na prawym skraju okna.  

Dostępne jest także szybkie wyszukiwanie wg nazwisk lub innych kryteriów. System prowadzi odrębne 

skorowidze dla postępowania wykonawczego i dla wywiadów. Aktualny widok skorowidza przełącza się 

klawiszami <F2> i <F3>. 

 

Rysunek 52. Skorowidze alfabetyczne  
 

zrzuty/sprawa_dane_sprawy_wr_fragment.png
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Zgodnie z wymogami MS skorowidz można wydrukowad, poniżej przykład wydruku.   

 

 

Rysunek 53. Fragment wydruku skorowidza dla postępowania wykonawczego 

 

 

3. Szybkie wyszukiwanie i otwieranie pojedynczej sprawy 
 

Do szybkiego wyszukiwania i otwarcia pojedynczej sprawy, można użyd funkcji dostępnej z menu 

„Urządzenia -> Otwórz sprawę”.  Sprawa może zostad odszukana wg jej numeru ewidencyjnego z 

kontrolki lub wykazu, albo po podaniu pełnej sygnatury sprawy.  Przy otwieraniu wyszukanej sprawy 

sprawdzane jest czy użytkownik systemu ma odpowiednie uprawnienia. 

 

Rysunek 54. Wyszukiwanie i otwieranie sprawy 

 

 

4. Zaawansowane wyszukiwanie spraw 
 

W systemie udostępniono funkcję zaawansowanego wyszukiwania spraw.  Funkcję wywołuje się poprzez 

uruchomienie opcji menu „Urządzenia -> Wyszukiwanie spraw”.   W oknie wyszukiwania można podad wiele 
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kryteriów wyboru jednocześnie. Należy przy tym pamiętad, że wszystkie podane warunki wyboru muszą zostad 

spełnione jednocześnie.   

 

Rysunek 55. Okno zaawansowanego wyszukiwania spraw w systemie 

 

Wyniki wyszukiwania zaawansowanego są przedstawione w postaci listy spraw, z której można każdą 

znalezioną sprawę otworzyd i przeglądad. 

 

Rysunek 56. Wyniki wyszukiwania - lista znalezionych spraw spełniające wszystkie kryteria wyboru 

 

5. Terminarz użytkownika 
 

W systemie udostępniono funkcję pozwalającą na wpisywanie dowolnych notatek nie związanych 

bezpośrednio z konkretnymi sprawami. Funkcja dostępna jest poprzez opcję menu  

„Urządzenia -> Terminarz użytkownika”.    Do każdej notatki można ustawid przypomnienie, które spowoduje 

automatyczne przywołanie notatki przez system w zadanym terminie.     
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6. Monitorowanie spraw. 
 

Funkcja dostępna po uruchomieniu opcji  „Urządzenia -> Monitorowanie spraw”, umożliwia wyszukanie 

spraw w kontrolkach i wykazach, które wymagają obsługi z uwagi na upływające terminy stanów, ukooczenie 

przez małoletniego 18 roku życia, itd.   Monitor spraw zawiera kilka kryteriów wyszukiwania. Znalezione 

sprawy wykazywane są w osobnych listach – opatrzonych odpowiednim opisem. 

 

Rysunek 57. Monitorowanie spraw. Okno wyboru kryteriów wyszukiwania 

 

Rysunek 58. Wyniki wyszukiwania przez monitor spraw. 

 

 

7. Przypomnienia  
 

Funkcja dostępna pod opcją „Urządzenia -> Przypomnienia”, wyświetla listę notatek w sprawach  

w których upływa (lub upłynął) termin przypomnienia.  Jeżeli nie znaleziono żadnych zapisów (notatek)  

z ustawionymi przypomnieniami, wyświetlone listy są puste.  Z poziomu tego okna można łatwo wykonad 

operację przesunięcia terminu przypomnienia na następny dzieo (klawiszem <F8>).   

