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WstępWstęp

Jubileusz dziewięćdziesięciolecia powołania instytucji kuratora sądowego 
stał się okazją do zwołania przez Krajową Radę Kuratorów pod Patronatem 
Ministra Sprawiedliwości I Kongresu Kuratorskiego, który odbył się w Ust-
ce w dniach 15–17 czerwca 2009 roku. Była to wyjątkowa okazja do refl eksji 
o historycznym rozwoju służby kuratorskiej w Polsce, a także do wymiany 
poglądów na temat jej osiągnięć i problemów oraz perspektyw jej rozwoju 
w społeczeństwie obywatelskim. 

Niniejsza publikacja jest dokumentem tego wydarzenia, ale nie tylko. 
Jest bowiem także świadectwem samoświadomości kuratorów sądowych 
A.D. 2009. Zawiera przede wszystkim wystąpienia przybyłych na Kongres 
gości oraz pełne teksty wygłoszonych referatów, a także teksty nawiązujące 
do tematyki zjazdu nadesłane specjalnie do tej książki. Teksty pogrupowano 
w moduły tematyczne odzwierciedlające porządek obrad i wystąpień podczas 
Kongresu. W celu oddania atmosfery tego wydarzenia dołączono do książki 
dokumentację zdjęciową oraz płytę z fi lmem o pracy kuratora i reportażem 
fotografi cznym.

Wyrażamy nadzieję, że publikacja ta, podobnie jak Kongres, wniesie po-
zytywny wkład do debaty na temat dzisiejszego kształtu i przyszłości służby 
kuratorskiej w Polsce.

Zespół redakcyjny
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Antoni Szymański
Prowadzący
Zastępca Kuratora Okręgowego w Sądzie Okręgowym w Gdańsku

Szanowne Panie, Szanowni Panowie, to dla mnie wielki honor, że mogę po-
prowadzić to wyjątkowe wydarzenie, jakim jest I Kongres Kuratorski w Polsce.

I Kongres Kuratorski został zorganizowany przez Ministerstwo Spra-
wiedliwości, reprezentowane dzisiaj przez Pana Ministra Krzysztofa Kwiat-
kowskiego oraz przez Samorząd Kuratorski, czyli Krajową Radę Kuratorów, 
reprezentowaną przez jej Przewodniczącego – Andrzeja Martuszewicza. 
Współorganizatorami Kongresu są Służba Więzienna, której przedstawi-
cielem jest Pan generał Paweł Nasiłowski, oraz Pomorskie Stowarzyszenie 
Kuratorów Sądowych, z jej przewodniczącym Kuratorem Okręgowym, Sądu 
Okręgowego w Gdańsku – Krzysztofem Stasiakiem. Współorganizacja Kon-
gresu to również ciężka praca tego ośrodka z jej komendantem – Panią Jadwi-
gą Kulmatycką.

Szanowni Państwo, jaka jest okazja, że właśnie w tym roku odbywa się 
I Kongres Kuratorski i wiele innych wydarzeń organizowanych w różnych 
okręgach sądowych? Okazją tą jest dziewięćdziesięciolecie służby kurator-
skiej, które obchodzimy w tym roku. To 7 lutego 1919 roku powołane zostały 
pierwsze urzędy kuratorskie. Kongres Kuratorski to wyjątkowa okazja, żeby 
zastanowić się nad naszą tożsamością, nad naszymi korzeniami, teraźniej-
szością, ale również aby wytyczać drogi ku przyszłości. Mamy świadomość, 
jak wiele się zmienia w ostatnich kilkunastu latach w naszym kraju. Wiemy, 
że życie społeczne ulega głębokim przeobrażeniom i że te zmiany będą doty-
czyły również kurateli sądowej. Dlatego z tej okazji, dziewięćdziesięciolecia 
służby kuratorskiej, warto zastanawiać się, jak może ona najlepiej spełniać 
swoją rolę we współczesnym społeczeństwie. Temu będzie poświęcony ten 
Kongres, którego program mieli Państwo okazję poznać.

Chciałbym jako pierwszego poprosić o zabranie głosu Wiceministra Spra-
wiedliwości, Senatora RP, Pana Krzysztofa Kwiatkowskiego.
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12 Otwarcie Kongresu

Krzysztof Kwiatkowski
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości

Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo!
Pragnę serdecznie Państwa powitać i podziękować za zaproszenie na I Kon-

gres Kuratorski.
Wszyscy obecni muszą zdawać sobie sprawę z tego, iż okazja do naszego 

spotkania jest szczególna. W 2009 roku obchodzimy dziewięćdziesięciolecie 
kurateli sądowej w Polsce, służby, która ma utrwaloną, wyjątkową pozycję 
w systemie naszego wymiaru sprawiedliwości. 

O znaczeniu tej służby świadczy jej powołanie niemal równocześnie z od-
zyskaniem przez Polskę niepodległości. W dniu 7 lutego 1919 roku Naczelnik 
Państwa podpisał dekret o utworzeniu sądów dla nieletnich. Przepisy wyko-
nawcze do tego dekretu określił Minister Sprawiedliwości w rozporządzeniu 
z dnia 26 lipca 1919 roku w przedmiocie urządzenia sądów dla nieletnich.

W szczególny sposób zwracam się do obecnego na sali Pana posła Marka 
Markiewicza, który był posłem sprawozdawcą ustawy o kuratorach sądowych. 
Mam poczucie udziału w wydarzeniu historycznym. 

Funkcjonujecie Państwo w oparciu o ustawę z roku 2001. W dniu 27 lipca 
2001 roku uchwalono ustawę Prawo o ustroju sądów powszechnych, w której 
przyjęto, że zasady organizacji służby kuratorskiej i wykonywania obowiąz-
ków przez kuratorów sądowych oraz ich status określi odrębna ustawa. Tego 
samego dnia została przyjęta ustawa o kuratorach sądowych. 

Dzięki temu obecnie mamy nowocześnie ukształtowaną, odrębną, ale usy-
tuowaną w sądach powszechnych kuratorską służbę sądową. Służbę posiada-
jącą własny samorząd zawodowy i odpowiednią do ciążących na niej zadań 
organizację. Przedstawiciele tej służby to osoby przygotowane – poprzez odby-
cie wyższych studiów i aplikacji – do wykonywania odpowiedzialnych zadań. 
Jednocześnie to osoby wrażliwe, ofi arne, gotowe do pracy w najtrudniejszych 
środowiskach. O randze kuratorów sądowych świadczy nadanie im statusu 
funkcjonariuszy publicznych oraz organu wykonawczego sądu w postępowa-
niu wykonawczym. 

Gdy większość Polaków myśli o wymiarze sprawiedliwości, przywołuje 
w swojej pamięci przede wszystkim sędziów, prokuratorów, rzadziej funkcjo-
nariuszy służby więziennej, ale mam często poczucie, że zapomina o Waszym 
środowisku. 

Dlatego w tym miejscu chciałbym bardzo mocno podkreślić, iż nie ma sku-
tecznego wymiaru sprawiedliwości bez Waszej ciężkiej pracy, która zawiera 
się w dziesiątkach, setkach, tysiącach decyzji i codziennych czynności. Nie ma 
dogodniejszej okazji niż historyczny I Kongres Kuratorski, żeby tę ciężką pracę 
Waszego środowiska zauważyć. Dziękuję w imieniu całego kierownictwa Mi-
nisterstwa Sprawiedliwości. 
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13Otwarcie Kongresu

Mam także wrażenie, że Wasza profesjonalna praca i to, że wykonując swo-
je obowiązki, musicie za każdym razem ciągle się doskonalić, podnosić swoje 
kwalifi kacje – są zbyt rzadko przez nas zauważane. Również przez polityków. 
Mając to wrażenie, chciałbym Państwu zadeklarować, że w ramach obowiąz-
ków, które wykonuję, a w których między innymi wspiera mnie Departament 
Wykonania Orzeczeń i Probacji, staram się Waszą pracę zauważać, tam, gdzie 
jest to tylko możliwe. 

Dzisiaj miałem w Słupsku spotkanie z przedstawicielami kuratorów z ca-
łego okręgu. Deklaruję, że wszędzie tam, gdzie będę w Polsce z dłuższymi 
wizytami, będę starał się wprowadzać jako stały element moich wizyt spo-
tkania z przedstawicielami Waszego środowiska. Wasze opinie, spostrzeżenia 
i uwagi są niezwykle pomocne w mojej codziennej pracy. Mam nadzieję, że 
takie spotkania będą także dobrym przykładem dla sędziów i prokuratorów, 
by oni również zauważyli, poprzez te moje skromne działania, że Wasza praca 
jest niezwykle istotna i doceniana także przez Ministerstwo. 

Nasze dzisiejsze spotkanie i Kongres to przede wszystkim spojrzenie 
w przyszłość kurateli sądowej, w szczególności na podstawie doświadczeń ku-
rateli z innych krajów. Widzę, że będzie to jedno z podstawowych zagadnień, 
które na tym Kongresie będziecie omawiać. 

Chciałbym ze swojej strony przekazać Państwu kilka uwag, które miałem 
już części spośród Państwa możliwość zaprezentowania, kiedy spotkaliśmy 
się na dziesiątym posiedzeniu Krajowej Rady Kuratorów – za co jeszcze raz 
Panu Przewodniczącemu Andrzejowi Martuszewiczowi dziękuję – oraz kiedy 
spotkaliśmy się 17 kwietnia w Ministerstwie. Chciałbym przy tej okazji powtó-
rzyć pewną swoją deklarację, która dla Państwa może być ważna, gdyż wyraża 
fi lozofi ę patrzenia kierownictwa Ministerstwa, a mojego w szczególności, na 
Waszą pracę. Mam poczucie, że sprawnie i nowocześnie funkcjonująca służba 
probacyjna ma absolutnie pierwszorzędne znaczenie dla szybkości wykony-
wania orzeczeń sądowych oraz ich jakości. Jeżeli mówimy o tej jakości, o tej 
skuteczności, o tej szybkości, to żadnego z tych celów nie uda się osiągnąć bez 
dobrej współpracy z Wami i bez korzystania z codziennych efektów Waszej 
pracy. Mam świadomość, że Wasze zaangażowanie i poświęcenie powinny być 
wyraźnie i mocno wysłuchiwane, w szczególności na kanwie postępowania 
wykonawczego.

Chciałbym Państwu zadeklarować, że takie starania w tym zakresie już 
podjęliśmy. Szerzej mówiąc, współpraca z Waszym środowiskiem ma być 
uwzględniona w programach Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, 
która rusza już jesienią tego roku. Państwo wiecie sami najlepiej, jak często 
trudno zmienić zasady Waszej współpracy z sędziami, którzy wykonują swój 
zawód od 10, 20 czy więcej lat. Zatem jest szansa, by dla dobra całego wymiaru 
sprawiedliwości dać Wam może jedyną możliwość wpłynięcia (w tym zakresie 
będę z Panem Przewodniczącym to jeszcze konsultował) na programy naucza-
nia przyszłych sędziów i prokuratorów, z punktu widzenia wykorzystania 
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także Waszych doświadczeń i przemyśleń. Może to w przyszłości zaprocento-
wać lepszą współpracą, choć już teraz w wielu miejscach, okręgach, współpra-
ca ta jest wręcz wzorcowa i mam nadzieję, że taki model współpracy będzie 
powszechnie obowiązujący za kilka lat, gdy nowe roczniki, nowe pokolenia 
młodych sędziów rozpoczną pracę. Oni będą już bogatsi o doświadczenia wy-
nikające z Waszej pracy i będą potrafi li lepiej je wykorzystać. 

Kiedy zastanawiałem się, co przekazać Państwu, gdy zapytacie, co jest 
priorytetem z punktu widzenia pracy obecnego kierownictwa Ministerstwa 
Sprawiedliwości, to oczywisty jest ten priorytet ogólny, który jest pewno nie-
zmieniony od wielu lat, a o którym przy okazji wszelkich tego typu spotkań 
publicznych słyszycie z ust przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości. Jest 
to oczywiście zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom, co przekłada się na 
walkę z powrotnością do przestępstwa, czyli popularnie mówiąc – recydywą. 
Tu oczywiście Wasze działania są absolutnie pierwszoplanowe i mam to po-
czucie, że ograniczenie powrotności do przestępstwa oraz stosowania kar izo-
lacyjnych jest podstawą probacji realizowanej za pomocą służb probacyjnych. 

Jest to szczególnie istotne w Polsce, bo Państwo wiedzą doskonale, że pol-
skie więzienia są przeludnione, że w Polsce jest 80 tysięcy więźniów, a dal-
sze 30 tysięcy skazanych oczekuje na możliwość odbycia kary. Jednocześnie 
Państwo musicie mieć świadomość, że nasze wstąpienie do Unii Europejskiej 
nałożyło na nas pewne obowiązki, poza oczywistymi profi tami wynikającymi 
z przynależności do UE. Obowiązki te dotyczą między innymi wysokich norm 
w zakresie ilości metrów kwadratowych przypadających na każdego osadzo-
nego. Zdaję sobie sprawę, że my tych wszystkich wymogów nie spełnimy bez 
ścisłej współpracy z Państwem. Efekty dobrej Waszej pracy już widać. Od kil-
ku lat obserwujemy spadek przestępczości. Zdaję sobie sprawę, że ogromna 
w tym zasługa środowiska obecnego na tej sali. Bez Waszej pracy te wskaźniki 
nie poprawiłyby się tak znacząco, jak poprawiły się w ostatnich latach, i za 
to również wyjątkowo serdecznie Państwu dziękuję. A co jest priorytetem 
szczegółowym, tym priorytetem, który został zdefi niowany już przez obecne 
kierownictwo Ministerstwa Sprawiedliwości, to wskażę go bardziej z obo-
wiązku niż z konieczności, gdyż wiem, że Państwo jesteście szczególnie na ten 
problem wyczuleni. Takim szczególnym priorytetem jest oczywiście skutecz-
ne przeciwdziałanie przemocy domowej. I tutaj prawidłowe funkcjonowanie 
zarówno kuratorów dla dorosłych, jak i kuratorów rodzinnych jest absolutnie 
kluczem do tego, żeby ze zjawiskiem przemocy domowej skutecznie walczyć. 
To Państwo najszybciej defi niują problemy wynikające z patologii w rodzinach, 
które się pojawiają, zaś sygnały od Was mogą być absolutnie tym pierwszym, 
podstawowym i najistotniejszym elementem do tego, by w momencie, kiedy 
takie niebezpieczne sytuacje się pojawiają, skutecznie i w sposób szybki na nie 
zareagować. Zdaję sobie także sprawę, że Państwa dobre działanie jest uza-
leżnione od współpracy z innymi organami publicznymi i tutaj musicie mieć 
możliwości korzystania z zebranych przez inne organy informacji, a także oczy-
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wiście w swoim zakresie dzielić się tą wiedzą. Mam przekonanie, że w chwili 
obecnej Wasza praca w zakresie wykorzystania różnych informacji jest nie do 
końca uregulowana prawnie. Chciałbym złożyć deklarację, że w ramach prac, 
które trwają w Ministerstwie Sprawiedliwości, przewidujemy zmiany w tym 
zakresie, tak by ułatwić Waszą pracę. Jednocześnie chciałbym zadeklarować, 
że w najbliższym czasie rozpoczniemy konsultacje z Waszymi przedstawicie-
lami w zakresie pewnych propozycji zmian dotyczących ustawy o kuratorach. 
W tym miejscu chcę przeprosić, że w chwili obecnej nie będę jeszcze rozwijał 
zakresu i założeń tych zmian, gdyż one w chwili obecnej powstają. Jednak dla 
Państwa jest to też komfortowa sytuacja, gdyż głos Waszych przedstawicieli 
będzie wysłuchany na etapie, gdy może on być jeszcze uwzględniony w przygo-
towywaniu zmian. Zdaję sobie także sprawę, co mocno podkreślacie, chociaż-
by na tych spotkaniach, które tu odbywamy, że niezwykłą bolączką są sprawy 
związane z obsługą administracyjną, z obsługą biurową Waszej pracy. Byłbym 
nieuczciwy, gdybym powiedział, że rok 2009 jest rokiem najlepszym do roz-
wiązywania tych problemów. Państwo zdajecie sobie sprawę z tego, że to jest 
rok, z punktu widzenia fi nansów publicznych, wyjątkowo trudny. Jednak nie 
zwalnia nas to z pracy, którą deklaruję. Będziemy się do tego przygotowywać, 
by decyzje w tym zakresie, w kontekście chociażby już roku kolejnego, przy-
gotowywać. W tym miejscu chciałbym Państwu przekazać dobrą informację, 
wynikającą z rozmów, które prowadzę w zasadzie w każdym tygodniu jako 
wiceminister odpowiedzialny także za budżet i inwestycje w Ministerstwie 
Sprawiedliwości, ze swoim odpowiednikiem w Ministerstwie Finansów, czyli 
z Panią minister Suchocką-Roguską. Wydaje się, że ten trudniejszy moment dla 
budżetu państwa i dla całego państwa to jest rok 2009, a w roku 2010 już, choć 
początkowo obawialiśmy się, że może być inaczej, powinien być z powrotem 
rokiem łatwiejszym w sensie fi nansów publicznych. Zrobię wszystko, żebyśmy 
oczywiście w konsultacji, w porozumieniu z Państwem, jak najwięcej z tego 
możliwego powrotu do dobrych budżetów i dobrych spraw Ministerstwa Spra-
wiedliwości w sprawach fi nansowych także przełożyli na Wasze środowisko. 
Na podstawie tych postulatów i informacji, które przekazujecie, wiem, że tym 
absolutnym priorytetem jest w chwili obecnej obsługa administracyjna, obsłu-
ga biurowa Waszej pracy, gdyż to w sposób najbardziej skuteczny mogłoby 
poprawić efektywność Waszego działania.

Chciałbym także podziękować Wam za wyjątkowo ciekawe inicjatywy, 
o których nie sposób w tym momencie nie wspomnieć, a za które też chciałbym 
ciepło podziękować tym, którzy są w nie zaangażowani. Pragnę w tym miejscu 
przypomnieć, bo zakładam, że wszyscy Państwo o tym wiedzą – co zresztą 
potwierdza skala rozszerzania się tego projektu, będąca jednocześnie jego naj-
lepszym podsumowaniem – o realizowanym w chwili obecnej w wybranych 
ośrodkach kuratorskich na terenie całego kraju projekcie „Szansa”, dotyczącym 
aktywizacji społeczno-zawodowej młodzieży trudnej. Projekt ten ma na celu 
przygotowanie młodzieży trudnej do pełnienia ról życiowych poprzez oddzia-
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ływania wychowawczo-resocjalizacyjne, połączone z programem aktywizacji 
zawodowej, która ma umożliwić tej młodzieży znalezienie pracy w trudnych 
warunkach gospodarczych. Edycja krajowa projektu „Szansa” początkowo 
była skierowana na około 850 nieletnich z 47 sądowych ośrodków kuratorskich. 
W chwili obecnej trwają przygotowania do lokalnej edycji projektu „Szansa” 
2010 w sześciu województwach. Cieszę się, bo widziałem na sali Panią Barbarę 
Bojko-Kulpę, która na pewno w szczegółach, jeśli będą Państwo zaintereso-
wani, będzie Państwu mogła o tym projekcie opowiedzieć. Ja tylko dodam, że 
lokalne edycje „Szansy” powstają w ramach partnerstwa publiczno-społeczne-
go. Jest łącznie 107 projektów, z udziałem 25 sądów rejonowych, 2 okręgowych, 
21 gmin, powiatów, 5 uczelni wyższych i organizacji pozarządowych. W tym 
projekcie wspierają nas także partnerzy medialni, między innymi telewizja 
publiczna. Dla tych kuratorów, którzy są już włączeni w prace przy realizacji 
tego programu, to dodatkowe narzędzie, dodatkowa szansa, z której możemy 
skorzystać za pomocą wykorzystania niebagatelnych funduszy europejskich. 
Ten projekt jest niezwykle istotny z punktu widzenia zadań, które są przez 
Państwa realizowane. 

W tym momencie chciałbym też, i przepraszam, gdyż powinienem to 
uczynić wcześniej, ciepłe słowa podziękowania skierować na ręce Pana Prze-
wodniczącego dla całej Krajowej Rady Kuratorów. Muszę Państwu powiedzieć, 
że Pan Przewodniczący jest wyjątkowo sympatycznie skutecznym przedstawi-
cielem interesów Waszego środowiska, boję się używać słowa „lobbysta”, gdyż 
w Polsce to słowo czasami ma pejoratywne znaczenie, chociaż w większości na 
świecie tak nie jest. Muszę powiedzieć, że determinacja, z jaką czasami przed-
stawia pewne problemy, sprawia i skutecznie do mnie dociera z nimi, budzi 
moje najwyższe uznanie. Dlatego bardziej zwyczajowo wyłącznie dodam, że 
liczę oczywiście na konsultacje ze strony środowiska przy przygotowywanych 
zmianach w zakresie regulacji prawnych, natomiast na marginesie dopowiem, 
że Pan Przewodniczący, będzie swoją skuteczność mógł także wykorzystać 
w zakresie budowania dobrych relacji z Biurem Etatyzacji w Ministerstwie 
Sprawiedliwości. Państwo wiedzą, że przed nami są także prace dotyczące 
dłuższej perspektywy, czyli zastanowienie się oraz wypracowanie procedur 
w zakresie metodologii pracy kuratorów i ujednolicenia sposobów działania 
w całym kraju, tak by ułatwić Państwu pracę. Oczywiście także to będziemy 
konsultować z przedstawicielami Waszego środowiska. Ja niezwykle liczę na 
Waszą wiedzę, doświadczenie, opinie. Mam nadzieję, że będziecie je przeka-
zywać, zarówno w zakresie kurateli dla dorosłych, jak i w zakresie szukania 
nowych metod organizacji pracy Waszego środowiska. Tu chciałbym Państwa 
poinformować, że w chwili obecnej Ministerstwo Sprawiedliwości przygoto-
wuje projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu 
wykonywania obowiązków i uprawnień przez kuratorów sądowych. Będzie 
on opisywał metodologię pracy oraz procedury związane między innymi 
z przemocą w rodzinie. Projekt ten powstaje w oparciu o materiały, które 
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przedstawiła mi Krajowa Rada Kuratorów. Propozycje konkretnych zapisów 
w tym zakresie i oczywiście ostateczny kształt także będzie konsultowany 
z Waszymi przedstawicielami. 

Na koniec tego odrobinę przydługiego wystąpienia ze swojej strony dodam, 
że ja oczywiście jestem z Państwem dwa dni, tak że jutro będziemy mieli moż-
liwość – jeśli będzie takie zainteresowanie – na sali plenarnej albo w kuluarach 
porozmawiania na różne tematy, które Państwa nurtują. Składam deklarację, 
że te dwa dni chcę spędzić wspólnie z Państwem. A teraz jeszcze raz bardzo 
gorąco dziękuję za zaproszenie, bo rzadko kiedy na spotkaniu dowolnego śro-
dowiska zawodowego widzi się tak szczelnie wypełnioną salę i takie zaanga-
żowanie na każdej twarzy. Na zakończenie powtórzę jeszcze raz: mam pełne 
przekonanie, że nie byłoby skutecznego wymiaru sprawiedliwości w Polsce 
bez Waszej ciężkiej, odpowiedzialnej, wspaniałej i zaangażowanej pracy. Za to 
bardzo, bardzo ciepło dziękuję. 

Antoni Szymański

Bardzo dziękujemy, Panie ministrze, za te ważne i życzliwe słowa. Bardzo 
proszę o zabranie głosu Pana Andrzeja Martuszewicza – Przewodniczącego 
Krajowej Rady Kuratorów.

STASIAK_90 lat kurateli sadowej.17   17STASIAK_90 lat kurateli sadowej.17   17 2010-09-30   10:18:342010-09-30   10:18:34



STASIAK_90 lat kurateli sadowej.18   18STASIAK_90 lat kurateli sadowej.18   18 2010-09-30   10:18:342010-09-30   10:18:34



WystąpieniaWystąpienia

Andrzej Martuszewicz
Przewodniczący Krajowej Rady Kuratorów

Szanowni Państwo, wystąpieniem Pana ministra autentycznie się wzru-
szyłem.

Pan minister powiedział tyle, że ja, aby nie powtarzać, skrócę swoje wystą-
pienie do kilku stwierdzeń.

Pan minister od momentu objęcia stanowiska Sekretarza Stanu w Mini-
sterstwie Sprawiedliwości, w imieniu Ministra Sprawiedliwości pana Andrze-
ja Czumy, co zawsze podkreślał, wykazał wiele dobrej woli, aby spotykać się 
jak najczęściej z przewodniczącym, prezydium i całą Krajową Radą Kuratorów, 
żywo interesując się tą niezbyt znaną decydentom, ale bardzo ważną dla spraw-
nego wykonania orzeczeń sądu częścią wymiaru sprawiedliwości. Deklarował 
chęć racjonalizacji, stawiał mam zawsze trudne pytania, wymagał rzetelnych 
odpowiedzi i polepszania sprawności funkcjonowania Kuratorskiej Służby Są-
dowej. Oczekiwał natychmiastowych wyjaśnień w wypadku krytycznych opi-
nii w mediach czy prezentowanych publicznie ocenach pracy kuratorów – nie 
zawsze przecież słusznych, ze względu na złożoność materii, którą zajmują się 
kuratorzy. Wsłuchiwał się bardzo uważnie w te wyjaśnienia, przyjmując także 
nasze racje. Doceniał aktywność Krajowej Rady Kuratorów i podejmowanie 
przez środowisko kuratorskie inicjatyw służących budowaniu współpracy 
służb w resorcie i poza resortem, wypełniających ważną misję informowania 
społeczeństwa, o karach nieizolacyjnych i postępowaniu naprawczym.

Dlatego gdy prezydium Krajowej Rady Kuratorów przedstawiło koncepcję 
i program „I Kongresu Kuratorskiego” oraz nieznane dokumenty świadczące 
o dziewięćdziesięcioletniej historii kurateli sądowej w Polsce – podjął osobistą 
decyzję o przyznaniu 45 tysięcy złotych na podstawowe wydatki związane 
z organizacją Kongresu.

Panie ministrze! Dziękujemy!
Szanowni Państwo, jest to dziewięćdziesięciolecie kurateli i nie budzi to 

wątpliwości z tego powodu, że zaczęliśmy od początku 2000 roku „grzebać”, 
mówiąc kolokwialnie, we własnych, ale i państwowych archiwach, przygoto-
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wując materiały do konferencji, czy ważnych publikacji, jak na przykład „Me-
todyka pracy kuratora sądowego” czy „Komentarz do ustawy o kuratorach 
sądowych”. Koledzy znaleźli zadziwiające zupełnie dokumenty, do których 
wcześniej nikt nie dotarł.

Pan minister zapytał, dlaczego jest dopiero I Kongres Kuratorski, po tylu 
latach?

Spróbuję krótko odpowiedzieć.
Kuratorzy na różnych etapach historii państwowości polskiej w XX wieku 

zawsze byli usytuowani w polskim sądownictwie, wypełniając znaczące role dla 
jego funkcjonowania, lecz nie posiadali wydzielonej struktury organizacyjnej.

Kuratorska Służba Sądowa jest budowana dynamicznie, profesjonalnie, 
z wielkim zaangażowaniem samych kuratorów, ze znaczącą rolą samorządu 
i stowarzyszeń kuratorskich od 2001 roku, to jest od uchwalenia ustawy o ku-
ratorach sądowych. Przez Parlament w ustawie został przyjęty model organi-
zacyjny oparty z jednej strony na polskiej tradycji, z drugiej przyjęto zweryfi -
kowane przez świat nauki najlepsze europejskie rozwiązania.

Wymieniany tutaj pan Marek Markiewicz, poseł na Sejm III kadencji zbu-
dował z posłami przedstawicielami Ministerstwa Sprawiedliwości i przed-
stawicielami samorządu kuratorskiego (tak nazywano wówczas Krajowe Sto-
warzyszenie Zawodowych Kuratorów Sądowych) prawną konstrukcję dobrze 
oddającą ówczesne oczekiwania władzy ustawodawczej, wykonawczej, świata 
nauki i praktyków kuratorów, dostosowaną do zadań stojących przed kurato-
rami i – mówiąc w największym skrócie – w kodeksach karnych i ustawach 
dotyczących postępowania z małoletnimi, nieletnimi i ich rodzinami.

Krajowa Rada Kuratorów i jej eksperci, działając bez środków fi nanso-
wych, obsługi sekretarskiej, praktycznie działając społecznie, stali się part-
nerami parlamentarzystów, Ministerstwa Sprawiedliwości, naukowców, ale 
także Krajowego Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury 
w tworzeniu Kuratorskiej Służby Sądowej, w której działają coraz lepiej przy-
gotowani kuratorzy zawodowi. Służby, której powierza się coraz więcej zadań 
do praktycznie samodzielnego wykonania. Pozwala to odciążyć instytucje pe-
nitencjarne, ale zarazem powoduje, że polski kurator wykonuje zadania, które 
w krajach Unii Europejskiej wykonuje kilka służb. Patrzymy z troską, czy ku-
ratorzy mogą przy takich obciążeniach pracą indywidualizować profesjonalne 
działania wobec własnych podopiecznych.

Przygotowaliśmy z naukowcami programy szkoleń, studiów podyplo-
mowych, napisaliśmy tak potrzebny kuratorom podręcznik Metodyka pracy 
kuratorów sądowych. Krajowa Rada Kuratorów przyjęła kodeks etyczny, stara-
my się monitorować postępowania dyscyplinarne. Analizujemy stan wypo-
sażenia służby w nowoczesne programy komputerowe i poziom posiadanej 
obsługi sekretarskiej. Mamy czym się pochwalić, ale wiele jest jeszcze do po-
prawienia. Dobrze, że ten I Kongres Kuratorski udaje się, wielkim wysiłkiem, 
zorganizować.
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Myślę, że fakt obecności tak znakomitych gości zagranicznych, parlamen-
tarzystów, przedstawicieli administracji rządowej, samorządowej, rzeczników, 
świata nauki, organizacji pozarządowych, sędziów, prokuratorów, funkcjona-
riuszy służby więziennej oraz ponad 200 kuratorów pokazuje, Panie ministrze, 
że to ważne wydarzenie nie tylko dla Kuratorskiej Służby Sądowej, ale również 
dla całego wymiaru sprawiedliwości.

Chcę również odnieść się do grupy organizatorów, bo być może nie będzie 
już okazji zrobić tego w obecności Pana ministra i ważnych osób publicznych. 
Mianowicie ta grupa, czyli komitet organizacyjny, ale w szczególności kurato-
rzy z Sądu Okręgowego w Słupsku i Sądu Okręgowego w Gdańsku, z kolegami: 
Tadeuszem Jedynakiem – kuratorem okręgowym w Słupsku i Krzysztofem Sta-
siakiem – kuratorem okręgowym w Gdańsku na czele, w nieprawdopodobnie 
krótkim czasie wykonała „tytaniczną pracę”, za którą koleżankom i kolegom 
ogromnie dziękuję. 

Proszę Państwa, dokonam prezentacji osób zaproszonych na I Kongres 
Kuratorski i chciałbym uprzejmie – bo lista jest dość długa – prosić o krótkie, 
dynamiczne brawa, które spowodują, iż to sprawnie przebiegnie, nie przedłu-
żając ponad miarę uroczystości. Zawsze potrafi my wprowadzić także elemen-
ty humorystyczne.

Jeszcze raz bardzo serdecznie witam, z wielką atencją i serdecznością, 
pana Krzysztofa Kwiatkowskiego – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spra-
wiedliwości. 

Witam bardzo serdecznie Panią poseł Beatę Kempę – Wiceprzewodniczącą 
Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu RP, naszą, co sama podkre-
śla, wieloletnią koleżankę kuratora. 

Witam serdecznie Pana Wiesława Byczkowskiego – Wicemarszałka Woje-
wództwa Pomorskiego. 

Witam Pana Romana Zaborowskiego – Wojewodę Pomorskiego. 
Witam Panią Barbarę Sędłak z Kancelarii Prezydenta RP.
Witam serdecznie Pana Janusza Zagórskiego, reprezentującego Rzecznika 

Praw Obywatelskich. 
Witam Panią Ewę Snopek, reprezentującą Rzecznika Praw Dziecka.
Witam serdecznie Pana sędziego Edwarda Lorysia z Ministerstwa Sprawie-

dliwości, Zastępcę Dyrektora Departamentu Wykonania Orzeczeń i Probacji. 
Witam serdecznie Pana generała Pawła Nasiłowskiego – Dyrektora Gene-

ralnego Służby Więziennej, z którym od wielu lat współpracujemy, tworząc 
różne inicjatywy społeczne, w tym między innymi tzw. szkoły Kofoeda oparte 
na zasadzie „pomocy ku samopomocy”.

Witam serdecznie Pana sędziego Zbigniewa Merchela – Wiceprezesa 
Sądu Okręgowego w Gdańsku, przedstawiciela Krajowej Rady Sądownictwa. 
Krajowa Rada Kuratorów ma przyjemność po raz pierwszy gościć przedsta-
wiciela Krajowej Rady Sądownictwa podczas swoich obrad. Dziękujemy za 
przybycie.
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Proszę Państwa, witam bardzo serdecznie posła na Sejm III kadencji Pana 
Marka Markiewicza – posła sprawozdawcę ustawy o kuratorach sądowych. 

Witam serdecznie Pana Dariusza Dumanowskiego, Prezesa Sądu Okręgo-
wego w Słupsku, i dziękuję za wsparcie i życzliwość, i za to, że na Pana terenie 
ciągle odbywają się bardzo ważne wydarzenia i konferencje, których celem 
jest polepszenie funkcjonowania całego wymiaru sprawiedliwości. Bez Pana 
osobistego wsparcia to by się nie udało. 

Witam Panią sędzię Hannę Bzdak ze Stowarzyszenia Sędziów Sądów Ro-
dzinnych w Polsce. 

Witam, proszę Państwa, wyjątkową osobę – Margaretę Kepinską-Jakobsen, 
wielce zasłużoną dla budowania humanitarnego więziennictwa i kurateli 
sądowej w Polsce. Właściwie lata dziewięćdziesiąte spędziliśmy, ucząc się na 
wyjazdach studyjnych do Danii organizowanych przez Margaretę Kepinską-
-Jakobsen pod egidą duńskiego Komitetu Helsińskiego. Margareta – bardzo Ci 
serdecznie dziękuję w imieniu nas wszystkich. 

A teraz, proszę Państwa, goście zagraniczni, z doświadczeń których ko-
rzystamy już od kilku lat: Pan Henry Nowrot – Australia, Pan Mark Atkinson 
– Stany Zjednoczone, Pan Robert Cotterell – Anglia, pan Roman Zielonka – 
Niemcy. 

Wracamy do nas.
Bardzo serdecznie witam Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Ko-

szalinie Pana płk Krzysztofa Olkowicza – dziękujemy za nieustającą życzliwość 
i pomoc. 

Bardzo serdecznie witam gospodarza, wspaniałą i życzliwą osobę, Panią 
ppłk Jadwigę Kulmatycką – Komendanta Ośrodka Doskonalenia Służby Wię-
ziennej „Posejdon” w Ustce. 

Teraz, proszę Państwa, Ci, bez których intelektualnego wsparcia i dokony-
wanych uogólnień, a także wieloletniej współpracy, nic by się nie udało. Pro-
szę Państwa, witam przedstawicieli uczelni, wieloletnich naszych przyjaciół, 
współpracujących z nami już wcześniej przy różnych inicjatywach społecznych. 
Witam Pana profesora Teodora Szymanowskiego z Uniwersytetu Warszawskie-
go, Pana profesora Stefana Lelentala z Uniwersytetu Łódzkiego, twórców ko-
deksu karnego wykonawczego, propagatorów kar nieizolacyjnych i ważnej roli 
kuratorów w ich wykonaniu. Witam Panią profesor Krystynę Ostrowską z Uni-
wersytetu Warszawskiego – prezesa Stowarzyszenia „Patronat”. Witam Pana 
profesora Zbigniewa Mudryka – Prorektora Akademii Pomorskiej w Słupsku. 
Witam Pana profesora Jarosława Utrat-Mileckiego z Uniwersytetu Warszaw-
skiego. Witam serdecznie Panią doktor Katarzynę Sawicką z Uniwersytetu War-
szawskiego, która wyróżnia się wielkimi zasługami, również przy tworzeniu 
modelu i reformy kurateli sądowej w latach dziewięćdziesiątych. Witam Panią 
doktor Elżbietę Bielecką, która wraz z profesorem Andrzejem Rejznerem kieruje 
Studiami Podyplomowymi „Metodyka pracy kuratora sądowego” w Instytucie 
Profi laktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego.
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Pozwolę sobie wymienić z imienia i nazwiska Wiceprzewodniczącego Kra-
jowej Rady Kuratorów – Pana Andrzeja Rzepniewskiego oraz sekretarza – Pa-
nią Janinę Arczykowską-Gościak.

Witam serdecznie wszystkich kuratorów okręgowych, kuratorów i wszyst-
kich tych, których nie wymieniłem, ale wydaje mi się, że to pokazuje, proszę 
Państwa, że jesteśmy naprawdę bardzo zainteresowani współpracą ze wszyst-
kimi, którzy zajmują się pracą dla społeczeństwa w zakresie ograniczania 
wykluczenia społecznego, resocjalizacji wolnościowej i wykonania kar w taki 
sposób, aby umożliwiać jak najszybszy powrót do społeczeństwa, i chcemy, 
aby Polska resortowa przekształciła się w Polskę współpracy, i o to będziemy 
zabiegać. Dziękuję bardzo.

Antoni Szymański
Prowadzący
Zastępca Kuratora Okręgowego w Sądzie Okręgowym w Gdańsku

Bardzo dziękuję Panu Andrzejowi Martuszewiczowi. Proszę Państwa, za-
nim udzielę dalszym gościom głosu, chciałbym poinformować, że na ręce or-
ganizatorów napłynęło również wiele listów. Jeden szczególny list chciałbym 
zaprezentować, inne z racji czasu będą na naszej stronie internetowej. Jest to 
list, który skierował do nas marszałek Senatu RP – Bogdan Borusewicz:

Uprzejmie dziękuję za zaproszenie do udziału w I Kongresie Kuratorskim. 
I Kongres Kuratorski jest ważnym wydarzeniem, tym bardziej że organizo-
wany jest w roku dziewięćdziesięciolecia powołania Dekretem Naczelnika 
Państwa – Józefa Piłsudskiego, urzędów stałych opiekunów sądowych. De-
bata nad przyszłością służby kuratorskiej w Polsce będzie szczególnie istot-
na, gdyż umożliwi wymianę doświadczeń i czerpanie wzorców z osiągnięć 
podobnych służb w innych krajach Europy i świata. Problematyka związa-
na z zadaniami realizowanymi przez kuratorów sądowych systematycznie 
podejmowana jest przez Senacką Komisję Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji. Proszę przyjąć serdeczne życzenia dalszej efektywnej działalności 
Krajowej Rady Kuratorów oraz słowa uznania dla zaangażowania i profesjo-
nalizmu kuratorów sądowych.

Z poważaniem, 
Bogdan Borusewicz

Chciałbym teraz prosić o zabranie głosu Panią poseł RP Beatę Kempę – 
Wiceprzewodniczącą Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka w Sejmie RP. 
Proszę bardzo.
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Beata Kempa
Poseł na Sejm RP,
Zastępca Przewodniczącego Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka

Szanowny Panie ministrze, Panie Przewodniczący, Panie generale, Panie 
wojewodo, Panie marszałku, Szanowni Państwo!

Chcę bardzo serdecznie podziękować, w imieniu całej Komisji Sprawie-
dliwości i Praw Człowieka, za zaproszenie na dzisiejszy I Kongres Kuratorów 
Sądowych. Mamy wielką nadzieję, że będzie to wydarzenie cykliczne, które 
zapisze się już na stałe w historię kurateli sądowej. 

Szanowni Państwo, ze swojej strony myślę, że nie jest tajemnicą poliszynela, 
że jestem jedną, Panie ministrze, z kuratorek, tak, jestem kuratorem sądowym. 
Wciąż jeszcze jestem na urlopie bezpłatnym w jednym z sądów rejonowych 
w okręgu kaliskim i dlatego jestem tu dzisiaj nie tylko jako Wiceprzewod-
nicząca Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Choć to ważne, bo tam 
stanowi się prawo i obyśmy, Panie ministrze, stanowili razem dobre prawo 
dla kuratorskiej służby sądowej i dla wszystkich tych służb, które w obrębie 
wymiaru sprawiedliwości pełnią bardzo ważną rolę. Bo zawsze mówiłam tak, 
że policjant złapie, prokurator skieruje akt oskarżania, sędzia udowodni winę, 
wyda wyrok, tylko to, co dzieje się później, jest chyba tak naprawdę kluczowe. 
Czy ten człowiek, ta rodzina, jeśli dotyczy to małoletniego dziecka, powróci do 
społeczeństwa, powróci takim, jakim powinno w tym społeczeństwie funk-
cjonować. I tu wielka, duża rola właśnie tych służb: służby kuratorskiej, służby 
więziennej, a także wielu innych, z którymi przychodzi kuratorom współpra-
cować. 

Dlatego też serdecznie gratuluję wszystkim organizatorom bardzo wyso-
kiego poziomu merytorycznego; to już można stwierdzić po programie, jaki 
przeczytaliśmy i z jakim byliśmy tutaj uprzejmie zapoznani. Chcę bardzo, 
bardzo serdecznie pogratulować, ale i też, jako Wiceprzewodnicząca Komisji 
Sprawiedliwości i Praw Człowieka, podziękować wszystkim, którzy odpowie-
dzieli na zaproszenie organizatorów, zarówno ze świata nauki, jak i wszyst-
kich Państwa, którzy przybyli do nas z tych dalekich stron. Też sentyment do 
Margarety Jakobsen, z Panem Sekretarzem Stanu. Rzeczywiście wciąż czerpa-
liśmy z doświadczeń duńskich i to naprawdę wielka, wielka sprawa. Jeszcze 
raz chylę czoła przed tymi doświadczeniami i przed tą współpracą. 

Szanowni Państwo, ważne jest, że będzie mowa o stanie kurateli, o hi-
storii przede wszystkim, o tym, co tak naprawdę działo się zanim my nasta-
liśmy, bo ja pracowałam jako kurator, przed wejściem i po wejściu w życie 
ustawy. I też chylę czoło przed wszystkimi tymi, którzy wiele napracowali 
się przed wejściem w życie ustawy o kuratorach sądowych. Pamiętam jak 
bardzo czekaliśmy. Tak naprawdę, to podglądaliśmy wszystkich tych, którzy 
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uczestniczyli w procesie legislacyjnym. Pamiętam taki przypadek, kiedy też 
Pan senator Romaszewski, którego warto tutaj również wspomnieć, biegł do 
Ministerstwa zabiegać o nasze sprawy, to miało wówczas kluczowe znacze-
nie i właśnie wtedy Pan senator uległ jakiemuś wypadkowi. Pamiętam, jak 
w gronie koleżanek mówiłyśmy, że też my, kuratorzy chyba zawsze mamy 
takiego pecha, ale ostatecznie okazało się, że wszystkie sprawy potoczyły się 
bardzo dobrze. Należy więc w tym miejscu Pana senatora Romaszewskiego 
wspomnieć. 

Chcę z tego miejsca serdecznie podziękować za wszelkie publikacje, które 
nam kuratorom były i są bardzo przydatne – za wszelkie prace, za Zarys me-
todyki pracy kuratora, z którym zapoznałam się, będąc już Sekretarzem Stanu. 
Wczytując się w tę lekturę, z wielką radością wróciłam do pewnych meandrów 
naszego zawodu, i tutaj gratuluję i dziękuję autorom.

Przede wszystkim czuję się w obowiązku, żeby podziękować, Panu, Pa-
nie ministrze – za ogromne zrozumienie. Nie byłoby dzisiejszego spotkania, 
gdyby nie wiele dobrych osób, które rozumiały potrzeby kurateli oraz to, że 
kuratorzy chcą na tę dziewięćdziesiątą rocznicę się po prostu spotkać. Panie 
ministrze, ja ze swojej strony za ten akt bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję 
także wszystkim tym, którzy przyczynili się do tego, abyśmy mogli dzisiaj się 
spotkać i podyskutować.

Szanowni Państwo, wśród materiałów mamy pieśń o kuratorze. Czytałam 
ją, trochę mi się łezka w oku zakręciła, nie wiem, czy jest obecny autor – bardzo 
mu gratuluję. Pozwolą Państwo, co prawda, nie potrafi ę jeszcze zaśpiewać, 
choć ponoć śpiewam dobrze, ale warto przytoczyć fragment, bo to piękne. 

Bo kurator to człowiek dobry i prawy, 
paragrafy z życiem umie łączyć, 
bo kurator człowiek dzielny, mądry, 
kuratorem trzeba się urodzić. 
Jego praca misją jest specjalną, 
każdy z nim prawdziwy dusz kreator, 
antidotum na zło tego świta. 
Taki właśnie był i jest kurator.

Ja ze swojej strony życzę Państwu przede wszystkim owocnych obrad, 
a jako Wiceprzewodnicząca Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka mam 
wielką nadzieję na postulaty na przyszłość, bo chcemy tworzyć już tylko bar-
dzo dobre prawo dla kurateli sądowej. Dziękuję bardzo.
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Antoni Szymański

Szanowni Państwo, jesteśmy na gościnnej ziemi usteckiej, ziemi słupskiej. 
Cieszymy się, że są z nami Starosta Słupski – Pan Sławomir Ziemianowicz, Wi-
ceprezydent Słupska – Ryszard Kwiatkowski oraz Wiceburmistrz Ustki – Ma-
rek Borowski.

Chciałbym prosić o zabranie głosu Pana generała Pawła Nasiłowskiego – 
Dyrektora Generalnego Służby Więziennej.

Paweł Nasiłowski
Dyrektor Generalny Służby Więziennej

Panie ministrze, Pani poseł, Panie Przewodniczący, drogie Panie, drodzy 
Panowie, czcigodni goście zagraniczni. Dziękuję bardzo za zaproszenie oraz 
całą inicjatywę zorganizowania i przeprowadzenia I Kongresu Kuratorskiej 
Służby Sądowej w dziewięćdziesięciolecie jej istnienia. Wszystkie te działania 
zostały szybko zrealizowane. W pełni dostrzegam rangę i wagę dzisiejszego 
wydarzenia, znaczenie podniesionych tu refl eksji, zarówno praktycznych, 
naukowych, jak i historycznych. Tym bardziej dla polskiego więziennictwa 
jest to ważna okoliczność, czas i miejsce, ponieważ siódmego lutego, również 
dziewięćdziesiąt lat temu, Marszałek Józef Piłsudski powołał do życia Straż 
Więzienną. Jesteśmy równolatkami, myśmy „narodzili się” wcześniej niż ku-
ratela sądowa, z racji funkcji, jaką pełnimy (było to wówczas oczywiste), ale 
jednocześnie, jako takie bliźniaki z różnym czasem przyjścia na świat, razem 
funkcjonujemy do dziś. Chciałbym tu szczególnie podkreślić, że nasza wspól-
na droga i wspólne funkcjonowanie „na łonie matki Temidy” jest oczywiste 
od dziewięćdziesięciu lat i chciałbym za to Państwu szczególnie podzięko-
wać. W moim krótkim i serdecznym adresie kieruję szczere wyrazy uznania 
do wszystkich obecnych na sali, jak również wszystkich koleżanek i kolegów 
kuratorów z całego kraju. Moje losy zawodowe z większością z Państwa spla-
tały się już dawno temu. Mam zaszczyt i możliwość współpracy z Wami od 
długiego czasu, za co bardzo dziękuję, szczególnie Pani kurator Teresie Gałan, 
Pani kurator Annie Bałazy i Panu Przewodniczącemu Andrzejowi Martusze-
wiczowi. Chciałbym dziś w takim krótkim, historycznym, retrospektywnym 
wspomnieniu dokonać podsumowania tego, co zrobiliśmy wspólnie.

Drodzy Państwo, pamiętamy lata dziewięćdziesiąte, przełom społeczno-
-polityczny w Polsce, wolne wybory w czerwcu 1989 roku. Miałem zaszczyt 
wspominać je przed tygodniem w Brukseli, w Komisji Europejskiej podczas 
odbioru Kryształowej Wagi Wymiaru Sprawiedliwości, najbardziej prestiżo-
wej nagrody europejskiej dla polskiego więziennictwa. Podkreślałem wtedy 
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(bo o tym się zapomina), jaką ważną rolę w Europie odgrywała wówczas Pol-
ska, jaką rangę powinna zachować do dzisiaj. Mówiłem, że to dzięki Polakom 
dokonano najważniejszych przemian w Europie i nie tylko. W tym czasie hi-
storycznym, na początku też byliśmy razem, dokonywaliśmy przemian w na-
szych służbach. Od lat dziewięćdziesiątych podejmowaliśmy różne, wspólne 
działania. Szczególnie projekt kurateli penitencjarnej, która była wtedy nowoś-
cią, a potem przez wiele lat stała się rozwojowym systemem. Były to oczy-
wiście pierwsze poważne zakresy naszego nowatorskiego współdziałania, 
nie mówiąc o standardowym wykonywaniu codziennych zadań przez nasze 
służby. Jak już wspomniałem poetycko, jako te „bliźniaki” – matki – wymiaru 
sprawiedliwości, zawsze ze sobą musimy i chcemy twórczo, aktywnie współ-
pracować i współistnieć. Pragnę podkreślić, że projekt kurateli penitencjar-
nej, który w tamtym czasie był projektem nowatorskim, nie powielał wprost 
żadnych wzorców, pokazywał nową, polską drogę do skutecznej readaptacji 
i resocjalizacji więźniów, dzięki temu tworzył nową jakość. Twórcom tego pro-
gramu, obecnym na tej sali chcę ponownie wyrazić wielkie uznanie. Słowa te 
kieruję do Pani kurator Teresy Gałan i Pani kurator Marii Kokorzeckiej-Piber 
z Białegostoku. Koleżanki te są powszechnie znane, więc ja już nie będę wyra-
żać większej atencji i ich przedstawiać.

Drodzy Państwo, kroczyliśmy wspólną drogą w usprawnianiu wykonaw-
stwa. Tworzyliśmy lokalne koalicje kuratorsko-więzienne po to tylko, żeby 
usprawnić każdy element naszej pracy. W wielu miejscach te koalicje powsta-
wały – w tej chwili są wręcz systemem w wielu okręgach, jak również w struk-
turach wielu województw. Dzięki otwartości kuratorów i naszej wspólnej ak-
tywności można prowadzić w wielu miejscach działania na rzecz readaptacji 
społecznej, osób inkarcerowanych czy osób zagrożonych kryminalizacją. Dzię-
ki naszym działaniom i współpracy z lokalnymi samorządami, organizacjami 
pozarządowymi efekty pracy tych koalicji są na dużą skalę. Pokazują, jak po-
trafi my od lat dziewięćdziesiątych do dziś być w naszych relacjach blisko, mą-
drze, profesjonalnie. Dzięki refl eksji obecnego w naszych działaniach świata 
nauki możemy wykonywać nasze zadania lepiej, efektywniej i mieć otwartość 
na zasadną krytykę, a nie krytykanctwo. 

Kontynuowaliśmy naszą wspólną drogę w zakresie nowatorstwa w wy-
miarze sprawiedliwości, realizując wspólnie programy europejskie. Naszym 
największym, pierwszym poligonem doświadczalnym był najtrudniejszy, bo 
pierwszy w Polsce, duży program europejski – EQUAL, który realizowali-
śmy wspólnie. Pragnę podkreślić, że na potrzeby realizacji tego programu 
powstało na terenie Polski pięć koalicji, w których skład wchodziła też kura-
torska służba sądowa. Wśród tych pięciu samodzielnych projektów adreso-
wanych do więźniów, byłych więźniów, ich rodzin i środowisk zagrożonych 
kryminalizacją, jeden z wiodących projektów, noszący nazwę „Nowa droga”, 
został stworzony i zrealizowany głównie przez Centralny Zarząd Służby 
Więziennej i Krajową Radę Kuratorów. Łącznie we wszystkich tych projek-
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tach uczestniczyło ok. trzy tysiące osób pozbawionych wolności i ponad pół-
tora tysiąca naszej kadry. Dzięki wymiernym efektom, które osiągnęliśmy 
przy realizacji tych projektów oraz wiedzy i doświadczeniu naszych służb, 
mogliśmy dzielić się naszymi osiągnięciami i w tym działaniu zdobywać 
Europę, jako jej pełnoprawni, a nawet czasem, o wiele bardziej rozwinięci 
bracia, młodsi w strukturze, ale starsi w działaniach. To było dla nas bardzo 
ważne doświadczenie, ponieważ mogliśmy wszyscy tak naprawdę poczuć 
wtedy, jak wiele dokonaliśmy i na jak wysokim poziomie jesteśmy w zakresie 
działań naszych służb, w odróżnieniu od obiegowej opinii, która nie do końca 
właściwą pozycję nam wyznaczała. Za to wielkie dzięki, drodzy Państwo, bo 
mieliśmy po raz pierwszy możliwość pozyskania tak dużych środków fi nan-
sowych na najnowocześniejsze programy, dające możliwość holistycznego 
zrealizowania naszych zadań statutowych. Skuteczność naszych wspólnych 
działań przy realizacji programu EQUAL sięgnęła ok. 60%. Tego jeszcze w ta-
kim zakresie Europa nie osiągnęła.

Dalej drodzy Państwo, poszliśmy wspólnie do kolejnego, wielkiego euro-
pejskiego działania – to Program Operacyjny Kapitał Ludzki, który aktualnie 
jest realizowany przez służbę więzienną na dużą skalę. Za te wszystkie dzia-
łania chcę tu obecnym serdecznie podziękować, głównie Krajowej Radzie Ku-
ratorów z jej Prezydium, a szczególnie Panu Przewodniczącemu i jego najbliż-
szym współpracownikom. Chcę wyjątkowo podziękować za to, że mieliśmy 
odwagę, żeby w sytuacji trudnej po prostu nie ustąpić trudom, a je pokonać, 
czasami niestety przy stratach, ale dla takich efektów i szczytnego celu warto 
ponosić te straty.

Drodzy Państwo, kolejna nasza wspólna praca to oczywiście realizacja 
zadań pomocy postpenitencjarnej, readaptacji społecznej i zawodowej, osób 
pozbawionych wolności, którą realizujemy w różny sposób, a szczególnie od 
początku projektu kurateli penitencjarnej. 

Kolejna nasza szeroka współpraca to pełna otwartość i wsparcie dyrekto-
rów jednostek penitencjarnych na wszelkie potrzeby kuratorskiej służby sądo-
wej, a głównie wsparcie w remontach i technicznym utrzymaniu kuratorskich 
ośrodków pracy z młodzieżą i innych tego typu podmiotów.

Dalej, drodzy Państwo, idziemy wspólnie w kierunku szerokich form 
naszej współpracy z samorządami terytorialnymi, organizacjami pozarządo-
wymi, światem nauki, kościołami i związkami wyznaniowymi. Prowadzimy 
wspólne programy readaptacji społecznej i związane z nimi badania oraz pro-
gramy aktywizujące. 

Proszę Państwa, dzięki naszej współpracy w środowisku lokalnym zmie-
niamy nasze małe ojczyzny na lepsze. W konstytucji duńskiej jest zapisany 
taki piękny fragment, że „Państwo ma służyć dobrostanowi obywateli”. My 
ten dobrostan obywateli polskiego państwa tworzymy, powiększamy wspólną 
pracą naszych służb w tak ważnym obszarze wykonywania zadań polityki 
karnej. Głównym celem naszych wspólnych działań w tym zakresie jest praca 
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z człowiekiem, który popełnił przestępstwo, uczynił zło, aby mógł dokonać 
istotnych zmian w swoim postępowaniu, życiu i osobowości, by żyć i postę-
pować zgodnie z powszechnie obowiązującymi regułami życia społecznego, 
gdzie poprzednio czynione zło można zastąpić dobrem. Warto mieć tego świa-
domość, bo w naszym codziennym trudzie często nam to umyka, a wiedza ta 
pozwala nam uzyskać siły i świadomość celu, do którego zmierzamy.

Kolejna nasza wspólna część losu to aktualnie wprowadzany do realizacji 
system dozoru elektronicznego, gdzie umieszczanie skazanych w tym syste-
mie będzie naszą wspólną pracą i też odpowiedzią na liczne zagrożenia w pra-
widłowym realizowaniu zadań polityki karnej. 

Proszę Państwa, mam również nadzieję, że naszą wspólną, ciężką, codzien-
ną pracą może wreszcie dojdziemy do takiego poziomu rozwoju, że stworzymy 
holistyczną, sprawną, efektywnie funkcjonującą w Polsce probację, co chyba jest 
naszym wspólnym marzeniem. Może I Kongres Kuratorskiej Służby Sądowej 
jest zaczątkiem, aby z tej refl eksji jakoś skorzystać w wymiarze praktycznym, 
ocenić to, co jest za nami i spojrzeć w przeszłość, i naszą wspólną przyszłość.

Dalej, drodzy Państwo, prowadzimy oczywiście wspólne szkolenia i prace 
legislacyjne. Pragnę również zwrócić uwagę na to, że służba więzienna zawsze 
wspierała Kuratelę. Przed pracami nad Waszą ustawą udało się z inicjatywy 
przedstawiciela więziennictwa zorganizować I Międzynarodową Konferen-
cję „Kurator Sądowy w Polskim Wymiarze Sprawiedliwości”, w której część 
z Państwa aktywnie uczestniczyła. Była to Konferencja sfi nansowana z do-
tacji organizacji międzynarodowych, które zdobyliśmy po to, żeby pokazać, 
jak jesteście ważną formacją dla wymiaru sprawiedliwości i realizacji zadań 
polskiej polityki karnej. Jako te „bliźniaki” musimy dalej rozwijać nasze dzia-
łania aktywnie i świadomie. Wspomnę również o tym, że w 2001 roku, przy 
współorganizacji więziennictwa łącznie z opracowaniem programu, odbyła 
się w Warszawie I Europejska Konferencja Probacyjna „Systemy Probacyj-
ne w Krajach Akcesyjnych do Unii Europejskiej”, w której Państwo również 
uczestniczyli, aby pokazać, jak po uchwaleniu Waszej ustawy następuje rozwój 
kuratorskiej służby sądowej. 

Proszę Państwa, moje wystąpienie zakończę, kierując specjalne, personalnie 
dedykowane adresy. Pragnę szczególnie ukłonić się, w imieniu nas wszystkich 
tu obecnych, Pani Margarecie Kępińskiej Jakobsen z Danii. Wypowiedziano 
dziś tu różne gratulacje i słowa uznania, ale ja pragnę szczególnie podkreślić, 
że Pani Margareta to osoba skromna w swojej wielkości, która jest jednocześnie 
wielka w swojej skromności. Patrząc na jej dorobek i całą drogę życiową, widzi-
my, że cechuje ją zawsze tytaniczna praca, profesjonalizm i nieustanna gotowość 
niesienia pomocy innym. Jest i pozostanie dla nas niedościgłym wzorem do 
naśladowania. Pragnę przypomnieć, że Pani Margareta Kepinska-Jakobsen, po-
cząwszy od lat dziewięćdziesiątych, w tylko sobie znany sposób i z największą 
determinacją zdobywała środki fi nansowe i zorganizowała kilkadziesiąt wizyt 
studyjnych w Danii dla przedstawicieli kuratorskiej służby sądowej, służby 
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więziennej, sędziów, prokuratorów, przedstawicieli kierownictwa i pracowni-
ków Ministerstwa Sprawiedliwości, prowadząc osobiście zajęcia merytoryczne 
i tłumaczenia na najwyższym poziomie językowym i wiedzy przedmiotowej. 
To właśnie Pani Margareta zdołała zapewnić spotkania merytoryczne z przed-
stawicielami szeroko pojętego duńskiego wymiaru sprawiedliwości, z udzia-
łem osób pełniących wysokie urzędy w państwie duńskim, z możliwością 
profesjonalnej dyskusji i uzyskania materiałów oraz wielu opracowań, które 
potem służyły nam do prac nad polskimi reformami. Należy również pamię-
tać, że Pani Margareta Kepinska-Jakobsen w latach osiemdziesiątych stworzyła 
i prowadziła działalność w Danii unikatowej fundacji „Solidarni z Polską”, 
w ramach której wysłała do Polski kilkaset transportów z pomocą humanitarną 
dla polskiego społeczeństwa i działaczy „Solidarności”. Proszę wybaczyć, że 
tak wyjątkowemu gościowi Kongresu poświęciłem tyle czasu w moim wystą-
pieniu, ale wszyscy tu obecni w całości lub części jesteśmy „wychowankami” 
Pani Margarety Kepinskiej-Jakobsen i wszyscy zawsze winniśmy jej ogromną 
wdzięczność. 

Drugi mój szczególny adres chcę skierować do Pana profesora Zbigniewa 
Hołdy – wielkiego nieobecnego na tym Kongresie, którego brak wszyscy bar-
dzo dotkliwie odczuwamy szczególnie teraz, gdy odszedł od nas do wiecz-
ności, by tam zabiegać o godność i prawa człowieka. Trudno wyrazić w pro-
stych słowach to, jakim Pan profesor był wielkim autorytetem i sumieniem 
w naszych służbach i wszystkich działaniach wymiaru sprawiedliwości, jak 
również największym dobrem intelektualnym polskiej nauki. Mimo wielkich 
zmagań z chorobą do końca swoich dni pozostał aktywny i ciągle zatroskany 
o właściwy wymiar i rozwój polskiej polityki karnej. Jak najpełniej podsu-
mowano całe Jego życie, był ostatnim, „który potrafi ł tak bronić człowieka 
w człowieku”. Uczcijmy minutą ciszy Jego pamięć. Dziękuję bardzo. 

Na zakończenie, drodzy Państwo, chciałem pozostawić w Waszej świa-
domości dwie refl eksje. Miałem zaszczyt uczestniczenia w historycznym od-
tworzeniu wystąpienia ministra Becka z 1939 roku w polskim parlamencie. 
Padły tam bardzo znamienite słowa, które chcę dziś przytoczyć. Był to taki 
passus – „trzeba wiedzieć, skąd przyszliśmy, żeby wiedzieć, dokąd mamy 
zmierzać w przyszłości”. Proszę Państwa, ten Kongres temu służy, bo trzeba 
wiedzieć, skąd przyszliśmy, żeby wiedzieć, dokąd zmierzać.

Panie Przewodniczący, drodzy Państwo, parafrazując słowa Wyspiańskie-
go: „Nasz teatr widzę ogromny”. Tę ponadczasową myśl szczególnie dziś de-
dykuję kuratorskiej służbie sądowej i polskiemu więziennictwu na określenie 
naszej wspólnej przyszłości. Dziękuję za uwagę. Niech Państwo korzystają 
z gościnności więziennictwa, gdyż cały nasz ośrodek w Ustce został udostęp-
niony na potrzeby Waszego Kongresu, oraz przyjmą nasze uznanie i pełną 
otwartość. Życzę wszystkim zawsze słońca w umyśle, sercu i duszy. Do zo-
baczenia.
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Proszę Państwa, mówimy o wielkim znaczeniu współpracy kuratorów 
z różnymi służbami, a także z organizacjami pozarządowymi, ale na co dzień 
współpracujemy bardzo blisko i zależy nam na tym, żeby ta współpraca była 
jak najlepsza z sędziami. W tym kontekście chciałbym prosić o zabranie głosu 
Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku, członka Krajowej Rady Sądownic-
twa, Pana Zbigniewa Merchela.

Sędzia Zbigniew Merchel
Członek Krajowej Rady Sądownictwa

Panie ministrze, Panie Przewodniczący, szanowni goście, Panie i Panowie 
kuratorzy. Ja nie będę miał takiego wystąpienia jak Pan generał, bo nie mam 
takiego daru przemawiania. Sędziowie z reguły w krótkich słowach uzasad-
niają wyroki i starają się mówić krótko, więc ja też postaram się mówić krótko. 
W imieniu Krajowej Rady Sądownictwa oraz Przewodniczącego – Pana sę-
dziego Stanisława Dąbrowskiego, chciałbym podziękować za zaproszenie. Tak 
samo jak Pan minister mam wrażenie, że uczestniczę w historycznej chwili 
i z tego powodu jestem zaszczycony i w związku z tym bardzo dziękuję za 
to zaproszenie. Jednocześnie pragnę usprawiedliwić Pana Przewodniczącego, 
niestety obowiązki w Sądzie Najwyższym uniemożliwiły mu dzisiaj obecność 
na tej sali. Tak nawiasem mówiąc, na tej sali jest dwóch przedstawicieli Krajo-
wej Rady Sądownictwa. Oprócz mnie, Pan minister także jest przedstawicie-
lem Krajowej Rady Sądownictwa. 

Proszę Państwa, kuratorzy to organ pomocniczy sądu, organ o istotnym 
znaczeniu, który przez sędziów jest doceniany i z którym sędziowie współpra-
cują na co dzień. Pełnią Państwo rolę wychowawczą, resocjalizującą, kontrolną, 
profi laktyczną. Swe zadania, w przeciwieństwie do sądu, nie wykonują Pań-
stwo na sali rozpraw, ale głównie w środowisku podopiecznych, i to głównie 
w środowisku tych osób, które są na wolności, jak i tych w zakładach zamknię-
tych czy placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Od roku 2001 Państwa sta-
tus określa odrębna ustawa, co należy uznać za docenienie przez ustawodawcę 
Państwa roli i znaczenia w społeczeństwie. 

Mam nadzieję, że ten Kongres będzie z jednej strony podsumowaniem i oce-
ną spełnienia się tej ustawy w życiu bieżącym, a z drugiej – pozwoli Państwu 
wypracować program pracy na przyszłość, wskaże nowe zadania, nowe cele.

Życzę Państwu owocnych obrad, a przy tej okazji, że są Państwo na przepięknej 
ziemi, ja bym powiedział – kaszubskiej, chociaż niektórzy powiedzieliby, że to nie-
prawda, o proszę, już tutaj słupszczanie się buntują, że to nie Kaszuby. W związku 
z tym życzę nie tylko owocnych obrad, ale i także miłego wypoczynku. 
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Jesteśmy na terenie Sądu Okręgowego w Słupsku. Cieszymy się, że jest 
z nami Prezes tego Sądu. Bardzo proszę Pana Dariusza Dumanowskiego o za-
branie głosu.

Sędzia Dariusz Dumanowski
Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku 

Nie planowałem tego wystąpienia, ponieważ jest tu tyle zacnych osób, że 
nie myślałem, iż będę do Państwa przemawiać. Jeśli umożliwiono mi to wy-
stąpienie, to na wstępie chciałbym bardzo podziękować przede wszystkim za 
zaproszenie na ten Kongres. Chcę podziękować kuratorom okręgu słupskiego, 
którzy na czele z Panem kuratorem Tadeuszem Jedynakiem byli inicjatorami 
tego Kongresu i włożyli w jego przygotowanie ogromną pracę. Powiem szcze-
rze, że kiedy na początku lutego na tej sali zastanawialiśmy się nad kosztem 
odbycia Kongresu, byłem bardzo sceptyczny. Kiedy po pewnym czasie Pan 
kurator Jedynak oświadczył, że prace nie biegną tak, jak powinny, ale jest spo-
tkanie z Panem ministrem Kwiatkowskim, który zapalił zielone światło, wtedy 
to wszystko tchnęło optymizmem. Bardzo się cieszę, że ten Kongres doszedł 
do skutku. Cieszę się, że odbywa się na terenie właściwości Sądu Okręgowego 
w Słupsku w tej pięknej sali, która jest również dziełem pewnej współpracy 
środowisk. Obecna tutaj Pani minister Beata Kempa była jedną z osób, główną 
z osób, która pomogła w stworzeniu tej pięknej sali, wsparła inicjatywę Pana 
Dyrektora Krzysztofa Olkowicza i Pani Komendant Jadwigi Kulmatyckiej, 
żeby w tym ośrodku, na tym terenie ta sala powstała. Jak widać, jest na bieżąco 
wykorzystywana. Jest niewątpliwie bardzo potrzebna.

Nie chciałbym przedłużać, więc tylko przytoczę słowa, które tu powie-
działem w lutym, że takie spotkania, konferencje, czy taki Kongres, powinny 
być, moim zdaniem, poświęcone trzem rzeczom: spojrzeniu w przeszłość, 
o czym już powiedziano, zdiagnozowaniu stanu obecnego i spojrzeniu 
w przyszłość. Jednocześnie korci mnie, by powiedzieć, że jesteśmy systemem 
naczyń połączonych, że nie ma sprawnego i dobrego wymiaru sprawiedli-
wości bez służby więziennej, bez sprawnej kurateli. Dzięki Bogu, na naszym 
terenie współpraca, zarówno służby kuratorskiej, jak i służby więziennej, 
układa się bardzo dobrze. Mam nadzieję, że Pan Dyrektor i Pan kurator to 
potwierdzają. Staramy się zapewniać kuratorskiej służbie sądowej jak najlep-
sze warunki, o czym Pan minister miał okazję się dzisiaj przekonać, że nasze 
starania dzięki przychylności resortu coraz lepiej się spełniają. Jesteśmy więc 
systemem naczyń połączonych, ale myślę jednak, iż musimy pamiętać, o tym, 
że istotą wymiaru sprawiedliwości jest sąd i sędzia. Bez mądrego, sprawnego 
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sądu nie będzie również tego ciągu dalszego, czyli również dobrej, mądrej, 
sprawnej służby więziennej, dobrej, mądrej, sprawnej kurateli. Skoro jestem 
przy głosie, to wspomnę jeszcze o tym, że jako sędziowie jesteśmy na pew-
nym historycznym zakręcie, do którego to zakrętu zbliżają się również kura-
torzy. Jak Pan minister dzisiaj wspomniał, toczą się prace, na razie wewnątrz 
resortu, nad zmianą ustawy o kuratorach sądowych. Pamiętają Państwo, 
że około dwa lata temu takie prace już się toczyły. Wywołały bardzo wie-
le emocji wśród kuratorów. W tej chwili takie prace toczą się nad zmianą 
ustawy o ustroju sądów powszechnych. One również wywołują duże emocje. 
Skoro więc Państwo mają taką możliwość, że swoje uwagi mogą Państwo 
bezpośrednio przekazywać, tu dzisiaj, teraz, na ręce Pana ministra, na ręce 
parlamentarzystów, to zachęcam Państwa do tego, bo taka okazja może już 
tak szybko się nie zdarzyć. Owszem, Pan kurator Martuszewicz lobbing cały 
czas prowadzi, ale jednak usłyszenie tego wszystkiego od Państwa, z Pań-
stwa ust jest rzeczą nie do przecenienia, a – jak zauważyłem – Pan minister 
Kwiatkowski jest osobą bardzo otwartą, bardzo słuchającą, co nie zawsze jest 
przymiotem władz. Dziękuję bardzo. 

Antoni Szymański

Bardzo dziękuję. Bardzo proszę o zabranie głosu wojewodę pomorskie-
go – Pana Romana Zaborowskiego.

Roman Zaborowski
Wojewoda Pomorski

Witam Państwa serdecznie. Jest mi ogromnie miło, że jako miejsce swojego 
pierwszego Kongresu wybrali Państwo nasze województwo i właśnie teraz, 
gdy kuratorska służba sądowa w Polsce obchodzi jubileusz dziewięćdziesięcio-
lecia. To znakomita okazja do refl eksji na temat stanu kurateli sądowej w Pol-
sce. Jak wiem, będzie to – oprócz pespektyw rozwoju waszej służby – jeden 
z przewodnich tematów tego spotkania.

Praca kuratora wymaga szczególnych predyspozycji. Jest niezwykle odpo-
wiedzialna i trudna. Jestem jednak przekonany, że przynosi wiele satysfakcji. 
Nie bez powodu wasza służba zajmuje wysokie miejsce w systemie polskiego 
wymiaru sprawiedliwości. Nie sposób wymienić wszystkich aspektów waszej 
misji. Chciałbym podkreślić chociaż jeden, moim zdaniem, istotny, mianowicie 
rolę prewencji. Nieoceniony jest wasz wpływ na aktywizację społeczną osób 
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zagrożonych wykluczeniem społecznym, szczególnie młodzieży. Często to od 
Was zależy, czy młodzi ludzie zerwą z życiem na granicy prawa i będą funk-
cjonować poprawnie w społeczeństwie. 

Nie należy też zapominać o tym, że kurator pomaga podopiecznym w roz-
wiązywaniu tych najbardziej podstawowych i codziennych problemów, a jest 
to ogromna praca, często niezauważalna na zewnątrz. Właściwie praca kura-
tora przypomina pracę lekarza. Może dlatego wzorem dla kodeksu etyki ku-
ratorskiej był kodeks etyki lekarskiej. Zarówno w przypadku pracy lekarskiej, 
jak i kuratorskiej mamy do czynienia z patologią, profi laktyką, diagnozą i te-
rapią. Różnica wynika jedynie z tego, że lekarz koncentruje się na organizmie 
człowieka, a kurator na sferze psychospołecznej. Tak lekarz, jak i kurator dążą 
do poprawy funkcjonowania podopiecznego. A czy jest ważniejsze zadanie od 
poprawy kondycji człowieka? 

Życzę Państwu owocnych i udanych obrad, zrealizowania wszystkich ce-
lów Waszego spotkania i mam nadzieję, że będę mógł Państwa znów powitać 
w naszym województwie na kolejnym kongresie. 

Antoni Szymański

Bardzo dziękuję. Cieszymy się z udziału w kongresie członka Zarządu Wo-
jewództwa Pomorskiego, Pana Wiesława Byczkowskiego. Bardzo Pana proszę 
o zabranie głosu.

Wiesław Byczkowski
Członek Zarządu Województwa Pomorskiego

Szanowny Panie ministrze, Szanowny Panie pośle, Panie wojewodo, Panie 
starosto, Panie burmistrzu, Panie prezesie, Panie przewodniczący, Szanowni 
Państwo!

Okazja do naszego spotkania jest rzeczywiście przednia, ponad dziewięć-
dziesiąt lat istnienia Państwa organizacji. I Kongres, na którym dokonacie re-
trospektywy, spojrzycie na obecne miejsce kurateli sądowej w obowiązującym 
systemie prawnym, a także na jej pozycję ustrojową w innych krajach euro-
pejskich i pozaeuropejskich, powinien również stanowić forum, na którym 
zastanowicie się także nad należnym kształtem tej instytucji, dostosowanym 
do wymogów współczesności. Dokonacie analizy praktycznej, środowiskowej 
wymiany poglądów, ale także wzbogacicie się o wiedzę dostarczoną Wam 
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przez naukowców, koleżanki i kolegów z zagranicy, organizacje pozarządowe, 
a także przez nasz samorząd. Sądzę, że nie będzie to nieskromność z mojej 
strony, jeżeli powiem, że coraz lepiej, jako samorząd regionalny, współpracuje-
my z zawodowymi kuratorami.

Szanując mądrą paremię, zgodnie z którą mowa jest tylko srebrem, a mil-
czenie złotem (co każdemu rozsądnemu człowiekowi nakazuje zwięzłość wy-
powiedzi), życzę Państwu dobrych obrad, pożytecznych konkluzji, być może 
nawet sformułowania konkretnych postulatów de lege ferenda, zmierzających 
do określenia modelu docelowego zawodowej kurateli sądowej w Polsce. 

Pamiętajcie także, że jesteście nad morzem, a skoro – co nie podlega chyba 
dyskusji – nie samą pracą człowiek żyje, to radziłbym Państwu także wyrwać 
się choć na chwilę z tego „kokonu profesjonalizmu” po to, by dojrzeć, że żyje-
my w pięknym regionie, w którym należy także odpoczywać.

Życzę więc Państwu znakomitego Kongresu, żywej dyskusji, precyzyjnych 
i roztropnych wniosków oraz znakomitego odpoczynku. 

Antoni Szymański 

Mam nadzieję, że uda się wszystko zrealizować. Chciałbym poprosić o za-
branie głosu Pana doktora Janusza Zagórskiego, przedstawiciela Rzecznika 
Praw Obywatelskich.

Dr Janusz Zagórski
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

Szanowni Państwo, w dniu jutrzejszym będę miał wystąpienie na przygo-
towany temat, ale już dzisiaj – na rozpoczęcie Kongresu Kuratorskiego – muszę 
powiedzieć kilka słów. Współpracuję z Państwem od wielu, wielu lat i w tej 
pięknej, uroczystej chwili wypada mi powiedzieć kilka słów uznania, które 
Wam się należą. 

Przede wszystkim w imieniu urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich 
oraz swoim własnym mam zaszczyt i przyjemność złożyć na Państwa – kura-
torów – ręce serdeczne gratulacje z okazji jubileuszu dziewięćdziesięciolecia 
powołania kuratorskiej służby sądowej. 

Rzecznik Praw Obywatelskich zdaje sobie sprawę z tego, jak trudna, odpo-
wiedzialna i ważna jest praca kuratorów sądowych i dlatego wspiera i będzie 
wspierał w przyszłości służbę kuratorską. Kiedyś kuratorom przypisywano 
wyłącznie funkcje administracyjne, sytuowano ich w pionie administracyjnym 
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sądów. Dzisiaj kuratela sądowa jest zawodem, jest służbą publiczną, fachowo 
przygotowywaną do wypełniania zadań, które określiła w 2001 roku ustawa 
o kuratorach sądowych. Rzecznik popierał uchwalenie i wejście w życie tej 
ustawy, a teraz bacznie przygląda się, jak są wprowadzane w życie jej przepisy 
i w razie potrzeby dopomina się ich pełnej realizacji. Dostrzega też na tym polu 
wyraźny postęp.

W Biurze Rzecznika mieliśmy okazję monitorować pracę kuratorów są-
dowych. W wystąpieniach Rzecznika i różnych publikacjach sformułowane 
zostały nasze oceny, które do Państwa w jakiś sposób dotarły. One są po części 
krytyczne, ale przede wszystkim pokazują służbę kuratorską w dobrym świe-
tle. W waszej pracy widać bowiem perspektywę, widać rozwój. Istotne jest też 
to, iż mają Państwo w tej pracy w Rzeczniku Praw Obywatelskich sprzymie-
rzeńca i tak już zostanie. Życzę kuratorom sądowym wszystkiego najlepszego, 
pomyślności. 

Antoni Szymański

Proszę o zabranie głosu Pana Marka Kurowskiego, Zastępcę Burmistrza 
Miasta Ustka. Bardzo proszę. 

Marek Kurowski
Zastępca Burmistrza Miasta Ustka

Panie ministrze, Panie marszałku, Panie wojewodo, Czcigodni Goście! 

Niezmiernie się cieszę, że to właśnie w Ustce zorganizowany został I Kon-
gres. Bez wątpienia jest to doniosłe wydarzenie w życiu miasta i promocja jego 
wielu atutów. Ustka, nie bez kozery, nazywana jest przez wielu letnią stolicą 
Polski. 

Kilka słów o historii: pierwsza wzmianka o Ustce pochodzi z 1337 roku. 
Ustka była wówczas niewielką osadą rybacką. Do dziś zachowało się wiele 
cennych zabytków, takich jak: ponad stuletnie chaty rybackie, latarnia morska, 
kościół. W wolnej chwili zachęcam Państwa do obejrzenia najbardziej urokli-
wych i magicznych miejsc w Ustce. 

Nie chciałbym Państwu zabierać czasu, dlatego jeśli dostojni goście po-
zwolą, skupię się na jednym, realizowanym obecnie w Ustce przedsięwzięciu, 
a mianowicie na rewitalizacji starej części miasta. Mówiąc najprościej, chcemy 
odnowić chaty rybackie, tak aby swoją architekturą nawiązywały do charak-
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teru przedwojennej Ustki. Programem objętych jest około czterdzieści budyn-
ków. Do tej pory zrewitalizowaliśmy już dwanaście. Ich dotychczasowi najem-
cy przeprowadzili się do wybudowanych specjalnie dla nich, nowych bloków. 
A w odnowionych chatach, które są zbywane w drodze przetargu, właściciele 
prowadzą różnego rodzaju usługi. Bardzo zależy nam na ożywieniu starej czę-
ści miasta i zachowaniu dla potomności jej historycznego charakteru.

Kończąc swoje krótkie wystąpienie, życzę Państwu owocnych obrad. Jestem 
głęboko przekonany, że Kongres przyczyni się do tego, że niełatwa praca kura-
torów będzie jeszcze lepsza i przyjemniejsza. Nie mam również wątpliwości, 
że kolejne spotkanie tak zacnych gości odbędzie się również w Ustce. Już teraz 
gorąco Państwa zapraszam.

Życzę Państwu słonecznej pogody. Zapraszam do skorzystania z walorów 
naszej pięknej, piaszczystej i szerokiej plaży. Proszę pamiętać, że Ustka to nie 
tylko wspaniała miejscowość wypoczynkowa, ale i znane w Polsce uzdrowisko. 
Morskie, nasycone jodem powietrze sprzyja leczeniu wielu chorób. Zresztą co 
tu dużo mówić – sami się Państwo przekonają, że każdy, kto choć raz odwiedzi 
Ustkę, chce wracać tu ponownie. Wszystkiego dobrego. 

Antoni Szymański

Bardzo dziękuję. Współpracujemy również z uczelniami. Dlatego chciał-
bym zaprosić do głosu Pana Zbigniewa Mudryka – Prorektora Akademii Po-
morskiej w Słupsku. Bardzo proszę.

Prof. Zbigniew Mudryk
Prorektor Akademii Pomorskiej w Słupsku

Panie ministrze, Pani poseł, Panie Przewodniczący. W imieniu środowiska 
akademickiego, jakim jest Akademia Pomorska w Słupsku, chciałem organi-
zatorom serdeczne podziękować za zaszczyt zaproszenia nas do udziału w tej 
dzisiejszej konferencji. Jednocześnie chciałbym poinformować, że Akademia 
Pomorska kształci młodzież, która jako nasi absolwenci często zostaje kura-
torami sądowymi. W tej chwili z naszej uczelni w regionie słupskim wśród 
kuratorów zawodowych jest 40% naszych absolwentów, a kuratorów spo-
łecznych – 80%. Z tego miejsca chcę powiedzieć, że ponieważ nasza uczelnia 
obchodzi w tym roku akademickim, co prawda, nie dziewięćdziesięciolecie, 
ale czterdziestolecie, chciałem złożyć tutaj deklarację, że tak jak dotychczas 
kształcimy od czterdziestu lat specjalistów w zakresie resocjalizacji, tak dalej 
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będziemy to czynić, myślę, że z pożytkiem dla nas wszystkich. Dziękuję ser-
decznie za uwagę. Życzę owocnych obrad.

Antoni Szymański

Bardzo dziękuję. Chciałbym poprosić Pana Sławomira Ziemianowicza 
Starostę Słupskiego. 

Sławomir Ziemianowicz
Starosta Słupski

Szanowni Państwo, ostatniemu mówcy jest zawsze najtrudniej, bo krząta-
nina za drzwiami powoduje, że być może jest o wiele bardziej atrakcyjny dal-
szy ciąg niż przemówienia. Mam nadzieję, że tak będzie. Cieszę się, że wybrali 
Państwo Ustkę jako miejsce swojego spotkania, to jest też, oprócz merytorycz-
nych aspektów Waszego Kongresu, ważny dla nas promocyjny aspekt.

Nawiązując do przedmówcy, chciałbym przytoczyć „dygresję kaszub-
ską” dotyczącą naszego regionu. „Dygresja kaszubska” jest mianowicie taka: 
mieszkająca tutaj żona Bismarcka (a mieszkała w Warcinie), pisząc list do 
męża, który w tym czasie był w Berlinie, napisała tak: „Tutaj tylko słychać 
kaszubską mowę i szczekanie psów…”. Tak to jest z Kaszubami na Pomorzu. 
Niektórzy mówią, że Kaszuby sięgają aż do Kamienia Pomorskiego i tak to 
chyba historycznie było. 

Druga dygresja – styk samorządu i wymiaru sprawiedliwości. Właściwie 
są dwa miejsca styku. Jeden to bym nazwał – to będzie motyw motoryzacyj-
ny – kolizją, o tym nie chciałbym, żebyśmy dyskutowali. Natomiast drugi to 
wspólna jazda i to proszę przyjąć jako mój głos w dyskusji i takiej zachęty dla 
Państwa, ażeby spojrzeli również na nas jako na partnerów do waszej pracy 
penitencjarnej, bo jesteśmy współodpowiedzialni za obszar, który nazywamy 
dzisiaj polityką społeczną, za którą odpowiadamy wspólnie. I prezydent, i bur-
mistrz, i starosta, i każdy z nas, ma w tym obszarze swoje zadania. I te nasze 
drogi się tam spotykają. Ja myślę, że jeśli Państwo spojrzą na to, jak nam udaje 
się w słupskim regionie współpracować bardzo dobrze z różnymi przedsta-
wicielstwami wymiaru sprawiedliwości, to ten samorząd gminny, który jest 
najbliżej obywatela, i samorząd powiatowy będą miały również szansę, ści-
ślejszej współpracy. Wydaje mi się, że tutaj na tym polu mamy jeszcze wiele do 
zrobienia. 

