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Kurator zawodowy 
Sądu Rejonowego w Kutnie 
Ewelina Wojtera  

Rola kuratora sądowego w udzielaniu pomocy ofiarom przestępstw. 

Szanowny Panie Dyrektorze! 
Szanowny Panie Przewodniczący! 
Szanowni Państwo!  

Nazywam się Ewelina Wojtera, jestem kuratorem zawodowym dla 
dorosłych w Zespole Kuratorskiej SłuŜby Sądowej w Sądzie Rejonowym w 
Kutnie. To dla mnie ogromny zaszczyt, Ŝe w dniu dzisiejszym reprezentuję 
swoja grupę zawodową. Jestem jedną z ponad pięciutysięcy osób zatrudnionych 
w kuratorskiej słuŜbie sądowej wspomaganej przez około trzydziestotysięczną 
grupę sądowych kuratorów społecznych. Dotychczas ani w publikacjach, ani 
podczas konferencji naukowych nie zwracano uwagi na rolę kuratorów 
sądowych w udzielaniu pomocy ofiarom przestępstw. Wyłania się problem o 
duŜej doniosłości teoretycznej i praktycznej, a mianowicie, w jakim zakresie 
wykorzystywać wiedzę i moŜliwości kuratorów sądowych w procesie udzielania 
pomocy ofiarom przestępstw. 

Zgodnie z treścią ustawy o kuratorach sądowych realizujemy określone 
przez prawo zadania o charakterze wychowawczym, resocjalizacyjnym, 
diagnostycznym, profilaktycznym i kontrolnym w środowisku osób, których 
dotyczy postępowanie wykonawcze. Jesteśmy organem wykonującym 
orzeczenia sądu. Dostarczamy sądom rodzinnym i karnym materiał 
diagnostyczny, umoŜliwiający poznanie osób, o których losie mają one orzekać. 
Realizujemy funkcję wspierającą i korekcyjno- wychowawczą wobec 
podopiecznych poddanych przez Sąd naszym oddziaływaniom, czyli tych, 
wobec, których Sąd orzekł środki wychowawcze lub oddał ich w okresie próby 
pod dozór kuratora, czyli probacyjne. Wykonując swoje obowiązki niejako przy 
okazji pełnimy teŜ rolę ochronną wobec dzieci, których rodzicom ograniczono 



władzę rodzicielską. Niewątpliwie, więc rola kuratorów sądowych w procesie 
ogólnie pojętej resocjalizacji jest nie do przecenienia, a do podkreślenia fakt, Ŝe 
średnia ilość spraw przypadających na jeden referat kuratora zawodowego 
daleko przekracza standard obciąŜenia pracą przyjęty w obecnie 
obowiązujących przepisach prawa.1 

Wykonując zadania na rzecz wymiaru sprawiedliwości kierujemy się 
daleko idącym poczuciem odpowiedzialności i lojalności. Wykonujemy, 
bowiem swoją pracę nie tylko w siedzibie sądu, ale w środowisku naszych 
podopiecznych. Właśnie tam, zdobywając zaufanie tych, wobec których daleko 
rozwinięte poczucie empatii pozwala zdiagnozować ich problem i zaplanować 
metody pracy nad jego rozwiązaniem, stajemy się często organizatorem Ŝycia 
podopiecznych, którzy w środowisku są niechcianym marginesem.2 

Poprzez pouczenie podopiecznych o obowiązkach wynikających z dozoru 
lub nadzoru, kontrolę ich przestrzegania, profesjonalną pomoc, współpracę z 
róŜnymi instytucjami, wspomnianą juŜ empatię zdobywamy zaufanie i staramy 
się godnie reprezentować wymiar sprawiedliwości. Bowiem jesteśmy tą grupą 
zawodową, która pracuje w środowisku, wychodzi do ludzi i równieŜ tworzy 
pozytywne lobby. Efekty zaś naszej pracy są zauwaŜalne i coraz częściej 
doceniane. 

Kuratorzy zawodowi to profesjonalna grupa wsparcia dla programu 
realizowania środków wychowawczych i wolnościowych. Na nasz 
profesjonalizm mają niewątpliwie wpływ ukończone kierunki wyŜszych studiów 
prawniczych, psychologicznych, socjologicznych, pedagogicznych oraz szerokie 
zainteresowanie naukami penalnymi. Praca, jaką wykonujemy obliguje nas do 
podnoszenia kwalifikacji, pogłębiania wiedzy, znajomości przepisów prawa w 
zakresie niezbędnym dla prawidłowego wykonywania orzeczeń sądu. 