Powyższa funkcja jest wywoływana automatycznie po każdym uruchomieniu programu i cyklicznie co 

kilkanaście minut.  Jeśli system znajdzie notatkę w której upłynie termin przypomnienia, lista przypomnieo 

pojawi się samoczynnie. 
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Rysunek 59. Wyniki wyszukiwania po uruchomieniu opcji "Przypomnienia" 

 

 

IV. Zestawienia i sprawozdania 
 

Jednym z podstawowych zadao systemu „Kurator Karny” jest sporządzanie raportów i wyliczanie 

statystyk, w szczególności sprawozdania MS-S40.  Menu główne „Zestawienia” umożliwia dostęp do 

najważniejszych wyliczanych sprawozdao.  Pozostałe raporty, np. wydruki ewidencji, kontrolek i wykazów, 

wykonuje się bezpośrednio z poziomu otwartego wykazu lub kontrolki (przycisk *Wydruk] lub klawisz <F5>). 

 

Rysunek 60. Menu główne - "Zestawienia" 

 

 

1. Dodatkowe dane dla MS-S40  
 

Funkcja dostępna po uruchomieniu opcji menu „Zestawienia -> Dodatkowe dane dla MS-S40”, umożliwia 

przegląd i modyfikacje danych dodatkowych koniecznych do obliczenia niektórych pozycji w sprawozdaniu  

MS-S40.  Dane te dotyczą ilości przeprowadzonych wywiadów kontrolnych przez kuratorów zawodowych oraz 

ilości posiedzeo w sprawach o których powiadomiono kuratora.   Dane te  nie są rejestrowane bezpośrednio w 

sprawach, dlatego konieczne jest zarejestrowanie ich w słowniku danych dodatkowych kuratorów.  

Zaraz po uruchomieniu funkcji pojawia się okno z listą czynnych kuratorów zawodowych. Po wyborze 

dowolnego z nich, program uruchomi słownik danych dodatkowych dla tego kuratora.  Dokładny opis słownika 

danych dodatkowych kuratora został umieszczony na stronie 7 w rozdziale „II. Dane słownikowe.” 
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Rysunek 61. Dane dodatkowe dla MS-S40 - lista kuratorów zawodowych 

 

 

2. Sprawozdanie MS-S40  
 

System oblicza i umożliwia wydrukowanie aktualnego sprawozdania MS-S40.  Wygląd i sposób obliczenia 

wartości sprawozdania jest  zgodny ze wzorem umieszczonym na stronach WWW  Ministerstwa 

Sprawiedliwości:  http://www.ms.gov.pl/statystyki/wzory/formularze_za_Ip_2009.zip 

Funkcję do obliczania i drukowania sprawozdania MS-S40 uruchamia się korzystając z opcji menu  

„Zestawienia -> Sprawozdanie MS-S40”.  Sprawozdanie jest obszerne i zawiera dane pochodzące z obu wersji 

programu kurator, tzn. z programów „Kurator Karny” i „Kurator Rodzinny”.  Oby obliczyd kompletne 

sprawozdanie (zawierające obliczone dane z obu programów), należy najpierw wyliczyd dane dotyczące 

kuratora karnego,  następnie otworzyd częściowo wyliczone sprawozdanie w kuratorze rodzinnym  i  wykonad 

obliczenia dla części drugiej sprawozdania - dotyczącej spraw z kurateli rodzinnej.  Możliwe jest także 

wykonanie obliczeo w odwrotnej kolejności, najpierw dane kurateli rodzinnej, a potem dane dla kurateli 

dorosłych. 

Okno umożliwiające przegląd i edycję sprawozdania zbudowano w ten sposób, aby ułatwid dostęp, 

przegląd i weryfikację wyliczonych przez program wartości.  Odbywa się to przez podział okna  sprawozdania 

na segmenty odpowiadające  wersji papierowej.  Dostęp po poszczególnych części i działów sprawozdania jest 

możliwy za pośrednictwem drzewka hierarchii, umieszczonego w górnej części okna lub za pośrednictwem 

przycisków nawigacyjnych (strzałek) umieszczonych w lewej części okna.   

http://www.ms.gov.pl/statystyki/wzory/formularze_za_Ip_2009.zip
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Rysunek 62. Sprawozdanie MS-S40 - okno główne  
 

Program umożliwia import i eksport wyliczonych danych do plików tekstowych. Pliki te mogą zostad użyte 

do połączenia danych przekazanych przez poszczególne rejony KSS do jednego zbiorczego zestawienia 

okręgowego.  W tym celu, każdy rejon KSS powinien wyliczyd sprawozdanie z własnych danych, a następnie 

wykonad eksport gotowego sprawozdania MS-S40 do pliku.  Kurator okręgowy, dysponując kompletem plików 

przysłanych z rejonowych oddziałów KSS, może wykonad połączenie tych danych we własnym, zbiorczym  

MS-S40.  Przyłączenie danych z innych rejonów KSS odbywa się za pośrednictwem funkcji *Import]. 

