
WYRAZY, ZWROTY I WYRAśENIA PRZYDATNE W SPORZĄDZANIU SPRAWOZDAŃ 
I WPISÓW W KARTACH CZYNNOŚCI KURATORA SĄDOWEGO. 

• analiza (treści)… ujawniła; wskazuje 

• analiza zebranego materiału (osobopoznawczego) na temat skazanego wskazuje na…; nasuwa 
przypuszczenie…; pozwala na stwierdzenie… 

• analizować (wnikliwie, szczegółowo, drobiazgowo); wnikać; sondować; rozwaŜać; badać  

• apelacja od Wyroku Sądu 1-szej instancji (postępowanie odwoławcze); na skutek apelacji wniesionej 
przez obrońcę oskarŜonego Sąd Okręgowy w ... Wyrokiem z dnia utrzymał w mocy zaskarŜony 
Wyrok Sądu Rejonowego w sprawie sygn. … z dnia…; zmienił w ten sposób, Ŝe...; uchylił do 
ponownego rozpoznania  

• argumentacja (jasność argumentacji, przekonywająca argumentacja); motywacja /umotywowanie/; 
uzasadnienie (uzasadnienie stanowiska, wniosku); dowód; poszlaka (dowód pośredni)  

• bezpośrednio; w prostej linii; wprost; osobiście; z pierwszej ręki; bez pośredników  

• bezprawny; bezpodstawny; nieuprawniony  

• bezrefleksyjny; konsumpcyjny; hedonistyczny  

• bezstronny; obiektywny; rzeczowy; sprawiedliwy; neutralny  

• bliskich traktuje instrumentalnie; przedmiotowo  

• brak nawyku pracy (słabo wykształcony nawyk pracy); preferowanie pasoŜytniczego stylu-trybu 
Ŝycia  

• brak perspektyw Ŝyciowych; brak celów Ŝyciowych  

• brak pozytywnych wzorców osobowych w rodzinie; wadliwe realizowanie przez rodziców funkcji 
opiekuńczo-wychowawczej; brak opieki i więzi emocjonalnej; nieprawidłowe relacje rodzinne; brak 
ojca; brak męskiego wzorca wychowawczego; nieobecność któregoś z rodziców w procesie 
wychowawczym; matka niezaradna Ŝyciowo  

• brak respektu dla porządku prawnego (norm prawnych) i zasad współŜycia społecznego; zaburzenia 
w procesie internalizacji norm moralnych i wartości  

• cecha (istotna, charakterystyczna, swoista, charakteru, wyróŜniająca, dominująca); rys; właściwość; 
atrybut  

• cele oddziaływań wychowawczych  

• charakterystyczny; klasyczny; typowy; znamienny; symptomatyczny  

• co skutkowało…; co wywołało…; … co spowodowało…; co w konsekwencji doprowadziło do…  

• co stanowi...  

• co wynika (z czego?)  

• cyniczny; złośliwy 

• czyn z art.; czyn kwalifikowany z art.  

• czyn; uczynek; poczynania; posunięcie; gest; akt woli  

• dalsza praca resocjalizacyjna pozwoli na rozszerzenie całościowego obrazu funkcjonowania ww. w 
środowisku rodzinnym i społecznym  

• defekty fizyczne; jąkanie się  

• diagnoza; rozpoznanie (środowiska, atmosfery); rozeznanie  

• dobrowolne poddanie się karze  

• dokonałem sprawdzenia; weryfikacji…., w wyniku czego ustaliłem…  

• domysł; przypuszczenie; teza; hipoteza (weryfikacja hipotez, ustaleń); podejrzenie; posądzenie  



• dowiadywać się; uzyskiwać; otrzymywać wiadomości; informacje  

• dowodzić (materiał dowodowy); udowadniać; wykazywać; przeprowadzać dowód; popierać 
dowodami, dokumentami; uzasadniać; dokumentować; argumentować; motywować; świadczyć; 
przytaczać argumenty; motywy  

• dozór przebiega bez (większych; istotnych) zastrzeŜeń; bez zakłóceń; prawidłowo  

• dygresja; wtręt  

• dziać się; odbywać się; rozgrywać się; toczyć się; przebiegać; zachodzić; mieć miejsce; stawać się; 
istnieć  

• działania, mające na celu…  

• dziedzina; pole; niwa; teren; krąg; zakres; sfera; domena; dział; branŜa; zakres  

• dzielnicowy, obsługujący rejon (rewir) ul….; pracownik MOPS, właściwy dla ul....; obsługujący ul….  

