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SPS zaprasza na ogólnopolskie szkolenie zawodowych kuratorów sądowych „Prawo w praktyce”: 
 

„Kuratela sądowa w praktyce” 
 

- Mediacje rodzinne i w postępowaniu cywilnym 
 

- Mediacje w postępowaniu karnym 
 

- Kara pozbawienia wolności orzeczona z warunkowym zawieszeniem oraz zarządzenie 
jej wykonania 

 

- Instytucja warunkowego zwolnienia, przesłanki jej stosowania i tryby postępowania 
 

- Odwołanie warunkowego zwolnienia – przesłanki i konsekwencje 
 

- Przymusowe odebranie dziecka 
 

- Kurator w postępowaniu wykonawczym w sprawach nieletnich 
 

- Zagadnienia związane z wykonywaniem orzeczeń w sprawach nieletnich w odniesieniu 
do problematyki eurosieroctwa 

 

- NaduŜycia seksualne wobec dzieci i młodzieŜy 
 

- Polska scena narkotykowa 
 
 

Szkolenie przeznaczone jest dla: zawodowych kuratorów sądowych rodzinnych i dla dorosłych 

 
Szkolenie prowadzą: 
 
 
 

Barbara Wilamowska- Koordynator Ministra Sprawiedliwości ds. Krajowego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii Wydział Kurateli Departamentu Wykonania Orzeczeń i Probacji Ministerstwa Sprawiedliwości, 
Prezes Małopolskiego Stowarzyszenia Probacja, Specjalista kurator zawodowy dla dorosłych, Warszawa 
 

BłaŜej Pasiut – psycholog, mediator, negocjator, trener, absolwent Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, asystent na Wydziale Psychologii i Nauk o Rodzinie Krakowskiej Akademii, doktorant w Pracowni 
Psychologii Edukacji Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, 
sekcja Psychologii Społecznej, Kraków 
 

Piotr Kula- Główny Specjalista- Sędzia w Wydziale Wykonania Orzeczeń Rodzinnych i Nieletnich 
Departamentu Wykonania Orzeczeń i Probacji Ministerstwa Sprawiedliwości, Sędzia Sądu Rejonowego w 
Mysłowicach, Warszawa 
 

Marek Marewicz- Sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie, wieloletni Sędzia pionu karnego, Przewodniczący Wydziału 
Penitencjarnego Sądu Okręgowego w Krakowie. Praktyk prowadzący liczne szkolenia dla przedstawicieli Wymiaru 
Sprawiedliwości – sędziów i kuratorów. Współpracownik i wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, Kraków 
 

Psycholog, biegły sądowy 
 
 
 
 

Szkolenie odbędzie się w dniach: 

9-13 maja 2010r. (niedziela - czwartek) w Juracie 
Ośrodek Konferencyjno- Wypoczynkowy „DELFIN”  
ul. Wojska Polskiego, 84-141 Jurata (www.wzwjantar.pl)  

 „Delfin” połoŜony jest między dwoma plaŜami: Zatoki Gdańskiej i Bałtyku, w sosnowym borze z unikalnym mikroklimatem… 
 
 
 
 
 
 
 

Uczestnicy szkolenia otrzymują certyfikat poświadczający ukończenie szkolenia sygnowany przez Wykładowców 
 
 
 

OFERTA PROMOCYJNA: szkolenie 5-dniowe w cenie 3-dniowego! 
4 noclegi ze śniadaniem na Półwyspie Helskim, tuŜ obok słynnej rezydencji Prezydenta RP! 
WaŜne! Zgłoszenia przyjmujemy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 marca 2010r. 
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PROGRAM SZKOLENIA „Kuratela sądowa w praktyce”: 
9-13 maja 2010r.- WZW „Delfin” w Juracie 

 

09.05.2010r. (niedziela) 
od godz. 15.00 Przyjazd i zakwaterowanie uczestników w WZW „Delfin” w Juracie 

 
 
 

10.05.2010r. (poniedziałek) 
Mediacje rodzinne i w postępowaniu cywilnym.  Kara pozbawienia wolności 
orzeczona z warunkowym zawieszeniem oraz zarządzenie jej wykonania. 
Instytucja warunkowego zwolnienia, przesłanki jej stosowania i tryby 

postępowania. Odwołanie warunkowego zwolnienia – przesłanki i konsekwencje 
 

08.00-10.00 Śniadanie 
10.00-12.30 Zakwaterowanie uczestników- c.d. 
13.00-14.00  Obiad 
14.00-14.10 Powitanie, podział na grupy warsztatowe, rozpoczęcie szkolenia 
 