 

 

a) Załadowanie istniejącego sprawozdania MS-S40  

 

Pierwszą czynnością po uruchomieniu funkcji „Sprawozdania MS-S40” powinno byd ustalenie okresu  

sprawozdania MS-S40 oraz jednostki KSS której te dane dotyczą. Domyślna ustawiana jest jednostka własna 

KSS (zmianę domyślnej jednostki  można wykonad się w Parametrach systemu), oraz bieżący okres z daty 

systemowej.  

 

Rysunek 63. Wybór zakresu danych sprawozdania MS-S40 – widok po załadowaniu istniejącego sprawozdania  
 

Po ustawieniu okresu i jednostki, ładujemy dane sprawozdania przyciskiem [Załaduj+. Jeżeli system 

znajdzie istniejące dane sprawozdania MS-S40 w bazie danych  to uaktywnią się przyciski *Wydruk], [Eksport], 

oraz [Oblicz], [Usuo] i [Zapisz+ dostępne w dolnym panelu okna.   
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Rysunek 64. Widok przycisków dolnego panelu okna 
 

Przycisk [Wydruk+ umożliwia wydrukowanie sprawozdania MS-S40.   W przypadku gdy utworzono  

nowe sprawozdanie, przycisk pozostanie nieaktywny aż do momentu użycia funkcji *Zapisz].    

 

Rysunek 65. Fragment przykładowego wydruku piątej strony sprawozdania MS-S40 

 

b) Utworzenie nowego sprawozdania MS-S40 

 

Jeżeli w bazie danych nie ma danych sprawozdania z zadanego zakresu, uaktywni się przycisk *Nowy] oraz 

[Import+.   Zgodnie z opisem, użycie przycisku *Nowy] utworzy nowe, puste sprawozdanie (dla ustawionego  

okresu i jednostki) w którym konieczne będzie wykonanie obliczeo.  Przycisk *Import] pozwala natomiast na 

załadowanie danych sprawozdania, które zostało wykonane w innej jednostce KSS.   

 

Rysunek 66. Wybór zakresu danych sprawozdania MS-S40 - brak danych w zadanym zakresie 

 

Aby utworzyd  nowe sprawozdanie (dla nowego okresu lub innej jednostki KSS), należy uruchomid przycisk 

[Nowy+ w dolnym panelu okna.  Po utworzeniu sprawozdania, uaktywnią się pozostałe przyciski, za pomocą 

których będzie możliwe automatyczne wyliczenie wartości, oraz zapis gotowego sprawozdania do bazy danych.  

Bezpośrednio po utworzeniu nowego sprawozdania, system będzie próbował znaleźd dane za ubiegły rok, 

w celu przepisania ilości koocowych (na koniec dnia okresu sprawozdawczego) jako ilości początkowych 

bieżącego sprawozdania.  Jeżeli dane za ubiegły rok nie zostaną znalezione, konieczne będzie ręczne 

wprowadzenie ilości początkowych (kolumny 1 i 2 ) w tabelach Dział 1. Ewidencja wykonywanych zadao. w 

części I. i II.  (dla kurateli rodzinnej i karnej).   Pojawia się w takiej sytuacji następujący komunikat: 
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Rysunek 67. Komunikat informujący o braku możliwości przeniesienia stanów z poprzedniego okresu. 

Przepisanie stanów początkowych z archiwalnej wersji papierowej sprawozdania MS-S40, będzie 

konieczne tylko jeden raz.  Przy tworzeniu następnych sprawozdao (w kolejnych okresach), system będzie 

automatycznie przenosił potrzebne stany koocowe z poprzedniego sprawozdania. 