• ekstrawertyzm- introwertyzm (ekstrawersja-introwersja)  

• emocja; wzruszenie; wstrząs; szok; uczucie; przeŜycie; wraŜenie  

• etap; faza; stadium; stopień; szczebel  

• główny; najwaŜniejszy; istotny; osiowy; kluczowy; węzłowy; centralny; czołowy; naczelny; 
pierwszoplanowy; podstawowy; zasadniczy; fundamentalny; kapitalny 

• impulsywność; wrogość; agresywność; wysoki poziom irytacji; pobudliwość; brak lęku; brak 
wyrzutów sumienia  

• infantylizm; niedojrzałość emocjonalna i społeczna; zaburzenia w pełnieniu własnej roli społecznej; 
podatność na wpływy otoczenia; na sugestię; uległość; brak krytycyzmu; brak poczucia 
odpowiedzialności; braki w zakresie umiejętności przewidywania skutków własnych działań dla 
siebie i innych; niedostatki z zakresu formułowania i realizowania kierunkowych zadań; nie wyciąga 
wniosków z własnych błędów; z dotychczasowych doświadczeń Ŝyciowych  

• interesować; ciekawić; zajmować; absorbować; budzić; wywoływać zainteresowanie; zaciekawienie; 
zaprzątać uwagę  

• interpretacja; objaśnienie; wyjaśnienie; komentarz; wykładnia; tłumaczenie; określenie; definicja  

• jak wynika z (wnikliwej analizy) akt sprawy…  

• jak wynika z ustaleń… dokonanych w… w dniu….  

• jasno; zrozumiale; przystępnie; popularnie; wyraźnie; niezbicie; niezaprzeczenie; wyraziście; 
dosadnie; lapidarnie; dobitnie; obrazowo; barwnie; plastycznie  

• jednakowo; identycznie; tak samo; nie inaczej; równie; zarówno  

• jednocześnie; równolegle podjąłem (podjęłam) działania….  

• kara pozbawienia wolności z dozorem kuratora (lub bez dozoru); kara ograniczenia wolności (prace 
na cele społeczne); praca społecznie uŜyteczna za nie uiszczoną grzywnę ; kara grzywny  

• kasacja (nadzwyczajny środek zaskarŜenia)  

• klasyfikacja; podział; systematyzacja; segregacja  

• kodeks karny (skazanie); kodeks wykroczeń (ukaranie)  

• konfliktowy; aspołeczny; antyspołeczny; wykazuje lekcewaŜenie dla zasad współŜycia społecznego; 
regulaminu; przepisów i zasad; próbuje narzucić swoje zdanie całej grupie 

• konfrontacyjny, nastawiony na opór, ukierunkowany na przeciwstawianie się 

• konkubina- konkubent; konkubinat 

• konstrukcja; budowa; struktura; konstytucja; układ; ukształtowanie; konfiguracja  

• kontakty z innymi ludźmi są luźne, powierzchowne  

• kontrola; wizytacja; lustracja; wgląd; inspekcja; weryfikacja; cenzura 



• labilny- stabilny, chwiejny- silny (emocjonalnie) 

• na pewno; z pewnością; niezawodnie; nieuchronnie; niechybnie; bezsprzecznie; niewątpliwie; bez 
wątpienia; bezwarunkowo  

• na podstawie... (uzyskanych informacji i zgromadzonego materiału, kurator stwierdza, iŜ …) 

• nastawiony na spontaniczne działanie  

• nastrój; atmosfera; klimat; ton; odcień  

• nie odnotowałem (łam) informacji o naruszeniu przez ww. porządku prawnego  

• nie zaspokajanie (deprywacja) potrzeb emocjonalnych; akceptacji; miłości; potrzeby poznania; 
osiągnięć; autonomii; uboga stymulacja środowiska rodzinnego; zaniedbania wychowawcze; sytuacje 
traumatyczne/ traumatogenne (np. śmierć osoby znaczącej) 