Szanowni Państwo!  

KaŜda sprawa, to co najmniej jeden człowiek, a często więcej i wszyscy 
oni znajdują się w kręgu oddziaływań kuratora.3 

Wykonując nasze obowiązki przyświeca nam myśl, Ŝe resocjalizacja tych, 
którzy popełnili przestępstwo ma sens. Odnajdujemy, bowiem w resocjalizacji 
swoje powołanie. Mówię o powołaniu, gdyŜ jest to proces złoŜony i często bywa 
tak, Ŝe wykonujemy znacznie więcej środków niŜ przewidują przepisy. 

Podejmowane przez kuratorów czynności sprowadzają się równieŜ do 
niesienia pomocy, wspierania i ratowania woli Ŝycia tym, którzy w środowisku, 
w jakim zaczynamy pracować nie są naszymi podopiecznymi, ale 
pokrzywdzonymi przestępstwem, jakie nasi podopieczni popełnili. 
                                                 
1 T. Jedynak, K. Stasiak, Komentarz do ustawy o kuratorach sądowych, Warszawa 2008r.  
2 www.kuratorzy.pl 
3 www.kuratorzy.pl 



Według koncepcji profesora Brunona Hołysta z triady kryminologiczno– 
kryminalistyczno– wiktymologicznej, czyli sprawca– czyn– ofiara wynikają dla 
pracy kuratorów pewne implikacje. 

ChociaŜ podstawowym celem pracy kuratora jest oddziaływanie mające 
na celu pomoc w społecznej readaptacji skazanych nie pomijamy aspektu 
pomocy ofiarom przestępstw, gdyŜ w naszej ocenie jest to jeden z aspektów 
resocjalizacji skazanych. 

Istnieje iunctim pomiędzy procesami kryminalizacji i wiktymizacji. 
Pomagając ofiarom przestępstw wpływamy na zmniejszenie zakresu i skutków 
pokrzywdzenia przestępstwem. 

Kuratorzy nastawiają się na wiktymologiczną funkcje oddziaływań. JeŜeli 
ofiara jest bliska sprawcy, a tak jest w przypadku orzekania za przestępstwo 
przemocy domowej, to poprzez współpracę z ofiarą moŜemy dokonać wyboru 
odpowiedniej metody pracy z dozorowanym, uwzględniając aspekt 
prakseologiczny. 

Kurator podejmując się pomocy pokrzywdzonym przestępstwem pełni 
funkcje doradczą, psychologiczną i informacyjną, choć z tej ostatniej nie zawsze 
chętnie ofiary przestępstw chcą korzystać. Głównie, dlatego, Ŝe Ŝyjąc w 
enklawie swojego strachu, wstydu i bezradności wobec przemocy rozumianej w 
myśl art. 207 k.k. informacja o instytucjach, jakie mogą pomóc i jakie przemocy 
przeciwdziałają nie mają znaczenia dla osoby, której godność została podeptana, 
a wstyd paraliŜuje przed podjęciem tematu o tym, czego doświadczyła, bądź 
nadal doświadcza. 

Pragnę podkreślić, Ŝe kuratorzy jako osoby godne zaufania, 
reprezentujące wymiar sprawiedliwości, rozszerzając sferę swojej działalności 
osiągają nie tylko pozytywne skutki w postrzeganiu skuteczności swojej pracy w 
środowisku i readaptacji samych skazanych, ale równieŜ readaptacji osób 
pokrzywdzonych przestępstwem. 

Obserwacja rzeczywistości wskazuje, Ŝe wiele ofiar przestępstwa 
nierzadko z wielkim trudem potrafi odnaleźć swoje poprzednie miejsce w Ŝyciu 
społecznym.  Jest to wynikiem urazów dotykających najczęściej ofiary 
przestępstw popełnianych z uŜyciem przemocy. Szkody te rodzą się w sferze 
psychicznej, społecznej i moralnej. Los tych osób nie moŜe być nam obojętny. 
Udzielamy, więc pomocy psychologicznej i prawnej, współpracujemy z 
Ośrodkami Interwencji Kryzysowej, punktami informacyjno– konsultacyjnymi, 
stowarzyszeniami, udzielamy wsparcia, informujemy członków rodziny o 
moŜliwościach szukania pomocy w środowisku lokalnym, współpracujemy z 
dzielnicowym. Korzystamy z instrukcji osób zajmujących się fachową pomocą 
dla uzyskania zgody na zaproponowane formy pomocy i  podjecie terapii we 
wskazanych ośrodkach lub instytucjach, gdyŜ pokrzywdzony rzadko jest 



zorientowany w swoich uprawnieniach, a skomplikowany system i procedury 
instytucji prawnych przerastają jego moŜliwości percepcyjne.4 