14.10-19.30 Zajęcia dla kuratorów rodzinnych- prowadzenie BłaŜej Pasiut: 
 

                        Mediacje rodzinne i w postępowaniu cywilnym: 
 

                        Mediacja – idea, zasady, standardy 
 

                        Konflikt rodzinny – psychologia procesu, rodzaje, metody rozwiązywania 
 

                        Mediacja rodzinna – rodzaje spraw, zasady kwalifikacji, procedury, dokumentacja 
 

                        Udział dziecka w postępowaniu mediacyjnym 
 

                        Mediacje rodzinne – omówienie obowiązujących regulacji prawnych 
  

                        Mediacja w sprawach cywilnych – regulacje prawne 
 

                        Mediacje okołorozwodowe – analiza przypadków 
 
                               *.Program opracowany zgodnie ze Standardami Szkolenia Mediatorów wg Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia  
                              18 maja 2001 r. (Dz. U. z 2001 r., Nr 56, poz. 591) 
 
 

14.10-19.30 Zajęcia dla kuratorów dla dorosłych- prowadzenie SSO Marek Marewicz: 
 

                   Kara pozbawienia wolności orzeczona z warunkowym zawieszeniem oraz zarządzenie jej  
                   wykonania :  

-  okres próby i terminy  
-  konsekwencje objęcia kary wyrokiem łącznym  
-  przesłanki obligatoryjnego i fakultatywnego zarządzenia wykonania kary  
-  zakres pojęcia uchylania się od dozoru i od wykonania nałoŜonego obowiązku  
-  podmioty uprawnione do wszczęcia postępowania  
-  rola i moŜliwości działania kuratora  
 

            Instytucja warunkowego zwolnienia, przesłanki jej stosowania i tryby postępowania : 
-  wymogi formalne  
-  przesłanki merytoryczne  
-  odrębności warunkowego zwolnienia w trybie art. 155 kkw  
-  konsekwencje objęcia kary wyrokiem łącznym  
-  podmioty uprawnione do wszczęcia postępowania  
-  moŜliwości działania kuratora  
-  propozycje zmian legislacyjnych  

 

                                                        Odwołanie warunkowego zwolnienia – przesłanki i konsekwencje : 
-  okres próby i terminy  
-  konsekwencje objęcia kary wyrokiem łącznym  
-  przesłanki obligatoryjnego i fakultatywnego odwołania warunkowego zwolnienia  
-  konsekwencje odwołania warunkowego zwolnienia  
-  podmioty uprawnione do wszczęcia postępowania  
-  rola i moŜliwości działania kuratora 

 

                   Konsultacje indywidualne z SSO Markiem Marewiczem  
 

od 19.45   Kolacja z kapelą kaszubską i dyskoteką 
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11.05.2010r. (wtorek) 
Mediacje w postępowaniu karnym. Kurator w postępowaniu wykonawczym  
w sprawach nieletnich. Eurosieroctwo. Umieszczenie dziecka w placówce…  

 

07.00-09.00 Śniadanie 
(13.00-14.00 Obiad) 

09.00-15.30 Zajęcia dla kuratorów rodzinnych- prowadzenie SSR Piotr Kula: 
1. Przymusowe odebranie dziecka (w tym jako sposób realizacji egzekucji kontaktów z 

dzieckiem) ze szczególnym uwzględnieniem współpracy z PCPR i Policją; 
2. Kurator w postępowaniu wykonawczym w sprawach nieletnich, w tym w 

postępowaniu poprawczym (w tym projektowane zmiany ustawy o postępowaniu w 
sprawach nieletnich w tej materii); 

3. Zagadnienia związane z wykonywaniem orzeczeń w sprawach nieletnich w 
odniesieniu do problematyki eurosieroctwa. 

4. Współpraca sądu, kuratora i pracownika socjalnego w przypadku ustanowienia 
rodziny zastępczej i umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-
wychowawczej. 