• niedokładny; nieścisły; pobieŜny; powierzchowny; płytki; niegruntowny; ogólny; ogólnikowy; 
ramowy; schematyczny  

• niespójne, nie pasujące do siebie, oderwane od siebie, nie korelujące ze sobą 

• nieszczery; skłonny do oszukiwania; kłamliwy; przedstawiający siebie w pozytywnym świetle; 
„kombinuje”; lawiruje  

• niezaleŜny; aktywny; samodzielny; wewnątrzsterowny  

• niezdolny do pracy; do długotrwałego działania; zmienny  

• niska samoocena; kompleksy; poczucie winy; brak samoakceptacji; nadmierny samokrytycyzm; stale 
odczuwane poczucie krzywdy doznawanej od innych  

• niski poziom samokontroli-kontroli poznawczej; emocjonalnej; niska samodyscyplina  

• obniŜona sprawność intelektualna  

• obowiązki wynikające z poddania skazanego próbie (probacja)  

• obowiązki wynikające z treści wyroku  

• ocena; kryterium; podstawa; system oceny; krytyka; metoda; wartościowanie; punktacja; kwalifikacja; 
szacunek; oszacowanie; opinia  

• oczywisty; widoczny; wyraźny; określony; wyrazisty; zrozumiały; pewny; dosadny; namacalny  

• odpowiednio; stosownie; trafnie; właściwie; naleŜycie; jak naleŜy  

• odwołanie warunkowego przedterminowego zwolnienia  

• oparty na słusznych przesłankach  

• osiągnięto zamierzone cele  

• pewny (fakt zupełnie pewny); nieuchronny; niechybny; niezaprzeczalny; bezsporny; niezbity; 
oczywisty  

• plan resocjalizacji (pracy resocjalizacyjnej) bez zmian; plan resocjalizacji nie wymaga modyfikacji  

• planujący; przewidujący  

• podatność na uzaleŜnienia; hedonizm; brak zdolności odraczania gratyfikacji; skoncentrowanie na 
zaspokojeniu doraźnych celów  

• podjęte czynności nie doprowadziły do ustalenia…  

• podjęte próby kontaktu z… były nieskuteczne  

• podporządkowuje się otoczeniu w sposób bezkrytyczny  

• podstawowe problemy skazanego i sfery oddziaływań wychowawczych  

• postawa; nastawienie; stanowisko; stosunek; ustosunkowanie się; podejście  

• postępowanie; sposób; zasady postępowania; zachowanie się  



• potrzeba bycia w centrum zainteresowania; narcyzm; silny egocentryzm; brak lub niski poziom 
empatii; wysoki poziom koncentracji na własnych przeŜyciach  

• pouczyłem(am); przypomniałem(am) 

• pozyskać do współpracy 

• prawidłowo funkcjonuje w otoczeniu społecznym (rodzinnym, sąsiedzkim); lokalnym  

• precyzyjnie; dokładanie; w sposób pełny; wyczerpująco; drobiazgowo; gruntownie; porządnie; 
starannie; pedantycznie; skrupulatnie; dokumentnie  

• procedura; sposób; metoda; system; styl; tryb 

• przebieg; bieg; tok; ciąg 

• przejaw; objaw; wyraz; oznaka; znak; symptom 

• przeprowadziłem(am) z ww. rozmowę wstępną, dotyczącą zasad warunkowego zawieszenia 
wykonania kary pozbawienia wolności z dozorem kuratora (i oddania skazanego pod dozór 
kuratora)- pouczyłem(am) o obowiązkach oraz konsekwencjach uchylania się od ich 
realizacji/wykonania 

• przeprowadziłem(am) z ww. stosowną rozmowę wyjaśniającą; ostrzegawczą; dyscyplinującą; 
motywującą, w związku z …; w zakresie…; na okoliczność…  

• przestępstwo; wykroczenie  

• przyczyna; podstawa; racja; motyw; wzgląd; źródło; pobudka; powód  

• przyczyny niedostosowania; nieprzystosowania społecznego (czynniki środowiskowe, czynniki 
osobowe)  