Doświadczenia w pracy z ofiarami przemocy, którymi są męŜczyźni, 
wobec których przemoc stosują kobiety, to dla nas wyzwanie, bowiem u ofiar – 
męŜczyzn, występują trudności w wyraŜaniu emocji, co czyni ich 
wyizolowanymi i niezdolnymi do wyraŜenia prośby o pomoc, ponadto u 
męŜczyzn dominuje uczucie gniewu, a gniew ten często rodzi agresywne 
zachowania oraz naduŜywanie alkoholu. W takim przypadku u ofiary 
pozbawionej wsparcia i  terapii rodzinnej, jaką prowadzą Ośrodki Interwencji 
Kryzysowej, mogą  pojawić się myśli samobójcze, istnieje równieŜ zagroŜenie 
popełnienia przestępstwa z uŜyciem przemocy. Odporność bowiem na stres i 
umiejętność radzenia sobie z nim nie jest normą w środowisku, w którym 
najczęściej pracuje kurator, czyli środowisku kryminogennym, gdzie najlepszym 
sposobem na rozwiązanie lub pozbycie się problemu jest uŜycie siły. 

Sądy, orzekając wobec sprawców przestępstw kary pozbawienia wolności 
z warunkowym zawieszeniem ich wykonania, mogą nałoŜyć na skazanych 
liczne obowiązki probacyjne określone w art. 72 § 1 i § 2 k.k. równieŜ na 
wniosek kuratora. W czasie sprawowania dozoru, kuratorzy korzystając z 
uprawnień wynikających z art. 173 kodeksu karnego wykonawczego, 
wykorzystują cały wachlarz moŜliwości, jakie daje art. 72 k.k.w., zaś wobec 
skazanego za przestępstwo przemocy w myśl art. 207 kodeksu karnego w 
przypadku braku oczekiwanego rezultatu w poprawie nagannego zachowania 
dozorowanego, lekcewaŜącego stosunku do obowiązków wynikających z 
warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności oraz raŜąco nagannego 
postępowania, które uniemoŜliwia wspólne zamieszkiwanie z ofiarą przemocy, 
kuratorzy mając na uwadze dobro i poczucie bezpieczeństwa ofiary, kierują 
wniosek na posiedzenie wykonawcze, wnosząc o zobowiązanie skazanego do 
opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym. 

Ponadto wobec skazanych, których zachowania wobec członków rodziny 
moŜna określić jako przemoc w rodzinie moŜemy wnosić o zobowiązanie do 
innych stosownych zachowań w okresie próby, jeŜeli moŜe to zapobiec 
popełnieniu ponownie przestępstwa, na przykład mające na celu 
powstrzymywanie od kontaktowania się skazanego z pokrzywdzonym bądź 
uczestniczenie w programach korekcyjno – edukacyjnych, bowiem realizowane 
programy mają na uwadze dobro całej rodziny i zmierzają do podjęcia wspólnej 
rodzinnej terapii.  

Szanowni Państwo!  

Na terenie powiatu kutnowskiego działa Powiatowe Centrum Interwencji 
Kryzysowej. Kuratorzy współpracują z Ośrodkiem. Nie zdarzyło się abyśmy 
                                                 
4 B.Hołyst, Psychologia kryminalistyczna, Warszawa 2006r.  



spotkali się z odmową przyjęcia osoby znajdującej się w kryzysie 
emocjonalnym, ofiary przemocy lub naszych podopiecznych. Pomocą w 
Ośrodku objęte są równieŜ rodziny tych osób, gdzie poddawane są 
oddziaływaniom terapeutycznym indywidualnym i grupowym. Kuratorzy w 
opinii Kierownika Ośrodka to ci ludzie, którzy rozumieją problem i potrzebę 
pomocy, chętnie współpracują, czasami tą współpracą koordynują. 