W dolnym panelu okna, po załadowaniu (lub utworzeniu nowego) sprawozdania, wyświetlane są 

informacje dotyczące aktualnego statusu sprawozdania, m.in. czy sprawozdanie było kontynuowane, tzn. czy 

stany początkowe zostały przeniesione automatycznie z poprzedniego sprawozdania 

 

Rysunek 68. Fragment okna z opisem statusu bieżącego sprawozdania 

  

c) Obliczenie automatyczne danych sprawozdania MS-S40 

 

Po utworzeniu nowego sprawozdania należy wykonad obliczenia, które przeanalizują i zsumują  dane 

pochodzące z zarejestrowanych spraw  w kontrolkach i wykazach.  Obliczenia wykonuje się za pośrednictwem 

funkcji [Oblicz+.  Jeżeli w otwartym sprawozdaniu już istnieją (obliczone lub wprowadzone ręcznie) wartości, 

to zostaną one nadpisane  nowymi wartościami.   

 

 

Rysunek 69. Wywołana funkcja "Oblicz" w otwartym sprawozdaniu MS-S40 
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Po wykonaniu obliczeo, sprawozdanie należy sprawdzid i zapisad.  Ponadto, należy uruchomid program 

„Kurator Karny”, otworzyd to samo sprawozdanie i wykonad obliczenia dla części I. Kuratela w sprawach 

karnych. Jeżeli od czasu ostatniego obliczenia, w kontrolkach lub wykazach wykonywane zostały modyfikacje 

mogące mied wpływ na wartości w sprawozdaniu, funkcję *Oblicz+ powinno się wykonad ponownie.  

Poniżej przykład tabeli po wykonanych obliczeniach 

 

Rysunek 70. Fragment okna "Sprawozdanie MS-S40" z tabelą 1.1  
 
 

 

d) Modyfikacja obliczonych danych w tabelach sprawozdania MS-S40 

 

Obliczone wartości można edytowad.  Bezpośrednio po otwarciu, dane w sprawozdaniu są zablokowane 

do edycji. Aby wprowadzid dodatkowe dane, bądź poprawid wyliczone przez program wartości należy 

odblokowad tabelę przyciskiem [Blokada edycji+, następnie kliknąd przycisk *…] umieszczony w wybranej 

komórce tabeli.  Wywołane zostanie wówczas okno edycji danych, widoczne na rysunku poniżej. 

Pokolorowane kolumny i wiersze oznaczają pola całkowicie zablokowane do edycji, zwykle dotyczy to pól 

z automatycznie wyliczanymi sumami wierszy i kolumn.   

 

Rysunek 71. Okno edycji konkretnej wartości w tabeli sprawozdania MS-S40 

 

Widoczne w oknie edycji przyciski, umożliwiają ponowne wyliczenie wskazanej wartości – funkcja [Oblicz], 

albo wyświetlenie okna z listą spraw, którą system uwzględnił do wyliczenia tej wartości we wskazanej 

komórce tabeli – funkcja [Pokaż] . 

zrzuty/mss40_fragment_tabeli_II_1.1.png
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Poniżej wynik użycia przycisku *Pokaż+. 

 

Rysunek 72. Wynik użycia funkcji "Pokaż" w oknie edycji wartości sprawozdania MS-S40 

  

e) Utworzenie zbiorczego sprawozdania MS-S40 dla kuratora okręgowego. 

 

Jak już wspomniano wcześniej, system umożliwia połączenie danych sprawozdania MS-S40 (pochodzących 

z różnych rejonów KSS) do jednego zbiorczego sprawozdania dla kuratora okręgowego. Aby wykonad 

połączenie danych, muszą zostad wykonane następujące operacje: 

 Każdy z poszczególnych rejonów KSS musi we własnym zakresie utworzyd i wyliczyd dane sprawozdania, 

następnie wykonad eksport danych do pliku – który należy wysład do kuratora okręgowego. 

 Kurator okręgowy musi załadowad (zaimportowad) do własnej bazy każdy z nadesłanych plików. 

 Po zaimportowaniu wszystkich sprawozdao, kurator okręgowy tworzy własne nowe sprawozdanie, 

następnie uruchamia funkcję *Oblicz+ która wykrywa sprawozdania z podległych rejonów i umożliwia 

wczytanie pochodzących z nich danych do jednego zbiorczego sprawozdania okręgowego. 