Życzę udanego pobytu, udanego dalszego ciągu, pozdrawiam w imieniu 
Prezydenta Słupska i Wiceprezydenta – Ryszarda Kwiatkowskiego, który jest 
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tutaj ze mną. Na pamiątkę też zostawię tutaj takie drobne upominki dla orga-
nizatorów. Dziękuję bardzo. 

Antoni Szymański 

Bardzo proszę o zabranie głosu Panią Barbarę Sędłak z Kancelarii Prezy-
denta RP.

Barbara Sędłak
Kancelaria Prezydenta RP

Szanowni Państwo, dziękuję za zaproszenie przedstawiciela Kancelarii 
Prezydenta do udziału w obradach Kongresu. Dla Biura Inicjatyw Społecznych, 
które reprezentuję, jest to niezwykle istotne, gdyż na co dzień zajmujemy się 
m.in. praktyczną stroną realizacji wymiaru sprawiedliwości. Zdajemy sobie 
sprawę z tego, jak wiele zależy od skutecznej pracy kuratorów sądowych, szcze-
gólnie w zakresie funkcjonowania rodzin, ochrony praw dzieci i młodzieży, 
socjalnych i wychowawczych funkcji rodziców i opiekunów prawnych, reso-
cjalizacji i przystosowania młodocianych do życia w społeczeństwie.

W ubiegłym roku jako pierwsi w kraju zorganizowaliśmy seminarium 
dotyczące współczesnej roli ojca. Polscy ojcowie upominają się o uznanie 
ich roli w kształtowaniu postaw i charakterów dzieci. Pragną angażować się 
w sprawiedliwe rozwiązywanie sytuacji, które powstają w wyniku rozwodów. 
Sprawowanie władzy rodzicielskiej przez rozwiedzionych rodziców to nie-
łatwy problem społeczny i prawny. W tej dziedzinie nie do przecenienia jest 
rola kuratorów rodzinnych. Reprezentujemy stanowisko, że nieważne, u kogo 
dziecko przebywa, u ojca czy u matki, gdyż w istocie rzeczy chodzi o to, żeby 
w sytuacji, kiedy rodzice nie są pozbawieni władzy rodzicielskiej, dziecko 
miało kontakt z obojgiem. Do właściwego wychowania potrzebne są wzorce 
mężczyzny i kobiety, współpraca rodziców i ich poczucie odpowiedzialności 
za życie córek i synów. 

W tym roku zorganizowaliśmy debatę dotyczącą pracy i pozycji sędziów 
rodzinnych w Polsce i na świecie. Pod patronatem Pana Prezydenta odbył się 
też Kongres trzydziestolecia sądownictwa rodzinnego. Jako jedna z agend 
Kancelarii Prezydenta planujemy wszechstronne rozpoznanie problematyki 
działalności kuratorów sądowych, kłopotów i trudności, które towarzyszą 
Wam w codziennej pracy, ale także osiągnięć i sukcesów, którymi możecie się 
pochwalić.
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Czuję się zaszczycona, że mogę uczestniczyć w I Kongresie Kuratorów 
Sądowych. Dla Waszego zawodu to wydarzenie historyczne, a dla mnie zna-
komita okazja, aby wyrobić sobie panoramiczne spojrzenie na realia Waszej 
działalności. Deklaruję jednoznacznie, że w Kancelarii Prezydenta będziemy 
wspierać wszystkie Wasze działania, które służą dobru rodziny, trosce o dzieci 
i młodzież, a także skutecznemu egzekwowaniu prawa i dbałości o interesy 
społeczeństwa. Jesteśmy Państwa sojusznikami. Mogą Państwo liczyć na naszą 
pomoc w rozwiązywaniu problemów Waszego ambitnego i prężnego środowi-
ska zawodowego. 

Na zakończenie mojego wystąpienia powiem kilka słów mniej ofi cjal-
nych. Jestem pod dużym wrażeniem programu merytorycznego Kongresu. 
Gratuluję bogactwa tematycznego i wszechstronności spojrzenia na Waszą 
pracę. Dzięki zaproszeniu gości zagranicznych będzie można spojrzeć na 
działalność polskich kuratorów również z międzynarodowej perspektywy, 
nawet z tak odległej od naszego kraju Australii. To wszystko cieszy, ale mam 
też powody do lekkiego niepokoju. Program kilkudniowych obrad wypeł-
niają panele dyskusyjne trwające od wczesnego rana do późnego wieczoru. 
Jednocześnie gospodarze Ustki gorąco zachęcają do oddechu na świeżym 
powietrzu, do spacerów nad morzem i podziwiania uroków kurortu. Nasu-
wa mi się dość przekorna refl eksja: kiedy delegaci na Kongres i zaproszeni 
goście będą mieli czas na poznanie jedynej w swoim rodzaju, pięknej ziemi 
słupskiej? 

Życzę, aby Kongresowi towarzyszyła słoneczna pogoda. Niech będzie 
dobrym prognostykiem jasnych perspektyw zawodu kuratora sądowego. 
Wyrażam wdzięczność za wszystko, co robią Państwo dla wielkiej sprawy: 
wdrażania reguł prawa i zasad współżycia społecznego. Jestem głęboko prze-
konana, że te kilka dni, które poświęcą Państwo na wymianę opinii nad brze-
giem Bałtyku, będą udane: rzetelnie określą Państwo punkt, w którym się 
dzisiaj znajdują i równie solidnie wyznaczą przestrzeń tego, co jeszcze przed 
Wami. Serdecznie dziękuję za uwagę i jeszcze raz gratuluję organizatorom 
Kongresu. 

Antoni Szymański 

Bardzo dziękuję. Jako ostatni przed przerwą zabierze głos Tadeusz Jedy-
nak – Kurator Okręgowy w Słupsku, który przewodniczył oraz przewodniczy 
znakomicie nadal Komitetowi Organizacyjnemu i który podziękuje wszystkim 
sponsorom naszego Kongresu. Bardzo proszę. 
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Tadeusz Jedynak
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego I Kongresu Kuratorskiego

Proszę Państwa, to wielka radość widzieć Państwa ze wszystkich okręgów 
praktycznie, ze wszystkich stron Polski, nawet niektórych kolegów z antypo-
dów i ze Stanów Zjednoczonych. To wielka radość, ale pewnie nie byłaby ona 
pełna, właściwie w jakimś stopniu możliwa, gdyby nie wsparcie fi nansowe 
i materialne różnych instytucji i w tym miejscu chciałem je wymienić i gorąco 
podziękować.

Pragnę gorąco podziękować:
 1) Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Pomorskiego, który udzielił 

nam wsparcia ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Kapitał 
Ludzki – Narodowa Strategia Spójności,

 2) Prezydentowi Miasta Słupska,
 3) Burmistrzowi Miasta Ustka, 
 4) Starostwu Powiatowemu w Słupsku,
 5) Akademii Pomorskiej w Słupsku,
 6) fi rmie Rekowski – Komunikacja Wizualna i Wzornictwo; te wszystkie za-

proszenia, plakaty, program to właśnie wytwory Pana Mirosława Rekow-
skiego. Jak sam o sobie powiedział – w połowie kuratora, ponieważ jest tą 
brzydszą parą tandemu kuratorskiego,

 7) fi rmie informatycznej ZETO ze Świdnicy – producentowi między in-
nymi programu „Kurator” do obsługi biurowej sekretariatów zespołów 
kuratorskich,

 8) fi rmie informatycznej Currenda z Sopotu – producentowi między innymi 
programów „Kuratorzy rodzinni” i „Kuratela” do obsługi biurowej sekre-
tariatów zespołów kuratorskich,

 9) Stowarzyszeniu „Bezpieczny Region Słupski” – witamy Pana Przewodni-
czącego Stowarzyszenia,

10) drukarni Grawipol w Słupsku oraz 
11) fi rmie Szarek – wydawnictwa, reklama ze Słupska. 

Sponsorom bardzo serdecznie dziękujemy za wszystkie formy wsparcia 
udzielonego nam podczas organizacji I Kongresu Kuratorskiego. 

Komitet Organizacyjny przy pomocy naszych bardzo utalentowanych ko-
leżanek kuratorek z Sądu Rejonowego w Miastku przygotował dla Państwa 
niespodziankę, o której dowiedzą się Państwo już niedługo. A teraz, proszę 
Państwa, jak już niektórzy przedmówcy sugerowali, że pewnie to, co za 
drzwiami, jest ciekawsze od tego, co po tej stronie… Żeby nie przedłużać, po-
wiem tylko tyle: proszę Państwa, jak wiadomo ze Shreka, „wszyscy lubią tort”, 
a nasze koleżanki są zdolne do wszystkiego i teraz Państwo to zobaczą. Pragnę 
zapewnić, że to dzieło jest jadalne i absolutnie nie tuczy. A teraz udajemy się na 
półgodzinną przerwę. Po trzydziestu minutach wracamy.
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ROZDZIAŁ IROZDZIAŁ I

Od urzędu stałego opiekuna sądowegoOd urzędu stałego opiekuna sądowego
do kuratorskiej służby sądowejdo kuratorskiej służby sądowej
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Krzysztof Stasiak
Kurator Okręgowy Sądu Okręgowego w Gdańsku

Ewolucja systemu kurateli sądowej w PolsceEwolucja systemu kurateli sądowej w Polsce
w latach –  – kamienie milowew latach –  – kamienie milowe

WstępWstęp

Naczelnik Państwa Józef Piłsudski dekretem z 7 lutego 2009 roku powołał 
w Polsce zupełnie nową instytucję – stałych opiekunów sądowych, pierwowzór 
instytucji kurateli sądowej. Od tego momentu minęło dziewięćdziesiąt lat, a za-
tem kilka pokoleń. Jest to więc czas wystarczający do tego, aby poczynić pewne 
refl eksje na temat kształtu i przeobrażeń omawianej instytucji, spojrzeć na jej 
rozwój i dokonać pewnych uogólnień. 

Do tej pory wiele osób pisało na temat historii kurateli sądowej lub poszcze-
gólnych jej elementów. Można tutaj chociażby wymienić Piotra Stępniaka1, 
Mariana Kalinowskiego2, Krystynę Gromek3, Tadeusza Jedynaka4 i Krzysztofa 
Stasiaka5. Niniejszy artykuł, w swoim założeniu, nie jest prostym opisywa-
niem tego, jak ta historia wyglądała, ale jest próbą uchwycenia procesów, które 
w rozwoju omawianej instytucji wystąpiły. Jest to też rodzaj syntezy, której 
celem jest wskazanie najistotniejszych momentów w dziejach kurateli sądowej 
w Polsce. Będę się w nim skupiał na przedstawianiu rozwoju instytucji kurateli 
jako pewnego systemu i dlatego analizie zostaną poddane te elementy oma-
wianej instytucji, które ten system dookreślają.

1 P. Stępniak, Funkcjonowanie kurateli sądowej. Teoria i rzeczywistość, Poznań 1992. 
2 M. Kalinowski, Vademecum rodzinnego kuratora sądowego, Warszawa 1984. 
3 K. Gromek, Kuratorzy sądowi. Komentarz do ustawy z dnia 27 lipca 2001 r., Warszawa 2002.
4 T. Jedynak, A. Martuszewicz, Od rozporządzenia do ustawy o kuratorach sądowych [w:] 

T. Jedynak, K. Stasiak, Zarys metodyki pracy kuratora sądowego, Warszawa 2008; T. Jedynak, 
K. Stasiak, Komentarz do ustawy o kuratorach sądowych, Warszawa 2009.

5 K. Stasiak, Ewolucja kurateli sądowej od początku do wejścia w życie rozporządzenia z 1986 r. 
[w:] T. Jedynak, K. Stasiak, Zarys metodyki pracy kuratora sądowego, Warszawa 2008; T. Jedynak, 
K. Stasiak, Komentarz do ustawy o kuratorach sądowych, Warszawa 2009. 

STASIAK_90 lat kurateli sadowej.45   45STASIAK_90 lat kurateli sadowej.45   45 2010-09-30   10:18:362010-09-30   10:18:36



46 ROZDZIAŁ I. Od urzędu stałego opiekuna sądowego do kuratorskiej służby sądowej

Pierwszy okres: lata –Pierwszy okres: lata –

Poszukiwanie właściwego modelu kurateli sądowej w PolscePoszukiwanie właściwego modelu kurateli sądowej w Polsce

Moment powołania do życia instytucji kurateli sądowej w Polsce był cza-
sem szczególnym, gdyż w 1919 roku państwo polskie dopiero się odradzało, 
po przeszło stuletnim okresie niebytu. To zaś odradzanie nie było procesem 
łatwym i niejednokrotnie było okupione dramatycznymi wydarzeniami. 
Warto podkreślić, że ziemie polskie na skutek pierwszej wojny światowej były 
obszarem straszliwie zniszczonym, gdyż wielokrotnie przez nie przetaczał 
się front wschodni. W lutym 1919 roku, mimo że państwo polskie istniało już 
od kilku miesięcy, granice jego terytorium nadal nie były ostatecznie ustalo-
ne, a w licznych przypadkach o ich kształt trzeba było stoczyć ciężkie walki 
(np. powstanie wielkopolskie, powstania śląskie, wojna polsko-bolszewicka, 
wojna polsko-ukraińska). Ponieważ ziemie polskie przez wiele dziesięciole-
ci znajdowały się w granicach trzech państw zaborczych, były z nimi ściśle 
powiązane pod względem gospodarczym, komunikacyjnym, prawnym, mo-
netarnym, administracyjnym itp. Odradzające się państwo polskie musiało 
doprowadzić do unifi kacji bardzo od siebie różnych dzielnic w taki sposób, 
aby stanowiły one zwarty i jednolity organizm państwowy. Było to zadanie 
niezmiernie trudne, a proces unifi kacji zapoczątkowany tuż po odzyskaniu 
niepodległości trwał wiele lat.

Mimo tak dramatycznego czasu, w jakim znajdowała się Polska, najwyż-
sze władze państwowe uznały za wskazane i potrzebne utworzenie sądów 
dla nieletnich i powołanie działających przy tych sądach stałych opiekunów 
sądowych. Nie był to jedynie kaprys tych władz, lecz potrzeba rozwiązania 
niezmiernie istotnego problemu – przestępczości nieletnich. Czas wojny 
zawsze jest okresem, gdy pojawiają się dodatkowe czynniki wpływające na 
stopień demoralizacji nieletnich i rozwój zachowań aspołecznych (co np. wy-
nikało z częściowego lub całkowitego pozbawienia ich właściwej opieki osób 
dorosłych). Warto zwrócić uwagę, że władze te uznały nieletnich za osoby 
wymagające innych środków, ale także innych metod oddziaływań niż oso-
by dorosłe, dlatego powołano specjalistyczne sądy, z odpowiednio dobraną 
kadrą orzeczniczą oraz dostosowaną do nieletnich procedurą postępowania. 
Sądy te powołano w trzech miastach: Warszawie, Łodzi i Lublinie6, a przy nich – 
urzędy stałych opiekunów sądowych.

Ustawodawca, powołując urząd stałego opiekuna sądowego, określił, że 
będzie on funkcjonował w ramach wymiaru sprawiedliwości. Zależność tych 
opiekunów od sądów i sędziów była zarówno na poziomie organizacyjnym 

6 Dekret Naczelnika Państwa z dnia 7 lutego 1919 r. w przedmiocie utworzenia sądów 
dla nieletnich (Dz. Praw Nr 14, poz. 171). 
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47K. Stasiak. Ewolucja systemu kurateli sądowej w Polsce w latach – …

(opiekunów powoływał sędzia; opiekun otrzymywał stałe wynagrodzenie 
z funduszu dyspozycyjnego sądu, podlegał dyrektywom sędziów), jak też na 
poziomie kompetencyjnym (był pomocnikiem sędziego w zbieraniu infor-
macji o nieletnim bądź też wykonywał inne czynności na zlecenie sędziego)7. 
W pierwszych latach funkcjonowania tego urzędu jego zależność od sędziego 
była niepodważalna. Sama idea powołania tego rodzaju instytucji była wyra-
zem sięgania przez polskiego prawodawcę do rozwiązań istniejących w innych 
państwach, które postrzegano jako nowoczesne i najskuteczniejsze8.

Początkowo opiekunowie sądowi byli powoływani jedynie w sądach dla 
nieletnich (a więc w trzech miastach: Warszawie, Łodzi i Lublinie). Z brzmie-
nia przepisów wynika, że byli oni pracownikami tych sądów9. Natomiast jeżeli 
spojrzy się na zadania, które wówczas dla nich przewidziano:
1) wywiady środowiskowe (zbieranie informacji o nieletnich);
2) nadzory nad nieletnimi (opieka nad nieletnimi „niepozostającymi pod 

dozorem rodzicielskim lub gdy dozór rodzicielski wymaga jeszcze dodat-
kowej kontroli odpowiedzialnej”);

3) nadzory z tytułu zawieszenia kary (nadzór nad nieletnimi, skazanymi na 
karę, a korzystającymi z prawa zawieszenia kary);

4) nadzory nad nieletnimi przebywającymi w placówkach (dozorowanie nie-
letnich „niemogących pozostać na wolnej stopie” i zatrzymanych w izbie 
zatrzymań utworzonej przy sądzie dla nieletnich);

5) udział w wysłuchaniu nieletniego i jego opiekunów (uczestniczenie, na za-
rządzenie sędziego, w wysłuchaniu nieletniego i jego rodziców, gdy zaś ich 
nie ma, to opiekunów lub osób mających dozór nad nieletnim);

6) nadzory nad nieletnim umieszczonym w rodzinie zastępczej (nadzór nad 
nieletnim „pozbawionym opieki rodzicielskiej” i umieszczonym przez sę-
dziego w innej rodzinie);

7) w związku z pozbawieniem osoby, o której mowa w art. 420 kk, władzy nad 
nieletnim i umieszczeniem tego nieletniego w innej rodzinie wykonywanie 
nadzoru nad tym nieletnim10;

to z dzisiejszej perspektywy wydają się nam one bardzo nowoczesne i wiele 
z zadań określonych dziewięćdziesiąt lat temu kuratorzy wykonują do dzisiaj. 

Pewną zmianę wprowadzono w 1927 roku, gdyż obok opiekunów płat-
nych wprowadzono możliwość ustanawiania opiekunów honorowych „o ile 
przed ich mianowaniem złożą piśmienne oświadczenie, że zrzekają się wy-

 7 Tamże. 
 8 A. Mogilnicki, Zasady walki z przestępczością dzieci, „Gazeta Administracji i Policji 

Państwowej” 1925, nr 9, s. 196 i 197 oraz nr 11, s. 242 i 243. 
 9 Otrzymywali stałe wynagrodzenie z funduszu dyspozycyjnego sądu.
10 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 lipca 1919 r. w przedmiocie urzą-

dzenia sądów dla nieletnich (Dz. Urz. MS Nr 7, poz. 10). 
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nagrodzenia”11. Po raz pierwszy określono także wynagrodzenie opiekunów 
sądowych (175 zł, a dla pracujących w Warszawie – 200 zł) oraz ustalono, że bę-
dzie limitowanie liczby opiekunów płatnych (liczbę opiekunów płatnych miał 
ustalać Minister Sprawiedliwości)12. Wydaje się, że tego rodzaju zmiany można 
wiązać ze wzrastającą liczbą spraw nieletnich, w których sądy orzekły odda-
nie pod dozór opiekuna. Dla sądu warszawskiego liczby te przedstawiały się 
następująco: w 1925 roku oddano pod dozór 90 nieletnich, w 1926 roku – 190, 
w 1927 roku – 36213. 

W 1929 roku nie tylko dokonano przekształcenia instytucji opiekunów 
sądowych w kuratorów nieletnich, ale również rozszerzono zakres teryto-
rialny działania tej instytucji, gdyż poza sądami dla nieletnich (które miały 
być tworzone na poziomie sadów okręgowych) mieli oni funkcjonować także 
przy sądach grodzkich14. W tym samym roku zmieniono również wysokość 
wynagrodzenia przysługującego kuratorom i ustalono, że osoba pełniąca tą 
funkcję będzie zarabiała 250 zł, za wyjątkiem Warszawy, gdzie to wynagrodze-
nie ustalono w wysokości 300 zł15. Wynagrodzenia te zostały jednak obniżone 
w 1933 roku (do odpowiednio 175 zł i 200 zł)16. Żeby się zorientować, czy to 
było dużo czy mało, warto przytoczyć kilka przykładów (przywołane wyna-
grodzenia dotyczą 1934 roku): profesor zwyczajny – 1000 zł wynagrodzenia 
zasadniczego miesięcznie, starszy asystent – 260 zł w pierwszym roku pracy, 
adiunkt – 335 zł (również na początku kariery zawodowej), nauczyciel szkół 
powszechnych – 260 zł po osiemnastu latach pracy, nauczyciel publicznych 
szkół średnich ogólnokształcących – 260 zł po trzech latach pracy, podkomi-
sarz służby więziennej – 260 zł17.

11 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 kwietnia 1927 r. o urządzeniu 
sądów dla nieletnich (Dz. U. Nr 40, poz. 365). 

12 Tamże. 
13 P. Stępniak, Funkcjonowanie…, dz. cyt., s. 40 i 41. 
14 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 czerwca 1929 r. w sprawie 

przekształcenia instytucji opiekunów sądowych na kuratorów nieletnich przy sądach 
grodzkich i przy sądach dla nieletnich (Dz. U. Nr 47, poz. 387).

15 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 maja 1929 r. o wynagrodzeniu 
opiekunów sądowych (Dz. U. Nr 35, poz. 321). 

16 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 grudnia 1933 r. w sprawie zmiany 
rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 czerwca 1929 r. w sprawie przekształcenia 
instytucji opiekunów sądowych na kuratorów nieletnich przy sądach grodzkich i przy sądach 
dla nieletnich (Dz. U. Nr 98, poz. 760). 

17 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 października 1933 r. o upo-
sażeniu funkcjonarjuszów państwowych (Dz. U. Nr 86, poz. 663 ze zm.) i Rozporządzenie 
Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1933 r. o zasadach zaszeregowania funkcjonarjuszów 
państwowych do grup uposażenia i automatycznego przechodzenia nauczycieli do wyż-
szych grup uposażenia, o dodatkach lokalnych, funkcyjnych i służbowych oraz o umun-
durowaniu niższych funkcjonarjuszów państwowych (Dz. U. Nr 102, poz. 781). 
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Pewien regres w rozwoju instytucji kurateli sądowej, szczególnie w aspekcie 
uzawodowienia tej służby, nastąpił w 1935 roku. Wówczas Minister Sprawie-
dliwości wydał rozporządzenie, w którym określił, że „pełnienie obowiązków 
kuratora jest obywatelską funkcją honorową”18. Po raz pierwszy pojawił się 
wtedy termin ryczałtu, który mógł przyznać kuratorowi prezes sądu apelacyj-
nego w miesięcznej wysokości „nieprzekraczającej 200 zł, na koszty i wydatki 
wykonywania kurateli”19. Pojęcie to od tego momentu stało się nierozerwalnie 
związane z instytucją kurateli, chociaż warunki jego przyznania oraz wyso-
kość były różnie kształtowane w zależności od okresu. Wydaje się, że zarówno 
decyzję z 1933 roku o obniżeniu wynagrodzenia kuratorom, jak i o rezygnacji 
z kurateli zawodowej i poniekąd obniżeniu kosztów wykonywania czynności 
przez kuratorów (ustalono jedynie maksymalną stawkę ryczałtu, bez określania 
jej minimalnego pułapu lub też ogólnych zasad jego ustalania) należy wiązać 
z niezwykle trudną sytuacją gospodarczą, w której wówczas Polska się znaj-
dowała20. Decyzja ta była o tyle znamienna, że zapadła mimo istotnych zmian 
ustawowych (wprowadzenia w życie kodeksu postępowania karnego – 1 lipca 
1929 roku, i kodeksu karnego – 1 września 1932 roku), które, jakby się wydawało, 
powinny przynieść efekt odmienny od zaistniałego – w aktach tych rozszerzono 
kompetencje kuratora, który nie tylko sprawował dozory nad nieletnimi orze-
czone jako środek wychowawczy, w związku z zawieszeniem umieszczenia 
w zakładzie poprawczym lub z warunkowym zwolnieniem z zakładu popraw-
czego, ale także był uprawniony do składania do sądu określonych wniosków21. 
Jednak opisanych zmian nie można traktować wyłącznie jako regres, gdyż de-
cyzję o powoływaniu kuratorów „honorowych” przesunięto w gestię prezesa 
sądu apelacyjnego, tym samym stworzono szansę na ujednolicenie zasad naboru 
do pełnienia funkcji kuratora, przynajmniej na poziomie sądu apelacyjnego. 
Ponadto po raz pierwszy określono także przesłanki do odwołania kuratora22.

Do momentu rozpoczęcia drugiej wojny światowej system kurateli sądowej 
w Polsce nie uległ zmianie. Natomiast po jej zakończeniu Polska znalazła się 

18 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 czerwca 1935 r. o kuratorach 
nieletnich (Dz. U. Nr 46, poz. 316). 

19 Tamże, § 4. 
20 Problemy te wynikały z Wielkiego Kryzysu Gospodarczego, który w Polsce miał 

miejsce w latach 1928–1935. 
21 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. Kodeks karny

(Dz. U. Nr 32, poz. 60, poz. 571 ze zm.) – art. 69–78; Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej 
z dnia 19 marca 1928 r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 83, poz. 725 ze zm.) – art. 391. 
Ponadto kpk przewidział dla kuratora takie zadania, jak: wykonywanie dozoru jako środka 
zapobiegawczego (art. 620), wykonywanie zleconych przez sędziego czynności „dochodze-
nia” (art. 616), wykonywanie obrony z urzędu w sprawach nieletnich (art. 93). Kodeks karny 
stworzył także podwaliny pod ewentualne powołanie do życia kuratora wykonującego dozory 
nad osobami dorosłymi – art. 62 i 66 kk.

22 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 czerwca 1935 r. o kuratorach 
nieletnich (Dz. U. Nr 46, poz. 316) – § 5.
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w innej rzeczywistości geopolitycznej, co nie pozostało bez wpływu na funk-
cjonowanie różnych instytucji publicznych, zwłaszcza w latach pięćdziesiątych 
ubiegłego wieku. 

Już 1949 roku, bazując na dotychczasowych unormowaniach prawnych, 
zaczęto tworzyć sądy dla nieletnich (utworzono wówczas 34 sądy)23, a przy 
nich zaczęto powoływać kuratorów sądowych. W 1950 roku liczba tych ku-
ratorów przekroczyła 500 osób, aby po trzech latach wzrosnąć do 1589 osób 
(według stanu z 11.09.1953 roku)24. Jednak, jak wynika z literatury tamtego 
okresu, tworzenie sieci kuratorów sądowych nie było zadaniem łatwym i nie 
zawsze działania podejmowane w tym kierunku kończyły się powodzeniem25. 
W 1950 roku wydano także pierwszą po drugiej wojnie światowej instrukcję 
odnoszącą się do prowadzenia przez sądy spraw nieletnich, która również 
regulowała pewne ogólne zagadnienia związane z funkcjonowaniem instytu-
cji kurateli sądowej26. Przewidywała ona między innymi, że pracą kuratorów 
„kieruje i nadzoruje sędzia dla nieletnich lub wykonujący orzeczenie prokura-
tor albo sąd grodzki”27. Natomiast pracę tę miał kontrolować sędzia dla nielet-
nich. Jednocześnie określono możliwość przekazania przez sędziego pewnych 
obowiązków przewodniczącego sądu dla nieletnich, w zakresie „podziału 
pracy kuratorów, przydziałów terenowych i projektowania ryczałtów”, jeżeli 
kuratorzy byli „zespoleni organizacyjnie i pracowali kolektywnie”28. Ustalono 
również, że kurator sądowy będzie powoływany na wniosek przewodniczą-
cego wydziału dla nieletnich. Również jedynie przewodniczący wydziału dla 
nieletnich był uprawniony do składania wniosków o przyznanie kuratorom 
ryczałtów w określonej przez siebie wysokości29. Nadal podstawą funkcjono-
wania tej instytucji było rozporządzenie z 1935 roku.

W roku następnym wydano nowe rozporządzenie o kuratorach sądo-
wych dla nieletnich, które zaczęło obowiązywać w miejsce rozporządzenia 
z 1935 roku Właśnie w nim po raz pierwszy wyraźnie określono znaczenie 
tej instytucji w sądzie (organ pomocniczy sądu)30. Rozporządzenie to polecało 
powołanie kuratorów sądowych przy każdym sądzie dla nieletnich. Wszyst-
kie najważniejsze decyzje dotyczące kuratorów sądowych miał podejmować 
prezes sądu wojewódzkiego, często na wniosek przewodniczącego wydzia-

23 P. Stępniak, Funkcjonowanie…, dz. cyt., s. 42. 
24 H. Cybulska, Organizacja sieci szkolenia kuratorów sądowych dla nieletnich, „Biuletyn 

Kuratorów Sądowych dla Nieletnich” 1953, nr 5, s. 3. 
25 Tamże, s. 12. 
26 Instrukcja z dnia 6 kwietnia 1950 r. do postępowania w sprawach nieletnich (Dz. Urz. 

MS Nr 3, poz. 10). 
27 Tamże, § 15.
28 Tamże, § 19.
29 Tamże, § 14. 
30 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 marca 1951 r. o kuratorach sądo-

wych dla nieletnich (Dz. U. Nr 25, poz. 188). 
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łu dla nieletnich31. Jest to istotna zmiana w porównaniu do rozporządzenia 
z 1935 roku – na jego podstawie kuratora powoływał i odwoływał prezes sądu 
apelacyjnego. Wydaje się, że zmianę tę należy wiązać z istotnym rozwojem 
kadry kuratorskiej na początku lat pięćdziesiątych, o czym była mowa wyżej. 
Ponieważ prezesów sądów wojewódzkich było zdecydowanie więcej niż pre-
zesów sądów apelacyjnych, dlatego mniej ich obciążało podejmowanie decyzji 
dotyczących kuratorów. Nadzór nad pracą kuratorów sądowych, zarówno 
merytoryczny, jak i administracyjny, należał do sędziego dla nieletnich. Nadal 
jednak funkcja kuratora sądowego była funkcją społeczną i kurator w związku 
z wykonywanymi czynnościami mógł otrzymywać miesięczny ryczałt32. 

W instrukcji wydanej do omawianego rozporządzenia określono, że okręg 
sądu dla nieletnich dzieli się na obwody terenowe i każdy z kuratorów, „celem 
wykonywania swojej działalności, zostaje przydzielony do jednego obwodu ku-
ratorskiego”. Gdyby zaistniała taka potrzeba, to do jednego obwodu mogło być 
przydzielonych kilku kuratorów. Tak więc terenowy podział pracy kuratorów 
sądowych był wówczas standardem i uznawano go za najbardziej racjonalny 
i efektywny. Zwracano uwagę, że obwody terenowe powinny być dostosowane 
do podziału administracyjnego (w miastach – dzielnice, na „prowincji” – gmi-
ny i powiaty). Zasada terenowego podziału pracy kuratorów sądowych była 
także powtarzana w późniejszych regulacjach33.

Po raz pierwszy określono również wewnętrzną organizację instytucji 
kurateli sądowej. Ustalono, że wymogiem obligatoryjnym będzie tworzenie 
zespołów kuratorskich, jeżeli przy sądzie dla nieletnich działa pięciu lub wię-
cej kuratorów. Kuratorzy ci mogą także spośród siebie wybrać starszego ku-
ratora. Starszy kurator był organem doradczym i pomocniczym sędziego dla 
nieletnich w zakresie organizacji sieci kuratorów oraz podziału i metod pracy. 
Natomiast większe zespoły, liczące ponad 15 osób, mogły być organizowane 
w samorząd. Zadania tego samorządu, a także wybór jego władz, miały zostać 
wyznaczone przez kuratorów w uchwale podjętej na zebraniu założycielskim. 
Władze samorządu miały takie same kompetencje jak starszy kurator, a po-
nadto były organem doradczym i pomocniczym sędziego w sprawie ustalania 
wysokości miesięcznych ryczałtów. 

Sama idea samorządu kuratorskiego zrodziła się w środowisku kuratorów 
warszawskich i była inicjatywą oddolną, niewynikającą z uregulowań praw-
nych. Samorząd w Warszawie powstał w 1949 roku i od samego początku bardzo 

31 Prezes sądu wojewódzkiego kuratora powoływał, odwoływał, zawieszał w czynnoś-
ciach, wystawiał mu legitymacje, na wniosek przewodniczącego wydziału dla nieletnich 
zatwierdzał wysokość poszczególnych ryczałtów dla kuratorów. 

32 Szerzej na temat ryczałtu: T. Jedynak, K. Stasiak, Komentarz…, dz. cyt., s. 333–337. 
33 Na przykład Pismo ogólne Nr 4/63/N z dnia 27 maja 1963 r. w sprawie organizacji pracy 

kuratorów zawodowych dla nieletnich [w:] Zbiór resortowych aktów prawnych Ministerstwa 
Sprawiedliwości, t. 1, Warszawa 1972, poz. 122. 
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prężnie działał. Tego rodzaju aktywność niewątpliwie zachęciła Ministerstwo 
Sprawiedliwości do wprowadzenia takiej formy organizacji służby kuratorskiej 
w instrukcji z 1951 roku. Jednak rozwiązania te w innych rejonach Polski nie 
cieszyły się popularnością, dlatego powstało niewiele samorządów kurator-
skich, a czasami nawet – gdy je powołano – działały bardzo słabo albo wcale. 
Do samorządów działających najprężniej należy zaliczyć samorządy w Warsza-
wie, Łodzi i Katowicach (wówczas Stalinogrodzie)34. Bardzo ważnym przedsię-
wzięciem, podjętym i zrealizowanym przez samorządy w Warszawie i Łodzi, 
było utworzenie pism ukazujących się periodycznie: „Biuletynu Kuratora Są-
dowego” (pierwszy numer ukazał się w pierwszym kwartale 1951 roku, a jego 
wydawcą był samorząd warszawski) i „Biuletynu Informacyjnego Samorządu 
Kuratorów przy Sądzie dla Nieletnich w Łodzi” (pierwszy numer ukazał się 
w drugim kwartale 1951 roku). Pisma te były wydawane do połowy 1952 roku, 
kiedy to doszło do połączenia kolegiów redakcyjnych i przy aktywnym wspar-
ciu Ministerstwa Sprawiedliwości zaczął się ukazywać jeden periodyk o zasię-
gu ogólnopolskim pod nazwą „Biuletyn Kuratorów dla Nieletnich”35. Pismo to 
wydawano do drugiego kwartału 1958 roku, kiedy to zmieniono jego formułę, 
a także tytuł, i zaczęło się ono ukazywać pod nazwą: „Biuletyn Inspektorów 
Społecznych i Kuratorów Sądowych dla Nieletnich”. Ukazywało się ono do po-
czątku lat sześćdziesiątych minionego wieku36.

W 1952 roku Ministerstwo wprowadziło nową instrukcję, ale zasadniczo 
nie zmieniła ona obowiązującego systemu kurateli sądowej w Polsce37.

W kolejnych latach instytucja kurateli sądowej dynamicznie się rozwijała 
i przewidywano dla niej kolejne zadania do realizacji. Można przypuszczać, 
że powierzanie kuratorom nowych zadań było efektem pozytywnej oceny 
pracy kuratorów dla nieletnich. Rozwój tej instytucji przebiegał w różnych 
kierunkach i w zasadzie kolejnymi aktami prawnymi tworzono kolejną służbę 
kuratorską lub zbliżoną do kuratorskiej celem wykonywania konkretnie wska-
zanych zadań. Najpierw w 1956 roku powołano inspektorów społecznych przy 
sądach powiatowych, którzy stanowili „organ pomocniczy władzy opiekuń-
czej”. Podobnie jak w przypadku kuratorów dla nieletnich, inspektorzy pełnili 
swoje obowiązki jedynie społecznie. Byli oni powoływani i odwoływani przez 
prezesów sądów powiatowych, a do ich obowiązków należało:
1) ustalanie warunków życia małoletnich, nad którymi ustanowiono opiekę, 

lub małoletnich pozostających u rodziców, którym ograniczono władzę ro-
dzicielską; 

34 K. Cybulska, Organizacja…, dz. cyt., s. 14–15.
35 T. Jedynak, K. Stasiak, Komentarz…, dz. cyt., s. 231–232.
36 Tamże, s. 232. 
37 Zarządzenie Nr 35/52 Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 października 1952 r. Instrukcja 

w sprawie kuratorów sądowych dla nieletnich (Dz. Urz. MS Nr 2, poz. 14). 
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2) udzielanie pomocy rodzicom i opiekunom w zakresie wykonywania wła-
dzy rodzicielskiej i sprawowania opieki;

3) wskazywanie kandydatów na opiekunów;
4) wykonywanie innych czynności zleconych przez władzę opiekuńczą38.

Inspektor społeczny, podobnie jak kurator dla nieletnich, otrzymywał 
ryczałt na pokrycie wydatków związanych z pełnieniem czynności. Kontro-
lowanie inspektorów i udzielanie im „wskazówek” należało do kompetencji 
przewodniczącego wydziału dla nieletnich lub sędziego, do „którego należą 
sprawy opiekuńcze”39. 

W związku z wejściem w życie w 1957 roku ustawy o warunkowym zwol-
nieniu osób odbywających karę pozbawienia wolności, w następnym roku 
ukazało się rozporządzenie w sprawie nadzoru nad osobami warunkowo zwol-
nionymi. Na jego mocy przy sądach wojewódzkich powołano, „jako społeczny 
organ pomocniczy sądu”, kuratorów sądowych dla nadzoru nad warunkowo 
zwolnionymi. Kuratora sądowego, zgodnie z tym rozporządzeniem, powoływał, 
odwoływał i zawieszał w czynnościach prezes sądu wojewódzkiego. Również 
prezes sądu wojewódzkiego przyznawał kuratorowi ryczałt, kontrolował jego 
działalność oraz udzielał „potrzebnych wskazań i pomocy”40. Rozporządzenie 
z 1958 roku zostało zmienione przez nowe, wydane w 1961 roku, w sprawie 
nadzoru nad osobami warunkowo zwolnionymi oraz udzielania poręczeń za 
te osoby. Rozporządzenie to nie zmieniło zasadniczo roli instytucji kuratora 
sądowego w wykonywaniu nadzoru nad warunkowo zwolnionymi. Natomiast 
zmianie uległy pewne mniej istotne rozwiązania, często dotyczące spraw proce-
duralnych, np. powierzenie nadzoru kuratorowi przeszło z gestii prezesa sądu 
wojewódzkiego do kompetencji sądu wojewódzkiego41. W tym samym roku, 
a właściwie w tym samym czasie, powołano instytucję kuratora sądowego do 
wykonywania dozoru ochronnego z tytułu warunkowo zawieszonej kary po-
zbawienia wolności42. Kuratorzy ci też byli społecznym organem pomocniczym 
sądu oraz powoływani przy każdym sądzie wojewódzkim i powiatowym przez 
prezesa danego sądu. Mieli również prawo do otrzymywania ryczałtu. Nato-
miast w rozporządzeniu tym nie określono trybu wykonywania nadzoru nad 
pracą kuratorów. 

38 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 lipca 1956 r. o inspektorach spo-
łecznych przy sądach powiatowych (Dz. U. Nr 29, poz. 134). 

39 Tamże, § 12. 
40 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 stycznia 1958 r. w sprawie nadzoru 

nad osobami warunkowo zwolnionymi (Dz. U. Nr 10, poz. 35). 
41 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lipca 1961 r. w sprawie nadzoru 

nad osobami warunkowo zwolnionymi oraz udzielania poręczeń za te osoby (Dz. U. Nr 34, 
poz. 174) – § 5. 

42 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 1961 r. w sprawie sposobu 
wykonywania orzeczeń, o których mowa w art. 62 kodeksu karnego (Dz. U. Nr 34, poz. 173). 
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W międzyczasie nastąpiła także zmiana rozporządzenia dotyczącego ku-
ratorów dla nieletnich (nowe rozporządzenie z 1959 roku)43. Była ona o tyle 
istotna, że przewidziano w nim, „w miarę potrzeby”44, możliwość powoływa-
nia, poza kuratorami społecznymi, także kuratorów zawodowych. Inicjatywa 
w zakresie powoływania kuratorów sądowych należała do przewodniczącego 
wydziału dla nieletnich, zaś decyzję podejmował prezes sądu wojewódzkie-
go. Kuratorzy społeczny oraz zawodowy za czynności dokonane na zlecenie 
sędziego dla nieletnich poza czynnościami należącymi do ich normalnego za-
kresu działania45 mogli otrzymywać ryczałt. Nadzór administracyjny nad pra-
cą kuratorów sądowych dla nieletnich wykonywał sędzia dla nieletnich, który 
zlecał dokonanie określonych czynności, kontrolował działalność kuratorów, 
udzielał potrzebnych wskazań, zaś o poważniejszych uchybieniach informo-
wał prezesa sądu wojewódzkiego. Natomiast decyzje kadrowe leżały w gestii 
prezesa sądu wojewódzkiego. Również ten prezes zatwierdzał, na wniosek 
przewodniczącego wydziału dla nieletnich, miesięczne ryczałty. 

Początkowo zadania kuratora zawodowego, poza wykonywaniem wszyst-
kich czynności przewidzianych dla kuratora społecznego, zostały uregulowa-
ne dosyć skromnie i przewidziano, że do jego obowiązków będzie należało:
1) organizowanie sieci kuratorów społecznych na podległym mu terenie;
2) udzielanie kuratorom społecznym pomocy w ich pracy;
3) kontrolowanie pracy kuratorów społecznych;
4) sprawowanie dozorów trudnych46.

Dopiero po czterech latach, po pierwszych doświadczeniach praktycznych, 
zadania te znacznie bardziej rozbudowano i uszczegółowiono. Wówczas po-
dano też uzasadnienie dla powołania, obok kuratorów społecznych, także 
zawodowych:
1) pośrednio w celu osiągnięcia lepszych rezultatów w pracy nad nieletnimi;
2) bezpośrednio w celu zapewnienia lepszej organizacji pracy kuratorów spo-

łecznych47.
Do zadań kuratora zawodowego dla nieletnich zaliczono zaś: 

1) czuwanie nad prawidłowym przebiegiem reedukacji nieletnich na powie-
rzonym terenie;

43 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 lutego 1959 r. o kuratorach sądo-
wych dla nieletnich (Dz. U. Nr 18, poz. 113). 

44 Tamże, § 1. 
45 Tamże, § 14. 
46 Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości Nr 36/59/N z dnia 10 kwietnia 1959 r. Instruk-

cja w sprawie kuratorów sądowych dla nieletnich [w:] Zbiór resortowych aktów prawnych 
Ministerstwa Sprawiedliwości, t. I, poz. 121, dz. cyt.

47 Pismo ogólne Nr 4/63/N z dnia 27 maja 1963 r. w sprawie organizacji pracy kuratorów 
zawodowych dla nieletnich [w:] Zbiór resortowych aktów prawnych Ministerstwa Sprawie-
dliwości, t. I, poz. 122, dz. cyt. 
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2) znajomość na swoim terenie działania placówek opiekuńczo-wychowaw-
czych, kulturalnych, zdrowia i zatrudnienia, a także innych instytucji oraz 
współdziałanie z tymi placówkami i organizacjami;

3) organizowanie sieci kuratorów społecznych i w związku z tym dbanie 
o wystarczającą ilość i jakość kuratorów społecznych;

4) pomaganie kuratorom społecznym w wykonywaniu powierzonym im zadań;
5) kontrolowanie kuratorów społecznych;
6) udzielanie kuratorom społecznym instruktażu indywidualnego, a także 

organizowanie szkoleń dla kuratorów społecznych;
7) wykonywanie wywiadów środowiskowych, dozorów nad wychowanka-

mi, wobec którego orzeczono umieszczenie w zakładzie wychowawczym 
lub poprawczym (aby zapobiec jego recydywie w przyszłości), dozorów 
w okresie warunkowego zwolnienia z zakładu;

8) analizowanie przyczyn recydywy u nieletnich;
9) działalność profi laktyczną48.

Określono również, że kurator jest pracownikiem sądu o „nieunormo-
wanym czasie pracy” i że pracuje on na podstawie „ramowych planów zajęć 
uzgodnionych z sędzią dla nieletnich i zaaprobowanych przez prezesa sądu”49. 
Kurator zawodowy był również zobowiązany wykonywać inne czynności zle-
cone przez przewodniczącego wydziału dla nieletnich lub prezesa sądu (kon-
trola dozoru rodziców, praca z inspektorami społecznymi itp.).

Wreszcie wydane w 1965 roku rozporządzenie o dozorze ochronnym 
i nadzorze nad warunkowo zwolnionymi połączyło te dwie instytucje w jed-
nym akcie prawnym (jak o tym jest mowa wyżej, instytucja nadzoru nad 
wrunkowymi zwolnieniami powstała w 1958 roku, zaś instytucja dozoru 
ochronnego w 1961 roku), bardzo zbliżając do siebie sposób ich wykonywania. 
Doszło wówczas do sprecyzowania katalogu podstawowych zadań, którymi 
kuratorzy mieli się zajmować. Zadania te z czasem w szczegółach się zmie-
niały, ale większość z nich kuratorzy dla dorosłych wykonują po dzień dzisiej-
szy. Zgodnie z wymienionym rozporządzeniem przy sądach wojewódzkich 
i powiatowych właściwy prezes powoływał (ale także odwoływał i zawieszał 
w czynnościach) kuratorów społecznych, natomiast kuratora zawodowego przy 
sądzie wojewódzkim powoływał prezes tego sądu. Do tych prezesów należała 
także decyzja o odwołaniu kuratora lub jego zawieszeniu w obowiązkach. Do 
obowiązków kuratora zawodowego, poza wykonywaniem zadań przewidzia-
nych dla kuratora społecznego, należało w szczególności:
1) organizowanie pracy kuratorów społeczny i kontrola ich działalności;
2) współpraca z właściwymi organami władzy i administracji państwowej 

oraz instytucjami społecznymi;

48 Tamże. 
49 Tamże. 
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3) udzielanie kuratorom społecznym pomocy i wskazówek (indywidualnie 
i zespołowo)50. 
Kontrolowanie działalności kuratorów oraz udzielaniem im potrzebnych 

wskazań i pomocy nadal należało do prezesa sądu, przy którym kurator został 
powołany. 

Omawiane rozporządzenie zakończyło proces budowania zrębów insty-
tucji kurateli sądowej w Polsce. Kolejne okresy ten system rozbudowywały 
i wytyczały nowe kierunki jego rozwoju. 

Podsumowując, należy podkreślić, że w omówionym okresie:
1) zakończono proces ustalania głównych zadań, którymi kuratorzy mają się 

zajmować;
2) uchwalono wiele aktów prawnych odnoszących się (pośrednio lub bezpo-

średnio) do kuratorów;
3) zmieniano, czasami dosyć radykalnie, kierunki rozwoju instytucji kuratora 

sądowego;
4) został ostatecznie ukształtowany model kurateli społeczno-zawodowej;
5) określono pozycje kuratora w wymiarze sprawiedliwości (organ pomoc-

niczy sądu) oraz jego zależność od sędziego (kurator był pracownikiem 
wydziału i w związku z tym służbowo podlegał przewodniczącemu wy-
działu).

Drugi okres: lata –Drugi okres: lata –

Rozwój wybranego modelu kurateli sądowej Rozwój wybranego modelu kurateli sądowej 
i prace koncepcyjne nad kierunkami jego przekształcenia i prace koncepcyjne nad kierunkami jego przekształcenia 

Okres ten był czasem dalszej unifi kacji opisywanej instytucji, stopniowego 
zwiększania liczby kuratorów zawodowych i pewnych przekształceń, jeżeli 
chodzi o wykonywane przez kuratorów zadania. 

W pierwszej kolejności należy tutaj wymienić szczegółowe uregulowanie 
zakresu obowiązków kuratora zawodowego dla dorosłych, co nastąpiło w in-
strukcji wydanej w 1967 roku. Do wymienionych tam obowiązków należało 
zwłaszcza:
1) organizowanie i kontrolowanie pracy kuratorów społecznych, analiza ich 

sprawozdań, a w szczególności praktyki wychowawczo-reedukacyjnej wo-
bec podopiecznych;

50 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 1965 r. w sprawie dozoru 
ochronnego nad osobami, którym wykonanie kary pozbawienia wolności warunkowo za-
wieszono, oraz w sprawie nadzoru nad osobami warunkowo zwolnionymi (Dz. U. Nr 12, 
poz. 80). 
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2) współpraca z właściwymi organami władzy i administracji państwowej 
oraz organizacjami społecznymi, w szczególności w zakresie zapewnienia 
kuratorom społecznym odpowiednich warunków do pracy;

3) współdziałanie z sądami oraz z instytucjami i organizacjami społecznymi 
w zakresie rozwoju i wykonywania dozorów (nadzorów);

4) udzielanie kuratorom społecznym pomocy i wskazówek (indywidualnie 
i zespołowo);

5) kierowanie szkoleniem kuratorów społecznych;
6) współpraca z organizacjami mającymi na celu udzielanie pomocy post-

penitencjarnej, przy czym najbardziej pożądane jest czynne uczestnictwo 
w pracy tych organizacji;

7) obejmowanie bezpośredniej kontroli nad dozorami (nadzorami) szczegól-
nie trudnymi51.
Początkowo kuratorzy zawodowi dla dorosłych byli zatrudniani wyłącz-

nie w sądzie wojewódzkim, ale wymieniona instrukcja przewidziała również 
możliwość ich zatrudniania w sądach powiatowych. Jeżeli kurator został za-
trudniony w sądzie powiatowym, to podlegał prezesowi tego sądu. Natomiast 
kurator zawodowy zatrudniony w sądzie wojewódzkim pracował w referacie 
penitencjarnym i podlegał jego kierownikowi. Gdy w referacie było zatrud-
nionych więcej niż trzech kuratorów, wtedy kierownik referatu mógł powołać 
zespół kuratorów i spośród pracujących w nim kuratorów wyznaczyć kierow-
nika zespołu. Do jego zadań należało koordynowanie pracy poszczególnych 
kuratorów oraz współdziałanie z kierownikiem referatu penitencjarnego w za-
kresie planowania i organizacji pracy poszczególnych kuratorów. 

W kolejnym rozporządzeniu, odnoszącym się do sprawowania dozoru 
i nadzoru ochronnego (z 1971 roku)52, zostały wprowadzone niektóre rozwią-
zania dotyczące stosunku pracy kuratora, a wcześniej zawarte w instrukcji 
z 1967 roku. Przewidziano wówczas zatrudnianie kuratorów zawodowych 
dla dorosłych zarówno w sądach wojewódzkich, jak i powiatowych. Decyzje 
w zakresie zatrudniania, zawieszania w czynnościach i zwalniania kuratora 
zawsze podejmował prezes sądu wojewódzkiego. Kuratorzy służbowo podle-
gali prezesom tych sądów, w których wykonywali swoje obowiązki. W porów-
naniu do rozporządzenia z 1965 roku, w dokumencie wydanym w 1971 roku 
nieco rozszerzono zakres zadań kuratora zawodowego, zaliczając do nich:
1) organizowanie i kontrolowanie pracy kuratorów społecznych, jak również 

przedstawicieli zakładów pracy, instytucji i organizacji społecznych spra-

51 Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 grudnia 1967 r. dotyczące instrukcji 
w sprawie zakresu, organizacji i metod pracy kuratorów zawodowych dla osób dorosłych 
(Dz. Urz. MS Nr 7, poz. 50). 

52 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 kwietnia 1971 r. w sprawie dozoru 
i nadzoru ochronnego, (Dz. U. Nr 9, poz. 95). 
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wujących dozór lub nadzór ochronny, udzielanie im pomocy i wskazówek 
oraz organizowanie szkolenia;

2) bezpośrednie sprawowanie dozoru lub nadzoru ochronnego w sytuacjach 
szczególnie trudnych;

3) współdziałanie z organizacjami realizującymi zadania w zakresie pomocy 
postpenitencjarnej. 
Zadania te zostały uszczegółowione i rozbudowane w instrukcji dołączonej 

do tego rozporządzenia53. Przewidziano w niej między innymi, że kurator or-
ganizuje i nadzoruje wykonywanie środków resocjalizacyjnych wynikających 
z sądowych orzeczeń o:
1) nadzorze ochronnym wobec przestępców powrotnych;
2) dozorze przy warunkowym zawieszeniu wykonania kary pozbawienia 

wolności;
3) dozorze przy warunkowym przedterminowym zwolnieniu;
4) karze ograniczenia wolności;
5) warunkowym zawieszeniu wykonania kary pozbawienia wolności wobec 

osób nieobjętych dozorem;
6) warunkowym przedterminowym zwolnieniu bez ustanowionego dozoru;
7) warunkowym umorzeniu postępowania karnego.

Ostatnie trzy zadania kurator podejmował jedynie na zlecenie sądu. 
Liczbę tych zadań i ich charakter niewątpliwie należy wiązać z uchwa-

leniem nowych kodeksów karnych54. W omawianej instrukcji przewidziano 
również możliwość wyznaczenia przez przewodniczącego wydziału peniten-
cjarnego jednego kuratora, zatrudnionego w siedzibie sądu wojewódzkiego 
w celu koordynowania pracy wszystkich kuratorów działających w okręgu. 
Kurator ten mógł podejmować, na zlecenie, czynności kontrolne wobec innych 
kuratorów zawodowych dla dorosłych. 

W niespełna rok od wydania wskazanej wyżej instrukcji dokonano zmian 
w funkcjonowaniu kuratorów dla nieletnich. Zmiany te również trzeba wiązać 
z uchwaleniem nowych kodeksów, w tym wypadku cywilnych55. Najważ-
niejsza zmiana wprowadzona przez nowe rozporządzenie dotyczyła przeję-
cia przez kuratorów nieletnich spraw opiekuńczych małoletnich, w których 
czynności do tej pory wykonywali inspektorzy społeczni56. W związku z tym 

53 Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 października 1972 r. dotyczące 
instrukcji w sprawie zakresu, organizacji i metod pracy kuratorów zawodowych (Dz. Urz. 
MS Nr 5, poz. 37). 

54 Kodeks karny 19 kwietnia 1969 r. (Dz. U. Nr 13, poz. 94 ze zm.), Kodeks postępowania 
karnego z dnia 19 kwietnia 1969 r. (Dz. U. Nr 13, poz. 96 ze zm.), Kodeks karny wykonawczy 
z dnia 19 kwietnia 1969 r. (Dz. U. Nr 13, poz. 98 ze zm.)

55 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), Ustawa 
z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.). 

56 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 maja 1973 r. w sprawie kuratorów 
nieletnich (Dz. U. Nr 18, poz. 107). 
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w zadaniach kuratora nieletnich uwzględniono różnego rodzaju obowiązki 
wynikające z tej nowej kategorii spraw. 

Istotnym wydarzeniem w rozwoju kurateli rodzinnej było utworzenie są-
dów rodzinnych, co nastąpiło 1 stycznia 1978 roku. W ten sposób skoncentro-
wano w jednym miejscu wszystkie sprawy opiekuńcze i nieletnich. Reforma 
ta, po kilku latach funkcjonowania sądów rodzinnych, spotkała się z głosami 
krytyki. Zwracano szczególną uwagę na brak fachowej kadry i reformy kura-
teli sądowej57. Z czasem coraz częściej pojawiały się postulaty reformy kurateli 
sądowej i były one formułowane zarówno przez teoretyków (naukowców), jak 
i praktyków (kuratorów). Znaczącym krokiem w kierunku przeprowadzenia 
gruntownej reformy kurateli sądowej było uchwalenie dwóch ustaw: o po-
stępowaniu w sprawach nieletnich i pod nazwą „Prawo o ustroju sądów po-
wszechnych”58. Uchwalone na podstawie tej drugiej ustawy rozporządzenie59 
wprowadziło istotne zmiany w funkcjonowaniu systemu kurateli sądowej. 
Przede wszystkim w jednym akcie prawnym określono prawa i obowiązki 
wszystkich kuratorów, de facto tworząc w ten sposób, pod względem formal-
nym, jeden zawód, z podziałem na dwie specjalizacje: kuratora rodzinnego 
(dawniej dla nieletnich) oraz dla dorosłych. Rozporządzenie to określiło, że 
kuratorzy w sądach powszechnych 

wykonują czynności o charakterze wychowawczo-resocjalizacyjnym i profi lak-
tycznym oraz inne czynności określone w rozporządzeniu, a także w przepisach 
odrębnych60. 

Ponadto rozporządzenie to ujednoliciło wymagania co do kandydata na ku-
ratora zawodowego, wprowadziło staż kuratorski, który został przewidziany 
jako okres przygotowania danej osoby do wykonywania zawodu kuratora 
sądowego, bardziej precyzyjnie określono prawa i obowiązki pracownicze 
kuratora, po raz pierwszy wprowadzono funkcję kuratora wojewódzkiego, co 
pod względem organizacyjnym dobrze przysłużyło się dalszemu rozwojowi 
tej instytucji. Podtrzymano usytuowanie kuratorów w sądach (pracowali oni 
w strukturach wydziałów sądów rejonowych: rodzinnym i nieletnich oraz kar-
nym, i sądów wojewódzkich – w wydziale penitencjarnym). 

Fakt powołania kuratora wojewódzkiego był o tyle istotny, że przewi-
dziano dla niego rozliczne kompetencje dotyczące nadzoru nad pracą kurato-

57 Krytykę taką wyraził Adam Strzembosz, za: R. Opora, Rola sędziów i kuratorów w reso-
cjalizacji nieletnich, Gdańsk 2006, s. 15–16. 

58 Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich 
(Dz. U. z 2002 r. Nr 11, poz. 109 ze zm., t.j.), Ustawa z dnia 20 czerwca 1985 r. – Prawo o ustroju 
sądów powszechnych (Dz. U. Nr 31, poz. 137 ze zm.).

59 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 listopada 1986 r. w sprawie ku-
ratorów sądowych (Dz. U. Nr 43, poz. 212 ze zm.). 

60 Tamże, § 1. 
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rów, a także z zakresu spraw pracowniczych (np. opiniowanie zatrudnienia, 
zawieszenia lub zwolnienia kuratora). Często kuratorami wojewódzkimi 
zostawały osoby nie tylko o dużym doświadczeniu zawodowym i wiedzy 
merytorycznej, ale także posiadające zdolności organizacyjne. Z czasem 
można zauważyć, że spośród kuratorów wojewódzkich doszło do wytworze-
nia się liderów całego środowiska, którzy zaczęli propagować ideę dalszego 
reformowania tej instytucji, a ponadto wskazywali najbardziej pożąda-
ne kierunki zmian. Do osób, które w opisywanym czasie, a także później 
były niezwykle aktywne i miały bardzo duży wpływ na wypracowywanie 
koncepcji zmian kurateli, należy zaliczyć: Annę Korpanty (SW Warszawa), 
Annę Bałazy (SW Świdnica), Marię Kokorzecką-Piber (SW Białystok), Teresę 
Borucką (SW Gorzów Wielkopolski) oraz Irenę Szostak (SW Poznań). W tym 
okresie niezwykle aktywny był również kurator Andrzej Martuszewicz, któ-
ry niejednokrotnie potrafi ł zainicjować działania docelowo zmierzające do 
zmiany modelu kurateli sądowej.

Omawiany okres był także czasem dyskusji na temat reformy systemu 
kurateli sądowej i jego ostatecznego kształtu. Wśród osób, które wtedy za-
brały głos w sprawie systemu kurateli, należy wymienić Wandę Stojanowską 
i Adama Strzembosza61 oraz Feliksa Zedlera62. W tym czasie zaczęła się także 
krystalizować koncepcja uchwalenia odpowiedniej ustawy regulującej status 
kuratora sądowego i organizację całej służby. Taki projekt został wypracowa-
ny w 1989 roku w trakcie spotkania przedstawicieli środowiska kuratorów 
z przedstawicielami Ministerstwa Sprawiedliwości, które odbyło się z inicjaty-
wy A. Martuszewicza w Witkowicach pod Krakowem. 

Podsumowując, w latach 1965–1992:
1) nastąpiła rozbudowa zadań, które kurator wykonywał (szczególnie doty-

czyło to kuratora dla dorosłych);
2) uchwalono kilka nowych aktów prawnych istotnie wpływających na funk-

cjonowanie kurateli sądowej (np. powołano do życia sądy rodzinne);
3) nastąpiła dalsza unifi kacja systemu kurateli i powołanie nowych struktur 

(kurator wojewódzki), które tą służbą miały zawiadywać;
4) dokonywano analiz funkcjonowania systemu i opracowywano koncepcje 

jego zmian.

61 W. Stojanowska, A. Strzembosz, O nowe zasady organizacji i postępowania przed sądem 
rodzinnym, „Zeszyty Naukowe Instytutu Badania Prawa Sądowego” 1978, nr 10. 

62 F. Zedler, Sądy rodzinne. Wybrane zagadnienia organizacyjne i procesowe, Warszawa 
1984. 
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Trzeci okres: lata –Trzeci okres: lata –

Reformowanie kurateli sądowejReformowanie kurateli sądowej

W 1992 roku Ministerstwo Sprawiedliwości podjęło decyzję o rozpoczę-
ciu reformy instytucji kurateli sądowej w Polsce. Początkowo polegała ona 
na etatyzacji, co miało doprowadzić do zmiany istniejącego modelu kurateli 
społeczno-zawodowej na zawodowo-społeczny. Aby uzyskać pieniądze na 
fundusz płac z przeznaczeniem na nowe etaty kuratorskie, podjęto decyzję 
o zmniejszeniu liczby kuratorów społecznych, co pozwoliło na poczynienie 
oszczędności na wypłacanych im ryczałtach. Reforma ta ruszyła w czwartym 
kwartale 1992 roku i początkowo zostało nią objętych dziewięć sądów woje-
wódzkich (białostocki, bydgoski, gorzowski, koniński, płocki, siedlecki, słup-
ski, toruński i włocławski). Z czasem reformą tą były obejmowane kolejne sądy 
wojewódzkie63. W sądach, w których przeprowadzono etatyzację, inaczej także 
ukształtowano obciążenie kuratorów zawodowych wykonywaniem poszcze-
gólnych zadań (szczególnie nadzorów i dozorów). Według wówczas sformu-
łowanej przez Ministerstwo koncepcji, kurator zawodowy rodzinny powinien 
samodzielnie prowadzić 30–35 nadzorów, natomiast kurator zawodowy dla 
dorosłych – 50 dozorów własnych64. Ważnym momentem w procesie etatyza-
cji kurateli był rok 1995, kiedy to stworzono dziewięćset etatów kuratorskich, 
co umożliwiło objęcie reformą kolejnych jedenaście sądów wojewódzkich. 
Warty podkreślenia jest również fakt wygospodarowania przez Ministerstwo 
Sprawiedliwości środków na 180 etatów sekretarskich, z przeznaczeniem do 
obsługi biurowej kuratorów. Ministerstwo wyraziło także pogląd, że najwłaś-
ciwszą proporcją jest zapewnienie kuratorom do obsługi biurowej jednego 
etatu urzędniczego na pięć etatów kuratorskich65. Należy w tym miejscu pod-
kreślić, że problem zapewnienia kuratorom właściwej obsługi biurowej jest od 
kilkudziesięciu lat nierozwiązany, chociaż już w 1963 roku pojawiły się zapisy 
gwarantujące kuratorom prawo korzystania z takiej obsługi, aby w ten sposób 
mogli oni skupić się na wykonywaniu zadań, które stawiał przed kuratorami 
polski system prawny66.

Z czasem podjęto także prace koncepcyjne nad kierunkiem zmian ustro-
jowych omawianej instytucji. W 1994 roku koncepcję reformy przedstawił 
Ministerstwu Piotr Stępniak. Jego propozycja zawierała dwa warianty, które 
zakładały całkowite lub częściowe (tylko odnośnie do kuratorów rodzinnych) 
wydzielenie kuratorów ze struktur wydziałowych sądów powszechnych. Za 

63 Więcej na ten temat: T. Jedynak, A. Martuszewicz, Od rozporządzenia…, dz. cyt., s. 32. 
64 Tamże, s. 31. 
65 Pismo Dyrektora Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich z dnia 14 maja 

1995 roku, S/ROKUIII.7530/99/95.
66 Bliżej na ten temat w: T. Jedynak, K. Stasiak, Komentarz…, dz. cyt., s. 228 i 229. 

STASIAK_90 lat kurateli sadowej.61   61STASIAK_90 lat kurateli sadowej.61   61 2010-09-30   10:18:382010-09-30   10:18:38



62 ROZDZIAŁ I. Od urzędu stałego opiekuna sądowego do kuratorskiej służby sądowej

najbardziej optymalne uważał on utworzenie na poziomie Ministerstwa 
Sprawiedliwości struktury, która by zarządzała kuratelą. Strukturze tej 
podlegaliby dyrektorzy wojewódzcy, natomiast przy sądach rejonowych 
funkcjonowałyby zespoły kuratorskie. Wariant ten docelowo miałby dopro-
wadzić do pełnego uniezależnienia służby kuratorskiej od władz sądowych, 
co – zdaniem autora – doprowadziłoby do wzmocnienia pozycji kuratorów 
w sądownictwie. Koncepcja ta spotkała się z poważną krytyką profesora 
Jerzego Ignatowicza i sędziny Krystyny Gromek. Zarzucili oni jej między 
innymi brak wewnętrznej spójności oraz to, że skupiała się wyłącznie na 
zmianach organizacyjnych, natomiast nie odnosiła się do konkretnych zadań, 
które kuratorzy mieli do wykonywania na terenie sądownictwa67.

Rok 1994 był ważny również z tego względu, że Ministerstwo podję-
ło decyzję o opracowaniu projektu ustawy, która nada odpowiedni status 
zawodowy i materialny kuratorom sądowym. Z tego względu w styczniu 
następnego roku powołano Zespół do spraw Reformy Kurateli Sądowej 
pod kierownictwem dr Katarzyny Sawickiej. Zespół ten zajął się wypraco-
waniem koncepcji funkcjonowania kurateli rodzinnej. W jego skład weszli 
przedstawiciele świata nauki, kuratorzy sądowi, sędziowie i przedstawiciele 
Ministerstwa Sprawiedliwości. Zespół pracował w systemie seminaryjnym 
i odbył dziesięć spotkań. Efektem jego prac był bardzo dojrzały model ku-
rateli sądowej, obejmujący modele: organizacyjny i roli zawodowej kurato-
ra sądowego, strukturę awansu poziomego, propozycje zakresu czynności 
kuratorów rodzinnych na poszczególnych szczeblach awansu zawodowego 
oraz model edukacji sądowych kuratorów zawodowych. Stworzona przez 
ten Zespół koncepcja zakładała wyodrębnienie kuratorów ze struktur wy-
działu i stworzenie zespołu (a docelowo wydziału), którym kierowałby 
kurator – kierownik (docelowo kurator – przewodniczący wydziału). Ze-
spół ten z wydziałem rodzinnym i nieletnich miał być powiązany jedynie 
funkcjonalnie. Zadaniem zespołu i kuratorów w nim pracujących miało być 
wykonywanie czynności przewidzianych przez prawo, a związanych z trze-
ma fazami postępowania jurysdykcyjnego: wyjaśniającym, rozpoznawczym 
i wykonawczym. Kurator, wykonując czynności w którejś z wymienionych 
faz, miał mieć dużą samodzielność. Sędzia wykonywałby jedynie kontrolę 
legalności i praworządności wykonywanych orzeczeń, natomiast nadzór 
merytoryczny nad pracą kuratora pełniłyby osoby funkcyjne: kierownik 
zespołu, kurator – wizytator i kurator wojewódzki68. 

67 Za: T. Jedynak, A. Martuszewicz, Od rozporządzenia…, dz. cyt., s. 33. 
68 Model kurateli sądowej opracowany przez Zespół do Spraw Reformy Kurateli Sądowej 

Ministerstwa Sprawiedliwości pod kierownictwem dr Katarzyny Sawickiej (RN.III.7530-
z/3/96), Warszawa 1996. 
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Wypracowany przez Zespół dr Katarzyny Sawickiej model kurateli sądo-
wej wywarł istotny wpływ na kolejne koncepcje reformy kurateli, jak również 
na kształt uchwalonej później ustawy o kuratorach sądowych.

Na początku stycznia 1996 roku Ministerstwo Sprawiedliwości powołało 
komisję do opracowania systemu sądowej kurateli dla dorosłych. Jej prze-
wodniczącym był profesor Andrzej Bałandynowicz. Komisja w toku prac, 
w wielu sferach funkcjonowania instytucji kurateli sądowej, doszła do analo-
gicznych wniosków co zespół dr Katarzyny Sawickiej. Dotyczyło to zwłasz-
cza sfery organizacyjnej tej instytucji, metod pracy kuratorów, konieczności 
profesjonalizacji całej służby, wymagań co do wykształcenia oraz kształcenia 
ustawicznego. Komisja opowiedziała się za odejściem od dotychczasowych 
kontrolno-represyjnych metod pracy kuratorów na rzecz metod opartych na 
modelu kliniczno-wychowującym. Zdaniem komisji, należało także zmie-
nić rolę kuratora w wymiarze sprawiedliwości, aby zyskał on rangę organu 
merytorycznego, który by współdecydował o wyborze środka karnego oraz 
o jego treści. Natomiast prowadząc dozór, kurator powinien mieć zagwaran-
towane prawo do modyfi kowania treści orzeczenia sądu oraz kontroli efek-
tów podejmowanych działań69. 

Pod względem organizacyjnym komisja przewidziała utworzenie w ra-
mach Ministerstwa Sprawiedliwości pewnej struktury, która zarządzałaby 
kuratelą. Proponowano, aby był to Departament Probacji i powołane w jego 
ramach dwa wydziały: kurateli dla dorosłych i kurateli rodzinnej. Na szcze-
blu sądów wojewódzkich służbą miałby kierować kurator wojewódzki, powo-
łany przez Ministra w drodze konkursu (spośród kuratorów zawodowych). 
Kurator wojewódzki swoje zadania wykonywałby za pomocą Biura Kuratora 
Wojewódzkiego. Zgodnie z tą koncepcją kurator wojewódzki sprawowałby 
nadzór nad prawidłowością wykonywania orzeczeń sądowych przez kurato-
rów, zwłaszcza pod kątem metod i środków oddziaływań wychowawczych 
na podopiecznych. Natomiast nadzór nad legalnością działań kuratorów 
oraz przebiegiem wykonywania orzeczeń sądowych przez kuratorów spra-
wowałby prezes sądu. Nadto w sądach rejonowych kuratorzy mieli pracować 
w wydziałach probacji kierowanych przez kuratorów70. 

Warto podkreślić, że żaden z dwóch wymienionych modeli nie zakładał 
wyjścia kurateli sądowej ze struktur sądów powszechnych, a jedynie przewi-
dywał jej wyodrębnienie i podniesienie do rangi innych kluczowych jedno-
stek organizacyjnych sądów (wydziałów). 

W omawianym okresie doszło również do wypracowania projektu aktu 
prawnego proponującego wprowadzenie nowych rozwiązań w funkcjono-
waniu instytucji kurateli sądowej (wspomniana komisja opracowała projekt 
ustawy, ale nie znalazł on uznania i nie wyszedł poza sferę projektu). 

69 Za: T. Jedynak, A. Martuszewicz, Od rozporządzenia…, dz. cyt., s. 39 i 40. 
70 Tamże, s. 41. 
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Kolejne projekty aktów prawnych odnoszących się do opisywanej in-
stytucji były związane z uchwaleniem w 1997 roku nowych kodeksów kar-
nych71. Inaczej ukształtowały one rolę kuratora dla dorosłych w polskim 
systemie orzekania i wykonania kar. Przede wszystkim można zauważyć 
dwie kluczowe zmiany: wprowadzenie art. 214 do kpk, na mocy którego 
kurator, na zlecenie uprawnionego do tego organu, przeprowadzał wywiad 
środowiskowy, mający być w założeniu materiałem pomocnym do tego, aby 
sąd adekwatnie do sytuacji ukształtował swoje orzeczenie, oraz uczynienie 
z kuratora organu postępowania wykonawczego (art. 2 pkt 6 kkw). Kodeks 
karny wykonawczy w wielu miejscach dookreślił prawa i obowiązki ku-
ratora, ponadto w art. 176 zobowiązał Radę Ministrów między innymi do 
określenia, w drodze rozporządzenia, organizacji kuratorskiej służby sądo-
wej oraz szczegółowego zakresu praw i obowiązków kuratorów sądowych. 
Stworzone na tej podstawie projekty rozporządzenia spotkały się z licznymi 
głosami krytyki, i to zarówno ze strony kuratorów, jak i naukowców, w tym 
również twórców Kodeku karnego wykonawczego. Wówczas coraz częściej 
pojawiał się pogląd, że system kurateli sądowej powinien być unormowany 
w sposób całościowy przez akt prawny rangi ustawy. Takie rozwiązanie zo-
stało sformułowane także w nowo przygotowanej ustawie – Prawo o ustroju 
sądów powszechnych. Przebieg prac nad projektem ustawy o kuratorach 
sądowych oraz legislacyjnych został szczegółowo opisany przez Tadeusza 
Jedynaka i Andrzeja Martuszewicza72. 

Ustawa o kuratorach sądowych została uchwalona 27 lipca 2001 roku73. 
W sposób kompleksowy unormowała ona status tej grupy zawodowej, okre-
ślając organizację służby kuratorskiej, prawa i obowiązki kuratora, wyma-
gania dla kandydatów na stanowisko kuratora i przygotowania do zawodu, 
samorząd kuratorski, odpowiedzialność porządkową i dyscyplinarną oraz 
zasady powoływania i pracy kuratorów społecznych. Uchwalona ustawa nie 
jest doskonała, ale stanowi wyraz pewnego kompromisu, a z kompromisami 
tak już bywa, że do końca nie zadowalają one żadnej ze stron. Ważnym osią-
gnięciem tej ustawy było określenie zadań kuratora (art. 1), wprowadzenie 
nowych struktur organizacyjnych (utworzenie na poziomie sądu rejonowe-
go zespołów z kierownikiem na czele, zaś na poziomie sądu okręgowego 
powołanie jednego kuratora okręgowego, któremu przypisano rozliczne 
kompetencje pozwalające na w miarę sprawne kierowanie tą służbą) czy 
wreszcie utworzenie samorządu kuratorskiego (czy może bardziej reakty-
wowanie samorządu, chociaż ten samorząd ma zupełnie inne zadania niż 

71 Kodeks karny z dnia 6 czerwca 1997 r. (Dz. U. Nr 88, poz. 553 ze zm.), Kodeks po-
stępowania karnego z dnia 6 czerwca 1997 r. (Dz. U. Nr 89, poz. 555 ze zm.), Kodeks karny 
wykonawczy z dnia 6 czerwca 1997 r. (Dz. U. Nr 90, poz. 557 ze zm.). 

72 T. Jedynak, A. Martuszewicz, Od rozporządzenia…, dz. cyt., s. 55–63.
73 Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zm.). 

STASIAK_90 lat kurateli sadowej.64   64STASIAK_90 lat kurateli sadowej.64   64 2010-09-30   10:18:382010-09-30   10:18:38



65K. Stasiak. Ewolucja systemu kurateli sądowej w Polsce w latach – …

ten istniejący w latach pięćdziesiątych), który obecnie odgrywa niezwykle 
ważną rolę w budowaniu profesjonalnej służby kuratorskiej. Dużym osią-
gnięciem tej ustawy było postawienie wysokich wymagań przed kandydatami 
do zawodu kuratora sądowego, czego efektem miała być i – jak się wkrótce oka-
zało – rzeczywiście była, profesjonalizacja tej służby. Doszło także do podniesie-
nia wynagrodzeń kuratorom sądowym.

Podsumowując, w latach 1992–2001 nastąpiły takie zmiany, jak:
1) ugruntowanie pozycji kuratora sądowego w wymiarze sprawiedliwości;
2) praca nad koncepcją reformy kurateli;
3) rozwój etatowy kurateli sądowej;
4) polepszenie statusu materialnego kuratorów;
5) stopniowe przekształcenie się kuratora z organu pomocniczego sądu w sa-

modzielny organ postępowania wykonawczego.

Czwarty okres: po roku Czwarty okres: po roku 

Wprowadzanie w życie ustawy o kuratorach sądowychWprowadzanie w życie ustawy o kuratorach sądowych
i dyskusja na temat modyfi kacji kształtui dyskusja na temat modyfi kacji kształtu
określonego przez nią systemu kurateliokreślonego przez nią systemu kurateli

Uchwalona ustawa o kuratorach sądowych stanowi wyraz realizacji pew-
nej koncepcji funkcjonowania kurateli sądowej. Zgodnie z nią kurator realizuje 
określone przez prawo zadania o charakterze wychowawczo-resocjalizacyj-
nym, diagnostycznym, profi laktycznym i kontrolnym, związane z wykonywa-
niem orzeczeń sądowych. Zwraca uwagę, że ustawodawca celowo użył zwrotu 
„zadania” w miejsce wcześniej używanego terminu „czynności”74, gdyż w ten 
sposób chciano podkreślić wysoki stopień złożoności obowiązków powierzo-
nych kuratorom, co z kolei wymagało od osób, które je wykonywały, wysokich 
kwalifi kacji i dużej samodzielności75. 

Ustawa o kuratorach sądowych zreformowała system kurateli sądowej, 
ale zasadniczo nie odnosiła się do zadań, które kuratorzy wykonują i które 
są uregulowane w innych aktach prawnych. Można nawet zauważyć pewną 
dychotomię w sposobie uregulowania tych zadań, gdyż zadania przewi-
dziane do wykonania przez kuratora dla dorosłych są w miarę dokładnie 
określone, i to często przez akty prawne rangi ustawy, natomiast zadania 

74 Na przykład rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie kuratorów sądo-
wych z 1986 r. – § 1. 

75 A. Martuszewicz, A. Rzepniewski, Ustawa o kuratorach sądowych. Fakty i komentarz do 
wybranych zasad ustrojowych kurateli sądowej [w:] Kurator w społeczeństwie obywatelskim, „Biuletyn 
Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu” 2003, Nr 7 (51), s. 153 i 154. 
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kuratora rodzinnego są unormowane w znacznie skromniejszym rozmiarze, 
co niejednokrotnie rodzi różnego rodzaju dylematy w trakcie ich wykonywa-
nia76. Ponadto należy zauważyć, że co prawda ustawa o kuratorach sądowych 
stworzyła warunki do sprawnego funkcjonowania systemu kurateli sądowej 
w Polsce, ale aby to się mogło zadziać, niezbędne było również wprowadze-
nie zmian w katalogu zadań (w tym również sposobu realizacji poszczegól-
nych zadań), które powierzano im do wykonania. W ostatnim czasie nastąpił 
pod tym względem pewien postęp, ale nadal wśród tych zadań jest wiele 
rozwiązań nieracjonalnych, które niczemu nie służą, a są bardzo absorbujące 
czasowo (np. tworzenie podwójnej dokumentacji w sprawach nadzorowych – 
sprawozdań i kart czynności). Natomiast wykonywanie niektórych zadań 
nie zostało w sposób wystarczający dookreślone (np. nadzory w sprawach 
opiekuńczych). 

Mimo uchwalenia ustawy o kuratorach sądowych, jak na razie zmiany 
systemowe przez nią przewidziane nie zostały w całości zrealizowane. Usta-
wa w pierwotnym kształcie zakładała tworzenie sekretariatów zespołów, 
które wykonywałyby na ich rzecz czynności typowo biurowe. Później ten 
zapis (art. 42) został zmieniony i przewidziano, że tworzenie sekretariatów 
jest fakultatywne i że tego rodzaju czynności na rzecz zespołów mogą też 
wykonywać pracownicy sekretariatów, na rzecz których zespoły pracują. 
Decyzja w zakresie wyboru najbardziej optymalnego rozwiązania została 
pozostawiona prezesowi sadu rejonowego. W efekcie prezesi jedynie w nie-
licznych przypadkach podjęli decyzję o utworzeniu sekretariatów zespołu, 
a korzystanie przez te zespoły z pomocy sekretariatów wydziałowych jest 
bardzo problematyczne i często trudne do wyegzekwowania. Według danych 
statystycznych za 2007 rok (MS-S40), na 496 istniejących wówczas zespołów 
aż 91 nie posiadało żadnej obsługi biurowej (18,3%), a w przypadku pozosta-
łych zespołów obsługę tę zapewniało 284 pracowników (etatów). Natomiast, 
aby ta obsługa biurowa była zabezpieczona na wystarczającym poziomie, 
tych pracowników powinno być przynajmniej tysiąc (etatów). Tymczasem 
wymagania wobec biurowości zespołów kuratorskich są coraz większe. 

Niewątpliwymi osiągnięciami ustawy o kuratorach sądowych są etaty-
zacja (bliższe dane na ten temat przedstawiają niżej zamieszczone tabele) 
i profesjonalizacja służby. To powoduje, że kuratorzy mają umiejętności wy-
konywania zadań o dużym stopniu złożoności. Można także zauważyć, że 
osoby przychodzące to tego zawodu są coraz lepiej przygotowane do jego wy-
konywania. Ponadto wprowadzenie aplikacji kuratorskiej daje z jednej stro-
ny możliwość sprawdzenia kandydata, czy poradzi sobie z wykonywaniem 
zadań kuratora zawodowego, a z drugiej – odpowiedniego przeszkolenia go. 

76 T. Jedynak, Kurator jako organ postępowania opiekuńczego w sprawach opiekuńczych. Potrzeba 
zmian systemowych?, http://kuratorzy.gda.pl/kurator-zawodowy-jako-organ-postepowania-
-wykonawczego-w-spr-op.
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Tabela 1. Etatyzacja kurateli dla dorosłych

Rok Liczba etatów

1970  124

1974  441

1990  722

1992  803

1995 1436

2002 1730

2008 3167

Tabela 2. Etatyzacja kurateli rodzinnej

Rok Liczba etatów

1961   97

1981  769

1986  876

1999 1772

2002 1817

2008 1916,5

Źródło: opracowanie własne na podstawie: P. Stępniak, Funkcjonowanie…, dz. cyt., s. 43; 
R. Musidłowski, Sądowa kuratela dla dorosłych [w:] Stan i węzłowe problemy polskiego więziennic-
twa, cz. III, „Biuletyn RPO 34”, Warszawa 1998, s. 340; danych statystycznych Ministerstwa 
Sprawiedliwości (druk MS-S40).

Ustawa o kuratorach sądowych w kilku artykułach określiła delegację 
ustawową do wydania aktów wykonawczych (art. 12, art. 13 ust. 3, art. 14 ust. 7, 
art. 104). Na tej podstawie wydano następujące akty prawne:
1) rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 12 czerwca 2003 roku w spra-

wie szczegółowego sposobu wykonywania uprawnień i obowiązków kura-
torów sądowych (Dz. U. Nr 112, poz. 1064), 

2) rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 9 czerwca 2003 roku w spra-
wie standardów obciążenia pracą kuratora zawodowego (Dz. U. Nr 116, 
poz. 1100),

3) rozporządzenie Rady Ministrów z 23 grudnia 2002 roku w sprawie wyna-
grodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich (Dz. U. Nr 239, 
poz. 2037 ze zm.),
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4) zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z 18 czerwca 2002 roku w sprawie 
określenia wzoru legitymacji kuratora zawodowego, aplikanta kuratorskie-
go oraz legitymacji kuratora społecznego (Dz. Urz. MS z 31 lipca 2002 r. 
Nr 3, poz. 14 ze zm.).
Spośród wymienionych aktów prawnych dwa wzbudzają uzasadnione wąt-

pliwości co do ich konstytucyjności. Treść rozporządzenia Ministra Sprawiedli-
wości z 12 czerwca 2003 roku w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania 
uprawnień i obowiązków kuratorów sądowych (Dz. U. Nr 112, poz. 1064) istotnie 
wykracza poza zakres delegacji ustawowej77, natomiast rozporządzenia wymie-
nionego w punkcie drugim nie wypełnia delegacji ustawowej, a ponadto pojęcia 
użyte w tym rozporządzeniu nie są do końca zrozumiałe78.

Warto także podkreślić, że często zespoły kuratorskie, abstrahując w tym 
miejscu od obsługi biurowej, nie mają zapewnionych właściwych warunków 
do pracy (brak wystarczającej liczby komputerów, dostępu do Internetu i pro-
gramów wspomagających pracę kuratora, kiepskie warunki lokalowe itp.), co 
niezwykle utrudnia kuratorom sprawne wykonywanie zadań dla nich prze-
widzianych79. 

Istotnym osiągnięciem ustawy było również podniesienie statusu mate-
rialnego kuratorów zawodowych. Chociaż same starania o to, aby ich wyna-
grodzenie było godziwe i adekwatne do liczby, rodzaju i stopnia złożoności 
zadań przez nich wykonywanych, rozpoczęły się znacznie wcześniej i trwały 
przez wiele lat80. Była to ważna zmiana, gdyż poziom wynagrodzeń kuratorów 
zawodowych, szczególnie na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdzie-
siątych, uległ obniżeniu i wynagrodzenia te niejednokrotnie były ustalane na 
poziomie wynagrodzeń sekretarzy sądowych lub tylko nieznacznie były od 
nich wyższe81. 