• raŜąca niewspółmierność  

• reakcja; odruch; poryw; odzew; oddźwięk  

• relacjonowany przebieg zdarzenia (wg schematu): CO SIĘ ZDARZYŁO, KIEDY I GDZIE, Z CZYIM 
UDZIAŁEM? (FAKTY: zdarzenie, sytuacja, zjawisko, zachowanie)---CO O TYM ŚWIADCZY? 
(DOWODY i OŚWIADCZENIA: dokumenty, świadectwa, potwierdzenia, oświadczenia)---
DLACZEGO TAK SIĘ STAŁO? (MOTYWY: przyczyny zdarzeń, pobudki, motywy zachowań)---CO 
KTOŚ SĄDZI? JAKIE SĄ OPINIE? (RACJE/OPINIE: sądy, racje, poglądy, stanowiska)  

• rodzice naduŜywający alkoholu; uzaleŜnieni od alkoholu; agresywni pod jego wpływem; 
wszczynający awantury; znęcają się nad bliskimi; stosują przemoc fizyczną; w konflikcie z prawem; 
karani sądownie  

• silna potrzeba stymulacji, wraŜeń, doznań; niska tolerancja frustracji, nudy i monotonii  

• skłonność; podatność; predyspozycja  

• skutek (przyczyna i skutek); efekt; rezultat; konsekwencja; wynik; następstwo 

• spełnia kryteria; spełnia warunki; wymogi  

• sposób funkcjonowania skazanego w kontaktach społecznych  

• stan; kondycja; poziom  

• stanowczo; zdecydowanie; kategorycznie; energicznie; ostro; bezwzględnie; nieodwołalnie; 
bezapelacyjnie; z determinacją  

• systematyzować; klasyfikować; układać; porządkować  

• sytuacje trudne rozwiązuje przy pomocy alkoholu 

• śledztwo; dochodzenie; wypytywanie; rozpytanie; przesłuchanie 

• tolerancyjny; kompromisowy; chętnie przyjmuje rady i sugestie; towarzyski i miły 

• trudności w nawiązywaniu kontaktów społecznych; trudności komunikacyjne 

• uległy; podporządkowany; mało samodzielny; wymaga kontroli i mobilizacji ze strony otoczenia w 
realizacji nałoŜonych zadań 



• ułaskawienie  

• uparty; sztywny; oporny; negatywnie nastawiony do otoczenia; skłonny do zachowań opozycyjnych 

• ustalenie stanu faktycznego; faktyczny (stan faktyczny); zgodny z prawdą; prawdziwy; autentyczny; 
rzeczywisty; naturalny; realny; zgodny z rzeczywistością  

• uszkodzenia okołoporodowe; urazy głowy z utratą przytomności; wstrząs mózgu; długoletnia i 
wczesna intoksykacja alkoholowa; epilepsja-padaczka np. pourazowa; zaburzenia uwarunkowane 
organicznie, pourazowo  

• uzaleŜniać od…; warunkować 

• w bazie danych; wykazie …nie figuruje; figuruje jako… 

• w dobrych, prawidłowych, serdecznych, relacjach z członkami rodziny 

• w drodze wywiadu środowiskowego 

• w grupie przestępczej dominuje; ”gra rolę silnego, ryzykującego, odwaŜnego, gotowego do kaŜdego 
działania”; wykazuje cechy przywódcze; wymusza na słabszych pewne ustępstwa; solidaryzuje się z 
grupą; skłonny do zachowań demonstracyjnych; wraŜliwy na odrzucenie; wraŜliwy na krytykę 

• w kręgu zainteresowania np. policji; w towarzystwie osób, będących w zainteresowaniu policji 

• w ocenie…  

• w ramach; w trakcie; w toku podjętych czynności, zmierzających do…; mających na celu…  

• w rozmowie z … ustaliłem(am), Ŝe wobec/przeciwko ww. jest prowadzone postępowanie 
przygotowawcze w sprawie sygn. Ds…./postępowanie karne w sprawie sygn. II K/VIII K… 

• w rozumieniu art.  

• w stanie nietrzeźwości; w stanie po spoŜyciu alkoholu; pod wpływem alkoholu  

• w tradycyjnych rolach społecznych czuje się niepewnie; ma ambiwalentny stosunek do kobiet  

• w trybie art. 