Z moich ustaleń wynika, Ŝe z końcem ubiegłego roku objętych pomocą w 
Ośrodku Interwencji Kryzysowej było ponad dziewięćset osób, z czego osiemset 
czterdzieści osiem osób to ofiary przemocy. 

Kierownik Ośrodka, osoba pierwszego kontaktu, interwencji wstępnej, 
terapii krótkiej i długoterminowej -  to ta sama osoba. Dzięki jej  zaangaŜowaniu 
w pracę, poświeceniu się pomocy potrzebującym oraz umiejętności 
nawiązywania i podtrzymywania współpracy z innymi Ośrodkami, szpitalami, 
hotelami, pomoc o której mowa nie jest fikcją, chociaŜ przy tak duŜej liczbie 
pokrzywdzonych na granicy fikcji pozostaje. 

Ponadto w Ośrodku są zatrudnione cztery osoby na podstawie umowy 
zlecenia, których jedyną motywacją do pracy jest powołanie do udzielania 
pomocy i wsparcia, jednakŜe występująca rotacja pracowników nie sprzyja 
powodzeniu podejmowanych, a nieukończonych terapii. 

Pomocy udzielają równieŜ inne instytucje takie jak Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej na podstawie uchwalonej Miejskiej Strategii 
Rozwiązywania Problemów Społecznych dla miasta Kutno, w opracowaniu, 
której brałam udział, a takŜe Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, jednakŜe 
instytucje te korzystają z fachowej wiedzy pracowników Ośrodka Interwencji. 

Obrazuje Państwu moŜliwości udzielania pomocy w małym mieście, które 
na koniec 2007 roku liczyło około 48 tysięcy mieszkańców, gdyŜ 
nieporównywalne moŜliwości stwarzają na przykład miasta wojewódzkie albo 
te, w których władze miasta obejmują szczególnym i adekwatnym do potrzeb 
zainteresowaniem oraz wsparciem finansowym instytucje pomocowe. 

W takich oto warunkach wiedza kuratorów z zakresu psychologii, 
pedagogiki oraz pracy z przypadkiem jest nieoceniona, gdyŜ często musimy 
liczyć na własne umiejętności.  

Pomimo zakresu zadań wynikających z Rozporządzenia Ministra Pracy i 
Polityki Społecznej w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych 
przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, a takŜe 
szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych 
dla osób stosujących przemoc w rodzinie informuję, Ŝe zgodnie z tym 
rozporządzeniem w Ośrodku, o którym wspomniałam nie ma realizowanego 
Ŝadnego programu dla sprawców przestępstw. MoŜemy jedynie liczyć na 



przychylność Kierownika, który na prowadzenie odpowiedniej terapii wyrazi 
zgodę i przyjmie skazanego. 

Na terenie gmin znajdujących się we właściwości Sądu Rejonowego w 
Kutnie nie ma uchwalonych i przyjętych programów, w których zawarte byłyby 
metody udzielania pomocy ofiarom przestępstw i które obejmowałyby zakres tej 
pomocy. W rozmowach z Kierownikami Gminnych Ośrodków Pomocy 
Społecznej ustaliłam, Ŝe treści dotyczące udzielania pomocy ofiarom przemocy 
w rodzinie wpisane są w Gminny Program Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych realizowany przez Gminne Komisje, zaś finansowane przez 
Gminę z tzw. kapslowego. Na terenie gmin nie ma zarejestrowanych 
stowarzyszeń i fundacji, które mogłyby wspierać finansowo działalność 
Komisji. Nadmieniam, Ŝe w skład komisji wchodzą osoby po przeszkoleniu: 
pełniący funkcje dyrektora placówek oświatowych, instytucji, a takŜe proboszcz 
parafii. Komisje współpracują z ośrodkami Interwencji Kryzysowej, Policją, 
szkolnym pedagogiem oraz kuratorem wykonującym na  terenie danej gminy 
orzeczenia Sądu.  Działalność i moŜliwości Komisji podobnie jak na terenie 
miasta są ograniczone zbyt niskim budŜetem. Na terenie gmin nie prowadzi się 
działalności prewencyjnej. 