Mimo że rozwiązania przewidziane w ustawie o kuratorach sądowych nie 
zostały wprowadzone w pełnym zakresie i tym samym nie można było spraw-
dzić ich efektów, co jakiś czas pojawiają się różnego rodzaju koncepcje zmian 
w funkcjonowaniu omawianej instytucji. Można tutaj przykładowo wymienić 

77 Por. J. Zagórski, Wykonywanie środków probacji i readaptacji skazanych w Polsce, „Biuletyn 
RPO 59”, Warszawa 2008, s. 13–14. 

78 Wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich do Ministra Sprawiedliwości. Za: T. Jedy-
nak, K. Stasiak, Komentarz do ustawy o kuratorach sądowych, Warszawa 2009, s. 120–122. 

79 J. Zagórski, Wykonywanie…, dz. cyt., s. 24–25. 
80 T. Jedynak, A. Martuszewicz, Od rozporządzenia…, dz. cyt., s. 45–54. 
81 Na przykład w 1973 r. starszy kurator zawodowy zarabiał więcej niż kierownik sekre-

tariatu sądu powiatowego, a nawet więcej niż główny księgowy tegoż sądu – Rozporządzenie 
Rady Ministrów z dnia 25 maja 1973 r. w sprawie uposażenia pracowników sądów powszech-
nych, sądów ubezpieczeń społecznych i państwowych biur notarialnych (Dz. U. Nr 26, poz. 148 
ze zm.), natomiast w 1996 r. to wynagrodzenie zostało ustalone już poniżej wynagrodzenia 
kierownika sekretariatu wydziału – Załącznik do Zarządzenia Nr 110 Ministra Pracy i Polityki 
Socjalnej z dnia 17 września 1996 r. (Dz. Urz. MPiPS Nr 1, poz. 1). 
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koncepcję stworzenia modelu kurateli kontrolno-pomocowej profesora Piotra 
Stępniaka. W tym celu proponuje on utworzenie na poziomie sądu okręgowego 
sekcji socjalnej, w której byliby zatrudnieni pracownicy socjalni wspomagają-
cy w zakresie pracy socjalnej pracę kuratorów82. Do tej pory pojawiło się także 
kilka projektów zmian do ustawy o kuratorach sądowych przygotowanych 
przez Ministerstwo Sprawiedliwości83. Proponowane zmiany idą w różnych 
kierunkach, ale na ogół nie są one poprzedzone wnikliwymi badaniami na te-
mat stanu kurateli i najczęściej nie zmieniają tych spraw, które mają największy 
wpływ na sprawne funkcjonowanie tej instytucji.

Na koniec warto także zwrócić uwagę na bardzo dynamiczny rozwój sa-
morządu kuratorskiego, zwłaszcza Krajowej Rady Kuratorów. Rada ta obecnie 
odgrywa niezwykle ważną rolę w budowaniu służby kuratorskiej jako profe-
sjonalnego organu zajmującego się wykonywaniem orzeczeń sądowych. Kon-
sekwentnie dąży także do dokończenia reformy kurateli wprowadzonej przez 
ustawę o kuratorach sądowych. Bezdyskusyjna jest przy tym rola jej przewod-
niczącego Andrzeja Martuszewicza.

Podsumowując, po 2001 roku:
1) ukształtował się nowy model organizacyjny kurateli;
2) nastąpił rozwój etatowy kurateli;
3) zaobserwowano dynamiczny rozwój samorządowości kuratorskiej;
4) wyraźne jest dążenie środowiska kuratorskiego do dokończenia reformy;
5) pojawiają się kolejne koncepcje reformy kurateli.

Uwagi końcoweUwagi końcowe

Instytucja kurateli sądowej powstała w Polsce jako organ sądu zajmujący 
się wykonywaniem orzeczeń (zarządzeń) wydanych przez ten sąd i do tej pory 
rozwijała się ona w ścisłej symbiozie z sądownictwem. W Polsce rola sądu nie 
ogranicza się jedynie do wydawania orzeczeń – od sądu i ogólnie od wymiaru 
sprawiedliwości oczekuje się skutecznego wykonania tych orzeczeń. Z tego 
względu organy mające wpływ na realizację tych orzeczeń podlegają Minister-
stwu Sprawiedliwości (bezpośrednio – jak w przypadku służby więziennej, lub 
pośrednio – poprzez wykonywany nadzór, np. komornicy). W tym kontekście 
również służba kuratorska wyraźnie wpisuje się w ten cały system i dlatego 
obecne jej usytuowanie w sądzie jest najbardziej optymalne i racjonalne, także 
pod względem kosztów jej funkcjonowania.

82 P. Stępniak, O modelu kurateli kontrolno-pomocowej [w:] Zapobieganie i zwalczanie przestęp-
czości w Polsce przy zastosowaniu probacyjnych środków karnych, Kancelaria Senatu, Warszawa 
2004, s. 381–392. 

83 Ostatni znany projekt jest z 1 lipca 2008 r. 
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System kurateli sądowej w Polsce w okresie minionych dziewięćdziesięciu 
lat przeszedł kolosalną zmianę zarówno w sferze organizacyjnej, jak i w zakre-
sie profesjonalizacji służby. Nie oznacza to jednak, że kolejne zmiany nie są po-
trzebne. Trzeba jednak podkreślić, że każda tego rodzaju zmiana wpływa nie 
tylko na służbę kuratorską, ale także na podopiecznych, z którymi kuratorzy 
pracują, dlatego powinny być one wprowadzane z rozwagą i po wcześniejszej 
szczegółowej analizie ich ewentualnych skutków. Jednocześnie zmiany te po-
winny odzwierciedlać specyfi kę polskiego systemu prawnego oraz być dosto-
sowane do polskiej rzeczywistości, nie powinny polegać jedynie na prostym 
recypowaniu rozwiązań funkcjonujących w innych państwach.
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Wypracowanie modelu kurateli sądowej Wypracowanie modelu kurateli sądowej 
Źródła inspiracji. Zespół ds. wypracowania modeluŹródła inspiracji. Zespół ds. wypracowania modelu
Główne założenia modeluGłówne założenia modelu

Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie. Proszę wybaczyć, mam 
niestety tremę, tym bardziej że brałam udział w I Konferencji Kuratorów Za-
wodowych w 1980 roku i teraz w I Kongresie Kuratorów. Ileż to lat temu się 
zaczęło!

Wobec powyższego chciałam Państwu przedstawić podstawowe założenia 
modelu kurateli, który powstał w wyniku pracy komisji powołanej w Minister-
stwie Sprawiedliwości w 1995 roku, ale chciałam również zaznaczyć, że ten 
model, do którego istotnie Państwo się tutaj odwoływali i przywoływali, po-
wstawał przez wiele lat. To był jednak skomplikowany proces, który moim 
zdaniem zaczął się w latach siedemdziesiątych ubiegłego stulecia, kiedy to w są-
dach warszawskich, ale też i myślę w sądzie krakowskim, lubelskim, pojawiła 
się większa grupa kuratorów zawodowych z wykształceniem wyższym huma-
nistycznym, a nie tylko prawniczym. To środowisko zaczęło samo zastanawiać 
się nad metodą pracy z drugim człowiekiem, który się znajduje w specyfi cznej 
sytuacji. Szukano odpowiedzi na to pytanie, która gdzieś tam tkwiła w na-
ukach pedagogicznych. Środowisko kuratorskie zafascynowało się metodą in-
dywidualnych przypadków. Sami kuratorzy zaczęli sprawdzać, czy ta metoda 
będzie działać w praktyce sądowej. Powiedziałabym tak, że rozwój myśli o ku-
rateli zawodowej i całej koncepcji reformy przebiegał od modelu postępowania 
z przypadkiem do modelu kurateli sądowej. W latach siedemdziesiątych po-
szukiwaliśmy z całym zespołem kuratorów stylu pracy z indywidualnym czło-
wiekiem. W pedagogice, i to była jakby inspiracja, kuratelę łączono z opieką 
nad podopiecznym, sprawowaną przez kompetentną osobę, oraz z resocjaliza-
cją w środowisku otwartym. Takie myślenie stało się podstawą późniejszych 
poszukiwań. Wiadomo było już, że w kurateli sądowej dominowało wówczas 
postępowanie kontrolno-represyjne. Należało lub można było się przeciwsta-
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wić temu, pracując metodą indywidualnych przypadków, nieprzystosowaną 
w istocie do pracy na przykład z nieletnimi czy też z dorosłymi sprawcami 
przestępstw. Metoda ta właściwie funkcjonowała w pracy służby społecznej. 
Należało ją więc przystosowywać, że tak powiem, do warunków kurateli. Z ko-
lei model postępowania kontrolno-represyjnego nie wymaga ani wielkiego 
przygotowania osób sprawujących nadzór i większych pieniędzy, jest bardzo 
łatwy w stosowaniu, a efekty są szybkie, doraźne, jednoznaczne. Ten styl pracy 
jest w istocie doraźnie skuteczny i przyjazny dla kurateli z dominacją społecz-
nej nad zawodową. Ciągłe powroty do represji, silnego nadzoru dyscyplinują-
cego nie wynikają, moim zdaniem, z racji merytorycznych, lecz tylko fi nanso-
wych, pozornej skuteczności czy jeszcze innych względów, np. politycznych. 
Z kolei praca metodą indywidualnych przypadków, która w istocie polega na 
tym, że musi być kontakt indywidualny, i to z osobą kompetentną i życzliwą, 
ma doprowadzić do takiej sytuacji, że podopieczny sam będzie chciał i umiał 
rozwiązywać swoje problemy. To jest niezwykle trudny proces. W związku z tym 
przejście od modelu represyjnego, kontrolno-represyjnego do modelu pracy 
metodą indywidualnych przypadków stało się właściwie podstawowym kie-
runkiem zmiany w naszym myśleniu o kurateli sądowej. Chodziło o to, aby 
kuratela sądowa przekształcała się z represyjnego środka, na środek resocjali-
zacyjny realizowany w warunkach środowiska otwartego oraz za pomocą 
bardziej ludzkiej i życzliwej relacji między podopiecznym a kuratorem. Nie 
wnikając teraz w szczegóły, modyfi kację należało poczynić w metodzie pracy 
indywidualnych przypadków, żeby nie przenosić jej bezpośrednio z pomocy 
społecznej, lecz dostosować do warunków resocjalizacji. Stwierdziliśmy, że 
realizując ów priorytetowy kierunek zmian, niezbędne są zmiany natury orga-
nizacyjnej. Kurateli metodą indywidualnych przypadków nie może „robić” 
człowiek nieprzygotowany, nieżyczliwy i nieusatysfakcjonowany z pracy i tak 
dalej, prawda? W związku z tym, kiedy przyglądaliśmy się kuratorom, a i były 
robione określone badania, okazało się, że kuratorzy sądowi mieli poczucie 
bezsensowności własnej pracy, a także m.in.: poczucie bycia gorszym w sensie 
zawodowym (w relacji z sędziami) i poczucie gorszej pozycji społecznej, nie 
mówiąc o fi nansach, administracji, braku wsparcia w sensie i ekonomicznym, 
i psychicznym. W związku z tym ustaliliśmy w latach osiemdziesiątych na 
tejże konferencji, o której już wspomniałam, że kolejne kierunki zmiany są nie-
zbędne do tego, żeby móc pracować kompetentnie, merytorycznie i elastycznie 
w zależności od osoby, z którą się pracuje. Należało więc spowodować uzawo-
dowienie, czyli przechodzić powoli z kurateli społeczno-zawodowej na zawo-
dowo-społeczną, z akcentem na zawodową i z wykorzystaniem społecznej 
kurateli, ale sensownie, strategicznie, wtedy, kiedy ona jest potrzebna do przy-
padku, a nie wtedy, kiedy są lub nie ma pieniędzy albo kiedy sąd podjął taką 
a nie inną decyzję, prawda? Właśnie o to nam chodziło, aby społeczna istniała, 
ale wtedy, kiedy kurator uzna, że jest to jeden z ważniejszych środków wpły-
wu na podopiecznego. Drugim kierunkiem związanym z organizacją było po 
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prostu dookreślenie roli zawodowej kuratora sądowego. To było wręcz nie-
zbędne, bo on miał realizować podstawowe zadania w pracy z drugim czło-
wiekiem. Z tego względu stworzyliśmy model organizacyjny, który krótko 
opiszę. Mianowicie wówczas, o czym kolega mówił, kuratorzy sądowi, czyli ci, 
którzy mieli realizować pomoc, opiekę i kompetentnie realizować proces reso-
cjalizacji w środowisku otwartym, byli pracownikami administracyjnymi 
sądu. Takie usytuowanie po prostu nie dawało możliwości rozwoju ani zatrud-
niania nowych ludzi przygotowanych do pracy, ani też nie dawało jakiegokol-
wiek tytułu do realizowania tego typu poważnych skądinąd zadań. Ponadto 
kuratorzy byli pomocniczym organem sądu. To wzbudzało w naszym zespole 
bardzo wiele dyskusji i doszliśmy do następującego wniosku. Istnieją przesłan-
ki do tego, aby stwierdzić, że kuratorzy zawodowi to autonomiczna, meryto-
rycznie przygotowana grupa pracowników, przynależna do sądu jako instytu-
cji i integralnie związana z tą instytucją, zwłaszcza gdy chodzi o kuratelę dla 
nieletnich, bo już nie wypowiadam się o kurateli dla dorosłych. Okazało się 
bowiem, w wyniku głębszej analizy, że kuratorzy zawodowi mają naprawdę 
specyfi czną strukturę czynności zawodowych, których nie jest w stanie powtó-
rzyć żaden inny pracownik sądu: ani administracyjny, ani sędzia, ani nota-
riusz, ani ktokolwiek inny, kto pracuje w sądzie. Ta specyfi czna struktura była 
z jednaj strony związana z realizacją nadzoru, z drugiej – z różnymi czynno-
ściami i zadaniami dotyczącymi pracy w środowisku lokalnym, bo to miała 
być resocjalizacja w środowisku lokalnym. Wobec tego nawet w naszym umy-
śle powstał pomysł „kurator specjalista, menadżer środowiskowy”. Podobało 
mi się wtedy i dzisiaj też mi się to słowo podoba. W nim widzę jakby zasadność 
funkcjonowania kurateli w naszej rzeczywistości społecznej. Obok tych specy-
fi cznych zadań o charakterze resocjalizacyjnym kuratorzy pełnią również 
funkcję usługową, wykonując szereg czynności wspomagających sąd. Nie po-
siadają charakteru pomocniczego. Kuratorzy są organem wspomagającym sąd 
w podjęciu słusznej decyzji! W tej rozwadze, jaką wysoki sąd musi dokonać, 
tak coś pewnie waży, skoro jest ten symbol, musi mieć argumenty i wiedzę 
o tym, co ma ważyć. I tych argumentów dostarcza między innymi kurator są-
dowy, do czego w istocie sprowadza się wspomagająca funkcja kuratora. Sąd 
powinien być wdzięczny kuratorowi za to, że na przykład dostaje w miarę 
obiektywny, kompetentny materiał diagnostyczny, na podstawie którego może 
wydać sprawiedliwy i przyjazny zmianie resocjalizacyjnej wyrok, jeżeli w ogó-
le wyrok może być przyjazny. Ponadto, proszę Państwa, w naszej pracy – chcę 
powiedzieć, coś co mi bardzo leży na sercu i o czym być może niepotrzebnie 
często mówię – wspomaganie sądu polega także na wyrażaniu przez kuratora 
sugestii co do zastosowania odpowiedniego środka. W przypadku nieletnich 
sąd ma ustawowe środki do wyboru (przepraszam, nie znam terminologii 
prawniczej, Państwo wybaczą, prawda?) Są to środki konwencjonalne, ale 
przecież sądownictwo dla nieletnich, jak mnie się wydaje, to również środki 
niekonwencjonalne, bo „klientami” sądu są dzieci, młodzież, rodzice niepo-
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radni życiowo, rodzice alkoholicy czy rodziny z innymi problemami, prawda? 
Wielość problemów wymaga czasami rozwiązań niekonwencjonalnych, o tre-
ści których najbardziej zorientowany powinien być kurator sądowy. Jakie to 
mogą być środki? Na przykład napisanie przez nieletniego wypracowania na 
jakiś temat. Niekonwencjonalnym środkiem może być też zajęcie się ludźmi, 
którzy wymagają jakiejś pomocy, kupowanie cukru i innych artykułów sąsiad-
ce przez trzy dni w tygodniu. Są też i takie, które są quasi-konwencjonalne, ale 
niekonwencjonalne dla sądu, które są uruchomione i istnieją do tego w środo-
wisku lokalnym. To są wszystkie te środki, które są działaniami służb socjal-
nych lub pedagogicznych czy służby zdrowia. Naprawdę nic nie szkodzi, żeby 
kurator zaproponował sądowi, aby orzekł na przykład nieletniemu uczęszcza-
nie na trening zastępowania agresji. Proszę bardzo, może, prawda? Ponadto 
kurator, sprawując nadzór, może wykorzystywać inne środki środowiskowe. 
Jednak teraz powstaje problem fi nansowania, gdyż trzeba płacić za tego typu 
usługi i sąd może te koszta ponosić.

Drugim, że tak powiem, momentem dotyczącym kurateli i modelu kurateli, 
któremu się przyglądaliśmy, była podległość służbowa sądu. Pozwolę sobie, 
Panie sędzio, powiedzieć tak: kurator i sędzia to jest układ, nie – inaczej, to 
są naczynia połączone. Naczynia połączone to, moim zdaniem, w kategoriach 
psychologiczno-pedagogicznych relacja partnerstwa, to nie jest relacja władzy 
i o to nam w istocie rzeczy chodziło, mówiąc o modelu kurateli sądowej. I dla-
tego zaproponowaliśmy więzi z sędzią, które są niezbędne, ale one są informa-
cyjne i funkcjonalne, bo jeden bez drugiego „żyć” zawodowo oczywiście nie 
może. Są to zależności obustronne i tylko o takiej relacji można mówić. Jeśli tak, 
to kurator powinien być merytorycznym pracownikiem sądu, integralną jego 
częścią, powinien być powiązany z sędzią na zasadzie partnerstwa, nie władzy 
formalnej, nieformalnej czy tylko psychologicznej.

Zastanawialiśmy się jeszcze nad jedną rzeczą. Wówczas kurator sądowy 
(teraz myślę, że się sytuacja lekko poprawiła) nie miał możliwości awansu za-
wodowego. A przecież awans jest jednym z czynników motywujących czło-
wieka do pracy. W związku z tym pomysł Pana sędziego Strzembosza i Pani 
sędziny Stojanowskiej dotyczący stopni kuratorskich oczywiście został wtedy 
przez nas zaadaptowany, żeby zaakcentować awans poziomy, a nie pionowy. 
Ten awans poziomy miał być ściśle powiązany z uprawnieniami, prawami 
i specjalizacją kuratorską i tyle bym na temat tegoż awansu powiedziała. Kolej-
nym czynnikiem motywującym do pracy jest autonomia zawodowa. I chodziło 
nam o to, aby kuratorzy ją uzyskali, żeby mieli jednorodne kwalifi kacje i wyż-
sze wykształcenie, co zostało już zrealizowane. Chodziło też o wyższy prestiż 
społeczny zawodu kuratora i tym zagadnieniem teraz się nie zajmę, ale mam 
poczucie, że jest coraz większy. Stworzyliśmy podstawy modelu i na tym się 
kończyła rola naszego zespołu. Dalsze prace już podjęli kuratorzy – w osobie 
Andrzeja Martuszewicza, Ani Korpanty i wielu innych, Ani Bałazy, żeby po-
wstały ustawy i odpowiednie przepisy.

STASIAK_90 lat kurateli sadowej.74   74STASIAK_90 lat kurateli sadowej.74   74 2010-09-30   10:18:392010-09-30   10:18:39



Mec. Marek Markiewicz
Poseł sprawozdawca projektu ustawy o kuratorach sądowych

Praca nad ustawą o kuratorach Praca nad ustawą o kuratorach 
z perspektywy posła sprawozdawcyz perspektywy posła sprawozdawcy
Wspomnienie o współpracy z kuratoramiWspomnienie o współpracy z kuratorami
uczestniczącymi w pracach podkomisjiuczestniczącymi w pracach podkomisji

Czcigodni Państwo, bardzo chcę podziękować za zaproszenie na to dzisiej-
sze spotkanie, na I Kongres. Przysięgam, że traktowałem je jako niezasłużone, 
a te słowa, które tu padły, jako niekierowane do mnie. Powinienem w zasadzie 
powiedzieć, że jeżeli nasza formacja (mówię o AWS), a   – co trzeba podkre-
ślić – należeli do niej i Pan senator Szymański, i Pan minister Kwiatkowski, 
prawa ręka premiera Buzka, obiecała, że dokonamy jakichś reform mniejszych 
czy większych w wymiarze sprawiedliwości, to fakt, że ich dokonaliśmy przy 
Państwa pomocy nie jest żadnym powodem do zasługi. Jeżeli słyszałem tyle 
niezasłużonych słów pod moim adresem, to raczej odbieram je jako wyraz 
Państwa poczucia niemocy wtedy i braku wiary, że sprawa kuratorów zosta-
nie załatwiona wtedy i w tamtym sejmie. Gdy zastanawiałem się, co mam tu 
powiedzieć, to wczoraj wpadłem na pewien pomysł, który mnie odmłodził 
zresztą o dziesięć lat, spojrzawszy na drzwi windy w tym ośrodku. Czy Pań-
stwo zauważyli, jaki jest tam napis? „Przed wejściem proszę się upewnić, że 
za drzwiami jest kabina”. Poczułem się odmłodzony, dlatego że taki napis był 
na drzwiach windy w starym domu poselskim w 1990 roku. Szalałem wtedy 
z radości, czując i widząc, że to jest ówczesne poczucie normy. Dziś jesteśmy 
przyzwyczajeni, że samochód, który kupujemy, ma sprawny silnik, że winda 
na pewno będzie za drzwiami, a że za drzwiami będą schody, bo nie zawsze 
były, ale potem sobie pomyślałem, że to była dobra wskazówka w pracy po-
selskiej. Raz się już wtedy przekonałem o tym, że musi kilka elementów grać 
ze sobą, jeżeli się wprowadza prawo. Wprowadzanie go nie jest sztuką, dopie-
ro jego internalizacja jest sztuką i przekonanie posłów, którzy je uchwalają, 
a także tych, którzy je wykonują. Przekonałem się o tym jako sprawozdawca 
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małej konstytucji, kiedy dość długo rozwodziłem się na trybunie o nadzwyczaj 
szerokich uprawnieniach prezydenta do rozwiązania sejmu. Jeden z posłów, 
pomińmy jego nazwisko, niezwykle znany dzisiaj, zwrócił się do Marszałka 
i powiedział: „Panie Marszałku, poseł Markiewicz uprawia obstrukcję przez 
zagadanie”. Za rok Pan prezydent Lech Wałęsa zechciał rozwiązać sejm, wtedy 
ten sam poseł podbiega w świetle refl ektorów i mówi: „Ty, czy on mógł to zro-
bić?”. Mogłem tylko powiedzieć: „Było słuchać”. 

Ale wtedy właśnie, jeżeli już mówimy o ustawie o kuratorach, tak myślę, 
czy rzeczywiście nie było takiej sytuacji, w której windy nie było za tymi 
drzwiami, kiedy projekt został złożony do laski marszałkowskiej. I zaręczam 
Państwu, że tej windy nie było. A to z kilku powodów. Po pierwsze, taki epizod, 
gdy pojawił się w komisji program tej ustawy o kuratorach. Oto jeden z posłów 
bąknął: „Co znowu o pszczelarzach”, a wyrażała ta wypowiedź przekonanie, 
że nie ma powodu do uchwalania ustaw poświęconych poszczególnym zawo-
dom. Pierwsza faza, bardzo trudna dla przyszłego posła sprawozdawcy, to 
było wskazanie, że nie chodzi o kuratorów oświaty, na punkcie których miał 
jeden z posłów uraz po maturze swego syna, ale o zupełnie innych kuratorów 
i że to są osoby niezwykle ważne. Trzeba było przeprowadzić pracę organiczną 
i tłumaczyć, że każdy, kto był w sądzie, zastanawiał się od dawna, czy kurator 
to organ pomocniczy, czy taki, który ma współdziałać w wykonaniu, szcze-
gólnie w sądach rodzinnych, orzeczeń wydawanych przez te najpotężniejsze 
na świecie organy. Bo żaden sąd najwyższy, żaden trybunał konstytucyjny nie 
ma takiej władzy jak sędzia rodzinny orzekający jednoosobowo, bo jeżeli coś 
zepsuje, to już żadna siła tego nie naprawi. O tym każdy, kto był w sądzie, 
a wśród naszych członków komisji kilku takich było, wiedział dobrze. A za-
tem czy ustawa? Wcale to takie oczywiste nie było, dlatego że wystarczyłoby 
wydać rozporządzenie; zresztą ono było wydane na temat zasad wynagradza-
nia kuratorów. Po drugie – jaka ustawa? Okazało się, że nie była to ustawa 
rządowa. Była to ustawa, która wyszła ze środowiska zawodowego i przez to 
środowisko przygotowana. Nie wiem, czy Państwo policzyli – tylko pięć ta-
kich ustaw zostało do tej pory, w dwudziestoleciu sejmu uchwalonych, w tym 
ustawa na przykład o radiofonii i telewizji, co natychmiast mnie związało 
z Przewodniczącym Martuszewiczem, który ten pomysł zaczął tworzyć, opie-
rając się na dorobku osób, które tu występowały. Ale ustawa, która pochodzi 
nie z sejmu, nie z rządu, z góry była skazana na zagładę, tak jak kilka innych, 
które przez sejm przeszły, ale z niego nie wyszły. Muszę powiedzieć, że gdy 
przewodniczący Iwanicki po porozumieniu z premierem Buzkiem, którego 
rolę tu jeszcze raz podkreślę, wskazał karzącym palcem moją osobę, to był 
to ślad, że będzie jakaś determinacja w przeprowadzaniu tej właśnie ustawy 
w najgorszym możliwym momencie. Proszę pamiętać, że w 2000 roku rząd 
był już mniejszościowy i musiał szukać dla przeprowadzania ustaw sojuszy 
dalej idących niż w obrębie własnego zaplecza. Rząd miał dużo większe kło-
poty, nie umniejszając rangi problematyki kuratorów, chcąc zakończyć swoje 
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podstawowe reformy, o których znaczeniu dziś się zapomina, a które zostały 
jednak przeprowadzone. I jeżeli doszło do tego, że dyskretne, i tu się pojawia 
postać Pana ministra Kwiatkowskiego, zainteresowanie premiera tą ustawą, 
wyrażone pytaniem: „O co tam chodzi, o co idzie ta awantura z Ministerstwem 
Sprawiedliwości?”, doprowadziło do spotkania, na którym zaczęliśmy mówić 
początkowo kolokwialnie, potem coraz konkretniej, co potem przeniosło się na 
posiedzenie klubu o pewnej idei.

Niezwykle uważnie dzisiaj słuchałem Pana ministra, który mówił o idei 
wymiaru sprawiedliwości, w istocie tej samej, która była nam bliska wtedy. 
Mówiliśmy, przytaczając doktrynę Napoleona, który rzekomo powiedział, że 

nie jest ważne, kto rządzi państwem, czy jest to cesarz taki czy siaki, czy taki 
premier czy inny. Państwem rządzi wójt – ten, z którym człowiek się spotyka, 
wójt, policjant, czyli ten, który reprezentuje państwo i to jego działania dają 
obraz państwa obywatelowi, a nie premiera czy prezydenta. 

Niemądry policjant, sędzia, który wyda niemądre orzeczenie, choć zdarza się 
to niezwykle rzadko, burzy powagę państwa sto razy bardziej niż niemądrzy 
politycy w całym sejmie, to jest prawda. 

I mówiliśmy, że jeżeli orzeczenie sądu rodzinnego ma być skuteczne i z sen-
sem wykonane, to ono właśnie będzie budziło poczucie prawa, praworządności 
i pewnej idei ustroju, który chcieliśmy budować. A, proszę Państwa, wcale nie 
było to takie proste, gdyż kiedy już przepchnęliśmy pytanie: „Czy to ma być 
ustawa?”, to pojawił się problem samorządności. Uczciwie Państwu powiem, 
że odżyły wtedy emocje z roku 1991 czy 1992, kiedy w trakcie dyskusji nad 
małą konstytucją pytaliśmy właśnie o samorząd sędziowski. Wówczas miała 
miejsce awantura w sejmie, bodaj największa z ustrojowych, w jakich brałem 
udział. Ówczesny minister sprawiedliwości, wielki przecież i znany adwokat, 
mówił, że nie ma co wierzyć w to, że środowisko sędziowskie się oczyści, zre-
formuje, że ono wdroży się do demokracji, bez nacisku z zewnątrz. I była też 
grupa, przyznam, że do niej należałem, która uważała, że to samorząd będzie 
remedium na wszystkie poprzednie kłopoty wymiaru sprawiedliwości. W 1998 
czy 2000 roku te nasze nadzieje nie były spełnione i muszę wam szczerze po-
wiedzieć, że do dzisiaj nie są, a pod adresem samorządu sędziowskiego kie-
rowane są różne uwagi przez Pana premiera, a także przez Pana prezydenta. 
Są wciąż formułowane nadzieje na lepsze funkcjonowanie, także samorządu, 
samoorganizacji sądu, a więc jeżeli w 2000 roku pojawił się sygnał, że ma być 
jeszcze jedna grupa samorządna w obrębie wymiaru sprawiedliwości, to prze-
ciwników był legion, a wszyscy mówili: „No i co się zdarzyło przez siedem 
lat”, kiedy w wielu przypadkach traktowano wymiar sprawiedliwości jak ja-
kieś ciało obce wręcz w stosunku do tego pędu reform, które chciały formacja 
nasza i obecna przeprowadzić. To było bardzo trudne, to było tym trudniejsze, 
że właśnie środowisko, które samo przygotowało ustawę, domagało się wyłą-
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czenia niezwykle silnego nadzoru ministra. Jeżeli dzisiaj Pan minister powie-
dział o Przewodniczącym Martuszewiczu, że „jest sympatycznie skuteczny”, 
muszę powiedzieć, że wtedy był sympatycznie skuteczny i dynamiczny, jak 
buldożer na najwyższych obrotach. Muszę to po latach powiedzieć, dlatego że 
nie wiadomo do dziś, jakim cudem, doprowadził Przewodniczący Martusze-
wicz do tego, że komisja przyjęła społeczny projekt jako własny. Działo się to 
z poparciem nas wszystkich, przy oporze wielu posłów, ale to był pierwszy bój 
i to było pierwsze zwycięstwo. Przewodniczący Martuszewicz był w ataku, ale 
ze skrzydłami. Na skrzydłach byli Pani kurator Korpanty i Pan kurator Rzep-
niewski, niezwykle spokojny, ale gdy stanęli naprzeciwko trójki ministerstwa 
sprawiedliwości, która przyszła ze śmiercią w oczach, słysząc, że ma być wpro-
wadzony jakiś nowy element samorządu, nie oddali pola. 

Urzędnicy Ministerstwa Sprawiedliwości – to Pan minister już wie – z za-
łożenia przyjmują, że uszczuplanie ich władzy urzędniczej nie należy do ich 
ulubionych zajęć. 

W związku z tym Pan Przewodniczący Martuszewicz służył jako sonda 
polityczna i resortowa zbierająca opinie i nastroje. Pamiętam, że gdybym wte-
dy poprosił go o zastrzeżony telefon do Pana Boga, to na pewno bym go dostał, 
nie mówiąc już o innych, pomniejszych osobach. Znakomicie oddawał nastroje 
wszystkich, którzy w tej sprawie mogli przeszkodzić. To było bardzo ważne 
rozpoznanie. 

Pan Kurator Rzepniewski dodawał argumenty, które musiałem jakoś tam 
obronić przed delegacją Ministerstwa, ale to był konfl ikt, oczywisty, ustrojowy 
konfl ikt wokół takiej grupy pomocniczej, ledwo wystającej ponad grupę sekre-
tarek sądowych, bo taką mniej więcej opinię o kuratorach mieli przedstawiciele 
Ministerstwa i tak też traktowali Państwa grupę.

Byłem tego świadkiem. Bo, drodzy Państwo, przywołując szereg spraw, 
w których sam stawałem w sądzie, wiedziałem, że to jest problem i ustroju, 
i wynagrodzenia, przy czym o wynagrodzeniu na razie nie mówmy. Zbliżał 
się rok 2001. To, że ominęły nas wcześniejsze wybory, to było jedno, ale wybory 
czekały za chwilę. 

Pamiętam wielkie przemówienie „ojca Antoniego” – tak niektórzy nazy-
wali Pana senatora Szymańskiego, którego bliskość świętości była powszech-
nie uznawana. Na posiedzeniu klubu wygłosił ni stąd ni zowąd poważne 
przemówienie o roli rodziny jako podstawowej komórki, na której musimy 
budować ustrój państwa. Zręcznymi ruchami wygłosiliśmy przemówienie 
o roli instytucji w życiu państwa, instytucji wymiaru sprawiedliwości, proce-
dur, tego, by prawo realizowało jakiś cel Rzeczypospolitej. Wiedzą Państwo, 
jakie wtedy, w czasie debaty sejmowej zadaliśmy pytanie? Czy jest na pewno 
dla sejmu jasne to, w imieniu jakiej Rzeczypospolitej sądy wydają wyroki? Bo 
one nie wydają wyroków w imieniu kodeksu karnego i kodeksu postępowa-
nia karnego, tylko w imieniu Rzeczypospolitej. Czy była jedność celów, takie 
przekonanie, o co Rzeczypospolitej idzie? Czy rzeczywiście chcemy doprowa-

STASIAK_90 lat kurateli sadowej.78   78STASIAK_90 lat kurateli sadowej.78   78 2010-09-30   10:18:402010-09-30   10:18:40



79M. Markiewicz. Praca nad ustawą o kuratorach z perspektywy posła sprawozdawcy...

dzić tylko do tego, żeby zmniejszyć przestępczość czy żeby tych ludzi, którzy 
weszli na drogę przestępstwa, przywrócić społeczeństwu. Czy chcemy tego, 
żeby zmniejszyć liczbę rozwodów czy też skutki tych rozwodów, które były 
bolesne na każdym kroku, a każdy prawnik praktyk wie, że w orzeczeniach 
sądów rodzinnych dochodzimy tylko do pewnej granicy, bo one niczego tak 
naprawdę nie załatwiają. Dlatego z taką uwagą słuchałem tego, co mówiła moja 
przedmówczyni. 

Tak się dziwnie złożyło, że po przemówieniu „ojca Antoniego”, które było 
późno wieczorem, na posiedzeniu klubu Pan premier Buzek, którego rola 
w przeprowadzeniu reform (to był bardzo mądry premier) jest niedoceniona, 
choć jest ogromna, wiedział, że musi się postawić, muszę użyć tego słowa, mi-
nistrowi sprawiedliwości, który wcale nie chciał przeprowadzania tej ustawy, 
ale premier powiedział, że to przejdzie i przeszło. 

Gdyby Państwo porównali daty zmian na stanowiskach ministra sprawie-
dliwości i szefa Komisji Sprawiedliwości, to jest pewna koincydencja w wyzna-
czeniu terminu głosowania tej ustawy. 

To są oczywiście małe przyczynki tylko do historii tych sporów, które 
chciałem dla przestrogi czy na przyszłość, skoro to jest I Kongres, powiedzieć 
Państwu.

Chwała tym, którzy zmobilizowali dużą liczbę osób, które nie zarabiały na 
tym, do tego, żeby opracować ustrój swojej grupy zawodowej. Dlatego oddaję 
Panu Przewodniczącemu Martuszewiczowi chwałę tutaj po latach, bo gdyby 
nie on i nie jego pełni determinacji współpracownicy, którzy wypracowali mo-
del, to tej ustawy by nie było albo byłaby urzędnicza, jak większość projektów 
każdego rządu, a są to projekty często bez serca, bez takich emocji tworzone, 
jak w tej ustawie zostały zawarte. To pierwsze, co uczciwie muszę powiedzieć, 
jako świadek tych wydarzeń. 

Po drugie, zawsze będzie spór o to, kto jest ważniejszy w sądzie. Ten spór 
pojawił się dzisiaj już przy tym organie pomocniczym i myślę, że jeżeli ta 
Ustawa nie zostanie zmieniona, z ograniczeniem autonomii kuratorów, ich 
współdziałania z sądami, to nikomu ujmy to nie przyniesie, a da tylko pożytek 
porządniejszym wykonaniom orzeczeń. Po trzecie wreszcie, gdy pojawił się 
argument fi nansowy, a on był najtrudniejszy (ważne jest, by Państwo pamię-
tali, że wisiała „dziura Bauca”, która potem przez następnego premiera została 
nazwana „wirtualną dziurą” i to było jedyne prawdziwe oświadczenie tego 
premiera), te przeszkody fi nansowe, często przez każdy rząd w naturalny 
sposób eksponowane, wtedy zostały przełamane przynajmniej przez gwa-
rancję rocznego odwleczenia, ale już pewnego, bo zawartego w Ustawie. To 
był krok, który być może, obok zasług twórców tej Ustawy, był motywacją do 
pracy, która powinna rozwijać się tak pięknie, jak wynikało z przemówień tu 
wygłoszonych. Dlatego serdecznie gratuluję Państwa reprezentantom sprzed 
dziewięciu lat. To naprawdę wielka zdobycz, a mówię to naprawdę odpowie-
dzialnie, dlatego że jestem świadkiem zaniku samorządu dziennikarskiego 
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ze wszystkimi tego konsekwencjami. Jestem świadkiem zaniku samorządów 
zawodowych i innych, na których opierały się całe sektory państwa, łącznie 
z samorządem mojej korporacji. Jestem głęboko przekonany, że nie ma lepszej 
drogi do uzdrowienia – tu będę mówił o wymiarze sprawiedliwości, bez ta-
kich entuzjastów i takich pasjonatów swojego zawodu, jakimi byli Państwa 
przedstawiciele. Dlatego jestem przekonany, że na drugim kongresie będzie 
inny poseł sprawozdawca i nowa ustawa będzie jeszcze lepsza, czego serdecz-
nie Państwu życzę. Dziękuję.
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Andrzej Rzepniewski
Kurator Okręgowy Sądu Okręgowego w Białymstoku, 
Zastępca przewodniczącego Krajowej Rady Kuratorów

Prace nad ustawą o kuratorach sądowychPrace nad ustawą o kuratorach sądowych
z perspektywy dziesięcioleciaz perspektywy dziesięciolecia
Doświadczenia z pracy w zespole Doświadczenia z pracy w zespole 
Ministerstwa Sprawiedliwości Ministerstwa Sprawiedliwości 
oraz podkomisji Sejmu RP ds. ustawy o kuratorachoraz podkomisji Sejmu RP ds. ustawy o kuratorach

W niniejszym artykule przedstawiam skróconą chronologię wydarzeń bez-
pośrednio związanych z uchwaleniem ustawy o kuratorach. Zamierzam również 
przypomnieć o znaczeniu nielicznych (spośród wielu) osobach, które swoim zaan-
gażowaniem, często bezinteresownym, podyktowanym głębokim przekonaniem 
potrzeby działania w słusznej sprawie, przyczyniły się do sukcesu, jakim było 
ostateczne przyjęcie ustawy o kuratorach, a później jej wejście w życie.

Chciałbym również podjąć próbę oceny znaczenia ustroju kurateli okre-
ślonej w ustawie w sprostaniu realizacji zadań, jakie stawia przed probacją 
polityka karna.

Oto subiektywne kalendarium wydarzeń, które miały wpływ na uchwale-
nie ustawy o kuratorach sądowych. 

6 czerwca 1997 roku uchwalono kodeks karny wykonawczy. Art. 176 upo-
ważnił Radę Ministrów do wydania rozporządzenia określającego między 
innymi „organizację kuratorskiej służby sądowej”. Zapis ten zawisnął nad 
głowami kuratorów jak groźba miecza rozdzielającego ich ostatecznie na dwie 
części, albowiem wykonanie tej delegacji oznaczałoby jednocześnie podział 
kurateli na tę dla dorosłych (o strukturze w miarę nowoczesnej i dostosowanej 
do stojących przed nimi zadań wynikających z nowo utworzonego wówczas 
prawa karnego) oraz na rodzinną (pozostającą w przestarzałych strukturach 
organizacyjnych). Można więc powiedzieć, że niewykonanie delegacji ustawo-
wej (rozporządzenie w takim kształcie nie zostało nigdy wydane) paradoksal-
nie dało początek ustawie. 
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17 października 1998 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie 
Delegatów Krajowego Stowarzyszenia Zawodowych Kuratorów Sądowych 
z udziałem Wiceministra Sprawiedliwości Leszka Piotrowskiego, które przy-
jęło uchwałę zobowiązującą zarząd do podjęcia prac nad ustawą o kurateli 
sądowej.

15–18 lipca 1999 roku w Radości pod Warszawą w domu prezesa Stowa-
rzyszenia Kuratorów Andrzeja Martuszewicza i z jego udziałem oraz sekreta-
rza Adama Gutenberga zespół kuratorów (w składzie: Andrzej Rzepniewski, 
Ryszard Pruszinski, Magdalena Jamza-Kałka i Grażyna Michalska) opracował 
wstępny projekt ustawy o kuratorach sądowych. Projekt następnie był konsul-
towany ze środowiskiem w oddziałach terenowych Stowarzyszenia, a uwagi 
składali zaprzyjaźnieni z A. Martuszewiczem przedstawiciele nauk prawnych. 
Projekt poprawiany był także w Biurze Legislacyjnym Sejmu z moim udziałem, 
dzięki uprzejmości mecenasa Grzegorza Kozubskiego.

12 stycznia 2000 roku do Sejmu wpłynął projekt ustawy „Prawo o ustroju 
sądów powszechnych” zawierający w art. 139 § 2 zapis: 

Zasady organizacji służby kuratorskiej i wykonywania obowiązków 
przez kuratorów sądowych oraz status kuratorów sądowych określa odrębna 
ustawa1. 

Projekt ten stanowił drugą legislacyjną kotwicę (obok wspomnianego niewy-
danego rozporządzenia) uzasadniającą potrzebę uchwalenia ustawy o kurato-
rach.

21 września 2000 roku dzięki zabiegom o poparcie u członków parlamentu 
poseł Stanisław Iwanicki, przewodniczący, umieścił w porządku posiedzenia 
Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka punkt o rozpatrzeniu 3 październi-
ka 2000 roku projektu ustawy o kuratorach sądowych.

21 września 2000 roku Minister Sprawiedliwości Lech Kaczyński wydał 
zarządzenie o powołaniu zespołu do opracowania projektu ustawy o kurateli 
sądowej pod przewodnictwem dyrektora Departamentu Spraw Rodzinnych 
i Nieletnich (DSRiN) Małgorzaty Bańkowskiej w składzie: Wojciech Dziu-
ban – wicedyrektor Departamentu Sądów i Notariatu (DSiN), Krystyna Gro-
mek – naczelnik w DSRiN, Urszula Wieczorek – naczelnik w DSiN, Maciej 
Białek – Departament Legislacyjno-Prawny, Anna Korpanty – kurator okrę-
gowy z Warszawy, Alina Kula – kurator okręgowy z Częstochowy, Krzysztof 
Bunda – kurator okręgowy z Torunia, Piotr Burczyk – kurator z Piły, i Andrzej 
Rzepniewski – przedstawiciel Krajowego Stowarzyszenia Zawodowych Kura-
torów Sądowych2.

1 Druk Sejmu RP III Kadencji, nr 1656. 
2 Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości, nr 16/00, Departament Sądów Powszech-

nych. 
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3 października 2000 roku Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka 
przyjęła jako własny projekt ustawy o kuratorach sądowych przygotowany 
przez Stowarzyszenie Kuratorów Zawodowych i postanowiła skierować go do 
dalszych prac parlamentarnych. Marek Markiewicz został posłem sprawoz-
dawcą o projekcie.

Pamiętam, że zgłoszenie się posła Marka Markiewicza do roli sprawoz-
dawcy projektu było przyjęte przeze mnie z zaskoczeniem i niedowierzaniem, 
ale jednocześnie umocniło nadzieję, że ten projekt ma wielkie szanse na sfi -
nalizowanie. Marek Markiewicz był wówczas Wiceprzewodniczącym Komisji 
Sprawiedliwości. Świeżo miałem w pamięci jego telewizyjne audycje solidar-
nościowe ze studia w Łodzi, przewodniczenie KRRiT i wiele wypowiedzi, 
które przykuwały uwagę słuchacza precyzyjną konstrukcją i logiką.

Przewodniczący Marek Markiewicz nie opuścił żadnego posiedzenia 
Podkomisji; każde spotkanie poświęcone było drobiazgowemu analizowaniu 
przepisów i ich redakcji. Taka postawa Przewodniczącego wymuszała, szcze-
gólnie na przedstawicielach środowiska kuratorskiego, ogromną dyscyplinę. 
Nie można było przyjść nieprzygotowanym. Zdawaliśmy sobie sprawę z od-
powiedzialności, że nasze potknięcie lub niekompetencja mogą wpłynąć na 
kształt ustawy, a nawet na zaniechanie projektu.

20–21 października 2000 roku odbyła się konferencja w Popowie zorga-
nizowana przez Komisję Praw Człowieka i Praworządności Senatu RP przy 
współudziale Ministerstwa Sprawiedliwości, Naczelnego Sądu Administra-
cyjnego i Rzecznika Praw Obywatelskich nt. „Probacyjne środki polityki kar-
nej – stan i perspektywy”. Po raz pierwszy został szerzej udostępniony projekt 
ustawy o kuratorach sądowych (już jako projekt Komisji Sprawiedliwości 
i Praw Człowieka). Senator Zbigniew Romaszewski, Przewodniczący Komisji 
Praw Człowieka i Praworządności, zasugerował Ministerstwu Sprawiedliwo-
ści podjęcie współpracy nad sejmowym projektem ustawy o kuratorach, a wy-
mieniona komisja senacka w przyjętej uchwale postulowała przyspieszenie 
parlamentarnych prac nad projektem ustawy.

7 grudnia 2000 roku rozpoczęła pracę powołana przez Komisję Spra-
wiedliwości i Praw Człowieka Podkomisja Nadzwyczajna do Rozpatrzenia 
Projektu Ustawy o Kuratorach Sądowych. Jej przewodniczącym został Marek 
Markiewicz, a członkami: Bogdan Lewandowski, Tadeusz Kilian i Andrzej 
Ostrowski. Podkomisja pracowała do 8 marca 2001 oraz 26 kwietnia 2001 roku 
w przerwie pomiędzy posiedzeniami Komisji Sprawiedliwości i Praw Czło-
wieka. W pracach uczestniczyli Małgorzata Bańkowska, Wojciech Dziuban, 
Krystyna Gromek i Urszula Wieczorek jako przedstawiciele resortu sprawie-
dliwości, a zaproszeni zostali Andrzej Martuszewicz i Andrzej Rzepniewski 
jako przedstawiciele strony społecznej. W posiedzeniach komisji sejmowej 
poświęconych przyjęciu sprawozdania Podkomisji Marka Markiewicza oraz 
w posiedzeniu Komisji Praw Człowieka i Praworządności Senatu RP jako re-
prezentant stowarzyszenia kuratorów brała udział również Anna Korpanty. 
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Zespół ministerialny pracował od 12.10.2000 do 27.09.2001 roku. W końcu 
stycznia 2001 roku wypracował własny projekt, a następnie (po zaniechaniu 
przez ministra sprawiedliwości nadawania dalszego trybu własnemu projek-
towi ustawy) projekty czterech aktów wykonawczych do ustawy o kuratorach 
sądowych, co sprawiło, że wraz z zakończeniem procesu legislacyjnego nad 
nią gotowy był jednocześnie, od strony merytorycznej, pakiet towarzyszących 
ustawie aktów wykonawczych.

27 lipca 2001 roku Sejm uchwalił ustawę, uwzględniając stanowisko Sena-
tu w kilku kwestiach.

Zwykle ustawy nie mają autorów. Tym razem stało się inaczej, a to dlatego, 
że z ustawą o kuratorach wiążą się wspaniałe zaangażowanie środowiska ku-
ratorów zrzeszonych w Krajowym Stowarzyszeniu Zawodowych Kuratorów 
Sądowych, ich wysłuchanie, a następnie realizacja ich postulatów dzięki wielu 
parlamentarzystom. 

Wspólnie z Andrzejem Martuszewiczem napisaliśmy zaraz po uchwaleniu 
ustawy – dla celów popularyzatorskich – tekst pt. Fakty i komentarz do niektórych 
zasad ustrojowych kurateli, który ukazał się w materiałach sejmowych. Wówczas 
napisaliśmy tam: 

Należy podkreślić, że zupełnie wyjątkowe znaczenie dla kształtu ustawy 
i sfi nalizowania procesu legislacyjnego mieli Marek Markiewicz i Stanisław 
Iwanicki, a także nieoceniony przewodnik i protektor kurateli i kuratorów – 
przewodniczący Komisji Rodziny – Antoni Szymański. Trzeba też wyraźnie 
zaznaczyć, że wszyscy posłowie potraktowali kwestię uchwalenia ustawy 
jako pierwszorzędną i dlatego możliwe było zamknięcie prac nad nią w sto-
sunkowo krótkim czasie. To dynamiczne działanie możliwe było dzięki wielu 
innym posłom i wymienić tu należy jeszcze co najmniej pozostałych człon-
ków prezydium Komisji SPC – wiceprzewodniczących: Grzegorza Kurczuka, 
Jerzego Wierchowicza i Aleksandra Bentkowskiego. Niewątpliwym jest fakt, 
iż nie mogłoby dojść do pomyślnego zakończenia prac bez woli współpracy 
i zdolności do kompromisu ze strony Rządu: ministra sprawiedliwości Lecha 
Kaczyńskiego, sekretarza stanu Janusza Niedzieli, który reprezentował rząd 
w pracach Komisji SPC i podsekretarza stanu Janusza Niemcewicza, który 
przedstawiał stanowisko Ministra Sprawiedliwości Sejmowi w trakcie pierw-
szego czytania ustawy3.

I Kongres kuratorski jest okazją, aby przypomnieć o tych osobach.
Najważniejsze zapisy ustawy, moim zdaniem, to:

1) wysokie wymagania dla kandydatów do zawodu: wykształcenie, nieka-
ralność, stan zdrowia i aplikacja kuratorska, 

2) organizacja kurateli.

3 „Biuletyn Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu, Konferencje i Seminaria” 2003, 
nr 7(51). 
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Poprzednio, przed uchwaleniem ustawy, dla każdego z tzw. pionów ku-
rateli, na szczeblu sądu okręgowego, powoływano odrębnie kuratorów okrę-
gowych. Byli oni w istocie wizytatorami, nie posiadając formalnie uprawnień 
żadnego innego nadzoru. Co prawda, w praktyce prezesi sądów okręgo-
wych nieformalnie przyznawali im również uprawnienia do zarządzania 
kadrami.

W pierwotnym projekcie rządowym było nadal dwóch kuratorów. Pamię-
tam zaskoczenie, a nawet konsternację, również niektórych kuratorów bio-
rących udział w pracach zespołu ministerialnego, kiedy zgłosiłem postulat, 
przyjęty już przez środowisko kuratorskie, aby na czele kuratorów stała jedna 
osoba. Po dyskusji i zastanowieniu pomysł znalazł poparcie przedstawicieli 
Ministerstwa i również części kuratorów.

Ustanawiając służbę, ustawa połączyła organizacyjnie dwa działy: kura-
telę rodzinną i dla dorosłych, nie likwidując specyfi ki wykonywania zadań.

Jedna służba umożliwiła elastyczność kadrową. Po siedmiu latach można 
powiedzieć, że spełniła w tym zakresie swoją funkcję. 

W 2000 roku na 3637 etatów kuratorskich 18344 było etatami kuratorów 
rodzinnych, a 1803 – dla dorosłych, a więc podział był równy. Na koniec 
2008 roku na 51955 etatów 1961 to były etaty kuratorów rodzinnych, a 3204 to 
etaty kuratorów dla dorosłych (pozostali to kuratorzy okręgowi i ich zastęp-
cy), czyli w 2008 roku prawie 62% wśród kuratorów zawodowych to kurato-
rzy dla dorosłych.

Ta proporcja nie dziwi, jeśli weźmie się pod uwagę liczbę zadań wykony-
wanych przez kuratorów obu działów. Uzasadniony jest więc wniosek, że usta-
wa spełnia oczekiwania odnośnie do racjonalizacji struktury zatrudnienia.

StandardyStandardy

Dla wyjaśnienia można powiedzieć, że standardy obciążeń kuratorów za-
wodowych są jak pensum dla nauczycieli. Początkowo odnosiłem się z rezerwą 
do tego pomysłu i zapisu, który od początku i ciągle jest wręcz atakowany. 
Mówi się, że standardów nie mają żadne grupy w wymiarze sprawiedliwo-
ści, że jest to rozwiązanie rzadko spotykane również w innych strukturach 
itd. Standardy jednak, jak myślę, sprawiły, że doetatyzowano kuratelę i jestem 
głęboko przekonany, że gdyby zapis o nich nie znalazł się w ustawie, to tych 
1558 etatów, które przyznano kuratorom od czasu wejścia w życie ustawy, po 
prostu by nie było.

4 Pismo Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 27.03.2001 r. RN III 754/15/01. 
5 Sprawozdanie MS – S40 z dnia 03.03.2009, dział 1.3. 
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Uregulowanie statusu kuratorów społecznychUregulowanie statusu kuratorów społecznych

Kuratorzy społeczni zostali funkcjonariuszami publicznymi, a ich upraw-
nienia są takie same jak kuratorów zawodowych. Otrzymali gwarancję odpo-
wiedniego w polskich warunkach zwrotu kosztów, tzw. ryczałtu. Jasny stał 
się tryb ich powoływania, a wymogi psychologiczno-fi zyczne są takie jak dla 
kuratorów zawodowych.

W 2000 roku kuratorów społecznych było 23 4316. Na koniec 2008 roku było 
ich 30 4507, a więc o 7019 więcej, co stanowi wzrost kadry społecznej o 30%. 
W tym samym czasie odnotowano 43% wzrost kadry zawodowej. 

 Mimo że dynamika wzrostu liczby kuratorów zawodowych była większa 
o 10% niż społecznych, to fakt wzrostu liczebności kuratorów społecznych czę-
sto jest oceniany negatywnie, jako zjawisko sprzeczne z założeniami modelu 
kurateli zawodowo-społecznej. Jednak nigdy nie dowiedziono wyższości mo-
delu zawodowo-społecznego nad społeczno-zawodowym. Mam wrażenie, że 
jest to konstrukcja wyłącznie teoretyczna. 

Uzasadnieniem zwiększającej się liczby kuratorów, w tym społecznych, 
jest zwiększająca się liczba zadań. Jeśli porównamy liczbę spraw kuratorskich 
podjętych w 2008 roku (656 595)8 z rokiem 2000 (428 101)9, to widać, że w po-
równywanym okresie liczba spraw wzrosła o 53%. Jeśli natomiast uwzględ-
nimy fakt, że w 2008 roku z referatów kuratorskich poprzez zmianę sposobu 
ewidencjonowania ubyło około 170 000 spraw tzw. kontroli okresu próby, to 
okazuje się, że w porównywanym okresie liczba spraw wzrosła o 93%.

Brak stosownych danych z 2000 roku uniemożliwia kompleksowe porów-
nanie liczby przeprowadzanych wywiadów. Dysponuję jedynie liczbą wywia-
dów przeprowadzonych w 2000 roku przez kuratorów dla dorosłych10, których 
było łącznie 163 605 (w tym z art. 214 kpk – 91 128, a z art. 14 kkw – 72 477). 
Natomiast w 2008 roku11 kuratorzy dla dorosłych przeprowadzili 271 692 wy-
wiady, w tym z art. 214 kpk tylko 14 967, a z art. 14 kkw – 256 725, czyli w wy-
wiadach przeprowadzanych w postępowaniu karnym nastąpił wzrost o 66%. 
Jeżeli zaś wziąć pod uwagę wywiady przeprowadzane tylko w postępowaniu 
wykonawczym – z art. 14 kkw, to wzrost wyniósł 254%. 

W obydwu porównaniach nie uwzględniono tzw. wywiadów kontrolnych, 
przeprowadzanych przez kuratora zawodowego i z jego inicjatywy, w spra-
wach sprawowanych przez kuratorów społecznych.

 6 Materiały Ministerstwa Sprawiedliwości: DSN VII 652/202/2000 oraz RN III 7005/6/01. 
 7 Sprawozdanie MS-S40, część III, działy 1.1 i 1.2. 
 8 Sprawozdanie MS-S40, część I i II, dział 1. 
 9 Materiały MS: DSN VII 652/202/2000 oraz RN III 7005/6/01. 
10 Kwestionariusz ankiety dotyczącej 2000 roku, dane MS, Departament Sądów Po-

wszechnych.
11 Sprawozdanie MS-S40, część I, dział 3. 
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W związku z powyższym wytłumaczenie zwiększającej się liczby kurato-
rów społecznych jest niezwykle proste. Jest to odpowiedź wymiaru sprawie-
dliwości na rosnące potrzeby probacji.

Pracując nad ustawą, a sądzę, że również ustawodawca, byliśmy przeko-
nani, że w polskich warunkach, biorąc pod uwagę możliwości budżetowe, nie 
będzie można zapewnić takiego wzrostu etatowego, by zadania wykonywał 
tylko aparat zawodowy, że należy stworzyć odpowiednie warunki do wyko-
nywania tych samych funkcji także przez wolontariat. 

Jak się wydaje, to się udało. Kuratorzy społeczni to społeczni funkcjonariu-
sze publiczni coraz lepiej przygotowani i coraz lepiej wykonujący pod kierun-
kiem profesjonalistów swoje powinności. Wydaje się również, że bez szkody 
dla zapobiegania przestępczości żaden rachunek zysków i strat nie pozwala 
na odpowiedzialne zrezygnowanie z liczby trzydziestu tysięcy społecznych 
współpracowników sądu. Nie bez znaczenia jest też fakt, że kilkadziesiąt ty-
sięcy osób tkwiących w środowiskach lokalnych uczestniczy aktywnie w za-
pobieganiu przestępczości, profi laktyce, udzielaniu pomocy pokrzywdzonym 
i ochronie prawnej. 

Samorząd kuratorskiSamorząd kuratorski

Aktywność przejawiana zarówno przed uchwaleniem ustawy, jak i w trak-
cie jej tworzenia uświadomiła władzy, że kuratorzy zasługują, by stworzyć im 
możliwość demokratycznego wypowiadania się w ich sprawach oraz przed-
miotu ich oddziaływań, że tej aktywności należy nadać postulowaną przez 
nich formę organizacyjną w postaci samorządu. 

Ustawa stworzyła szczebel krajowy i szczeble okręgowe samorządu. Nie 
stworzyła korporacjonizmu, o co resztą nigdy nie zabiegaliśmy. Samorząd nie 
posiada uprawnień w zakresie kontrolowania dostępu do zawodu lub awansu 
zawodowego. Poza wewnątrzsamorządowymi uprawnieniami personalnymi 
okręgowe zgromadzenia kuratorów dokonują jedynie wyboru kandydatów, 
którzy przedstawiani są prezesowi sądu w celu wskazania jednej osoby na 
stanowisko kuratora okręgowego.

Ustawa wymaga zmian. Zakres zmian jest dyskusyjny. Brak wyczerpują-
cych uregulowań w niektórych kwestiach był dostrzegany już po zakończeniu 
prac nad projektem. Pamiętajmy jednak, że wówczas, latem 2000 roku, Sejm 
kończył swoją kadencję i nie było żadnej alternatywy. To miała być pierwsza 
ustawa – gdyby nie ona, nie byłoby żadnej. 

Innymi powodami uzasadniającymi nowelizację są zmieniające się oto-
czenie instytucjonalne i społeczne, informatyzacja oraz rosnące oczekiwania 
wobec kurateli i kuratorów. 
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Podsumowując, chciałbym podkreślić, że pracując nad projektem ustawy 
z koleżankami i kolegami kuratorami, uczestnicząc w pracach zespołu mini-
sterialnego do spraw opracowania jej projektu i mając zaszczyt być obok An-
drzeja Martuszewicza reprezentantem strony społecznej w pracach Podkomisji 
sejmowej, miałem szczęście brać udział w najważniejszym dokonaniu w swo-
im życiu zawodowym, będącym jednocześnie wspaniałym doświadczeniem 
obywatelskim.
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Prof. zw. dr hab. Andrzej Bałandynowicz
„Pedagogium” – Wyższa Szkoła Pedagogiki Resocjalizacyjnej 
w Warszawie

Kliniczny model kurateli sądowej Kliniczny model kurateli sądowej 
w systemie środków probacyjnychw systemie środków probacyjnych1

WprowadzenieWprowadzenie

Z rozwojem, celami i funkcjami profi laktyki kryminalnej związane jest 
tworzenie, doskonalenie i poszukiwanie coraz skuteczniejszych środków 
i metod oddziaływania na sprawców przestępstw oraz systemu środków pe-
nalnych niezbędnych z punktu widzenia ograniczenia i zwalczania zjawiska 
przestępczości.

W tym kontekście powstała i rozwija się idea probacji, przez którą należy 
rozumieć działalność profesjonalną podmiotów na rzecz jednostek dysfunk-
cyjnych psychospołecznie w rygorach właściwych dla wolnościowych sankcji 
karno-prawnych. Defi nicji probacji podaje Stanisław Pawela: 

Probacja jest metodą postępowania z osobami, które z powodu popeł-
nienia przestępstwa poddano próbie, wiążąc je z określonymi warunkami, 
oddaniem pod nadzór sądowy i związany z nim systemem resocjalizacji2.

Potrzeby racjonalnej polityki kryminalnej nie wymuszają rezygnacji z suro-
wych środków penalnych, niemniej jednak coraz większe znaczenie zyskuje za-
sada ograniczenia ich do rozmiarów niezbędnych dla ochrony społeczeństwa.

We współczesnych rozwiązaniach legislacyjno-karnych, wszędzie tam, 
gdzie cele resocjalizacyjne można osiągać na innej drodze niż więzienie, w co-
raz większym zakresie sięga się do środków niezwiązanych z pozbawieniem 
wolności. Probacja może i powinna być systemem poprawczym, który umożli-

1 Artykuł nadesłany przez Autora na I Kongres Kuratorski.
2 S. Pawela, Resocjalizacja recydywistów w systemie nadzoru ochronnego, Warszawa 1977, s. 28.
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wia skazanemu udany powrót do społeczeństwa poprzez rzeczywisty wkład 
realizacji odwetowych, sprawiedliwości formalnej i wyrównawczej, dając jed-
nocześnie szanse rehabilitacji w ramach kontrolowanej wolności3.

Metodologia reformowania kurateli sądowej Metodologia reformowania kurateli sądowej 
dla osób dorosłychdla osób dorosłych

Istotnym elementem systemu probacji jest kurator sądowy, którego należy 
traktować jako autonomiczną instytucję prawną, wyodrębnioną w funkcjonal-
ną całość ze względu na to, że w sposób wystarczający realizuje dostatecznie 
ważne zadania dla określonego typu stosunków społecznych4. Takie ujęcie 
zagadnienia pozwala także traktować instytucję prawną (kuratelę) jako sui 
qeneris system społeczny, przez który rozumie się uporządkowany w określo-
ny sposób zbiór elementów wzajemnie powiązanych i stanowiących jednolitą 
całość5. System społeczny jest zatem modelowym układem strukturalnym 
nastawionym na osiąganie pewnych celów przez podmioty zorganizowane 
w określoną całość. W związku z tym instytucja kurateli sądowej może być 
rozpatrywana jako taki właśnie system społeczny powołany do wykonywania 
określonych funkcji, zadań i czynności z zakresu polityki kryminalnej.

Rozpatrywanie kurateli jako systemu w ramach szerszej zbiorowości – 
makrosystemu (probacja), narzuca potrzebę prowadzenia analiz reformator-
skich w dwóch zasadniczych, wyodrębnionych ze względów poznawczych, 
płaszczyznach:
1) Przedmiotowej – obejmującej cele, funkcje, środki oraz wzajemne powiąza-

nia między poszczególnymi zadaniami;
2) podmiotowej – obejmującej zbiór stosunków interpersonalnych, system 

stanowisk i pozycji społecznych uczestników systemu oraz instytucji biorą-
cych udział w realizacji jego celów i wzajemne powiązania między nimi6.
Analiza systemu społecznego w płaszczyźnie przedmiotowej jest dokony-

wana zazwyczaj za pośrednictwem opisu i oceny zadań, które mają w efekcie 
przynieść osiągnięcie założonego celu. Mówiąc o ocenie działań realizujących 
cele systemu, mamy na myśli wartościowanie wzajemnych sprzężeń między po-
szczególnymi zadaniami i ich grupami z punktu widzenia współprzyczyniania 
się do realizacji celu głównego7. Zadania jednorazowe bądź rodzajowo zbliżone 
do siebie, powtarzające się, możliwie stabilne, które są jednocześnie środkami 

3 H. Kołakowska-Przełomiec, Zapobieganie przestępczości – studium kryminologiczne, 
Wrocław 1984, s. 49 i n.

4 K. Opałek, J. Wróblewski, Zagadnienia teorii prawa, Warszawa 1969, s. 93.
5 J. Zieleniewski, Organizacja zespołów ludzkich, Warszawa 1967, s. 46.
6 M. Mazur, Cybernetyczna teoria układów samodzielnych, Warszawa 1966, s. 57.
7 C. Czapów, Socjotechnika w zakładzie pracy, Warszawa 1975, s. 55 i n.
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do osiągnięcia celu końcowego, nazywamy funkcjami8. W każdym systemie 
społecznym można za Parsonsem wyróżnić cztery zasadnicze funkcje:
1) zewnętrzno-celowościową,
2) zewnętrzno-instrumentalną,
3) wewnętrzno-celowościową,
4) wewnętrzno-instrumentalną9.

Funkcja zewnętrzno-celowościowa polega na zrealizowaniu przez dany sys-
tem społeczny celu na rzecz środowiska zewnętrznego (całego społeczeństwa).

Funkcja zewnętrzno-instrumentalna sprowadza się do przystosowania 
realizacji celów do konkretnych warunków, ich kształtowania w taki sposób, 
aby możliwe stało się osiągnięcie założonych celów, a także do wyboru osób 
objętych działaniem tego systemu oraz takiego wyznaczenia zasad jego ko-
operacji z innymi podsystemami powiązanymi funkcjonalnie, aby osiągnąć 
założony cel.

Funkcja wewnętrzno-celowościowa dotyczy zabiegów polegających na 
ustaleniu celów etapowych (środków do celu głównego) i ich realizacji.

Funkcja wewnętrzno-instrumentalna obejmuje wielopodmiotowe działa-
nia umożliwiające kooperację (pobudzanie, porozumiewanie się), a zatem te 
zadania, które pozwalają na osiągnięcie postulowanej organizacji działaniami 
oraz likwidowanie napięć i konfl iktów wewnętrznie dezintegrujących system10. 
Zaproponowany schemat analityczny pozwoli przejrzyście przedstawić regu-
lację prawną kurateli sądowej, która wchłania elementy materialno-prawne, 
proceduralne, wykonawcze i kontrolno-nadzorcze, a ponadto zapewni możli-
wość rozważenia elementów przynależnych tematycznie do różnych dyscyplin 
prawa karnego we wzajemnej zależności.

Do warunków koniecznych do przeprowadzenia reformy kurateli dla 
osób dorosłych można zaliczyć:
1) powszechne uznanie, że kara pozbawienia wolności na gruncie polityki 

legislacyjnej powinna być sankcją penalną tylko dla określonych rodzajów 
czynów przestępnych i sprawców, wobec których cele kary mogą być zreali-
zowane ze względów prewencyjnych oraz z punktu widzenia racjonalnego 
i efektywnego systemu karania jedynie w warunkach izolacji więziennej;

2) wprowadzenie kar pośrednich oraz systemu probacji stwarzającego pod-
stawy do rozbudowania katalogu środków penalnych, gwarantujących ich 
stosowanie według reguł ekwiwalentności, sprawiedliwości powszechnej 
oraz rzeczywistych kosztów jednostkowych i społecznych;

 8 T. Parsons, General Theory in Sociology [w:] K. Merton, L. Boan, L. Cotrell, Sociology 
Today, New York 1960, s. 26.

 9 Tamże.
10 Tamże, s. 10 oraz C. Czapów, Kształtowanie motywacji i postaw, Warszawa 1976, s. 73; 

tegoż: Socjotechnika…, dz. cyt., s. 14–15; tegoż, Wychowanie resocjalizujące, elementy metodyki 
i diagnostyki, Warszawa 1978.
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3) zaadaptowanie na grunt prawa kurateli klinicznej dla osób dorosłych, bę-
dącej w istocie kuratelą o resocjalizacyjnym charakterze i autonomiczną 
służbą społeczną;

4) zmiany jakościowe systemu o charakterze strukturalnym wymagają rów-
noczesnych działań strategicznych na poziomie przedmiotu tych zmian, 
rozumianego jako mikroukład społeczny, struktur organizacyjnych oraz 
otoczenia społecznego.
Inicjatywa reformy oznacza zamiar przeprowadzenia zmian wewnątrz 

systemu, które mają na celu jego ulepszenie bądź usprawnienie. Jest to zabieg 
socjotechniczny, który lokuje się między takimi skrajnościami, jak: stagnacja 
i rewolucja.

Stagnacja jest stanem bezruchu, który charakteryzuje się rezygnacją z ja-
kichkolwiek zmian albo dokonywaniem korekt, które w niczym nie naruszają 
funkcji, zadań, struktury, lecz umacniają organizację instytucji i przebiegające 
w niej procesy, nawet jeżeli z punktu widzenia przeobrażeń w makrostruktu-
rze są one anachroniczne. Natomiast rewolucja to próba zmiany generalnej, 
o jakościowym zasięgu globalnym, która modyfi kuje organizację całej insty-
tucji i struktur systemowo z nią sprzężonych. A zatem reforma jest metodą 
modernizacyjną, która akceptując pewne stałe elementy (np. sądowy charakter 
kurateli), dąży do zmiany innych elementów systemu w celu podniesienia 
efektywności lub sprawności organizacyjnej, a nie homeostazy.

Myśl reformatorska może być inspirowana nastawieniami konserwatyw-
nymi, liberalnymi bądź radykalnymi, które decydują o granicach, głębokości 
i motywach tych zmian.

Model kurateli sądowej w ujęciu układu polifunkcyjnegoModel kurateli sądowej w ujęciu układu polifunkcyjnego

Funkcja zewnętrzno-celowościowa kurateli dla dorosłych jest zbieżna 
z generalnymi funkcjami prawa karnego i polega na utrzymaniu określonego 
porządku stosunków społecznych oraz na ochronie za pośrednictwem dozo-
ru kuratorskiego tych dóbr społecznych, które państwo uznaje za szczególnie 
cenne. Zadaniem całego systemu środków penalnych jest bowiem ochrona 
społeczeństwa przed przestępstwem jako czynem jednostkowym i przestęp-
czością jako zjawiskiem społecznym11. Mimo że wewnątrz prawa karnego 
środki penalne są zróżnicowane pod względem celów i funkcji szczegółowych, 
to jednak – rozpatrywane w kontekście polityki społecznej – podporządkowa-
ne są jednolitemu celowi: osiągnięciu takiej sytuacji, aby osoby poddane ich 
działaniom nie popełniły w przyszłości przestępstw i aby działanie ogólno-
prewencyjne powstrzymało innych członków społeczeństwa od zachowań 

11 L. Lernell, Zarys kryminologii ogólnej, Warszawa 1977, s. 38.
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inkryminowanych. Idei ochrony społeczeństwa przed przestępczością służy 
dozór kuratorski wykonywany w ramach różnych środków penalnych, nasta-
wiony na jurydyczną poprawę zachowania podopiecznych. Należy odróżnić 
zewnętrzną – jurydyczną poprawę od pedagogicznej (wewnętrznej), będącej 
konsekwencją specjalistycznych działań poprawczo-korekcyjnych wywołu-
jących zmiany w systemie zachowania jednostek. O ile bowiem poprawa ju-
rydyczna jako rezultat nacisku i zagrożenia trwa dopóki istnieje zewnętrzna 
presja, to poprawa wychowawcza jest rezultatem istotnych przewartościowań 
w systemie norm i reguł zachowań, nastawień, ustosunkowań i postaw oraz 
jest zmianą względnie trwałą i nieza1eżną od bodźców i wymuszonych sta-
nów zewnętrznych.

Projektowany model kurateli sądowej powinien jednoznacznie wypełniać 
cele nastawione na rzeczywistą poprawę w wyniku wewnętrznego przewarto-
ściowania hierarchii przekonań, norm i postaw, gdyż jest to jedyna gwarancja 
trwałej zmiany zewnętrznego działania człowieka, zabezpieczając tym samym 
ochronę społeczeństwa.

W nowoczesnej polityce społecznej podkreśla się rolę prawa jako czynnika 
kształtującego postawy społeczeństwa wobec kary, przestępcy i metod zapo-
biegania przestępczości. Wychodząc z tych założeń, należy uznać, że na treść 
funkcji zewnętrzno-celowościowej będą się składać działania, których celem 
jest uświadomienie społeczeństwu, iż można ochronić je przed przestępczoś-
cią również za pośrednictwem innych środków (w tym środków probacji 
wykonywanych przez kuratorów sądowych dla osób dorosłych) niż klasycz-
ne środki represji. Chodzi zatem o rozbicie funkcjonującego w świadomości 
społecznej mitu represji i opartego na nim rozumowania, że kara skuteczna to 
kara surowa i że wzmaganie elementów represyjnych podnosi jej efektywność. 
Jest to zadanie ważne, ponieważ represyjne postawy wobec przestępców wła-
ściwe są również czynnikom ofi cjalnym i organom wymiaru sprawiedliwości. 
Wyraża się to w tym, że polski system kamy jest jednym z najbardziej puni-
tywnych w skali światowej12. Teza o skuteczności represyjnego modelu zwal-
czania przestępczości nie znalazła potwierdzenia w badaniach empirycznych 
i zapewne na tej podstawie coraz częściej podkreśla się w literaturze potrzebę 
kształtowania innych postaw wobec kary i przestępcy13.

Funkcja zewnętrzno-instrumentalna ma charakter operacji regulacyjnych 
i w stosunku do kurateli sądowej określa krąg osób, które mogą być poddane 
działaniu tego środka oraz warunki jego stosowania i wykonywania. W efekcie 
zapewnia więc praworządne i zgodne z zasadami prawa karnego wykonaw-
czego stosowanie instytucji dozoru kuratorskiego. Instytucja kurateli sądowej 
jest zatem udziałem dwóch zintegrowanych ze sobą procesów:

12 J. Jasiński, Punitywność systemów karnych. Rozważania nad zakresem, formami i intensyw-
nością penalizacji, „Studia Prawnicze” 1973, z. 35, s. 24.

13 A. Bałandynowicz, Probacja. Wychowanie do wolności, Warszawa 1996, s. 11–38.
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1) procesu reedukacji skazanego w zakładzie karnym, którego skuteczność 
uzależniona jest od koncepcji systemu penitencjarnego i praktycznych moż-
liwości administracji więziennej oraz kuratora penitencjarnego (dozór przy 
warunkowym przedterminowym zwolnieniu, pomoc postpenitencjarna);

2) procesu resocjalizacji w warunkach wolności dozorowanej, którego efek-
tywność uzależniona jest od działań wychowawczych kuratora i wpływu 
środowiska (dozór przy warunkowym zawieszeniu, kara ograniczenia 
wolności, warunkowe umorzenie).
Wymienione elementy są ze sobą funkcjonalnie powiązane. Obydwa są 

bowiem zorientowane na osiągnięcie tego samego celu, a efekty uzyskane w fa-
zie wcześniejszej warunkują przebieg i rezultat działań po niej następujących. 
Wskaźnikiem powodzenia tych zintegrowanych ze sobą procesów jest podejmo-
wanie przez jednostkę i należyte wypełnianie konstruktywnych ról społecznych. 
Skoro w ostatecznym rozrachunku celem kurateli sądowej jest reformowanie 
postaw szczególnie niebezpiecznych jednostek, to funkcjonowanie tego środka 
należy projektować w rygorach właściwych dla wychowania resocjalizującego.

Przedmiotem oddziaływań resocjalizacyjnych jest w tym wypadku oso-
bowość sprawcy przestępstwa, podmiotem zaś sąd orzekający o zastosowaniu 
dozoru kuratorskiego. Organ ten jednocześnie indywidualizuje treść dozoru, 
dobierając adekwatny do wychowawczych potrzeb przestępcy zestaw poleceń 
i obowiązków, określa czas trwania dozoru i wyznacza kuratora sprawującego 
pieczę nad przestępcą. Projektowana reforma kurateli sądowej dla osób doro-
słych różnicuje wyraźnie kompetencje władcze w zakresie funkcji orzeczniczej 
i wykonawczej przynależne sądom i kuratorom. Zastrzega, że kurator powinien 
zyskać rangę merytorycznego organu sądu, współdecydując o wyborze środka 
karnego oraz o jego treści związanej z zaprojektowaniem dozoru w okresie 
próby. Dotychczasowy brak styczności kompetencyjnej między składem 
orzekającym wyznaczał kuratorowi rolę posiłkową, ograniczając go do wy-
konywania jedynie orzeczonego przez sąd środka. W sytuacji zmiany statusu 
pozycyjnego kuratora – przejmującego rolę obowiązkowego uczestnika postę-
powania sądowego – w zakresie orzekania o karze (środku probacji) zapewni 
się funkcjonalną łączność pomiędzy wszystkimi podmiotami kreującymi treść 
orzeczeń sądowych, a tym samym zadania decyzyjne oraz kontrolne przyna-
leżne będą także kuratorom bezpośrednio odpowiedzialnym za powodzenie 
procesu resocjalizacji w ramach dozoru. W przypadku zaś uznania, że dozór 
kuratorski powinien być realizowany strategią casework, podmiot wykonawca 
musi mieć zagwarantowane prawo do permanentnego kształtowania treści 
orzeczenia (jego ciągłej modyfi kacji) oraz do kontroli rozumianej jako spraw-
dzenie efektów przedsiębranych uprzednio działań. Zastrzec należy z całą 
stanowczością, że ta pozycja i usytuowanie procesowe kuratora nie narusza 
zakresu kompetencji sądu, meriti co do niezawisłości w sprawie orzekania 
o winie i rodzaju odpowiedzialności oraz nie podważa sądowej kontroli legal-
ności wykonywanych orzeczeń. Reforma ma w sposób jednoznaczny zmienić 
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pozycję kuratora w procesie sądowym, który dotychczas traktowany był jako 
środek, zaś sąd był wyłącznym jego dysponentem, wyznaczając kierunek reso-
cjalizacji za pośrednictwem wyboru reakcji karno-prawnej oraz programowania 
poleceń i obowiązków.

W wyniku zmiany statusu kuratora sądowego na gruncie procedury karnej 
na pełnoprawny organ sądowy kurator stanie się centralnym organem syste-
mu środków probacyjnych. Od jego postaw, indywidualnych cech osobowości, 
znajomości strategii i procedury wychowania resocjalizacyjnego zależeć będzie 
skuteczność reformowania postaw skazanych. Kuratorzy powinni zatem być 
głównymi dysponentami kształtującymi warunki stosowania i wykonywania 
środków probacyjnych, a tym samym decydować w znacznej mierze o powodze-
niu procesu resocjalizacji, ponieważ powodują zdarzenia sprawcze wywołujące 
odpowiednie reakcje u skazanych.

Kuratorzy, poza pierwszoplanową pracą z podopiecznymi, powinni wy-
konywać określone zadania wobec sądu. Poza funkcją wykonawczą oraz 
orzeczniczą w zakresie wyłącznie współdecydowania o zastosowaniu środka 
penalnego pełnią funkcję informacyjno-diagnostyczną, polegającą na obligato-
ryjnym zbieraniu i opracowywaniu danych osobopoznawczych do wydawania 
właściwych orzeczeń sądowych i udostępnieniu ich zespołom sędziowskim 
w celu zapewnienia znacznej indywidualizacji wyrokowania lub modyfi kacji 
orzeczenia sądowego. Ponadto kuratorzy pełnią funkcję doradczą, która obligu-
je ich do reprezentowania interesów podopiecznych. Zakres tych trzech grup 
zadań (funkcja orzeczniczo-wykonawcza, informacyjno-diagnostyczna oraz do-
radcza) przypisywanych kurateli sądowej musi wywoływać określone zmiany 
na poziomie mikroukładu społecznego (rozumianego jako zespół określonych 
właściwości, walorów moralnych, umiejętności i predyspozycji potrzebnych do 
pełnienia roli zawodowej kuratora) oraz na poziomie struktur organizacyjnych 
dla pracy kuratorów sądowych dla osób dorosłych.

Koncepcja środków probacyjnych (w tym dozoru kuratorskiego) opiera się 
na idei współuczestnictwa społeczeństwa w realizacji celów polityki krymi-
nalnej. W tej sytuacji kurator może korzystać z pomocy instytucji, które z woli 
ustawodawcy bądź z racji przyjętych założeń statutowych powinny uczestni-
czyć w resocjalizacji przestępców. Współdziałanie kuratora z tymi instytucja-
mi może przybierać postać obowiązku wynikającego z decyzji sądu bądź być 
samodzielną decyzją kuratora na podstawie własnej oceny potrzeb podopiecz-
nego. Rozwiązanie to pozwala kuratorowi na dużą swobodę postępowania, 
gdyż w zależności od postępów w resocjalizacji i przyjętej metody sprawo-
wania dozoru może odwoływać się do pomocy środowiska podopiecznego 
lub z takiej pomocy rezygnować. W ten sposób kurator może być wyposażony 
w możliwość decydowania o udziale rozmaitych instytucji, grup i kręgów spo-
łecznych w resocjalizacji skazanych.

Funkcja wewnętrzno-celowościowa sprowadza się w zasadzie do określe-
nia celów pośrednich i ich realizacji. Cele te są środkami do osiągnięcia celu 
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głównego. Mają zatem charakter operacji efektorycznych, ponieważ stopień ich 
osiągnięcia ma bezpośrednie znaczenie dla realizacji celu całej instytucji.

Kuratela sądowa jest środkiem nastawionym na eliminowanie czynni-
ków, które w konkretnym przypadku odegrały rolę kryminogenną. Odnosi 
się zarówno do sytuacji zewnętrznych, stymulujących proces pogłębiającej się 
przestępczości oraz tych właściwości psychofi zycznych i psychospołecznych 
przestępcy, które tworzą predyspozycje sprzyjające przestępczemu wykoleje-
niu. Całe postępowanie wykonawcze podporządkowane jest zatem zasadzie 
indywidualizacji, która polega na podmiotowym i autonomicznym traktowa-
niu każdego przestępcy i uwzględnianiu w procesie resocjalizacji niepowta-
rzalnego układu jego cech osobowościowych oraz na doborze adekwatnych do 
resocjalizacyjnych potrzeb danego przestępcy środków i metod oddziaływania. 
Jakkolwiek zasada indywidualizacji rozciąga się na proces wykonawczy róż-
nych środków karnych, to jednak nierzadko ma ona raczej charakter postulatu 
i deklaracji niż metody rzeczywiście realizowanej. Trudno bowiem wyobrazić 
sobie w obecnych warunkach organizacyjnych taki system penitencjarny, który 
w pełni realizowałby zasadę indywidualizacji. Pole manewru pedagogicznego 
jest znacznie ograniczone reżimem zakładu oraz podstawowym zestawem 
środków i metod oddziaływania penitencjarnego. Na skutek samej istoty kary 
pozbawienia wolności i bazy organizacyjnej więziennictwa ograniczona jest 
więc możliwość urzeczywistniania postulatu indywidualnego traktowania 
skazanych . W przeciwieństwie do tego środki probacyjne (dozór kuratorski) 
stwarzają rzeczywiste możliwości do indywidualnego traktowania skazanych 
i stosowania w procesie ich resocjalizacji wszystkich środków uzasadnionych 
diagnozą psychopedagogiczną.

Zadania te mogą być realizowane w wyniku reformy proponującej prze-
kształcenie obecnie obowiązującej kurateli społeczno-zawodowej na zawo-
dowo-społeczną. Najistotniejszym momentem reformy jest przyjęcie modelu 
kurateli klinicznej (wychowującej), co z kolei bezpośrednio wiąże się z wyraź-
nym zaakcentowaniem roli kuratora zawodowego, a nie społecznego, a także 
przyjęcie takiego modelu organizacyjnego, który gwarantowałby odpowiedni 
dobór ludzi na stanowiska kuratora zawodowego, a system kurateli czynił 
otwartym na twórcze przekształcenia.