• w zakresie 

• wczesne podejmowanie zachowań zaburzających prawidłowe funkcjonowanie społeczne (np. 
wagary, ucieczki z domu, picie alkoholu, palenie tytoniu, drobne kradzieŜe, narkotyzowanie się, nie 
realizowanie obowiązku szkolnego, złe oceny, wczesna inicjacja seksualna); niepowodzenia szkolne; 
złe-niesprawiedliwe traktowanie przez nauczycieli; włóczęgowski styl Ŝycia; wczesne kontakty ze 
środowiskiem przestępczym – zaspokajanie potrzeb znaczenia; akceptacji; przynaleŜności; poczucia 
własnej wartości; uwewnętrznienie (internalizacja) norm środowiska patologicznego; uboga 
stymulacja środowiska szkolnego; fascynacja stylem Ŝycia prezentowanym przez grupy przestępcze; 
naznaczenie społeczne (stygmatyzacja); negatywny wpływ grupy odniesienia; uleganie wpływom 
grup nieformalnych; odrzucenie przez środowisko, przez grupę rówieśniczą; skłonność do wiązania 
się ze środowiskami osób niedostosowanych 

• według moich spostrzeŜeń... 

• według opinii…  

• według oświadczenia pisemnego skazanego…  

• według oświadczenia ustnego skazanego…  

• według relacji… 

• według wiedzy… 

• wiarygodny (wiarygodne źródło informacji); miarodajny; autorytatywny; kompetentny; z powaŜnego 
źródła; z wiarygodnego źródła; ze sprawdzonego źródła; zasługujący na zaufanie; godny zaufania 

• widoczny; dostrzegalny; zauwaŜalny; jawny 

• wniosek (logiczny, oczywisty, prosty, słuszny - wyprowadzić, wysnuć); konkluzja; podsumowanie 
(podsumowując…) 

• wobec kuratora zachowuje się prawidłowo  



• wobec otoczenia podejrzliwy; nieufny; ostroŜny; oziębły; z dystansem; izoluje się; winą i 
odpowiedzialnością za własne błędy obarcza otoczenie  

• wobec przełoŜonych regulaminowy; podatny na perswazję; wrogi; agresywny słownie; nie 
współpracujący; posiada silną potrzebę akceptacji; bycia stale docenianym; pracowity; rzetelny; 
sumienny  

• wpływ (osobisty, wychowawczy); działać pod wpływem czegoś; oddziaływanie; działanie; wpływać; 
skutkować; działać; oddziaływać; zawaŜyć; wywierać wpływ; odnosić skutek; decydować; 
powodować 

• w świetle powyŜej przedstawionych faktów i okoliczności uznać naleŜy, Ŝe … 

• ww. okazał…  

• ww. podał, Ŝe…  

• ww. przedłoŜył kuratorowi…  

• ww. (s)twierdził, Ŝe…  

• ww. wyjaśnił, Ŝe… 

• wychowanie w rodzinie dysfunkcyjnej/dysfunkcjonalnej; niepełnej; niewydolnej wychowawczo; nie 
dającej oparcia emocjonalnego; niekonsekwentne praktyki wychowawcze rodziców; niska 
skuteczność oddziaływań wychowawczych rodziców; wychowanie „instytucjonalne” 

• wychowywanie w poczuciu braku bezpieczeństwa; atmosferze niepewności, napięcia, lęku; 
odrzucenie; poniŜanie; negatywnie i destrukcyjnie działająca atmosfera domu rodzinnego  

• wyczerpuje znamiona czynu…  

• wyjaśniać; tłumaczyć; komentować; wykładać; interpretować; klarować; rzucać światło; ukazywać we 
właściwym świetle; wykazywać; unaoczniać  

• wyjawiać; ujawniać  

• wykazał wolę…  

• wykazać, Ŝe...  

• wykluczono… 

• wykonane; podjęte czynności spowodowały…  

• wykonując czynności, związane z …  

• wypunktować  

• wznowiony przewód sądowy 

• z innego punktu widzenia; z innej perspektywy; inaczej; odmiennie; odrębnie; innym sposobem; inną 
metodą; innymi słowy; odwrotnie; przeciwnie; na odwrót; wspak 

• z podjętego; nałoŜonego zobowiązania ww. się nie wywiązał  

• z rozpytania („wypytania”; „przepytania”) sąsiadów (wyraŜanych opinii, informacji uzyskanych w 
lokalnym środowisku) wynika, Ŝe…  