Dzięki szeroko rozumianej współpracy z Ośrodkiem Interwencji 
Kryzysowej kuratorzy mają moŜliwość poinformowania i skierowania, na 
prośbę osoby dotkniętej przemocą, do specjalistycznego ośrodku wsparcia w 
mieście lub poza jego granicami, bowiem w Ośrodku Interwencji w Kutnie 
mamy przystosowanych 8 miejsc interwencyjnych. Ponadto funkcjonują 
noclegownie dla osób trzeźwych. 

W zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i udzielania pomocy 
ofiarom kuratorzy współpracują z Policją, najczęściej z dzielnicowym, który 
wykonuje czynności dotyczące procedur „Niebieskiej karty”. Wspólnie z 
kuratorem przeprowadza rozmowy z osobami pokrzywdzonymi i sprawcami – 
których kieruje w razie występującego problemu z naduŜywaniem alkoholu do 
Miejskiej lub Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

Na terenie miasta Kutno działa Kutnowskie Stowarzyszenie „NOWE 
śYCIE”, które propaguje inicjatywy, postawy i działania sprzyjające Ŝyciu 
wolnemu od nałogów i uzaleŜnień. Stowarzyszenie zostało zaproszone przez 
kuratorów do wspólnej działalności i udzielania wszechstronnej pomocy i 
wsparcia ofiarom przemocy. 

Mając na uwadze to, Ŝe człowiek nierozerwalnie związany jest ze światem 
wartości kuratorzy swoje oddziaływania wspierają równieŜ poprzez współpracę 
z Kościołem. Współpraca ta przynosi efekty na terenach gmin i parafii, gdzie 
wsparcie otrzymują i skazani i pokrzywdzeni przestępstwem. 

Kolejną formą pomocy ofiarom jest mediacja. 



Wykorzystywana wiedza kuratorów na temat mediacji i jej podejmowanie 
między podopiecznym a ofiarą przestępstwa, przynosi wiele korzyści dla 
obydwu stron. 

Nieformalna mediacja, w wyniku, której dochodzi do przeproszenia 
pokrzywdzonego odnosi pozytywne skutki i jest uzasadniona dla skuteczności w 
resocjalizacji i readaptacji skazanego w środowisku. Jest potrzebna szczególnie 
tam, gdzie strony zmuszone są Ŝyć obok siebie – w konfliktach rodzinnych lub 
sąsiedzkich. 

Zasadnym jest, więc aby Sąd orzekając karę z warunkowym 
zawieszeniem jej wykonania zobowiązywał skazanych do przeproszenia 
pokrzywdzonego, gdyŜ sam akt przeproszenia moŜe odnieść pozytywny wpływ 
na przestrzeganie w przyszłości norm prawnych i społecznych, a takŜe skłonić 
do przemyśleń nad konsekwencjami nagannego zachowania. 

W mojej ocenie nałoŜenie obowiązku przeproszenia pokrzywdzonego 
moŜe odegrać waŜna rolę w sprawach o znęcanie, bójki, pobicia czy o groźby 
karalne, gdyŜ w wyniku przestępstw z uŜyciem przemocy oraz przestępstw 
przeciwko mieniu ofiara ponosi psychospołeczny uszczerbek. Ofiara oczekuje, 
aby przestępca poniósł odpowiedzialność za przestępstwo, które popełnił, i tak 
się staje w przypadku jego skazania, ale nadto oczekuje restytucji. 

W przypadku, gdy w wyroku skazującym Sąd nie orzeka obowiązku na 
podstawie art. 72§1 pkt 2, kurator w razie uzasadnionej potrzeby dla osiągnięcia 
reintegracji i akceptacji sprawcy przez społeczeństwo wnosi o nałoŜenie 
obowiązku przeproszenia pokrzywdzonego. Poprzez przygotowanie 
podopiecznego do wykonania nałoŜonego obowiązku oraz kontrolę wywiązania 
się z tegoŜ obowiązku kurator osiąga szereg pozytywnych czynników dla 
dalszych oddziaływań. Wzmacnia, bowiem świadomość roli sprawiedliwości w 
społeczeństwie. 