Dziś są wszelkie przesłanki umożliwiające wprowadzenie zawodowstwa 
(profesjonalizmu) do sfery działalności prawno-karnej, gwarantującej pełną 
indywidualizację środków penalnych zarówno na poziomie polityki karnej, jak 
i polityki wykonawczej. Istnieje bowiem wyodrębniony system wiedzy i etyki 
zawodowej, określone umiejętności i autonomia działania, wyłącznie prawo 
do wykonywania roli zawodowej i charakterystyczne interakcje z osobami, na 
rzecz których wykonywany jest zawód14.

14 D.E. Tilbury, Casework in Contex, Oxford 1977, s. 296 i n.
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Wydaje się, że kuratela sądowa z istoty najbardziej nadaje się ku temu, aby 
wypełniać funkcje poprawcze, a zatem zapobiegać ponownemu popełnianiu 
przestępstw poprzez wychowanie przestępcy. Tej idei podporządkowane po-
winny być cele pośrednie i procedura oddziaływania. Jest to możliwe wyłącznie 
na drodze odrzucenia modelu pracy kuratora jako organizatora oddziaływań 
resocjalizacyjnych, kontrolera i patrona, kontrolera i opiekuna aktywizującego 
podopiecznego do zmiany swojego zachowania z jednoczesnym zaadaptowa-
niem modelu klinicznego (kurateli wychowującej). Odrzucenie tych wszyst-
kich wariantów pracy uzasadniają następujące względy: 
1) niedostatki istniejącego systemu opieki społecznej nie pozwalają przyjąć 

modelu kuratora organizatora, ponieważ w tym stanie rzeczy nie może on 
włączać skazanego do ogólnego systemu opieki społecznej i własnym wy-
siłkiem musi wypełniać te luki;

2) element kontroli występuje na etapie orzekania środka probacyjnego, usta-
nowienia przez sąd rygorów i powołania kuratora, natomiast w stadium 
wykonawczym kontrola nie może występować jako samodzielna metoda 
działania.
Szczególnie niekorzystne jest połączenie tak rozumianej kontroli z pater-

nalistyczną opieką (chodzi tu o opiekę, która polega na wyręczaniu, co z reguły 
powoduje instrumentalne traktowanie kuratora). Brakuje też w tym modelu 
wyraźnych oddziaływań wychowawczych.

Ostatni wariant kurateli (kontroli i opieki) sugeruje, że opieka w tym ujęciu 
nie ma charakteru wyręczania, lecz stymuluje własną aktywność jednostki. 
Jednak sprowadzanie kurateli do opieki aktywizującej wskazuje na to, że kura-
tela nastawiona jest głównie na zaspokojenie potrzeb przy współuczestnictwie 
osoby, ale z założenia nie zawiera w sobie działań wychowawczych i terapeu-
tycznych. Ponadto jest to nie tylko wnioskowanie ze sformułowania (w modelu 
tym został mocno zaakcentowany element kontroli jako czynności polegającej 
na sprawdzeniu efektów działania), lecz w tym ujęciu jest ona rozumiana także 
jako równorzędny sposób postępowania kuratora.

Argumentacja uzasadniająca kliniczny model pracy kuratora jest nastę-
pująca:
1. Charakterystyka osób (wobec których sądy stosują dozory przy warunkowym 

zawieszeniu i zwolnieniu z odbywania kary) wynikająca z badań empirycznych 
wskazuje na konieczność stosowania wobec nich specjalistycznych oddziały-
wań. Skazani cechują się znacznym stopniem nieprzystosowania społecznego, 
zaburzeniami funkcjonowania w sferze psychospołecznej i somatycznej, trud-
nościami w podejmowaniu i pełnieniu podstawowych ról społecznych, uza-
leżnieniem od alkoholu, wykolejeniem obyczajowym, trwałą utratą zdrowia, 
a nawet inwalidztwem15.

15 A. Bałandynowicz, Ludzie bez szans. Studium adopcji społecznej recydywistów, Warszawa 
1991 oraz tegoż, Nieudane powroty, Warszawa 1993.
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2. Właściwości te narzucają konieczność specjalistycznych oddziaływań, któ-
rych nie może zapewnić istniejący powszechny system opieki społecznej 
i zdrowotnej. Z tego względu zabiegi korekcyjne muszą być zawarte w mo-
delu kurateli16.

3. Skazani znajdują się w opresyjnej sytuacji przymusowej, którą tworzą mię-
dzy innymi: fakt uprzedniego odbycia kary, związane z tym przeżycia oraz 
reakcja otoczenia, zmiany sytuacji życiowej i okoliczności ustanowienia do-
zoru kuratorskiego (środka probacji).

4. Osoby te ze względu na trudną sytuację potrzebują pomocy, a jednocześnie 
skłonne są do zwracania się o nią.

Funkcja wewnętrzno-instrumentalna kurateli obejmuje te wszystkie działa-
nia, które tworzą warunki sprzyjające resocjalizacji przestępców. Będą to w szcze-
gólności: granice uszczuplenia wolności osób objętych systemem kontrolowanej 
wolności, wynikające stąd rygory, obowiązki i polecenia, środki i metody pracy 
resocjalizacyjnej rozumiane jako właściwa temu typowi resocjalizacji procedura 
oddziaływań poprawczych, kontrolno-nadzorcze uprawnienia sądu jako orga-
nu wykonującego orzeczenia, działania represyjne zapewniające poddanie się 
skazanego rygorom wynikającym z istoty probacji i dyspozycjom podmiotów 
organizujących i wykonujących program resocjalizacji oraz granice zakreślają-
ce czas trwania probacji (dozoru kuratorskiego).

Wymienione działania mają bezsprzecznie charakter operacji stymulują-
cych17. Ranga tych działań w całokształcie instytucji probacyjnych pozwala 
określić ich treść jako pedagogiczną. 

Przyjęcie klinicznego modelu kurateli sądowej dla osób dorosłych każe 
poszukiwać takich rozwiązań proceduralnych, które uwzględniałyby zawarte 
w nich warunki osobowe i sytuacyjne. Wydaje się, że na użytek proponowanej 
reformy bodaj najodpowiedniejszym stylem postępowania jest casework. We-
dług Hamiltona, casework jest sumą działań i usług ukierunkowanych na po-
moc jednostce w rozwiązywaniu istotnych życiowych problemów rzutujących 
na sferę jej postaw. W procedurze oddziaływania, opartej na diagnozie przy-
padku, należy stosować bezpośrednie i pośrednie metody pracy (świadczenie 
praktycznych usług oraz oddziaływania środowiskowe)18. Oddziaływanie bez-
pośrednie jest procesem przebiegającym w toku osobistego kontaktu kuratora 
ze skazanym i ma na celu wywieranie wpływu na sferę postaw (wychowanie) 
oraz korygowanie psychicznego funkcjonowania jednostki (psychoterapia). 
Jeśli chodzi o metody wychowawcze stosowane w warunkach kurateli, to 
sprowadzają się one do oddziaływań werbalnych, organizowania sytuacji oraz 
wpływu osobowości kuratora na podopiecznego.

16 Ekspertyza Komitetu Badań i Prognoz „Polska 2000”, Warszawa 1979, s. 112.
17 C. Czapów, Kształtowanie…, dz. cyt., s. 73.
18 G. Hamilton, The Theory and Practice of Social Casework, New York 1961.
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Zabiegi psychoterapeutyczne w sytuacji przyjęcia w ramach reformy mode-
lu zawodowo-społecznego w miejsce społeczno-zawodowego kurateli sądowej 
mogą sprowadzać się do zróżnicowanego stosowania w praktyce oddziaływań 
tego typu. Wymienione rodzaje świadczonych działań (oddziaływania wycho-
wawcze oraz psychoterapeutyczne) kuratorzy są w stanie skutecznie podejmo-
wać (po odpowiednim przeszkoleniu), natomiast w razie potrzeby głębszych 
oddziaływań psychokorekcyjnych pożądane jest korzystanie z agend wyspe-
cjalizowanych. Oddziaływania pośrednie obejmują świadczenia praktycznych 
usług oraz pracę na rzecz środowiska podopiecznego.

Nie można bowiem wpływać na osobowość skazanego, nie zaspakajając 
jego elementarnych potrzeb i warunków o charakterze ekonomicznym. Praca 
na rzecz środowiska powinna polegać na zapewnieniu mu wsparcia emocjo-
nalnego, przychylnego otoczenia najbliższego, które może pomóc w rozwikła-
niu sytuacji trudnych i pozytywnie wpływać na zmianę postaw osoby oddanej 
pod dozór kuratora (środek probacji). Oddziaływanie środowiskowe odbywa 
się z reguły za pośrednictwem analogicznych technik jak oddziaływanie 
bezpośrednie. Praca tego typu przybiera także formę działań korygujących 
funkcjonowanie podstawowych kręgów środowiskowych oraz włączenia go 
w nowe układy społeczne19.

Zrealizowanie warunków sprawczych reformy systemu kurateli dla osób 
dorosłych oraz zorganizowanie modelu polifunkcyjnego na użytek środków 
probacyjnych nadają merytoryczną treść strukturalnym przekształceniom 
w polityce kryminalnej. Wiąże się to z koniecznością urzeczywistnienia 
zmian w postaci zespołów pracowniczych działających w ramach danej 
struktury i dysponowania wydzieloną w tym celu częścią majątku państwo-
wego. Modelowanie sfery wewnętrzno-administracyjnej oraz materialnej 
bazy systemu kurateli dla dorosłych jest zabiegiem wtórnym, którego reguły 
i parametry oceniające opracowuje teoria organizacji zespołów ludzkich.

Tutaj należy poprzestać na zaczerpniętej z dorobku tej dyscypliny kon-
statacji, że generalnym warunkiem sprawnego działania instytucji jest ade-
kwatność rozstrzygnięć organizacyjnych do jej programowych celów i zadań. 
Funkcjonalność kurateli zostanie zachowana w rozwiązaniach aparatu wy-
konawczego w sytuacji uznania, że kuratorzy sądowi są merytorycznym or-
ganem sądu, stanowią niezależną i w pełni autonomiczną grupę zawodową, 
wyraźnie wbudowaną w skład podstawowych jednostek organizacyjnych 
sądu oraz przyznania kuratorom sądowym pozycji równoprawnej ze wszyst-
kimi organami sądowymi, co zapewni układ więzi funkcjonalnych i informa-
cyjnych w miejsce powiązań służbowych i kontrolnych z tymi podmiotami.

W tym celu niezbędnym rozwiązaniem będzie powołanie w sądach wy-
działów probacji, którymi powinien kierować kurator rejonowy. Zwierzchni-

19 A. Bałandynowicz, Probacja…, dz. cyt., 75–191.
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kiem służbowym wszystkich kuratorów pełniących służbę w danym okręgu 
powinien zostać kurator okręgowy, powoływany przez Ministra Sprawie-
dliwości spośród kuratorów zawodowych w drodze konkursu. Kurator 
okręgowy powinien wykonywać swoje zadania za pomocą biura kuratora 
okręgowego.

Nadzór nad legalnością i przebiegiem wykonywania orzeczeń sądowych 
przez kuratorów powinni sprawować prezesi właściwych sądów. Natomiast 
nadzór dotyczący prawidłowości wykonywania orzeczeń sądowych, a zwłasz-
cza stosowania metod i środków oddziaływania resocjalizacyjnego, należy 
powierzyć w całości kuratorom wojewódzkim (aktualnie kuratorom okrę-
gowym).

Tego rodzaju struktura organizacyjna będzie miała charakter spłaszczony 
bez jakichkolwiek przerostów w zakresie podporządkowania, kompetencji 
i odpowiedzialności.

Odpowiednio do tych rozwiązań terenowych należy zorganizować struk-
turę w administracji centralnej odpowiedzialną za koordynację, kooperację 
i wyznaczenie generalnych kierunków pracy dla służby kuratorskiej. Ze 
względu na dochowanie tych samych elementów, gwarantujących funkcjonal-
ność dla struktury wykonawczej, powinno się powołać w resorcie wymiaru 
sprawiedliwości samodzielny wydział probacji w ramach Departamentu Wy-
konania Kary20.

Casework Casework jako podstawowa strategia i procedura jako podstawowa strategia i procedura 
oddziaływania resocjalizacyjnego w warunkach probacjioddziaływania resocjalizacyjnego w warunkach probacji

Przez rozwój konceptualizacji probacji rozumiemy ukształtowanie się 
teorii oraz praktyczne jej zastosowanie w trakcie społecznej pracy nad przy-
padkiem. Oprócz wymienionych w poprzednim rozdziale powodów opóźnia-
jących sformułowanie strategii i metod pracy pomocowej działały jeszcze inne 
podstawowe czynniki.

Jest to różnorodność motywacji do rozwoju pracy społecznej, mającej swoje 
źródła w wielu obszarach życia zbiorowości globalnej. Wśród nich można wy-
mienić:
1) rzeczywistą troskę o zapewnienie wszechstronnych możliwości rozwoju 

osoby ludzkiej mającej swoje korzenie w wartościach religijnych i humanitar-
nych (często skupioną wokół działalności edukacyjnej i opieki zdrowotnej);

20 Propozycja ta mieści się w ramach istniejącego obecnie podziału na kuratelę rodzinną 
i kuratelę dla dorosłych. W dalszej perspektywie wskazane wydaje się jednak powołanie 
Departamentu Probacji z Wydziałami: kurateli dla dorosłych i kurateli rodzinnej.
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2) lęk przed zamieszkami, niepokojami ekonomicznymi czy rewolucją wyni-
kającą z nierównomiernego rozwoju cywilizacyjnego grup i społeczności;

3) motywacje do sprawowania kontroli społecznej chroniącej wartości po-
wszechnie uznawane w zbiorowości globalnej przed zbrodnią i dewiacją;

4) motywacje o charakterze demokratycznym, zmierzające do zapewnienia 
w ładzie konstytucyjnym państwa możliwości przeprowadzenia konsul-
tacji społecznych przy podejmowaniu przez organ władzy decyzji najważ-
niejszych dla życia zbiorowości.
Odzwierciedlając układ rzeczywistych potrzeb społecznych, probacja roz-

wijała się w różnych dziedzinach życia społecznego i wykształciła odpowied-
nie do ich istoty metody i techniki działania21.

Casework w swojej podstawowej formie był praktykowany od St. Vincent 
de Paul do Octavii Hill, ze swoim bardziej nowoczesnym źródłem w Chari-
ty Organisation Society wraz z kursami ćwiczeniowymi w London School of 
Economics na przełomie XIX i XX wieku. Za jego rzeczywisty początek jest naj-
częściej uważany rok 1917, w którym opublikowano książkę Mary Richmond 
pt. Social Diagnosis.

Richmond określa casework (społeczną pracę nad przypadkiem) jako 

sztukę rozwiązywania różnych problemów różnych ludzi przez zgodną 
współpracę z nimi, w celu zgodnego i równoczesnego osiągnięcia ich własnego 
dobra i dobra społeczeństwa22.

W nowszej literaturze natomiast casework określany jest jako metoda stoso-
wana przez pewne instytucje społeczne celem udzielenia pomocy osobom, by 
mogły skutecznie radzić sobie z kłopotami, jakie nastręcza im życie w społe-
czeństwie.

Chociaż prawdziwe jest twierdzenie, że casework powstał w Wielkiej Bry-
tanii, jego wszechstronny rozwój nastąpił jednak w Stanach Zjednoczonych, 
gdzie doszło do zderzenia zindywidualizowanego społeczeństwa angielskiego 
z wciąż żywymi tradycjami zdobywców kontynentu północnoamerykańskie-
go. Według krytyków amerykańskiego modelu casework, odszedł on od trosk 
i dążenia do podjęcia reform społecznych w kierunku dziedziny wąsko pojmo-
wanej terapii, przyjmującej poglądy psychoanalityczne Freuda z lat dwudzie-
stych i trzydziestych XX wieku. Dążył do profesjonalizmu na bazie modelu 
medycznego, skupiając uwagę na wyraźnej do określenia, umotywowanej 
głównie neurotycznie i pochodzącej z klasy średniej klienteli.

Wspomniane wyżej trendy pogłębiły się w latach trzydziestych, w dobie 
zapaści na giełdzie nowojorskiej, wskutek konieczności fi nansowego samo-

21 The Inalienable Element in Social Work. “Discussion Paper”, nr 3, British Association of 
Social Workers, 1973.

22 M. Richmond, Social Diagnosis, London 1917.
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utrzymania i odpowiedzialności dochodowej amerykańskich organizacji New 
Deal. W tej sytuacji ochotniczym i profesjonalnym agencjom pomocowym 
pozostało skupić się na caseworku rodzinnym i rozwiązywaniu problemów 
psychologicznych jednostek za pomocą terapeutycznych form oddziaływania.

Obrońcy kontynentalnego sposobu pojmowania caseworku sugerowaliby 
w tym momencie, że niemożliwe byłoby rozwinięcie teorii i praktyki postępo-
wania, gdyby skupienie się na problemach jednostek przysłoniłoby myśl o po-
wszechnej reformie systemu opieki społecznej. Otóż w Stanach Zjednoczonych 
strategia indywidualnego przypadku praktykowana była w agencjach (ochot-
niczych i profesjonalnych), z których każda rozwijała swoje kompendium me-
tod i środków oddziaływania w specjalistycznym otoczeniu profesjonalnym: 
w ramach szpitali ogólnych i psychiatrycznych, w ośrodkach zajmujących się 
oddziaływaniem probacyjnym w ramach kurateli, w instytucjach zajmujących 
się niesieniem pomocy dzieciom i małoletnim o zaburzonej sferze osobowo-
ści i ich rodzinom23. Z tej działalności, ujętej w szersze formy instytucjonalne, 
wynikała zdolność postrzegania problemów i potrzeb jednostek w aspekcie 
makrospołecznym. Do 1929 roku doświadczenia wyniesione z tych zasadniczo 
różnych obszarów życia zbiorowości globalnej zostały dokładnie opracowane 
w celu stworzenia wspólnych założeń dla działalności caseworku. Następnie 
National Association of Workers (Amerykańskie Stowarzyszenie Pracowników 
Społecznych) zatwierdziło wspólny model postępowania w pracy społecznej 
nad rozwiązywaniem problemów jednostek w poprawnym funkcjonowaniu 
w społeczeństwie.

W Wielkiej Brytanii, pod względem profesjonalnym, casework był zdecy-
dowanie działalnością marginalną, nigdy niewychodzącą na pierwszy plan 
w teorii i praktyce pracy pomocowej. Jedynie w probacji, psychiatrii i medy-
cynie zdołał zająć drugoplanową rolę. Być może na brytyjskie postrzeganie 
funkcji społecznych postępowania w ramach indywidualnego przypadku 
miały wpływ konserwatywne wartości, leżące u podstaw niepodległego bytu 
mieszkańców tej dotychczas jedynej niezdobytej europejskiej wyspy. Nakazy-
wały one rozwiązywać problemy jednostek związane z ich zbiorowym bytem 
w najbliższym środowisku rodzinnym. Wszelkie upublicznianie tych trudno-
ści podczas społecznej pracy nad przypadkiem może powodować niebezpie-
czeństwo naruszenia podstawowych dla konserwatyzmu wartości.

W Polsce w połowie lat osiemdziesiątych XX wieku zmiana w postrzeganiu 
problemów psychospołecznych jednostek stanowiła jeden z wyznaczników 
zmierzchu ery wyznawania grupowych wartości. Przełom w świadomości 
polegał na postrzeganiu ich dysfunkcji psychospołecznych przez pryzmat 
indywidualnych uwarunkowań, nie zaś jako funkcji zadań i celów, jakie ma 
człowiek wypełnić dla rozwoju społecznego. Zmianę taką ilustruje przykład 

23 G. Pearson, Social Work as the Privatised Solution of Public Ill’s, ”British Journal of Social 
Work”, Summer 1973.
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jakości układów zbiorowych istniejących w wielkomiejskiej dzielnicy War-
szawy. Okazało się, że środowisko młodej inteligencji, która powinna być naj-
bardziej życiowo usatysfakcjonowana zdobyczami sztandarowych wartości 
komunizmu (opłacaną przez państwo edukacją, służbą zdrowia, mieszkal-
nictwem itp.), po wprowadzeniu się do nowych mieszkań i rozpoczęciu życia 
w warunkach Ursynowa dotykają zaburzenia wpływające na życie rodzinne 
jego członków. Matki korzystające z dopiero co ustawowo wprowadzonych 
dwuletnich urlopów wychowawczych, odizolowane od środowiska, w którym 
poprzednio mieszkały (często ze swoją rodziną), cały dzień oczekujące na mę-
żów pracujących na kilku etatach dla zapewnienia bytu materialnego rodzinie, 
stały się gremialnie pacjentkami ursynowskiego ośrodka terapii, cierpiąc na 
depresję, psychozy, stany lękowe, załamania nerwowe itp. To, co miało stać się 
zdobyczą kolektywnego społeczeństwa, w istocie okazało się przyczyną zabu-
rzeń sfery psychospołecznej jednostek.

W Wielkiej Brytanii casework rozwinął się dzięki ustawowym (rządowym) 
agencjom pomocowym w przeciwieństwie do Stanów Zjednoczonych, gdzie 
był on praktykowany w zasadniczej części w ośrodkach ochotniczych. Ozna-
czało to występowanie wielu różnic pomiędzy tymi dwoma modelami spo-
łecznej pracy nad przypadkiem. 

Brytyjscy kuratorzy sądowi musieli zajmować się zarówno jednostkami 
niechętnie nastawionymi do działań poprawczych, jak i do nich pozytywnie 
umotywowanymi. Rodziło to odwieczny problem wykorzystania władzy 
w caseworku24. Brytyjczycy nie mogli się zatem spierać (jak to czynili niektó-
rzy teoretycy amerykańscy w latach trzydziestych i czterdziestych) o to, że 
jakikolwiek stopień koercji byłby nie do pogodzenia z caseworkiem. Dlatego 
sugerowałbym, że to brytyjska praktyka przyczyniła się w znacznym stopniu 
do rozwoju idei związanych z wykorzystaniem formalnej władzy w caseworku 
stosowanym w rygorach dozoru. 

Ponieważ w Wielkiej Brytanii casework rozwinął się głównie w rządowych 
agencjach, zobowiązywało to do udzielania ogólnodostępnej pomocy. Pod 
wpływem presji dużej liczby przypadków, zarządzeń i priorytetów ustalanych 
odgórnie narastającym obowiązkom towarzyszyło kreowanie dodatkowych 
etatów, a ich obsadę powierzono kuratorom niezależnie od posiadanych przez 
nich kwalifi kacji. 

Zobowiązania statutowe oznaczały, że casework w Wielkiej Brytanii jest po-
wiązany głównie z grupami ubogich i z dewiantami, mając niewielkie oddzia-
ływanie wśród klasy średniej (może z wyjątkiem pracy Child Guidance). Te 
ograniczenia utrudniały dostęp do wielu problemów społecznych i powstrzy-
mywały pracę prewencyjną.

24 T.C. Puckett, Can Social Treatment Be Effective?, “Social Work Today”, [14.06.73].
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Brytyjski model pomocy w warunkach probacji w zakładach karnych i po-
prawczych przyczynił się do powstania etosu pracy probacyjnej, właściwego 
dla profesjonalistów, wśród których ta forma pracy stopniowo się konstytu-
owała. Jednak to, co Brytyjczycy zawdzięczają amerykańskiemu doświadcze-
niu, jest ważne i daleko idące w skutkach. 

Oryginalność i duży zakres amerykańskiej probacji zakorzenione są w wy-
soko rozwiniętych i wyspecjalizowanych agencjach pomocowych (zarówno 
profesjonalnych, jak i ochotniczych), w innowacyjnej praktyce i – pod wzglę-
dem działalności naukowej – w University Schools of Social Work (Uniwersy-
tecie Pracy Społecznej)25.

Terapia grupowa, praca środowiskowa i opieka rezydencjalna – Terapia grupowa, praca środowiskowa i opieka rezydencjalna – 
obszary działalności kuratora sądowegoobszary działalności kuratora sądowego

Terapia grupowa powstała u schyłku XIX wieku, gdy nacisk działalności 
pomocowej kładziony był na przeprowadzenie reform społecznych. W dobie 
dynamicznego rozwoju gospodarki wolnorynkowej pracownicy wielkich za-
kładów przemysłowych walczyli o ośmiogodzinny dzień pracy. Był to również 
czas występowania pracowników socjalnych przeciw zatrudnianiu dzieci, co 
wynikało z uznania przez nich prawa człowieka do zdrowego, pomyślnego 
rozwoju i dostępu do oświaty.

Wraz z rozumieniem potrzeb ludzkich, wykraczających poza niezbędne do 
życia minimum ekonomiczne, jednostka zaczęła być postrzegana jako podmiot 
prawa.

Zawodowy kurator, reprezentujący organizację charytatywną, mógł wiele 
zdziałać, pomagając więźniowi określić i rozwiązać jego problemy lub zała-
twiają świadczenia fi nansowe i usługowe. Skazany potrzebował jednak oprócz 
tego umocnienia się we własnej grupie pozytywnego odniesienia społecznego, 
co wymagało podjęcia przez kuratora oddziaływania na jednostkę w grupie 
i na układy społeczne panujące w samej zbiorowości, których charakter od-
zwierciedlał jej jakość i istotę.

Druga wojna światowa nadała tempo, szczególnie w Stanach Zjednoczo-
nych, studiom na temat procesów grupowych. Stymulowane one były przez 
przerażenie połączone z fascynacją środkami i metodami używanymi przez 
nazizm oraz zainteresowanie podniesieniem sprawności armii (wśród kadry 
ofi cerskiej powstały tzw. T. groups). Brak lekarzy psychiatrów pracujących dla 
potrzeb armii amerykańskiej, którzy zajęliby się licznymi przypadkami wielu 
odmian nerwic trapiących służby wojskowe, doprowadził do rozwoju metod 
terapii grupowej. Zostały one wzbogacone o doświadczenia okresu powo-

25 Report of the Care of Children Committee, C.M.N.D. 6922, 1986.
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jennego: skutki przeżyć wojennych pogłębione ogromem zniszczeń, interno-
wania, obozy koncentracyjne, masowe rozstrzeliwania żołnierzy i cywilów, 
które wywarły głęboki wpływ na psychikę ludzi. Doświadczenia te stanowiły 
dramatyczny wkład do posiadanej już wiedzy na temat efektów procesów gru-
powych i ich praktycznego wykorzystania.

Terapia grupowa przewiduje wykorzystanie potrzeby wspólnej wszystkim 
jednostkom bycia akceptowanym przez otoczenie, wyrosłej z szacunku do 
samego siebie i przynależności do rodzaju ludzkiego. Celem oddziaływania 
grupowego jest:
1) na podstawie analizy przypadku – oszacowanie i wspomożenie integracji 

wewnętrznych i zewnętrznych potrzeb socjalnych osoby poddanej probacji;
2) na podstawie analizy makrospołecznej – pomoc w zmianie środowiska ży-

ciowego skazanego, gdy nie jest ono przychylne (czy wręcz wrogie) osobie, 
uniemożliwiając jej w ten sposób readaptację społeczną26.
Cele jakiejkolwiek grupy są określone przez potrzeby i system głównych 

wartości jej członków. Jednostka zdobywa poczucie wartości, a w każdym 
razie powinna, we własnej rodzinie (i to jest powód, dla którego praca z rodzi-
ną ma największe znaczenie), ale wraz z wiekiem musi ono być uzupełniane 
i podkreślane w stosunkach z rówieśnikami. Człowiek należy w swoim życia 
do trzech kolejnych grup różnego rodzaju. Są to:
1) podstawowa grupa (primary group), w której jednostka rodzi się, tj. rodzina;
2) swobodnie dobierające się grupy przyjaciół ( friendship groups);
3) grupy żywotnych interesów (vital – interests groups).

W grupach zorientowanych na rozwój, to jest w większości grup terapeu-
tycznych, kurator sądowy musi zdawać sobie sprawę ze specyfi cznych potrzeb 
każdej osoby, powinien też niekiedy zapewniać takie doświadczenia grupowe, 
które przypominają te wyniesione z grupy podstawowej, na przykład z rodziny. 
Ze względu na olbrzymią dynamikę procesów indywidualnych i grupowych 
kurator musi być szczególnie wrażliwy na występujące w grupie siły, ale jedno-
cześnie na wymogi etyczne i na własne impulsy, które mogłyby doprowadzić 
go do nadużycia autorytetu wynikającego z jego centralnej pozycji w grupie. 
Jeśli jednostka jest częścią grupy, to jej zachowanie zdeterminowane jest nie 
tylko przez jej siły wewnętrzne, lecz również przez otaczających ją ludzi. Dla-
tego kuratorzy sądowi muszą rozumieć, oprócz dynamiki jednostki, również 
dynamikę grup, czyli koncepcje procesów grupowych. Procesem grupowym 
jest siatka psychologicznej interakcji występującej w każdej grupie. Proces tera-
pii grupowej oznacza, że świadoma, pomocna siła – kurator sądowy – wkracza 
w to wzajemne oddziaływanie powiązań.

Przypomnę, że grupę stanowi pewna liczba osób oddziałujących wzajem-
nie na siebie i tworzących pewną całość, różniącą się od innych. Ważne jest 

26 Report of the Committee on Local Authority and Allied Personal Social Services, 
C.M.N.D. 3703, H.M.S.O., 1968.
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zapamiętanie tej defi nicji grupy, gdyż pozwala ona jasno odróżnić grupę od 
ludzi występujących razem przez przypadek. Kilka osób stojących razem na 
przystanku i czekających na autobus nie tworzy grupy; po prostu są razem 
w tym samym czasie. Kurator sądowy pracuje głównie z grupami, w których 
istnieje interakcja i w których możliwa jest indywidualizacja. Stopień interakcji 
może być bardzo różny w różnych grupach. Tak samo poszczególni członko-
wie grupy mogą charakteryzować się różnym stopniem interakcji.

Elementami procesów grupowych bywają podgrupy. Żadna grupa nie robi 
wszystkiego w swoim pełnym swoim, a poszczególni członkowie nawiązują 
różne interakcje z innymi. Każda grupa formuje pewną liczbę podgrup, ale, 
aby zdiagnozować grupę, należy stwierdzić, czy te podgrupy nie zagrażają 
jedności grupy, czy nie powstały ze zwalczających się frakcji lub z dogmatycz-
nego trzymania się pewnych poglądów, czy stały się przyjaznymi formacjami, 
świadczącymi o silniejszych związkach między poszczególnymi osobami.

Istotny czynnik procesu grupowego stanowi więź wewnątrzgrupowa. Jest 
to świadomość powiązań formujących grupę. Jeśli zdefi niujemy więź wyłącznie 
jako „poczucie przynależności”, możemy mierzyć efektywność grupy według 
tej więzi wewnątrzgrupowej. Więź grupowa może być też destrukcyjna. Jej siła 
może wynikać ze strachu lub głębokiej, wzajemnej zależności członków gru-
py. Przykładem więzi grupowej wywołanej strachem jest banda przestępcza, 
w której silne powiązania grupowe utworzyła żelazna ręka herszta. Więź gru-
pową opartą na współzależności prezentuje grupa chuligańska, która trzyma 
się razem od dzieciństwa i zapobiega nawiązywaniu nowych, indywidualnych 
znajomości przez okazywanie ostrej dezaprobaty każdej osobie, która próbuje 
to zrobić. W tym ujęciu więź grupowa może być silnym elementem procesu 
grupowego w sensie zarówno konstruktywnym, jak i destruktywnym.

Zasadniczy problem dotyczy prawidłowego rozumienia zjawiska wrogości 
grupowej (group hostility) oraz zaraźliwości grupowej (group contagion). Bardzo 
opanowana osoba może niekiedy wykazywać niezwykłe objawy wrogości 
tylko dlatego, że jej zachowanie staje się częścią wrogiej atmosfery grupowej. 
Może wystąpić wrogość wobec osób, które nie byłyby oceniane ujemnie, gdyby 
można było zetknąć się z nimi indywidualnie. Taką wrogość można często ob-
serwować w stosunku do grup mniejszościowych27.

Zaraźliwość grupowa jest zjawiskiem, które zauważa się, ale którego dy-
namiki jeszcze w pełni się nie rozumie. Nie wiemy, dlaczego w niektórych 
przypadkach działa ona jak czar i dlaczego, na przykład, cały obóz wrze, gdy 
dwoje lub troje skazanych zdradza objawy niepokoju. W innym przypadku 
ci sami skazani mogą nie mieć żadnego wpływu na zachowanie pozostałych 
członków grupy.

27 W.G. Runciman, Relative Deprivation and Social Justice, London 1966.
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Nie ma chyba więźnia, który nie znałby potęgi zaraźliwości grupowej 
w okresie początkowego stadium uwięzienia. Nawet cichy, spokojny, opano-
wany więzień może być wciągnięty w wir dręczącego niepokoju, wywołane-
go obawami grupy przeżywającej wspólnie doświadczenia związane z sytua-
cją utraty wolności. A każdy, kto musi przeciwstawić się prześladowaniom 
i okrutnym przesłuchaniom, wie, ile dla niego znaczy świadomość, że inni 
przeżywają to samo. Takie są właśnie aspekty zjawiska przynależności do 
grupy i zaraźliwości grupowej. Jest z tym ściśle związane wsparcie grupowe 
(group support). Kradzież rzadko jest dziełem jednej tylko osoby. Przeważnie 
jest jakiś gang, którego członkowie zapewniają sobie oparcie i wzbudzają 
w sobie odwagę. Zjawisko grupowego wsparcia wykorzystywane jest sku-
tecznie w grupach formowanych w celach terapeutycznych. Jedną z głów-
nych podstaw grupowego postępowania z ludźmi o psychicznych lub emo-
cjonalnych zaburzeniach jest właśnie wsparcie ze strony innych, którzy mają 
te same problemy.

Konfl ikty grupowe i sposoby ich rozwiązywania muszą być dokładnie ob-
serwowane. Wiadomo, że są różne drogi rozwiązywania konfl iktów, takie jak: 
odejście jakiejś części grupy („mamy dosyć”, „nie mamy złudzeń”, „uciekamy”, 
„stworzymy własną grupę”), zasada większości (największa liczba głosów de-
cyduje o akcji, bez względu na argumenty przemawiające przeciwko), zgoda 
mniejszości (rządzi większość, ale mniejszość nie czuje się pobita, gdyż zgadza 
się na akcję), kompromis (dwie pozostające w konfl ikcie podgrupy zgadzają 
się na „złoty środek”) oraz integracja (przeciwstawne opinie są dyskutowa-
ne, wyważane i przepracowywane, aż grupa podejmie decyzję zadowalającą 
każdego). Integracja jest najdojrzalszym sposobem rozwiązywania konfl iktów. 
Obserwując, jak grupa rozwiązuje swoje konfl ikty, można określić poziom jej 
dojrzałości. Pomoc grupie w dążeniu do osiągnięcia dojrzałości w działaniu 
jest jednym z obowiązków kuratora sądowego.

Nie ma dwóch ludzi, którzy prowadziliby terapię grupową jednakowo. 
Najefektywniejszym kuratorem sądowym jest ten, który potrafi  stosować 
podstawowe zasady w sposób twórczy i zdyscyplinowany. Zasady te są na-
stępujące:
1. Funkcja kuratora sądowego polega na pomaganiu i umożliwianiu działania. 

Oznacza to, że jego celem jest udzielanie pomocy członkom grupy i grupie 
jako całości w dążeniu do większej niezależności oraz w nabywaniu zdolno-
ści do samopomocy.

2. Ustalając swój sposób pomocy, kurator sądowy stosuje naukową metodę – 
gromadzenie faktów (obserwację), analizę i diagnozę – w odniesieniu do 
jednostki, grupy i środowiska społecznego.

3. Metoda terapii grupowej wymaga od pracownika socjalnego wchodzenia 
w celowe powiązania z członkami grupy i z nią. To postępowanie uwzględ-
nia świadomą koncentrację na zasadniczym celu reprezentowanej przez 
pracownika agencji oraz na potrzebach grupy wyrażonych przez jej człon-
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ków bezpośrednio lub poprzez ich zachowanie. Na tym polegają różnice 
pomiędzy takimi powiązaniami a przypadkowymi interakcjami o niespre-
cyzowanym nastawieniu.

 4. Jednym z głównych sposobów tworzenia takich powiązań jest świadome 
wykorzystanie siebie. Obejmuje to samowiedzę i samodyscyplinę w po-
wiązaniach, przy zachowaniu jednak spontaniczności.

 5. Istotna jest akceptacja ludzi, ale niekoniecznie wszystkich form ich zacho-
wania. Obejmuje ona zasadniczy szacunek i uczucie dla ludzi oraz pozy-
tywny stosunek zarówno do ich siły, jak i słabości. Takie postępowanie jest 
dalekie od sentymentalizmu; jest ono wzmacniane rozumieniem potrzeb 
jednostki i wymogami społecznymi.

 6. Włączanie się z pracą resocjalizacyjną w taki sposób, który nie burzyłby 
dotychczasowych osiągnięć grupy. Konieczne są tu umiejętność nieinge-
rowania i pozwolenie na swobodny, przez pewien czas, rozwój grupy bez 
nakładania na nią zewnętrznych rygorów.

 7. Ważne jest konstruktywne wprowadzanie ograniczeń, które powinny być 
stosowane mądrze oraz dostosowane do indywidualnych i grupowych 
potrzeb oraz funkcji agencji pracy pomocowej. Formy tych ograniczeń po-
winny być zróżnicowane. Kurator sądowy powinien głównie wykorzysty-
wać samego siebie, materiały programowe, interakcję wewnątrzgrupową 
oraz pobudzenie świadomości członków grupy.

 8. Należy pamiętać o indywidualizacji jako jednej ze specyfi cznych cech me-
tody terapii grupowej, która sprawia, że jednostka nie ginie w całości, że 
odczuwa własną niepowtarzalność i jako taka może przysłużyć się grupie.

 9. W terapii grupowej wykorzystuje się proces interakcji. Jest to umiejętność 
utrzymania równowagi w grupie, dopuszczania do konfl iktu, gdy jest on 
niezbędny, oraz niedopuszczania do niego, kiedy okaże się szkodliwy. Po-
moc osamotnionemu członkowi grupy udzielana jest nie tylko na drodze 
indywidualnego zajęcia się nim przez kuratora sądowego, ale również 
przez związanie go z innymi członkami. Pomoc udzielana jest też przo-
dującemu członkowi grupy przez wzmocnienie jego naturalnych umie-
jętności, aby stał się demokratycznym liderem zwiększającym możliwości 
grupy.

10. Metoda terapii grupowej wymaga doceniania i świadomego wykorzysty-
wania programu zarówno bezsłownego, jak i słownego (dyskusji)28.

11. Oddziaływanie środowiskowe ma na celu zapewnienie wsparcia emocjo-
nalnego oraz przychylnego nastawienia najbliższego otoczenia społecz-
nego, które może pomóc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych 
i pozytywnie wpłynąć na zmianę postaw więźnia.

28 R.E. Smalley, Theory for Social Work Practice, New York 1974.
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Wydaje się, że na rozwój oddziaływania środowiskowego ma wpływ pięć 
kierunków pracy pomocowej:
1. Planowanie społeczne.
2. Rozwój społeczny – kierunek ten był ukryty w dziewiętnastowiecznych 

ruchach reformatorskich w zakresie ograniczenia przestępczości i pomocy 
więźniom.

3. Rozwój środowiskowy – kierunek ten zrodził się prawdopodobnie u szczy-
tu ekspansji imperium brytyjskiego w czasie obejmowania przez admini-
stratorów kolonialnych nowych terytoriów.

4. Organizacja pracy środowiskowej, wywodząca się z idei społecznej pracy 
nad przypadkiem, koordynująca lokalne wysiłki ochotnicze, nastawione 
na zapobieganie negatywistycznym zjawiskom środowiskowym. Obecnie 
został ona przejęta przez ruch Community Chest w Stanach Zjednoczonych, 
który kładzie nacisk na wytworzenie motywacji promocyjno-rozwojowej.

5. Akcja środowiskowa – kierunek poszukujący dróg pomocy ludziom znaj-
dującym się w szczególnie uciążliwym położeniu społecznym.

Rozwój opieki środowiskowej nastąpił wraz z wykształceniem się teorii 
socjologicznych i wykorzystaniem ich przez ruchy polityczne. Natomiast w la-
tach trzydziestych XX wieku przyczynił się do niego ogrom nierozwiązanych 
dotąd problemów społecznych. Stan ten został pogłębiony przez recesję w ży-
ciu gospodarczym USA, odkrycie stref ubóstwa i związanych z nim patologii 
w wielkich miastach oraz rozrost biurokratycznych struktur w organizacjach 
pomocowych, działających na większą skalę społeczną (zarówno komercyj-
nych, jak i rządowych).

Oddziaływanie środowiskowe stanowiło zatem skuteczną drogę rozwią-
zywania nabrzmiałych problemów w życiu zbiorowości globalnej. Przybiera 
ono formę działań korygujących funkcjonowanie podstawowych kręgów śro-
dowiskowych skazanego oraz polegających na włączeniu go w nowe układy 
społeczne.

Ważnym kręgiem środowiskowym jest zakład pracy. Resocjalizacyjna war-
tość pracy i wpływu zespołów pracowniczych jest szeroko omawiana w literatu-
rze i mijałoby się z celem relacjonowanie zawartych w niej twierdzeń. W kurateli 
dorosłych jest to tym bardziej istotne, że model ustawowy zaleca powoływanie 
kuratorów posiłkowych w miejscu pracy, zaś badania empiryczne wykazują, iż 
forma ta spotyka się z większą akceptacją ze strony skazanych. Organizowanie 
środowiska pracowniczego wiąże się przede wszystkim z wyborem miejsca 
i rodzaju pracy. Z badań wynika, że miejscem pracy najkorzystniejszym ze 
względu na readaptację społeczną przestępców są duże zakłady przemysło-
we, dysponujące systemem szkolenia zawodowego, rozbudowaną bazą socjal-
ną oraz możliwością włączenia ich w nurt życia zespołowego. Wbrew temu 
w porządku prawnym funkcjonują przepisy zakazujące zatrudniania skaza-
nych w wielu atrakcyjnych miejscach pracy, mimo iż przepisy wyższej rangi 
w systemie źródeł prawa deklarują zasadę, że fakt skazania nie może stanowić 
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wyłącznej podstawy odmowy zatrudnienia. Nic więc dziwnego, że te zjawiska 
kreowane przez czynniki ofi cjalne na poziomie makrostruktury społecznej 
korespondują z postawami członków zespołów pracowniczych wobec zatrud-
nionych w nich skazanych. Okazuje się bowiem, iż fakt skazania jest czynni-
kiem silnie stygmatyzującym, co utrudnia osobom skazanym nawiązywanie 
pozytywnych i głębszych interakcji ze środowiskiem pracowniczym. Taka 
dyskryminacja skazanych przez stworzenie sztucznych barier formalnych 
i rygoryzm społeczny implikuje bądź bezsilność kuratora, bądź też zmusza 
do podejmowania działań przekraczających jego kompetencje i przyjmowania 
roli osoby walczącej z oporem i inercją aparatu urzędniczego. 

Równie ważne, choć z reguły pomijane w pracy kuratorskiej, jest oddzia-
ływanie na środowisko koleżeńskie, w którym skazany spędza czas wolny. 
Racjonalne wypełnianie czasu wolnego przez skazanych powinno przebiegać 
w dwóch równoległych płaszczyznach: eliminowania kontaktów z dawnym 
środowiskiem kryminogennym oraz organizowania nowego układu społecz-
nego, w którym osoby te będą skłonne do pełnienia nowych ról społecznych, 
zapewniających im globalną nagrodę większą niż role dawne. Oczywiste jest, iż 
organizując czas wolny osoby skazanej, kurator powinien zwracać uwagę na jej 
preferencje.

Opieka rezydencjalna pierwotnie stanowiła formę oddziaływania wycho-
wawczego na jednostkę, wobec której zastosowano karę pozbawienia wolno-
ści, lub którą umieszczono w zamkniętym zakładzie poprawczym czy szpitalu 
psychiatrycznym. Obecnie ta forma probacji stosowana jest wobec skazanych 
poddanych dozorowi, dotkniętych w szczególnym stopniu zaburzeniami oso-
bowości w sytuacji, gdy efektywne indywidualne oddziaływanie kuratora są-
dowego na osobę poddaną probacji w warunkach makrostruktury społecznej 
jest skazane na niepowodzenie. Umieszczenie skazanego w odpowiadającym 
jego możliwościom rozwojowym i zdolnościom samodzielnego działania oto-
czeniu, zapewniającym jednocześnie udzielenie mu natychmiastowej, specja-
listycznej pomocy, ugruntowuje w dużo większym stopniu niż w warunkach 
makrostrukturalnych powodzenie indywidualnych oddziaływań kuratora są-
dowego, zmierzających do likwidacji antyprawnych nastawień danej osoby29. 

Praktyka pracy resocjalizacyjnej w warunkach probacjiPraktyka pracy resocjalizacyjnej w warunkach probacji
na podstawie podejścia systemowegona podstawie podejścia systemowego

Teoria systemów jest próbą ujednolicenia konceptualizacji pracy realizo-
wanej w instytucjach probacyjnych. Zakłada ona, że jednostka sama w sobie 
jest „systemem” współdziałającym z innymi w bezpośrednich relacjach, a tak-

29 P. Townsend, The Last Refuge, London 1962.
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że tworzy systemy – relacje osoby dozorowanej ze współmałżonkiem, rodziną, 
sąsiadami, z innymi w czasie pracy, nauki, wypoczynku itd. Te bezpośrednie 
systemy są częścią większych powiązań – szkoły, przedsiębiorstwa, miasta 
wraz z obejmującymi je strukturami, np. związkami zawodowymi, lokalnymi 
władzami itp., które stanowią odzwierciedlenie większych, bardziej złożonych 
systemów, takich jak stratyfi kacja i podział władzy.

W tym znaczeniu teoria systemowa jest narzędziem diagnozy – środkiem do 
określania systemu lub systemów, które sprawiają funkcjonalne trudności w ży-
ciu zbiorowości globalnej. Jest także dyrektywą wskazującą, gdzie należy inter-
weniować, i sugerującą najodpowiedniejszą formę lub formy tej interwencji. 

Allen Pincus i Anne Minaham wprowadzają tę teorię do samej praktyki 
pracy pomocowej, określając cztery typy systemu w procesie resocjalizacji, 
takie jak30:
1. System zmiany kuratora sądowego w sytuacji, gdy w określonym stopniu 

komplikacji problemów skazanego kurator sprawujący nad nim opiekę 
uznaje, że wyczerpał w tym konkretnym przypadku swoje możliwości i po-
siadane zdolności potrzebne do rozwiązania problemów życiowych osoby 
dozorowanej.

2. System dozorowanego – osoba, rodzina, grupa, organizacja lub społeczność, 
które wymagają pomocy kuratora i spodziewają się korzyści z jego pracy.

3. System celu – osoba, rodzina, grupa, organizacja lub społeczność (a także 
ich części lub też kombinacja), na które system zmiany kuratora kieruje swo-
je wysiłki (pośrednio lub bezpośrednio) w celu uzyskania korzyści na rzecz 
systemu dozorowanego.

4. System akcji – składający się ze wszystkich tych ludzi i procesów, które są 
przedmiotem pracy systemu zmiany kuratora i wpływają na system celu.

Pincus i Minaham określają także proces interwencji, opierając się na tezie 
„wspólnego gruntu” jako fazie zaplanowanej w czasie. Sugerują pięć stopni 
tego procesu:
1) rozpoznanie problemu i powiązanie systemu zmiany kuratora z systemem 

dozorowanego,
2) identyfi kację systemów związanych z problemem i ustanowienie statusu 

dla systemu dozorowanego,
3) formacje systemu akcji,
4) operację systemu akcji,
5) ewaluację, terminację lub transformację systemu akcji.

Fazy te nie są oderwane od siebie, mogą nakładać się w różnych punktach 
i kombinacjach w trakcie procesu wychowawczego. Poddawane są analizie po-
mocy probacyjnej na podobnej zasadzie – „wspólnego gruntu”, wskazując, że 

30 A. Pincus, A. Minaham, Social Work Practice: Model and Method, Englewood Cliffs, NJ 
1973.
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sprawność kuratora w rozwiązywaniu problemów poddanego probacji może 
zawierać się w następujących działaniach:
1) zbieraniu danych;
2) analizie danych – w grę wchodzą tu dwa elementy: określenie sensu tych 

danych, co nie jest tylko kwestią wiedzy teoretycznej, ale także umiejętno-
ści łączenia tej teorii z istniejącą sytuacją, oraz podejmowanie decyzji na 
podstawie zebranych informacji;

3) działaniach interwencyjnych, ogólnie określanych jako środki wpływu 
pośredniego, skupiające się głównie na pracy z systemami akcji i rozświe-
tlające aspekty planowania opieki, oraz jako środki wpływu bezpośred-
niego, które ogniskują się na bezpośrednich związkach kuratora sądowego 
w ramach systemów i podkreślają jego zdolność do współpracy w trakcie 
wychowywania skazanego.
Teoria Howarda Goldsteina jako wyraz podejścia unitarnego opiera swój 

stosunek do problemów związanych z probacją również na teorii systemów31. 
Sugeruje jednak, że to, co określa się jako przystosowanie społeczne więźnia 
w sytuacji zastanej po opuszczeniu zakładu karnego, jest podstawowym wa-
runkiem zmian, które są niezbędne przy rozwiązywaniu problemów w jego 
readaptacji społecznej. Zmiana będzie zależała od zdolności skazanego do 
przyswajania nowych faktów społecznych, nastawień i sposobów pozytywne-
go zachowania, a więc w efekcie od zdolności przystosowania społecznego.

Goldstein określa sześć etapów rozwiązywania problemów jednostki 
związanych z przestrzeganiem ładu aksjologicznego zbiorowości globalnej, 
takich jak:
1) ujawnienie potrzeby odczuwania lub obserwowania trudności;
2) formułowanie, umiejscowienie i defi niowanie potrzeby lub trudności 

w kontekście uwarunkowań osobowych więźnia;
3) zbieranie potrzebnej informacji związanej z potrzebą (trudnością); 
4) określanie konsekwencji możliwych rozwiązań;
5) sprawdzenie, akceptacja i wprowadzanie rozwiązań w życie;
6) ustalenie przebiegu i kontroli przyjętych rozwiązań.

Sugeruje on, że procesy przystosowania społecznego, które towarzyszą tym 
etapom, to:
1) wzbudzanie oraz skupianie uwagi i zainteresowania,
2) organizacja i ocena problemu oraz zaplanowanie dalszego działania,
3) poszukiwanie oraz zdobywanie nowych informacji i percepcji,
4) eksperymentowanie z alternatywnymi środkami, zachowaniami i konse-

kwencjami,
5) przygotowanie do akcji, potwierdzenie rozwiązań i osiągnięć,

31 H. Goldstein, Social Work Practice: A Unitary Approach, New York 1973.
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6) działanie, ocenianie, włączenie osiągnięć i (jeśli to konieczne) ponowne 
sformułowanie problemu.
Wkładem probacji na każdym z poszczególnych etapów staje się: 

1) pomoc przy zidentyfi kowaniu problemu, poradnictwo, podnoszenie moty-
wacji, ocenianie, informowanie, defi niowanie przyczyn trudności;

2) pomoc przy ocenie trudności, formułowaniu planów działań poprawczych, 
udział w oszacowaniu możliwości podjęcia przez skazanego samodziel-
nych działań, promowanie motywacji pomagającej w sprecyzowaniu roli 
społecznej, jaką powinien on podjąć;

3) stymulowanie w świadomości skazanego czynników praktycznych, psy-
chologicznych, socjalnych i ugodowych, ułatwiających jego readaptację 
społeczną;

4) wzmożenie wysiłków w rozwiązywaniu problemów poprzez podtrzymy-
wanie, sprawdzanie, ocenianie, kierowanie i motywowanie go do przezwy-
ciężania trudności,

5) pomoc przy sprawdzaniu, jakie skutki w rzeczywistości codziennej przy-
noszą wysiłki osoby dozorowanej poprzez ocenianie ich, wspomaganie 
i potwierdzanie przystosowania dzięki nim osiągniętego;

6) pomoc przy wspieraniu przystosowania skazanego do życia w społeczeń-
stwie poprzez wartościowanie związanych z tym możliwości, a także 
w analizie wyników tego procesu i planowaniu jego zakończenia.
Goldstein na podstawie tego modelu sugeruje, że są trzy fazy praktyki pra-

cy probacyjnej: indukcji (łącząca pierwszy i drugi etap rozwiązywania proble-
mu, dotycząca przystosowania społecznego i procesów pomocy postpenalnej), 
rdzeniowa (łącząca etapy trzeci, czwarty i piaty) oraz końcowa (etap szósty). 
Te trzy fazy analizuje „na wspólnym obszarze”, sugerując, że wszystko jest tam 
zamkniętym związkiem pomiędzy celami i działaniami kuratora sądowego 
w warunkach probacji. Każda faza ma swoją charakterystykę i zawiera to, co 
Goldstein opisuje jako strategię, określoną jako studiowanie i ocena, intencja 
i interwencja oraz oszacowanie. Rozpoznaje jednak i odkrywa niektóre różnice 
w praktyce stosowania tych strategii z jednostkami, rodzinami, grupami, or-
ganizacjami i społecznościami.

Ostatecznie Goldstein buduje trójelementarny model praktyki pracy po-
mocowej: z wymiarami w postaci celów, faz i strategii. Każdy wymiar jest 
podzielony na trzy elementy: cele (na jednostki, rodziny, grupy, organizacje 
i społeczności), fazy (na indukcję, rdzeń i zakończenie), strategie (na studia 
i ocenę, intencję i interwencję oraz oszacowanie).

Jednak nie wszyscy z tych, którzy wykorzystują podejście systemowe jako 
właściwą metodologię, kończą elementem oszacowania w pracy probacyjnej. 
W trakcie procesu odrzucają część trudności związanych z podejściem unitar-
nym, szczególnie te wynikające z podstaw wiedzy, umiejętności i orientacji.

James Whittaker dokonuje oceny rozróżnienia pomiędzy mikrosystema-
mi, w których każdy członek systemu jest w bezpośrednich związkach ze 
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wszystkimi innymi jednostkami (np. w rodzinach i małych grupach), oraz 
makrosystemami, gdzie w najlepszym przypadku tylko nieliczni w ramach 
systemu wiedzą o sobie i współdziałają razem32. Praktyka probacji w ramach 
mikrosystemów (to jest z jednostkami, rodzinami i małymi grupami) pocią-
gnie za sobą interpersonalną pomoc kuratora sądowego wśród członków sys-
temu w jego funkcjonowaniu. W makrosystemach (sąsiedztwach, organizacjach, 
społecznościach i społeczeństwach) kurator będzie zmuszony do pewnych 
związków bezpośrednich, ale dotyczących tylko niektórych zainteresowanych 
(reprezentantów lub najważniejszych). Chociaż z różnych powodów, często 
praktycznych, większość członków systemu może nigdy nie być bezpośrednio 
wciągnięta do pracy z kuratorem, to jednak powinien on skupić swoją uwagę 
na pomocy wszystkim. Whittaker uważa, że są wyraźne różnice pomiędzy 
pracą pomocową w mikro- i makrosystemach, jeśli chodzi o wykorzystywaną 
wiedzę, cele i strategie. Postrzega on kuratora sądowego „mikrosystemowego” 
jako interweniującego w strukturach formalnych i nieformalnych oraz w spo-
łecznościach w celu wspomożenia znajdujących się w tych mikrosystemach 
osób, a nie próby zmiany makrosystemów per se.

Whittaker postrzega kuratora sądowego w procesie postpenalnej pomocy 
„mikrospołecznej” jako wykorzystującego środki kierowania bezpośredniego, 
interwencji kryzysowej i obrony w imieniu osób poddanych probacji i przez 
niego dozorowanych, przeciwstawiając je środkom stosowanym w makrosys-
temach, dotyczących organizacji środowiskowej, działalności socjalnej, prze-
konywania, koordynowania i analizy środowiskowej.

Mając na względzie mikroskoncentrowanie i rolę kuratora sądowego jako 
obrońcy, rzecznika, nauczyciela, doradcy i pośrednika, Whittaker sugeruje, że 
są cztery podstawowe dziedziny wiedzy związane z pracą probacyjną w ujęciu 
mikro, takie jak: teoria psychoanalityczna, teoria przystosowania społecznego, 
teoria systemów i podejście humanistyczno-egzystencjalne. Kontrastują one 
z podstawową wiedzą związaną z interwencjami makrosystemowymi, opie-
rającą się na socjologii, ekonomii, naukach politycznych i stosunkach między 
pracodawcami a pracownikami.

Whittaker bada teorię systemów od strony jej najważniejszych założeń: 
spojrzenia na człowieka, kluczowych zasad, implikacji do usprawniania społe-
czeństwa oraz ich ograniczeń. Każdy teoretyczny system, jak się wydaje, zdaje 
się mieć wpływ na postrzeganie skazanego przez kuratora sądowego i w ten 
sposób narzuca „zestaw” wartości w ogólnym związku, mającym nieść po-
moc. Zamiast wątpliwej jedności jakiejś określonej teorii Whittaker postrzega 
strukturę ujednolicającą formy pracy probacyjnej jako proces rozwiązywania 
problemów więźniów opuszczających zakłady karne. Sugeruje, że ma on: po-
czątek (obejmujący zbiór informacji, oszacowanie, określenie celów, sporządze-

32 J.K. Whittaker, Social Treatment: An Approach to Interpersonal Helping, Aldine 1974.
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nie planu pomocy oraz ustalenie zasad działania), etap średnio zaawansowany 
(mający na celu podtrzymanie postępowania naprawczego) oraz etap kończący 
(zawierający ocenę postępowania naprawczego, jego zamknięcie i kierunki 
dalszej opieki).

Whittaker odkrywa interwencję pośrednią w strukturach formalnych 
i nieformalnych oraz w społecznościach ze szczególnym uwzględnieniem atu-
tów ich bazy społecznej i umiejscowienia. Sugeruje, że kurator sądowy posiada 
różne rodzaje atutów w postaci nagrody, przymusu, prawa odwołania i zna-
jomości rzeczy, które mogą być wykorzystywane w interwencjach w imieniu 
systemów osób dozorowanych w rodzinie, grupie, organizacji lub systemów 
środowiskowych. Kurator zwykle wykorzystuje te atuty w trakcie pełnienia 
roli obrońcy, rzecznika i pośrednika.

Teoria Ruth Middleman i Gale’a Goldberga łączy ze sobą pracę pomocową 
w ramach mikro- i makrosystemów, jednak za cenę unikania jakiegokolwiek 
udziału opieki postpenalnej w tym, co można by ogólnie określić jako terapię. 
Autorzy argumentują, że dysfunkcje występujące u jednostek są dużo bar-
dziej kwestią patologii struktur społecznych niż ich samych33. Postrzegają oni 
cel interwencji pracy probacyjnej w zmianie tych otaczających, patologicz-
nych struktur. Przy takim założeniu opieka postpenalna może zacząć się od 
jednostek, koncentrując się na świadczeniu pomocy, albo od struktur, kładąc 
nacisk na planowanie społeczne. Te dwie możliwości Middleman i Goldberg 
przedstawiają grafi cznie jako pola dwóch przeciwległych ćwiartek prostoką-
ta. W pozostałych ćwiartkach umieszczają połączenia między omawianymi 
postępowaniami: w jednej – pracę ze skazanymi przy udziale innych, mają-
cych podobne problemy, w drugiej – pracę z osobami, które nigdy nie były 
skazane, ale współdziałają w osiągnięciu przez jednostkę celów postępowa-
nia poprawczego.

Autorzy skupiają się na interwencji na poziomie mikro i wymieniają jej 
cztery podstawowe zasady:
1) kurator sądowy jest odpowiedzialny wobec osób dozorowanych; 
2) działa zgodnie z wymogami zadań, przed którymi stoi skazany (zwykle 

w pracy z więźniami po opuszczeniu zakładu karnego oraz z osobami, któ-
re nigdy nie były skazane);

3) maksymalizuje potencjalne elementy wspomagające w otoczeniu skazane-
go (zwykle poprzez modyfi kowanie już istniejących struktur lub tworzenie 
nowych, ponieważ zmiany strukturalne pozostaną i nadal będą wspoma-
gać skazanego po tym, jak kurator sądowy zakończy oddziaływanie reso-
cjalizacyjne);

33 R.R. Middleman, G. Goldberg, Social Service Delivery: A Structural Approach, New 
York 1974.
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4) nie wykorzystuje swojej przewagi (tzn. używa siły tylko do tego stopnia, 
jakiego wymaga sytuacja, ponieważ nadużycie siły wyzwala przeciwsiły 
i reakcje negatywne).
Z tych zasad wyłaniają się cztery role kuratora sądowego pełnione w wa-

runkach probacji: obrońcy, mediatora, pośrednika i doradcy (tzn. kogoś, z kim 
skazany wymienia poglądy).

Chociaż Max Siporin34 bardzo ceni podejście systemowe, to jednak postrze-
ga pracę probacyjną jako część wielu działań związanych z pomocą społeczną, 
ze szczególnym uwzględnieniem pozytywnego funkcjonowania społecznego 
jednostek. Łączy on w swojej teorii zarówno kwestie ideologiczne, jak i wiedzę. 
Do wiedzy należą, według niego, nauki stosowane (materiał oparty na „faktach”, 
wyprowadzony z innych dyscyplin lub teorii pracy postpenitencjarnej) i sztuka 
praktycznego postępowania (zdolność oszacowania dyferencjalnego, ćwiczenia 
osądu, wykorzystanie więzi interpersonalnych, troska oparta na doświadcze-
niach oraz konstruktywne wykorzystanie ego kuratora sądowego). Zauważa, że 
ideologia daje początek zasadom praktyki etycznej, a wiedza – zasadom prak-
tyki technicznej. Obie są nierozerwalnie związane z podstawowym zadaniem 
niesienia pomocy. Zadanie to może być podejmowane na wiele sposobów i z róż-
nych punktów odniesienia: analitycznego, behawioralnego, profesjonalnego itd., 
jednak istnieje wspólny obszar dla metod, procesów i ról wykorzystywanych 
na wspomnianych etapach. Wszyscy kuratorzy sądowi są w myśl tej teorii „ge-
neralistami”, tzn. mają wiedzę ogólną, zajmują się „prywatnymi problemami” 
i „sprawami publicznymi” oraz wieloczynnikową przyczynowością dysfunkcjo-
nowania społecznego.

Praktyka pracy postpenalnej wymaga komunikacji i podejmowania decy-
zji, a także zdolności analizowania danych i współpracy z innymi. Cała praca 
w warunkach probacji jest podejmowana w takich sytuacjach, których znacze-
nie jest określane zarówno przez jej uczestników, jak i innych ludzi.

Wspólnymi stadiami pracy pomocowej są:
1) zaangażowanie – decydowanie, czy istnieje problem, który w ramach opie-

ki instytucjonalnej można rozwiązać;
2) pobór – tzn. ustalenie zadań i ról oraz ich wprowadzenie, badanie możli-

wych rozwiązań, określenie źródeł motywacji, ich kategorii i warunków;
3) kontrakt – wyszczególnia cele, środki, role i zadania, dzięki którym można 

rozwiązać trudności, zapewniając podstawę zarówno dla interwencji, jak 
i oceny;

4) oszacowanie – studiowanie problemu, osoby skazanego i danej sytuacji 
w sposób zintegrowany; oszacowanie jest wynikiem relacji osoby dozoro-
wanej z kuratorem sądowym;

34 M. Siporin, Introduction to Social Work Practice, New York 1975.
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5) planowanie – jest procesem, w którym rozważa się alternatywy postępo-
wania, przewidującym skutki podjętych działań; plany skierowane są na 
cele niezbędne do podtrzymania motywacji i skoncentrowania uwagi; cele 
są zwykle bardzo różnorodne, wielopoziomowe, mogą obejmować wiele 
strategii: od współpracy do konfrontacji, a ich osiągnięcie wymaga stwo-
rzenia systemu interwencji rozwijającego się i ulegającego modyfi kacjom, 
odpowiednio do potrzeb wychowawczych skazanego;

6) interwencja – jest wprowadzeniem planu w życie; obejmuje użycie formal-
nej władzy przez kuratora sądowego, jego zdolności do powiększania źró-
deł motywacji jednostki, interweniowania w sytuacji kryzysowej, ustala-
nia źródeł pomocy (lub ich tworzenia), odwoływania się od niekorzystnych 
decyzji i utrzymywania systemu interwencji w działaniu;

7) ocenianie – jest procesem ciągłym; ocena nie jest tylko sprawą wewnętrz-
ną, ponieważ wyniki probacji są oceniane również przez innych członków 
społeczeństwa pod względem efektywności.
Uważałem, że należy dokonać analizy powyższych podejść unitarnych 

dotyczących myślenia związanego z działalnością probacyjną, ponieważ 
mają one ogromny wpływ na jej praktykę, działalność agencji pomocowych 
i nauczanie tej formy pracy. Jednak, choć ważne może być zastosowanie 
podejścia unitarnego w probacji, wykorzystanie teorii unitarnych w cało-
ści przez jakiegokolwiek kuratora sądowego jest niemożliwe ze względu na 
ograniczenia związane z jego zainteresowaniami i uzdolnieniami, a także 
z wielością uwarunkowań praktycznych. Protagoniści podejścia unitarnego 
sugerują także, że jest ono czymś więcej niż zrębem, z którego wyrasta póź-
niejsza specjalizacja pracy postpenalnej w rygorach probacji. Jego formalny 
i materialny kształt jest wciąż kwestią dyskusyjną. Podnoszone są kwestie: 
metody, terenu, osoby poddanej probacji, grupy, agencji pomocowych i ich 
praktyczny wpływ. Probacja z samej swej istoty ma określony teren działania. 
Nie oznacza to jednak, że tylko specjalizacja na poszczególnych stanowiskach 
jest tu jedynym elementem godnym poparcia. Również poszerzanie zasobu 
metod stosowanych w rygorach dozoru, przy warunkowym zawieszeniu 
wykonywania kary i warunkowym zwolnieniu z jej odbywania, zasługuje 
na poparcie. Przymus zmagania się w pracy pomocowej ze sprawami ściśle 
związanymi z jej otoczeniem społecznym zawsze będzie czynnikiem wymu-
szającym profesjonalizację pracy probacyjnej, tak jak bardzo specjalistyczna 
jest praca w więzieniach, zakładach karnych dla młodocianych, aresztach 
i domach readaptacyjnych.

Sądzę, że przy wyborze środków oddziaływania wychowawczego przez 
kuratora sądowego kluczowe jest, aby poszczególne aspekty każdej metody 
zostały wyraźnie określone:
1) casework (z jednostkami) przyczynia się do:

a) stworzenia wymiernej więzi pomiędzy kuratorem sądowym a osobą 
poddaną probacji, opartej na akceptacji i zaufaniu. Z powyższego może 
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wynikać, że casework ma szczególną wartość tam, gdzie są problemy oso-
biste związane z samooceną i poczuciem winy u poddanego probacji;

b) zapewnienia związku quasi-rodzicielskiego pomiędzy skazanym i kura-
torem sądowym, zawierającego elementy ochrony wychowawczej i kie-
rowania. Wystąpi tu problem postrzegania przez osobę jej zależności od 
kuratora sądowego. Zbyt silna zależność niesie ze sobą niebezpieczeń-
stwo osłabienia motywacji do samodzielnego rozwiązywania własnych 
problemów życiowych przez jednostkę. Dobre wychowanie mogłoby 
obejmować nie tylko wsparcie materialne i emocjonalne czy przyzwo-
lenie na zależność jako etapu w procesie dorastania, prowadzącym do 
większej niezależności, ale stanowiłoby także wyraz poparcia dla danej 
osoby i zapewnienie okazji do jej wszechstronnego rozwoju. Ochrona 
mogłaby obejmować nie tylko dawanie oparcia w sytuacji kryzysowej, 
ale także zabezpieczenie (np. poprzez wykorzystanie władzy) przed 
konsekwencjami działań impulsywnych, niezależnie od tego, czy dzia-
łanie jest kwestią nielicznych lub naciąganych kontroli wewnętrznych, 
czy też jest umotywowane.

Kierowanie może być szczególną funkcją pracy pomocowej, obej-
mującą kryzysy rozwojowe lub eksperymentalne – czy to pochodzące 
od napięć spowodowanych przez konfl ikt wewnętrzny, związek inter-
personalny, czy też przez czynniki zewnętrzne. Oczywiście ten zapro-
ponowany paternalistyczny związek będzie czasami przechodził z faz 
troskliwości, łagodności, wyrozumiałości w formy bardziej stanowcze, 
szczególnie wtedy, gdy skazani doświadczyli już opieki rodziców, którzy 
ich odrzucali czy też byli dogmatycznie autorytarni.

Praca z jednostkami w warunkach probacji może być prowadzona 
w terenie i w placówkach pomocowych. W przypadku intensywnych lub 
długotrwałych zaburzeń osobowości praca rezydencjalna byłaby najlep-
szym wyborem. Oddziaływanie indywidualne w terenie może sprawić, 
że skazany odczuje dostateczne impulsy (łącznie z okazjonalną, lecz sys-
tematyczną pomocą kuratora sądowego) motywujące go do utrzymania 
odpowiedniego miejsca w społeczności;

2) terapia rodziny – to metoda godna zastosowania w takich sytuacjach ro-
dzinnych, w których problemy pochodzą nie tylko od jednostki poddanej 
probacji, ale również z patologicznej interakcji pomiędzy pozostałymi 
podmiotami grupy. Może to być nawet przypadek, w którym symptomato-
logia interakcji dysfunkcjonalnej jest podtrzymywana przez tylko jednego 
członka rodziny;

3) terapia grupowa – ma ona, jak się wydaje, cztery podstawy:
a) wykorzystuje potencjalne bogactwo, opartego na działalności doświad-

czenia, zapewnia okazję do kreatywności i rozwoju jednostek oraz kom-
pensacji w sytuacjach, kiedy skazanym się tego odmawia lub cierpią oni 
z tego powodu;
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b) stwarza bardziej ogólną sytuację podczas oddziaływania, podobną do 
uwarunkowań występujących w życiu na wolności, zapewniającą moż-
liwość sformułowania nie tylko bardziej zrozumiałej diagnozy, ale także 
szybszą informację zwrotną i analizę wydarzeń oraz ich źródła. Tak więc 
oddziaływanie grupowe w ramach probacji może mieć dużą wartość, kie-
dy bariery dysfunkcjonalne są wykorzystywane w większym zakresie;

c) zapewnia zintegrowanie osoby dozorowanej z rówieśnikami. Może mieć 
ono szczególne znaczenie, kiedy pojawiają się problemy z uznaniem 
przez skazanego władzy kuratora, gdzie bardziej możliwa do zaakcep-
towania jest władza grupy rówieśniczej niż władza jednostki. Zintegro-
wanie rówieśnicze daje szczególne możliwości i dlatego jest również 
pomocne tam, gdzie czynnikiem negatywnym jest izolacja, a wsparcie 
innych, znajdujących się w podobnej sytuacji osób rokuje powodzenie 
procesu resocjalizacji. Sytuacja rówieśnicza zapewnia także okazję do 
dawania czegoś z siebie innym przy zachowaniu poczucia własnej war-
tości i potrzeby bycia pomocnym;

d) oferuje różnorodność związków funkcjonujących w trakcie oddziały-
wania poprawczego, szczególnie jeśli chodzi o rolę bliskości i dystansu. 
Stwarza także możliwość wyboru kuratora. Oddziaływanie grupowe 
miałoby wiele do zaoferowania wtedy, kiedy zróżnicowanie ról jest 
odnawiane w zbiorowości globalnej lub kiedy wiele z nich musi zostać 
powtórzonych, aby być przeniesionymi na zewnątrz. Poczucie bliskości 
lub dystansu może dać osobie dozorowanej, będącej członkiem grupy, 
pewien wybór tego, co jest dla niej potrzebne jako wsparcie dla roz-
woju więzi, którą uważa dla siebie za najważniejszą. Wybór kuratora 
daje skazanemu większą szansę znalezienia osoby, z którą nawiąże nić 
sympatii;

4) praca środowiskowa w ramach opieki postpenalnej – mocną stroną ta-
kiej pracy w okolicznościach, które wymagają działalności zbiorowej przy 
ogólnie odczuwanej dysfunkcji (niezależnie od tego, czy ta ogólność wy-
nika z niesprawności grupy, czy też z patologii innej grupy wywierającej 
na nią wpływ), jest stwarzanie większej nadziei na sukces. Działanie po-
przez wspólnie zebrane środki pomocowe, takie jak: sposób reagowania, 
uczucia, działalność, wpływ czy też środki materialne, stwarza większe 
szanse na sfi nalizowanie zamierzonego celu niż działający w pojedynkę 
kurator sądowy;

5) praca rezydencjalna w warunkach probacji – zapewnia ona możliwość 
stworzenia zaplanowanego otoczenia w sensie ludzkim i materialnym, aby 
wyjść naprzeciw potrzebom wychowawczym osoby i zapewnić jej możli-
wości poprawy. Jako metoda może być z powodzeniem wykorzystywana 
w rozwiązywaniu patologii występujących u osoby dozorowanej lub ma-
łych grup dotkniętych dysfunkcją (dysfunkcjami) lub u szczególnie obcią-
żonych, większych grup. Sytuacje rezydencjalne mogą równie dobrze mieć 
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charakter rodzinny, grupowy lub środowiskowy i wymagać metod pracy 
odpowiednich dla nich, a także wspierać pracę z jednostkami dotkniętymi 
ułomnościami.

WnioskiWnioski

1. Reforma systemu kurateli sądowej powinna polegać na traktowaniu ku-
ratora jako autonomicznej instytucji prawnej w ramach systemu probacji, 
aby mógł on wykonywać określone funkcje, zadania i czynności z zakresu 
polityki kryminalnej.

2. Kurator jako element systemu warunkuje wprowadzenie środków proba-
cyjnych wykonywanych na wolności, które jako jedyne – poprzez swoją 
wielofunkcyjność – realizują tzw. prewencję indywidualną, chroniąc przez 
to ogół społeczeństwa przed przestępczością.

3. Reforma kurateli proponuje procesowe oddzielenie procedury w zakresie 
orzekania o winie i wymiarze kary; gdzie kurator jako uczestnik postępowa-
nia sądowego miałby prawo do współdecydowania o rodzaju i wysokości 
zastosowanego środka penalnego. 

4. Poczynione oszczędności, w wyniku zmiany jakościowej w zakresie poli-
tyki kryminalnej (wprowadzenia systemu probacji), pozwolą na zatrudnia-
nie takiej liczby kuratorów sądowych, aby ich maksymalne obciążenie nie 
przekroczyło 20 podopiecznych na kuratora. Taki stan gwarantuje pracę in-
dywidualną z podopiecznym jako najefektywniejszą strategię działalności 
resocjalizacyjnej metodą caseworku.

5. Ogniwem pomiędzy postulowanym systemem probacji a istniejącym syste-
mem izolacyjno-represyjnym (czego wyrazem jest instytucja więzienia) jest 
kurator penitencjarny, wprowadzany systematycznie w okręgach sądów 
okręgowych. Wstępna ocena przydatności pracy kuratora penitencjarnego 
jest pozytywna i powinna być rozszerzona w skali kraju.

6. Istnienie zawodu kuratora jako autonomicznego, odrębnego od innych po-
winno być potwierdzone przez akt prawny najwyższej wagi, tj. przez ustawę 
o kuratorach oraz znowelizowanie ustawy o ustroju sądów powszechnych.

7. Przyjęcie modelu kurateli zawodowo-społecznej nakazuje wykorzystanie 
wolontariatu w strukturach profesjonalnych. Jest to konieczne z tego wzglę-
du, iż w praktyce nie ma możliwości zagwarantowania wystarczającej liczby 
etatów oraz nie zawsze zawodowcy mają tak dobre rozeznanie środowiska 
skazanych, jakim dysponują kuratorzy społeczni35. Korzystanie z pomocy 
nieetatowych pracowników społecznych jest ponadto wyrazem troski spo-

35 J. Kamiński, Kuratorzy społeczni w systemie resocjalizacji skazanych w warunkach wolności 
dozorowanej, „Nowe Prawo” 1977, nr 7–8, s. 1096.
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łeczeństwa. Daje to z jednej strony satysfakcję ze świadczonej pomocy oso-
bom ją niosącym, z drugiej zaś wzmacnia poczucie własnej wartości u osób 
poddanych probacji – że ktoś zadaje sobie bezinteresownie trud specjalnie 
w celu poprawy ich postępowania.

8. Kurator społecznik może występować jako dobry przyjaciel lub sąsiad, 
a zatem jego związek z podopiecznym jest bardziej bezpośredni i wzajemny 
niż w przypadku kuratora zawodowego. Ponadto jego pracę ułatwiają szer-
sze powiązania ze społecznością lokalną oraz możliwość elastyczniejszego 
działania. Taki wariant kurateli pozwala zaangażować się w tę działalność 
osobom, których predyspozycje stanowi autentyczny autorytet moralny. 
Uzawodowienie kurateli usuwa na plan dalszy te właśnie kryteria, poprze-
stając na autorytecie formalnym, nadanym przez rolę zawodową.

9. Dokonując analizy cech podmiotowych najbardziej właściwych dla osoby 
kuratora, podkreślić należy, że podporządkowanie służbowe profesjona-
listów sprzyja w pewnym stopniu zrutynizowaniu traktowania obowiąz-
ków, co w przypadku pracy na rzecz drugiego człowieka jest niewskazane. 
Opowiedzenie się za wykorzystaniem kuratorów społecznych w modelu 
kurateli profesjonalnej nie oznacza rezygnacji z odpowiedniego przygo-
towania ich do pełnienia wynikających stąd funkcji. Kurator zawodowy 
powinien być w projektowanym modelu ogniwem podstawowym, prowa-
dzić bezpośrednią działalność resocjalizacyjną ze skazanymi, korzystając 
jedynie posiłkowo z pomocy kuratorów społecznych do realizacji wyzna-
czanych zadań.

Trudno jest znaleźć w literaturze dotyczącej organizacji i zarządzania 
taki model struktury organizacyjnej, który odpowiadałby obecnemu stanowi 
umiejscowienia kurateli sądowej w organach wymiaru sprawiedliwości. Za 
najbliższy można uznać wariant hierarchiczno-centralistyczny, który jest przez 
większość teoretyków odrzucany. Jest on przydatny przy bardzo prostych 
strukturach organizacyjnych, gdzie działalność merytoryczna pracowników 
jest stosunkowo niewielka i nie jest ukierunkowana na projekcję określonych 
stanów rzeczy. Jeśli chodzi o schemat organizacyjny takiego modelu zarządza-
nia to nosi on nazwę „schematu liniowego”36. Jest on poddawany zdecydowanej 
krytyce, gdyż struktura organizacyjna nie może nie uwzględniać specyfi ki cech 
podmiotowych wykonawców (ich walorów osobistych, intelektualnych, etycz-
nych), jak również odmienności funkcji, w tym zadań, które oni realizują na 
rzecz określonych odbiorców (skazanych)37.

Proponowana reforma kurateli dla dorosłych zakłada wariant na obecnym 
etapie struktury organizacyjnej dla kurateli sądowej właściwy rygorom mo-

36 J.A. Stoner, Ch. Wankel, Kierowanie, Warszawa 1992, s. 247–248; A. Koźmiński, W. Pio-
trowski, Zarządzanie – teoria i praktyka, Warszawa 1990, s. 246; L. Haber, Management – zarys 
zarządzania małą fi rmą, Warszawa 1994, s. 105.

37 A. Koźmiński, W. Piotrowski, Zarządzanie…, dz. cyt., s. 248 i n.
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delu liniowo-sztabowego (tzn. w pionie centralnym – samodzielny wydział 
probacji w ramach Departamentu Wykonania Kary, a na poziomie tereno-
wym – wydział probacji w sądzie rejonowym). Przyczynia się on do znacznego 
uproszczenia kanałów informacyjnych, stworzenia warunków do innowacji 
i zwiększonego poczucia odpowiedzialności, a nade wszystko niezależności 
zadaniowej.
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Etapy pracy nad modelem kurateli sądowej w PolsceEtapy pracy nad modelem kurateli sądowej w Polsce

Nie mając kompetencji w zakresie metodologii badań historycznych i od-
wołując się tylko do faktów znanych mi z doświadczenia, pragnę podkreślić, 
iż obserwowane zmiany, moim zdaniem, daleko idące, w kurateli sadowej są 
wynikiem długotrwałego procesu mającego swoje początki w 1973 roku. Wte-
dy to grupa kuratorów dla dorosłych z sądu warszawskiego (kuratorzy: Ewa 
Jagodzińska, Halina Tatarczuk, Barbara Miernicka, Jola Długokęcka i wielu in-
nych) zorganizowała pierwsze spotkania samokształceniowe ukierunkowane 
na metodykę pracy wychowawczej kuratora. W 1976 roku rozpoczęły się już 
systematyczne szkolenia w formie warsztatowej z zakresu metody indywidu-
alnych przypadków między innymi dzięki życzliwości ówczesnego przewod-
niczącego wydziału penitencjarnego warszawskiego sądu wojewódzkiego. 
Dość szybko dokształcaniem w zakresie caseworku objęto coraz to inne grupy 
kuratorów z poszczególnych okręgów sądowych. Inicjatywę tę organizował 
i wspierał Jerzy Kamiński, kurator sądowy, wówczas pracownik Ministerstwa 
Sprawiedliwości, autor chyba pierwszego podręcznika dla kuratorów wyda-
nego w 1975 roku. Poza zdobywaniem wiedzy i umiejętności profesjonalnych 
spotkania te tworzyły także przestrzeń do dyskusji nad wieloma aspektami 
pracy kuratora. To one dały impuls do powstania nieformalnego zespołu pra-
cującego nad reformą kurateli sądowej. Sensowność tych poczynań wzmocnił 
artykuł sędziów Adama Strzembosza oraz Wandy Stojanowskiej pod tytułem 
O nowe zasady organizacji i postępowania przed sądem rodzinnym, który wydruko-
wały „Zeszyty Instytutu Badania Prawa Sądowego Ministerstwa Sprawiedli-

1 Artykuł nadesłany przez Autorkę na I Kongres kuratorski.
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wości” w 1978 roku. W tekście tym po raz pierwszy wyartykułowano postulat 
wyodrębnienia w sądach zespołów kuratorskich.

W 1980 roku na I Konferencji Kuratorów Sądowych, która odbyła się w War-
szawie, przedstawiono pożądane kierunki zmian w kurateli sądowej. Trzy lata 
później opublikowano je na łamach „Zeszytów Naukowych Instytutu Badania 
Prawa Sądowego Ministerstwa Sprawiedliwości”2. Przedstawione tam nie-
które założenia ujęto później w określone przepisy, choć nie zawsze w pełni 
im odpowiadające. I tak rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie 
kuratorów sądowych z 1986 roku wprowadza między innymi stanowisko ku-
ratora wojewódzkiego, a zatem sankcjonuje ideę awansu poziomego, jednak 
bez powiązania stanowisk z zakresem kompetencji. Z kolei od 1992 roku trwa 
proces uzawiadawiania, profesjonalizacji kurateli sądowej. W 1994 roku tra-
fi a do rąk czytelników raport napisany przez Piotra Stępniaka3. Jego propo-
zycje, zwłaszcza utworzenia urzędu probacji, wzbudziły liczne kontrowersje 
przede wszystkim w środowisku kuratorskim. W 1995 roku Ministerstwo 
Sprawiedliwości powołało zespół do spraw reformy kurateli sądowej rodzin-
nej i nieletnich, a następnie zespół do opracowania systemu sądowej kurateli 
dla dorosłych kierowany przez Andrzeja Bałandynowicza. Obydwie komisje 
w konsekwencji zarekomendowały pozostawienie kurateli w sądzie. Ponadto 
przygotowano raporty, które zawierały postulaty dotyczące kształtu reformy 
kurateli sądowej i które wykorzystano w pracach nad ustawą o kuratorach są-
dowych z 27 lipca 2001 roku.

Prace koncepcyjne kierowanego przeze mnie zespołu skoncentrowały się na 
określeniu głównych kierunków przeobrażeń kurateli sądowej. Wskazano na:
a) odchodzenie od modelu kurateli kontrolno-represyjnej na rzecz kurateli 

wychowującej,
b) przekształcenie kurateli społeczno-zawodowej w kuratelę zawodowo-spo-

łeczną,
c) przejście drogi od kuratora – pracownika administracyjnego sądu do kura-

tora – pracownika merytorycznego sądu i zawodu zaufania publicznego.

Kuratela wychowująca – model docelowyKuratela wychowująca – model docelowy

Prace nad modelem kurateli sądowej sięgają w istocie lat siedemdziesią-
tych, kiedy to młodzi ludzie po studiach humanistycznych zaczęli podejmo-
wać pracę w charakterze kuratora sądowego. Dominował wówczas represyj-
no-kontrolny model pracy z nieletnim lub dorosłym podopiecznym. Pełnienie 

2 Por. K. Sawicka, Projekt modelu organizacyjnego kurateli sądowej, „Zeszyty Naukowe In-
stytutu Badania Prawa Sądowego” 1983, nr 23. 