 

Warunkiem, umożliwiającym łączenie danych, jest odpowiednia konfiguracja parametrów systemu, tzn. w 

polu „Numer jednostki Zespołu Służby Kuratorskiej” musi byd wskazana jednostka zdefiniowana jako 

jednostka okręgowa (typ jednostki: Kurator Okręgowy). 

Jednostki KSS definiuje się słownikach systemowych „Słowniki -> Słowniki systemowe -> Jednostki Służby 

Kuratorskiej”. Wszystkie wprowadzone jednostki rejonowe powinny mied w swojej definicji wskazany typ: 

„Rejonowy Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej”, a jednostka okręgowa „Kurator Okręgowy”. 

Podczas użycia funkcji *Oblicz] w otwartym sprawozdaniu zbiorczym MS-S40, system sprawdza typ 

jednostki bieżącego sprawozdania  -  w przypadku, gdy jest to sprawozdanie zbiorcze,  proponuje zsumowanie 

(połączenie) załadowanych wcześniej sprawozdao rejonowych.  

 

Rysunek 73. Tryb łączenia danych (rejonowych) przy obliczaniu zbiorczego sprawozdania MS-S40 
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Przycisk  [Pokaż+  w widocznym powyżej oknie, pozwala sprawdzid jakie dane  (z których rejonów) zostaną 

uwzględnione podczas operacji łączenia danych do sprawozdania zbiorczego.  

 

 

3. Obciążenie kuratorów zawodowych wg standardów 
 

Program „Kurator Karny” umożliwia obliczenie i wydrukowanie raportu wykazującego aktualne obciążenie 

kuratorów zawodowych czynnymi sprawami w wykazach i kontrolkach.  Raport wylicza się wg stanu na 

dowolny – wskazany dzieo.  Funkcję wywołuje się przez uruchomienie opcji menu „Zestawienia -> Obciążenie 

kuratorów wywiadami wg standardów”.    

 

 

Rysunek 74. Wynik obliczeo raportu "Obciążenie kuratorów zawodowych wg standardów" 

   

 

Rysunek 75. Fragment wydruku - "Obciążenie kuratorów zawodowych wg standardów" 
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4. Obciążenie kuratorów zawodowych wywiadami zleconymi 
 

Funkcja dostępna po uruchomieniu  opcji menu „Zestawienia -> Obciążenie kuratorów wywiadami 

zleconymi”   umożliwia obliczenie i wydrukowanie raportu wykazującego obciążenie kuratorów zawodowych 

wykonanymi  wywiadami zleconymi.  Obliczenia wykonywane są wg stanu na dowolny, wskazany dzieo.  

Do obliczeo uwzględniane są wywiady z bieżącego roku w systemie. 

  

Rysunek 76. Wynik obliczeo raportu "Obciążenie kuratorów zawodowych wywiadami zleconymi " 

 

 

Rysunek 77. Fragment wydruku - "Obciążenie kuratorów zawodowych wywiadami zleconymi. " 
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V. Przegląd spraw zarejestrowanych w systemie 
 

Sprawy, które rejestruje się w systemie są grupowane wg kontrolek w których zostały wprowadzone.  

Aby ułatwid przeglądanie wszystkich spraw, niezależnie od rodzaju wykazu lub kontrolki w której została ona 

wprowadzona, dodano funkcje dostępne w menu głównym „Sprawy”.    Załadowane dane można  łatwo  

i wygodnie  grupowad  wg różnych kryteriów (dostępnych w lewym panelu okna).   

 

Rysunek 78. Menu główne "Sprawy"  
 

 

Pierwsza z tych opcji, funkcja „Sprawy -> Wszystkie sprawy” umożliwia przegląd wszystkich 

zarejestrowanych spraw w systemie w jednym oknie.  

 

Rysunek 79. Wykaz wszystkich spraw w systemie.  
 

Funkcja „Sprawy - Wnioski”  pozwala na przegląd wszystkich zarejestrowanych wniosków w sprawach.  

Funkcja „Sprawy – Zmiany w toku” - przegląd wszystkich zarejestrowanych zmian w toku w sprawach. 

Funkcja „Sprawy - Posiedzenia”  -  przegląd wszystkich zarejestrowanych posiedzeo w sprawach. 