W tym miejscu pozwolę sobie zwrócić Państwa uwagę na coś bardzo 
waŜnego. Przy warunkowym zawieszeniu kary pozbawienia wolności wobec 
sprawcy przestępstwa, gdzie w wyroku orzeczony jest dozór, podczas jego 
podejmowania, z relacji dozorowanych wynika, Ŝe tak naprawdę za popełnione 
przestępstwo jedyną w ich odczuciu karą nie jest jej wymiar, ale oddanie pod 
dozór. Odczuwalną karą dla skazanego jest sprawujący dozór kurator. Dlatego 
tak waŜnym jest korzystanie z całego wachlarza obowiązków, które umoŜliwiają 
osiągnięcie pozytywnych zmian w zachowaniu skazanego w warunkach 
wolnościowych. Nie muszę wiec podkreślać, Ŝe dla tych skazanych odczucia 
pokrzywdzonego nie mają Ŝadnego znaczenia. 

Egzekwując, więc wykonanie nałoŜonego obowiązku kurator wprowadza 
w Ŝycie podopiecznego zmiany mające na celu wywołanie wewnętrznego 
zaangaŜowania, wzięcia na siebie odpowiedzialności za złe postępowanie w 
obliczu ofiary, przeproszenia jej bez utraty własnej godności. 



Wiadomo, iŜ kaŜdy człowiek ceni sobie poczucie bezpieczeństwa 
własnego i bliskich. Gdy jednak staje się ofiarą przestępstwa to poczucie 
bezpieczeństwa traci, mimo, Ŝe sprawca zostaje skazany. Strach przed sytuacją 
niosącą w sobie potencjalne zagroŜenie dla jego zdrowia i egzystencji w 
znacznym stopniu utrudnia prawidłowe funkcjonowanie w środowisku, tym 
bardziej, gdy ofiara ma wiedzę o tym, Ŝe skazany pozostał na wolności. Strach 
wyzwala reakcje stresu. Poczucie zagroŜenia przed skazanym, który pozostał na 
wolności rodzi zagroŜenie kolejnego przestępstwa, prowadzi to do ograniczenia 
aktywności. Ofiara czuje się więźniem w domu i sąsiedztwie, obawia się 
spotkania skazanego na ulicy nawet przy załoŜeniu, Ŝe skazany jej nie zauwaŜy. 
Zwracam na to uwagę, gdyŜ uwaŜam, Ŝe ofiarom moŜna w ogromnej mierze 
pomóc nie tylko poprzez terapie psychologiczną, wsparcie i pomoc 
najbliŜszych. Pomyślne, bowiem oddziaływanie terapeutyczne wzmocnione 
winno być aktem, o którym mowa, czyli przeproszeniem, gdyŜ daje to 
moŜliwość pokrzywdzonemu wyzbycia się obawy i strachu przed skazanym 
szczególnie z najbliŜszego, na przykład, sąsiedzkiego środowiska. 

Podjęte przez kuratora działania, o których mowa mają równieŜ na celu 
pozbycie się warunków sprzyjających anonimowości. Wiadomo bowiem, Ŝe  
anonimowość sprzyja większej agresywności i przejawia  formy 
antyspołecznego zachowania. 

Restytucja jako symboliczny gest pojednania jest równieŜ zasadniczym 
warunkiem reintegracji i akceptacji skazanego w społeczeństwie. U 
pokrzywdzonego zaś wzmacnia poczucie godności osobistej, umacnia w 
przekonaniu, Ŝe jest wartościowym członkiem społeczeństwa.5 

Z moich obserwacji wynika, Ŝe konsekwencje podejmowanych działań 
przez kuratorów, które zmierzają do realizowania wcześniej nakreślonego planu 
resocjalizacyjnego mogą pojawiać się bezpośrednio po ich wykonaniu lub po 
pewnym krótszym lub dłuŜszym czasie, wszystkie jednak działania mają na 
uwadze skuteczną poprawę funkcjonowania skazanego i pokrzywdzonego 
przestępstwem w środowisku. 