3 T. Jedynak, K. Stasiak (red.), Zarys metodyki pracy kuratora sądowego, Warszawa 2008, 
s. 33–35. 
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dozoru lub nadzoru oznaczało, i takie konotacje tego modelu pozostają do 
dzisiaj, kontrolowanie podopiecznego zwykle w miejscu zamieszkania i/lub 
pracy, przeprowadzanie wywiadu z osobami z najbliższego otoczenia na te-
mat funkcjonowania osoby pozostającej pod kuratelą, stawianie wymagań 
pod groźbą zastosowania sankcji w przypadku niepodporządkowania się, 
dyscyplinowanie w formie ostrzeżeń, kar i w konsekwencji wniosków do 
sądu o zmianę orzeczenia na bardziej represyjny niż dozór lub nadzór kura-
tora. Zasadniczo praca kuratora sprowadzała się do rozmów ostrzegawczych, 
sprawdzania i rozliczania podopiecznego. Taki styl pracy budził wątpliwości 
wśród przedstawicieli kuratorów, którzy podjęli wiele szkoleń wewnętrznych 
poświęconych pracy wychowawczej w toku indywidualnych kontaktów z wy-
chowankiem. Model kurateli wychowującej preferowany przez warszawską 
szkołę pedagogiki resocjalizacyjnej4 zaczął zyskiwać coraz większe uznanie 
wśród kuratorów praktyków. Sedno idei kurateli wychowującej sprowadza się 
do metody indywidualnych przypadków, tzw. caseworku znanego z obszaru 
pracy socjalnej5, ale jednak przystosowanego do warunków sprawowania 
nadzoru i dozoru kuratorskiego, bowiem w pracy socjalnej casework polega na 
nawiązaniu kontaktu terapeutycznego i realizowaniu procedury psychotera-
peutycznej, który – tak jak klasyczne kierunki psychoterapii – na ogół nie są 
adekwatną formą szeroko pojętej pomocy osobom, zwłaszcza z nieprawidłowo 
kształtującą się (np. u dzieci z zaburzeniami zachowania) lub ukształtowaną 
osobowością6. Choć w literaturze przedmiotu można znaleźć wiele propozycji 
klasyfi kacji stylu postępowania kuratorskiego, to warto za Stanisławem Kęp-
ką zaznaczyć, że ich podstawę stanowi charakter budowanej relacji między 
podopiecznym a kuratorem (np. relacja władzy versus relacja terapeutyczna) 
i w konsekwencji szczegółowe metody postępowania7. Idea kurateli wycho-
wującej, korzystając z propozycji Kępki, to taki styl postępowania kuratora 
i wzajemnych relacji z podopiecznym, w którym wychowanek jest w sytu-
acji wyboru, a nie przymusu, ponadto jest podmiotem w relacji z kuratorem, 
w której obowiązują zasady akceptacji, respektowania i współuczestnictwa, 
a nie podwładnym, oraz (a może przede wszystkim) aktywnym uczestnikiem 
procesu decyzyjnego dotyczącego na przykład form pomocy czy stylu postę-
powania, sposobu rozwiązania problemów itd.8 Nie aspirując do rozstrzygania 
o skuteczności różnych form pracy z podopiecznym, wprowadzenie modelu 
kurateli wychowującej stanowiło dla reformy kurateli przede wszystkim wizję 

4 Por. K. Sawicka, Warszawska szkoła pedagogiki resocjalizacyjnej [w:] M. Porowski (red.) 
IPSiR dzisiaj – Księga Jubileuszowa, Warszawa 1998. 

5 C. Czapów, Wychowanie resocjalizujące, Warszawa 1978, s. 210–217. 
6 Por. K. Sawicka, Terapia w resocjalizacji [w:] B. Urban, J.M. Stanik (red.), Resocjalizacja, 

t. 2, Warszawa 2007.
7 Por. S. Kępka, Kuratela sądowa: wychowująca czy kontrolno-represyjna? [w:] E. Bielecka (red.), 

Profi laktyka i readaptacja społeczna – od teorii do doświadczeń praktyków, Białystok 2006.
8 Tamże, s. 83.
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pożądanych zmian, która w toku doświadczeń praktycznych i rozwoju myśli 
resocjalizacyjnej przyjmuje coraz bardziej wyrazistszą treść (por. G. Olszew-
ska-Baka, M. Heine, Z. Ostrihanska, Z. Greczuszkin, S. Kępka, A. Korpanty, 
A. Bałandynowicz). Ponadto intencją tak nakreślonego kierunku zmian było 
także przekształcenie kurateli ze środka represyjnego w resocjalizacyjny re-
alizowany w warunkach środowiska otwartego, naturalnego, którego istota 
będzie się sprowadzać do postępowania korekcyjno-pomocowego w ramach 
bezpośrednich kontaktów i życzliwej relacji wraz z wykorzystaniem dostęp-
nych form pomocy społecznej, psychologicznej, edukacyjnej, medycznej i roz-
wojowej.

Przeobrażenia w metodyce pracy kuratorskiej w praktyce przebiegają po-
wolnie i napotykają liczne trudności. Z badań i z codziennych doświadczeń 
profesjonalistów wynika, że większość nadzorów i dozorów realizowanych jest 
w stylu kontrolno-represyjnym. Taki sposób prowadzenia kurateli ma bowiem 
swoje zalety. Przede wszystkim nie obciąża czasowo sprawującego kontrolę, 
daje dość szybkie, choć często pozorne efekty, ułatwia rozpoznanie środowi-
ska, sprzyja budowaniu autorytetu, zwłaszcza opartego na władzy w oczach 
podopiecznego i jego otoczenia, daje kuratorowi poczucie mocy. Realizowanie 
zadań resocjalizacyjnych za pomocą budowania sytuacji presji, przymusu nie 
wymaga wysokich kwalifi kacji i ciągłego ich doskonalenia oraz toruje drogę 
do spełniania formalnych kryteriów pozytywnej oceny własnej pracy przez 
władze zwierzchnie. Jednak kuratorzy wskazują także na dość poważne kon-
sekwencje ujemne, takie jak brak satysfakcji z realizacji zadań czy poczucie 
odhumanizowania swojej aktywności zawodowej. 

Praca wychowawczo-korekcyjno-pomocowa nadaje, moim zdaniem, sens 
roli zawodowej kuratora sądowego. Wiąże się z nią bowiem poczucie misji spo-
łecznej i profesjonalizmu, posiadanie autorytetu opartego przede wszystkim 
na kompetencji, a także budowanie i podtrzymanie pozytywnej relacji z pod-
opiecznym. Praca z indywidualnym przypadkiem w modelu wychowawczym 
niesie jednak też pewne ryzyko, zwłaszcza wypalenia zawodowego, któremu 
można zaradzić, tworząc przyjazne warunki funkcjonowania w zespole kura-
torskim i zapewnienie superwizji indywidualnej lub grupowej; zwiększenia 
obciążenia czasowego, a w konsekwencji zmniejszenia liczby bezpośrednich 
podopiecznych oraz ciągłego podnoszenia kwalifi kacji zawodowych. Tak za-
tem rekomendowanie tego stylu sprawowania kurateli wymagało daleko idą-
cych zmian w systemie jej organizacji. Chodziło o to, by zapewnić zewnętrzne 
warunki sprzyjające przekształcaniu się nadzoru i dozoru z środka represyjne-
go w resocjalizacyjny czy readaptacyjny. To dlatego skoncentrowano uwagę na 
pojmowaniu statusu i roli zawodowej kuratora sądowego oraz na jego miejscu 
w strukturze organizacyjnej sądu. Przyjęto bowiem, że ówczesne rozwiązania 
organizacyjne nie sprzyjały ani rozwojowi tej grupy zawodowej, ani realizacji 
podstawowych zadań kurateli. Kuratorów kwalifi kowano wówczas do grupy 
administracyjnych pracowników oraz pomocniczego organu sądu. W konse-
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kwencji więc kuratorzy byli podporządkowani służbowo sędziom, co oznacza-
ło, że to oni właśnie sprawowali kontrolę merytoryczną nad pracą kuratora; 
do kompetencji sędziów pełniących funkcję kierowniczą należało również 
zatrudnianie kuratorów, awansowanie, udzielanie urlopów, dyscyplinowanie 
i motywowanie, określanie czynności zawodowych itd. Kurator podlegał za-
tem służbowo prezesowi sądu wojewódzkiego, następnie prezesowi sądu rejo-
nowego, przewodniczącemu wydziału oraz sędziom orzekającym. W struktu-
rze pionowej nie było więc miejsca dla przedstawiciela zawodu kuratorskiego. 
Przed zawodowymi kuratorami sądowymi zamknięta więc była droga awansu 
w strukturze pionowej, nie istniała też możliwość awansu poziomego, który 
jest często istotnym motywatorem rozwoju kompetencji zawodowych. Ponadto 
kuratorzy mieli poczucie przynależności do grupy zawodowej o niskim statu-
sie organizacyjnym, z niskim wynagrodzeniem, gorzej traktowaną niż inne 
grupy zawodowe funkcjonujące w sądzie przy rozdziale nagród czy instytu-
cjonalnych zasobów materialnych. 

Wydziały kuratorskie w systemie organizacyjnym sąduWydziały kuratorskie w systemie organizacyjnym sądu

Proponowane zmiany obejmowały wyodrębnienie zespołu kuratorskiego 
w strukturze organizacyjnej sądu. Bezpośrednim przełożonym byłby wów-
czas kurator – kierownik, którego zadaniem byłoby organizowanie pracy 
podległym kuratorom, kontrolowanie i motywowanie, planowanie i koordy-
nowanie działań profi laktycznych i resocjalizacyjnych. Ponadto powstanie 
autonomicznej komórki organizacyjnej miało służyć kształtowaniu się więzi 
funkcjonalnych i informacyjnych, a nie służbowych, między kuratorami 
a sędziami. Tym samym kontrolna funkcja sądu ograniczałaby się do kontroli 
legalności wykonywanych orzeczeń, spod której wyłączona byłaby kontrola 
merytoryczna w zakresie strategii i procedury bądź resocjalizacyjnej, bądź 
opiekuńczo-wychowawczej. Relacja między kuratorem a sędzią miałaby zatem 
bardziej charakter partnerski niż formalny, o zabarwieniu funkcjonalnym. Ku-
rator bowiem dysponuje dość dużą wiedzą na temat stylu życia i warunków 
egzystencji osoby, której problemy ma rozstrzygnąć sąd i ta właśnie wiedza 
może być mu przydatna do wydania właściwego orzeczenia. Z drugiej strony 
niektóre propozycje kuratora co do dalszych losów podopiecznego powinny 
być poddane obiektywnemu oglądowi i rzetelnej ocenie przez sąd. 

Wyodrębnienie zespołu kuratorskiego w strukturze organizacyjnej sądu 
nakłada na kuratorów zawodowych obowiązek organizacji pracy i ponoszenia 
odpowiedzialności za wykonywany zakres czynności profesjonalnych. Ponad-
to sami kuratorzy powinni się inspiratorami i organizatorami samokształcenia, 
systemu kontroli wewnętrznej i oceny efektywności własnej pracy. Chodziło 
bowiem o to, by właśnie zespoły wypracowywały mechanizmy samooceny 
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i kontroli wewnętrznej. Temu mogłyby służyć okresowe merytoryczne zebra-
nia poświęcone analizie niepowodzeń i sukcesów w pracy resocjalizacyjnej, 
rozwiązywaniu bieżących problemów merytorycznych, opracowywaniu wskaź-
ników skuteczności podejmowanych działań itp. 

Można było więc sądzić, że utworzenie zespołów kuratorskich będzie 
prowadzić do kształtowania się autonomii tej grupy zawodowej, jej specyfi ki, 
choćby ze względu na przypisane zadania, oraz do wypracowania standardów 
profesjonalnych i moralnych. 

Charakterystyka roli zawodowej kuratora sądowegoCharakterystyka roli zawodowej kuratora sądowego

W literaturze socjologicznej pojęcie zawodu odnosi się do wyodrębnionego 
systemu czynności, do wykonywania których niezbędny jest określony zasób 
wiedzy i umiejętności oraz na których jest społeczne zapotrzebowanie. W Pol-
sce kuratela sądowa powstała na zapotrzebowanie wymiaru sprawiedliwości, 
a nie na przykład społeczności lokalnych czy też służb społecznych lub chary-
tatywnych instytucji, tak jak to było w innych krajach. To dlatego zapewne ku-
ratela sądowa była i jest merytorycznie oraz organizacyjnie związana z sądem 
i przede wszystkim jego potrzeby wpływają na wykaz obowiązków kuratora. 
Ukształtował się więc model kurateli jako pomocniczego organu sądu pozosta-
jącego w jego dyspozycji. Owa pomocniczość wyrażała się przeprowadzaniem 
wywiadów środowiskowych na zlecenie sądu oraz raportowaniem wyników 
kontroli nad zachowaniem się jego podopiecznego. Jednak idea kurateli sądowej 
wykracza poza zakres pomocniczości wobec sądu, wchodząc również w obszar 
realizacji zadań resocjalizacyjnych, korekcyjnych oraz pomocy podopiecznemu 
i jego rodzinie. Misję tego zawodu kształtuje bowiem nie tylko dbałość o porzą-
dek i bezpieczeństwo, sprawiedliwość i praworządność, ale także o dobro indy-
widualnego człowieka i udzielenie takiej pomocy, która pomoże mu uporać się 
samodzielnie z problemami bez wyrządzania krzywdy innym. 

Zakres czynności wspomagających sąd jest ściśle związany z etapami 
postępowania jurysdykcyjnego. Kurator zatem podejmuje swoje obowiązki 
w fazie sądowego postępowania wyjaśniającego, rozpoznawczego i wyko-
nawczego. Wydaje się, że czynności kuratora związane z procesem sądowym 
dominują nad innymi czynnościami charakteryzującymi ten zawód, który ma 
szczególne znaczenie społeczne. 

Wyjątkowo ważny pod względem merytorycznym jest udział kuratora 
w postępowaniu wyjaśniającym. Tradycyjnie na tym etapie kurator przepro-
wadza na zlecenie sądu wywiad środowiskowy. Choć jest to dość funkcjonalne 
narzędzie z perspektywy wstępnego rozpoznania sytuacji środowiskowej, to 
jednak dane uzyskane w ten sposób nie są często wystarczające do podjęcia 
przez sąd właściwej decyzji. Dlatego komisja zaproponowała, by w postępowa-
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niu wyjaśniającym i rozpoznawczym kurator podejmował, na zlecenie sądu, 
czynności diagnostyczne. Ich celem powinno być wszechstronne rozpoznanie 
sytuacji wychowawczej dziecka. Chodzi więc tu o diagnozę środowiska ro-
dzinnego i rówieśniczego, sytuacji szkolnej dziecka, poziomu przystosowania 
społecznego, form występujących zaburzeń, zasobów osobistych i społecznych 
itd. Postępowanie diagnostyczne kuratora w założeniach obejmuje przeprowa-
dzenie wywiadu środowiskowego, rozmowę indywidualną typu klinicznego 
z dzieckiem oraz przeanalizowanie dokumentów, np. z poradni wychowaw-
czej czy opinii innych instytucji, z którymi badany miał kontakt. Tylko bowiem 
pogłębiona i w miarę wszechstronna diagnoza sytuacji wychowawczej dziecka 
może stanowić podstawę racjonalnego, rozważnego orzeczenia sądowego, jak 
również zaprojektowania przez kuratora diagnostę reakcji sądowej. Na bazie 
rzetelnej i profesjonalnej diagnozy kurator rodzinny jest w stanie formułować 
sugestię co do sposobu rozwiązania sytuacji nieletniego lub małoletniego. Pro-
ponowane rozwiązanie może mieścić się w katalogu środków przewidzianych 
przez ustawodawcę, ale też, co – moim zdaniem – byłoby szczególnie istotne dla 
dalszych losów dziecka, wychodzić poza obszar formalno-prawny i obejmo-
wać „zabiegi” niekonwencjonalne, np. napisanie wypracowania na określony 
temat, wyrównanie szkody, cotygodniowe składanie pisemnego lub ustnego 
sprawozdania z własnej aktywności przez miesiąc itd. Wśród sposobów reakcji 
na sytuację nieletniego lub małoletniego mogą się też znaleźć te, które nie są 
konwencjonalnymi środkami sądowymi, lecz dość skutecznymi dla pewnej 
grupy „klientów” procedurami realizowanymi już w środowisku lokalnym lub 
możliwymi do zastosowania przez służby socjalne, pedagogiczne, lecznicze 
i inne o charakterze interwencyjnym, np. grupa wsparcia dla osób uzależnio-
nych, trening zastępowania agresji, programy dla osób bezrobotnych, trening 
umiejętności życiowych itd. W poszukiwaniu środków niekonwencjonalnych 
lub quasi-niekonewncjonalnych szczególną rolę powinien odgrywać właśnie 
kurator rodzinny, który z racji swojej profesji zna nieletniego czy małoletniego 
i jego opiekunów oraz otoczenie społeczne, a zwłaszcza ich potencjalne i rze-
czywiste możliwości profi laktyczne, korekcyjne lub pomocowe9.

Reasumując, należy podkreślić, że w wyniku pracy komisji sformułowa-
no następujące propozycje: w sądowym postępowaniu wyjaśniającym kura-
tor może uczestniczyć, na zlecenie sądu, jako osoba sporządzająca wywiad 
środowiskowy lub jako profesjonalista diagnozujący sytuację wychowawczą 
małoletniego lub nieletniego. W przypadku zaś przeprowadzonej diagnozy 
pedagogicznej zawierającej wniosek dotyczący reakcji sądowej kurator powi-
nien obligatoryjnie brać udział w sądowym postępowaniu rozpoznawczym, co 
pozwoliłoby na zaprezentowanie postulatu zastosowania określonego środka 
wraz z uzasadnieniem, ustosunkowanie się stron procesowych do wniosku 

9 Por. K. Sawicka, Nadzór kuratora w systemie interwencji sądowej [w:] E. Bielecka (red.), 
Profi laktyka i readaptacja społeczna…, dz. cyt.
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kuratora sądowego oraz uzyskanie przez sąd dodatkowych informacji nie-
zbędnych, w jego opinii, do podjęcia właściwej decyzji. 

Nadrzędnym jednak zadaniem kuratora jest udział w postępowaniu wy-
konawczym w formie sprawowania orzeczonego przez sąd nadzoru kurator-
skiego. Związany z tym zadaniem zestaw czynności i obowiązków nie jest 
już uwarunkowany postępowaniem sądowym, lecz tylko realizacją postano-
wienia sądu. I w tym zakresie kurator staje się autonomicznym podmiotem 
działania, specjalistą w zakresie realizacji zadań korekcyjnych, wychowaw-
czych, edukacyjnych czy terapeutycznych. Tym samym przestaje być instytu-
cją wspomagającą sąd, który staje się raczej wspierającym elementem systemu 
resocjalizacyjnego, choćby ze względu na prawne możliwości działania.

W realizacji nadzoru znajduje zastosowanie metoda indywidualnych przy-
padków, choć nie należy negować lub unikać innych procedur korekcyjnych 
czy pomocowych. W tym miejscu warto zwrócić uwagę, że pozytywne zmiany 
mogą zachodzić nie tylko w toku indywidualnych kontaktów między kura-
torem a podopiecznym, ale także w trakcie spotkań grupowych ukierun-
kowanych na realizację założonych celów, w toku których w proces zmian 
w postawach i zachowaniu dziecka interweniuje dynamika grupowa. 

Sposób postępowania z podopiecznym każdorazowo powinien uwzględ-
niać jego potrzeby, rzeczywiste możliwości kuratora, dziecka oraz jego 
środowiska. Zawsze jednak na działania kuratora w każdym konkretnym, 
indywidualnym przypadku składa się:
1) postępowanie diagnostyczne zmierzające do określenia głównego pro-

blemu, przyczyn niekorzystnego funkcjonowania społecznego, stanu 
środowiska wychowawczego pod kątem jego możliwości realizacji celów 
wychowawczych i korekcyjnych itd.;

2) sporządzenie planu postępowania korekcyjnego i wychowawczego; 
3) prowadzenie indywidualnego dziecka lub jego rodziny według opracowa-

nego planu.
Efektywność nadzoru kuratorskiego warunkuje także „infrastruktura wy-

chowawcza i korekcyjna” środowiska lokalnego. Kuratorzy sądowi powinni 
więc być żywo zainteresowani jego wzbogaceniem o coraz to nowsze progra-
my i formy pomocy psychologicznej, pedagogicznej, edukacyjnej, społecznej, 
ekonomicznej itd. Ich udział w kształtowaniu środowiska społecznego można 
sprowadzić do współdziałania z instytucjami lokalnymi, samorządami, stowa-
rzyszeniami, fundacjami w zakresie: doradztwa wychowawczego, prawnego, 
kryminologicznego; realizacji programów zapobiegających ubóstwu i biedzie, 
z których to najczęściej wywodzą się podopieczni sądu, oraz lokalnych projek-
tów edukacyjno-profi laktycznych itp. Warto zatem starać się, by sąd włączył się 
aktywnie, między innymi poprzez swoich kuratorów, w kształtowanie lokal-
nej infrastruktury pomocowej. Z obserwacji i doświadczenia wielu praktyków 
wynika bowiem, że środowisko lokalne i jego władze niechętnie odnoszą się 
do działań na rzecz młodzieży wykolejonej i tym procesem zagrożonej. Stwo-
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rzeniu owego systemu „naczyń połączonych” sprzyjać by mogło powołanie 
kuratora specjalisty w zakresie „menedżerstwa środowiskowego”, będącego 
pośrednikiem między środowiskiem lokalnym a sądem10. Można też rozważać 
negocjowanie form i warunków współpracy w celu włączania do projektów lo-
kalnych podopiecznych sądu. Zatem umowy z publicznymi i niepublicznymi 
instytucjami na objęcie specjalistyczną formą pomocy nieletnich lub małolet-
nich znajdujących się pod opieką kuratora oczywiście wiążą się z ponoszeniem 
kosztów ze strony wymiaru sprawiedliwości. Takie rozwiązanie z jednej stro-
ny zobowiązywałoby usługodawców do rzetelnej realizacji zadań i monitoro-
wania zmiany, z drugiej zaś zachęcało do tworzenia nowych ofert. Warto może 
również rozważyć ponoszenie przez gminy kosztów pobytu nieletniego lub 
małoletniego w placówkach całodobowej kontroli, np. wychowawczych, tera-
peutycznych czy poprawczych. Takie rozwiązanie może wspomóc działania 
kuratorskie na rzecz poszukiwania przez władze lokalne bardziej ekonomicz-
nych i skuteczniejszych form pomocy rodzinie oraz dziecku, zwłaszcza z pro-
blemowymi i przestępczymi zachowaniami lub mieszczącymi się w grupie 
ryzyka, w ich naturalnym środowisku społecznym.

O ile czynności kuratorskie wynikające z pełnionego nadzoru oraz współ-
pracy ze środowiskiem lokalnym stanowią o istocie tego zawodu, to jednak 
funkcja wspomagająca sąd w fazie postępowania wykonawczego budzi liczne 
wątpliwości. Chodzi tu o takie zadania kuratora, które polegają na przygotowy-
waniu wykonawczych sesji sądu, co sprowadza się w istocie do przeglądania 
akt pod katem terminowości składania sprawozdań oraz opinii napływających 
z odpowiednich placówek realizujących sądowe orzeczenie. W konsekwencji 
kurator wykonuje czynności administracyjne niewymagające specjalistyczne-
go przygotowania. Jeśli jednak dokonuje analizy sprawozdań z odpowiednich 
placówek, to wówczas wchodzi w zakres kompetencji merytorycznych ich 
pracowników lub też realizuje kontrolną funkcję sądu, nie mając jednak do 
tego żadnych uprawnień. Padały zatem propozycje, by nadzór merytoryczny 
nad wykonywaniem orzeczonych środków przejął kurator, co wiązałoby się 
z nadaniem mu niektórych kompetencji przynależnych sądowi. Inne sugestie 
dotyczyły przekazania kontroli nad aktami odpowiednio przeszkolonemu 
pracownikowi administracyjnemu. Kurator zaś w postępowaniu wykonaw-
czym sprawowałby opiekę kuratorską nad nieletnimi lub małoletnimi, wobec 
których orzeczono środki o charakterze wolnościowym, zwłaszcza te niekon-
wencjonalne. Wówczas powinności kuratora można sprowadzić do przyjmo-
wania sprawozdań ustnych lub pisemnych od osób do nich zobowiązanych, 
do analizowania bieżącej korespondencji dotyczącej „wolnościowego” środka, 
podejmowania czynności o charakterze interwencyjnym oraz związanych 
z przygotowaniem sesji wykonawczych, w których by uczestniczył.

10 Por. K. Sawicka, Nadzór kuratora w systemie interwencji sądowej…, dz. cyt.
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U podstaw wyżej przedstawionych propozycji tkwiło przeświadczenie, że 
kurator sądowy to autonomiczny zawód, który określają specyfi czne czynności 
profesjonalne. Te właśnie wiążą się z jednej strony z realizacją nadzoru kura-
torskiego, a z drugiej – z działaniami w środowisku lokalnym, które w zasadzie 
stanowi specjalistyczne zaplecze postępowania korekcyjnego i wychowaw-
czego kuratora. Nadzór kuratorski bowiem to środek z założenia realizowany 
w naturalnym środowisku życia podopiecznego.

Obok specyfi cznych zadań o charakterze resocjalizacyjnym kuratorzy peł-
nią również funkcję usługową wobec sądu, bowiem swoim profesjonalizmem 
wspomagają sąd w podjęciu słusznej, sprawiedliwej i korzystnej dla rozwoju 
i edukacji młodego człowieka decyzji, dostarczając na jego zlecenie niezbęd-
nych danych, propozycji czy merytorycznych argumentów. Rola sądu i kuratora 
zmienia się wtedy, gdy kurator sprawuje opiekę nad małoletnim, nieletnim lub 
jego rodziną. Wówczas sąd wspomaga, choćby swoimi decyzjami, jego wysiłek 
w działaniach na rzecz zmiany warunków egzystencji podopiecznego oraz 
jego postaw i stylu życia. Wzajemne przenikanie się tych dwóch podstawo-
wych ogniw systemu resocjalizacji wskazuje na integralny i komplementarny 
związek sędziów z kuratorami sądowymi pomimo istotnych zróżnicowań. 

Awans zawodowy kuratorów sądowychAwans zawodowy kuratorów sądowych

Tworzenie autonomicznych zespołów kuratorskich niemal automatycz-
nie wprowadziło w tej grupie zawodowej pionową strukturę organizacyjną. 
Możliwości awansu obejmują więc podjęcie obowiązków kierowniczych na 
różnych szczeblach organizacyjnych. Więcej jednak uwagi poświęcono pozio-
memu zróżnicowaniu stanowisk kuratorskich. Punktem wyjścia była koncep-
cja Adama Strzembosza oraz Wandy Stojanowskiej z 1978 roku, zgodnie z którą 
wyodrębniono cztery stopnie kuratorskie, takie jak: kurator stażysta, kurator, 
starszy kurator oraz kurator specjalista. Jednak funkcjonujące już wówczas 
zróżnicowanie powiązane było tylko z awansem fi nansowym, nie zaś z idący-
mi za tym kompetencjami. Dla zespołu ważne jednak było powiązanie awansu 
poziomego ze zróżnicowaniem obowiązków i uprawnień. Zgodnie bowiem 
z ogólną wiedzą nie tylko zróżnicowanie płacowe daje satysfakcję pracowni-
kowi, lecz także podnoszenie swoich kwalifi kacji i osiąganie sukcesów zawo-
dowych. Dlatego koncepcja awansu poziomego obejmowała: warunki i tryb 
awansu poziomego; kryteria i procedurę oceny pracy kuratora oraz stopnie 
kuratorskie i przypisany im zakres obowiązków i uprawnień. I tak obowiąz-
ki kuratora stażysty sprowadzono do uczestnictwa w szkoleniu oraz współ-
uczestniczenia w sprawowaniu nadzoru przez kuratora – opiekuna stażysty. 
Z kolei w zakresie uprawnień kuratora miało być prowadzenie nadzorów oraz 
współpraca z osobami i instytucjami zaangażowanymi w proces resocjaliza-
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cji podopiecznego, a także przeprowadzanie wywiadów środowiskowych na 
zlecenie sądu. Starszy kurator ze względu na doświadczenie i coraz większe 
kompetencje dysponowałby już uprawnieniami do przeprowadzenia dia-
gnozy pedagogicznej i sporządzania na jej podstawie opinii na użytek sądu. 
Starszy kurator to także osoba predestynowana do roli mentora i przewodnika 
dla kuratora stażysty. Kurator specjalista, jak wskazuje sama nazwa, powinien 
już dysponować specyfi cznymi i wysoce profesjonalnymi umiejętnościami 
bądź w zakresie terapii, doradztwa i interwencji, bądź diagnostyki, bądź 
„menedżerstwa środowiskowego”. Kurator na tym stanowisku mógłby zatem 
być odpowiedzialny za organizację i prowadzenie działalności w środowisku 
lokalnym, za przygotowanie i kierowanie doskonaleniem zawodowym, za 
prowadzenie kuratorskich zespołów itp. Bez względu jednak na zakres czyn-
ności, uprawnień i obowiązków przypisanych poszczególnym stanowiskom, 
co oczywiście może budzić wiele wątpliwości natury merytorycznej, struktura 
pozioma powinna wiązać się ze zróżnicowaniem fi nansowym oraz kompe-
tencyjnym i w tym właśnie kierunku poszły wyżej przedstawione propozycje. 
Ponadto procedura awansowa powinna mieć swoją wewnętrzną logikę, czyli 
jednoznaczne kryteria, które należy spełnić, by móc ubiegać się o dane sta-
nowisko kuratorskie. Ważne oczywiście miejsce zajmuje w tej hierarchii staż 
pracy w zawodzie kuratora, ale także równie istotne powinny być wiedza 
i umiejętności profesjonalne zdobywane również w toku specjalistycznych 
szkoleń na poziomie studiów podyplomowych czy kursów potwierdzonych 
odpowiednimi certyfi katami. Ponadto kurator aspirujący do wyższego stano-
wiska powinien się wykazać opracowaniem i realizacją autorskich projektów, 
np. korekcyjnych, edukacyjnych, społecznych itp. 

Proponowane zmiany w zakresie stopni kuratorskich mogą przyczynić 
się do wzrostu fachowości kadr kuratorskich oraz efektywności ich pracy, co 
w konsekwencji wpłynie zapewne na wzmocnienie prestiżu społecznego tej 
grupy zawodowej oraz sądu jako instytucji wykonującej środki „wolnościowe”. 

Uwagi końcowe z perspektywy czasuUwagi końcowe z perspektywy czasu

Choćby pobieżna analiza rozwoju kurateli sądowej w Polsce wskazuje na 
istotną rolę intensywnej aktywności środowiska kuratorskiego już w latach 
siedemdziesiątych we współpracy ze środowiskiem naukowym wywodzącym 
się z warszawskiej szkoły pedagogiki resocjalizacyjnej oraz prawa penitencjar-
nego. Powstawała wtedy koncepcje modelu kurateli sądowej, która znajdowała 
zastosowanie (w mniejszym lub szerszym zakresie) w coraz bardziej zmienia-
jących się przepisach prawa. Dzisiejszy obraz kurateli zawarty w aktach praw-
nych oraz w praktyce w znacznym stopniu przystaje do pomysłów i propozycji 
formułowanych na przestrzeni tych 30 lat.
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Wyraźnie obserwuje się wzrost profesjonalizacji służby kuratorskiej. Prze-
chodzenie w kierunku kurateli zawodowo-społecznej ze społeczno-zawodo-
wej stało się już faktem. Jednak warto podkreślić rolę kuratorów społecznych. 
Chodzi o to, by kurator społeczny był angażowany w nadzór wówczas, gdy 
istnieje taka potrzeba w danym przypadku, gdy w ocenie zawodowego kura-
tora będzie on ważną osobą wpływu korekcyjnego, wychowawczego czy opie-
kuńczego. Nie jestem jednak przekonana co do tego, by w praktyce dominował 
ten sposób myślenia o kuratorach społecznych. 

Kuratorzy zawodowi to również profesjonaliści ze względu na wyższe 
wykształcenie i pomyślne zakończenie aplikacji kuratorskiej. Ten postulat 
okazał się możliwy do wprowadzenia w życie, tak jak powołanie zespołów ku-
ratorskich. Trudno jednak określić, jaki kształt i funkcje, poza organizacyjną, 
pełnią zespoły kuratorskie – czy istotnie stanowią dla kuratorów grupę mery-
torycznego wsparcia i pomocy oraz czy w jakiś sposób zaspokajają potrzebę 
afi liacji?

Urzeczywistniono także ideę poziomej struktury awansu. Szkoda jednak, 
że nie została ona w pełni dookreślona, tak by stymulować i wzmacniać kom-
petencje oraz specjalizacje zawodowe. 

Idea samorządności kuratorskiej znalazła swój wyraz w powołaniu stowa-
rzyszeń oraz Krajowej Rady Kuratorów. Teraz jednak, moim zdaniem, przyszła 
pora na to, by przyjrzeć się temu zawodowi pod kątem właściwości zawodów 
społecznego zaufania. Takie atrybuty, jak wysokie kwalifi kacje, posiadanie 
reprezentacji osób wykonujących dany zawód, dysponowanie informacjami 
z życia prywatnego osób, z którymi kurator pracuje, oraz szczególna więź 
oparta na zaufaniu to również właściwości zawodu kuratora. Na uwagę jednak 
zasługuje konieczność refl eksji nad misją, posłannictwem kurateli, ciągłym 
i systematycznym doskonaleniem umiejętności (np. rozważenie idei coachin-
gu i superwizji), osobistą odpowiedzialnością kuratora za świadczoną pomoc 
i postępowanie czy też nad jego samodzielnością i niezależnością w podejmo-
waniu decyzji. Z zawodem zaufania publicznego kojarzą się przede wszystkim 
wyższe niż przeciętne i powszechne wymagania etyczne wypracowane przez 
samo środowisko zawodowe, wysokie standardy moralne (nienaganna posta-
wa) oraz wysoka jakość podejmowanych działań. Warto się zatem zastanowić, 
czy refl eksja etyczna coraz bardziej obecna w wielu zawodach, nawet w bizne-
sie, nie powinna również stać się obszarem zainteresowania samorządu kura-
torskiego i całego środowiska?

O ile jednak organizacyjne warunki pracy kuratorskiej są coraz bardziej 
korzystne, o tyle realizacja modelu kurateli wychowującej napotyka wiele 
trudności, a nawet często pozostaje w sferze myślenia życzeniowego. Przyczyn 
tego stanu rzeczy można doszukiwać się między innymi w niedostatecznym 
przygotowaniu kuratorów w zakresie metodyki pracy w tym zawodzie. W roz-
mowach prywatnych kuratorzy wskazują także na brak zainteresowania nie 
tylko władz, ale i samych kuratorów doskonaleniem zawodowym, choćby 
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ze względu na wysokie koszty, oraz niedocenianie przez nich kształcenia 
i rozwijania umiejętności w procesie awansu zawodowego. Również uboga 
infrastruktura wychowawczo-korekcyjna w środowisku lokalnym nie sprzyja 
trudnej pracy metodą indywidualnych przypadków. Nie bez znaczenia jest 
także zwiększanie obowiązków kuratorów i obciążanie ich również zadaniami 
nieprzystającymi do misji tego zawodu i właściwych obowiązków. Powyższa 
próba wyjaśnienia tego stanu rzeczy wskazuje na czynniki społeczne i psycho-
logiczne. Stanisław Kępka podjął się analizy przepisów prawnych i doszedł do 
wniosku, że aktualne rozwiązania prawne nie sprzyjają lub wręcz uniemożli-
wiają sprawowanie nadzoru w formie kurateli wychowującej11. To one właśnie 
mają wpływ na zdolność kuratorów rodzinnych do wdrażania postępowania 
wychowawczo-korekcyjnego i opiekuńczego wobec osób znajdujących się pod 
ich opieką. Jest to teza warta dalszej refl eksji i badań, co nie wyklucza zasadno-
ści również wcześniej postawionych hipotez. 

Bez względu jednak na liczne problemy związane z kuratelą wychowującą, 
trzeba pamiętać, że dochodzenie do takiej sytuacji, w której podopieczny kura-
tora będzie skłonny i zdolny do rozwiązywania swoich problemów życiowych, 
jest niezwykle skomplikowanym i w istocie długotrwałym procesem. I takiego 
właśnie zadania podejmują się kuratorzy zawodowi. 
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Aksjologiczno-moralny aspekt kurateli sądowejAksjologiczno-moralny aspekt kurateli sądowej

O zawodzie kuratora można powiedzieć, że jego misja dotyka najgłębszych 
pokładów ludzkiej psychiki i ducha. Kurator jest bowiem człowiekiem, który 
buduje wspólnie z tymi, którzy są mu oddani w kuratelę, przestrzeń nadziei 
ich i społeczeństwa. Nadzieja ta dotyczy możliwości i rzeczywistej zmiany sty-
lu funkcjonowania tych osób. Wybitny polski psycholog oraz twórca polskiej 
psychologii rozwojowej i wychowawczej Stefan Szuman (1889–1972) w dwóch 
swoich książkach (Afi rmacja życia i Pogodne i poważne zagadnienia afi rmacji ży-
cia), już przed 70 laty, dostrzegał i rozważał rozwój człowieka w aspekcie jego 
odniesień do świata wartości, celu i sensu życia. Przyjmował, że człowiek 
w swoim rozwoju i działaniu dąży do szczęścia, dobra i poznania siebie oraz 
świata i innych ludzi. Dostrzegał także ograniczenia, jakim podlega w tych 
dążeniach. Ograniczenia te wynikają z samej jego natury oraz z czynników 
zewnętrznych i wewnętrznych, które mogą i powinny być regulowane przede 
wszystkim własną aktywnością. Dostrzegał także potrzebę wsparcia i pomocy 
ze strony innych w urzeczywistnianiu tych dążeń.

W latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku na gruncie psychologii 
amerykańskiej pojawił się nowy nurt określający siebie jako psychologia po-
zytywna, której celem jest pomóc człowiekowi w jego dążeniu do szczęścia1. 
Jednak polscy myśliciele znacznie wcześniej dostrzegali ten problem związku 
pomiędzy rozwojem człowieka a jego społecznym funkcjonowaniem oraz dą-
żeniem do szczęścia, prawdy i dobra2.

1 Por. T. Ben-Schahar, W stronę szczęścia, Poznań 2009; J.C. Zorraquino, Depresja u dzieci 
i młodzieży. Jak odzyskać radość życia?, Kraków 2009; J. Kozielecki, O człowieku wielowymiaro-
wym. Eseje psychologiczne. Warszawa 1988; M.E.P Seligman, Prawdziwe szczęście. Psychologia 
pozytywna a urzeczywistnianie naszych możliwości trwałego spełnienia, Poznań 2005.

2 Por. K. Dąbrowski, Trud istnienia, Warszawa, 1975; A. Kępiński, Psychopatologia ner-
wic, Warszawa 1972; S. Szuman, Afi rmacja życia, Lwów 1936; S. Szuman, Pogodne i poważne 
zagadnienia afi rmacji życia, Katowice 1947.
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Przywołanie tych faktów wydaje się ważne dla dalszych rozważań o ak-
sjologiczno-moralnych aspektach kurateli sądowej. Jak pisał Józef Tischner3, 
aksjologia, która wyłoniła się z fi lozofi i na początku XX wieku, miała na pod-
stawie badań nad wartościami dostarczyć człowiekowi naukowo sprawdzo-
nych i uzasadnionych przesłanek do odpowiedzi na pytania o cel i sens jego 
egzystencji. Gdy mówi się zatem o aksjologicznym aspekcie pracy kuratora, 
zwraca się przede wszystkim ku problematyce wartości, o których ten sam 
autor napisał, że są podstawą formułowania przez każdego człowieka jego 
ogólnej postawy życiowej, np. wobec poszanowania norm prawnych moral-
nych i zgodności życia z prawem. Są także podstawą podejmowania decyzji 
o swoim działaniu, stosunku do innych ludzi, a także wartościowania postaw 
i uczynków innych ludzi.

Można więc powiedzieć, że analizowanie i uwzględnianie aksjologiczno-
-moralnego aspektu kurateli sądowej to nic innego jak opisanie i wyjaśnianie, 
a także rozjaśnianie relacji pomiędzy kuratorami a osobami, które zostały 
poddane ich kurateli (nadzorowi, opiece, prowadzeniu) z uwzględnieniem 
fundamentalnych dążeń człowieka: pragnienia szczęścia, dobra oraz poznania 
prawdy. 

Na czym polega aksjologiczno-moralny wymiar kurateli sądowej? Chcąc 
udzielić odpowiedzi na to pytanie, trzeba zdać sobie sprawę, że należy rozwa-
żyć najpierw inne ważne zagadnienia. Pierwszym z nich jest odpowiedź na 
pytania: Jaki system wartości jest dziś przekazywany w procesie socjalizacji 
przez tzw. instytucje socjalizujące? Czy i w jakim stopniu istnieje zgodność 
co do uniwersalnych wartości, które są przekazywane we wszystkich insty-
tucjach socjalizacyjnych z jednakową troską? Do instytucji socjalizacji zalicza 
się rodzinę, szkołę, środowisko rówieśnicze, miejsce pracy, a w obecnej dobie 
także instytucje wykorzystujące media. Wiedza o sposobach, zasięgu i sile 
przekazywania określonych wartości w całym społeczeństwie jest niezbęd-
na do tego, by kurator miał świadomość tego, na jakich przede wszystkim 
wartościach mogą być zbudowane postawy wobec życia, innych ludzi i norm 
prawnych ich podopiecznych. W prowadzonych przeze mnie badaniach w la-
tach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych ubiegłego wieku stwierdziłam, że 
ogólne preferencje wartości przestępców i nieprzestępców tzw. młodocia-
nych nie różnią się w warstwie wiedzy i deklaracji. Tym, co różniło te grupy, 
była struktura indywidualnego systemu, jego hierarchia i dobór środków 
prowadzących do realizacji wartości autotelicznych. W badaniach Krystyny 
Skarżyńskiej4 na przykład matki najwyżej cenią u swoich dzieci uczciwość, 
umiejętność kierowania samym sobą oraz odpowiedzialność. Również ojco-
wie przywiązują największą wagę do uczciwości i umiejętności kierowania 

3 J. Tischner, Myślenie według wartości, Kraków 1982.
4 K. Skarżyńska, Konformizm i samokierowanie jako wartości (struktura i źródła), Warszawa 

1991.
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sobą, jednak odpowiedzialność, a także liczenie się z innymi ludźmi wyżej 
cenią matki niż ojcowie; ponadto ojcowie wyżej niż matki cenią wartość ro-
zumienia świata. Badania te pokazują, że w obszarze ideału osobowościo-
wego wyrażającego system wartości rodzice chcieliby, by urzeczywistniane 
były wartości uczciwości, odpowiedzialności, samorealizacji, rozumienia 
świata, liczenia się z innymi ludźmi. Problem, który się nasuwa w związku 
z tymi wynikami, dotyczy rozpoznania, na ile rodzice świadomie pomagają 
dzieciom w internalizacji, a następnie urzeczywistnianiu tych wartości. Lu-
cyna Kirwil5 zauważa, że niektóre stacje telewizyjne wspierają kształtowanie 
relacji podmiotowych, a inne zdecydowanie – relacje przedmiotowe. To samo 
dotyczy ujmowania długo- czy krótkoterminowej orientacji życiowej. Częś-
ciej wspierana jest orientacja indywidualistyczna niż altruistyczna. Podobne 
zróżnicowanie dotyczy stymulowania rozwoju samorealizacji, umiejętności 
krytycznego myślenia czy zachowań zgodnych z oczekiwaniami społeczny-
mi. Trudno więc powiedzieć, że współczesne dziecko czy człowiek dorosły 
znajduje się pod wpływem zintegrowanego systemu wartości ogólnoludz-
kich. Jest to raczej permanentny stan konfl iktu wartości.

Na tym tle ważnym zagadnieniem w pracy kuratora jest promocja opar-
ta na wiedzy i rozumnej akceptacji systemu wartości, który gwarantuje 
kształtowanie pozytywnych postaw wobec poszanowania prawa. Innymi 
słowy, chodzi o posiadanie przez kuratora niejako matrycy wartości, które 
w kontaktach z podopiecznych chce się uwyraźniać, do których chce się go 
zachęcać, aby przyjął, zinternalizował i urzeczywistniał. O przekazywanym 
systemie wartości przez osoby działające na rzecz zmiany funkcjonowania 
społecznego innych świadczyć mogą wyniki badań terapeutów przedstawio-
ne przez Joannę Zamecką i Jerzego Kwaśniewskiego6. Zadano badanym py-
tanie o to, z którymi poglądami zgadzają się odnośnie do przyczyn łamania 
prawa. Terapeuci przyczyny te sytuują głównie w dysfunkcjonalności insty-
tucji, a następnie w kulturze, obyczaju, rzadziej w strukturze osobowościo-
wej osób łamiących prawo, czyli inaczej niż badani z próby ogólnopolskiej, 
którzy dostrzegają zewnętrzne trudności, ale także brak internalizacji norm 
i wartości.

5 L. Kirwil, Wspieranie socjalizacji dzieci i młodzieży przez telewizję. Raport wykonany na 
zamówienie Przewodniczącej Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, 2003 (maszynopis).

6 J. Zamecka, J. Kwaśniewski, Światopogląd i etos osób zawodowo niosących pomoc uzależ-
nionym od narkotyków [w:] W. Kaczyńska (red.), O etyce służb społecznych, Warszawa 1998, 
s. 114–134.
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Tabela 1.  Postrzeganie przyczyn łamania prawa i podejmowania rozmaitych 
niepożądanych zjawisk w życiu społecznym

Poglądy na temat łamania prawa

Ogółem badani

Odsetki wybierających
daną przyczynę jako

Terapeuci

Odsetki 
uznających 

daną 
przyczynę 
za istotną

pierwszą drugą pierwszą 
lub drugą

Przyczyną jest natura ludzka  9,3  6,6 15,9 –

Nieumiejętność dostosowania się do 
warunków pracy i życia  9,8  8,3 18,1 –

Zmniejszanie się szacunku do prawa 
i porządku 14,1 11,6 25,7 84,2

Nadużywanie alkoholu  8,0 10,6 18,6 91,7

Nadużywanie narkotyków  0,5  1,3  1,8 91,8

Za niskie kary 12,2  8,7 20,9 –

Brak religijnego wychowania  6,0  3,4  9,4 34,2

Nierówny stopień zamożności ludzi  4,1  6,3 10,4 28,2

Wysokie ceny i koszty utrzymania, 
infl acja, bezrobocie 18,8 11,9 30,7 80,0

Dezorganizacja rodziny  3,5  4,3  7,8 96,5

Brak dyscypliny w szkole i w domu  2,4  4,6  7,0 56,4

Przemoc w telewizji itp.  2,6  7,7 10,3 70,6

Brak stanowczych działań policji
w obronie prawa  6,5 11,7 18,2 87,1

Inny pogląd, trudno powiedzieć
lub brak danych  2,0  0,4  2,4 –

Opieszałość wymiaru
sprawiedliwości – – – 77,7

Wadliwe funkcjonowanie instytucji 
pomocy i opieki społecznej – – – 52,9

Źródło: J. Zamecka, J. Kwaśniewski, Światopogląd i etos…, dz. cyt., s. 114–134.

Kształtowanie i urzeczywistnianie wartości dokonuje się przede wszyst-
kim przez osobiste uwyraźnianie, urzeczywistnianie takich wartości. Nie da 
się tego procesu zrealizować ani wyłącznie przez przekaz wiedzy, ani przez 
coraz surowsze karanie. Indywidualny system wartości kształtuje się na pod-
stawie takich mechanizmów, jak: naśladownictwo, nagradzanie i karanie, po-
znawanie i rozumienie tego, kim jest człowiek, do czego dąży, jaki jest sens i cel 
jego życia, a także modelowanie społeczne.
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Zachowania naruszające prawo są ze swej natury zachowaniami sy-
gnalizującymi, że system wartości danej osoby (nieletniego, młodocianego 
lub dorosłego) jest zaburzony w stosunku do postulowanego, uznawanego, 
uniwersalnego systemu wartości opartego na powszechnie akceptowanej 
koncepcji człowieka jako istoty rozumnej, kochającej, wybierającej, wolnej, od-
powiedzialnej, której jednocześnie przysługuje godność, szacunek, prawo do 
wszechstronnego rozwoju. Dlatego efektywna relacja kurator – podopieczny 
nie może pomijać aspektu aksjologiczno-moralnego. Ważnym celem kurator-
skich oddziaływań staje się pomoc w poznaniu, rozjaśnieniu treści i podjęciu 
urzeczywistniania wartości dających gwarancję życia zgodnego z prawem oraz 
godnego. Praca nad przywracaniem wewnętrznego ładu w systemie wartości 
osób poddanych kurateli ma z jednej strony znaczenie fundamentalne, a z dru-
giej nie jest zadaniem łatwym – a to z tej racji, iż relacja kurator – podopieczny 
nie jest relacją wolnego wyboru, ale przymusu. Już sama nazwa zastosowanego 
środka lub sankcji „nadzór kuratora” jako wynik sądowego orzeczenia kurateli 
sugeruje opresję, przymus, poddanie się komuś nie z własnego wyboru, własnej 
woli. Podjęty przeze mnie wątek trudności kształtowania i zmiany systemu 
wartości poddanych kurateli znajduje swoje uzasadnienie choćby w tym, co 
napisali Tadeusz Jedynak i Krzysztof Stasiak7:

Znane są opracowania etyki prawniczej , etyki pedagogicznej i etyki pra-
cowników socjalnych, i chociaż kuratorzy wykonują swoje zadania w obsza-
rze każdego z tych zawodów, to jednak na refl eksję nad etycznymi aspektami 
swojego zawodu dotąd się nie zdobyli.

Płaszczyzna rozważań aksjologicznych kieruje naszą uwagę w kierunku 
następnych trzech zagadnień: odpowiedzi na pytania o to, kim jest człowiek, 
jakie wartości gwarantują ukształtowanie pozytywnych postaw wobec po-
szanowania norm prawnych i działań zgodnych z prawem oraz jaka jest rola 
i jakie są zadania kuratora w kształtowaniu systemu wartości osób mu powie-
rzonych.

Kurator w swojej misji powinien opierać się na:
1. Powszechnie akceptowanej w kulturze euroamerykańskiej koncepcji czło-

wieka jako osoby, której przynależy godność, wolność, szacunek, ale jedno-
cześnie zdolnej do podejmowania decyzji, ponoszenia odpowiedzialności, 
dokonywania wyboru, wartościowania, przekraczania swoich ograniczeń 
i nawiązywania relacji osobowych z Transcendencją – Bogiem. Afi rmacja 
każdego człowieka ma swoje uzasadnienie w jego niepowtarzalności, indy-
widualności, godności, wolności wyboru.

2. Przedkładaniu racjonalności w działaniu nad emocjonalne doświadczanie 
i przeżywanie.

7 T. Jedynak, K. Stasiak, Zarys metodyki pracy kuratora sądowego, Warszawa 2008, s. 466.
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3. Stymulowaniu podopiecznego do odpowiedzialności za swoje czyny podej-
mowane wobec innych i otaczającego świata natury.

4. Akcentowaniu zdolności każdego człowieka do samoświadomości, pozna-
nia siebie, wartościowania swoich czynów, samoograniczenia.

5. Przekonaniu, że wyjątkowość człowieka przejawia się w jego myśleniu 
i działaniu według wartości. 

Do wartości, które można uznać za fundament kształtowania postawy 
szacunku i poważania wobec prawa oraz zgodnego z nim działania, zaliczy-
łabym: 
 1. Szacunek do własnego i innych życia i zdrowia. 
 2. Prawdomówność. 
 3. Poszanowanie cudzej własności. 
 4. Racjonalność. 
 5. Odpowiedzialność. 
 6. Samokontrolę. 
 7. Pracę, wysiłek, trud, obowiązkowość.
 8. Wytrwałość. 
 9. Zdolność do poświęcenia się komuś i czemuś.
10. Zaufanie do siebie i innych. 
11. Miłość. 
12. Wierność. 
13. Samopoznanie. 
14. Rozwój osobowościowy. 
15. Empatię. 
16. Otwartość na Transcendencję (Boga, religię).
17. Szacunek do prawa i moralności. 

Niewątpliwie sam kurator powinien posiadać predyspozycje osobowoś-
ciowe oraz umiejętności społeczne i psychologiczne, które pozwolą mu na 
takie nawiązanie kontaktu z podopiecznym, by mógł oddziaływać nie tylko 
na sferę jego zewnętrznych zachowań, ale przede wszystkim na fundamen-
talną sferę motywacji, jaką jest system wartości. Do tego niezbędne jest to, aby 
kurator miał:
1. Wiedzę i kompetencje w zakresie rozwoju i mechanizmów funkcjonowania 

człowieka w społeczeństwie na poszczególnych etapach cyklu życiowego 
(nieletniego, młodocianego, dorosłego).

2. Kompetencje moralne (uczciwość, obowiązkowość, prawdomówność, od-
powiedzialność, szacunek dla podopiecznych).

3. Umiejętność współdziałania, współpracy.
4. Optymizm pedagogiczny, by mógł stymulować nadzieję w sens zmiany 

społecznego funkcjonowania.
5. Zdolność planowania.
6. Gotowość i pozytywną postawę wobec podnoszenia własnych kompetencji 

merytorycznych i moralnych.

STASIAK_90 lat kurateli sadowej.146   146STASIAK_90 lat kurateli sadowej.146   146 2010-09-30   10:18:472010-09-30   10:18:47



147K. Ostrowska. Aksjologiczno-moralny aspekt kurateli sądowej

7. Elastyczny i otwarty styl funkcjonowania osobowościowego i działania 
praktycznego.

Zmiana systemu motywacji nadzorowanego wymaga od kuratora korzy-
stania również z kompetencji innych osób i instytucji, które ze swej natury 
są nośnikami określonych wartości, np. duchownych, instytucji kościelnych, 
osób działających na rzecz udzielania pomocy innym, organizacji pozarządo-
wych, instytucji charytatywnych, hospicjów, osób cieszących się (powszech-
nym lub w oczach danej jednostki) autorytetem moralnym. Oczywiście sam 
kurator musi być czytelnym nośnikiem tych wartości, które chce, aby stały się 
dla podopiecznego fundamentem postaw życiowych. Trudno sobie wyobrazić, 
żeby mógł skutecznie wpływać na zmianę postaw i zachowań podopiecznego 
wobec rodziny – żony i dzieci, jeśliby sam miałby problemy z wypełnianiem 
swoich zobowiązań rodzinnych; niekoniecznie musiałoby się to przejawiać 
w drastycznych zachowaniach podobnych do tych, które zauważa się u nad-
zorowanego. 

Ważne jest także, by także kurator promieniował urzeczywistnianiem 
takich wartości, które ukazują ogólniejszy styl funkcjonowania społecznego 
i o którym można powiedzieć, że jest wskaźnikiem realizacji idei stawania się 
coraz bardziej człowiekiem, życia w zgodzie z sobą i innymi oraz w prawdzie, 
a także przeżywania szczęścia i tworzenia dobra. Dlatego wydaje się, że można 
zaproponować pewien katalog wartości, który określa efektywne funkcjono-
wanie w roli kuratora. Są to: 
 1. Poszanowanie każdego człowieka. 
 2. Uznawanie indywidualności. 
 3. Sprawiedliwe traktowanie. 
 4. Wiarygodność.
 5. Kompetencja zawodowa i moralna. 
 6. Dyskrecja. 
 7. Konsekwencja. 
 8. Odpowiedzialność.
 9. Wyrozumiałość. 
10. Cierpliwość. 
11. Opanowanie. 
12. Dobro i rozwój innych ludzi. 
13. Szczęście i bezpieczeństwo rodziny. 
14. Szerokie horyzonty umysłowe. 
15. Kultura osobista. 
16. Empatia. 
17. Pomocniczość. 
18. Zaufanie do siebie i do innych. 

Najskuteczniejszym stylem realizacji misji kuratorskiej jest zintegrowane 
podejście do osób, nad którymi sprawuje się kuratelę. To zintegrowane po-
dejście oznacza rozpoznanie człowieka i jego problemów w całej złożoności 
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egzystencjalnej i sytuacyjnej. Złożoność egzystencjalna obejmuje rozpoznanie 
warunków (czynników chroniących i ryzyka) biologicznych, psychicznych, 
społecznych i duchowych, jakimi dysponuje dany człowiek, oraz braków, a tak-
że określenie czynników (warunków) niezbędnych do osiągnięcia założonego 
przez kuratelę celu. Aczkolwiek celem pierwszoplanowym jest powstrzymanie 
człowieka przed ponownym wejściem w konfl ikt z prawem, to jednak na dłuż-
szą metę potrzebna jest taka przemiana funkcjonowania danej osoby, by mogła 
sama skutecznie kierować swoim własnym życiem zgodnie z oczekiwaniami 
społecznymi i pełnionymi rolami.

Praca kuratora odwołująca się do aksjologiczno-moralnego wymiaru oso-
bowości człowieka zakłada także potrzebę stałego poszerzania przez kuratora 
umiejętności psychologicznych i społecznych. Oznacza to, że dobrze funkcjo-
nujący system wsparcia szkoleniowego, wykorzystujący nowoczesne formy 
nabywania wiedzy i umiejętności niezbędnych w pracy z ludźmi, może być 
dobrym narzędziem podnoszącym efektywność pracy kuratorów.

Podsumowując, trzeba zwrócić uwagę na dylematy, których może do-
świadczać kurator w swojej codziennej pracy, gdy uwzględnia aksjologiczno-
-moralny wymiar. Dotyczą one:
1. Przyjętej przez niego koncepcji człowieka i tej, która zakładana jest w różno-

rakich uregulowaniach prawnych.
2. Zakładanych przez kuratora celów i oczekiwań związanych z kuratelą 

konkretnych osób oraz oczekiwań i celów związanych z kuratelą jako insty-
tucją wymiaru sprawiedliwości.

3. Osobistego systemu wartości a systemu wartości osoby poddanej kurateli.
4. Kryteriów oceny efektywności własnej pracy i kryteriów, jakimi posługują 

się zwierzchnicy.
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Ethos zawodowego kuratora sądowegoEthos zawodowego kuratora sądowego

WprowadzenieWprowadzenie

Na początku chciałbym przytoczyć najogólniejsze, utrzymane na poziomie 
słownikowym wyjaśnienie kluczowego w moim wystąpieniu słowa i użycia go 
w odniesieniu do grupy zawodowej.

Słowo „ethos” odnosi się do określonych społeczno-kulturowych uwarun-
kowań ludzkiego zachowania. Określa się nim przewodnie wierzenia, mierniki, 
kryteria, ideały charakteryzujące określoną grupę, społeczność lub przynajm-
niej dla niej ważne. Ethos to zespół wartości, które są podstawą głównych form, 
wzorców zachowania się i postaw. Tak rozumiany ethos może cechować duże 
grupy: naród, warstwę społeczną, ale częściej mówimy o ethosie określonych 
instytucji lub grup zawodowych. Pojęcie ethosu w złożony sposób łączy się 
z określeniem usposobienia, postawy, a więc intelektualnego, emocjonalne-
go i behawioralnego reagowania na określone sytuacje. U Arystotelesa ethos 
(z greckiego w jednym ze znaczeń dosłownie: charakter) można było kojarzyć 
z charakterem człowieka, wręcz z jego osobowością, zwłaszcza pod względem 
równowagi między namiętnościami a rozwagą. W naukach społecznych, przy-
najmniej w Polsce, pojęcie ethosu przywodzi od razu skojarzenie z twórczością 
Marii Ossowskiej; myślimy więc na przykład o ethosie rycerskim1. Jest to po-
uczające skojarzenie. Rycerz wyznawał określony system wartości, do którego 
był wdrażany od najmłodszych lat, a w ramach przygotowania do tej roli mu-
siał posiąść wiele umiejętności niezbędnych, aby sprostać wymaganiom, jakie 
kultura i obyczaj przed nim stawiały. Ethos oznacza zatem nie tylko zespół 
przekonań moralnych odpowiadających na pytanie o to, co jest dobre, a co złe. 
Obejmuje też wiedzę o dobrych obyczajach, pozwalającą odpowiedzieć na py-
tanie, co i w jakiej sytuacji wypada, a czego czynić nie należy. Na przykład 

1 Por. M. Ossowska, Ethos rycerski i jego odmiany, Warszawa 1986.
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współcześnie wycieranie nosa w mankiet w wielu grupach społecznych jest 
niestosowne, chociaż trudno byłoby sensownie na gruncie językowym powie-
dzieć, że jest niemoralne. Ponadto pojęcie ethosu uwzględnia zasób niezbędnej 
wiedzy dotyczącej realizacji określonych zadań praktycznych związanych z wy-
konywaniem roli społecznej. Przywołany dla ilustracji rycerz musiał przecież 
umieć zachować się na polu walki, wobec dworu królewskiego, na polowaniu. 
Wymagało to nabycia licznych umiejętności i sprawności, których osoby niebę-
dące rycerzami z reguły, przynajmniej w takim zestawie i zakresie, nie posiada-
ły. Można wiedzieć z plotek lub podręcznika, jak należy się zachować na balu, 
ale od takiej wiedzy do umiejętności tańczenia w obecności dworu królewskiego 
droga daleka i bez „aplikacji” w roli giermka mogło to być nieosiągalne.

O ethosie mówi się w odniesieniu do grupy społecznej, która wyróżnia się 
pewną samoświadomością odrębności swojego przeznaczenia, a także przy-
wiązuje wagę do cech, które określają jej charakterystyczną tożsamość. Ma 
poczucie misji, czyli potrzebę spełniania zadań, mających szersze znaczenie 
społeczne (publiczne), w których realizacji należy faktycznie uczestniczyć, aby 
być dobrym członkiem danej grupy. W przeszłości swój ethos tworzyło wiele 
grup zawodowych (cechów). Posiadały własny samorząd, reguły rekrutacji, 
szkoleń, kodeks właściwych standardów świadczenia usług i wzoru pracy oraz 
odpowiednich reguł zachowania wobec kolegów i klientów, a na straży tych 
zasad mógł stać swoisty sąd dyscyplinarny2. Jeśli chodzi o współczesne grupy 
zawodowe, to możemy stwierdzić, że stosunkowo najdłuższą historię ma ethos 
takich zawodów, jak sędzia, naukowiec, lekarz, nauczyciel, żołnierz, adwokat. 
Zasadniczo można powiedzieć, że ethos zawodowy przypisujemy szczególnie 
tym profesjom, które wiążą się z wykonywaniem niezwykle ważnych, wyma-
gających specjalistycznych kwalifi kacji zadań na rzecz społeczeństwa. Może 
to dotyczyć szczególnie ludzi wykonujących zawody zaufania publicznego, 
to jest takie, od których bezpośrednio zależy dobrostan publiczny, a nie tyl-
ko indywidualny. Ethos zawodowy nabiera szczególnego znaczenia odnoś-
nie do zawodów, których pracownicy bezpośrednio kontaktują się z ludźmi, 
zwłaszcza gdy w ramach tego kontaktu zawodowo wkraczają we wrażliwą 
sferę praw i wolności człowieka3. W tej sferze, obok ścisłego przestrzegania 
prawa, ogromnego znaczenia nabierają odpowiednia wiedza zawodowa na 
temat związany z określoną ingerencją, wysoka kultura bycia i poczucie od-
powiedzialności za dobro człowieka, który znalazł się w sferze bezpośrednich 
oddziaływań zawodowych4.

2 Por. G. Rejman, Z rozważań o karze [w:] J. Utrat-Milecki (red.), Kara w nauce i kulturze 
Warszawa 2009, s. 39.

3 Por. J. Kleining, Ethics and Criminal Justice. An Introduction, Cambridge – New York – Mel-
bourne – Madrid – Cape Town – Singapore – Sao Paulo – Delhi 2008, s. 233–267.

4 Por. szerzej: J. Utrat-Milecki, Etos prawa w pracy socjalnej [w:] J. Utrat-Milecki (red.), Prawo 
w służbie społecznej, Warszawa 1999, s. 33–63.
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Ethos zawodowy łączy się z zasady ze specyfi cznym dla danego zawodu 
wykształceniem, praktycznym doświadczeniem oraz poczuciem specjalnej 
odpowiedzialności za społecznie doniosłe zadania. Wiąże się z oparciem re-
alizacji zadań na swoistym zaufaniu społecznym. Często przekłada się też 
na świadome dbanie przez grupy zawodowe o zapewnienie odpowiednich 
standardów wykonywania swojej profesji w zakresie wiedzy i przekazywa-
nia doświadczeń poprzez udział w organizacji szkolenia kadr danej grupy 
zawodowej, a poprzez sądownictwo dyscyplinarne w zakresie przestrzegania 
prawa, nakazów moralności i etyki, której zawodowe reguły czasami określa 
się w odrębnych kodeksach etycznych. Podkreśla się rolę etyki, gdyż ludzie, 
których łączy wspólny ethos żądają od siebie i swoich kolegów czegoś więcej 
niż tylko przestrzegania prawa i reguł dobrej roboty5. Dla podkreślenia swo-
jej tożsamości już od najdawniejszych czasów grupy zawodowe, które łączył 
wspólny ethos, tworzyły pewne, właściwe sobie rytuały, używały symboli 
identyfi kacyjnych. Znaczenie tych symboli wykracza poza funkcje dekora-
cyjne, stają się one nośnikami wartości i znaczeń istotnych dla danej grupy, 
w tym przede wszystkim związanych z misją społeczną, którą grupa pełni. 
Ethos zawodowy wymaga od określonej grupy samoświadomości, ale także 
szerszego społecznego uznania, szacunku ze strony społeczeństwa, różnych 
grup odniesienia.

Współcześnie w społeczeństwie, którego struktura organizacyjna jest bar-
dzo mocno zjurydyzowana, określona przepisami prawa, wiele cech ethosu 
grupy zawodowej można odczytać z przepisów prawa. Z jednej strony grupa 
zawodowa wykonująca odpowiednio ważne zadania zaufania publicznego 
i mająca właściwie ukształtowaną tożsamość i samoświadomość swojego prze-
znaczenia, może aspirować do odpowiedniego opisania jej ethosu w prawie. 
Z drugiej strony samo uznanie w prawie jej specjalnego statusu staje się istot-
nym bodźcem do dalszego rozwoju ethosu zawodowego. Przy takim, jak wy-
żej szkicowo przedstawionym rozumieniu tego pojęcia, nie dziwi, że obecnie 
w rozwoju polskiej zawodowej kurateli sądowej można wyróżnić wszystkie naj-
ważniejsze zmienne niezbędne do ukształtowania się jej ethosu zawodowego. 
Są one widoczne zarówno w ustawie o kuratorach sądowych, jak i w praktyce 
służby kuratorskiej; ich przejawem jest też przyjęty przez kuratorów kodeks 
etyki zawodowej. Należy uznać, że dotychczasowy rozwój zawodowej kurateli 
sądowej ma doniosłe znaczenie społeczne i w przyszłości może pozytywnie 
wpływać na jakość pracy wymiaru sprawiedliwości, w tym na standardy 
ochrony praw i wolności człowieka w Rzeczypospolitej. Zawodowy kurator 
sądowy nie tylko działa na rzecz porządku prawnego, często poruszając się 
w delikatnej sferze praw i wolności człowieka, ale też wkraczając w tę sferę, 

5 Por. J. Griffi n, Sąd wartościujący. Jak doskonalić przekonania etyczne, Warszawa 2000.
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konfrontuje w ramach wymiaru sprawiedliwości potrzeby porządku prawne-
go i społecznego z potrzebami i możliwościami konkretnego człowieka.

Kontekst ustrojowy rozwoju ethosuKontekst ustrojowy rozwoju ethosu
zawodowej kuratorskiej służby sądowejzawodowej kuratorskiej służby sądowej

Należałoby na początku zastanowić się nad bardziej ogólną kwestią, cze-
mu służy wymiar sprawiedliwości6, zanim się przejdzie do bardziej szczegó-
łowego pytania o sens instytucji zawodowego kuratora sądowego działającego 
w jego ramach. Biorąc za podstawę bardziej ogólne, fi lozofi czno-socjologiczne 
podejście, można powiedzieć, że zadaniem wymiaru sprawiedliwości jest 
przywrócenie poczucia ładu, bezpieczeństwa i sprawiedliwości jednostkom 
i grupom społecznym7. Wymiar sprawiedliwości ma doprowadzić do ułożenia 
spraw konfl iktowych, w których doszło do odejścia od akceptowanych prawem 
wzorów życia społecznego (czyli mówiąc potocznie, do naruszenia prawa), lub 
do prawnego uznania zmiany stosunków społecznych, przywracającej poczu-
cie społeczne, a nie tylko formalne (tetyczne) obowiązywania prawa. Wymiar 
sprawiedliwości przywraca więc ład, bezpieczeństwo i sprawiedliwość i w ten 
sposób dokonuje się swoista reintegracja społeczna w ramach wcześniej ustalo-
nego porządku prawnego i społecznego. Z takiej ogólnej perspektywy można 
stwierdzić, że ład społeczny, chroniony i potwierdzany w ramach wymiaru 
sprawiedliwości, nawiązuje do pewnych istotnych dóbr prawnych (wartości). 
Określone dobra są w społeczeństwie chronione i cały ład prawny i społeczny 
musi być tak ukształtowany, aby chronić najważniejsze wartości. Współczesne 
normy prawne są odpowiednio usystematyzowane. Jeśli mówi się o wymiarze 
sprawiedliwości jako oddawaniu każdemu tego, co mu się z mocy prawa nale-
ży, to nie ma się na myśli jednej instytucji prawnej i dziedziny prawa, ale cały 
system prawny. Wymiar sprawiedliwości jest bowiem właśnie dokonywany 
w imieniu całego systemu; sądy wydają wszakże wyroki w imieniu Rzeczypo-
spolitej, czyli całego jej porządku prawno-społecznego. Jak podkreślał między 
innymi Wacław Makowski, z perspektywy najogólniejszej, konstytucyjnej 
system prawa nie jest tylko zespołem dogmatycznie analizowanych unor-
mowań, ale także rzeczywistością społeczną tworzoną i opisywaną przez te 
unormowania i w jej kontekście rozpatrywać trzeba znaczenie poszczególnych 
rozwiązań formalnych8.

6 Na temat samego pojęcia sprawiedliwości por. klasyczne dzieło Ch. Perelman, O spra-
wiedliwości, Warszawa 1959.

7 Na temat możliwych spojrzeń na to zagadnienie z perspektywy filozofii prawa 
por. M.  Szyszkowska, Europejska fi lozofi a prawa, Warszawa 1993; oraz z perspektywy integral-
no-kulturowej J. Utrat-Milecki, Ius Aequum?, „Studia Iuridica” 1998, nr 35, s. 115–135. 

8 Por. W. Makowski, Nauka o państwie, cz 1: Teoria państwa, Warszawa 1939.
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Powstaje pytanie o najważniejszą wartość określającą zasady prawa, będą-
cą podstawowym dobrem chronionym systemem prawa i jego podstawą aksjo-
logiczną, konieczną do legitymizmu (prawomocności) Republiki. Otóż można 
powiedzieć, że taką wartością nadrzędną jest godność człowieka. Wynika to 
wprost z normatywnych stwierdzeń Konstytucji RP, a także z podpisanych 
przez Polskę umów międzynarodowych i uznawanych za powszechnie ważne 
aktów prawa międzynarodowego, określających standardy cywilizowanych 
społeczeństw, przynajmniej od czasu ogłoszenia Powszechnej Deklaracji Praw 
Człowieka przez ONZ w 1948 roku9. Godność człowieka nie ma w Konstytucji 
charakteru cechy ozdobnej, przygodnej, w takim znaczeniu w jakim mówi się, 
że ktoś jest godny lub niegodny na przykład sprawowania określonej funkcji 
publicznej czy otrzymania nagrody. Taką godność można uzyskać lub stracić. 
Godność w Konstytucji jest natomiast traktowana jako cecha przyrodzona 
przedstawicieli rodzaju ludzkiego, niezależna od czyichkolwiek ocen konkret-
nego człowieka i jego zachowań, a nawet niezależna od samej osoby i jej za-
chowania. W tym sensie nikt nie może człowieka pozbawić atrybutu godności 
i nawet sam człowiek, chociażby dopuszczał się największych zbrodni, tej cechy 
nie może się pozbawić. Miarą respektowania przez państwo i społeczeństwo 
wartości, która określa podstawę ładu społecznego, jest właśnie respekt dla 
godności człowieka. Wszystkie pozostałe reguły życia społecznego w sensie 
aksjologicznym muszą być odniesione do tej podstawowej normy konstytu-
cyjnej. Godność człowieka, a więc uznanie go za miarę sprawiedliwości nie 
przesądza wielu kwestii szczegółowych dotyczących rozwiązań ustrojowych. 
Nie przesądza też sporu o źródła własnej prawomocności, o religijną czy fi lozo-
fi czną rację przyjęcia godności jako podstawy ustrojowej, zwłaszcza że właśnie 
uznanie godności człowieka wiąże się też z uznaniem wolności myśli i prze-
konań, w tym wolności religijnej. W sensie etiologii pozostaje więc godność 
człowieka wartością relatywną (uzależnioną od światopoglądu), natomiast 
w sensie fenomenologicznym (jako byt społeczny) ma z perspektywy konsty-
tucji charakter wartości absolutnej (co nie znaczy, że nie można jej naruszyć, 
tylko że jej naruszenie jest złem z punktu widzenia zasad konstytucyjnych).

Potrzeba budowy racjonalnego ustroju państwowego spowodowała, że 
stopniowo kodyfi kowano w prawie wewnętrznym i międzynarodowym pew-
ne konieczne konsekwencje uznania przyrodzonej godności człowieka, które 
określa się mianem praw i wolności człowieka. Muszą być one chronione przez 
państwo, a wszelkie rozwiązania prawne tak ustalane, aby chronić godność 
człowieka w taki sposób, który uwzględnia kryteria wynikające z jego praw. 
Z perspektywy europejskiej interpretacji praw i wolności człowieka wynika, że 
reintegracja ładu społecznego w toku wymiaru sprawiedliwości powinna być 

9 Por. szerzej: J. Utrat-Milecki, Etos praw człowieka [w:] W. Kaczyńska (red.), Etyka służb 
społecznych, Warszawa 1998, s. 225–244; A. Zoll, Polityka karna w kontekście obowiązku poszano-
wania godności osoby karanej [w:] Kara w nauce i kulturze, dz. cyt., s. 46–54.
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tak dokonywana, aby brała pod uwagę jako swój cel także reintegrację wszyst-
kich uczestników ocenianej przez sąd sytuacji prawnie znaczącej. Oczywiście 
w życiu społecznym, a szczególnie w toku wymiaru sprawiedliwości, mamy 
często do czynienia z konfl iktem mniej lub bardziej zasadnych roszczeń i racji 
różnych stron. Zdarza się, że ochrona godności jednej ze stron sporu powin-
na być proporcjonalnie tak dokonywana, aby chronić odpowiednio godność 
innych osób. Odpowiednio oddając każdemu to, co mu się zgodnie z prawem 
należy, trzeba starać się, na ile to możliwe, szanować godność wszystkich ludzi. 
Dla prawa karnego w kontekście europejskim oznacza to na przykład niemożli-
wość uzasadnienia w normalnym biegu rzeczy kary śmierci, gdyż w tym przy-
padku z perspektywy konstytucyjnej godności człowieka skazany byłby tylko 
środkiem, a nie celem, czyli godność w jego osobie nie byłaby odpowiednio 
szanowana10. Można dodać, że zalecenia Rady Europy już w 1976 roku wska-
zywały, że także każdy człowiek skazany na karę dożywotniego pozbawienia 
wolności powinien mieć prawo do pierwszej oceny możliwości warunkowego 
zwolnienia z więzienia po upływie od ośmiu do maksimum czternastu lat11. 
Wskazuje to, że również w przypadku dożywocia reintegracja, jako możliwy 
cel oddziaływań, powinna być brana pod uwagę. Warto w tym miejscu za-
uważyć, że polski uczony i humanista, profesor Szkoły Głównej w Warszawie, 
Stanisław Budziński w projekcie kodeksu karnego z 1865 roku przewidywał 
możliwość warunkowego zwolnienia skazanego na dożywocie po dziesięciu 
lub maksymalnie kilkunastu latach12. Niestety, odeszliśmy nie tylko od euro-
pejskich, ale i własnych rodzimych wzorców bardzo daleko, co należy ocenić 
negatywnie. 

Respekt dla godności człowieka oznacza konieczność takiego określe-
nia wymiaru kary i zasad jej wykonania, aby wobec nikogo nie wykluczała 
możliwości reintegracji społecznej. Spór o karę śmierci czy realną możliwość 
warunkowego zwolnienia z dożywocia nie ma więc w Europie charakteru 
przede wszystkim polityczno-kryminalnego, ale polityczno-aksjologiczno-
-konstytucyjny. Dotyczy bowiem raczej interpretacji skutków uznania godno-
ści człowieka, a nie jałowego – w świetle dostępnych danych – sporu o wpływ 
wykonania pewnej liczby egzekucji na najpoważniejszych zbrodniarzach, na 

10 Por. E. Girling, European Identity, Penal Sensibilities, and Communities of Sentiment [w:] 
S. Armstrong, L. McAra (red.), Perspectives on Punishment. The Contours of Control, Oxford – New 
York 2006, s. 69–82.

11 Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy z 17 lutego 1976 r., pkt 11; por. J. Lachow-
ski, Warunkowe przedterminowe zwolnienie w prawie polskim na tle ustawodawstwa państw Rady 
Europy [w:] S. Lelental, G.B. Szczygieł (red.), X lat obowiązywania kodeksu karnego wykonawczego, 
Białystok 2009, s. 222. 

12 Por. S. Budziński, Myśli do ułożenia Nowego Prawa karnego w formie projektu z motywami, 
Warszawa 1865, s. 64–65.
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bezpieczeństwo i ład publiczny13 czy o znaczenie dla naszego bezpieczeństwa 
zmiany zakładu karnego w hospicjum dla emerytowanych zbrodniarzy na 
wzór rozwiązań amerykańskich14. Pełny wymiar sprawiedliwości dokonu-
je się współcześnie wtedy, gdy bezpieczeństwo, ład i sprawiedliwość zostają 
przywrócone w taki sposób, aby w granicach realnych możliwości wszystkie 
strony konfl iktu miały szansę znaleźć swoje miejsce w porządku społecznym. 
Należy podkreślić, że chodzi o szansę, a nie pewność, bo nikt nie może żądać 
od prawa niemożliwego. Swoiste pojednanie stron konfl iktu, uzgodnienie na 
nowo ładu, nieoparte na trwałym wykluczeniu kogokolwiek stanowi ideał, do 
którego powinien dążyć wymiar sprawiedliwości. W tym kontekście z per-
spektywy prawa karnego optymalne zakończenie procesu karania polegałoby 
na stworzeniu sytuacji, w której zaspokojenie potrzeby bezpieczeństwa, ładu 
i sprawiedliwości mogłoby jednocześnie doprowadzić do readaptacji społecz-
nej sprawcy. Dzięki niej, po zakończeniu kary i przywróceniu ładu mógłby stać 
się ponownie członkiem społeczeństwa, mającym swoje społecznie i prawnie 
uznane miejsce w teatrze życia. Readaptacja społeczna może sama w sobie 
stanowić istotny cel prewencyjny, zabezpieczający społeczeństwo przed re-
cydywą, ale także związana jest z realizacją konstytucyjnej zasady ochrony 
przyrodzonej godności każdego człowieka. Jest fundamentem nowoczesnej 
europejskiej polityki kryminalnej. Dotyczy nie tylko kar wolnościowych czy 
warunkowego zawieszenia kary lub przedterminowego warunkowego zwol-
nienia z więzienia i organizacji pomocy postpenitencjarnej. Zgodnie z europej-
skimi regułami więziennymi z 2006 roku także w całym procesie wykonania 
kary pozbawienia wolności należy koncentrować się na readaptacji społecznej 
skazanego15. 

Analiza europejskich standardów polityki kryminalnej ma szczególne 
znaczenie z perspektywy prawa konstytucyjnego, w którym dużą rolę od-
grywają ogólne klauzule, nabierające normatywnego znaczenia dopiero po 
dokonaniu wykładni w kontekście określonej wiedzy stosowanej do poszcze-
gólnych kwestii społecznych16. Rolę zawodowej kuratorskiej służby sądowej 

13 Por. J. McGuire, Understanding Psychology and Crime. Perspectives on Theory and Action, 
Berkshire – New York 2005, s. 185–198.

14 Por. V. Stern, Creating Criminals. Prisons and People in a Market Economy, London – New 
York 2006; N. Lacey, The Prisoners’ Dilemma. Political Economy and Punishment in Contemporary 
Democracies, Cambridge 2008.

15 Por. Règles pénitentiaires européennes, Strasbourg 2006 (zawiera treść rekomendacji, 
komentarz oraz raport na temat zmian w europejskich standardach penitencjarnych opra-
cowany przez A. Coyle’a). W odniesieniu do polskiej praktyki na temat rekomendacji eu-
ropejskich z 2006 roku por. J. Migdał, Polski system penitencjarny w latach 1956–2006 w ujęciu 
doktrynalnym i funkcjonalnym. Kontynuacja czy zmiana, Gdańsk 2008, s. 748–754; J. Lachowski, 
Warunkowe…, dz. cyt., s. 212 i n.; por. też M. Płatek, Europejskie reguły więzienne, „Państwo 
i Prawo” 2008, nr 2.

16 Por. L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne, zarys wykładu, Warszawa 2006, s. 53.
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należy postrzegać w ramach tak zarysowanego kontekstu ustrojowego. Z tej 
perspektywy cieszy stanowisko przedstawicieli Rządu i Sejmu RP wyrażo-
ne na pierwszym kongresie zawodowej kuratorskiej służby sądowej w Ustce 
w czerwcu 2009 roku. Wyrażono w nim poparcie takiej właśnie, inkluzywnej 
interpretacji zadań wymiaru sprawiedliwości, co przesądziło też o dostrzeże-
niu ustrojowej rangi zawodowej kurateli sądowej, tym bardziej że powoływa-
no się przy tym na dobro społeczeństwa i ładu konstytucyjnego, a nie tylko 
na formalne rekomendacje odpowiednich instytucji europejskich17. To światłe 
stanowisko przedstawicieli władz RP jest tym ważniejsze, że – jak dostrzega 
wielu penologów – kraje zachodnie mają dobrze wykształcone rytuały potę-
pienia i wykluczenia przestępców, natomiast nie mają dobrze wykształconych 
rytuałów powrotu skazanych do społeczeństwa18.

Od lat siedemdziesiątych XX wieku próbuje się w krajach zachodnich 
zaradzić słabości rytuałów powrotu i przejść do penologii reintegrującej spo-
łeczeństwo na gruncie państwa prawa i poszanowania godności każdego 
człowieka. Starano się ten cel osiągnąć poprzez rozwój ruchu restorative justice, 
czyli sprawiedliwości naprawczej, instytucji mediacji w prawie karnym, nie-
letnich i prawie rodzinnym, a także uwzględnianie wskazań wiktymologii 
i zasad kompensacji19. Tendencje te są w coraz większym zakresie widoczne 
w polskim prawie i praktyce wymiaru sprawiedliwości. Wiąże się z nimi, 
wyraźna już w XX wieku, skłonność do postulowania ograniczania roli kary 
pozbawienia wolności jako formy organizacyjnej kary oraz podkreślania zna-
czenia readaptacji społecznej skazanych. Podobne tendencje widać w prawie 
rodzinnym. Konwencja Praw Dziecka przyjęta przez ONZ w 1989 roku także 
dzięki polskim uczonym i ratyfi kowana przez Polskę w 1991 roku uznała za 
podstawę pracy z dzieckiem dążenie do tego, żeby mogło się wychowywać 
w rodzinie naturalnej i aby środki całodobowej opieki pozarodzinnej pozostały 
ostatecznością. Tak należy też interpretować artykuł 109 kodeksu rodzinnego 
i opiekuńczego20.

17 W zbliżony sposób pożądany kierunek rozwoju polskiego prawa karnego, jak się zdaje, 
postrzega W. Zalewski, Sprawiedliwość naprawcza. Początek ewolucji polskiego prawa karnego?, 
Gdańsk 2006.