Najczęstsze problemy w pracy kuratora- prowadzenie SSR Piotr Kula (odpowiedzi na 
pytania uczestników szkolenia) 

 

09.10-15.30 Zajęcia dla kuratorów dla dorosłych- prowadzenie BłaŜej Pasiut: 
                   
                                Mediacje w postępowaniu karnym: 
 

                              Mediacja – idea, zasady, standardy 
 

                              Mediacja w postępowaniu karnym - rodzaje spraw, zasady kwalifikacji, procedury,   
                              dokumentacja 
 

                              Konflikt – psychologia procesu, rodzaje, sposoby rozwiązywania 
 

                              Mediacja pomiędzy pokrzywdzonym i sprawcą – modele 
 

                              Mediacje w postępowaniu karnym – omówienie obowiązujących regulacji prawnych 
 

                              Mediacja w sprawach cywilnych – regulacje prawne 
 

                              Znaczenie mediacji w procesie resocjalizacji 
 

                              Mediacje w postępowaniu karnym – analiza przypadków 
 

                          *.Program opracowany zgodnie ze Standardami Szkolenia Mediatorów wg Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z  
                                   dnia 18 maja 2001 r. (Dz. U. z 2001 r., Nr 56, poz. 591) 
 

15.30-19.30 Czas wolny. Dla zainteresowanych- wycieczka autokarowa z przewodnikiem na Hel  
od 19.45  Kolacja- ognisko na plaŜy od strony zatoki, pieczenie kiełbasek, zabawa z muzyką… 
 
 

12.05.2010r. (środa) 
NaduŜycia seksualne wobec dzieci i młodzieŜy. Polska scena narkotykowa. 

 

07.30-09.00 Śniadanie 
(13.00-14.00 Obiad) 

09.00-15.30 zajęcia do wyboru: 
 

09.00-15.30 NaduŜycia seksualne wobec dzieci i młodzieŜy- prowadzenie psycholog, biegły sądowy: 
 

   I. WPROWADZENIE: Istota problematyki naduŜyć seksualnych oraz statystyka doświadczeń w    
     Europie Środkowo- Wschodniej, ze szczególnym uwzględnieniem Polski: 
1. Pojęcie prawne i pojęcie psychologiczne naduŜycia seksualnego 
 

2. Etiologia naduŜyć seksualnych w oparciu o teorię supremacji oraz Zintegrowaną Teorię Etiologii Przestępstw   
   Seksualnych Marshalla i Barbaree: 
       a) czteroczynnikowa teoria kazirodztwa; 
       b) teorie społeczne; 
       c) teoria biologiczna; 
 

3. Omówienie arkuszy obserwacyjnych dziecka z cechami naduŜyć seksualnych 
    II. ETAP PREDIAGNOSTYCZNY, czyli na co zwrócić uwagę przy podejrzeniach dot. wiktymizacji dzieci: 
       a) wywiad kliniczny (słaba matka (?) silny i dominujący ojciec (?) alkoholizm, agresja, inne formy patologii,   
           brak bliskiego kontaktu z dzieckiem, historia rodziny (czy był ktoś wykorzystywany?)  
       b) tryb Ŝycia dziecka (rozkład godzin lekcyjnych, czy ma własny pokój, łóŜko, godziny snu, kto opiekuje się  
           dzieckiem i pełni funkcje higieniczne) 
      c) historia zachowań seksualnych (z uwzględnieniem dostępu do materiałów pornograficznych, czy  
           uczestnictwo w programach edukacyjnych,) 
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12.05.2010r. (środa)- ciąg dalszy 
NaduŜycia seksualne wobec dzieci i młodzieŜy. Polska scena narkotykowa. 

 

09.00-15.30 NaduŜycia seksualne wobec dzieci i młodzieŜy- prowadzenie psycholog, biegły sądowy: 
      d) stan zdrowia (puste parcia, obraŜenia ciała - zwichnięcia u małych dzieci, stanyapalne, obraŜenia  
           fizyczne, niechęć przed bliskością fizyczną, nadmierna bliskość- postawa uwodzicielska, zaburzony sen,   
           koszmary nocne- uporczywe). 
       e) zachowania nietypowe (seksualne). Ustalić czy ktoś zobowiązywał dziecko do dochowania tajemnicy, czy  
           stosował groźby, przekupstwa i obietnice. Czy miały miejsce "lekcje edukacji seksualnej", czy dziecko się  
           boi śmierci rodziców, fizycznej krzywdy, utraty miłości.                         
       f) jakie są związki emocjonalne (ambiwalencja i odrzucenie- jako częste postawy emocjonalne wobec osób   
           bliskich, dopuszczających się naduŜyć). 
       g) zachowania kompulsywne ofiar; 
 

      III.ETAP DIAGNOSTYCZNY: 
1) Obserwacja podczas rozmowy: 
        a) reakcja na pytania; 
        b) treści wypowiedzi; 
        c) jakość i ilość wypowiedzi 
        Rola pacynek, lalek, telefonu-zabawki lalek anatomicznych. 
 