Zdarza się, Ŝe w wyroku sądu orzeczony jest środek karny wymieniony w 
art. 39 pkt 5 k.k.– obowiązek naprawienia szkody poprzez zapłatę na rzecz 
pokrzywdzonego określonej kwoty w określonym terminie. Nie rzadko bywa 
tak, Ŝe skazany z przyczyn przez siebie niezawinionych jednocześnie nie 
uchylając się od tego obowiązku w określonym terminie obowiązku nie 
realizuje. Dzieje się tak wtedy, gdy skazany podejmuje długoterminową terapię 
w ośrodku leczenia uzaleŜnień. W takiej sytuacji informujemy pokrzywdzonych 
pismem o zaistniałych przeszkodach w terminowej zapłacie orzeczonej kwoty, 
dla zapewnienia pewnego rodzaju bezpieczeństwa emocjonalnego osoby 
pokrzywdzonej, jak równieŜ tego, Ŝe naprawienie szkody przeciągnie się w 
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czasie, ale jest i będzie egzekwowane. Dlatego podczas pobytu podopiecznych 
w Ośrodkach lub szpitalach kuratorzy udzielają pomocy w działaniach 
dozorowanego i jego rodziny, mających na celu uzyskanie środków 
finansowych z instytucji do tego powołanych. Motywują i mobilizują do 
samodzielności w załatwianiu spraw, ale ponadto nawiązują współpracę z 
pracownikami socjalnymi działającymi na terenie placówek, wnioskując o 
rozwaŜenie moŜliwości objęcia pomocą finansową, w ramach pomocy socjalnej, 
podopiecznych przebywających na terenie danego miasta. Wsparcie w formie 
finansowej lub rzeczowej pozwala racjonalnie rozplanować w taki sposób 
wydatki, aby uwzględniając nałoŜony obowiązek realizować go choćby w 
ratach. 

Przepisy wykonawcze umoŜliwiają objęcie pomocą materialną na 
wniosek, osoby pokrzywdzone przestępstwem i ich rodziny z Funduszu Pomocy 
Postpenitencjarnej. Osoby, o których mowa o moŜliwości skorzystania z tej 
formy pomocy często informowane są podczas wykonywania przez kuratorów 
czynności związanych ze sprawowaniem dozoru, podczas wywiadu lub 
ustalenia czy skazany wywiązał się z obowiązku orzeczonego w wyroku. 

Na zakończenie chciałabym się z Państwem podzielić pewną refleksją 
wobec problemu, na który podczas dzisiejszych wystąpień Prelegenci nie 
zwrócili uwagi, bądź mojej uwadze to umknęło, a mianowicie, Ŝe podopieczni, 
wobec których kuratorzy sprawują dozór orzeczony w postanowieniu o 
warunkowym przedterminowym zwolnieniu stanowią liczną grupę ofiar 
przemocy, są to, bowiem ofiary przemocy stosowanej w zakładach karnych 
przez współwięźniów. PrzeŜycia, jakie pozostawiły trwały ślad w psychice 
zwalnianych z zakładów karnych, stygmatyzacja w środowisku, brak 
zrozumienia ze strony rodziny nie pozwalają na prawidłową readaptacje. Tylko 
poprzez wnikliwą obserwację i pracę z podopiecznym, zdobycie zaufania do 
działań i propozycji kuratora udaje się ukierunkować podopiecznego tak, aby 
zgodził się na dobrowolne skorzystanie z pomocy terapeuty i był objęty 
oddziaływaniem programu terapeutycznego dla zwolnionych z zakładów 
karnych i ich rodzin, jeśli takie programy są realizowane. W innym przypadku 
skuteczne oddziaływanie readaptacyjne pozostaje w ramach umiejętności 
kuratora.  

Szanowni Państwo! 

Kurator funkcjonuje w środowisku swoich podopiecznych oraz podejmuje 
wiele czynności ponad zadania, jakimi mierzy się jego czas pracy. Podejmuje 
się tych działań, mimo, Ŝe nie ma nakazu ustawowego. I być moŜe, dlatego, Ŝe 
angaŜuje się w podejmowane działania dobrowolnie przynoszą one wymierne 
korzyści. W mojej ocenie kuratorzy bardzo chętnie podejmują nowe wyzwania, 
nawiązują kontakty, współpracę, mając świadomość swojej wiedzy i 
umiejętności wykorzystywania Ŝyciowego doświadczenia sięgają po wszystkie 



znane im metody, które mogą przyczynić się do skuteczności podejmowanych 
działań. Rozszerzający się zakres działania kuratorów w kierunku pomocy 
ofiarom przestępstw jest uzasadniony, takŜe tym, Ŝe wymiar sprawiedliwości 
traci z bezpośredniego pola widzenia sprawcę i ofiarę przestępstwa. Kurator 
wypełnia tę lukę po uprawomocnieniu się wyroku orzeczonego przez Sąd, 
poniewaŜ wykazuje troskę wobec skazanego, a takŜe ofiary post factum. 
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