18 Por. A. Duce, A Christian Approach to Punishment [w:] S. McConville (red.), The Use of 
Punishment, Cullompton 2003; D.B. Forrester, Christianity and the Future of Welfare, London 
1985; Ch. Wood, The End of Punishment. Christian Perspectives on the Crises in Criminal Justice, 
przedmowa D.B. Forrester, wprowadzenie D. Garland, Edinburgh 1991; G. del Vecchio, Struggle 
Against Crime [w:] H.B. Acton (red.), The Philosophy of Punishment. A Collection of Papers, London 
1969; T. Gorringe, Changing Society and the Churches. Crime, London 2004.

19 Por. syntetyczny przegląd tych tendencji: G. Johnstone, Restorative Justice. Ideas, Values, 
Debates, Cullompton 2002; R. Young, C. Hoyle, Restorative Justice and Punishment [w:] S. McCon-
ville (red.), The Use of Punishment, dz. cyt., s. 199–234.

20 Por. J. Utrat-Milecki, The Convention on the Rights of the Child and the Polish Legal System, 
“Social Work in Europe” 1999, vol. 6, no. 3, s. 23–30; J. Utrat-Milecki, Prawne aspekty ochrony 
dziecka w rodzinie [w:] D. Iwaniec, J. Szmagalski (red.), Zaburzenia rozwojowe dzieci krzywdzonych 
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Rozwój tych tendencji prowadzi do wyraźnego wzrostu znaczenia i rangi 
ustrojowej służb wymiaru sprawiedliwości, do których należy pomoc w rein-
tegracji społecznej skazanych oraz nieletnich i dzieci z rodzin problemowych. 
Dotyczy to także, a w naszym systemie przede wszystkim, zawodowej kurateli 
sądowej.

Zawodowy kurator sądowy: od idei do profesjonalizacjiZawodowy kurator sądowy: od idei do profesjonalizacji

Zawodowa służba kuratorska ma za zadanie, zarówno w fazie przygoto-
wania rozstrzygnięcia sądowego (diagnoza), jak i w fazie wykonawczej, działać 
na rzecz właściwego orzeczenia i wykonania środka, które pozwoli na odpo-
wiednią reintegrację (readaptację) społeczną powierzonych osób. Kurator ma 
w sensie społecznym działać na rzecz pojednawczego zakończenia konfl iktu, 
który stał się materialną podstawą ingerencji wymiaru sprawiedliwości, oraz 
pracować na rzecz pojednania, aby przywróciło ład, bezpieczeństwo i spra-
wiedliwość21. Teoretycy zwracali uwagę, że tego typu dążenie do reintegra-
cji i inkluzji można dostrzec w wielu instytucjach wymiaru sprawiedliwości 
w różnych okresach historycznych i społeczeństwach22. W społeczeństwach 
europejskich tak właśnie lokalnie, na zasadach kompensacji (tzw. kary kompo-
zycyjne) rozwiązywano wiele konfl iktów zaliczanych dzisiaj do spraw prawno-
karnych, przy czym często funkcji mediatorów, pomagających osiągnąć pojed-
nanie, podejmowały się ważne osoby w danej społeczności; w średniowieczu 
mogli to być przedstawiciele Kościoła. Pojednanie wiązane było z rytuałem, 
wymagało spełnienia przez wszystkie strony licznych warunków, ale też wy-
dawało się w większości spraw optymalnym sposobem rozwiązania konfl iktu. 
Co ciekawe, na przykład w Niemczech warunkowe zawieszenie wykonania 
kary aż do połowy XX wieku wywodzono właśnie z prawa łaski monarchy, 
a opiekun sądowy (protokurator) wprost wpisywał się w dawny wzór kultu-
rowy osoby poszukującej pojednania między sprawcą czynu przestępczego, 
poszkodowanymi i różnymi grupami odniesienia czy całym społeczeństwem 
(opinią publiczną)23.

emocjonalnie. Rozpoznanie i interwencja psychospołeczna w doświadczeniach brytyjskich i polskich, 
Warszawa 2002, s. 185–207.

21 Por. J. Królikowska, Kontekst socjologiczny pracy kuratora sądowego [w:] E. Bielecka 
(red.), Profi laktyka i readaptacja społeczna – od teorii do doświadczeń praktyków, Białystok 2006, 
s. 271–285.

22 Taką perspektywę badawczą przyjął właśnie W. Zalewski, Sprawiedliwość naprawcza…, 
dz. cyt.

23 W swojej pracy teoretycznej o charakterze prawno-porównawczym zwraca na to 
uwagę m.in. J.Q. Whitman, Harsh Justice. Criminal Punishment and the Widening Divide Between 
America and Europe, Oxford – New York 2003, s. 138, 150 i inne.

STASIAK_90 lat kurateli sadowej.159   159STASIAK_90 lat kurateli sadowej.159   159 2010-09-30   10:18:482010-09-30   10:18:48



160 ROZDZIAŁ II. Służba kuratorska w społeczeństwie obywatelskim

W XIX wieku starano się na nowo określić podstawy władzy karania, 
a także wypracować nowe zasady racjonalnej organizacji różnych stosunków 
społecznych, w tym rodzinnych, na bazie prawa pisanego, a nie tradycji i daw-
nych praw zwyczajowych. W tym nurcie rodziła się też nowoczesna kuratela 
sądowa, która jednak przejmowała funkcje spełniane wcześniej przez wiele 
innych osób i instytucji prawnych, o czym warto pamiętać24. Proces ten wiązał 
się z wieloma przemianami cywilizacyjnymi, wśród których za szczególnie 
znaczące w kontekście omawianego tematu należy uważać odejście od władzy 
autorytarnej w kierunku demokracji i od absolutyzacji misterium władzy na 
rzecz uznania nadrzędnej dla ustroju wartości jednostki ludzkiej. Uznanie 
wartości ustrojowej człowieka, zresztą początkowo często w prozaicznym kon-
tekście poszukiwania taniej i użytecznej siły roboczej, prowadziło do odrzu-
cenia kar fi zycznych i dynamicznego rozwoju kary więzienia. Kara więzienia, 
występująca w różnych odmianach, stała się na przełomie XVIII i XIX wieku 
podstawową formą organizacyjną kary25. Od tego czasu w świadomości czę-
ści społeczeństwa, a szczególnie niektórych populistycznych polityków, kara 
pozbawienia wolności jest nieomal synonimem głównej, „prawdziwej” kary 
kryminalnej. Jest tak, mimo że powszechnie w Europie, w tym w Polsce, bez-
względne pozbawienie wolności orzekane jest raczej rzadko w stosunku do 
ogółu skazań26.

W XIX wieku rozwój kary więzienia inaczej niż dzisiaj motywowany 
był racjami humanitarnymi. Więzienie miało zastąpić bardziej okrutne for-
my organizacyjne kar fi zycznych. Jednak co najmniej od lat dwudziestych 
XIX wieku coraz częściej wskazywano w literaturze na liczne trudności, jakie 
kara ta stwarzała w praktyce. Wprowadzano różne systemy wykonania kary 
pozbawienia wolności, ale mimo wielu udogodnień humanitarnych okazy-
wało się, że izolacja od społeczeństwa jest jednym z ważniejszych czynników 
uniemożliwiających przygotowanie skazanych do funkcjonowania w nim. 
Podobnie krytykowano instytucje dla nieletnich, które były zbyt masowe, nie 
było w nich wystarczająco zindywidualizowanego podejścia i powstał szcze-

24 Na temat społeczno-kulturowych uwarunkowań tego procesu por. syntetycznie: 
J. Utrat-Milecki, Penologiczne podstawy probacji, „Przegląd Więziennictwa Polskiego” 2007, 
nr 56–57, s. 55–79.

25 Na temat historii rozwoju kary więzienia w tym okresie por. szczególnie: szereg arty-
kułów w pracy zbiorowej: N. Morris, D.J. Rothman (red.), The Oxford History of The Prison. The 
Practice of Punishment in Western Society, New York – Oxford 1998, a także J.-G. Petit, Ces peines 
obscures. La prison pénale en France 1780–1875, Poitiers 1990; M. Perrot, Les ombres de l’Histoire. 
Crime et Châtiment au XIX siècles, Mesnil-sur-l’Estrée 2001; J.C. Vimont, La prison. A l’ombre des 
hauts murs, Gallimard 2004, a na temat społeczno-kulturowych uwarunkowań tego rozwoju: 
M. Foucault, Nadzorować i karać. Narodziny więzienia, Warszawa 1993; J. Utrat-Milecki, Podstawy 
penologii. Teoria kary, Warszawa 2006, s. 195–198, 252–290.

26 W Polsce aktualnie skazania na bezwzględną karę pozbawienia wolności nie przekra-
czają 10% ogółu skazań w sprawach karnych; por. A. Siemaszko, B. Gruszczyńska, M. Mar-
czewski (red.), Atlas przestępczości w Polsce, Warszawa 2009, s. 94.
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gólny problem z późniejszą adaptacją w społeczeństwie ich wychowanków27. 
Ta konstatacja stała się podstawą dwóch zbieżnych tendencji: szukania bar-
dziej zindywidualizowanych form opieki i kontroli sprawowanej nad pod-
opiecznym w środowisku otwartym oraz tworzenia programów wspierania 
w środowisku otwartym osób wychodzących z instytucji opieki i izolacji cało-
dobobowej (skazanych i zdemoralizowanej młodzieży). Programy wspierania 
osób zwalnianych z instytucji mogły być w systemie penitencjarnym łączone 
z systemem progresywnym wykonania kary pozbawienia wolności. W prawie 
karnym przyczyniły się do rozwoju instytucji warunkowego przedterminowe-
go zwolnienia z więzienia.

W środowisku otwartym pieczę nad podopiecznymi powierzano ludziom 
zaufania publicznego, porządnym obywatelom, często osobom działającym 
w ramach różnych fi lantropijnych organizacji zajmujących się pomocą kon-
kretnej kategorii osób (więźniów, nieletnich, alkoholików, prostytutek itp.). 
Warto w tym kontekście zwrócić uwagę na niezwykle ważną kwestię. Otóż 
pierwsze programy pracy z osobami stwarzającymi problemy społeczne 
i naruszającymi prawo karne czy inne reguły porządku prawno-społecznego 
tworzono najczęściej w odniesieniu do osób nieletnich i szerzej – w odniesie-
niu do rodzin wymagających wsparcia. Dopiero wtórnie metody pracy jakoś 
sprawdzone w odniesieniu do tej kategorii odpowiednio próbowano stosować 
wobec dorosłych przestępców. Wydaje się, że przynajmniej do pewnego stop-
nia te tendencje oddziaływały też na rozwój i upowszechnianie się różnych 
nowych programów pracy kuratorskiej. Jest to silny argument na rzecz traf-
ności polskiego modelu jednolitej zawodowej kurateli sądowej, podzielonej 
jedynie funkcjonalnie na pion karny i rodzinny. Takie jej ukształtowanie może 
w znacznym stopniu ułatwiać upowszechnianie się w tej służbie najlepszych 
praktyk pracy z osobami oddanymi pieczy kuratorskiej.

W literaturze przedmiotu rozwój kurateli sądowej tradycyjnie jest łączo-
ny z tworzeniem różnych modeli systemu probacji, który kształtował się od 
XIX wieku przede wszystkim w obszarze prawa precedensowego, anglosa-
skiego common law. Początkowo mógł dotyczyć oddawania różnych ludzi spra-
wiających kłopoty pod opiekę osób zaufania publicznego. Zamiast umieszczać 
alkoholika czy zdemoralizowane dziecko lub drobnego przestępcę w specjal-
nym zakładzie, można było oddać ich pod opiekę odpowiedniej osoby, która 
poręczała przed sądem, że zajmie się nimi i że nie będą w tym czasie zakłócać 
porządku publicznego. W prawie karnym w systemie anglosaskim mogło to 
powodować zawieszenie rozstrzygnięcia sprawy. Gdyby osoba oddana pod 
opiekę naruszyła rażąco porządek publiczny, w szczególności wróciła do ak-
tywności, która była powodem wcześniejszej interwencji sądu, lub gdyby prze-
stała we właściwy sposób współpracować z opiekunem, sprawa mogła trafi ć 

27 Por. H. Gaillac, Les maisons de correction 1830–1945, Vendôme 1991 (I wydanie: 1970).
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ponownie do sądu. W takiej sytuacji sąd stosował środki tradycyjne. W przy-
padku prawa karnego rozstrzygał sprawę merytorycznie i zasądzał karę 
(z reguły pozbawienia wolności). W odniesieniu do alkoholików czy trudnej 
młodzieży mógł zarządzić umieszczenie ich w specjalistycznych placówkach 
zamkniętych opieki całodobowej. Rozwój tak rozumianej sądowej działalności 
opiekuńczej, czyli kuratorskiej, wiązał się ze wspomnianym wyżej przekona-
niem o zbyt małej skuteczności takich środków, jak kara pozbawienia wolności 
czy umieszczenie podsądnego w całodobowej placówce dla nieletnich lub osób 
uzależnionych. 

Od początku XX wieku w poszczególnych krajach (w Anglii od ustawy 
z 1907 roku) rozwijają się różne typy profesjonalnej służby kuratorskiej i pracy 
socjalnej, działające na rzecz skazanych, nieletnich oraz rodzin problemowych. 
Rozwiązania systemowe były i są w tym zakresie bardzo różne28. W odniesie-
niu do rozważanego tematu nieistotne jest określenie specyfi ki rozwoju służby 
kuratorskiej w poszczególnych krajach, gdyż jest to przedmiot oddzielnych, 
interesujących wypowiedzi specjalistów. Warto natomiast zwrócić uwagę, że 
niezależnie od specyfi ki poszczególnych krajów rozwój kurateli sądowej wpi-
sywał się w szersze procesy przemian nowoczesnego społeczeństwa i państwa, 
a także był powiązany z wykształcaniem się odpowiednich dziedzin wiedzy. 
Dość powiedzieć, że społecznikowscy protokuratorzy z XIX wieku nie mieli 
szansy nauczyć się pracy socjalnej, metody pracy z indywidualnym przypad-
kiem (casework), bo praca socjalna jako przedmiot wykładu i sama metoda ca-
seworku rozwinęły się dopiero po pierwszej wojnie światowej. Ta sama uwaga 
dotyczy wielu innych nauk dzisiaj pomocnych w pracy kuratora, np. pedagogi-
ki resocjalizacyjnej. Inaczej mówiąc, profesjonalizacja służby kuratorskiej po-
stępowała równolegle do ogólnych zmian społecznych, powstawania nowych 
form organizacji społecznej coraz częściej podlegających regulacjom prawnym 
oraz instytucjonalizacji nowych dyscyplin naukowych. Dawało to, oprócz cał-
kiem nowej wiedzy, możliwość nawiązania do wcześniej wypracowanych przez 
praktyków wzorów działania, ale już w ramach systematycznych uogólnień. 
Dzięki szkoleniu swoich służb społecznych wymiar sprawiedliwości mógł po-
legać w zakresie obowiązków kuratorskich nie tylko na wyjątkowych ludziach 
o szczególnym charyzmacie i swoistej intuicji pedagogicznej, ale także na 
większej kadrze osób, które w sposób systematyczny przyswoiły sobie najlep-
sze wzorce pracy z człowiekiem. Było to tym istotniejsze, że wraz z rozwojem 
nauk społecznych coraz częściej interwencję sądową w życie ludzkie, zarówno 
w ramach prawa karnego, jak i rodzinnego, starano się oprzeć na ogólnej idei 
celowości w świetle najlepszej wiedzy społecznej (a więc było to prekursorskie 
myślenie w stosunku do dzisiejszej europejskiej idei społeczeństwa opartego 

28 Por. też o społeczno-kulturowych uwarunkowaniach rozwoju i zmian modeli kura-
teli sądowej: J. Utrat-Milecki, Penologiczna tożsamość probacji [w:] Profi laktyka i readaptacja…, 
dz. cyt., s. 17–63.
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na wiedzy). Przyjęcie takiego spojrzenia na wymiar sprawiedliwości oznacza-
ło, że decyzje sądu w indywidualnych przypadkach miały w ramach prawa 
brać pod uwagę wskazania odpowiednich dyscyplin naukowych. Stawiano 
więc na porządku dziennym zasadność opracowania profesjonalnej diagnozy 
sytuacji podsądnych. W szerszej skali takie wstępne informacje sąd mógł otrzy-
mać od osób działających na rzecz wymiaru sprawiedliwości w środowisku 
podsądnych; taką naturalną grupą byli rzecz jasna ludzie, którzy zdecydowali 
się pełnić rolę opiekunów sądowych, czyli kuratorów. W ten sposób w wielu 
systemach prawnych do zadań kuratorów zaczęło należeć przygotowanie od-
powiedniej diagnozy osobopoznawczej podsądnego, która miała stać się jedną 
z ważniejszych przesłanek decyzji sędziego (co do wymiaru kary, zastosowa-
nego środka wychowawczego czy formy ingerencji w życie rodzinne). Prawi-
dłowe przygotowanie takiej informacji na poziomie wyznaczonym przez na-
uki społeczne zakładało pewne ogólne wykształcenie w tym zakresie i to także 
stawało się przesłanką rozwoju profesjonalizacji zawodu kuratora sądowego. 
W wielu systemach poszczególne zadania kuratora sądowego w toku rozwoju 
mogły podlegać podziałowi na odmienne służby (kuratorzy w postępowaniu 
karnym wykonawczym, diagności w postępowaniu przygotowawczym i roz-
poznawczym, pracownicy socjalni i pedagodzy w odniesieniu do wykonywa-
nia środków wobec nieletnich i rodzin problemowych). Z różnych przyczyn 
historycznych w Polsce ukształtował się jednolity zawód kuratora sądowego. 
Obejmuje swoim zakresem zadania w zakresie prawa karnego, rodzinnego 
i nieletnich i to we wszystkich fazach postępowania, zarówno w odniesieniu 
do diagnozy, jak i pracy profi laktyczno-resocjalizacyjnej i kontrolnej w toku 
wykonywania środków orzeczonych przez sąd. Rozwiązanie to, przynajmniej 
współcześnie, z wielu powodów należy uznać za trafne w kontekście polskich 
uwarunkowań ustrojowych. Daje realną szansę wymiarowi sprawiedliwości 
na uzyskanie profesjonalnej diagnozy wstępnej, a także na fachowe i zgodne 
z zasadami państwa prawa przeprowadzenie postępowania wykonawczego. 
Stan rozwoju ogólnych służb społecznych w Polsce, ich liczne zadania, pod-
ległość samorządom, ich uwarunkowania fi nansowe sprawiają, że ewentu-
alne włączenie tych służb, czyli przede wszystkim pracowników socjalnych 
w większy zakres wykonywania obowiązków w ramach wymiaru sprawiedli-
wości musi być postrzegane z dużą dozą ostrożności. Nie należy analizować 
zagranicznych modeli wykonywania zadań powierzanych w systemie polskim 
zawodowym kuratorom sądowym bez uwzględniania tego szerszego kontek-
stu prawno-społecznego. Jednostronna analiza mogłaby prowadzić do błędnej 
diagnozy i w konsekwencji do szkodliwych decyzji organizacyjnych.

Warto jednak zwrócić uwagę, że zawodowy kurator sądowy, którego głów-
nym celem działania jest doprowadzenie do zgodnego z decyzją sądu i respek-
tującego godność wszystkich osób zakończenia konfl iktu będącego podstawą 
interwencji, w naturalny sposób powinien intensywnie współpracować ze 
środowiskiem lokalnym. W realizacji zadań ma szukać sojuszników wśród 
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różnych instytucji z zakresu pomocy społecznej oraz profi laktyki i resocjali-
zacji, przeciwdziałaniu problemom społecznym, pomocy rodzinie i dziecku, 
a także działającym na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego. Powi-
nien także współpracować z organizacjami pozarządowymi stawiającymi 
sobie zbliżone cele. W tym sensie ma nie tylko bezpośrednio oddziaływać na 
podopiecznego i wykonywać samodzielnie funkcje diagnostyczne, profi lak-
tyczno-resocjalizacyjne i kontrolne, ale też do pewnego stopnia podejmować 
działania organizacyjne i koordynujące pracę różnych służb i osób, wykorzy-
stując ich aktywność dla realizacji swoich zadań. Nie jest to zresztą postulat de 
lege ferenda. Tak właśnie wygląda praca kuratora w świetle ustawy o kuratorach 
sądowych i przyjętych w celu jej urzeczywistniania zasad szkolenia kurator-
skiej służby sądowej29. W tym kontekście za trafne merytorycznie i zgodne 
z ethosem zawodowego kuratora sądowego należy także uznać uregulowanie 
ustawowe przewidujące model kurateli zawodowo-społecznej. Włączanie do 
pracy na rzecz wykonywania decyzji sądu właściwie dobranych wolontariuszy, 
mających odpowiednie doświadczenie i kompetencje do pracy z ludźmi, może 
być uzasadnione merytorycznie. W takim przypadku kurator zawodowy, bez-
pośrednio w ramach swojego referatu, organizuje współpracę z czynnikiem 
społecznym, jakim jest kurator społeczny. Nie zmienia to faktu, że do tej pory 
model ten zbyt często funkcjonuje ułomnie. Kuratorzy społeczni nie są trakto-
wani przede wszystkim jako jeszcze jeden instrument włączania społeczeń-
stwa do wykonania środków orzeczonych przez sąd, to jest jako jeszcze jeden 
istotny sposób wykorzystania zasobów społecznych określonego środowiska 
lokalnego w celu lepszej reintegracji społecznej podopiecznych. Aktywność 
kuratorów społecznych staje się w praktyce przede wszystkim doraźnym re-
medium na braki kadrowe w kurateli zawodowej. Czym innym powinna być 
jednak krytyka takiego protezowania zawodowej kurateli sądowej, a czym in-
nym sprzeczne z ideą i celami kurateli postulowanie ograniczenia współdzia-
łania ze społeczeństwem, współdziałania, którego ważną i potencjalnie bardzo 
pożyteczną formą jest nierzadko w polskich warunkach kuratela społeczna. 
Jej właściwe wykorzystanie wymaga zapewnienia wolontariuszom odpowied-
niego przeszkolenia przede wszystkim w zakresie prawnych uwarunkowań 
działalności, ze względu zarówno na ochronę interesów społecznych i prawi-
dłowości wykonywania decyzji sądu, jak i praw i wolności powierzonych ich 
nadzorowi/dozorowi osób. Wymaga też odpowiedniego opracowania zasad 
współdziałania kuratorów społecznych z zawodowymi.

Właściwemu wykorzystaniu zasobów środowiska lokalnego może sprzy-
jać wypracowanie odpowiednich, mniej czy bardziej sformalizowanych, reguł 
współpracy kuratorów sądowych (zawodowych i społecznych) z różnymi in-
stytucjami i organizacjami pozarządowymi. Takie reguły są już w mniejszym 

29 Por. T. Jedynak, K. Stasiak (red.), Zarys metodyki pracy kuratora sądowego, Warsza-
wa 2008.
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lub większym stopniu wdrażane w niektórych okręgach sądowych z wyko-
rzystaniem programów społecznych Unii Europejskiej. Zapewne w niektórych 
przypadkach, zwłaszcza w zakresie kurateli rodzinnej, organizacja współpracy 
może rodzić potrzebę dodatkowych regulacji prawnych, pozwalających jasno 
określić granice i prawne metody interwencji, przekazywania informacji itp. 
Jest to zresztą szersza kwestia. Prawa i obowiązki stron postępowania sądo-
wego i wykonawczego muszą być przejrzyście sformułowane, w tym prawa 
i obowiązki oraz kompetencje kuratora sądowego. W toku oddziaływań kura-
torskich wielokrotnie wkracza się w obszar praw i wolności zainteresowanych 
osób i ich interes oraz bezpieczeństwo prawne samych kuratorów i interes wy-
miaru sprawiedliwości. Należy jednak przy tym brać pod uwagę zagrożenia, 
jakie może stwarzać nadmierna jurydyzacja postępowania wykonawczego. 
Z natury rzeczy w pracy kuratora sądowego istotną rolę odgrywają relacje 
międzyludzkie, kontakt z podopiecznym, kontakt, którym powinny rządzić 
reguły profesjonalnej wiedzy i doświadczenia życiowego stosowane w ramach 
obowiązującego prawa powszechnego i decyzji sądu. Wydaje się, że im bar-
dziej dana służba jest profesjonalna, tym większy zakres pewnej swobody de-
cyzyjnej ad causam może być jej zostawiony. W przypadku zawodowej kurateli 
sądowej pewien margines swobody może służyć adekwatnemu dostosowaniu 
oddziaływań do konkretnej sprawy, niż mogłoby to mieć miejsce w przypadku 
stosowania sztywnych schematów. Jest to zagadnienie trudne. W praktyce roz-
wiązania powinny być w tej sferze dostosowane do możliwości oddziaływań 
profesjonalnych, jakie służba kuratorska prezentuje na danym etapie swojego 
rozwoju. Dzięki temu można optymalnie wykorzystać jej potencjał w pracy 
na rzecz wymiaru sprawiedliwości przy jednoczesnym stworzeniu warunków 
bezpieczeństwa prawnego dla podopiecznych, kuratorów i gwarancji właściwej 
realizacji decyzji sędziego. Zakres kompetencji kuratorów, w tym do własnej 
merytorycznej oceny sytuacji w nadzorze/dozorze, powinien być w świetle tej 
interpretacji ogólnie skorelowany z kompetencjami zawodowymi określonymi 
przez wymagania w zakresie wykształcenia i doświadczenia zawodowego 
przewidzianymi w ustawie o kuratorach sądowych. Polski ustawodawca prze-
widział minimalne standardy wykształcenia dla zawodowej służby kurator-
skiej, wyraźnie wyższe niż stawiane pracownikom socjalnym oraz kuratorom 
w wielu innych systemach prawnych. W przyszłości może to stworzyć pole do 
rozważań na temat szerszego wykorzystania kompetencji zawodowych kura-
torów sądowych w zakresie diagnozy i postępowania wykonawczego.

Zawodowa kuratorska służba sądowa jest służbą społeczną w tym sensie, że 
ma służyć społeczeństwu w przywróceniu ładu, bezpieczeństwa i sprawiedli-
wości, respektując godność każdego człowieka oraz koncentrując się na pracy 
z powierzoną sobie osobą i na pomocy w rozwiązywaniu jej problemów. Celem 
tych działań jest przezwyciężenie wpływu czynników, które były odpowie-
dzialne za kryzys będący przyczyną interwencji, i dzięki temu doprowadzenie 
do społecznej readaptacji (reintegracji) powierzonej osoby. Wszelkie działania 
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w tej sferze podejmowane są przez kuratorów sądowych na podstawie prawa 
i w jego granicach, w tym w ramach indywidualnie i konkretnie oznaczonych 
decyzji sądów. Podstawą nawet najbardziej twórczych działań kuratora oraz ich 
granicą jest zawsze nie tylko obowiązujące prawo powszechne, ale także indy-
widualnie i konkretnie oznaczona decyzja sądu. Kurator sądowy nie działa poza 
jego decyzją, a więc poza wymiarem sprawiedliwości ani z własnej inicjatywy, 
ani na prośbę osób zainteresowanych. Różni to znacząco kuratorską służbę są-
dową na przykład od pracowników socjalnych. Kuratorzy muszą więc zawsze 
godzić dążenie do rozwiązania problemu indywidualnego z dobrem wymiaru 
sprawiedliwości, z zadaniem zapewnienia ładu, bezpieczeństwa i sprawiedli-
wości. Nie tylko na poziomie teoretycznym, ale także praktyki dnia codzienne-
go może to stwarzać kuratorowi rozliczne trudności. Wymaga to od niego nie 
tylko wiedzy z dziedziny pedagogiki i resocjalizacji czy psychologii, ale także 
właściwego przygotowania w zakresie prawnych podstaw interwencji, w czasie 
której staje się on bezpośrednim przedstawicielem wymiaru sprawiedliwości 
w kontakcie z powierzoną sobie osobą. Jakość jego pracy wyznaczać będzie 
nie tylko ocenę jego działań i określać możliwości rozwiązania konkretnych 
problemów, ale także środowiskową ocenę funkcjonowania całego wymiaru 
sprawiedliwości sprawowanego w imieniu Rzeczypospolitej. Nadaje to służbie 
kuratorskiej dodatkowy, szczególny rys powagi i odpowiedzialności.

PodsumowaniePodsumowanie

Współczesny ethos zawodowego kuratora sądowego kształtował się w na-
wiązaniu do wielu tradycji sprawiedliwości inkluzywnej, tak mocno zako-
rzenionych między innymi w wartościach chrześcijańskich. Ukształtował się 
w ramach wymiaru sprawiedliwości w związku z większą dbałością o wykony-
wanie postanowień sądu zgodnie ze standardami demokratycznego państwa 
prawa oraz z dążeniem do oparcia orzecznictwa sądów i wykonywania wyzna-
czonych przez sąd środków na jasnych podstawach naukowych. Po 1989 roku 
jednym z przejawów tych tendencji w Polsce stała się reforma kurateli sądowej. 
Wiązała się ona z dążeniem do efektywnej i zarazem humanitarnej realizacji 
wymiaru sprawiedliwości, co chciano osiągnąć dzięki wykorzystaniu wiedzy 
o człowieku i społeczeństwie.

Rozwój ethosu zawodowej służby kuratorskiej zbieżny jest z najnowocześ-
niejszymi europejskimi zasadami interwencji sądowej zarówno w sprawach 
karnych (preferencja kar i środków wolnościowych), jak i w prawie rodzinnym 
i nieletnich (preferencja pomocy rodzinie naturalnej i pracy w środowisku otwar-
tym nieletniego). Polski model zawodowej kurateli sądowej kształtował się pod 
stałym wpływem najlepszych wzorców krajów zachodnich, wzorców, które były 
twórczo adaptowane w rodzimych warunkach ustrojowych i organizacyjnych. 
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Warto zwrócić uwagę, że polską naukę prawa karnego i polskie rozwiąza-
nia w zakresie postępowania z nieletnimi od XIX wieku po czasy współczesne 
cechuje swoisty umiar ideowy. W dobie fascynacji różnego rodzaju ideologiami 
resocjalizacji w Polsce nigdy nie doszło do rezygnacji z podstawowych zasad 
prawa karnego ukształtowanych w klasycyzmie. Nie było więc też w końcu 
XX wieku potrzeby dokonywania aż tak drastycznego zwrotu w koncepcjach 
kary kryminalnej czy postępowania z nieletnimi, jaki dokonał się w innych ju-
rysdykcjach, np. w USA. Ten umiar polskiej doktryny i praktyki prawa karnego 
i nieletnich można uznać za przejaw dojrzałości kulturowej, do której należy 
odnosić także rozważania o kształtowaniu się polskiego modelu zawodowej 
kurateli sądowej.

W Polsce przełomowym momentem w kształtowaniu się podstaw rozwoju 
ethosu zawodowego kuratora sądowego było przyjęcie przez Sejm w 2001 roku 
ustawy o kuratorach sądowych. W ustawie tej zawarte są ogólne unormowa-
nia, pozwalające odczytać pożądany wzorzec – model i ethos zawodowej ku-
ratorskiej służby sądowej. Jego rzeczywiste funkcjonowanie staje się możliwe 
dzięki zmianom organizacyjnym, między innymi mającym na celu większe 
upodmiotowienie kuratorów, stworzenie ich samorządu, sądownictwa dyscy-
plinarnego i zespołów kuratorskiej służby sądowej. Byłoby smutnym paradok-
sem ograniczanie upodmiotowienia kuratorskiej służby sądowej w momencie, 
w którym w pracy kuratora sądowego podkreśla się pomocowy charakter 
nadzoru i dozoru, dąży do upodmiotawiania podopiecznych, skazanych oraz 
nieletnich i ich rodzin. Można powiedzieć, że ustawodawca polski przyjął 
w zakresie organizacji kuratorskiej służby sądowej rozwiązania, które należy 
ocenić ogólnie pozytywnie z perspektywy zarysowanej linii rozwojowej idei 
i ethosu zawodowej kurateli sądowej. 

Zawodowy kurator sądowy w polskim systemie nie powinien dublować 
innych ważnych, niezbędnych instytucji, takich jak policja (dzielnicowi) czy 
strażnicy miejscy. Jeśli jego działalność zostałaby sprowadzona do roli sui
generis kontrolera zachowań powierzonych osób, to pod znakiem zapytania 
staje sens całej koncepcji profesjonalnych szkoleń kuratorów, a także sta-
wiania im w ustawie odpowiednich wymogów w zakresie wykształcenia. 
W polskich realiach, przy całej ogólnej słabości służb społecznych tworzenie 
tej wysoce profesjonalnej służby społecznej jest z perspektywy zadań, jakie 
stają przed wymiarem sprawiedliwości, wartością trudną do przecenienia. 
Szczęśliwie Polska uniknęła w tej sferze prostych analogii do kontrowersyj-
nych rozwiązań przyjmowanych w niektórych krajach zachodnich. Dodać 
należy, że tam zmiany odbywają się w ramach odmiennych uwarunkowań 
systemowych, funkcjonowania innych rozbudowanych służb socjalnych. 
Natomiast implementacja tych wzorów w polskich warunkach mogłaby być 
szczególnie niekorzystna dla wymiaru sprawiedliwości właśnie ze względu 
na słabość innych sektorów służb społecznych.
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Przyjęcie ustawy określającej charakter ethosu zawodowego kuratora sądo-
wego w nawiązaniu do długiej tradycji rozwoju tej instytucji należy traktować 
jedynie jako pewien istotny etap, raczej pozostający bliżej początku drogi do 
pełnej profesjonalizacji zawodowej kurateli sądowej. Nie wydaje się, żeby na 
tym etapie rozwoju tej służby głównym zagrożeniem mogło być swoiste skost-
nienie, rytualizacja, zamknięcie w sobie i obrona tak zwanych korporacyjnych 
interesów, co często zarzuca się grupom zawodowym, które mają znacznie 
dłuższą historię formalizacji swojego ethosu. Nie znaczy to, że należy bagate-
lizować tendencje do takiej rytualizacji. Na pewno przeciwdziałanie takiemu 
skostnieniu leży w interesie samych kuratorów. Od nich zależy przeciwdzia-
łanie tym tendencjom, ale wpływ na ich powstrzymanie może mieć też po-
stawa prezesów sądów okręgowych, kuratorów okręgowych, kierowników 
zespołów kuratorskiej służby sądowej, a w pewnym stopniu również funkcjo-
nowanie sądu dyscyplinarnego, Krajowej Rady Kuratorów Sądowych i rzecz 
jasna Ministerstwa Sprawiedliwości.

Reasumując, należy zwrócić uwagę, że zadaniem wymiaru sprawiedliwo-
ści w ogólności, a kuratorów w szczególności, nie jest rozwiązanie wszystkich 
pozostających w ich gestii problemów społecznych, „ostateczne” rozwiązanie 
problemu przestępczości, przemocy domowej, alkoholizmu, demoralizacji 
dzieci i młodzieży. Gustaw Radbruch, którego myśl miała istotny wpływ na 
kształtowanie się orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w RFN, podkre-
ślał rolę pokory w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości30. Wymiar spra-
wiedliwości ma działać zgodnie z najwyższymi standardami państwa prawa 
oraz wiedzy z określonych dyscyplin wykorzystywanych w jego pracy. Jest to 
jednak swoisty „kontrakt” na dobrą, rzetelną robotę, a nie na „dzieło”. Wielkim 
przywilejem kuratora jest to, że może czasami widzieć autentycznie pozytyw-
ne skutki swoich działań dla konkretnych ludzi, swoich podopiecznych, co jest 
sukcesem jego oraz wymiaru sprawiedliwości, a także całego społeczeństwa. 
Jednak nieuchronnym doświadczeniem pracy kuratora są porażki, których do 
końca uniknąć się nie da. Jak twierdziła Hannah Arendt, zapominanie o „skoń-
czoności”, a więc ułomności wymiaru sprawiedliwości może prowadzić do 
postulowania „absolutnej” sprawiedliwości, a to jest wstęp do totalitaryzmu, 
braku zgody na rzeczywiste ograniczenia ludzkich możliwości31. Dla kuratora 
sądowego ważne jest odnoszenie sukcesów, a także stawienie czoła porażkom, 
które są zawsze porażkami konkretnych ludzi, ale w konsekwencji również 
wymiaru sprawiedliwości. Świadomość tych trudności nie powinna stać się 
swoistym alibi dla kuratora sądowego. Może natomiast ułatwiać mu radzenie 
sobie z wypaleniem zawodowym czy rozwojem cynizmu, który może prowa-
dzić do rytualizacji pracy, sprowadzenia wykonywania zawodu do wypeł-

30 Por. G. Radbruch, Zarys fi lozofi i prawa, Warszawa – Kraków 1938.
31 Por. H. Arendt, Korzenie totalitaryzmu, Warszawa 1989, s. 351.
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niania czynności formalnych, „odhaczania” spotkań, „pouczeń”, wypełniania 
druków i pisania wniosków w sposób „bezpieczny” dla kuratora. 

Rozwój ethosu zawodowej kurateli sądowej zgodny z zasadami zawartymi 
w ustawie o kuratorach sądowych wymaga przede wszystkim wypracowania 
i wdrażania standardów kształcenia aplikantów, różnych form dalszego do-
skonalenia zawodowego, jak również zapewnienia przejrzystych wymogów 
dotyczących naboru najlepszych kandydatów do zawodu. Niezbędne jest 
przestrzeganie racjonalnych standardów obciążeń i odpowiednich warunków 
organizacyjnych pracy, w tym – na przykład tam, gdzie jest taka potrzeba – 
przywrócenia ośrodków kuratorskich na właściwych zasadach. Wydaje się, że 
status społeczno-zawodowy kuratora po przeszło siedmiu latach obowiązy-
wania ustawy wyraźnie wzrósł. Niewątpliwie wpływ miała na to też poprawa 
zasad i poziomu wynagradzania tej względnie nielicznej, ale bardzo istotnej 
dla wymiaru sprawiedliwości grupy zawodowej. Przy odpowiednio sprofi lo-
wanej i obiektywnej zasadzie naboru do zawodu jest szansa na pozyskiwanie 
do tej grupy zawodowej najlepszych przedstawicieli odpowiednich dyscyplin. 
Efekty tego procesu już można zauważyć. 

Nie można jednak przemilczeć tego, że powrót do starego i powszechnie 
w polskiej literaturze krytykowanego pseudomodelu kurateli kontrolno-re-
presyjnej z elementami biurokratyzacji stanowi realne zagrożenie dla rozwoju 
ethosu zawodowego kuratora sądowego, zagrożenie, którego nie wolno baga-
telizować, a które może wzrosnąć nie tylko w wyniku niekorzystnych zmian 
legislacyjnych, np. zmiany zadań kuratora sądowego, aktualnie trafnie okre-
ślonych w artykule 1 ustawy o kuratorach sądowych. Zagrożenie to wzrasta też 
w wyniku prozaicznego przeciążenia kuratorów sprawami, co wymusza ogra-
niczenie określonej merytorycznej pracy i sprowadza część działań do czyn-
ności kontrolno-biurowych, zwłaszcza przy braku zapewnienia odpowiedniej 
obsługi administracyjnej. Ethos zawodowego kuratora sądowego nie istnieje 
więc poza całym systemem wymiaru sprawiedliwości, z którym kuratorzy są 
powiązani organizacyjnie i funkcjonalnie. 

Pozyskanie przez organizatorów konferencji znaczących sojuszników we 
władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej oraz w świecie nauki, 
którzy zaszczycili swoją obecnością I Kongres zawodowej kuratorskiej służby 
sądowej, pozwala z umiarkowanym optymizmem oczekiwać na kolejny zjazd 
tej ważnej służby wymiaru sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej.
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Antoni Szymański
Zastępca Kuratora Okręgowego Sądu Okręgowego w Gdańsku

Kodeks etyki kuratora sądowegoKodeks etyki kuratora sądowego1

Kuratorzy sądowi pełnią ważne zadania wobec małoletnich i pełnolet-
nich podopiecznych oraz ich środowisk rodzinnych. Coraz większy jest ich 
udział w działaniach prewencyjnych i naprawczych wymiaru sprawiedliwo-
ści w Polsce. 

Obecnie w Polsce jest 5195 kuratorów zawodowych i 30 730 kuratorów 
społecznych (stan z czerwca 2009 roku). Kuratorzy zawodowi pracują w 507 ze-
społach kuratorskich w sądach rejonowych, a ich wyższy szczebel, czyli kura-
torzy okręgowi – w 45 sądach okręgowych. Kuratorzy dla dorosłych na koniec 
2008 roku wykonywali czynności w 453 603 sprawach, w których skazanych 
oddano pod dozór kuratora, skazanych na karę ograniczenia wolności i in-
nych. Kuratorzy rodzinni sprawowali nadzór lub opiekę w 202 992 sprawach 
oraz prowadzili 104 ośrodki kuratorskie. Jedni i drudzy wykonali łącznie 
611 777 wywiadów środowiskowych, głównie na polecenie sądu, ale także pro-
kuratury i innych organów. Oznacza to, że kuratorzy każdego roku docierają 
do ogromnej liczby podopiecznych i mają kontakt ze środowiskami dla nich 
ważnymi, szczególnie rodzinnymi, przez które i na które również oddziałują.

W istocie służby kuratorskiej, celach jej powołania, zasadach funkcjonowa-
nia, wymaganiach stawianych kuratorom i ich stosunkowi do podopiecznych 
oraz środowisk, w jakich egzystują, współpracowników i organizacji, z którymi 
utrzymują kontakt, zawarte są wartości moralne. Praca kuratora, który stara się 
wpłynąć w określony sposób na postępowanie osób powierzonych jego nadzo-
rowi, nie może wynikać wyłącznie z jego własnych przekonań, ale musi mieć 
silne oparcie zarówno w prawie, jak i w powszechnych normach etycznych oraz 
być oparta na obiektywnej wiedzy, aby przynieść pożytek tym osobom.

Należy też brać pod uwagę ryzyko związane z możliwością wyrządzenia 
szkody podopiecznym. Zawód kuratora należy do tych, które dotykają pod-

1 Tekst nadesłany przez Autora na I Kongres Kuratorski.
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stawowych wartości osób, którymi się zajmuje, dlatego niezwykle ważne jest 
sprecyzowanie zasad etycznych, na jakich w swojej pracy opiera się kurator.

Praca kuratora, polegająca na kontaktach, nieraz bardzo bliskich i częstych 
z podopiecznymi, zmierzająca do zmiany ich negatywnych postaw i zacho-
wań, niesie konieczność odpowiedzi na pytanie: na jakiej podstawie pragnie-
my wpływać na zmiany postaw ludzi, jak chcemy to czynić i w imię jakich 
wartości działamy?

Etyka zawodowa to zbiór norm moralnych określających postępowanie 
przedstawicieli danego zawodu, wskazująca na społecznie akceptowany wzór. 
Kodeks kuratora opiera się na zasadach podobnych do tych, jakie powinien re-
spektować, np. pracownik socjalny, nauczyciel czy terapeuta, a więc zawodów, 
w których występuje bezpośredni kontakt z ludźmi, a jego celem jest pomaga-
nie i kształtowanie podopiecznych. Kodeks ten nie ma charakteru partykular-
nego, ale nawiązuje do powszechnych zasad i norm etycznych.

Standardy etyczne są jednym z ważniejszych czynników wpływających na 
funkcjonowanie kuratora. Nie wystarczą bowiem głęboka wiedza i umiejętno-
ści oraz znajomość przepisów prawnych dotyczących pracy zawodowej. Istot-
ne są również doświadczenie życiowe i standardy etyczne, którymi kieruje się 
kurator sądowy. 

Od początku powołania w 1919 roku stałych opiekunów sądowych w Polsce 
uważano, że ich zadaniem jest pomoc i wspieranie podopiecznych, niepozosta-
wianie ich samych z problemami przekraczającymi ich możliwości samodzielne-
go rozwiązania (np. małoletnie dzieci pozbawione właściwej opieki rodziców).

Naturalnie w różnych okresach funkcjonowania kurateli inny był wymiar 
aksjologiczny podejmowanych działań. Nieco inny jest on w sytuacji modelu 
kurateli kontrolująco-represyjnej, a inny w modelu kurateli wychowującej me-
todą indywidualnych przypadków.

To właśnie zrozumienie charakteru pracy kuratora, jego relacji i oddziały-
wań na podopiecznych motywowało środowisko kuratorów do reformy kura-
teli. Została ona sfi nalizowania uchwaloną 27 lipca 2001 r. ustawą o kuratorach 
sądowych. Określony w niej model kurateli wychowującej i korzystniejsze niż 
dotąd usytuowanie kuratora sprzyja realizacji etycznych postulatów pracy 
z podopiecznymi, takich jak: poszanowanie ich podmiotowości, praw, równe-
go traktowania, szacunku, uczciwości czy przestrzegania dobrych obyczajów. 

Ustawa ta zobowiązała Krajową Radę Kuratorów – reprezentację środowi-
ska kuratorskiego – do opracowania i przyjęcia kodeksu etyki kuratora. Mia-
łem zaszczyt przewodniczyć pracom zespołu, który przygotował projekt tego 
dokumentu. Krajowa Rada Kuratorów rozumiała, że nie tylko opracowanie 
kodeksu etycznego jest ważnym zadaniem, ale także jak najżywsza dyskusja 
w środowisku kuratorskim na jego temat, dlatego projekty były przesyłane do 
zespołów kuratorskich z prośbą o taką dyskusję i uwagi.

Kodeks etyki kuratora został przyjęty przez Krajową Radę Kuratorów na 
uroczystym posiedzeniu 6 maja 2004 roku z udziałem kierownictwa resortu 
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wymiaru sprawiedliwości, członków Krajowej Rady Kuratorów, przedstawi-
cieli nauki i mediów.

Przyjęty kodeks pełni wieloraką rolę. Konstytuuje on etos kuratorów sądo-
wych jako grupy zawodowej przez ukazanie, jak w sposób etyczny powinien 
wykonywać swoje zadania. Podnosi prestiż kuratorów i wpływa na wizerunek 
tej grupy zawodowej, pokazując społeczeństwu, jakimi zasadami kierują się 
kuratorzy w swojej pracy. Uświadamia także osobom mającym kontakt z kura-
torem, czego mogą od niego oczekiwać, oraz chroni przed jego niekompetencją, 
określając standardy uczciwości zawodowej. Kodeks sprzyja również profesjo-
nalizacji służby kuratorskiej dzięki ukazaniu dróg postępowania z podopiecz-
nym, a szczególnie wskazaniu, że jest on w centrum jego pracy. Służy także 
kuratorom jako przewodnik w zakresie dylematów moralnych, często przez 
nich przeżywanych w praktyce. Kodeks rozszerza też pole świadomości kura-
torów sądowych, uwrażliwia ich na problemy, z jakimi spotykają się w pracy 
zawodowej i wskazuje na etyczny kontekst ich służbowej działalności.

Kodeks etyki kuratora sądowego składa się z preambuły, zasad ogólnych 
oraz części poświęconych postępowaniu kuratora wobec podopiecznych i jego 
postępowania wobec współpracowników.

W preambule podkreśla się, że

Kodeks opiera się na fundamencie uznania wartości, godności i niepo-
wtarzalności osoby ludzkiej, jej praw i obowiązków. Wyraża on poszanowanie 
dla sprawiedliwości, solidarności, równości i wolności. Jego celem jest sprzy-
janie tym wartościom, pomoc w społecznej readaptacji i osiąganiu stabilizacji 
życiowej osób podlegających oddziaływaniu kuratora.

Preambuła wskazuje zatem wyraźnie, że w centrum pracy kuratora znajdu-
je się podopieczny, który może być pewny poszanowania jego podstawowych 
praw i wsparcia w najważniejszych dla niego sprawach.

W części dotyczącej zasad ogólnych, jakimi kieruje się kurator, wskazuje 
się na obowiązek wykonywania przez niego zadań zgodnie z obowiązujący-
mi przepisami prawa, a także zasadami współżycia społecznego i etycznymi. 
Kodeks zobowiązuje go do kierowania się zasadami uczciwości, honoru i sza-
cunku dla innych oraz przestrzegania dobrych obyczajów. Ponadto zaznacza 
potrzebę pogłębiania swojej wiedzy i doskonalenia umiejętności zawodowych. 
W realizowaniu swoich zadań kurator ma znaczną autonomię, ale w wyborze 
metod i środków oddziaływania jest zobowiązany do dbania o to, aby były 
one zgodne z aktualnym stanem wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii, 
resocjalizacji oraz pracy socjalnej.

W części poświęconej postępowaniu kuratora wobec podopiecznych wska-
zuje się na zachowanie postawy szacunku, koniecznego dystansu i rozwagi 
względem podopiecznego oraz zakazuje wykorzystywania kontaktów służbo-
wych do osiągania osobistych korzyści.
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W części dotyczącej postępowania kuratora wobec współpracowników 
mówi się o tym, że powinien on być uprzejmy, lojalny i koleżeński. Uwrażliwia 
na potrzebę dzielenia się kuratorów doświadczeniami w pracy zawodowej oraz 
wzajemnego wspierania się. Kurator powinien unikać także wypowiadania 
negatywnych opinii o współpracownikach wobec osób postronnych. Kodeks 
zaznacza, że w razie dostrzeżonych zaniedbań w pracy innego kuratora nie 
można pozostawać biernym. Kurator ma obowiązek zwrócenia na to uwagi 
swojej koleżance czy swojemu koledze, a w sytuacji rażącego zaniedbania po-
winien o tym poinformować przełożonego. W razie zaś niesłusznych zarzutów 
powinien podjąć się jego obrony.

Kodeks etyczny kuratora opiera się na zasadach personalizmu etycznego 
i jest spójnym zbiorem zasad etycznego postępowania.
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Znaczenie kuratorskiej służby sądowejZnaczenie kuratorskiej służby sądowej
w realizacji zadań polityki karnejw realizacji zadań polityki karnej
i penitencjarnej w Polscei penitencjarnej w Polsce

Działalność kuratorów sądowych w obszarze zadań wymiaru sprawiedli-
wości ma bardzo długą tradycję, przekraczającą już dziewięćdziesiąt lat, choć na 
samym początku funkcjonowali oni pod nazwą stałych opiekunów sądowych, 
a w następnych latach, tj. przed drugą wojną światową i po jej zakończeniu, na-
stępowała stopniowa ewolucja kurateli sądowej. Zasadnicze zmiany nastąpiły 
jednak już w niezależnym państwie polskim, tj. najpierw w 1997 roku, kiedy 
to w kodeksie karnym wykonawczym kuratorom sądowym (traktowanym do 
tego czasu jako pomocniczą służbę sądów) nadano dziś obowiązującą nazwę 
kuratorskiej służby sądowej, czyniąc z sądowego kuratora zawodowego auto-
nomiczny organ samodzielnie wykonujący orzeczenia sądu w postępowaniu 
wykonawczym. Drugim przełomowym dokumentem dla działalności kurato-
rów sądowych była ustawa o kuratorach sądowych z 2001 roku.

Oprócz tego wiele innych ustaw miało ważne znaczenie w rozwoju ku-
rateli sądowej w Polsce, a szczególnie ustawa o postępowaniu w sprawach 
nieletnich z 1982 roku (z późniejszymi zmianami) oraz Prawo o ustroju sądów 
powszechnych z 1998 roku (z późniejszymi zmianami). Niezależnie od nich 
minister sprawiedliwości wydał jeszcze wiele aktów wykonawczych.

W tej publikacji zamierza się poruszyć jedynie zagadnienia roli, i to wciąż 
wzrastającej, kuratorskiej służby w polityce karnej i penitencjarnej w odniesie-
niu do dorosłych sprawców przestępstw i dlatego odwołam się do przepisów 
kkw, pozostawiając na boku bogatą problematykę prawną związaną z unor-
mowaniami dotyczących kurateli w Polsce.

Trzeba zaznaczyć, że sądowy kurator zawodowy staje się uczestnikiem po-
stępowania wykonawczego przed sądem z możliwością składania wniosków 
do niego, a także zażaleń, jeśli to przewiduje ustawa (np. art. 162). Ponadto są-
dowy kurator zawodowy posiada szereg innych kompetencji w wykonywaniu 
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środków polegających na poddaniu skazanego (sprawcy) próbie, tj. w przy-
padku:
– warunkowego umorzenia postępowania karnego (art. 67 § 2),
– warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności (art. 73 

§ 1 kk),
– warunkowego zwolnienia (art. 161 § 2, 162 § 1, 162 § 3, 163 § 4 kkw),
– dozoru orzeczonego przez sąd na wniosek zwalnianego skazanego (art. 167 

§ 1 kkw).
Oprócz powyższych przepisów w odniesieniu do wykonywania przez 

kuratorów sądowych dozorów obowiązują jeszcze przepisy kkw precyzujące 
szczegółowe zadania i obowiązki mające na celu zapewnienie efektywnego 
przebiegu okresu próby, tj.:
– dotyczące kontroli (art. 169 § 3, 171 § 2, 172 § 1 i § 2, 173 § 2),
– udzielania pomocy skazanym (sprawcom), do których zastosowano dozór 

w społecznej readaptacji, a także innej niezbędnej pomocy z funduszu po-
mocy postpenitencjarnej (art. 173 § 1 i § 2).

Kolejnym typem działań sądowych kuratorów są wnioski składane do 
sądu dotyczące:
– udzielenia lub odwołania warunkowego zwolnienia (art. 173 § 2 pkt 5), a tak-
że zażaleń na odmowę udzielenia warunkowego zwolnienia (art. 162 § 3), 

– składania wniosków o zarządzenie wykonania kary, której wykonanie wa-
runkowo zawieszono, oraz wykonanie kary zastępczej (art. 173 § 2 pkt 6).

Z danych, które przytaczam w tym tekście, wynika, że skazanych będą-
cych pod dozorem jest ponad trzysta tysięcy. Oczywiście wiadomo, że zakres 
działalności kuratorskiej z tym związanej jest bardzo zróżnicowany. Większo-
ści z nich wystarczy kontrola okresowa lub podsumowująca (pod koniec okre-
su próby). Inni wymagają systematycznej kontroli, co pociąga za sobą częste 
kontakty. Wreszcie część skazanych powinna być poddana oddziaływaniom 
metodą caseworku czy też specjalistycznym oddziaływaniom terapeutycz-
nym, co niestety w warunkach polskich jest trudno osiągalne przy tak dalece 
niewystarczającej liczbie sądowych kuratorów zawodowych.

Wykonywanie dozorów przez kuratorów sądowych jest zadaniem pierw-
szoplanowym z uwagi na unormowania, ogromną liczbę skazanych, jak rów-
nież długoletnią już tradycję w licznych krajach świata w tej dziedzinie.

Następnym rodzajem działalności kuratorów sądowych są zadania wią-
żące się z wykonywaniem kary pozbawienia wolności. Należy tu szczególnie 
wymienić:
– udział kuratorów sądowych w przygotowaniu skazanych do zwolnienia 

z zakładu karnego (przygotowanie w okresie sześciomiesięcznym przed 
spodziewanym warunkowym zwolnieniom – art. 164 § 1 i 165 § 3);

– udzielanie pomocy skazanym, a także zwalnianym skazanym oraz ich ro-
dzinom niezbędnej pomocy, w tym z funduszu pomocy postpenitencjarnej 
(art. 41 § 2 i art. 173 § 2 pkt 8);
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– składanie wniosków o odroczenie lub przerwę wykonania kary lub o odwo-
łanie odroczenia lub przerwy wykonania kary (art. 173 § 2 pkt 5);

– kontrolę skazanego, któremu sąd udzielił przerwy w wykonywaniu kary 
(art. 153 § 4).

Ponieważ sądowy kurator zawodowy stał się samodzielnym organem 
w postępowaniu wykonawczym, musiał też uzyskać odpowiednie upraw-
nienia do występowania przed sądem jako uczestnik tego postępowania, co 
dotyczy wszystkich wcześniej wymienionych kompetencji, jak również kary 
ograniczenia wolności, którą omówię w końcowej części tego tekstu z uwagi na 
poważne zmiany, jakie w tej dziedzinie wprowadziła ostatnia nowela do kkw.

Kurator sądowy może więc uczestniczyć w postępowaniu przed sądem 
(I instancji lub sądem penitencjarnym) w zakresie jego działania, co wynika 
z treści art. 22 § 1 i § 3 oraz art. 173 § 2 pkt 9. Inne zadania przypisane kura-
torom sądowym polegają na przeprowadzaniu wywiadów środowiskowych 
dotyczących oskarżonych, zleconych przez sąd, w postępowaniu przygoto-
wawczym – przez prokuratora (art. 214 § 1 kpk), a w wykonawczym – przez 
organ wykonujący orzeczenie (najczęściej będzie to sąd I instancji, sąd peniten-
cjarny, dyrektor zakładu karnego). Te zadania zostały nałożone na kuratorów 
sądowych, ponieważ dysponują oni właściwymi kwalifi kacjami niezbędnymi 
do przeprowadzania wywiadów ze sprawcami przestępstw.

Kolejne zadania nałożyła na sądowego kuratora zawodowego od 1 września 
2009 roku ustawa z 7 września 2007 roku o wykonywaniu kary pozbawienia 
wolności poza zakładem karnym, w systemie dozoru elektronicznego (z póź-
niejszą zmianą). Przede wszystkim sąd orzekający wykonywanie kary w tym 
systemie oddaje skazanego pod dozór sądowego kuratora zawodowego (art. 8 
ust. 2 tej ustawy), z czego wynika wiele zadań. Ustawa ta nie obciążyła jednak 
kuratorów nowymi zadaniami w praktyce, ponieważ została ona wyjątkowo 
niekompetentnie przygotowana, ignorując opinie ekspertów.

Przechodząc do omówienia roli kuratorów sądowych w wykonywaniu kary 
ograniczenia wolności, trzeba podkreślić, że również w obecnie jeszcze obo-
wiązującym stanie prawnym mają oni do spełnienia określone zadania i obo-
wiązki. Jeden z nich wynika z art. 36 § 1 kk, który upoważnia sąd do oddania 
skazanego pod dozór kuratora sądowego. Pozostałe z tych obowiązków zostały 
określone w rozdziale IX kkw. Tak więc najważniejsze postanowienie zostało 
zawarte w art. 55 § 2 kkw, które „czynności związane z organizowaniem i kon-
trolowaniem wykonywania kary ograniczenia wolności” powierza sądowemu 
kuratorowi zawodowemu. Inny przepis tego rozdziału – art. 66 – stanowi, że 
wnioski w sprawie modyfi kacji w wykonywaniu kary ograniczenia wolności 
oraz w przedmiocie wykonania kary zastępczej, a także zwolnienia od reszty 
kary, mogą też nastąpić na wniosek sądowego kuratora zawodowego.

Zadania związane z wykonywaniem omawianej kary przypisano podmio-
tom zatrudniającym skazanych na nią, tj. organom samorządowym, jednostkom 
im podległym, a także instytucjom i organizacjom społecznym świadczącym 
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pomoc charytatywną. Jednak nie określono dotąd precyzyjnie i szczegółowo 
zadań z tym związanych, nie dokonano rozgraniczenia obowiązków oraz nie 
przewidziano środków fi nansowych na pokrycie kosztów wynikających z za-
trudniania skazanych.

Aby rozwiązać te i inne trudności, w ustawie z 5 listopada 2009 roku o zmianie 
ustaw: Kodeks karny, Kodeks postępowania karnego, Kodeks karny wykonaw-
czy, Kodeks karny skarbowy, oraz niektórych innych (Dz. U. Nr 206, poz. 1589), 
dokonano gruntownej nowelizacji przepisów dotyczących wykonywania kary 
ograniczenia wolności. Zmiana polega na tym, że zasadniczym organem odpo-
wiedzialnym za prawidłowe wykonywanie kary ograniczenia wolności stanie się 
sądowy kurator zawodowy, ponieważ do obecnego art. 55 § 2 kkw, dodano, że do 
tego kuratora będzie należała również działalność mająca na celu organizowanie 
i kontrolowanie obowiązków nałożonych na skazanego, a ponadto pojawiło się 
unormowanie stanowiące, iż sąd właściwemu kuratorowi przesyła odpis orzecze-
nia w celu wykonania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne (art. 56 
§ 1). Inne nowe i szczegółowe przepisy noweli w zakresie wykonywania kary 
ograniczenia wolności są tylko następstwem tej pierwszej zasadniczej zmiany.

Nowe unormowanie wykazuje pewne braki, np. nie przewidziano upraw-
nienia kuratorów do sprawdzania warunków zatrudniania skazanych przez 
zakład pracy lub inne jednostki organizacyjne, a także nie ustalono, kto pono-
si inne koszty, poza ubezpieczeniem, wynikające z zatrudniania skazanych, 
np. związane z badaniem lekarskim w razie wątpliwości, odzieży ochronnej, 
przeszkolenia, dozorowania itp. Oczywiście nie we wszystkich przypadkach 
będą uzasadnione powyższe czynności, pociągające za sobą koszty, ale w prak-
tyce mogą one jednak wystąpić i stąd pytanie, z jakich środków będą one po-
krywane, wydaje się uzasadnione. 

Powyższy zmodyfi kowany sposób wykonywania kary ograniczenia wol-
ności wydaje się działaniem, które wydatnie może zwiększyć efektywność tej 
kary, pod warunkiem jednak, że zapewni się odpowiednią liczbę kuratorów 
zawodowych skierowanych do tej pracy i rozwiąże się jeszcze inne problemy, 
jak choćby wyżej wymienione. Dodatkowym utrudnieniem w tych zmianach 
może też być występujący w pewnym stopniu problem bezrobocia. Ponieważ 
jednak wspomniana nowela wejdzie w życie na początku czerwca 2010 roku, 
jest jeszcze trochę czasu, aby omawiane zmiany należycie przygotować.

Wyżej przedstawiono ważniejsze zadania sądowych kuratorów zawodowych 
w zakresie polityki karnej i penitencjarnej, Ukazując, jak liczne i różnorodne 
działania mają oni do spełnienia w wymiarze sprawiedliwości. Z tych względów 
pominięto całkowicie działalność kuratorów rodzinnych, która jednak w perspek-
tywie ma duże znaczenie także dla polityki karnej państwa, ponieważ dzisiejsi 
nieletni staną się następnie dorosłymi, z których znaczna część zasili w przyszło-
ści szeregi dorosłych sprawców przestępstw, niestety często też recydywistów.

W tekście tym, omawiając różne aspekty działalności kuratorskiej służby 
sądowej, skoncentrowano uwagę na zawodowych kuratorach sądowych, co nie 
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oznacza, że nie dostrzegano doniosłej roli społecznych kuratorów sądowych, 
bez udziału których ta działalność nie mogłaby być wykonywana. Ponadto 
wielu spośród młodych kuratorów społecznych staje się następnie kuratorami 
zawodowymi. Warto też może zaznaczyć, że udział społeczników w tej pracy 
jest jedną z form realizacji konstytucyjnej zasady uczestnictwa społeczeństwa 
w wymiarze sprawiedliwości w fazie wykonawczej.

Należy jednak podkreślić, że to wyłącznie zawodowi kuratorzy sądowi 
stanowią organ wykonujący orzeczenia sądowe i że są oni również odpowie-
dzialni za należyte wykonywanie zadań przez kuratorów społecznych, tj. kie-
rowanie nimi zgodnie z postanowieniem art. 173 § 1 kkw.

Szczegółowe zaś obowiązki i uprawnienia kuratorów sądowych zostały 
określone w innych aktach prawnych, tj. przede wszystkim w ustawie o kura-
torach sądowych i w licznych przepisach wykonawczych.

Poniżej przedstawiono, na podstawie statystyki sądowej oraz innych infor-
macji statystycznych resortu sprawiedliwości, dane ukazujące liczbowe rozmia-
ry zadań spełnianych przez kuratorów sądowych, w zestawieniach obejmują-
cych trzy wybrane lata, tj. 1997 rok (ostatni pełny rok, w którym obowiązywał 
dawny kk z 1969 roku), następnie 2004 rok (w czasie, w którym liczba skazań 
przekroczyła pół miliona i była najwyższa w Polsce od 1932 roku, biorąc pod 
uwagę lata, w których była dostępna informacja statystyczna) i 2008 rok (ostatni, 
za który dysponujemy informacjami statystycznymi).

Tabela 1. Prawomocnie orzeczone kary w 1997, 2004 i 2008 roku

1997 rok 2004 rok 2008 rok

L.b. % L.b. % L.b. %
Ogółem skazań 210 600 100,0 513 410 100,0 420 729 100,0
Kara dożywotniego 
pozbawienia wolności       3   0,0      27   0,0      11   0,0

Kara 25 lat pozbawienia 
wolności      31   0,0     109   0,0     109   0,0

Ogółem pozbawieni 
wolności, z tego: 141 911  67,4 327 331  63,8 289 269  68,7

– bezwzględnie  25 752  12,2  48 993   9,6  38 495   9,1
–  z warunkowym

zawieszeniem 116 159  55,2 278 338  54,2 250 774  59,6

Kara ograniczenia wolno-
ści, z tego:  10 934   5,2  71 887  14,0  40 693   9,7

Kara grzywny  57 689  27,4 111 491  21,7  89 011  21,2
Kary dodatkowe
(środki karne) samoistne      12   0,0   2 565   0,5   1 686   0,4

Warunkowe umorzenie  21 284 X  29 126 X  22 587 X

Źródło: opracowanie własne.
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Komentując powyższe dane, najpierw trzeba zaznaczyć, że ten ogromny 
wzrost skazań, który kulminację osiągnął w 2004 roku, by następnie stop-
niowo spadać, nie był spowodowany silnym wzrostem przestępczości, lecz 
skryminalizowaniem kilku przestępstw, szczególnie prowadzenia pojazdów 
w stanie nietrzeźwości w art. 178a (przedtem traktowane jako wykroczenie) 
oraz posiadania narkotyków (art. 48, a następnie art. 62 ustawy o przeciwdzia-
łaniu narkomanii). Niemniej zadania wymiaru sprawiedliwości się zwiększy-
ły (w 2008 roku nastąpił dwukrotny wzrost skazań w porównaniu do 1997 
roku) i odnotowano ponad dwukrotny wzrost skazań na karę pozbawienia 
wolności z warunkowym zawieszeniem i prawie czterokrotny wzrost orze-
czonych kar ograniczenia wolności, tj. tych kar, które nakładają na kuratorów 
sądowych określone obowiązki.

O wzrastających zadaniach kuratorów sądowych jeszcze lepiej informują 
dane zamieszczone w zestawieniu następnym.

Tabela 2. Czynności wykonywane przez sądowych kuratorów dla dorosłych

1997 rok 2008 rok

Dozory wykonywane w związku z: L.b. WSK L.b. WSK

– warunkowym zwolnieniem  30 925 100  42 237 136,6

–  warunkowym zawieszeniem kary 
pozbawienia wolności 124 023 100 244 559 197,2

–  warunkowym umorzeniem 
postępowania karnego X X   3 623 –

–  kontrola okresowa (dawne dozory 
uproszczone)  69 210 100  78 403 113,3

Razem dozory 154 948 100 368 822 238,0

Zadania w związku z wykonywaniem
kary ograniczenia wolności X X  78 121 –

Zadania w związku z wykonywaniem
kary pozbawienia wolności X X   1 242 –

Wywiady przeprowadzone w trybie
art. 214 kpk X X 271 692 –

Wywiady przeprowadzone w trybie
art. 14 kkw X X 256 725 –

Kuratorzy sądowi: Wsk Wsk

– zawodowi  1 716 100   3 204 186,7

– społeczni 13 115 100  18 307 139,6

Źródło: opracowanie własne.

Wymienione zadania kuratorów sądowych nie obejmują ich wszystkich 
działań. Pominięto tu na przykład nieliczne dozory sprawowane przez nich 
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na wniosek skazanego. Przede wszystkim jednak trzeba tu wymienić świad-
czenie pomocy postpenitencjarnej zwolnionym byłym skazanym oraz ich 
rodzinom, a także absorbujące czynności związane z kontaktami z sądem, 
w tym w czasie rozpraw, jak również wykonywanie z konieczności prac 
kancelaryjnych. O roli kuratorów w realizacji zadań w polityce karnej i pe-
nitencjarnej świadczy fakt, że w ostatnim sprawozdawczym roku ich dzia-
łania dotyczyły 450 tysięcy skazanych i, co trzeba podkreślić, z reguły były 
to czynności wielokrotnie wykonywane (np. kontakty ze skazanymi). Kura-
torzy sądowi przeprowadzili też ponad pół miliona wywiadów na potrzeby 
wymiaru sprawiedliwości.

Z tej analizy wynika, że poza wykonywaniem orzekanych grzywien oraz 
bezwzględnych kar pozbawienia wolności wszystkie inne zadania w zakresie 
wykonywania kar zasadniczo są spełniane przez kuratorską służbę sądową, 
liczącą 3204 zawodowych kuratorów sądowych i 18 307 kuratorów społecznych, 
a obejmującą około pół miliona sprawców przestępstw.

Z wszystkich dotychczasowych badań oraz praktyki wykonawczej wyni-
ka, że liczba kuratorów sądowych jest dalece niewystarczająca. W tej sytuacji 
kierownictwo resortu sprawiedliwości powinno przygotować plan stopniowe-
go powiększania liczbowego stanu kadry sądowych kuratorów zawodowych, 
a do tego czasu wskazać na priorytety w wypełnianiu zadań. 

Pragnę przypomnieć, że będąc świadomym istniejących potrzeb, jako 
przewodniczący zespołu, który przygotował projekt kkw, już na początku 
lat dziewięćdziesiątych kierowałem pisma do kolejnych ministrów sprawie-
dliwości, postulując zwiększenie liczby kuratorów w ciągu kilku lat do pię-
ciu tysięcy. Z tabeli 1 wynika, że w polityce karnej w Polsce już od wielu lat 
najważniejszą rolę pod względem ilościowym odgrywają kary pozbawienia 
wolności z warunkowym zawieszeniem. Niektórzy krytykują ten stan rzeczy 
i twierdzą, że to za dużo.

Takie stanowisko w świetle nauki o polityce karnej jest niesłuszne. Zaj-
mując się od lat tymi zagadnieniami, pragnę zaznaczyć, że nie mamy innej 
możliwości prowadzenia polityki karnej, jeśli nie chcemy (i nie możemy) za-
pełnić zakładów karnych. Znając statystyki międzynarodowe, chcę zwrócić 
uwagę, że w zamożnych krajach europejskich grzywny stanowią od 50 do 
90% (np. w Finlandii) ogółu kar. Dane te zestawiłem z PKB przypadającym na 
jednego mieszkańca i okazało się, że w krajach rozwiniętych jest on pięć–sześć 
razy wyższy(!) niż w państwach postsocjalistycznych1. To wystarcza za całe 
uzasadnienie.

W tym opracowaniu nie dotknięto problemów analizy jakościowej przed-
stawiającej działalność kuratorów sądowych oraz efekty ich pracy, mierzone też 
późniejszą recydywą. Można jednak poinformować zainteresowanych Czytelni-

1 Por. T. Szymanowski, Przestępstwa i kary w Polsce w 10 lat po wejściu w życie KK z 1997 r., 
„Państwo i Prawo” 2010, nr 2 (w druku – wkładka po konferencji w INP PAN).
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ków, że w pierwszym półroczu 2010 roku ukażą się dwie książki poświęcone 
tym tematom2.
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Kurator sądowyKurator sądowy
jako organ postępowania wykonawczegojako organ postępowania wykonawczego
Rola i zadania kuratora według autorówRola i zadania kuratora według autorów
kodeksu karnego wykonawczegokodeksu karnego wykonawczego

W obowiązującym od 1 września 1998 roku kodeksie karnym wykonaw-
czym, uchwalonym w dniu 6 czerwca 1997 roku (Dz. U. Nr 90, poz. 557)1, liczne 
przepisy stanowią o:
1) kuratorze sądowym – art. 14 § 1, 41 § 2, 56 § 2, 102 pkt 7, 159, 163 § 4, 164 § 1, 

165 § 3, 169 § 2, 169 § 9, 170 § 1, 171 § 1, 171 § 2, 172 § 1, 172 § 2, 176, 239 § 1 
i 239 § 2;

2) sądowym kuratorze zawodowym – art. 2 pkt 6, 22 § 1, 22 § 3, 55 § 2, 58 § 1, 
58 § 2, 60, 66 § 1, 153 § 4, 161 § 2, 162 § 1, 162 § 3, 167 § 1, 167 § 2, 167 § 4, 171 
§ 1, 173 § 1, 173 § 2 i 175 § 1 pkt 2; 

3) sądowym kuratorze społecznym – art. 171 § 1 i 174;
4) wojskowym kuratorze społecznym – art. 225 § 1 pkt 5;
W kodeksie karnym mowa jest natomiast o:
1) kuratorze – art. 36 § 1, 67 § 2, 72 § 1 pkt 1 i 97 § 1;
2) kuratorze sądowym – art. 115 § 13 pkt 3;
3) kuratorze wojskowym – art. 334 § 2.

O kuratorze sądowym jako podmiocie zobowiązanym do przeprowadzenia 
zarządzonego przez prokuratora lub sąd wywiadu środowiskowego stanowi 
przepis art. 214 § 1 kodeksu postępowania karnego. W postępowaniu karnym 
w sprawach podlegających orzecznictwu sądów wojskowych, zgodnie z prze-
pisem art. 662 § 2 kpk uprawnienia i obowiązki zawodowego kuratora sądowe-
go przysługują odpowiednio wojskowemu kuratorowi społecznemu. Unormo-

1 W tym samym dniu (1 września 1998 roku) zostały uchwalone i weszły w życie Kodeks 
karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553) oraz Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555).
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wanie to uznać należy za wyjątkowe, ale i tak wywołuje ono wątpliwości, gdyż 
odwołuje się do uprawnień i obowiązków zawodowego kuratora sądowego, 
który w postępowaniu karnym w sprawach podlegających orzecznictwu są-
dów wojskowych nie występuje. Przepis art. 662 § 3 kpk, który zobowiązuje 
Ministra Obrony Narodowej do wydania w porozumieniu z Ministrem Spra-
wiedliwości rozporządzenia wykonawczego, stanowi wyłącznie o wojskowych 
kuratorach społecznych, a wydane rozporządzenie2 bardzo wąsko zakreśla za-
kres ich obowiązków, ograniczając je do postępowania przygotowawczego i ju-
rysdykcyjnego. W postępowaniu wykonawczym do uprawnień i obowiązków 
wojskowego kuratora społecznego mają zastosowanie przepisy kkw i wydane 
na ich podstawie przepisy wykonawcze. Żaden z tych przepisów nie przyznaje 
jednak temu kuratorowi uprawnień zawodowego kuratora sądowego jako or-
ganu postępowania wykonawczego (art. 2 pkt 6 kkw).

Przedstawione unormowanie wskazuje na konieczność precyzyjnego 
operowania językiem prawnym i tym samym wyraźnego rozgraniczania 
uprawnień i obowiązków sądowych kuratorów zawodowych i społecznych. 
Nie sprzyja temu używanie w kk i kkw wymienionych wyżej różnych określeń 
dla identyfi kacji tych podmiotów. Spośród nich najszerszy zakres ma pojęcie 
„kurator sądowy”, które obejmuje zarówno kuratorów zawodowych, jak i spo-
łecznych. W wykonywaniu orzeczeń w sprawach karnych są to kuratorzy dla 
dorosłych, a wykonujący orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich to 
kuratorzy rodzinni3. 

Prezentowane opracowanie poświęcone jest wyłącznie kurateli sądowej 
dla dorosłych, którą tworzą kuratorzy zawodowi i społeczni. Względy natury 
ustrojowo-organizacyjnej wskazują, że w systemie kurateli sądowej dominująca 
rola przypada sądowym kuratorom zawodowym. Wyłącznie sądowy kurator 
zawodowy jest organem postępowania wykonawczego (art. 2 pkt 6 kkw) i tylko 
ci kuratorzy stanowią kuratorską służbę sądową na obszarze właściwości sądu 
okręgowego (art. 35 ust 1 ustawy o kuratorach sądowych) oraz tworzą samo-
rząd kuratorski (art. 43 tej ustawy). Formalnie rzecz biorąc, sądowi kuratorzy 
społeczni, zarówno dla dorosłych, jak i rodzinni, pozostają poza kuratorską 
służbą sądową. W ramach tego tekstu można jedynie zasygnalizować wąt-
pliwości co do zasadności unormowań przyjętych w powołanych przepisach 
ustawy o kuratorach sądowych, a ich uzasadnienie wynikać będzie z dalszych 
uwag i ocen.

2 Por. rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie 
wojskowych kuratorów społecznych (Dz. U. Nr 134, poz. 1260). Rozporządzenie to uchyliło 
wcześniej obowiązujące rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 sierpnia 1999 r. 
w sprawie sposobu powoływania i zakresu działalności wojskowych kuratorów społecznych 
(Dz. U. Nr 69, poz. 769).

3 Por. art. 2 ust. 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (Dz. U. Nr 98, 
poz. 1071 ze zm.).
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Kuratorzy sądowi jako funkcjonariusze publiczniKuratorzy sądowi jako funkcjonariusze publiczni

Wszyscy sądowi kuratorzy społeczni są funkcjonariuszami publicznymi. 
Przyznanie im tego statusu nastąpiło w wyniku zmiany art. 115 § 13 pkt 3 kk. 
Zmiana ta wprowadzona została przez ustawę z 15 czerwca 2007 roku o li-
cencji syndyka (Dz. U. Nr 123, poz. 850) i obowiązuje od 10 października 2007 
roku. Przedtem funkcjonariuszem publicznym był jedynie sądowy kurator 
zawodowy. Nie znamy ratio legis tej zmiany, w szczególności nie wiemy, jakich 
efektów oczekiwał ustawodawca, zaliczając sądowego kuratora społecznego do 
funkcjonariuszy publicznych. Nakazuje to powściągliwość w formułowaniu 
ocen. Być może chodziło o dowartościowanie sądowych kuratorów społecz-
nych przez zapewnienie im wzmocnionej ochrony prawno-karnej (por. art. 222 
§ 1 kk – naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza, art. 223 kk – czyn-
na napaść na funkcjonariusza, art. 224 § 2 kk – stosowanie przemocy lub 
groźby bezprawnej w celu zmuszenia funkcjonariusza do przedsięwzięcia lub 
zaniechania prawnej czynności służbowej). Należy jednocześnie pamiętać, że 
sądowy kurator społeczny, jak każdy funkcjonariusz publiczny, ponosi odpo-
wiedzialność karną za umyślne lub nieumyślne przekroczenie swoich upraw-
nień lub niedopełnienie swoich obowiązków, działając na szkodę interesu 
publicznego lub prywatnego (art. 231 § 1, 2 i 3 kk). Jeżeli z kolei uwzględnimy 
treść art. 174 kkw, który „w szczególności”, a więc w sposób niewyczerpujący4, 
stanowi o zakresie działania sądowego kuratora społecznego i ocenimy jego 
obowiązki wymienione w pkt 1–8 powołanego przepisu kkw, to łatwo dojść 
do wniosku, że sądowy kurator społeczny jest potencjalnie najbardziej nara-
żonym na odpowiedzialność karną funkcjonariuszem publicznym. Gdyby za 
miarodajną uznać ocenę, że 

W opinii niektórych kuratorów zawodowych spora część kuratorów 
społecznych traktuje tę funkcję głównie jako źródło łatwego zarobku, nie 
licząc się z konsekwencjami swojego nieprofesjonalnego działania5,

to użyty w poprzednim zdaniu wyraz „potencjalnie” należałoby zastąpić wy-
razem „realnie”. Za autentyczną należy też uznać obawę, czy sądowi kuratorzy 
społeczni uświadamiają sobie konsekwencje wynikające z przyznania im sta-
tusu funkcjonariusza publicznego. Dodajmy, że w latach 1999–2008 liczby są-

4 Zakres zadań kuratora społecznego określa kierownik zespołu kuratorskiej służby 
sądowej w porozumieniu z wyznaczonym kuratorem zawodowym, pod którego kierunkiem 
kurator społeczny ma pracować (por. art. 87 ust. 1 w zw. z art. 39 ust. 1 ustawy o kuratorach 
sądowych). Nie wiadomo jednak, czy zadania te mają polegać na konkretyzowaniu działań 
określonych w art. 174 kkw czy mogą też wykraczać poza ten zakres.

5 Por. R. Opora, Propozycje i uwagi dotyczące zwiększenia efektywności kurateli sądowej [w:] 
S. Lelental, G. Szczygieł (red.), X lat obowiązywania kodeksu karnego wykonawczego, Białystok 
2009, s. 503.
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dowych kuratorów społecznych dla dorosłych wynosiły: w 1999 roku – 12 840; 
w 2000 – 16 866; w 2001 – 14 233; w 2002 – 15 320; w 2003 – 16 472; w 2004 – 17 597; 
w 2005 – 19 226; w 2006 – 18 899; w 2007 – 18 446. W tych samych latach liczby 
sądowych kuratorów zawodowych dla dorosłych były kilkakrotnie mniejsze, 
wynosiły bowiem: w 1999 roku – 1627; w 2000 – 1712; w 2001 – 2077; w 2002 – 
1787; w 2003 – 1914; w 2004 – 2300; w 2005 – 2486; w 2006 – 2813; w 2007 – 3118; 
w 2008 – 32046.

Dwa wnioski wynikają z powyższych rozważań: 
1. Obowiązujące ustawodawstwo, a mamy tutaj na uwadze kk, kkw i kpk, 

ustawę o kuratorach sądowych oraz rozporządzenia wykonawcze zawie-
rają niespotykaną nigdy wcześniej liczbę przepisów stanowiących o róż-
nych aspektach organizacyjno-ustrojowych i zadaniach kurateli sądowej. 
Przepisy te wymagają, moim zdaniem, udoskonalenia i ułożenia w sys-
tem, w którym wyłączono by występujące niespójności, powtarzanie tych 
samych unormowań spotykanych w różnych aktach prawnych, wyko-
rzystując doświadczenia praktyki – usunięto by ewentualne wątpliwości 
oraz dostosowano ustawowe upoważnienia do wydawania aktów wyko-
nawczych do wymagań przewidzianych w art. 92 Konstytucji RP7. Jest to 
zadanie na przyszłość, oby niezbyt odległą, ale i bez jego wykonania stan 
prawny de lege lata daje miarodajny obraz i dokumentuje zakres działań 
i wynikających z tego obciążeń kurateli sądowej w postępowaniu karnym, 
ze szczególnym uwzględnieniem postępowania wykonawczego.

2. Przedstawiony wyżej stan prawny oraz podane dane o liczbie sądowych ku-
ratorów zawodowych i społecznych otwierają pole do oceny modelu kurateli 
sądowej w Polsce. Tej sprawie poświęcone zostaną dalsze rozważania.

Przypomnijmy na wstępie, że w uzasadnieniu rządowego projektu kodek-
su karnego wykonawczego stwierdzono, że kodeks

utrzymuje zawodowo-społeczny model kurateli sądowej, akcentując jednak 
wyraźnie podstawowe znaczenie kuratorów zawodowych i określa upraw-
nienia oraz obowiązki kuratora zawodowego i społecznego. Określone tu 
także zostały obowiązki stowarzyszenia, organizacji lub instytucji, którym 
powierzono wykonywanie dozoru. W myśl nowego kodeksu kuratorom 
sądowym przysługują szerokie uprawnienia, wśród których – obok trady-
cyjnych już uprawnień kuratorskich – są i nowe, związane z realizacją takich 

6 Rocznik statystyczny GUS. Por. również: J. Zagórski, Organizacja pracy i zadania kuratorów 
sądowych dla dorosłych [w:] J. Zagórski (red.), Wykonywanie środków probacji i readaptacji skazanych 
w Polsce, Warszawa 2008, s. 15.

7 Uważam, że jest to zadanie dla Krajowej Rady Kuratorów (por. art. 46 ustawy o ku-
ratorach sądowych) oraz Komisji Kodyfi kacyjnej Prawa Karnego działającej przy Ministrze 
Sprawiedliwości (por. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie 
utworzenia, organizacji i trybu działania Komisji Kodyfi kacyjnej Prawa Karnego (Dz. U. 
Nr 232, poz. 2319 ze zm.; Dz. U. z 2006 r. Nr 13, poz. 93). 

STASIAK_90 lat kurateli sadowej.188   188STASIAK_90 lat kurateli sadowej.188   188 2010-09-30   10:18:512010-09-30   10:18:51



189S. Lelental. Kurator sądowy jako organ postępowania wykonawczego…

zadań, jak: odwiedzanie osób osadzonych w zakładach karnych, współpraca 
ze stowarzyszeniami, organizacjami i instytucjami oraz koordynowanie ich 
działań w zakresie pomocy skazanym, zatrudnienia i szkolenia, współpraca ze 
służbą penitencjarną zakładów karnych w celu odpowiedniego przygotowania 
skazanych do zwolnienia, prowadzenie na zlecenia sądu mediacji między 
skazanym a pokrzywdzonym przestępstwem8.