• zaburzenia osobowości; zaburzenia o charakterze nerwicowym  

• zachowanie (wykazuje; przejawia cechy; charakteryzuje się/go), prezentuje zachowania…  

• zaczynać; rozpoczynać; wszczynać; wdraŜać; zapoczątkować; inaugurować; inicjować  

• zagadnienie; sprawa; kwestia; rzecz; problem; dylemat; zadanie  

• zahamowania; stłumienia; konflikty wewnętrzne  

• zaistniałe okoliczności; wystąpiły okoliczności; w kontekście ww. okoliczności…  

• zaleŜny bierny-pasywny; zewnątrzsterowny; unika sytuacji konfrontacji  

• zamierzenia resocjalizacyjne (przykładowe), składające się na plan resocjalizacji: motywowanie do 
powstrzymywania się od naduŜywania alkoholu; motywowanie do podjęcia i kontynuowania 



leczenia przeciwalkoholowego; motywowanie do kontynuowania nauki szkolnej; motywowanie do 
udziału w kursach zawodowych i podnoszenia kwalifikacji zawodowych; motywowanie do 
powstrzymywania się od wszczynania awantur; motywowanie do naprawienia szkody na rzecz 
pokrzywdzonego; mobilizowanie do (aktywnego) poszukiwania pracy zarobkowej; motywowanie do 
zarejestrowania się w PUP; wzmacnianie pozytywnej samooceny; kształtowanie odporności na 
„negatywne wpływy otoczenia”; rozwijanie oparcia w sobie; pogłębianie „wglądu w siebie” i 
przyczyny dotychczasowych problemów; motywowanie do unikania kontaktów z osobami ze 
środowiska przestępczego; unikania środowisk osób zaŜywających środki odurzające; stymulowanie 
pozytywnych zainteresowań; kształtowanie postawy respektu i szacunku dla norm prawnych i zasad 
współŜycia społecznego; edukowanie w zakresie metod wychowawczych stosowanych wobec dzieci; 
motywowanie do realizacji obowiązku alimentacyjnego; kształtowanie postawy krytycyzmu wobec 
popełnionego przestępstwa/czynu karalnego; motywowanie do uczestnictwa w konsultacjach 
psychiatrycznych lub poddania się leczeniu psychiatrycznemu; rozwijanie poczucia 
odpowiedzialności i obowiązku; rozwijanie zdolności przewidywania i planowania przyszłości; 
rozwijanie umiejętności tworzenia i realizowania realistycznych i konkretnych planów, celów 
Ŝyciowych; pobudzanie do większej aktywności poznawczej; wzmacnianie wszelkich przejawów 
systematyczności; (bieŜące ) korygowanie nieprawidłowych; nagannych zachowań i postaw; 
przejawów postawy aspołecznej  

• zamierzenia wychowawcze; resocjalizacyjne i sposób ich realizacji (metody i środki oddziaływań, 
zadania dla skazanego, wskaźniki realizacji i terminy realizacji)  

• zamknięty w sobie; unika bliskich kontaktów emocjonalnych  

• zarządzenie wykonania kary warunkowo zawieszonej 

• zasadny-niezasadny 

• zasady, związane z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności (poddaniem 
skazanego próbie) 

• zastałem skazanego w miejscu zamieszkania 

• zaŜalenie na Postanowienie Sądu Rejonowego w Elblągu w przedmiocie zarządzenia wykonania kary 

• zdaniem…  

• zgodnie z właściwością (miejscową); według właściwości... 

• zobowiązał się dokonywać wpłat tytułem…; na rzecz…; na poczet…  

• zobowiązałem(am) skazanego do…  

• związek logiczny  

• związek przyczynowo-skutkowy  

• Ŝargon; slang charakterystyczny dla…. 

Zebrał, sporządził i zredagował, 
oraz przekazał dla dobra ogółu: 

Sławomir Kacicki- starszy kurator zawodowy 
II ZKSS w Elblągu, 

wykonującego orzeczenia w sprawach karnych. 

Materiał  udostępniony za pośrednictwem strony internetowej KSZKS- zapraszamy. 

Strona główna: http://www.kurator.webd.pl lub http://www.kuratorzy.pl 
Forum kuratorskie:  http://kurator.webd.pl/phpBB2/index.php 
kesey- admin 