Funkcja „Sprawy - Czynności”  -  przegląd wszystkich zarejestrowanych czynności  w sprawach. 
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Wszystkie wymienione powyżej funkcje wyświetlają załadowane dane w podobny sposób.  

Poniżej przykładowe rysunki dla zarejestrowanych wniosków i posiedzeo w sprawach. 

 

Rysunek 80. Przegląd wszystkich zarejestrowanych wniosków w systemie – pogrupowane wg rodzaju wniosku. 

 

 

Rysunek 81. Przegląd wszystkich zarejestrowanych posiedzeo w sprawach - pogrupowane wg kuratora zawodowego 

 

 

 

VI. Funkcje systemowe 
 

W grupie menu „Funkcje” zawarto opcje konfigurujące pracę systemu, oraz funkcje do zarządzania 

użytkownikami systemu i kontrolą dostępu do danych. 
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1. Dane instytucji  
 

Funkcja dostępna po uruchomieniu opcji menu „Funkcje -> Dane instytucji” umożliwia skonfigurowanie 

właściwych nazw obsługiwanego rejonu kuratorskiej służby sądowej. Dane podane w tym oknie są używane 

podczas sporządzania wydruków. Podane nazwy w polach „Nazwa Sądu Okręgowego” i „nazwa Sądu 

Rejonowego” są umieszczane w opisie sprawozdania MS-S40. 

 

Rysunek 82. Ustalanie danych identyfikujących obsługiwany rejon kuratorskiej służby sądowej 

 

 

2. Parametry systemu 
 

Funkcja uruchamiana opcją menu „Funkcje -> Parametry Systemu” pozwala na ustalenie istotnych 

parametrów pracy całego systemu. Okno z parametrami zawiera cztery zakładki.  Zakładka pierwsza i druga 

pozwala na konfigurację zachowania programu.  

W zakładce „Sygnatury kontrolek” można zmienid sposób nadawania sygnatur własnych w sprawach 

(osobno dla każdej kontrolki i wykazu) -  poprzez zmiany w kolumnie „Format sygnatury”. 

Ustawienia w zakładce „Kontrola danych” stanowią wzór dla nadawanych opcji kontroli danych w sprawie. 

Zdefiniowane tutaj domyślne ustawienia kontroli danych, są uwzględniane podczas zakładania nowej sprawy  

w dowolnej kontrolce. 
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Rysunek 83. Parametry Systemu - zakładka "Podstawowe" 

 

Uwaga:   Modyfikacje wykonane w parametrach systemu, będą obowiązywad po ponownym uruchomieniu  

   programu. 

 

 

Rysunek 84. Parametry Systemu - zakładka "Konfiguracja" 
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3. Użytkownicy systemu 
 

Do zarządzania użytkownikami systemu oraz definiowania dla nich uprawnieo, służy opcja dostępna z 

menu „Funkcje -> Użytkownicy Systemu”.  Podczas instalacji systemu zakładany jest użytkownik ADMIN bez 

zdefiniowanego hasła, który ma nadane wszystkie uprawnienia w systemie.  

Uprawnienia do spraw oraz do poszczególnych opcji w menu programu są nadawane dla grup uprawnieo, 

a nie bezpośrednio dla użytkowników.  Użytkownik nabywa (dziedziczy) uprawnienia ze wszystkich grup 

których jest członkiem. Odebranie uprawnieo danemu użytkownikowi polega na usunięciu go z listy członków 

danej grupy uprawnieo. 

 

 

Rysunek 85. Użytkownicy systemu. 

 

Dowolnego użytkownika systemu można skojarzyd z dowolnym kuratorem zawodowym, zarejestrowanym 

w systemie. W tym celu należy wskazad odpowiedniego kuratora zawodowego w oknie edycji danych 

użytkownika systemu,  w polu „Skojarzony z kuratorem zawodowym”.   

Skojarzenie użytkownika z kuratorem, powoduje m.in. automatyczne filtrowanie spraw w kontrolkach  

i wykazach, tzn. pokazywane są sprawy które są przydzielone temu kuratorowi, oraz powoduje że jest dany 

użytkownik jest właścicielem tych spraw (ma do nich zapewniony pełny dostęp). 
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