Stwierdzenie, że kkw utrzymuje zawodowo-społeczny model kurateli są-
dowej, odnosiło się wyłącznie do kuratorów sądowych dla dorosłych i miało 
miejsce wówczas (w 1995 roku), gdy kuratorów zawodowych było 1436, a spo-
łecznych – 10 1469. Pisząc uzasadnienie do projektu kkw10, nie mieliśmy jednak 
na uwadze, że o modelu kurateli sądowej jako profesjonalno-społecznym lub 
społeczno-profesjonalnym decydują przede wszystkim proste relacje pomię-
dzy liczbami kuratorów zawodowych i społecznych. Relacje te nie mogą być 
wprawdzie bagatelizowane, ale przede wszystkim chodzi o to, aby były one 
adekwatne do skutecznego wykonywania zadań, które z mocy prawa i prak-
tyki należą do zakresu działania kurateli sądowej. O ile zakres tych działań 
określony w ustawie ma charakter stały, to w praktyce, w różnych okresach 
może być on silnie zróżnicowany i zależeć na przykład od liczby orzeczonych 
dozorów czy zarządzeń o przeprowadzenie wywiadów środowiskowych. 
Właśnie z tego powodu, chociaż wyłącznie ze względu na zakres tych działań 
wynikający z przepisów kkw, Zespół Prawa Karnego Wykonawczego Komisji 
ds. Reformy Prawa Karnego ocenił, dając temu wyraz w podjętej uchwale, że 
liczba sądowych kuratorów zawodowych powinna wynosić od czterech do 
pięciu tysięcy. Nie oczekiwano, że nastąpi to w krótkim czasie, chociażby ze 
względu na konieczne nakłady fi nansowe i przygotowanie kadr, ale nie wy-
obrażano sobie również, że osiągnięcie wymaganej liczby sądowych kurato-
rów zawodowych nastąpi najwcześniej po dwudziestu latach obowiązywania 
kkw. Wniosek taki wynika z wcześniej podanych liczb sądowych kuratorów 
zawodowych w latach 1999–2008. Jeżeli liczba etatów dla sądowych kurato-
rów zawodowych będzie wzrastać o około dwieście rocznie, to rzeczywiście 
nie będzie można osiągnąć pożądanej ich liczby wcześniej niż w 2020 roku. 
Można wobec tego powiedzieć, że rozwój kuratorskiej służby sądowej zmierza 
w kierunku modelu profesjonalno-społecznego, a biorąc pod uwagę relacje 
pomiędzy liczbą sądowych kuratorów zawodowych a liczbą sądowych kura-

 8 Nowe kodeksy karne – z 1997 r. z uzasadnieniami, Warszawa 1997, s. 561.
 9 Dane z Departamentu Kadr Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczące kuratorów za-

wodowych oraz informacja statystyczna o działalności wymiaru sprawiedliwości. Statystyka 
sądowa i penitencjarna, wyd. Ministerstwo Sprawiedliwości – Departament Organizacji 
i Informatyki.

10 Autorami tekstu uzasadnienia byli profesorowie T. Szymanowski (Przewodniczący 
Zespołu Prawa Karnego Wykonawczego Komisji ds. Reformy Prawa Karnego Wykonawczego) 
i S. Lelental (Wiceprzewodniczący tego Zespołu). 
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torów społecznych, trzeba stwierdzić, że wciąż pozostaje modelem społeczno-
-zawodowym. Nietrudno jednak zauważyć, że ocena ta opiera się wyłącznie na 
przyjęciu formalnego kryterium, jakim jest porównanie wskaźników, według 
których liczba kuratorów społecznych jest prawie siedmiokrotnie większa niż 
liczba kuratorów zawodowych. Kwalifi kowanie kuratorskiej służby sądowej 
do jej konkretnego modelu na podstawie tego kryterium jest z oczywistych 
powodów niewystarczająca. Znacznie większe znaczenie w tym przedmiocie 
ma przyznanie przez kkw z 1997 roku sądowemu kuratorowi zawodowemu 
statusu organu postępowania wykonawczego i określenie w 18 przepisach 
zakresu jego działania w tym charakterze. Drugim, ale nie drugoplanowym 
zakresem działania sądowego kuratora zawodowego są wszystkie sprawy 
określone w wymienionych wyżej przepisach kkw, kk i kpk, które ogólnie sta-
nowią o kuratorze sądowym lub o kuratorze. W tym zakresie obok, a w prakty-
ce przede wszystkim, działania sądowego kuratora zawodowego mieszczą się 
również działania sądowego kuratora społecznego.

Nawiązując do podanej wcześniej liczby sądowych kuratorów zawodo-
wych i społecznych, w pełni zrozumiałe jest, że udział sądowego kuratora 
zawodowego w omawianym zakresie działań jest w realiach funkcjonowania 
kurateli sądowej mniejszy niż sądowych kuratorów społecznych. Sądowy ku-
rator zawodowy ma do wykonania liczne zadania wynikające z jego statusu, 
jako organu postępowania wykonawczego, a ponadto związane z organizacją 
pracy, sprawozdawczością, szkoleniem, kontrolą pracy sądowych kuratorów 
społecznych oraz nawiązywaniem i utrzymywaniem kontaktów z zakładami 
pracy, organizacjami społecznymi, organami samorządu terytorialnego i in.

Można wyrazić pogląd, że opracowanie szczegółowego zakresu działania 
sądowego kuratora zawodowego i rzeczywistego obrazu tych działań miałoby 
znaczenie nie tylko poznawcze. Podstawę takiego opracowania powinny sta-
nowić przepisy:
1) każdego z trzech kodeksów karnych;
2) ustawy z 27 lipca 2001 roku o kuratorach sądowych (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 

ze zm.);
3) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 7 czerwca 2002 roku w sprawie 

zakresu praw i obowiązków podmiotów sprawujących dozór, zasad i trybu 
wykonywania dozoru oraz trybu wyznaczania przez stowarzyszenia, orga-
nizacje i instytucje swoich przedstawicieli do sprawowania dozoru (Dz. U. 
Nr 91, poz. 812) – rozporządzenia wydanego na podstawie art. 176 kkw;

4) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 12 czerwca 2003 roku w spra-
wie szczegółowego sposobu wykonywania uprawnień i obowiązków kura-
torów sądowych (Dz. U. Nr 112, poz. 1064) – rozporządzenia wydanego na 
podstawie art. 12 ustawy o kuratorach sądowych;

5) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 29 kwietnia 2005 roku w spra-
wie Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej (Dz. U. Nr 69, poz. 618) – rozpo-
rządzenia wydanego na podstawie art. 43 § 6 kkw;
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6) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 11 czerwca 2003 roku w spra-
wie regulaminu czynności w zakresie przeprowadzania wywiadu śro-
dowiskowego oraz wzoru kwestionariusza tego wywiadu (Dz. U. Nr 108, 
poz. 1018) – rozporządzenia wydanego na podstawie art. 214 § 9 kpk;

7) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 9 czerwca 2003 roku w spra-
wie standardów obciążenia pracą kuratora zawodowego (Dz. U. Nr 116, 
poz. 1100) – rozporządzenia wydanego na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy 
o kuratorach sądowych.
Przygotowanie takiego opracowania i jego bieżące weryfi kowanie w części 

dotyczącej rzeczywistych obciążeń kuratorów sądowych stanowiłoby rzetelną 
i miarodajną podstawę wnioskowania w sprawie niezbędnej i pożądanej licz-
by zarówno sądowych kuratorów zawodowych, jak i społecznych. Pozbawiony 
oparcia w faktach postulat zwiększenia liczby kuratorów sądowych ma walor 
kryminalno-politycznej poprawności, ale pozbawiony jest pragmatycznej kon-
kretności. Nawet minimalny wzrost liczby kuratorów sądowych oznacza bo-
wiem zrealizowanie takiego postulatu. Charakter taki ma fragment Uchwały 
Senatu RP z 3 czerwca 2004 roku w sprawie polityki karnej w Polsce, w której 
czytamy, że 

Wzmocnienie skuteczności egzekucji kar i warunków probacji wymaga 
dalszego zwiększania liczby kuratorów zawodowych i społecznych oraz po-
prawy warunków ich pracy oraz permanentnego ich szkolenia11.

Od daty wejścia w życie kodyfi kacji karnej z 1997 roku liczby sądowych ku-
ratorów zawodowych i społecznych zwiększyły się o ok. 50%. Nie jest to jednak 
wzrost odpowiadający zwiększeniu zakresu działania kuratorskiej służby są-
dowej na podstawie tej kodyfi kacji. Najbardziej jest to widoczne w odniesieniu 
do dozoru, który sprawują prawie wyłącznie kuratorzy sądowi.

W ustawodawstwie karnym z 1969 roku (dkk i dkkw) dozór związany był 
wyłącznie ze skazaniem na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawie-
szeniem jej wykonania oraz z warunkowym przedterminowym zwolnieniem 
z odbycia reszty kary pozbawienia wolności. Od daty wejścia w życie kk i kkw 
z 1997 roku zakres stosowania dozoru został znacznie rozszerzony, gdyż odda-
nie pod dozór może dodatkowo dotyczyć:
1) skazanych na karę ograniczenia wolności bez warunkowego zawieszenia 

jej wykonania (art. 36 § 1 kk);
2) sprawców, wobec których sąd orzekł warunkowe umorzenie postępowanie 

karnego (art. 67 § 2 kk);
3) skazanych wobec, których orzeczony był środek zabezpieczający w postaci 

umieszczenia w zamkniętym zakładzie leczenia odwykowego, a następnie 

11 Por. Zapobieganie i zwalczanie przestępczości w Polsce przy zastosowaniu probacyjnych środków 
karania, Warszawa 2004, s. 593 (wyd. Kancelaria Senatu).
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nastąpiło skierowanie na okres próby na leczenie ambulatoryjne lub reha-
bilitację w placówce leczniczo-rehabilitacyjnej (art. 96 § 1 i art. 97 § 1 kk);

4) na wniosek skazanego, przed zwolnieniem go z zakładu karnego, zwłasz-
cza gdy oczekujące go warunki życia po zwolnieniu mogą mu utrudniać 
społeczną readaptację (art. 167 kkw).
W ostatnich trzech latach obowiązywania kk z 1969 roku (1995–1997) dozo-

ry wykonywane były wobec (stan na 31 grudnia): w 1995 roku – 128 393 skaza-
nych, w 1996 – 140 905, a w 1997 – ponad 140 00012.

Według danych za lata 2007–2008 liczby sprawowanych dozorów wynosiły 
odpowiednio: 269 706 i 264 70613. Systematyczny wzrost liczby dozorów spra-
wowanych przez kuratorów sądowych nastąpił również w latach 1998–2006. 
Dane na ten temat przedstawiane w statystykach wykazywały tak istotne 
różnice, że bez ich wyjaśnienia nie mogły być podane, chociaż pierwotnym 
zamiarem było ich zaprezentowanie w ujęciu tabularycznym. Dokumentacja 
w tym przedmiocie byłaby wówczas precyzyjna, ale i bez niej zaprezentowa-
ne dane dotyczące liczby sprawowanych dozorów oraz  kuratorów sądowych 
w danym roku wskazują dobitnie na to, że ich obciążenie tylko z tego tytułu 
stale wzrasta (w 2005 roku przeciętna liczba dozorów sprawowanych przez 
jednego kuratora wynosiła 15, co nie sprzyja właściwej realizacji przez nich 
zadań)14. W tym samym roku kuratorzy sądowi przeprowadzili 221 088 wy-
wiadów środowiskowych (16 235 na podstawie art. 214 kpk i 204 853 na pod-
stawie art. 14 kkw)15. Oznacza to, że przeciętnie na jednego kuratora sądowego 
przypadało ponad 10 wywiadów środowiskowych rocznie.

Porównując wyżej podane dane z liczbą kuratorów sądowych w danym 
roku, należy stwierdzić, że tylko z powodu wykonywania dozorów obciążenie 
pracą kuratorów sądowych, zarówno społecznych, jak i zawodowych, stale 
wzrasta, co nie sprzyja właściwej realizacji ich zadań16. Chodzi zwłaszcza o do-
zory związane ze skazaniem na karę pozbawienia wolności z warunkowym 
zawieszeniem jej wykonania, które ze względu na zakres, w jakim orzekany 
jest ten środek karny związany z poddaniem sprawcy próbie, zdecydowanie 
dominują w ogólnej liczbie wykonywanych dozorów. Liczby dozorów wyko-
nywanych wobec skazanych, którym sąd penitencjarny udzielił warunkowego 

12 Statystyka sądowa i penitencjarna, cz. I: Działalność sądów i jednostek penitencjarnych, 
dz. cyt., s. 183 i 187.

13 Wydział Statystyki Ministerstwa Sprawiedliwości (Druk: MS-S40 sprawozdanie 
z działalności kuratorskiej służby sądowej).

14 Zwrócono na to uwagę w Rekomendacjach II Polskiego Kongresu Penitencjarnego 
[w:] B. Hołyst, W. Ambrozik, P. Stępniak (red.), Więziennictwo. Nowe wyzwania, Warszawa –
Poznań – Kalisz 2001, s. 903.

15 J. Zagórski, Organizacja pracy i zadania kuratorów sądowych…, dz. cyt., s. 15.
16 Zwrócono na to uwagę w Rekomendacjach II Polskiego Kongresu Penitencjarnego [w:] 

B. Hołyst, W. Ambrozik, P. Stępniak (red.), Więziennictwo…, dz. cyt., s. 903.
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przedterminowego zwolnienia z odbycia reszty kary pozbawienia wolności, są 
w poszczególnych latach pięć–osiem razy mniejsze.

Zakładamy, że nadmierne obciążenie sądowych kuratorów, zarówno za-
wodowych, jak i społecznych, wywiera istotny wpływ na skuteczność realiza-
cji celów wykonywania środków karnych związanych z poddaniem sprawcy 
próbie. Obiektywnie rzecz biorąc, nie można oczekiwać, aby w krótkim czasie 
osiągnięto taką liczebność kuratorów sądowych, która spowoduje zmniejsze-
nie tych obciążeń. Z prakseologicznego punktu widzenia, tj. nauki o „dobrej 
robocie”, relacje pomiędzy liczbą sądowych kuratorów zawodowych i liczby 
sądowych kuratorów społecznych a ciążącymi na kuratorskiej służbie sądowej 
zadaniach powinny opierać się na zasadzie adekwatności. Zakres zadań sta-
wianych przed tą służbą nigdy nie może przekraczać możliwości skutecznego 
wykonywania tych zadań przez kuratorów.

Włączenie sądowego kuratora zawodowego do organów postępowania 
wykonawczego ma niewątpliwie związek z przyjętą przez kodyfi kację karną 
z 1997 roku nową fi lozofi ą karania. Ustawodawca dał temu wyraz w przepi-
sach art. 32 i art. 58 § 1 kk. W pierwszym z tych przepisów ułożono kary od 
najłagodniejszej do najsurowszej. Podobnie jest w alternatywnie określonych 
sankcjach związanych z poszczególnymi typami czynów zabronionych: na po-
czątku kara najłagodniejsza, a na końcu najsurowsza. Nowy układ kar nie jest 
tylko zabiegiem techniczno-legislacyjnym, lecz wyraża ustawowe priorytety 
w wyborze rodzaju kary17. Zgodnie z art. 58 § 1 kk, jeżeli ustawa przewiduje 
możliwość wyboru rodzaju kary, sąd orzeka karę pozbawienia wolności bez 
warunkowego zawieszenia jej wykonania tylko wtedy, gdy inna kara lub śro-
dek karny nie może spełnić celów kary. Wybór rodzaju kary wchodzi w grę 
w odniesieniu do alternatywnie określonych sankcji karnych. W takich sank-
cjach znajdują się kary pozbawienia wolności od miesiąca do roku lub dwóch 
lat, co wynika z kontekstu pozostałych do wyboru kar18. Z kolei na zasadzie 
a contrario z przepisu art. 69 § 1 kk wynika, że sąd nie orzeka kary pozbawienia 
wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania, jeżeli warunkowe jej 
zawieszenie „[...] jest wystarczające dla osiągnięcia wobec sprawcy celów kary, 
a w szczególności zapobieżenia powrotowi do przestępstwa”. Środki o charak-
terze probacyjnym, których katalog znacznie rozszerzono, stosowane są tylko 
wówczas, gdy istnieje uzasadnione przypuszczenie lub przekonanie o dodat-
niej prognozie społecznej, tj. że sprawca lub skazany będzie przestrzegał po-
rządku prawnego, w szczególności nie popełni nowego przestępstwa.

Skuteczność wykonywania każdego ze środków związanych z poddaniem 
sprawcy próbie, w tym warunkowego zawieszenia wykonania kary pozba-

17  Por. J. Majewski, Grzywna w projekcie nowego kodeksu karnego, „Przegląd Sądowy” 1994, 
nr 11–12, s. 76; K. Buchała, A. Zoll, Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz do art. 1–116 Kodeksu 
karnego, Kraków 1998, s. 306-307.

18  Por. K. Buchała, A. Zoll, Kodeks karny…, dz. cyt., s. 428.
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wienia wolności, zależy w dużym stopniu od treści konkretnego orzeczenia. 
Mam tutaj na uwadze oznaczenie czasu trwania próby (od dwóch do pięciu lat) 
przez konkretyzację nałożonych na skazanego obowiązków. Dyrektywą w tym 
przedmiocie powinien być stopień prawdopodobieństwa prognozy społecznej. 
Zawodowy kurator sądowy jako organ postępowania karnego i jako funkcjona-
riusz publiczny ma nie tylko obowiązek zapewnienia, aby orzeczenie zostało 
wykonane zgodnie z jego treścią, ale i prawo, poprzez składanie wniosków do 
właściwego sądu, o zmianę treści orzeczeń: uchylenie, zmianę, nałożenie obo-
wiązków; oddanie pod dozór lub zwolnienie z dozoru w okresie próby (art. 74 
§ 2 kk). Aktywność zawodowych kuratorów sądowych jest w tym przedmiocie 
niedostateczna, co może mieć związek z ich nadmiernym obciążeniem pra-
cą. W 2008 roku zawodowi kuratorzy sądowi wnieśli 14 674 wnioski o zwol-
nienie od dozoru (art. 74 § 2 kkw w zw. z art. 173 § 2 kkw). Sądy rozpoznały 
12 386 z tych wniosków i uwzględniły 11 832 z nich19. Jest to więc jedna z moż-
liwości zmniejszenia obciążeń kuratorów sądowych z tytułu wykonywanych 
dozorów, chociaż nie można tej możliwości traktować jako dyrektywy zmniej-
szającej w tym właśnie kierunku.

W perspektywie niezbyt odległego czasu, biorąc pod uwagę symptomy 
końca koniunkturalizmu w zreformowaniu prawa karnego i reaktywowa-
nie Komisji Kodyfi kacyjnej Prawa Karnego20, można by rozważyć zniesienie 
możliwości orzekania dozoru w związku z karą ograniczenia wolności oraz 
warunkowym umorzeniem postępowania karnego. Brak ze względów fi nan-
sowych możliwości zwiększenia liczby sądowych kuratorów zawodowych dla 
dorosłych nakazuje poszukiwanie rozwiązań, które będą sprzyjać efektywne-
mu wykonywaniu tych środków karnych związanych z poddaniem sprawcy 
próbie, gdzie dozór jest bardzo pożądany.

Bibliografi aBibliografi a

Buchała K., Zoll A., Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz do art. 1–116 Kodeksu karnego, 
Kraków 1998.

Dane z Departamentu Kadr Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczące kuratorów za-
wodowych oraz informacja statystyczna o działalności wymiaru sprawiedliwości. 

19 Dane z Departamentu Kadr Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczące kuratorów za-
wodowych oraz informacja statystyczna o działalności wymiaru sprawiedliwości. Statystyka 
sądowa i penitencjarna, wyd. Ministerstwo Sprawiedliwości – Departament Organizacji 
i Informatyki.

20 Por. przypis siódmy w tym tekście. Postulat ten postawiony został w uchwale podjętej 
na Konferencji Naukowej Towarzystwa Naukowego Prawa Karnego oraz Instytutu Nauk 
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karnej i penitencjarnej.
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Dr Hanna Bzdak
Uniwersytet Szczeciński
Stowarzyszenie Sędziów Sądów Rodzinnych w Polsce 

Dziewięćdziesięciolecie sądownictwaDziewięćdziesięciolecie sądownictwa
dla nieletnich i kurateli sądowej w Polscedla nieletnich i kurateli sądowej w Polsce

Szanowni Państwo!
W imieniu pani Ewy Waszkiewicz, sędziego Sądu Okręgowego w Warsza-

wie i Przewodniczącej Zarządu Głównego Stowarzyszenia Sędziów Sądów Ro-
dzinnych w Polsce, witam Państwa na tej szczególnej uroczystości, dziękując za 
zaproszenie Panu Prezesowi Sądu Okręgowego w Słupsku i Panu kuratorowi 
dr. Tadeuszowi Jedynakowi. Szczególnie serdecznie witam zgromadzonych tu 
sędziów rodzinnych, z których wielu znam ze wspólnych zjazdów i konferen-
cji, a także kuratorów zawodowych na czele z panem Andrzejem Martuszewi-
czem – Przewodniczącym Krajowej Rady Kuratorów.

W imieniu Pani Przewodniczącej przekazuję Państwu najszczersze ży-
czenia z okazji tak pięknego jubileuszu, życząc przede wszystkim zdrowia, 
pomyślności w rodzinie, satysfakcji osobistej i materialnej z wykonywanej 
pracy, a przede wszystkim doceniania tej pracy przez przełożonych. Najstar-
szym, oczywiście stażem pracy, obecnym tu kuratorom życzę, aby środowisko 
pracy, które opuścili przechodząc na zasłużoną emeryturę, zawsze pamiętało 
o ich zasługach w przekazywaniu doświadczenia zawodowego i życiowego 
młodszym pokoleniom i nadal korzystało z tych doświadczeń.

Przy okazji tak dostojnego jubileuszu nie można nie wspomnieć o korze-
ni powstania sądownictwa rodzinnego i nieletnich oraz kurateli w świecie. 
Niedawno obchodziliśmy jubileusz trzydziestolecia sądownictwa rodzinne-
go w Polsce. W Sejmie RP spotkało się ponad trzystu sędziów z całej Polski, 
głównie członków Stowarzyszenia, a także profesorowie prawa, prokura-
torzy, kuratorzy, posłowie i sędziowie Sądu Najwyższego, przedstawiciele 
Krajowej Rady Sądownictwa, Ministerstwa Sprawiedliwości oraz przedsta-
wicielka Kancelarii Prezydenta RP. Wysłuchaliśmy ciekawych wykładów 
uznanych autorytetów prawa, a w kuluarach konferencji wspominaliśmy 
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początki sądownictwa rodzinnego w Polsce. Wielokrotnie goście Kongre-
sów Stowarzyszenia Sędziów Sądów Rodzinnych w Polsce, odbywających 
się w Zakopanem, pochodzący z Włoch, Niemiec, Austrii, Anglii i Ukrainy, 
podkreślali odrębność i daleko idącą specjalizację sądownictwa rodzinne-
go w Polsce, szczególnie oddzielenie spraw rodzinnych od ściśle pojętych 
spraw cywilnych, co sprawia, że sędzia rodzinny prowadzący często przez 
lata sprawy tej samej rodziny ma doskonałe rozeznanie w jej problemach. 
Obecnie niepokoją nas projekty aktów prawnych zmierzające do włączenia 
wydziałów rodzinnych do cywilnych. Naszym zdaniem nie tylko utrudni 
to funkcjonowanie wydziałów cywilnych, lecz zdeprecjonuje pozycję pra-
wa rodzinnego, a tym samym rodziny, dzieci i ich problemów w polskim 
wymiarze sprawiedliwości. Jako członkowie Stowarzyszenia uważamy, że 
nie wolno obniżać prestiżu prawa rodzinnego i odrębności sądownictwa ro-
dzinnego, choćby z uwagi na ukształtowaną od 90 lat pozycję sądownictwa 
dla nieletnich i kurateli w Polsce, a także inne wymogi stawiane sędziom 
rodzinnym w zakresie znajomości prawa dotyczącego rodziny i daleko idą-
cej specjalizacji z zakresu innych dziedzin naukowych, poza prawem cywil-
nym i procedurą (m.in. psychologii rozwojowej dzieci i młodzieży, podstaw 
psychiatrii, uzależnień od alkoholu, narkotyków, ustawodawstwa socjalnego 
i społecznego, prawa karnego, procedury karnej). Należy pamiętać o tym, 
że nie każdy, najlepszy nawet sędzia cywilista nadaje się mentalnie do roz-
poznawania spraw rodzinnych i nieletnich. Z własnego doświadczenia za-
równo jako sędziego rodzinnego, jak i jako przełożonej sędziów rodzinnych 
i kuratorów (z okresu, gdy byłam wiceprezesem sądu oraz przewodniczącą 
wydziału rodzinnego i nieletnich) wiem, że wielu sędziów przenosiło się do 
innych wydziałów, nie wytrzymując tempa pracy i presji psychicznej zwią-
zanej z prowadzeniem spraw nieletnich, ich wykonaniem, dyżurów psychia-
trycznych i współpracy z kuratorami sądowymi (co, jak przyznają Państwo, 
jest też dużą umiejętnością). 

Wracając do korzeni sądownictwa dla nieletnich, a tym samym później-
szego sądownictwa rodzinnego i nieletnich, należy przypomnieć, że w 1899 
roku powstał w Chicago pierwszy na świecie sąd dla nieletnich. Do jego 
kompetencji należało zajmowanie się sprawami dzieci pozbawionych opieki, 
porzuconych, popełniających przestępstwa. Posiedzenia sądu odbywały się 
w wyodrębnionych lokalach, powołano sędziów, którzy rozpatrywali tylko 
sprawy nieletnich. Pracownikami pomocniczymi sędziów byli kuratorzy są-
dowi. Pierwszy sędzia tego sądu Richard S. Tuthill objął stanowisko sędziego 
dla nieletnich po dwudziestoletniej praktyce w zawodzie sędziego. Znamien-
ne są słowa przez niego wypowiedziane:

podczas swojego kilkuletniego okresu istnienia sądu dla nieletnich w Chi-
cago zrobiłem więcej w celu zmniejszenia przestępczości niż wszystkie sądy 
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powszechne w ciągu 20 lat, a kurator sądowy zapobiegł w ciągu roku większej 
liczbie przestępstw niż prokurator w ciągu 5 lat1.

Sądy dla nieletnich w USA powstały jako instytucje niezwiązane z sądami 
powszechnymi ani lokalowo, ani osobowo, ani ustrojowo. Pracował w nich 
specjalnie przeszkolony personel. Znaczące zasługi dla popularyzacji idei są-
downictwa dla nieletnich miały konkretne osoby, np. Beniamin Lindsay2 oraz 
Jane Adams i Julia Lathrop, które poruszały problematykę przestępczości nie-
letnich, wzbudzając tym zainteresowanie ówczesnej opinii społecznej.

W Kanadzie podstawy prawne sądownictwa dla nieletnich powstały 
w 1908 roku, gdy zostały zatwierdzone statutem parlamentu federalnego, ale 
ustawa o ochronie młodzieży pochodzi z 1893 roku (Children Protection Act). 

W Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii 
pierwszy sąd dla nieletnich powstał w 1905 roku w Birmingham. Natomiast 
w 1908 roku powstały sądy dla nieletnich w całym państwie na mocy ustaw 
o dzieciach (The Children Act) oraz zapobieganiu przestępczości.

We Francji w grudniu 1912 roku weszła w życie specjalna ustawa 
o sądach dla nieletnich i wolności nadzorowanej, a pierwsze sądy powstały 
w 1906 roku.

W Niemczech pierwszy sąd dla nieletnich powstał w 1908 roku we Frank-
furcie nad Menem, zaś w całym kraju w 1923 roku na mocy ustawy o sądow-
nictwie dla nieletnich.

W Rosji pierwszy sąd dla nieletnich zaczął działać w 1909 roku w St. Pe-
tersburgu, w 1912 roku w Moskwie, a następnie w Charkowie, Kijowie i Ode-
ssie. W 1917 roku zniesiono sądy dla nieletnich, powołując komisje do spraw 
nieletnich. Od 1924 roku granicę wieku odpowiedzialności karnej określały 
poszczególne republiki byłego ZSRR, a wahał się on od 13 do 16 lat. Sprawy 
nieletnich rozpatrywały sądy powszechne i komisje do spraw nieletnich (orze-
kały one m.in. nadzór, umieszczenie w domu dziecka, w domu dzieci trudnych 
do prowadzenia, w domu dzieci upośledzonych).

W Cesarstwie Austro-Węgierskim od 1 września 1903 roku opiekę nad 
dziećmi opuszczonymi, moralnie zaniedbanymi i przestępcami sprawował 
rząd. Od 1907 roku dzieci wykolejone społecznie umieszczane były z urzędu 
w przytułkach państwowych. Pierwszy sąd dla nieletnich powstał w 1908 roku 
w Budapeszcie.

W Skandynawii sprawami nieletnich przestępców zajmowały się specjalne 
organy administracyjno-społeczne (komisje, rady, komitety opieki nad dzieć-
mi i młodzieżą). Organa takie powstały w Norwegii w 1896 roku, w Szwecji 
w 1902 roku i w Danii w 1905 roku.

1 M. Kalinowski, J. Pełka, Zarys dziejów resocjalizacji nieletnich, Warszawa 2003.
2 Żyjący w latach 1869–1943, współautor książki Bestia. Sędzia w Colorado.
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Instytucja kuratora sądowego (probation offi cer) zrodziła się z potrzeby 
zastosowania opieki, nadzoru nad podsądnym, szczególnie gdy sąd orzekał 
o zawieszeniu wykonania kary. W języku angielskim słowo probation oznacza 
okres próby. W ten sposób nadzór uznano jako samoistną sankcję, z czasem 
jako środek wychowawczy. Osoby zajmujące się nadzorowaniem uzyskały 
status kuratorów sądowych. System ten powstał najpierw w Anglii i USA. 
W 1895 roku na kongresie w Paryżu uznano, że zawieszenie kary przy pierw-
szym skazaniu jest bardziej zasadne niż jej wykonywanie. Z czasem osiągnięcia 
francuskie i belgijskie w tej dziedzinie stały się wzorcowe dla innych państw 
europejskich. 

Na ziemiach polskich próby powoływania sądów dla nieletnich podejmo-
wano już w 1915 roku zaraz po ewakuacji władz carskich z Królestwa Polskiego. 
Władze niemieckie rozwiązały jednak sądy obywatelskie. Po uzyskaniu nie-
podległości już 7 lutego 1919 roku Naczelnik Państwa Józef Piłsudski powo-
łał dekretem pierwsze sądy dla nieletnich w Lublinie, Warszawie i Łodzi.

Władze odrodzonego państwa polskiego uznały, że bardzo ważną sprawą 
społeczną jest powołanie odrębnych sądów dla nieletnich oraz osób, które spra-
wowałyby z ramienia sądu opiekę nad nimi. Zatem na mocy rozporządzenia 
Ministra Sprawiedliwości z 20 lipca 1919 roku powołano tzw. opiekunów sądo-
wych. Zbierali oni informacje dotyczące osoby nieletniego, sprawowali nad nim 
kuratelę z polecenia sądu, pobierali stałe wynagrodzenie z funduszy sądowych. 
Natomiast 1 lipca 1929 roku instytucję opiekunów sądowych przekształcono na 
kuratorów sądowych przy sądach grodzkich. Sytuacja kuratorów zmieniła się 
w 1935 roku, kiedy to rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z 23 czerwca 
1935 roku pozbawiono kuratorów stałego wynagrodzenia ze skarbu państwa. 
Kuratorzy więc pełnili swoją rolę społecznie. Byli powoływani i odwoływani 
przez prezesa sądu apelacyjnego. W tym czasie dziecko wchodzące w konfl ikt 
z prawem określano jako „nieletniego przestępcę”, natomiast dziecko sprawia-
jące trudności wychowawcze – jako „dziecko moralnie zaniedbane”, „moralnie 
upośledzone”, „dziecko z trudnościami wychowawczymi”, „młodzież trudna 
do prowadzenia”, „dziecko specjalnej troski”. W 1918 roku powstały pierwsze 
zakłady dla nieletnich przestępców i młodzieży moralnie zaniedbanej, a miano-
wicie w: Warszawie (Mokotowski Instytut Moralnie Zaniedbanych dzieci), Stu-
dzieńcu, Puszczy Mariańskiej, Przędzielnicy k. Przemyśla, Cerekwicy, Szubinie, 
Pleszewie, Antoniewie i Chojnicach. Do 1939 roku zorganizowano 47 szkół, 
zakładów, schronisk, domów opieki dla dzieci i młodzieży moralnie zaniedba-
nej i przestępczej. Powołano do życia Centralę Badań Psychologicznych Mini-
sterstwa Sprawiedliwości, Oddziały Neuropsychiatrii Dziecięcej i Pedagogiki 
Leczniczej Instytutu Higieny Psychicznej. W 1928 roku wszystkie zakłady wy-
chowawczo-poprawcze oddano pod nadzór Ministerstwa Sprawiedliwości.

Jak wynika z tego krótkiego rysu historycznego, możemy być dumni, że 
to właśnie nam przypadło pracować z dziećmi i dla dzieci, z rodzinami i dla 
rodzin, tym bardziej że są najczęściej dzieci moralnie zaniedbane i rodziny pa-
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tologiczne. Każda praca wykonana dobrze przez kuratora sądowego i sędziego 
rodzinnego przywraca rodzinę społeczeństwu, przerywa krąg oddziaływań 
patologicznych na dzieci i młodzież. Dziś doskonale zdajemy sobie sprawę, 
że zniszczona, zdemoralizowana rodzina, a także bezradna wychowawczo, 
często po prostu biedna, narażona jest na upadek i napiętnowanie społeczne, 
którego skutki najdotkliwiej odczuwają dzieci i one też powielają w dalszym 
życiu wzorce tych złych zachowań. Zatem praca dla dobra rodziny i dzieci, 
resocjalizacji nieletnich sprawców czynów karalnych jest pracą podejmowaną 
dla dobra całego społeczeństwa, już nie tylko w wymiarze państwa polskiego, 
ale także dla dobra wspólnoty europejskiej.

Z takim przeświadczeniem niech pracują Państwo i niech ten szlachetny 
cel przyświeca Waszej pracy kuratora sądowego. Życzę jeszcze raz wszelkiego 
dobra.
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Aktualny stan kurateli rodzinnej w PolsceAktualny stan kurateli rodzinnej w Polsce
O potrzebie unormowania zadańO potrzebie unormowania zadań
kuratorów rodzinnychkuratorów rodzinnych

WprowadzenieWprowadzenie

Podejmując próbę opisu stanu kurateli rodzinnej w Polsce, zamierzam roz-
począć od statystycznego aspektu tej instytucji, aby na tym tle podjąć rozważa-
nia dotyczące rozwiązań systemowych kurateli w kontekście modelu kurateli 
sądowej oraz wybranych europejskich reguł dotyczących sankcji i środków 
alternatywnych [Zalecenie nr R (92) 16]. Model kurateli sądowej wypracowa-
ny przez Zespół pod kierunkiem dr Katarzyny Sawickiej wywarł bezsporny 
wpływ na dzisiejszą postać kurateli rodzinnej we wszystkich wymiarach jej 
funkcjonowania, ale równocześnie ma kapitalne znaczenie jako układ od-
niesienia dla oceny jej aktualnego stanu i określenia możliwych kierunków 
i perspektyw jej dalszego rozwoju. Podtytuł sugeruje, że stan ten – w opinii au-
tora – nie jest optymalny, że wykazuje pewne niedoskonałości w szczególności 
w sferze legislacyjnej, które należy rozpoznać i usunąć. 

Poniższe rozważania nie pretendują do rangi systematycznego i pełnego 
opracowania problemu. Intencją autora jest raczej wskazanie i zarysowanie 
pewnych tendencji zauważalnych w kurateli rodzinnej pod koniec pierwszej 
dekady XXI wieku, w dziewięćdziesiąt lat od powstania instytucji opieku-
na, a później kuratora sądowego. Bez wątpienia wymagają one dalszej pogłę-
bionej refl eksji, ewaluacji i szczegółowej analizy. 

Kuratela rodzinna w wymiarze statystycznymKuratela rodzinna w wymiarze statystycznym

W 2008 roku z sądami rodzinnymi współpracowało 1917 kuratorów za-
wodowych (1916,5 etatu) oraz 12 329 kuratorów społecznych. Sprawowali oni 
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nadzory w sprawach opiekuńczych małoletnich, nieletnich oraz osób zobowią-
zanych do leczenia odwykowego w łącznej liczbie 147 775. W tej liczbie 42 385 
nadzorów sprawowali kuratorzy zawodowi, a 105 390 – kuratorzy społeczni. 
Statystyczny kurator zawodowy rodzinny posiadał w swoim referacie średnio 
77 nadzorów, z tej liczby średnio 22 nadzory sprawował osobiście, a 55 po-
wierzał współpracującym z nim kuratorom społecznym. Ponadto wykonywał 
55 198 innych spraw dotyczących opieki prawnej, odebrania osoby podlega-
jącej władzy rodzicielskiej, kontaktów rodziców z dzieckiem i mediacji, czyli 
średnio 28,8 tego rodzaju spraw. Ogółem na jeden referat kuratora rodzinnego 
przypadało średnio 105 spraw w postępowaniu wykonawczym. Poza tym ku-
ratorzy wykonali w 2008 roku 339 528 wywiadów środowiskowych, średnio 
177 wywiadów rocznie, czyli około 16 miesięcznie1.

W stosunku do 2002 roku, czyli pierwszego roku obowiązywania ustawy 
o kuratorach można zauważyć wzrost niemal wszystkich wymienionych wy-
żej parametrów. Od 2002 roku następuje systematyczny wzrost liczby nad-
zorów i wywiadów środowiskowych w referatach kuratorów zawodowych, 
przy równoczesnym spadku liczby spraw beznadzorowych, tzw. „innych 
spraw”. W ciągu sześciu lat liczba zawodowych kuratorów rodzinnych wzro-
sła o sto etatów, czyli o 5,5%, podczas gdy liczba nadzorów wzrosła o 38 662, 
czyli o 35%, a wywiadów środowiskowych o 51 226, czyli o 18%. Minimalny 
wzrost liczby etatów kadry zawodowej przy dynamicznie wzrastającej licz-
bie nadzorów o blisko dziesięć tysięcy rocznie w okresie czteroletnim stał się 
przyczyną znaczącego wzrostu liczby kuratorów społecznych o 2734 osób, to 
jest o 21,8%. Pogorszyło to i tak niekorzystny stosunek kadry zawodowej do 
społecznej z 1:5,3 na 1:6,4, a tym samym oddaliło od postulowanego modelu 
kurateli zawodowo-społecznej. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że spośród 
ponad półtora tysiąca etatów, o które została powiększona kuratorska służba 
sądowa, tylko sto skierowano do kurateli rodzinnej, czyli około 6,5% przy-
znanych etatów.

W przeliczeniu na referat statystycznego kuratora zawodowego liczba nad-
zorów wzrosła z 60 do 77, czyli o 28,4%, a liczba wywiadów ze 158,7 do 177,2, 
czyli o 18,5 wywiadu (o 11,7%). W 2008 roku statystyczny kurator rodzinny 
sprawował osobiście 22 nadzory, czyli tyle samo, co w 2002, jednak wykonywał 
o dwa wywiady miesięcznie więcej niż wówczas.

Jednocześnie można zauważyć wyraźny spadek liczby spraw nieobjętych 
nadzorem kuratora. W 2002 roku kuratorzy zawodowi wykonywali zadania 
w 118 315 tego rodzaju sprawach, a w 2008 roku już tylko w 55 198 sprawach, 
czyli o 63 117 sprawach mniej (o 53%).

1 Kuratorom zawodowym przysługuje urlop w wymiarze 26–38 dni, do obliczeń przy-
jęto przeciętną długość urlopu 32 dni, co oznacza, że statystyczny kurator pracuje przez 
11 miesięcy w roku.
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Przedstawione powyżej dane z 31 grudnia 2008 roku wskazują na nie-
znaczne przekroczenie obciążenia kuratora zawodowego wynikającego z roz-
porządzenia Ministra Sprawiedliwości z 9 czerwca 2003 roku2 w sprawie stan-
dardów obciążenia pracą kuratora zawodowego, które przedstawia tabela 1.

Tabela 1. Standardy obciążenia pracą kuratora zawodowego

Rodzaje spraw Kuratorzy dorosłych
Liczba spraw

Kuratorzy rodzinni
Liczba spraw

Dozory/nadzory własne od 20 do 35 od 15 do 25

Dozory/nadzory powierzone od 30 do 60 od 20 do 40

Inne sprawy do 50 do 50

Łącznie do 120, w tym 50 własnych do 100, w tym 50 własnych

Źródło: opracowanie własne na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 9 czerw-
ca 2003 r. w sprawie standardów obciążenia pracą kuratora zawodowego, Dz. U. z 2003 r. Nr 116, 
poz. 1100.

Minister Sprawiedliwości ustalił standardy obciążenia pracą kuratora 
odnośnie do nadzorów sprawowanych przez kuratorów osobiście oraz po-
wierzonych kuratorom społecznym w określonym przedziale („od… do…”). 
Określił równocześnie dolną i górną granicę liczby nadzorów, które są sprawo-
wane przez kuratorów zawodowych, jak również dolną i górną granicę liczby 
nadzorów, które kurator zawodowy może powierzyć kuratorom społecznym. 
Oznacza to, że statystyczny zawodowy kurator rodzinny ze średnią liczbą 
22 nadzorów mieści się dokładnie w standardzie i to raczej w wyższych jego 
zakresach. Jednakże ze średnią 77 nadzorów w referacie znacznie przekracza 
standardy wyznaczone przez Ministra, które mieszczą się między 35 a 65 nad-
zorami. Średnia liczba nadzorów w referacie jest bowiem o 42 (120,3%) wyższa 
od dolnej granicy standardu i o 17 (18,6%) wyższa od górnej granicy standardu. 
Mając na względzie fakt, że kuratorzy zawodowi osobiście sprawują nadzo-
ry w liczbie zbliżonej do górnej granicy standardu, muszą oni większą część 
wpływających do nich nadzorów powierzać kuratorom społecznym. W kon-
sekwencji rośnie zarówno liczba nadzorów sprawowanych przez kuratorów 
społecznych, jak i liczba tych kuratorów.

Należy równocześnie zwrócić uwagę na fakt, że kuratorzy rodzinni – po-
mimo niemal maksymalnego obciążenia nadzorami własnymi oraz ponad-
standardowego obciążenia liczbą nadzorów sprawowanych przez kuratorów 
społecznych – wykonują jeszcze średnio 177 wywiadów środowiskowych 

2 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 9 czerwca 2003 r. w sprawie standardów 
obciążenia pracą kuratora zawodowego, Dz. U. z 2003 r. Nr 116, poz. 1100.
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rocznie (ok. 16 miesięcznie), które z mocy kodeksu postępowania cywilnego 
i ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich należą do obowiązków ku-
ratora, a zostały wyłączone ze standardu obciążenia pracą kuratora. Mając 
na względzie specyfi kę tych wywiadów i ich znaczenie dla postępowania 
przed sądem rodzinnym, a równocześnie krótkie terminy na ich wykonanie 
i ogromną czasochłonność3 przeprowadzania wywiadu i sporządzenia z niego 
sprawozdania – raportu dla sądu, łatwo sobie wyobrazić poziom obciążenia za-
daniami kuratorów rodzinnych. Jednocześnie trudno zrozumieć, dlaczego tak 
merytorycznie ważna i zarazem absorbująca pod wieloma względami część 
działalności kuratorów jest pomijana podczas szacowania poziomu obciążenia 
pracą.

Poważny wpływ na aktualny stan kurateli rodzinnej w Polsce wywarło 
także zalecenie nadzorcze Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości 
z 15 lutego 2006 roku (DWOiP-III-531-3/06), zobowiązujące prezesów sądów 
okręgowych i kuratorów okręgowych do dokonania przesunięć kuratorów 
rodzinnych do zespołów wykonujących orzeczenia w sprawach karnych. 
Spowodowało to spadek liczby etatów kuratorów zawodowych poniżej pozio-
mu z roku 2002 i skokowy wzrost obciążeń nadzorami i wywiadami środowi-
skowymi (por. tabela 2).

Z przeprowadzonej wyżej analizy wyłania się mało optymistyczny obraz 
stanu kurateli rodzinnej pod koniec pierwszej dekady XXI wieku. Dynamicz-
nie rosnącej liczbie nadzorów (wzrost o 35%) i wywiadów środowiskowych 
(wzrost o 11,7%) nie towarzyszy odpowiedni wzrost kadry etatowej kuratorów 
zawodowych, która w tym okresie zwiększyła się o 5,5% i uzyskała około 6,5% 
udział w puli etatów przyznanych służbie kuratorskiej. Jedynym sposobem 
na sprostanie rosnącej liczbie nadzorów było powiększanie kadry wolontariu-
szy – kuratorów społecznych.

3 Znawcy tematu zgodnie twierdzą, że wykonanie wywiadu środowiskowego dla sądu 
rodzinnego, na który składają się dojazd do podopiecznego, przeprowadzenie wywiadu 
u uczestników postępowania, zebranie informacji w środowisku i w miejscu nauki oraz 
sporządzenie sprawozdania, wymaga średnio pięciu–sześciu godzin pracy.
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Kuratela rodzinna na tle modelu kurateli sądowejKuratela rodzinna na tle modelu kurateli sądowej

Kiedy na początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku Ministerstwo Spra-
wiedliwości przystępowało do reformy kurateli sądowej, podkreślano że 
będzie to proces rozłożony na lata i obejmujący etatyzację, profesjonalizację 
kadry i metod jej pracy oraz legislację. 

Schemat 1.  Model kurateli sądowej

Model kurateli sądowej

Etatyzacja Profesjonalizacja Legislacja

Źródło: opracowanie własne autora.

EtatyzacjaEtatyzacja

Przygotowując założenia do zmiany modelu kurateli na zawodowo-spo-
łeczny, Ministerstwo przyjęło, że po zakończeniu tego procesu liczba kurato-
rów zawodowych rodzinnych zwiększy się dwukrotnie przy równoczesnym 
zmniejszeniu liczby kuratorów społecznych o ok. 60%4. W 1996 roku szacowano, 
że dla wykonania zadań ciążących w owym czasie na kuratorach rodzinnych 
potrzeba około pięciu tysięcy etatów. W pewnym momencie osiągnięcie takiej 
liczby kadry zawodowej wydawało się całkiem realistyczne. Tylko w 1995 roku 
Ministerstwo Sprawiedliwości utworzyło 900 etatów kuratorskich i równo-
cześnie przydzieliło do ich obsługi 180 etatów administracyjnych. Te ostatnie, 
zgodnie z ówczesnym stanem organizacyjnym, wraz z kuratorami trafi ły do 
wydziałów rodzinnych. Od tamtej pory tak znaczący wzrost etatów nigdy 
więcej się nie powtórzył. Po sześciu latach od rozpoczęcia reformy (31 grudnia 
1998 roku) kadra zawodowa liczyła 1668 etatów.

ProfesjonalizacjaProfesjonalizacja

Z etatyzacją kurateli rodzinnej ściśle powiązana była jej profesjonalizacja, 
która oznaczała nie tylko zmianę proporcji kadry zawodowej i społecznej, ale 

4 Pismo Dyrektora Departamentu Sądów Powszechnych i Notariatu z 14 sierpnia 1992 r., 
S/R III 7530/173/92.
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209T. Jedynak. Aktualny stan kurateli rodzinnej w Polsce…

przede wszystkim podniesienie poziomu wykształcenia kuratorów i ich me-
rytorycznego przygotowania do wykonywania zadań. Powołany w 1995 roku 
przez Ministra Sprawiedliwości zespół naukowców i praktyków: sędziów 
i kuratorów zawodowych pod kierunkiem dr K. Sawickiej, miał zaproponować 
rozwiązania modelowe dla podjętej reformy. Autorzy modelu podkreślali, że 
rola zawodowa kuratora sądowego wiąże się z czynnościami resocjalizacyj-
nymi realizowanymi w nadzorach oraz z profi laktycznymi, które przy okazji 
sprawowania nadzorów podejmuje lub inicjuje w środowisku lokalnym. 

Pierwszy rodzaj zadań ukierunkowany jest na działania korygujące za-
chowania i postawy oraz środowisko wychowawcze podopiecznego. Reali-
zuje się je równocześnie poprzez bezpośrednie oddziaływania kuratora na 
podopiecznego, budowanie więzi emocjonalnej, motywowanie do przemiany 
wewnętrznej oraz włączanie go w krąg pozytywnych oddziaływań wycho-
wawczych, w kręgi społeczne, które mogą zaoferować mu alternatywne wobec 
dotychczasowych, pozytywne wzorce postępowania. Kurator – zdaniem twór-
ców modelu – powinien włączać podopiecznych w istniejące w środowisku 
lokalnym instytucje pomocy i wsparcia, a gdy oferta ta nie jest wystarczająca, 
powinien stać się inicjatorem bądź koordynatorem działań środowiskowych 
na rzecz podopiecznych. Działanie o charakterze socjoterapeutycznym, o które 
tu chodzi, powinny być ukierunkowane na 

wzmocnienie i rozwój autokontroli emocjonalnej, ćwiczenie zachowań społecz-
nych, trening zachowań agresywnych, grup ukierunkowanych na wyzwalanie 
aktywności twórczej i jej wykorzystywanie do budowania siebie5.

Aktywność kuratora w środowisku w związku z nadzorem łączy się z ko-
niecznością współdziałania z instytucjami lokalnymi i samorządowymi w za-
kresie:

– organizowania doradztwa wychowawczego i niekiedy prawnego;
–  inspirowania i współrealizowania programów zapobiegających ubóstwu 

i biedzie, z których to środowisk wywodzą się podopieczni sądu;
–  inspirowania i współrealizowania programów edukacyjnych w środowisku 

lokalnym; 
–  podejmowania działań wspierających rodzinę;
– wzbogacania środowiska w instytucje pomocy, aktywność kulturalną itp.6

Dokonane w modelu określenie roli zawodowej kuratora stanowi kon-
tynuację i zarazem twórcze rozwinięcie tej wizji kurateli, która pojawiła się 

5 Model kurateli sądowej opracowany przez Zespół do Spraw Reformy Kurateli Sądowej Mini-
sterstwa Sprawiedliwości pod kierunkiem dr Katarzyny Sawickiej, RN.III.7530-z/3/96, Warszawa 
1996, s. 33.

6 Tamże.
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u początków tej instytucji w latach dwudziestych ubiegłego wieku. Profesor 
Aleksander Mogilnicki w 1925 roku następująco określił istotę działań kurato-
ra w nadzorze:

Nieletni pozostaje u rodziców lub gdzie indziej, lecz nie u kuratora: kura-
tor zaś czuwa nad nim z daleka, obserwuje jego postępowanie i sposób życia, 
stara się o usunięcie braków i złych wpływów, porozumiewa się z rodzicami 
lub opiekunami, udziela im upomnień i wskazówek, prowadzi z nimi oraz 
z dzieckiem rozmowy, mające na celu skierowanie dziecka na dobrą drogę, 
ułatwia otrzymanie wykształcenia, znalezienie odpowiedniego zajęcia i za-
robku, łagodzi nieporozumienia i tarcia, a w razie potrzeby zwraca się do 
odpowiedniego sądu celem zastosowania niezbędnych środków – słowem, 
stanowi uzupełnienie opieki i troskliwości rodzicielskiej, dodaje do wycho-
wania domowego to, czego tam jeszcze brakuje7.

LegislacjaLegislacja

O ile etatyzacja i profesjonalizacja kurateli sądowej postępowały w tempie 
stosunkowo zadowalającym, to trzeci element zakładanej reformy – dokonanie 
odpowiednich zmian w systemie prawa – nastręczał wiele trudności. Główny 
wysiłek legislacyjny skoncentrowano bowiem na regulacjach dotyczących sta-
tusu zawodowego oraz organizacji korporacji kuratorów sądowych. Doprowa-
dzenie do uchwalenia ustawy o kuratorach sądowych było niewątpliwie spra-
wą pierwszorzędną i o fundamentalnym znaczeniu. Ustawa o kuratorach nie 
tylko wyłączyła kuratorów z grupy urzędników sądowych, konstytuując nową 
grupę zawodową w ramach wymiaru sprawiedliwości, ale równocześnie – po-
wołując zespoły kuratorskiej służby sądowej – dokonała zmian w strukturze 
organizacyjnej sądów. Zmianom tym nie towarzyszyło jednak dostosowanie 
przepisów prawa materialnego i proceduralnego w zakresie odnoszącym się 
do statusu kuratora rodzinnego i określenia jego zadań oraz uprawnień i obo-
wiązków w postępowaniu wykonawczym w sprawach opiekuńczych i nielet-
nich. W odróżnieniu od kuratorów dla dorosłych, którzy w 1997 roku wskutek 
nowelizacji prawa karnego stali się organem postępowania wykonawczego, 
z wyraźnie określonymi zadaniami oraz obowiązkami i uprawnieniami w za-
kresie realizacji dozoru, kary ograniczenia wolności czy pomocy postpeni-
tencjarnej, kuratorzy rodzinni nadal pozostali „organem pomocniczym” sądu 
opiekuńczego. Ich status w postępowaniu opiekuńczym nie różnił się zasadni-
czo od tego, jaki został im nadany blisko 40 lat wcześniej w kodeksie rodzinnym 
i opiekuńczym oraz kodeksie postępowania cywilnego. Bez zbytniej przesady 
można chyba powiedzieć, że nie różnił się on zbytnio od statusu, jaki charakte-

7 A. Mogilnicki, Zasady walki z przestępczością dzieci, „Gazeta Administracji i Policji 
Państwowej” 1925, nr 9.
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211T. Jedynak. Aktualny stan kurateli rodzinnej w Polsce…

ryzował pierwowzór kuratorów sądowych, czyli opiekunów sądowych, którzy 
przy wykonywaniu swoich obowiązków podlegali wskazówkom sędziego8.

Taki stan rzeczy przez wielu znawców przedmiotu uważany był za niewła-
ściwy. W 1978 roku, u zarania sądów rodzinnych Wanda Stojanowska i Adam 
Strzembosz, wówczas sędziowie rodzinni w Warszawie, zwracali uwagę, że 

szczególnie dużo kwestii pozostawiono praktyce oraz przepisom niższego 
rzędu w zakresie postępowania wykonawczego w sprawach opiekuńczych 
małoletnich. Wystarczy zaznaczyć, że ustawodawca w kodeksie postępowa-
nia cywilnego nawet w najbardziej ogólny sposób nie określił organów, na 
których ciąży obowiązek wykonania poszczególnych typów orzeczeń sądu 
opiekuńczego, jakie w tym zakresie obowiązują terminy, a także – co należy 
czynić w przypadku niewykonania orzeczenia9.

Stwierdzenie to nabiera szczególnego znaczenia w kontekście postulowa-
nego przez tych autorów wyodrębnienia kuratorów współpracujących z sądem 
rodzinnym jako osobnej jednostki organizacyjnej i organ pomocniczy tego 
sądu – zespół kuratorów sądu rodzinnego10. Godny podkreślenia jest przy tym 
fakt, że proponowane przez nich rozwiązania w zakresie struktury organiza-
cyjnej i zadań zespołu stały się punktem odniesienia dla Zespołu K. Sawickiej 
i znalazły wyraz w ustawie o kuratorach. Wizytator Sądu Wojewódzkiego 
w Warszawie Halina Włazewicz, uczestnicząca w pracach tego Zespołu, wy-
raźnie opowiedziała się za nadaniem kuratorom rodzinnym statusu organu 
wykonawczego: 

osobiście optuję za powierzeniem kuratorowi całego postępowania wyko-
nawczego, a co za tym idzie, wyposażeniem kuratorów w niezbędne środki 
prawne, które umożliwią realizację tych zadań. Sędzia zaś winien podejmować 
jedynie decyzje formalno-prawne zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami11.

Podobne stanowisko w kwestii potrzeby odrębnego uregulowania w ko-
deksie postępowania cywilnego postępowania wykonawczego, a w jego ra-
mach kompetencji kuratorów rodzinnych, reprezentuje także Henryk Haak. 
W swojej opinii prawnej na temat projektu zmiany kodeksu rodzinnego i opie-
kuńczego i kodeksu postępowania cywilnego stwierdził między innymi: 

 8 Art. 2 Dekretu Naczelnika Państwa z 7 lutego 1919 r. w przedmiocie utworzenia sądów 
dla nieletnich, Dz. Praw. z 1919 r. Nr 14, poz. 171.

 9 W. Stojanowska, A. Strzembosz, O nowe zasady organizacji i postępowania przed sądem 
rodzinnym, „Zeszyty Naukowe IBPS” 1978, nr 10, s. 264. Przedruk: „Rodzina i Prawo” 2009, 
nr 11, s. 16. 

10 Tamże.
11 Model kurateli sądowej…, dz. cyt., s. 75. 
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Według mnie najwłaściwszym rozwiązaniem byłoby tu wprowadzenie 
do Kodeksu postępowania cywilnego części czwartej o nazwie „Postępowanie 
wykonawcze”. W tej części powinny zostać umieszczone regulacje dotyczące 
postępowania wykonawczego, w tym również postępowania wykonawczego 
dotyczącego orzeczeń nakazujących odebranie osoby podlegającej władzy 
rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką. W tej części winny też zostać usy-
tuowane regulacje normujące m.in. prawa i obowiązki kuratorów sądowych 
w zakresie ich zadań wynikających z rozstrzygnięć sądu opiekuńczego. Ure-
gulowanie w Kodeksie postępowania cywilnego postępowania wykonawcze-
go jest kwestią o podstawowym znaczeniu i mogło już zostać podjęte12.

Kuratela rodzinna w świetle europejskich regułKuratela rodzinna w świetle europejskich reguł
dotyczących sankcji i środków alternatywnychdotyczących sankcji i środków alternatywnych

Europejskie reguły dotyczące sankcji i środków alternatywnych [Zalecenie 
nr R (92) 16] jakkolwiek odnoszą się do problematyki właściwej kuratorom dla 
dorosłych, to jednak wskazania pod adresem personelu, który wykonuje te 
sankcje i środki, mają zastosowanie także do kuratorów rodzinnych. W Polsce 
do realizowania i nadzorowania wykonania wspomnianych sankcji i środków 
powołani są kuratorzy sądowi, a ci – jak wiadomo – dzielą się na kuratorów 
rodzinnych i kuratorów dla dorosłych.

Już w Preambule wspomnianych reguł podkreśla się, że mają one 

służyć sformułowaniu jasnych zasad postępowania dla pracowników odpo-
wiedzialnych za wykonywanie sankcji i środków alternatywnych oraz dla 
wszystkich członków społeczeństwa, którzy w tym uczestniczą.

Mając na względzie fakt, że działania kuratora wkraczają głęboko w sferę 
prywatności oraz wolności podopiecznych i praw konstytucyjnie chronionych, 
wymaganie to wydaje się całkiem oczywiste. Zarówno bowiem adresat działań, 
jak i działający podmiot powinni mieć jasno określone obowiązki i uprawnie-
nia, a także cel i granice podejmowanych działań. Temu celowi powinny służyć 
odpowiednie unormowania ustawowe, ponieważ ograniczenia i ingerencje 
w sferę wolności jednostki mogą wynikać wyłącznie z ustawy (art. 31 ust. 3 
Konstytucji RP). Niestety w odniesieniu do kuratorów rodzinnych warunek 
ten został spełniony tylko w przypadku unormowania odebrania osoby podle-
gającej władzy rodzicielskiej (por. art. 5986–13 kpc). W pozostałych sprawach, 
w tym najbardziej codziennych, takich jak nadzór czy wywiad środowiskowy, 
trudno wskazać na odpowiednie unormowania kodeksowe, które mogłyby 

12 H. Haak, Opinia na temat rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny 
i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 1166), Pleszew, 20 marca 2007 r.
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stać się zalążkiem sformułowania jasnych zasad postępowania dla kuratorów 
rodzinnych.

W świetle reguły 77 nakładającej na organa władzy wykonawczej odpo-
wiedzialność za określenie procedur postępowania dla personelu stosującego 
sankcje i środki sytuacja taka wydaje się szczególnie niepożądana. Brak sto-
sownych regulacji zadań kuratorów rodzinnych powoduje bowiem niemożność 
sformułowania szczegółowych procedur postępowania. Jest to bez wątpienia 
jeszcze jeden argument na rzecz możliwie szybkiego uregulowania problema-
tyki postępowania wykonawczego w sprawach opiekuńczych, a w nim także 
zadań, praw i obowiązków kuratorów rodzinnych. 

Kwestia ta pojawiła się między innymi w wystąpieniu Rzecznika Praw 
Dziecka do Ministra Sprawiedliwości z 2 grudnia 2008 roku, w którym prosi o:

opracowanie wytycznych dla kuratorów wskazujących, jakie działania 
powinny zostać podjęte w trakcie wykonywania orzeczenia ustalającego 
kontakty małoletniego z rodzicem; sposoby postępowania w sytuacji, gdy 
rodzic utrudnia kontakty oraz gdy dziecko odmawia spotkania z drugim 
rodzicem, a istnieją przesłanki, że robi to pod wpływem namowy ze strony 
rodzica sprawującego nad nim pieczę13.

W odpowiedzi Rzecznik otrzymał informację, że

obowiązujące przepisy nie przewidują trybu wydawania takich wytycznych. 
Natomiast wykonanie orzeczeń rodzinnych podlega nadzorowi sędziego 
rodzinnego, który w każdej sprawie, w zależności od jej charakteru, może 
udzielić kuratorowi odpowiednich wskazówek, a ewentualne nieprawidło-
wości w pracy kuratorów korygowane są w ramach sprawowanego przez 
Ministerstwo Sprawiedliwości nadzoru administracyjnego nad sądami, który 
obejmuje również kuratorów sądowych14.

Zacytowana powyżej korespondencja pomiędzy ministrami potwierdza 
brak unormowań w zakresie działania kuratorów rodzinnych. Odpowiednie 
przepisy odnoszące się do podstawowych zadań kuratora rodzinnego, takich 
jak nadzór czy wywiad środowiskowy, rzeczywiście wskazują na działania 
sądu, które może on podjąć w określonych okolicznościach. I tak sąd może: 
poddać wykonywanie władzy rodzicielskiej stałemu nadzorowi kuratora 
(art. 109 § 2 pkt 3 kro), zarządzić przeprowadzenie przez kuratora wywiadu 
środowiskowego (art. 434, 5611, 5651, 5701 kpc), skierować strony do mediacji, 
którą przeprowadzi kurator sądowy (art. 436 § 3 kpc), a także zezwolić na spo-
tykanie się rodzica z dzieckiem tylko w obecności kuratora sądowego (art. 1122 
§ 2 pkt 3 kro). Jednak w żadnym z tych aktów prawnych nie określono zadań, 

13 Pismo Rzecznika Praw Dziecka z 2 grudnia 2008 r., ZII/500/2/2008/RR.
14 Pismo Ministra Sprawiedliwości z 6 stycznia 2009 r., DL-P-II-4133-6/08.
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uprawnień i obowiązków kuratora wykonującego wskazane zarządzenia sądu. 
Odesłanie do wskazówek sędziego w przedmiocie wykonania zadania, za-
warte w odpowiedzi Ministerstwa Sprawiedliwości, de facto oznacza, że mimo 
radykalnych zmian statusu kuratora sądowego spowodowanych nowelizacją 
prawa karnego i ustrojowego, a także wzrostu kwalifi kacji zawodowych, kura-
tor rodzinny na gruncie prawa cywilnego pozostał na etapie roli zawodowej, 
którą dla niego zaprojektowano na początku kurateli dla nieletnich. Tak jak 
dziewięćdziesiąt lat temu podlega on dyrektywie sędziego, z tą jednak różni-
cą, że owa dyrektywa nie jest określona żadną instrukcją15, albowiem ostatnia 
instrukcja dotycząca zadań kuratora w sprawach opiekuńczych wydana na 
podstawie kpc została uchylona przez rozporządzenie Ministra Sprawiedliwo-
ści z 24 listopada 1986 r. w sprawie kuratorów sądowych16.

Obowiązujące obecnie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 12 czerw-
ca 2003 roku w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania praw i obowiąz-
ków kuratorów sądowych17 nie spełnia takiej funkcji. Jak bowiem wykazał 
Rzecznik Praw Obywatelskich, zawarte w nim przepisy, zamiast służyć wy-
konaniu ustawy o kuratorach, sprzyjają wykonaniu zadań przewidzianych 
w kro i kpc, co jest niezgodne z delegacją do wydania tego rozporządzenia, 
a w konsekwencji z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP. Rzecznik Praw Obywatel-
skich uznał taki stan za nieprawidłowy, a samo rozporządzenie za niekon-
stytucyjne18.

Niejasny status prawny kuratorów sądowych na gruncie prawa cywilne-
go, a w szczególności brak wyraźnego określenia zadań kuratora, jak również 
wady niektórych aktów prawnych, nie pozostały bez wpływu na zapoczątko-
wany na początku lat dziewięćdziesiątych proces zwiększenia liczebności ka-
dry zawodowej współpracującej z sądami rodzinnymi. Pismo Departamentu 
Sądów Powszechnych z 14 maja 2003 roku19, wskazujące na brak kompetencji 
kuratorów do wykonywania pewnych zadań (realizowanych przez nich przez 
wiele lat), a także wydane niedługo po nim rozporządzenie Ministra Sprawie-
dliwości z 9 czerwca 2003 roku w sprawie standardów obciążenia pracą kura-

15 „Opiekunowie sądowi będą podlegali dyrektywie sędziego według wydanej instruk-
cji, jako jego pomocnicy w zbieraniu informacji o nieletnich, zajmą się w wypadkach przez 
sędziego wskazanych opieką nad nieletnim, niepozostającym pod dozorem rodzicielskim, 
lub gdy dozór rodzicielski wymaga jeszcze dodatkowej kontroli odpowiedzialnej, oraz będą 
mieli nadzór nad nieletnimi skazanymi na karę, a korzystającymi z prawa zawieszenia kary”. 
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 26 lipca 1919 r. w przedmiocie urządzenia sądów 
dla nieletnich (Dz. Praw. z 1919 r. Nr 63, poz. 378).

16 Dz. U. z 1986 r. Nr 43, poz. 212.
17 Dz. U. z 2003 r. Nr 112, poz. 1064.
18 Pismo Rzecznika Spraw Obywatelskich do Ministra Sprawiedliwości z 13 marca 

2008 r. – RPO-517732-VII/714/05/JZ.
19 DSP VIII 7005/8/03.
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tora zawodowego20, które wyłączyło wywiady środowiskowe spod standardów 
obciążenia kuratora pracą, wpłynęły w pewnym stopniu na zniekształcenie 
obrazu obciążenia pracą kuratorów rodzinnych. Wskutek tego rozporządze-
nia przez wiele lat uważano, że obciążenie pracą generowane jest wyłącznie 
przez postępowanie wykonawcze, które – jak już powiedziano – w przypad-
ku kuratorów rodzinnych jest wyjątkowo słabo określone. Z kolei pomijanie 
wpływu wywiadów środowiskowych na wielkość tego obciążenia odbiło się 
na wielkości przyrostu kadry zawodowej, którego tempo z wejściem w życie 
ustawy wyraźnie zmalało. W ciągu siedmiu lat liczba kuratorów zawodowych 
wzrosła zaledwie o 5,5% przy wzroście nadzorów o 35% i liczby wywiadów 
o 18%. Można zatem stwierdzić, że po „latach tłustych” dla kurateli rodzin-
nej, nastąpiło „siedem lat chudych”. Systematycznie rosnąca liczba nadzorów 
wpływająca do referatów kuratorów zawodowych, którzy w momencie wej-
ścia w życie ustawy o kuratorach już byli obciążeni obowiązkami na poziomie 
górnej granicy obecnego standardu obciążenia i nie byli już w stanie przyjąć 
kolejnych obowiązków, wymusiła podejmowanie działań doraźnych, polega-
jących na rozwijaniu kadry kuratorów społecznych. Zniweczyło to w krótkim 
czasie działania Ministerstwa Sprawiedliwości i środowiska kuratorskiego 
podejmowane przez całą dekadę lat dziewięćdziesiątych XX wieku, kiedy to 
wzrostowi spraw i nadzorów towarzyszył proporcjonalny wzrost kuratorów 
zawodowych. Zahamowanie zwiększania się kadry zawodowej odwróciło bu-
dowaną wielkim wysiłkiem wielu środowisk korzystną proporcję kuratorów 
zawodowych do kuratorów społecznych i przywróciło w tym zakresie stan 
z połowy lat dziewięćdziesiątych.

Sytuacja kadrowa, w jakiej znaleźli się kuratorzy rodzinni, niewątpliwie 
koliduje z wymaganiami zawartymi w regule 38 wspomnianych reguł euro-
pejskich. Przewiduje ona, że

liczebność personelu zawodowego […] będzie wystarczająco duża, aby mógł 
on efektywnie wykonywać zadania […]. Opracowane zostaną normy i zasady 
polityki gwarantujące odpowiednią liczebność i jakość kadr […].

Jak z tego wynika, przy nieznacznym wzroście kadry kuratorskiej i rów-
nocześnie bardzo wyraźnym wzroście liczby nadzorów i wywiadów środowi-
skowych oraz nieuwzględnianiu tych ostatnich przy szacowaniu obciążenia 
statystycznego kuratora zawodowego nie może być mowy o efektywnym wy-
konaniu powierzonych im zadań. Abstrahując od braku operacyjnej defi nicji 
efektywności w pracy kuratora rodzinnego, trzeba stwierdzić, że ani normy, 
ani zasady polityki kadrowej obecnie obowiązujące nie gwarantują odpowied-
niej liczebności i jakości personelu zawodowego.

20 Dz. U. z 2003 r. Nr 116, poz. 1100.
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Zarówno brak jasnych uregulowań zadań realizowanych przez kuratorów 
rodzinnych, jak i normy i zasady polityki kadrowej niegwarantujące odpo-
wiedniej liczebności i jakości kadry kuratorskiej bez wątpienia negatywnie 
wpływają na stan kurateli rodzinnej. Na tym tle zdecydowanie pozytywnie 
przedstawia się poziom przygotowania zawodowego kadry kuratorskiej. Oko-
ło 91% kadry kuratorów zawodowych skończyła wyższe studia magisterskie 
i to w zdecydowanej większości o profi lu zgodnym z określonym w ustawie, 
czyli ma wykształcenie pedagogiczne, socjologiczne lub prawnicze. Wśród za-
wodowych kuratorów rodzinnych połowa kadry była pedagogami, 15% – ab-
solwentami resocjalizacji, 9% – prawa i 3% – psychologii21. Także kadra kura-
torów społecznych z roku na rok prezentuje wyższe standardy wykształcenia 
i przygotowania teoretycznego do zawodu. Nadal jednak istnieje ogromne za-
potrzebowanie kuratorów na wszelkiego rodzaju szkolenia i studia podnoszą-
ce kwalifi kacje zawodowe. Świadczy o tym ogromna liczba szkoleń, w których 
corocznie uczestniczą kuratorzy, oraz popularność studiów podyplomowych 
organizowanych przez Krajowe Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszech-
nych i Prokuratury przy współudziale Uniwersytetu Warszawskiego, a także 
doskonalenia zawodowego w ramach tego Centrum.

Warunki poprawy stanu kurateli rodzinnejWarunki poprawy stanu kurateli rodzinnej

Poprawa stanu kurateli rodzinnej w Polsce uzależniona jest od wielu czyn-
ników, spośród których do najważniejszych, moim zdaniem, należą:
− Unormowanie zadań kuratorskich w aktach prawnych odpowiedniej rangi 

(kpc, upn) oraz ustalenie na podstawie tych aktów szczegółowych procedur 
postępowania personelu. Szczególnie ważne jest określenie statusu kurato-
ra jako organu sądowego w sprawach opiekuńczych, w tym jego zadań oraz 
uprawnień i obowiązków przy ich realizacji.

− Stworzenie kuratorom warunków organizacyjnych (standardy obciążenia, 
sekretariaty, narzędzia diagnostyczne, sprzęt) umożliwiających skupienie 
się na ich właściwych zadaniach.

− Sformułowanie jasnych i jednolitych kryteriów naboru i szkolenia kandyda-
tów do zawodu oraz doskonalenia zawodowego kadry – „szkoła kuratorów” 
przy Krajowej Szkole Sędziów i Prokuratury.

− Promowanie badań naukowych mających na celu wypracowanie metod 
i technik pracy, ustalenie defi nicji efektywności oraz jej mierników, perma-
nentna i bezstronna ocena ich skuteczności.

− Budowanie sprzyjającego klimatu społecznego w stosunku do sankcji środ-
ków opartych na społeczeństwie. Obecnie doświadczamy raczej sytuacji 

21 D. Wójcik, Stan i perspektywy probacji w Polsce, Warszawa 2008.
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odwrotnej – doniesienia medialne koncentrują się na zawinionych bądź 
niezawinionych niepowodzeniach kuratorów, w szczególności kuratorów 
rodzinnych, co nie służy budowaniu dobrego klimatu społecznego wokół 
służby kuratorskiej, a czasem nawet wywołuje wiele negatywnych emocji 
wobec jej przedstawicieli. 

Od spełnienia tych postulatów zależy poprawa aktualnego stanu kurateli 
rodzinnej w Polsce oraz jakości wykonywania zadań na rzecz sądu rodzinne-
go, jego podopiecznych i społeczności lokalnej.
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Dr Janusz Zagórski
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

Stan kurateli sądowej dla dorosłychStan kurateli sądowej dla dorosłych
w świetle badań Rzecznika Praw Obywatelskichw świetle badań Rzecznika Praw Obywatelskich

Zgodnie z art. 1 ustawy o kuratorach sądowych1 nałożone na nich zadania, 
które realizują w związku z wykonywaniem orzeczeń sądu, mają charakter 
wychowawczo-resocjalizacyjny, diagnostyczny, profi laktyczny i kontrolny. 
Te cztery wymienione wyżej właściwości, jakie ustawa przypisuje zadaniom 
wypełnianym przez kuratorów sądowych, odnajdujemy w unormowaniach 
innych aktów prawnych. Jednak ustawa znacząco podkreśla wagę tych zadań, 
które polegają na zdiagnozowaniu sytuacji przez kuratora sądowego oraz 
na wynikającym z postawionej diagnozy oddziaływaniu wychowawczo-re-
socjalizacyjnym na podopiecznego, jak i wobec środowiska, w którym żyje 
i funkcjonuje, w tym na terenie zamkniętych zakładów i placówek. Zadania 
o charakterze kontrolnym zostały postawione przez ustawę na samym koń-
cu. Wszystko to wskazuje obszar, na którym powinna skupiać się aktywność 
kuratorów sądowych. Kierunki tej aktywności zostały określone dla kurato-
rów rodzinnych przede wszystkim w ustawie o postępowaniu w sprawach 
nieletnich, natomiast w odniesieniu do kuratorów dla dorosłych – w kodeksie 
karnym wykonawczym (kkw)2.

W uzasadnieniu rządowego projektu kkw czytamy3, że „organem postę-
powania karnego zaangażowanym w wykonywanie wolnościowych środków 
karnych jest przede wszystkim kurator sądowy”. Zgodnie z art. 170 kkw po-
wierza się mu sprawowanie dozoru będącego integralnym elementem środ-
ków wolnościowych4. Kodeks akcentuje podstawowe znaczenie kuratorów 
zawodowych, utrzymując w ten sposób zawodowo-społeczny model kurateli 

1 Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.
2 Dz. U. z 2008 r. Nr 90, poz. 557 ze zm.
3 Nowe kodeksy karne z uzasadnieniami, Warszawa 1997, s. 561.
4 Por. J. Zagórski: Dozór kuratora sądowego przy warunkowym zawieszeniu wykonania kary 

pozbawienia wolności, „Państwo i Prawo” 2008, z. 4, s. 65–75 oraz J. Zagórski (red.), Wykonywa-
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sądowej w Polsce. W określeniu szerokich uprawnień kuratora zawodowego 
dla dorosłych znacznie wykracza poza bezpośrednie sprawowanie przez niego 
dozorów5.

Zadania kuratorów sądowych dla dorosłych na obszarze dotyczącym wy-
konywania środków o charakterze probacyjnym zostały szczegółowo określo-
ne w art. 171 § 2, art. 172, art. 173 i art. 174 kkw. Warunki korzystania przez 
nich w postępowaniu wykonawczym z trybu skargowego lub zażalenia na 
orzeczenie sądu sformułowano w art. 13 § 3, art. 34 § 2 i art. 162 § 3 kkw. Po-
nadto na podstawie delegacji zawartej w art. 12 ustawy o kuratorach sądowych 
szczegółowy sposób wykonywania uprawnień i obowiązków kuratorów za-
wodowych uregulowało rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 12 czerw-
ca 2003 roku6. Ustawa stanowi też w art. 12, że przyjęte w rozporządzeniu 
regulacje uwzględnią potrzebę szybkiego wykonywania orzeczeń sądu oraz 
zagwarantowania praw i interesów podopiecznych. W odniesieniu do zadań 
kuratorów dla dorosłych potrzebie szybkiego wykonywania orzeczeń sądu 
ma służyć przede wszystkim sygnalizowanie sądowi przyczyny przewlekłości 
postępowania wykonawczego (§ 15 pkt 1 rozporządzenia).

W sprawach karnych rozporządzenie określiło szczegółowo zadania kura-
tora dla dorosłych w zakresie dotyczącym: organizowania i kontrolowania kary 
ograniczenia wolności oraz pracy społecznie użytecznej w zamian nieściągal-
nej grzywny (§ 11)7, kontroli skazanego w okresie próby oraz wobec sprawcy 
przestępstwa, w stosunku do którego warunkowo umorzono postępowanie 
karne lub zawieszono wykonanie kary (§ 12), przygotowania skazanego do 
życia po zwolnieniu z zakładu karnego (§ 13), kontaktu ze skazanym, któremu 
udzielono przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności (§ 14). 

Tak ustalone w rozporządzeniu obowiązki spotkały się z negatywną re-
akcją środowiska kuratorów sądowych, którzy skrytykowali ich nadmierną 
drobiazgowość. W ocenie kuratorów dotychczasowe obciążenie ich pracą (na 
jednego kuratora w niektórych okręgach przypada nawet czterysta spraw), brak 
sekretariatów, obsługi biurowej i sprzętu spowoduje, że część z tych obowiązków 

nie środków probacji i readaptacji skazanych w Polsce, Biuletyn RPO – materiały, Warszawa 2008, 
s. 69–108.

5 Kodeks karny z 1997 roku do środków związanych z poddaniem sprawcy przestępstwa 
próbie zalicza: warunkowe umorzenie postępowania karnego, warunkowe zawieszenie wy-
konania orzeczonej kary (pozbawienia wolności, ograniczenia wolności lub grzywny) oraz 
warunkowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności. Walor probacyjny mają 
również kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna orzeczona w zamian 
za nieściągalną (nieuiszczoną) grzywnę.

6 Dz. U. Nr 112, poz. 1064.
7 Szerzej o zadaniach kuratorów sądowych pisze J. Zagórski, Orzekanie i wykonywanie 

kary ograniczenia wolności oraz pracy społecznie użytecznej w Polsce – w świetle analizy przepisów 
i wyników badań, Warszawa 2003.
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nie będzie wykonywana, a podstawowe zadanie kuratora, jakim jest praca reso-
cjalizacyjna z podopiecznym w terenie, zostanie zastąpiona pracą za biurkiem8.

Przede wszystkim jednak część zawartych w rozporządzeniu rozwiązań 
wykracza poza zakres delegacji z art. 12 ustawy o kuratorach sądowych. Doty-
czy to zarówno przyjętych w rozporządzeniu zadań dla kuratora rodzinnego, 
jak i zadań kuratora dla dorosłych. W odniesieniu do tego drugiego rozpo-
rządzenie reguluje materię przewidzianą dla prawa karnego wykonawczego. 
Tymczasem z treści art. 12 tej ustawy wynika, iż delegacja do wydania rozpo-
rządzenia obejmuje tylko szczegółowe uregulowanie sposobu wykonywania 
przez kuratora uprawnień, o których mowa w art. 9 i 10, oraz obowiązków 
wymienionych w art. 11 tej ustawy. Żadne z wymienionych tam praw i obo-
wiązków nie odnoszą się wprost do zadań związanych z wykonywaniem kar 
i środków karnych. Ponadto usytuowanie delegacji z art. 12 wśród przepisów 
odnoszących się do kuratorów zawodowych (Rozdział 2. Kuratorzy zawodowi 
ustawy o kuratorach sądowych) może uzasadniać twierdzenie, iż delegacja ta 
nie obejmuje możliwości uregulowania w rozporządzeniu uprawnień i obo-
wiązków kuratora społecznego. Zawarte w §§ 11–14 analizowanego rozpo-
rządzenia szczegółowe zadania sądowych kuratorów dla dorosłych są ważne 
i potrzebne dla sprawnego wykonywania kar i środków karnych, jednak pod-
stawą wydania takiej regulacji powinna być delegacja sformułowana w kkw, 
a nie w ustawie o kuratorach sądowych.

 Skoro więc, zgodnie z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP, analizowane tutaj roz-
porządzenie powinno służyć wyłącznie wykonaniu ustawy o kuratorach sądo-
wych, a dokonana ocena treści niektórych jego przepisów (§§ 11–14) skłania do 
stwierdzenia, iż służą one celowi wykonania kkw, należy uznać to rozporzą-
dzenie za niekonstytucyjne.

W postępowaniu karnym i karnym wykonawczym do zadań kuratorów 
dla dorosłych, ze względu na przedmiot realizacji, jakim są środki o charakte-
rze probacyjnym, należy w szczególności: 
– sprawowanie dozorów nad skazanymi, którym karę warunkowo zawieszo-

no, dozorów w związku z warunkowym umorzeniem postępowania, wa-
runkowym zwolnieniem i karą ograniczenia wolności oraz w trybie art. 167 
kkw – wobec skazanego zwolnionego z zakładu karnego;

– okresowe kontrolowanie zachowania skazanego w okresie próby w spra-
wach bez dozoru;

– organizacja i kontrola wykonywania kary ograniczenia wolności;
– przeprowadzanie wywiadów w trybie art. 214 kpk9 oraz art. 14 kkw;
– składanie wniosków do sądu.

 8 Por. A. Łukaszewicz, Podwojone obowiązki, „Rzeczpospolita”  2003, nr 177 (z 31.07).
 9 Ustawa z 6 czerwca 1997 roku – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555 

ze zm.).
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Wymienione wyżej zadania 31 grudnia 2008 roku10 realizowało 3205 ku-
ratorów zawodowych dla dorosłych (w 2007 roku – 3118, w 2006 roku – 2818, 
2005 roku – 2366, a w 2004 roku – 2300), wspieranych przez 18 368 kuratorów 
społecznych (w 2007 roku – 18 460, w 2006 roku – 18 899, 2005 roku – 19 226, 
w 2004 roku – 17 597). Swoje ustawowe zadania kuratorzy sądowi wykonują w są-
dach rejonowych w ramach funkcjonujących 536 zespołów kuratorskiej służby 
sądowej (stan z 31 grudnia 2008 roku). Mają one najczęściej charakter wyspecjali-
zowany: 195 zespołów dla dorosłych wykonuje orzeczenia w sprawach karnych, 
185 zespołów rodzinnych – w sprawach nieletnich, rodzinnych i opiekuńczych. 
Głównie w małych sądach funkcjonuje 156 zespołów połączonych. 

Miejscem wykonywania zadań przez kuratorów sądowych jest środowisko 
osób skazanych, podejrzanych lub oskarżonych o popełnienie przestępstwa, 
także na terenie zamkniętych placówek ich pobytu. Będzie to w szczególności 
teren placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz leczniczo-rehabilitacyjnych 
(art. 3 ust. 1 ustawy o kuratorach sądowych), ale też teren zakładów pracy za-
trudniających skazanych. W celu zapewnienia sprawnej realizacji zadań przez 
kuratorów zawodowych ustawa ta unormowała również ich prawa (art. 9) 
i obowiązki (art. 11)11. Kuratorowi zawodowemu w związku z wykonywaniem 
zadań służbowych przysługuje prawo do:
1) odwiedzania w godzinach od 7.00 do 22.00 osób objętych postępowaniem 

w miejscu ich zamieszkania lub pobytu, a także w zakładach zamkniętych;
2) żądania okazania przez osobę objętą postępowaniem dokumentu pozwala-

jącego na stwierdzenie jej tożsamości;
3) żądania niezbędnych wyjaśnień i informacji od osób objętych dozorem, 

nadzorem lub inną formą kontroli zleconej przez sąd;
4) przeglądania akt sądowych i sporządzania z nich odpisów w związku 

z wykonywaniem czynności służbowych oraz dostępu do dokumentacji 
dotyczącej skazanego, podejrzanego lub oskarżonego o popełnienie prze-
stępstwa i innych osób objętych postępowaniem;

5) żądania od policji oraz innych organów lub instytucji państwowych, or-
ganów samorządu terytorialnego, stowarzyszeń i organizacji społecznych 
w zakresie ich działania, a także od osób fi zycznych pomocy w wykonywa-
niu czynności służbowych.
W związku z wykonywaniem czynności zleconych przez sąd lub kuratora 

zawodowego uprawnienia powyższe przysługują kuratorowi społecznemu 
(art. 87 ust. 3 ustawy o kuratorach sądowych).