2) Obserwacja podczas zabawy w grupie z uwzględnieniem zmian: 
        a)  w relacjach rówieśniczych; 
        b) reakcjach werbalnych; 
        c) reakcjach emocjonalnych; 
        d) twórczości plastycznej; 
3.   Ludzik (róŜnice w płci) jako forma pomocna tzw. "otwieranie drzwi". 
 

4.   Represja pamięci i mechanizmy obronne. 
 

5. Syndrom Mac Farlane i syndrom sztokholmski ("nie, moŜe, czasem, tak", "to zdarzyło się komuś   
      innemu"), pseudologia fantastica. 
 

6. Jak rozmawiać z małymi dziećmi o naduŜyciach (kaseta video lub płyta cd z rozmowy Kee  
      McFarlane- amerykańskiej psychiatry, diagnosty naduŜyć seksualnych ). 
 

7.   Rysunki dzieci a seksualność (przykłady rysunków postaci-materiały dla słuchaczy). 
 

8.   Rola pomocy komunikacyjnych (lalki anatomiczne, pacynki, bajki terapeutyczne). 
 

9.   Metody diagnozy dla potrzeb sądowych - prezentacja metod 19 czynnikowej teorii M. Stellera 
 

10. Czego nie naleŜy się obawiać w sytuacji sądowej? (praktyczne wskazówki dotyczące zgłoszenia przestępstwa). 
 

Od 15.30 Konsultacje indywidualne (odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia) 
 

09.00-15.30 zajęcia do wyboru: 
 

09.00-15.30 Polska scena narkotykowa- prowadzenie Barbara Wilamowska: 
                      - rodzaje i charakterystyka substancji psychoaktywnych występujących na terenie naszego kraju, 
                      - dopalacze – nowa kategoria substancji zmieniających świadomość czy tylko nowy styl Ŝycia, 
                      - apteczka z lekami w kaŜdym domu – czyli co wiemy o narkotykach w naszym środowisku, 
 

                       Prawo narkotykowe w Polsce: 
                      - osoby uzaleŜnione w konflikcie z prawem, 
                      - ocena funkcjonowania prawa pod rządami aktualnie obowiązującego prawa narkotykowego, 
                      - propozycje zmian prawnych w obszarach prawa stanowionego. 
 

                         Narkomani i uŜytkownicy, czyli prawda o konsumpcji narkotyków: 
                      - uwarunkowania społeczno – behawioralne mechanizmów uzaleŜnień, 
                      - charakterystyka zachowań osób odurzających się, 
                      - kontakt z osobą uzaleŜnioną, 
                      - środowisko rodzinne osób uzaleŜnionych. 
 

                        Praca z osobą uŜywającą środki odurzające: 
                      - rozpoznanie przypadku, 
                      - plan pracy, reguła kontraktu i pozyskanie narzędzi do realizacji zadań,  
                      - kontrola i renegocjacja kontraktu, 
                      - co nazywamy sukcesem w pracy z osobą uŜywającą substancje odurzające?  
 

15.30-19.30 Czas wolny. Dla zainteresowanych- rejs kutrem wycieczkowym po Zatoce Gdańskiej  
 

13.05.2010r. (czwartek)  
Podsumowanie szkolenia, wręczenie certyfikatów, wykwaterowanie i wyjazd uczestników szkolenia  
 
 

07.30-09.00 Śniadanie (Wykwaterowanie z pokoi do godziny 11.00).  
          09.00 Podsumowanie szkolenia, wręczenie certyfikatów szkolenia, zakończenie 
 

Koordynator szkolenia- Kierownik Biura SPS Agnieszka Dudek tel: 012 636-92-85 lub 0660 675-194 