Ustawa nakłada na kuratora zawodowego następujące obowiązki:
1) występowania w uzasadnionych przypadkach z wnioskiem o zmianę lub 

uchylenie orzeczonego środka;

10 Informacje o działalności sądów powszechnych w zakresie wykonania orzeczeń w 2008 roku, 
Warszawa 2009 (wyd. Ministerstwa Sprawiedliwości).

11 M. Sękara, Status prawny zawodowych kuratorów sądowych, „Przegląd Sądowy” 2003, nr 4.
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2) przeprowadzania na zlecenie sądu lub sędziego wywiadów środowisko-
wych;

3) współpracy z właściwym samorządem i organizacjami społecznymi, któ-
re statutowo zajmują się opieką, wychowaniem, resocjalizacją, leczeniem 
i świadczeniem pomocy społecznej w środowisku otwartym;

4) organizacji i kontroli pracy podległych kuratorów społecznych oraz innych 
osób, uprawnionych do wykonywania dozorów lub nadzorów;

5) sygnalizowania sądowi przyczyn przewlekłości postępowania wykonaw-
czego lub innych uchybień w działalności pozasądowych podmiotów wy-
konujących orzeczone środki. 
Praca w środowisku osób skazanych, podejrzanych lub oskarżonych o po-

pełnienie przestępstwa niesie ze sobą określone trudności i zagrożenia. Tak na 
przykład w 2005 roku odnotowano 351 przypadków napaści i agresji fi zycznej 
wobec kuratorów sądowych oraz 105 przypadków wyrządzenia im szkody 
materialnej. Rośnie poczucie zagrożenia wśród kuratorów, o czym świadczy 
zgłoszenie przez kuratorów z 41 okręgów sądowych swojemu organowi sa-
morządowemu (Krajowej Radzie Kuratorów) potrzeby posiadania środków 
ochrony osobistej.

W Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich kilkakrotnie przeprowadzono 
badania sondażowe poświęcone organizacji służby kuratorskiej oraz wyko-
nywaniu zadań przez kuratorów sądowych dla dorosłych12. Zasadniczym 
celem badań sondażowych, które przeprowadzono w latach 2006–2007, było 
ustalenie warunków i możliwości wykonywania w latach 2003–2005 zadań 
przez sądowych kuratorów dla dorosłych. W kwietniu 2006 roku zwrócono się 
do prezesów 40 wytypowanych sądów rejonowych, które mają swoje siedziby 
w różnych regionach kraju, z pytaniami dotyczącymi stanu etatowego i za-
trudnienia kuratorów dla dorosłych, obciążenia ich zadaniami, wyposażenia 
w sprzęt i obsługę sekretarską. Jednocześnie w odrębnej ankiecie poproszono 
zatrudnionych w tych sądach kuratorów o własne oceny związane z warunka-
mi pracy i obciążeniem ich obowiązkami oraz z doskonaleniem wykonywania 
środków probacji. Udzielone odpowiedzi miały dostarczyć podstawowych 
informacji o możliwościach wywiązywania się kuratorów zawodowych z na-
łożonych na nich zadań oraz o istotnych problemach, jakie napotykają w ich 
realizacji.

12 Poprzednio w kwietniu 2003 roku, a ich wyniki opublikowano w opracowaniu 
J. Zagórskiego: Zadania sądowych kuratorów dla dorosłych w świetle analizy przepisów i wyni-
ków badań [w:] Zapobieganie i zwalczanie przestępczości w Polsce przy zastosowaniu probacyjnych 
środków karania. Materiały z Konferencji zorganizowanej przez Komisję Praw Człowieka 
i Praworządności Senatu RP, Rzecznika Praw Obywatelskich i Ministra Sprawiedliwości 
(Popowo, 1–2.12.2003 r.), Warszawa 2004, s. 289–301, a ostatnio w latach 2006–2007, których 
wyniki opublikowano w pracy J. Zagórskiego, Organizacja pracy i zadania kuratorów sądowych 
dla dorosłych [w:] Wykonywanie środków probacji i readaptacji…, dz. cyt., s. 9–30. 
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We wszystkich objętych badaniem sądach rejonowych13, w których wyod-
rębniono od jednego do pięciu zespołów kuratorskiej służby sądowej, zatrud-
niano łącznie – w przeliczeniu na pełne etaty – następującą liczbę kuratorów 
zawodowych dla dorosłych:
1) 31.12.2003 roku – 518,5 (średnio w każdym sądzie: 13,0) oraz szkolono 

67 aplikantów kuratorskich;
2) 31.12.2004 roku – 603,5 (średnio w każdym sądzie: 15,1) oraz 80,5 aplikantów;
3) 31.12.2005 roku – 672,014 (średnio w każdym sądzie: 16,8) oraz 59 aplikantów.

W analizowanym okresie obsada kuratorów zawodowych dla dorosłych 
w poszczególnych sądach uległa zmianie. Ich zatrudnienie wzrosło w 2004 roku 
o 16,4%, a w 2005 roku – o 11,1%. W latach tych liczba kuratorów zawodowych 
stanowiła średnio 12–13% liczby kuratorów społecznych. 

Stan kuratorów społecznych dla dorosłych w wybranych sądach rejono-
wych przedstawiał się następująco:
1) 31.12.2003 roku – 4570 (średnio w każdym sądzie: 114,3);
2) 31.12.2004 roku – 5110 (średnio w każdym sądzie: 127,8 – wzrost o 12,4%);
3) 31.12.2005 roku – 536515 (średnio w każdym sądzie: 134,1 – wzrost o 4,9%).

W analizowanym okresie nastąpił istotny wzrost liczby kuratorów spo-
łecznych dla dorosłych (przez 24 miesiące o 795 osób, tj. średnio w każdym 
sądzie o 20 osób). 

Potrzebę zwiększenia liczby kuratorów dla dorosłych zgłosiło 37 sądów 
rejonowych (92,5%), zaś w trzech sądach uznano stan kuratorów za wystar-
czający. W większości sądów dopominano się o zwiększenie liczby kuratorów 
zawodowych – w 35 sądach o 492 etaty (tj. 73,0% obecnej liczby etatów). Na-
tomiast w 17 sądach zgłoszono potrzebę zwiększenia o 206 osób (3,8%) liczby 
kuratorów społecznych. Jako uzasadnienie wzrostu liczy kuratorów podano: 
zbyt duże i przekraczające standardy obciążenie obowiązkami, zwłaszcza 
środkami probacji i wywiadami (w 85% objętych badaniem sądów była to naj-
ważniejsza zgłoszona przyczyna zwiększenia), dążenie do rezygnacji z pra-
cy kuratorów społecznych na rzecz zatrudnienia kuratorów zawodowych 
(w 9% sądów najważniejsza przyczyna zwiększenia), a także brak czasu na 
rozmowy ze skazanymi i pracę wychowawczo-resocjalizacyjną (w 6% sądów 
najważniejsza przyczyna zwiększenia).

Obciążenie sprawami kuratorów dla dorosłych w objętych badaniem są-
dach w latach 2003–2005 przedstawia poniższa tabela.

13 Na postawione pytania w sprawie organizacji pracy kuratorów dla dorosłych udzieliły 
odpowiedzi wszystkie wytypowane sądy.

14 Objęta badaniem grupa stanowiła 28,4% ogółu kuratorów zawodowych dla dorosłych 
w Polsce (według stanu na 31.12.2005 roku).

15 Objęta badaniem grupa stanowiła 28,1% ogółu kuratorów społecznych dla dorosłych 
w Polsce (według stanu na 31.12.2005 roku).
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Tabela 1.  Obciążenie sprawami kuratorów dla dorosłych (stan na 31 grudnia 
w poszczególnych latach)

Obciążenie
kuratorów środkami probacji

2003 rok 2004 rok 2005 rok

l. b. % l. b. % l. b. %

1.  Środki probacji – ogółem – w tym 
przy warunkowym zawieszeniu
wykonania kary pozbawienia 
wolności:

131 600 100,0 148 902 113,1 175 328 134,0

a)  dozory kuratorów zawodowych
b)  dozory kuratorów społecznych
c)  kontrola okresu próby

   19 374
 41 297
 41 317

100,0
100,0
100,0

 19 750
 46 875
 49 447

101,0
113,5
119,7

   20 927
 50 171
 51 409

106,7
121,5
124,4

2.  Średnie obciążenie kuratora 
zawodowego 286,1 100,0 265,3  92,7 245,8  85,9

3.  Dozory własne kuratora 
zawodowego – średnia  33,2 100,0  33,1  99,7  34,2 103,0

4.  Średnie obciążenie kuratora 
społecznego  11,2 100,0  11,7 104,5  11,4 101,8

Źródło: opracowanie własne.

Z powyżej zamieszczonych informacji wynika, że średnie roczne obcią-
żenie kuratora zawodowego środkami probacyjnymi w objętych badaniem 
sądach wynosiło: w 2003 roku – 286,1, w 2004 roku – 265,3 i w 2005 roku – 248,5 
środków. Wykazane przez sądy liczby nie odbiegały więc znacznie od tych, 
jakie w latach 2004–2005 otrzymał resort sprawiedliwości z wszystkich sądów 
w kraju. Dotyczy to również średniego obciążenia kuratora zawodowego dozo-
rami własnymi oraz kuratora społecznego – wyznaczonymi mu sprawami.

W 2005 roku w objętych badaniem sądach najniższe średnie roczne ob-
ciążenie kuratora zawodowego środkami probacyjnymi wynosiło 77, zaś naj-
wyższe – 368 środków. Najniższe średnie obciążenie ich dozorami własnymi 
wynosiło 14,5, a najwyższe – 98 dozorów. Średnie obciążenie roczne kurato-
ra zawodowego wszystkimi sprawami, do których wliczono również środki 
probacyjne, określono w 2005 roku na 271 spraw, przy czym najniższe średnie 
roczne obciążenie kuratora zawodowego sprawami wynosiło 86, zaś najwyż-
sze – 599 spraw. Ustalone w 40 sądach rejonowych dla 2005 roku średnie ob-
ciążenie kuratora zawodowego wszystkimi sprawami było bardzo zbliżone do 
wyliczonego przez resort sprawiedliwości ogólnopolskiego obciążenia.

 W 2005 r. średnie obciążenie w tych sądach kuratorów społecznych wyno-
siło 11,4 spraw, jednak najniższe podane przez sądy średnie obciążenia kształ-
towały się na poziomie pięciu spraw, a najwyższe – 19.

Analiza sytuacji występującej w poszczególnych sądach rejonowych skłania 
do stwierdzenia, że obciążenie kuratorów zawodowych, zarówno środkami 
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probacji, jak i innymi sprawami, jest bardzo nierównomierne. Świadczy to o wy-
stępującym w skali kraju, ale również w granicach poszczególnych okręgów 
sądowych, braku korelacji pomiędzy liczbą i jakością zadań, jakie spoczywają 
na kuratorach zawodowych dla dorosłych, a ustanowioną dla realizacji tych 
zadań w poszczególnych sądach obsadą kuratorów zawodowych. Utrzymuje 
się więc w tym zakresie sytuacja, jaką Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich 
zaobserwowało w latach 2001–2003.

Zapewne wiele problemów związanych z wykonawstwem zadań roz-
wiązuje wsparcie ze strony kuratorów społecznych, ale chyba nie wszystkie 
i nie do końca. Wysoki poziom realizacji zadań o charakterze wychowawczo-
-resocjalizacyjnym i diagnostycznym gwarantuje bowiem wykwalifi kowana 
i odpowiedzialna za systematyczną pracę ze skazanymi kadra kuratorów za-
wodowych. Szczupłość tej kadry – pomimo zaangażowania w pracy kuratorów 
społecznych – spowoduje, że część zadań nie będzie wykonywana właściwie 
lub ich wykonawstwo będzie pozorowane.

Za przyjęciem tezy o nierównomiernym obciążeniu kuratorów zadaniami 
przemawia również sposób wykorzystania pracy kuratorów społecznych dla 
dorosłych. Ich liczba w poszczególnych sądach rejonowych również nie odpo-
wiada wymiarom zadań kuratorskich, jakie występuje w tych sądach. Tak na 
przykład w Sądzie Rejonowym w W.–K., który wykazuje średnie obciążenie 
każdego z siedmiu kuratorów zawodowych liczbą 514 spraw, pracuje 111 ku-
ratorów społecznych, podczas gdy w Sądzie Rejonowym w B., przy średnim 
obciążeniu każdego z 34 kuratorów zawodowych 185 sprawami, swoje zadania 
wypełnia 210 kuratorów społecznych. W Sądzie Rejonowym w R. przy obcią-
żeniu każdego z pięciu kuratorów zawodowych 333 sprawami współpracuje 
się z 44 kuratorami społecznymi, natomiast w Sądzie Rejonowym w W., który 
zatrudnia 181 kuratorów społecznych, każdy z 26 kuratorów zawodowych 
wykonuje średnio rocznie 115 spraw. Takich przykładów w objętej badaniami 
grupie sądów można wymienić więcej.

Kuratela sądowa dla dorosłych potrzebuje wprowadzenia racjonalizacji nie 
tylko w zatrudnianiu kuratorów zawodowych, ale także w powoływaniu do 
pełnienia funkcji kuratorów społecznych. Sprawy tej nie rozwiążą nawet najle-
piej sformułowane przepisy w sprawie standardów obciążenia pracą kuratora 
zawodowego. Potrzebne są bowiem działania, które pozwolą na równomierne 
wykorzystanie potencjału szczupłej liczebnie kadry kuratorów zawodowych 
oraz „rozbudowanej” grupy kuratorów społecznych.

Sami kuratorzy zawodowi za największy problem, z jakim borykają się 
w związku z wykonywaniem zadań służbowych, uznają nadmierne obciąże-
nie obowiązkami. Stąd, pomimo liczącego się wzrostu zatrudnienia w latach 
2003–2005, nadal występuje potrzeba znacznego wsparcia etatowego służby 
kuratorskiej. Wskazuje się zwłaszcza na zbyt dużą liczbę zleconych wywia-
dów i środków probacji (dozorów) oraz na rozległy teren wyjazdów kura-
tora. Kuratorzy zawodowi widzą również potrzebę wprowadzenia realnych 
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i jednolitych dla całego kraju standardów obciążenia pracą, które określą 
minimalną i maksymalną liczbę spraw przez nich wykonywanych. Wnioski 
w podanym wyżej zakresie zgłosiły prawie wszystkie zespoły kuratorskiej 
służby sądowej.

Zdaniem wielu kuratorów, czas, który powinien być przeznaczony na pra-
cę ze skazanymi, w znacznym wymiarze zabierają wykonywane przez nich 
prace o charakterze administracyjnym i biurowym. Powodem tego jest: brak 
pełnej obsługi biurowej oraz sekretariatów, trudności lokalowe (nieraz do 
jednego biurka przypisanych jest w sądzie dwóch–trzech kuratorów zawodo-
wych), brak komputerowych stanowisk pracy, a także nieprawidłowy obieg 
dokumentacji w sądzie.

Problemy związane z nadmiernym obciążeniem kuratorów pracami ad-
ministracyjnymi i biurowymi oraz trudności lokalowe zgłosiło 36 sądów (90% 
udzielających odpowiedzi na pytania w sprawie obsługi administracyjnej oraz 
innych problemów organizacji pracy kuratora). Sądy te określiły potrzeby 
związane ze wzmocnieniem obsługi administracyjnej na 74,5 etatów (śred-
nio po dwa etaty). Wskazywały przy tym, że poza wyznaczaniem dozorów, 
wszystkie czynności kancelaryjne (takie jak: wypisywanie wezwań, pisanie 
pism, żądanie lub wyszukiwanie wyroków, żądanie akt archiwalnych, zakoń-
czenie dozorów) wykonują kuratorzy zawodowi, a kierownik zespołu kurato-
rów prowadzi prawie całą ewidencję spraw.

W 14 sądach rejonowych (35% objętych badaniem) potwierdzono funkcjo-
nowanie oddzielnych dla kuratorów sekretariatów. Pracowały one na rzecz 
od jednego do pięciu zespołów kuratorskiej służby sądowej. Łącznie obsługą 
administracyjną zespołów zajmowały się 52 osoby. W trzech sądach rejono-
wych obsługę administracyjną kuratorów prowadziły sekretariaty wydziałów 
karnych wykonawczych tych sądów. Tym samym w badanej grupie sądów 
obowiązek zapewnienia wszystkim zespołom kuratorskiej służby sądowej 
obsługi administracyjnej, zgodnie z art. 42 ustawy o kuratorach sądowych, 
daleki był od realizacji.

Na pytania dotyczące wyposażenia kuratorów dla dorosłych w sprzęt kom-
puterowy w 35 sądach (87,5%) poinformowano, że wyposażenie takie posiada 
221 stanowisk pracy. Z tej liczby 53 stanowiska w 13 sądach (32,5%) dysponują 
programem „Lex”, a 16 stanowisk w czterech sądach (10%) – dostępem do Inter-
netu. W pięciu sądach (12,5%) kuratorzy nie mieli możliwości pracy przy kom-
puterze, zaś w sześciu (15%) – tylko jeden. Swoje potrzeby związane z zakupem 
350 zestawów komputerowych zgłosiły 32 sądy (80%), zaś 20 sądów chciałoby 
korzystać z Internetu, 19 sądów – z programu „Lex”, a dwa sądy – z połączenia 
sieciowego z wydziałami karnym i grodzkim sądu.

W wypełnionych ankietach kuratorzy zawodowi dla dorosłych przedsta-
wili Rzecznikowi Praw Obywatelskich liczne postulaty dotyczące uspraw-
nienia swojej pracy oraz doskonalenia wykonawstwa kar i środków probacji. 
Część z nich sformułowano nieprecyzyjnie lub może wzbudzać kontrowersje, 
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niektóre świadczą też o nieznajomości przepisów prawa, jednak i te odzwier-
ciedlają problemy, z którymi borykają się kuratorzy sądowi. Dlatego warto je 
zaprezentować w tym miejscu. Najważniejsze z postulatów to: 
 1. Przekształcenie kurateli ze społeczno-zawodowej w zawodową.
 2. Zakwalifi kowanie zawodu kuratora sądowego do zawodów wykonywa-

nych w warunkach szkodliwych lub uciążliwych dla zdrowia.
 3. Włączenie do ustalanego obciążenia kuratora wykonanych przez niego 

wywiadów środowiskowych. Dostosowanie obciążenia kuratora zawodo-
wego do określonego w kodeksie pracy zadaniowego czasu pracy.

 4. Prowadzenie systematycznych szkoleń kuratorów z zakresu zagadnień 
prawnych, diagnostycznych i metodologicznych.

 5. Wyposażenie kuratorów w środki ochrony osobistej (np. paralizatory).
 6. Utworzenie sekretariatu przy każdym zespole kuratorskim.
 7. Usprawnienie obiegu informacji poprzez zastosowanie połączeń elektro-

nicznych zespołów kuratorskich z wydziałami karnymi i wykonawczymi 
sądów, prokuraturą, policją i zakładami karnymi.

 8. Uwzględnianie przy projektowaniu rozporządzeń wykonawczych opinii 
praktyków wykonujących środki probacyjne.

 9. Odstąpienie od orzekania dozorów przy karze ograniczenia wolności oraz 
przy warunkowym przedterminowym zwolnieniu, gdy do końca kary 
pozostaje krótki okres, np. kilkudniowy.

10. Powierzenie kontroli okresu próby (dozoru uproszczonego) przy warunko-
wym zawieszeniu wykonania kary pozbawienia wolności sądowi, w któ-
rego okręgu mieszka skazany.

11. Wprowadzenie kodeksowego zakazu stosowania warunkowego zawiesze-
nia wykonania kary pozbawienia wolności wobec sprawców skazanych 
ponownie w krótkim okresie oraz karanych wielokrotnie.

12. Ustalenie jednolitych zasad sprawowania dozoru wobec skazanych prze-
bywających za granicą lub w zakładzie karnym.

13. Wyeliminowanie z zakresu obowiązków kuratora bezdozorowych środ-
ków probacyjnych, pozostawiając je w gestii wydziału karnego wyko-
nawczego sądu, który będzie przekazywał kuratorowi do realizacji tylko 
sprawy wymagające interwencji.

14. Uchwalenie regulaminu postępowania kuratora we wszystkich rodza-
jach wykonywanych orzeczeń karnych (obowiązujące obecnie rozporzą-
dzenia wykonawcze są zbyt ogólne) albo opracowanie vademecum pracy 
kuratora.

15. Przyznanie kuratorowi zawodowemu prawa złożenia zażalenia na każde 
postanowienie sądu wydane w wyniku rozpatrzenia wniosku kuratora.

16. Ograniczenie stosowania instytucji odroczenia wykonania kary pozba-
wienia wolności, które rodzi poczucie bezkarności i demoralizację.

17. Uznanie faktu uchylania się od dozoru za obligatoryjną przesłankę zarzą-
dzenia wykonania kary pozbawienia wolności.
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18. Włączenie działań instytucji pomocowych do procesu readaptacji ska-
zanych.
Postawione przez kuratorów zawodowych z objętych badaniem sądów 

żądania, takie jak:
1) dostosowania obsady etatowej kuratorów do rozmiaru i charakteru nałożo-

nych na nich zadań;
2) tworzenia przez władze sądowe w miejscu pracy kuratora warunków, któ-

re sprzyjają wypełnianiu przez niego przede wszystkim tych zadań, dla 
których został powołany;

3) umożliwiania kuratorom zdobywania i podnoszenia kwalifi kacji zawodo-
wych oraz rozwijania przez sądy form doskonalenia zawodowego – są ze 
wszech miar słuszne16.
Przeprowadzone w latach 2007–2008 przez pracowników Biura Rzecznika 

Praw Obywatelskich badania nad wykonywaniem dozoru w związku z zasto-
sowaniem poszczególnych środków probacji ujawniły wiele istotnych proble-
mów, z którymi borykają się na tej płaszczyźnie kuratorzy sądowi17.

Analiza poszczególnych przypadków sprawowania dozoru nie pozwoli-
ła na postawienie tezy, że kuratorowi zawodowemu powierzano najczęściej 
sprawy trudniejsze, wymagające większego doświadczenia i profesjonalizmu 
oraz łączące się z opieką nad skazanymi bardziej zdemoralizowanymi. Dozory 
w tzw. sprawach trudnych były w równym stopniu wykonywane przez kura-
torów społecznych. Odnotowano także sytuacje, w których kuratorzy zawodo-
wi przekazywali kuratorom społecznym wykonywanie dozorów w sprawach 
trudniejszych, o czym świadczyła negatywna postawa podopiecznego i wyni-
kające stąd prawdopodobieństwo odwieszenia kary.

Kuratorzy sądowi dobrze wywiązywali się z ustawowego obowiązku 
wykonywania swoich zadań w środowisku skazanych. W objętych badaniem 
dozorach wizyty w domu podopiecznego, rozmowy z nim, członkami rodziny 
i z sąsiadami stanowiły dla kuratora najważniejsze źródło oceny jego postawy. 
Co równie istotne, niejednokrotnie miały one nie tylko kontrolny charakter, ale 
służyły realizacji celów wychowawczych.

W znacznie mniejszym stopniu docenili kuratorzy spotkania z podopiecz-
nym w biurze kuratora. Tymczasem z informacji otrzymanych od tych, którzy 
systematycznie stosują tę formę kontaktów, wynika, że ranga takich spotkań 

16 Por. też szeroko: T. Szymanowski, Kuratorzy sądowi i zadania przez nich wykonywane po do-
konanej reformie, „Archiwum Kryminologii”, t. XXVII, Warszawa 2005, s. 67–113. W opracowaniu 
tym autor pisze na przykład, że opinie wypowiedziane przez sądowych kuratorów zawodo-
wych odnośnie do trudności w sprawowaniu dozorów i propozycje odpowiednich zmian w tej 
dziedzinie napawają go głębokim pesymizmem, gdyż respondenci mają wiele racji.

17 Szczegółowe wyniki tych badań zawarto w: J. Zagórski, Wykonywanie środków probacji 
i readaptacji…, dz. cyt.; tegoż, Dozór kuratora sądowego przy warunkowym zawieszeniu…, dz. cyt.; 
P. Kazimirski, Z. Kuźma, Wykonywanie orzeczeń o warunkowym umorzeniu postępowania karnego; 
T. Bulenda, R. Musidłowski, Dozór kuratora sądowego przy warunkowym zwolnieniu.
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nabiera znaczenia zwłaszcza przy okazji rozmowy wstępnej i rozmów dyscy-
plinujących podopiecznego. Niektórzy kuratorzy nie dostrzegają roli wywiadu 
o zachowaniu podopiecznego przeprowadzonego w komendzie policji, proku-
raturze i sądzie. Tymczasem wykorzystanie takiego wywiadu, zwłaszcza gdy 
jest on powtarzany w odpowiednich okresach, weryfi kuje i uzupełnia ustale-
nia z wizyt w miejscu zamieszkania lub pracy podopiecznego.

Ważnym i oczekiwanym przez osoby dozorowane przejawem aktywności 
kuratora jest jego pomoc w realizacji nałożonych na nich zadań i obowiązków. 
Dlatego godne naśladowania są na przykład sytuacje, kiedy kurator doprowa-
dzi do umieszczenia podopiecznego w placówce leczenia odwykowego, korzy-
stania przez niego z systematycznych wizyt w poradni zdrowia psychicznego, 
pomoże mu w uzyskaniu zatrudnienia, rozłożeniu spłaty grzywny na raty czy 
otrzymaniu przez rodzinę zapomogi z pomocy społecznej. Współpracę kura-
torów sądowych z przedstawicielami samorządu terytorialnego i instytucjami 
pomocowymi powinny ułatwiać porozumienia zawierane przez prezesów 
sądów rejonowych z organami władzy na danym terenie.

Ogólnie rzecz biorąc, w działaniach kuratorów sprawujących dozór wy-
raźnie przeważały elementy nadzorczo-kontrolne nad wychowawczo-reso-
cjalizacyjnymi. Ograniczony zasięg miały wypełniane przez nich zadania 
o charakterze diagnostycznym, a brakowało im zupełnie czasu na działal-
ność profi laktyczną.

Bibliografi aBibliografi a

Bulenda T., Musidłowski R., Dozór kuratora sądowego przy warunkowym zwolnieniu, Biu-
letyn RPO, Materiały nr 59, Warszawa 2008 (s. 139–176).

Dz. U. z 2009 r. Nr 90, poz. 557 ze zm.
Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.
Dz. U. z 2003 r. Nr 112, poz. 1064.
Kazimirski Z. Kuźmy Z., Wykonywanie orzeczeń o warunkowym umorzeniu postępowania 

karnego, Biuletyn RPO, Materiały nr 59, Warszawa 2008 (s. 109–138).
Łukaszewicz A., Podwojone obowiązki, „Rzeczpospolita” 2003, nr 177 (z 31.07.).
Nowe kodeksy karne z uzasadnieniami, Warszawa 1997.
Sękara M., Status prawny zawodowych kuratorów sądowych, „Przegląd Sądowy” 2003, nr 4.
Szymanowski T., Kuratorzy sądowi i zadania przez nich wykonywane po dokonanej reformie, 

„Archiwum Kryminologii”, t. XXVII, Warszawa 2005. 
Ustawa z 6 czerwca 1997 roku – Kodeks postępowania karnego, Dz. U. Nr 89, poz. 555 

ze zm.
Zagórski J., Dozór kuratora sądowego przy warunkowym zawieszeniu wykonania kary pozba-

wienia wolności, „Państwo i Prawo” 2008, z. 4.
Zagórski J., Organizacja pracy i zadania kuratorów sądowych dla dorosłych [w:] J. Zagór-

ski (red.), Wykonywanie środków probacji i readaptacji skazanych w Polsce, Biuletyn 
RPO – materiały, Warszawa 2008.

STASIAK_90 lat kurateli sadowej.230   230STASIAK_90 lat kurateli sadowej.230   230 2010-09-30   10:18:562010-09-30   10:18:56



231J. Zagórski. Stan kurateli sądowej dla dorosłych w świetle badań Rzecznika Praw Obywatelskich

Zagórski J., Orzekanie i wykonywanie kary ograniczenia wolności oraz pracy społecznie uży-
tecznej w Polsce – w świetle analizy przepisów i wyników badań, Warszawa 2003.

Zagórski J. (red.), Wykonywanie środków probacji i readaptacji skazanych w Polsce, Biuletyn 
RPO – materiały, Warszawa 2008.

Zagórski J., Zadania sądowych kuratorów dla dorosłych w świetle analizy przepisów i wy-
ników badań [w:] Zapobieganie i zwalczanie przestępczości w Polsce przy zastosowaniu 
probacyjnych środków karania. Materiały z Konferencji zorganizowanej przez Komi-
sję Praw Człowieka i Praworządności Senatu RP, Rzecznika Praw Obywatelskich 
i Ministra Sprawiedliwości, Popowo, 12.12.2003 r., Warszawa 2004.

STASIAK_90 lat kurateli sadowej.231   231STASIAK_90 lat kurateli sadowej.231   231 2010-09-30   10:18:562010-09-30   10:18:56



STASIAK_90 lat kurateli sadowej.232   232STASIAK_90 lat kurateli sadowej.232   232 2010-09-30   10:18:562010-09-30   10:18:56



Dr Marek Marczewski
Instytut Wymiaru Sprawiedliwości

Stan i perspektywy rozwoju probacji w PolsceStan i perspektywy rozwoju probacji w Polsce

WprowadzenieWprowadzenie

Instytut Wymiaru Sprawiedliwości w latach 2005–2008 zrealizował projekt 
badawczy Stan i perspektywy rozwoju probacji w Polsce fi nansowany ze środków 
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zespół realizatorów pracował 
pod kierunkiem prof. dr hab. Dobrochny Wójcik. W jego skład wchodzili: 
dr Beata Czarnecka-Dzialuk, dr hab. Beata Gruszczyńska, dr Marek Marczew-
ski, mgr Paweł Bachmat, mgr Konrad Buczkowski, mgr Katarzyna Drapała, 
mgr Roman Kulma, mgr Paweł Ostaszewski, mgr Anna Więcek-Durańska.

W projekcie uwzględniono liczne problemy związane z funkcjonowaniem 
kurateli w Polsce. Celem badań była całościowa analiza systemu probacji 
w Polsce, ocena perspektyw jej rozwoju, również w świetle zmian wprowa-
dzonych przez ustawę o kuratorach sądowych z 2001 roku, w której położono 
większy nacisk na takie aspekty pracy kuratora, jak: resocjalizacja, diagnosty-
ka i profi laktyka. W ocenie uregulowań prawnych i działania w praktyce tej 
instytucji – zarówno w perspektywie indywidualnej, jak i systemowej – wzięto 
pod uwagę uzyskane już doświadczenia, jak również zmiany legislacyjne, spo-
łeczne, kadrowe itp.

Rozległa problematyka projektu wymagała też stosowania różnorodnych 
metod badawczych, takich jak analiza danych statystycznych oraz akt sądo-
wych, a także badania ankietowe: aplikantów kuratorskich, kuratorów zawo-
dowych i społecznych w pionach rodzinnym i karnym. Wskazana była również 
obserwacja uczestnicząca pracy kuratorów oraz przeprowadzenie czterech 
sesji badań fokusowych, podczas których mieliśmy możliwość uzyskać opinie 
kuratorów dotyczące funkcjonowania probacji. 

Raport z naszych badań liczy przeszło czterysta stron. Oczywiście w tak 
krótkim referacie niemożliwe jest zaprezentowanie wszystkich nawet pod-
stawowych rezultatów badawczych. Dlatego skoncentruję się na omówieniu 
dwóch zagadnień. Na początku przedstawię krótko, jakie typy badań zreali-

STASIAK_90 lat kurateli sadowej.233   233STASIAK_90 lat kurateli sadowej.233   233 2010-09-30   10:18:562010-09-30   10:18:56



234 ROZDZIAŁ II. Służba kuratorska w społeczeństwie obywatelskim

zowano. Następnie zreferuję rezultaty badań aktowych nad dozorem kuratora 
orzeczonym przy warunkowym zawieszeniu kary pozbawienia wolności. 
Wydaje się, że ta część badań będzie dla państwa szczególnie ciekawa i z tego 
powodu omówię je nieco szerzej.

Krótka charakterystyka badań Krótka charakterystyka badań 
realizowanych w ramach projektu badawczegorealizowanych w ramach projektu badawczego

Dokonano analizy aktualnie obowiązujących przepisów prawnych pod 
kątem podstawowych zadań, jakie kuratorzy sądowi mają do wypełnienia. Ob-
serwację uczestniczącą przeprowadzili studenci piątego roku studiów z Insty-
tutu Polityki Społecznej i Resocjalizacji UW w 18 zespołach, w województwach 
mazowieckim i podkarpackim. Głównymi zagadnieniami badawczymi były: 
charakterystyka zespołu kuratorskiego (liczba kuratorów, obciążenie pracą), 
warunki pracy kuratorów, obserwacja pracy w terenie, współdziałanie z insty-
tucjami i organizacjami pozarządowymi, współpraca kuratora zawodowego 
z kuratorami społecznymi.

Uzupełnienie i pogłębienie badań ankietowych stanowiły badania fokuso-
we, czyli inaczej metoda zogniskowanego wywiadu grupowego, która polega 
na przeprowadzeniu rozmowy w wyselekcjonowanej grupie osób na wy-
znaczony przez badaczy temat. Główny temat fokusów można określić jako 
„Opinie zawodowych kuratorów o problemach swojej pracy”. Lista zagadnień 
przedstawiała się następująco: współpraca z organami sądu, sędzią, sekcją wy-
konawczą, z instytucjami, w tym z policją, postulowane zmiany modelu ku-
rateli, mierniki oceny pracy kuratorów, zagadnienie wypalenia zawodowego. 
W badaniach uczestniczyło ogółem 36 kuratorów, 18 kuratorów dla dorosłych 
i tyle samo kuratorów rodzinnych. Badania przeprowadzono w 2006 roku 
(październik – kuratorzy zawodowi dla dorosłych) i 2007 roku (kwiecień – ku-
ratorzy zawodowi rodzinni).

Podjęto także badanie z udziałem aplikantów kuratorskich. Kwestionariusz 
ankiety skierowano do wszystkich 204 aplikantów, którzy w 2006 roku zdali 
egzamin kuratorski. Respondentów proszono o ocenę zajęć teoretycznych 
i praktycznych, a także zgłoszenie postulatów co do zmian merytorycznych 
i organizacyjnych aplikacji oraz form prowadzonych szkoleń.

Zrealizowano badania aktowe dozorów orzeczonych przy warunkowym 
zawieszeniu kary. Szersze omówienie tych badań będzie w drugiej części 
mojego referatu. Zajęto się także statystycznym obrazem kurateli w Polsce. 
Analizowano informacje dotyczące zatrudnienia kuratorów zawodowych (dla 
dorosłych oraz rodzinnych), liczby kuratorów społecznych oraz obciążeniem 
kuratorów wykonywanymi orzeczeniami w sprawach karnych i rodzinnych. 
W analizie statystycznej uwzględniono także wydatki budżetowe na kuratelę. 
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Ponieważ Ministerstwo Sprawiedliwości nie posiadało danych na temat pod-
stawowych cech społeczno-demografi cznych kuratorów zawodowych, takich 
jak płeć, wiek, poziom wykształcenia, staż pracy, informacje takie zebrano 
ze wszystkich okręgów sądowych. Dotyczyły one 92% ogółu zatrudnionych 
kuratorów zawodowych (2832 kuratorów dla dorosłych i 1805 kuratorów ro-
dzinnych).

Przeprowadzono badania ankietowe kuratorów zawodowych dla dorosłych 
oraz rodzinnych oraz kuratorów społecznych pionu karnego i rodzinnego.

Głównymi obszarami zainteresowań badawczych były takie kwestie, jak:
– czas pracy kuratora,
– przyczyny trudności w kontaktach z dozorowanymi/nadzorowanymi 

w miejscu zamieszkania,
– zagrożenie kuratorów ze strony dozorowanych/nadzorowanych,
– jakość współpracy kuratorów zawodowych z sędziami i kuratorami spo-
łecznymi,

– poziom współpracy z innymi instytucjami (policją, urzędami pracy, szkoła-
mi, ośrodkami pomocy społecznej itp.),

– opinie kuratorów dotyczące zmian modelu kurateli,
– warunki pracy kuratorów zawodowych.

Poniżej przedstawiono szczegółowe dane dotyczące prób badawczych.

Tabela 1. Metodologia badań ankietowych (próby badawcze)

Liczba
kuratorów

Liczba
wysłanych 

ankiet

Liczebność
próby

badawczej

% zwrotu
ankiet

Kuratorzy zawodowi
dla dorosłych  2 300 2107  795 37,7

Kuratorzy zawodowi 
rodzinni  1 652 1482  340 22,9

Kuratorzy społeczni
dla dorosłych 18 899 3442 1404 40,8

Kuratorzy społeczni 
rodzinni 11 022 2086  779 37,3

Źródło: opracowanie własne.

Ankiety skierowano do wszystkich kuratorów zawodowych dla dorosłych 
oraz rodzinnych, których adresami domowymi dysponowaliśmy (około 90% 
badanych kuratorów).

Losowanie kuratorów społecznych do próby badawczej przebiegało w dwóch 
etapach. W pierwszym wylosowano 95 zespołów kuratorskich. Następnie ich 
kierowników poproszono o podanie liczby kuratorów społecznych w zespole. 
W wylosowanych zespołach funkcjonowało 5528 kuratorów, w tym 3442 dla 
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dorosłych i 2086 rodzinnych). Ankiety wysłano do wszystkich kuratorów spo-
łecznych z wylosowanych zespołów. 

Analiza dozoru kuratora orzeczonego Analiza dozoru kuratora orzeczonego 
przy warunkowym zawieszeniu kary pozbawienia wolnościprzy warunkowym zawieszeniu kary pozbawienia wolności
na podstawie akt wykonawczychna podstawie akt wykonawczych

Uwagi wstępneUwagi wstępne

Podejmując badanie aktowe nad funkcjonowaniem dozoru kuratora, 
z trzech powodów wybrano te z nich, które orzekane są przy warunkowym 
zawieszeniu kary pozbawienia wolności. 

Po pierwsze, jak wynika z danych statystycznych Ministerstwa Sprawie-
dliwości, najwięcej dozorów sprawowanych przez kuratorów zawodowych 
i społecznych dla dorosłych stanowią te połączone z warunkowym zawiesze-
niem wykonania kary pozbawienia wolności, aczkolwiek obejmują one tylko 
ok. 30% wszystkich zawieszeń tej kary.

Po drugie, dozory te orzekane są często wobec młodocianych czy osób 
dorosłych uprzednio niekaranych, którzy dzięki takiemu orzeczeniu oraz od-
działywań kuratora uzyskują szansę na poprawne funkcjonowanie społeczne. 

Po trzecie, interesowała nas odpowiedź na pytanie: czy sądy przy orze-
kaniu kary pozbawienia wolności z zawieszeniem jej wykonania nie stosują 
dozoru kuratora zbyt często?

Celem badań była analiza i ocena pracy kuratorów zawodowych i społecz-
nych dla dorosłych wykonujących dozory, z uwzględnieniem trudności, jakie 
napotykali oni w kontaktach z dozorowanymi. Analizowano zarówno formal-
ną, jak i merytoryczną stronę prowadzenia dozoru, uwzględniając przykładowo 
takie zagadnienia, jak: organizacja i przebieg dozoru, stosowane metody pracy 
i styl dozoru, respektowanie przez kuratora terminów składania sprawozdań 
i kart czynności, jego inicjatywa i aktywność w działalności wychowawczo 
resocjalizacyjnej.

W badaniach starano się odpowiedzieć na następujące pytania:
1) Jakie problemy napotyka kurator w swojej pracy?
2) Czy i w jakim sensie możemy mówić o skuteczności kurateli?
3) Czy kuratela spełnia swoje zadania?
4) Wobec jakich osób i w jakich sprawach powinien być stosowany dozór ku-

ratora?

STASIAK_90 lat kurateli sadowej.236   236STASIAK_90 lat kurateli sadowej.236   236 2010-09-30   10:18:572010-09-30   10:18:57



237M. Marczewski. Stan i perspektywy rozwoju probacji w Polsce

Charakterystyka próbyCharakterystyka próby

Badanie aktowe przeprowadzono na losowej próbie 321 akt wykonawczych 
osób skazanych na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem 
jej wykonania. W badanej próbie 93% stanowili mężczyźni, co nie powinno 
dziwić, jeżeli odniesiemy ten wynik do rodzajów czynów popełnionych 
przez skazanych objętych badaniem. W większości były to przestępstwa, 
w których – w ogólnej populacji sprawców (według danych KGP i statystyki 
Ministerstwa Sprawiedliwości) – ponad 90% stanowią mężczyźni (przeciwko 
mieniu, przeciwko życiu i zdrowiu, przestępstwo znęcania się, przestępstwa 
narkotykowe1).

Przeważnie sprawcy poddani dozorowi kuratora są osobami bardzo mło-
dymi. Aż 71% z nich w chwili wydania wyroku skazującego nie ukończyło 
24 lat. Taka sytuacja nie dziwi, skoro – zgodnie z art. 73 § 2 kodeksu karnego 
(kk) – oddanie młodocianego, w stosunku do którego sąd warunkowo zawiesił 
wykonanie kary pozbawienia wolności orzeczonej za popełnione przez niego 
przestępstwo umyślne, jest obowiązkowe.

Istotną informacją dla zespołu badawczego był stan zdrowia dozorowa-
nych. Zwracano szczególnie uwagę na wpływ chorób przewlekłych na zacho-
wanie dozorowanego, jego stosunek do życia i rodziny. Dozorowani z zabu-
rzeniami psychicznymi stanowili 7% próby. Najczęściej cierpieli na: nerwice, 
depresję, zaburzenia osobowości i upośledzenie umysłowe. Odnotowano rów-
nież przypadki schizofrenii, urojeń i fobii. Duże znaczenie dla powodzenia 
dozoru, w szczególności w skazaniach z art. 207 kk (przemoc domowa), miała 
kwestia nadużywania przez dozorowanego alkoholu. Fakt ten dotyczył 24% 
dozorowanych.

Podsumowanie wyników badań aktowychPodsumowanie wyników badań aktowych

Wyróżnienie czynników ryzykaWyróżnienie czynników ryzyka

Zawarte w aktach wykonawczych informacje o dozorowanych pozwo-
liły na scharakteryzowanie ich sytuacji rodzinnej, zawodowej, zatrudnienia 
i warunków życiowych i jednocześnie na wyodrębnienie czynników, które 
można określić jako czynniki ryzyka (lub problemy), mogące utrudniać funk-

1 W badanej grupie przestępstwa przeciwko mieniu stanowiły 48% wszystkich popeł-
nionych przez badanych dozorowanych, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu – 11%, znę-
canie się – 11%, związane z narkotykami – 7%. Pozostałe 23% dotyczyło innych przestępstw. 
W poszczególnych grupach sprawcy płci męskiej stanowili od 84% – w łącznej kategorii 
„inne przestępstwa” do 100% przy przestępstwie znęcania się i przestępstwach związanych 
z narkotykami.
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cjonowanie społeczne skazanych i sprzyjać popełnianiu przez nich kolejnych 
przestępstw. Informacje te zawarte były głównie w sporządzanych przez kura-
torów sprawozdaniach, wywiadach środowiskowych i kartach czynności. Wy-
odrębniono dziesięć takich czynników ryzyka, które dotyczyły następujących 
zagadnień: 
 1) stanu zatrudnienia lub posiadania źródła utrzymania, 
 2) poziomu wykształcenia, 
 3) nadużywania alkoholu lub środków odurzających, 
 4) uzależnienia od alkoholu lub środków odurzających, 
 5) warunków mieszkaniowych, 
 6) problemów w życiu rodzinnym, 
 7) naruszania zasad współżycia społecznego, 
 8) kontaktów ze środowiskiem kryminogennym, 
 9) stanu zdrowia, 
10) zaburzeń psychicznych.

Te i podobne czynniki ryzyka, wymienione jako przyczyniające się do nie-
prawidłowych zachowań sprawców przestępstw i utrudniające ich społeczną 
readaptację, są podawane w wielu polskich i zagranicznych pracach krymino-
logicznych2.

Analizowano występowanie i nasilenie czynników ryzyka na początku 
i na końcu dozoru, biorąc pod uwagę oddziaływania kuratora oraz zmiany 
zachowania dozorowanego. Pozytywna zmiana w funkcjonowaniu społecz-
nym nastąpiła wśród 35% dozorowanych prezentujących od trzech do siedmiu 
czynników ryzyka. Gdy jednak wzięto pod uwagę rodzaj tych czynników, 
to najczęściej były to problemy z zatrudnieniem czy nieukończeniem nauki 
w szkole zawodowej (na początku dozorowani pracowali dorywczo, a w trakcie 
dozoru podjęli stałą pracę lub ukończyli szkołę), rzadziej jednak występowa-
ły problemy związane z nadużywaniem alkoholu lub środków odurzających. 
Duża różnica wystąpiła też wśród dozorowanych zaliczonych do grupy nie-
wykazujących czynników ryzyka: z 11% na początku dozoru do 25% na końcu 
dozoru. Ustalono także, że kumulacja czynników ryzyka wykazywała istotną 
zależność z karalnością dozorowanych zarówno przed skazaniem, za które 
orzeczono dozór kuratora, jak i popełnianiem czynów karalnych w okresie 
próby, a także z uchylaniem się podopiecznego od dozoru.

Kryteria oceny trudności dozoruKryteria oceny trudności dozoru

Początkowa ocena trudności dozoru jest bardzo ważnym elementem każ-
dego dozoru, ponieważ rzutuje na sposób późniejszej pracy kuratora z dozoro-

2 Por. A. Szymanowska, Więzienie i co dalej, Warszawa 2003; L. Gelsthorpe, R. Morgan (red.), 
The Probation Handbook: A Policy, Practice and Research Handbook, Cullompton 2007.
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wanym oraz pozwala określić, z pewną dozą prawdopodobieństwa, trudności, 
jakie mogą wystąpić w trakcie trwania okresu próby.

Stworzenie klasyfi kacji trudności dozoru okazało się zadaniem dosyć 
skomplikowanym. Szczególnie trudne było ustalenie mierników służących do 
obiektywnej oceny stopnia trudności dozoru i które można byłoby oprzeć na 
informacjach znajdujących się w aktach wykonawczych.

Po przeanalizowaniu całości materiału badawczego ostatecznie wyodręb-
niono czternaście czynników ryzyka (problemów) mających wpływ na ocenę 
trudności dozoru. Pięć z nich uznano za podstawowe, tj. mające decydujące 
znaczenie dla trudności dozoru i podejmowanych przez kuratora działań, po-
zostałe natomiast za drugorzędne.

Czynnikami głównymi były:
1) brak pracy/źródła utrzymania,
2) nadużywanie lub uzależnienie od alkoholu,
3) używanie lub uzależnienie od narkotyków,
4) przemoc w rodzinie,
5) poważne zaburzenia psychiczne dozorowanego.

Do czynników drugorzędnych zaliczono:
1) brak wykształcenia (wykształcenie podstawowe lub niepełne podstawowe),
2) brak mieszkania lub złe warunki mieszkaniowe,
3) negatywna postawa życiowa dozorowanego,
4) naruszanie zasad współżycia społecznego,
5) rodzina patologiczna lub niezaradna życiowo,
6) zaburzone relacje w rodzinie,
7) kontakty ze środowiskiem kryminogennym,
8) wrogi stosunek do kuratora,
9) uchylanie się od dozoru.

Na podstawie analizy współwystępowania oraz natężenia poszczególnych 
czynników stworzono pięciostopniową skalę oceny trudności dozoru na po-
czątku jego przebiegu:
1) dozór trudny,
2) dozór raczej trudny,
3) dozór raczej łatwy,
4) dozór łatwy,
5) dozoru nie można ocenić.

W celu zwiększenia obiektywizmu oceny dokonywano jej w kilkuosobo-
wych zespołach.
1. Dozór trudny to taki, w którym występowała kumulacja przynajmniej czte-

rech czynników negatywnych, a co najmniej jeden był osiowy. W grupie 
tej znalazły się też dozory, w których decydujące było natężenie czynnika 
negatywnego, a nie liczba tych czynników. Zdarzało się bowiem, że w do-
zorze występował tylko jeden element negatywny, jednak miał on tak duże 
nasilenie, że dozór uznawano za trudny (np. w jednej z analizowanych 
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spraw upośledzenie umysłowe dozorowanego uniemożliwiało całkowicie 
oddziaływanie na skazanego). Do przypadków trudnych zaliczano także 
dozory nad skazanym uporczywie uchylającym się od kontaktu z kura-
torem. Podobnie było w przypadkach, w których występowało znęcanie 
się nad członkiem rodziny, co w połączeniu z problemami alkoholowymi 
tworzyło układ czynników znacznie utrudniających prowadzenie dozoru. 
W dozorach trudnych, wraz z brakiem pracy, najczęściej współwystępowały 
problemy mieszkaniowe (brak mieszkania lub złe warunki mieszkaniowe) 
oraz brak wykształcenia (wykształcenie podstawowe lub niepełne podsta-
wowe). W połączeniu z uzależnieniem od alkoholu lub jego nadużywaniem 
przez dozorowanego pojawiały się takie elementy, jak: przemoc w rodzinie, 
kontakty ze środowiskiem kryminogennym oraz problemy związane ze 
zdrowiem (zarówno fi zycznym, jak i psychicznym).

2. Za dozór raczej trudny uznano dozór, w jakim występowały jednocześnie 
dwa lub trzy elementy negatywne o dużym nasileniu, lecz nie zawsze 
współwystępował któryś z czynników osiowych. Również w grupie dozo-
rów raczej trudnych były przypadki, o których trudności nie decydowała 
liczba problemów, lecz ich nasilenie. Na przykład występował tylko jeden 
czynnik negatywny, znacznie utrudniający pracę z dozorowanym (naduży-
wanie alkoholu, negatywna postawa życiowa dozorowanego); czynnik ten 
nie występował jednak w tak dużym nasileniu, aby całkowicie uniemożliwić 
kuratorowi pracę ze skazanym. Wśród dozorów raczej trudnych najczęściej 
pojawiały się takie czynniki osiowe, jak: brak pracy, nadużywanie alkoholu 
czy uzależnienie od narkotyków. Problemy związane z nadużywaniem al-
koholu najczęściej współwystępowały z brakiem zatrudnienia dozorowane-
go, a także z problemami w sferze rodziny. Innym czynnikiem, który często 
pojawiał się w dozorze raczej trudnym, był stan abstynencji dozorowane-
go po uzależnieniu od narkotyków lub alkoholu. Czynnik ten najczęściej 
współwystępował z problemami rodzinnymi oraz zdrowotnymi.

3. Dozorem raczej łatwym określono taki, w którym występowały jeden lub 
dwa czynniki drugorzędne o niewielkim nasileniu. W grupie dozorów ra-
czej łatwych znalazły się również sprawy, w których pojawiały się więcej niż 
dwa problemy, ale ich nasilenie było niewielkie. Szczególnymi przypadkami 
dozoru raczej łatwego były takie, w których – w chwili objęcia dozoru – nie 
występował żaden z elementów negatywnych, lecz sytuacja życiowa dozo-
rowanego wskazywała na to, że jest duże prawdopodobieństwo pojawienia 
się tych czynników, np. praca „na czarno” lub dorywcza sezonowa, krótki 
okres abstynencji po uzależnieniu od alkoholu lub narkotyków. Najczęściej 
występującymi problemami w dozorach raczej łatwych były: zaburzone 
relacje rodzinne, brak wykształcenia oraz kontakty skazanego ze środowi-
skiem kryminogennym.

4. Za dozór łatwy uznano taki typ, w którym nie występowały czynniki nega-
tywne lub co najwyżej pojawiał się jeden element drugorzędny, przy czym 
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występował on w niewielkim nasileniu. Również w tej grupie dozorów 
wyodrębniono dozory, w których występował więcej niż jeden element 
negatywny, lecz ze względu na jego bardzo małe nasilenie nie stanowił on 
znaczącego problemu, a podopieczny funkcjonował prawidłowo w spo-
łeczeństwie. Najczęstszymi elementami negatywnymi, pojawiającymi się 
w dozorze łatwym były brak wykształcenia dozorowanego (wykształcenie 
podstawowe lub niepełne podstawowe), jednorazowe kontakty ze środo-
wiskiem kryminogennym lub problemy w sferze mieszkaniowej (złe wa-
runki mieszkaniowe). Najczęściej pojawiającą się konfi guracją problemów 
w dozorze łatwym były: brak wykształcenia (wykształcenie podstawowe 
lub niepełne podstawowe) oraz jednorazowe przypadki naruszania zasad 
współżycia społecznego.

Istotnym założeniem powyższej klasyfi kacji było to, że zarówno w dozo-
rze raczej łatwym, jak i łatwym nie występowały czynniki osiowe, takie jak: 
przemoc w rodzinie, a także uchylanie się skazanego od dozoru, uzależnie-
nie lub nadużywanie alkoholu czy uzależnienie od narkotyków.

5. Ostatnią grupą dozorów były sprawy, w których niemożliwe było dokonanie 
oceny trudności dozoru. Najczęstszym powodem były poważne braki danych 
w aktach wykonawczych lub niejasne, sprzeczne informacje na temat sytuacji 
życiowej dozorowanego i jego funkcjonowania w społeczeństwie.

Podsumowując uzyskane dzięki tej ocenie wyniki, można stwierdzić, że 
ponad połowa analizowanych dozorów są łatwe lub raczej łatwe. Dało się za-
uważyć, że dozory ocenione jako trudne i raczej trudne zdecydowanie częściej 
dotyczyły skazanych starszych, mających własne rodziny i dzieci niż dozory 
ocenione jako łatwe i raczej łatwe. Zdecydowanie więcej dozorów trudnych 
i raczej trudnych zostało zakończonych przez odwieszenie kary pozbawienia 
wolności niż dozorów łatwych i raczej łatwych. Z kolei te ostatnie najczęściej 
kończyły się wnioskiem kuratora o zwolnienie od dozoru i odpowiednim po-
stanowieniem sądu.

Efektywność dozoruEfektywność dozoru

Na efektywność dozoru, rozumianą jako brak powrotności do przestęp-
stwa, ma wpływ wiele różnorodnych czynników. Jak wynika z analizy, najsil-
niej oddziałują na brak skuteczności dozoru takie czynniki, jak: uzależnienie 
od alkoholu lub substancji psychotropowych, wcześniejsze doświadczenia 
przestępcze, duży stopień demoralizacji badanych oraz brak stałego źródła 
utrzymania. Innym ważnym elementem wpływającym na efektywność dozo-
ru jest sposób jego prowadzenia. Zależy on w dużej mierze od stopnia trud-
ności dozoru, a ten z kolei od warunków, w jakich żyje dozorowany. Można 
oczekiwać, że osoba pozostająca pod dozorem nie powróci do przestępstwa, 
gdy przed jego objęciem nie miała zbyt wielu problemów, które wpływały na 
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jej adaptację w społeczeństwie (dozory raczej łatwe i łatwe). W przypadkach, 
w których nasilenie takich problemów było duże (dozory trudne i raczej trud-
ne), rzadziej udawało się osiągnąć zadowalającą efektywność dozoru. Innym 
istotnym czynnikiem podnoszącym skuteczność sprawowanego dozoru jest 
bardzo dobry obustronny kontakt między dozorowanym a kuratorem, a szcze-
gólnie pozytywny stosunek dozorowanego do kuratora.

Zauważono również taką zależność, że w dozorach trudnych istotne jest, 
aby kurator nie ograniczał się jedynie do kontroli, lecz w swojej pracy posłu-
giwał się elementami motywującymi i pomocowymi. Gdy dozory tego typu 
sprawowane są według stylu zawierającego elementy pomocowe i motywują-
ce, rzadziej dochodzi do powrotności do przestępstwa. 

W przypadku dozorów obligatoryjnych nad młodocianymi, w których do-
zorowani nie wykazywali czynników ryzyka, powrotność do przestępstwa była 
blisko dwukrotnie niższa niż u dozorowanych niemających takich problemów.

Analiza wykazała, że pomimo występowania wielu, także obiektywnych 
trudności, w dość dużej liczbie spraw udało się osiągnąć pozytywne zmiany 
sytuacji dozorowanych. Wykazano, że ich wystąpienie było uzależnione od 
licznych czynników: trudności dozoru, występowania i nasilenia czynników 
ryzyka, stosunku dozorowanego do dozoru, wreszcie od jego wieku. Okazało 
się również, że korzystne zmiany nie są uwarunkowane jedynie stylem spra-
wowania dozoru i podejmowanymi przez kuratorów wysiłkami, ale także 
czynnikami od niego niezależnymi. 

Inne ustalenia wynikające z badań aktowychInne ustalenia wynikające z badań aktowych

Badania dostarczyły dowodu, że akta wykonawcze nie zawierają wielu 
ważnych informacji o dozorowanym z punktu widzenia działań wychowaw-
czych kuratora, jak również podejmowania właściwych decyzji przez sędziego. 
Należy to zmienić nie dlatego, żeby zadowolić naukowców, ale by zapewnić są-
dom i kuratorom warunki do prawidłowej pracy. Sędziowie i kuratorzy powinni 
wiedzieć, jakiego rodzaju informacje o dozorowanych należy zbierać w czasie 
wywiadu środowiskowego, kontaktów z dozorowanym i jego rodziną. Informa-
cje te powinny być weryfi kowane na podstawie danych z innych źródeł. Ma to 
szczególne znaczenie wtedy, kiedy nawet kilkakrotnie zmieniają się kuratorzy 
w jednym dozorze. Rozpoczynający pracę nowy kurator może nie być zorien-
towany w sytuacji dozorowanego, gdy jego poprzednik nie umieścił w aktach 
potrzebnych informacji, umożliwiających kontynuowanie oddziaływań wycho-
wawczych. 

Zdaniem badaczy, kuratorzy składają zbyt mało wniosków o nałożeniu 
na dozorowanych określonych obowiązków. Porównano sprawy o podobnej 
problematyce, dotyczące głównie znęcania się nad rodziną na tle nadużywania 
alkoholu czy nieposiadania przez dozorowanego źródła dochodu, a więc takie, 
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w których była bardzo ograniczona możliwość resocjalizacji. I tak w sprawach, 
w których wnioski zostały złożone i uwzględnione przez sąd, częściej można 
było zauważyć pozytywne zmiany u skazanego niż w takich, w których kura-
tor nie wystąpił z wnioskami o nałożenie obowiązków.

Przeprowadzone badania skłaniają też do refl eksji o zasadności orzekania 
dozoru kuratora w niektórych przypadkach. Analizując je, można odnieść 
wrażenie, że dozór kuratora orzekany był często dość przypadkowo lub nieja-
ko „automatycznie”, gdy tymczasem wydawał się on niepotrzebny (nie wska-
zywały na to ani incydentalny charakter czynu, ani jego okoliczności, sprawca 
wykazał skruchę, nie był zdemoralizowany, przestrzegał porządku prawnego, 
dobrze funkcjonował w społeczeństwie, nie występowały u niego takie pro-
blemy, jak: uzależnienie od alkoholu czy narkotyków, brak źródła utrzymania 
czy mieszkania lub konfl ikty w rodzinie). Nie było w tych sprawach potrzeby 
dokonywania kontroli przez kuratora ani udzielania dozorowanemu pomocy. 
Dodatkowym argumentem uzasadniającym ten pogląd, jest fakt, że w 30% 
spraw kuratorzy wystąpili z wnioskami o zwolnienie od dozoru i wszystkie 
wnioski zostały przez sąd uwzględnione. Kuratorzy sprawujący dozory tego 
typu mogliby poświęcić swój czas na zajęcie się przypadkami, w których ich 
pomoc była bardziej potrzebna, tym bardziej że w badaniach znalazły się też 
sprawy ocenione jako trudne i takie, w których konieczne były szybkie dzia-
łania kuratora i decyzje sądu, a jednych i drugich zabrakło. W przypadkach 
uchylania się od dozoru wnioski kuratorów o zarządzenie wykonania kary 
uwzględniono tylko w 58%, co mogło być z kolei skutkiem oporów sędziów 
wobec konieczności orzeczenia wykonania całej kary, gdyż nie ma możliwości 
wykonania tylko jej części, a to powinno być zmienione.

Wnioski z badańWnioski z badań

Wnikliwa jakościowa analiza akt wykonawczych dozoru kuratora przy 
warunkowym zawieszeniu kary pozbawienia wolności dostarczyła materiału 
uzasadniającego sformułowanie wielu wniosków związanych z koniecznością 
zmiany określonych przepisów prawnych lub ustalenia pewnych reguł i zasad 
postępowania. Oto najważniejsze z nich:
1. Ważne jest wprowadzenie możliwości fakultatywnego stosowania instytucji 

dozoru kuratora wobec młodocianych. Można stwierdzić, że obligatoryjne 
orzekanie dozoru kuratora wobec młodocianych (art. 73 § 2 kk) ogranicza 
sąd, uniemożliwiając stosowanie zasady indywidualizacji kary. Z analizy 
akt wynika, że w ok. 10–15% przypadków młodocianych nie ma wyraźnych 
przesłanek uzasadniających orzeczenie dozoru kuratora ani gdy chodzi 
o powagę popełnionego przestępstwa, jego okoliczności, warunki rodzinne 
i osobowość sprawcy, który w trakcie dozoru zachowuje się poprawnie i nie 
wymaga oddziaływań kuratora.
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2. Postulujemy też umożliwienie sądom, kiedy jest to uzasadnione, zarządze-
nie wykonania części kary, a nie jej całości. Zdarza się bowiem nierzadko, 
że prawidłowe i uzasadnione wnioski kuratorów o odwieszenie kary nie są 
akceptowane przez sąd również z tego powodu, że odwiesić można całość 
orzeczonej kary, a czasami nie jest to potrzebne i dla uzyskania efektu „szo-
ku” wystarczy krótki pobyt w zakładzie karnym. 

3. Należy również ograniczyć możliwość wielokrotnego orzekania pozbawie-
nia wolności z zawieszeniem jej wykonania i zastosowaniem dozoru kuratora, 
mimo że już wykonywane dozory są nieskuteczne. Orzekanie dozoru wobec 
skazanego mającego już dozór jest bezcelowe. Kolejne skazanie za czyn, który 
nie kwalifi kuje się do orzeczenia bezwzględnego pozbawienia wolności, po-
winno co najwyżej wydłużyć poprzednio orzeczony okres próby.

4. Uważamy też za celowe przyznanie kuratorom uprawnień do składania 
zażaleń na decyzje sądu nieuwzględniające ich wniosków. Jeżeli współpra-
ca między kuratorami a sędziami ma się układać poprawnie i na zasadzie 
partnerstwa, to nie można akceptować istnienia takich nierówności. Warto 
zaznaczyć, że na 21 rodzajów sytuacji, w których kuratorzy mają upraw-
nienia do złożenia wniosku, tylko w dwóch przypadkach przysługuje im 
możliwość złożenia zażalenia. Są to wnioski o warunkowe zwolnienie 
i o rozstrzygnięcie wątpliwości co do wykonania orzeczenia lub zarzutów 
dotyczących obliczenia kary.

5. Należałoby też uregulować problem wyjazdów dozorowanych za granicę 
bez zgody czy zawiadomienia kuratora i sądu. Kuratorzy nie wiedzą, jak 
mają postępować i co mówić podopiecznym w  takich przypadkach, a ci 
ostatni obawiają się (i słusznie), że jeśli zapytają się o zgodę, to jej nie otrzy-
mają. Sytuacja na pewno jest trudna, ale należałoby ją rozstrzygnąć. Można 
się też spodziewać, że inne kraje, do których wyjeżdżają dozorowani, za-
czną się domagać uregulowania tego problemu. 

6. Kuratorzy zdecydowanie częściej powinni korzystać z możliwości wystą-
pienia do sądu z wnioskiem o nałożenie obowiązków na dozorowanego. 
Polityka w tej dziedzinie zarówno sądów, jak i kuratorów jest wysoce nie-
wystarczająca, a potrzeby są znaczne, co wynika z omawianych badań, jak 
również innych. Chodzi zwłaszcza o takie obowiązki, jak: powstrzymanie 
się od nadużywania alkoholu czy zażywania środków odurzających, lecze-
nie się z uzależnienia od tych substancji, płacenie alimentów, wykonywanie 
pracy zarobkowej oraz informowanie sądu lub kuratora o przebiegu okresu 
próby. 

7. Istnieje też problem komunikacji i przepływu informacji między kurato-
rami, zwłaszcza przy zmianie kuratora w trakcie dozoru. Jeżeli do takiej 
zmiany dochodzi, co zdarza się stosunkowo często, a nie ma bezpośredniej 
komunikacji między kuratorami, oraz gdy informacje o dozorowanym 
w karcie czynności i sprawozdaniu są niepełne, trudno mówić o kontynu-
owaniu oddziaływań wychowawczych. 
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Ograniczenia objętościowe uniemożliwiły przedstawienie wszystkich re-
zultatów badawczych. 
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Służby probacyjne i socjalne: Służby probacyjne i socjalne: 
rozwiązania, doświadczenia i kierunkirozwiązania, doświadczenia i kierunki

rozwoju w Polsce, Europie i na świecierozwoju w Polsce, Europie i na świecie
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Probacja w Polsce i w Wielkiej Brytanii – Probacja w Polsce i w Wielkiej Brytanii – 
analiza porównawcza czynników determinujących analiza porównawcza czynników determinujących 
podjęcie pracy w zawodzie kuratorapodjęcie pracy w zawodzie kuratora

Wiedza, wyobrażenia o probacji Wiedza, wyobrażenia o probacji 
i motywy podjęcia pracy jako kurator zawodowyi motywy podjęcia pracy jako kurator zawodowy

Przedstawione poniżej wyniki badań są częścią projektu badawczego re-
alizowanego w ramach pracy doktorskiej pt. Tworzenie systemu probacji w Polsce 
i w Wielkiej Brytanii – problemy pedagogiczne i społeczne. W projekcie uczestniczyli 
kuratorzy z trzech okręgów sądowych w Polsce oraz trzech okręgów proba-
cyjnych w Wielkiej Brytanii. Badania za pomocą kwestionariusza wywiadu 
dotyczyły pięciu sekwencji tematycznych:
1. Motywów podjęcia pracy jako kurator zawodowy.
2. Uwarunkowań mających wpływ na pracę kuratorów zawodowych dla do-

rosłych.
3. Oceny funkcjonowania probacji w obu krajach.
4. Proponowanych zmian w funkcjonowaniu probacji w obu krajach.
5. Wiedzy na temat funkcjonowania probacji w innych krajach.

Niniejszy tekst jest analizą pierwszej sekwencji tematycznej.
Z analizy przepisów dotyczących funkcjonowania kurateli sądowej w obu 

krajach wynika, że kandydat do wykonywania zawodu kuratora powinien 
spełniać określone przepisami prawa kryteria, posiadać niezbędne kwalifi ka-
cje oraz dysponować wiedzą i umiejętnościami, które mogą być weryfi kowane 
w czasie egzaminów. Dokonując porównań pomiędzy wymaganiami stawia-
nymi kandydatom do pracy w zawodzie kuratora w Polsce i w Wielkiej Bryta-
nii, warto zauważyć, że obowiązek legitymowania się dyplomem ukończenia 
studiów magisterskich stanowi o wysokiej randze zawodu kuratora w naszym 
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kraju. Wymagania stawiane kandydatom brytyjskim są zdecydowanie mniej 
restrykcyjne, ponieważ osoba aplikująca do zawodu kuratora może być absol-
wentem studiów licencjackich. Jednak z perspektywy badacza, który zarazem 
dysponuje szesnastoletnim doświadczeniem w pracy kuratora zawodowego, 
równie istotne jak analiza przepisów dotyczących funkcjonowania probacji 
w obu krajach będzie zapoznanie się z wiedzą i wyobrażeniami o probacji, który-
mi dysponowali kuratorzy przed rozpoczęciem pracy zawodowej, a także zamysł 
nad motywami, jakimi kierowali się kandydaci, podejmując decyzje o podjęciu 
pracy w tym zawodzie. Zapoznanie się z wynikami pierwszej sekwencji badań 
pozwoli zastanowić się nad stanem wiedzy o probacji w obu krajach.

Źródła wiedzy o pracy kuratora zawodowegoŹródła wiedzy o pracy kuratora zawodowego

W grupie polskich kuratorów zawodowych zdecydowany brak jakiejkol-
wiek wiedzy na temat specyfi ki pracy kuratora zawodowego dla dorosłych 
zadeklarowało tylko siedem osób badanych. Natomiast 28 respondentów po-
twierdziło posiadanie wiedzy na temat pracy kuratorów, różnorodnie opisu-
jąc jej źródła. Dziesięciu kuratorów brytyjskich wskazało jednoznacznie na 
brak wiedzy na temat pracy kuratorów przed podjęciem pracy w zawodzie, 
a 25 przedstawicieli brytyjskiej probacji – na posiadanie takiej wiedzy, zara-
zem określając jej pochodzenie.

Wykres 1. Wiedza o pracy kuratora zawodowego przed podjęciem zatrudnienia

 Wielka Brytania   Polska

Posiadanie wiedzy
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Źródło: opracowanie własne.
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Okazuje się zatem, że wśród uczestników badań z obu krajów liczba osób 
deklarująca brak jakiejkolwiek wiedzy na temat pracy kuratora sądowego 
przed podjęciem pracy zawodowej jest zbliżona. 

Szczególnie ważne wydaje się wskazanie przez badanych na źródła wiedzy 
o pracy kuratora zawodowego. 

Wykres 2. Źródła wiedzy o pracy kuratora zawodowego

 Wielka Brytania   Polska

Brak wiedzy
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Źródło: opracowanie własne.

Dla większości polskich kuratorów sądowych wiedza na temat pracy 
w tym zawodzie była konsekwencją osobistych, praktycznych doświad-
czeń związanych bezpośrednio z pełnieniem funkcji kuratora społecznego. 
Wskazali oni zatem na niezwykle ważny kontekst funkcjonowania probacji 
w Polsce, a związany z funkcjonowaniem kurateli społecznej, która – po-
mimo systematycznego zwiększania liczby etatów kuratorskich – pozostaje 
integralną częścią rodzimego systemu. Warto zauważyć, że kurator społecz-
ny otrzymuje comiesięczny ryczałt, który jest formą zwrotu kosztów ponie-
sionych w ramach wykonywanych dozorów, m.in. związanych z dojazdami 
do podopiecznych. Przekazywana kwota jest zwolniona od podatku docho-
dowego. Specyfi czna forma refundowania kosztów poniesionych w ramach 
pracy w środowisku podopiecznych pozwala raczej porównywać kuratora 
społecznego z wolontariuszem niż z osobą wykonującą pracę zarobkową. 
Praktyczne doświadczenia wyniesione z pełnienia funkcji kuratora społecz-
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nego, związane przede wszystkim ze sprawowaniem dozorów i wykonywa-
niem wywiadów środowiskowych, w perspektywie przyszłej pracy w zawodzie 
wydają się nie do przecenienia. Jakże często to właśnie pełnienie funkcji kuratora 
społecznego staje się decydującym kryterium podczas egzaminów na aplikacje 
kuratorskie, kiedy to w przypadku jednakowej liczby punktów uzyskanych 
przez kandydatów o sukcesie decyduje informacja – ocena pracy kuratora spo-
łecznego, potwierdzana w formie opinii kierownika zespołu kuratorskiej służby 
sądowej, w którym kandydat wykonywał obowiązki. Ponadto pełnienie funkcji 
kuratora społecznego stwarza możliwość uczestniczenia w szkoleniach, do któ-
rych organizowania corocznie zobligowani są kierownicy zespołów kuratorskiej 
służby sądowej. Zarazem kurator społeczny utrzymuje systematyczny kontakt 
z kuratorem zawodowym, w którego decernacie pełni funkcję. Jest wówczas 
systematycznie kontrolowany i okresowo oceniany. 

Wskazane powyżej związki pomiędzy pracą kuratora społecznego i dyspo-
nowaniem wiedzy o specyfi ce pracy kuratora zawodowego opisuje interesują-
co respondentka Pol 15:

Pracowałam w sądzie 20 lat. W 1995 r. zostałam powołana na kuratora 
społecznego. Funkcję tę sprawowałam do lutego 2008 r., tj. do czasu, kiedy 
skończyłam aplikację kuratorską. Zatem praca ta była mi już znana od wie-
lu lat. Miało to pozytywny wpływ na przebieg aplikacji, z którą nie miałam 
większych problemów. Poznałam w zasadzie tylko te rzeczy, których nie wy-
konywałam jako kurator społeczny.

Uczestniczka badań zwróciła uwagę na powszechną praktykę stosowaną 
w Polsce, tj. powoływania do pełnienia funkcji kuratora społecznego aplikan-
tów kuratorskich. Dzięki temu osoba przygotowująca się do zawodu kuratora 
ma możliwość konfrontowania wiedzy uzyskanej w ramach szkoleń i wykła-
dów bezpośrednio w środowisku podopiecznych. Dlatego też wskazanie przez 
11 polskich kuratorów na pełnienie funkcji kuratora społecznego jako źródło 
wiedzy o specyfi ce pracy kuratora zawodowego jest uzasadnione stosowaną 
praktyką w zespołach kuratorskich na terenie całego kraju.

Istotną rolę w kształtowaniu wiedzy na temat specyfi ki pracy kuratora sądo-
wego dla dorosłych w Polsce odgrywa również edukacja akademicka, np. zaję-
cia z pedagogiki resocjalizacyjnej. W jej ramach studenci uzyskują teoretyczną 
wiedzę dzięki wykładom i ćwiczeniom oraz zapoznają się z funkcjonowaniem 
probacji w formie praktyk studenckich. Na podstawie własnego doświadcze-
nia jako kierownika zespołu kuratorskiej służby sądowej mogę stwierdzić, że 
do pełnienia funkcji kuratora społecznego wybiera się kandydatów spośród 
studentów, którzy wyróżniali się szczególnym zaangażowaniem podczas od-
bywanych wcześniej praktyk studenckich. Na źródło wiedzy o pracy kuratora 
zawodowego, związane bezpośrednio z okresem edukacji uniwersyteckiej, 
w obu jej wymiarach wskazało siedmiu badanych.
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Na bliski związek pomiędzy edukacją akademicką a pełnieniem funkcji 
kuratora społecznego wskazuje uczestnik badań Pol 5:

Udział w zajęciach z zakresu metodyka pracy kuratora sądowego – jako 
jednego z przedmiotów na studiach o kierunku resocjalizacja, praktyki stu-
denckie w zespole kuratorów, pełnienie funkcji kuratora społecznego.

Dotychczasowa analiza badań wskazuje, że 18 osób spośród 28 osób de-
klarujących posiadaną wcześniej wiedzę z zakresu specyfi ki pracy kuratora 
zawodowego w Polsce określało ją jako związaną z pełnioną wcześniej funk-
cją kuratora społecznego lub wskazywało na jej źródła związane z okresem 
studiów.

Wśród kuratorów brytyjskich tylko trzech uczestników badań wskazało 
na źródło wiedzy o pracy kuratora związane z pełnioną funkcją wolontariusza 
w lokalnym biurze probacyjnym. Brytyjscy uczestnicy badań wskazali przede 
wszystkim uniwersytet jako źródło swojej wiedzy na temat pracy kuratorów 
zawodowych, dziewięciu respondentów uznało czas nauki na uniwersytecie 
za okres zapoznawania się z istotą pracy w tym zawodzie. Wśród form zajęć, 
które zapoznawały z pracą kuratorów, wyróżniono między innymi szkolenia, 
profesjonalne treningi oraz dyskusje podczas ćwiczeń.

Zarazem sześciu uczestników badań uznało media za główne źródło uzy-
skanej przez siebie wiedzy o pracy kuratora, wyróżniając Internet i czasopisma. 
Istotny wydaje się fakt, że żaden z respondentów z Polski nie wskazał mediów 
jako źródła wiedzy o pracy kuratora zawodowego. Zbliżona liczba responden-
tów z Polski (osiem osób) i z Wielkiej Brytanii (sześć osób) podała rozmowy 
ze znajomymi i przyjaciółmi jako źródło wiedzy o pracy kuratorów. Często 
podobnie opisywali swoje kontakty, np. uczestniczka badań (Pol 35) wskazała 
na „znajomych, którzy pracowali już jako kuratorzy zawodowi lub społeczni”, 
a inny uczestnik badań (Eng 35) – na „rozmowy – pytania kuratorów z biura 
probacyjnego, które znajdowało się nieopodal jego domu”.

Tylko jedna osoba badana z Polski podała wcześniej wykonywaną pracę 
w sekretariacie sądowym jako źródło wiedzy o pracy kuratora zawodowego. 
Po jednym respondencie z Polski i z Wielkiej Brytanii określiło swoje źródło 
wiedzy o specyfi ce pracy kuratora jako ogólne lub niewielkie, w konsekwencji 
nie dokonując jego opisu.

Porównując wyniki badań przeprowadzonych w Polsce i w Wielkiej Bryta-
nii, warto zauważyć, że w obu krajach zbliżona liczba respondentów wskazała 
uniwersytet jako źródło wiedzy o pracy kuratora. Podobnie zbliżona liczba 
uczestników badań wymieniła kontakty ze znajomymi i przyjaciółmi. Nato-
miast zdecydowana różnica zarysowała się pomiędzy kuratorami z obu kra-
jów określającymi źródło wiedzy jako doświadczenia uzyskane podczas pracy 
w charakterze kuratora społecznego w Polsce (31% badanych) oraz wolontariu-
sza w Wielkiej Brytanii (9% badanych). Dzięki rozwiązaniu systemowemu obo-
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wiązującemu w polskiej probacji funkcjonowanie kurateli społecznej zapewnia 
możliwość nie tylko wsparcia kurateli zawodowej, ale staje się też bezpośred-
nim źródłem wiedzy o pracy kuratorów w Polsce. Wyniki badań potwierdzają 
moje doświadczenia z wizyt w okręgu Sheffi eld w Wielkiej Brytanii, gdzie nie 
spotkałem wolontariuszy w biurach probacyjnych. Dlatego należy uznać, że 
kuratela społeczna w Polsce pozostaje integralną częścią systemu probacji, 
także w wymiarze edukacyjnym, poprzez przygotowywanie kandydatów do 
pracy w zawodzie kuratora. 

Żaden z polskich uczestników badań nie wskazał na media jako na źródło 
wiedzy. Natomiast 17% brytyjskich respondentów wymieniło media, w tym 
Internet i czasopisma jako źródła wiedzy o probacji. Wydaje się, że oblicze re-
fl eksji medialnej nie wykształciło się w naszym kraju w stopniu, który mógł-
by stanowić jednoznacznie określone źródło wiedzy o pracy kuratorów. 

Wyobrażenia o pracy kuratora zawodowegoWyobrażenia o pracy kuratora zawodowego

W ramach podejmowanego projektu badawczego dokonano rozróżnienia 
pomiędzy posiadaną wiedzą na temat pracy kuratora a wyobrażeniami na 
jej temat. Uznając, że wiedza i jej źródła pozostają przede wszystkim konse-
kwencją obiektywnych doświadczeń, formułowanych na podstawie kontak-
tów interpersonalnych i instytucjonalnych oraz wpływu mediów. Wyobra-
żenia w omawianym projekcie to subiektywny zamysł, własna wizja, która 
w perspektywie podjęcia pracy w charakterze kuratora zawodowego była 
weryfi kowana rzeczywistością podejmowanych codziennie czynności. 

Wśród polskich kuratorów siedmiu (20%) zadeklarowało brak jakichkol-
wiek wyobrażeń na temat pracy kuratora przed podjęciem stażu/aplikacji1. 
Spośród kuratorów brytyjskich zdecydowana mniejszość, bo tylko troje re-
spondentów wskazało na brak jakichkolwiek wyobrażeń na temat pracy ku-
ratora. Większość Brytyjczyków opisała swoje wyobrażenia o pracy kuratora 
jako związane z pomocą drugiemu człowiekowi, sytuując je w kontekście 
pomocy przestępcom (23 osoby – 66%) lub określając je jako element pracy so-
cjalnej (sześć osób – 17%). Aspekt rehabilitacji przestępców poprzez działania 
pomocowe zdecydowanie dominuje w wyobrażeniach o pracy kuratora (aż 
83% badanych ujęła je jako pomoc lub formę pracy socjalnej).

1 W ramach badań świadomie używano równocześnie terminu stażu/aplikacji, po-
nieważ w doborze grupy badawczej uwzględniono uczestnictwo w projekcie osób, które 
przyuczały się do zawodu kuratora  w ramach rocznego stażu (przed 1.01.2002 roku), oraz 
aplikantów, którzy podjęli pracę po wprowadzeniu ustawy o kuratorach sądowych. W ra-
mach nowych rozwiązań prawnych staż zastąpiono roczną aplikacją, sankcjonując status 
aplikanta kuratorskiego.

STASIAK_90 lat kurateli sadowej.254   254STASIAK_90 lat kurateli sadowej.254   254 2010-09-30   10:18:582010-09-30   10:18:58



255M. Szykut. Probacja w Polsce i w Wielkiej Brytanii…

Wykres 3. Porównanie wybranych wyobrażeń o pracy kuratora zawodowego
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Źródło: opracowanie własne.

Uczestnicy badań, opisując swoje wyobrażenia o pracy kuratora zawodo-
wego, jednoznacznie wskazali na pomoc osobie powierzonej dozorowi jako 
podstawowy wymiar pracy kuratora w środowisku przestępczym. Respon-
dentka Eng. 31 tak to ujęła:

Wierzyłam, że mogę wnieść pozytywne zmiany w życie kogoś, kto do-
konał złego wyboru lub wypadki potoczyły się tak, że jego życie zmieniło się 
na gorsze.

Jeszcze bardziej szczegółowo opisała swoje wyobrażenia inna osoba bada-
na (Eng. 1): 

Wyobrażałem sobie jako coś w rodzaju praktycznych obyczajów, pra-
ca blisko z ludźmi, aby ułatwić im zmianę. Myślałem też, że będzie więcej 
pracy społecznej związanej na przykład z pracą w środowisku i ośrodkach 
dziennych, mającej na celu wgląd i szersze zrozumienie kwestii społecznych 
przyczyniających się do zachowań przestępczych lub umożliwiającej skutecz-
niejszą pomoc ludziom.

Wielu brytyjskich kuratorów jednoznacznie opisało swoje wyobrażenia, 
ukierunkowując charakter działań pomocowych na znalezienie zakwatero-
wania i zatrudnienia podopiecznym. W kontekście omawianych badań istotne 
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wydaje się zwrócenie uwagi na używanie terminu „klient” przez brytyjskich 
kuratorów, który jest powszechnie przyjętym pojęciem, określającym osobę 
poddaną oddziaływaniom w warunkach probacji, lub jeszcze szerzej – tamtej-
szych służb socjalnych. Warto zaznaczyć zarazem, że w ostatnim okresie coraz 
częściej używa się w dokumentach, literaturze przedmiotu i codziennej pracy 
kuratorów terminu offender („przestępca”), jednoznacznie opisując klientów 
objętych oddziaływaniami probacyjnymi2. W rodzimej praktyce i literaturze 
przedmiotu określenia „klient” używa się raczej w ramach pomocy społecz-
nej, natomiast osoby poddane oddziaływaniom resocjalizacyjnym w ramach 
rodzimej probacji – raczej mianem podopiecznych lub dozorowanych. Dlatego 
w analizie wyników badań używano terminów „podopieczny” i „dozorowa-
ny” jako bliższych polskiej tradycji. 

Swoje wyobrażenia o pracy kuratora jedna z osób badanych określiła jed-
noznacznie: „Rehabilitacja przestępców i zadośćuczynienie ofi arom” (Eng. 10). 
Tak skonkretyzowane wyobrażenia o pracy kuratorów wskazują na ich utoż-
samianie przez część społeczeństwa brytyjskiego z działaniami, których celem 
jest pomoc przestępcom. Dwóch (6%) uczestników badań z Wielkiej Brytanii 
wyobrażało sobie pracę kuratorów zawodowych jako zajęcie interesujące i sta-
wiające wyzwania.

Polscy kuratorzy, opisując swoje wyobrażenia o pracy kuratora zawodo-
wego, dokonywali również swego rodzaju konfrontacji wyobrażeń z rzeczy-
wistością codziennej pracy. Tylko sześć osób (17%) powiązało swoje wyobraże-
nia o przyszłej pracy w zawodzie kuratora z pomocą drugiemu człowiekowi. 
Uczestniczka badań Pol. 32 zauważyła, że: „Miała idealistyczne wyobrażenie 
o niesieniu pomocy innym”. Bardzo często wyobrażenie o pracy kuratora 
weryfi kowała rzeczywistość – sześć (17%) osób badanych akcentowało biuro-
kratyczny wymiar pracy kuratora jako negatywny aspekt jego codziennych 
obowiązków. Respondentka Pol. 7 tak to ujęła:

Myślę, że moje wyobrażenia były idealistyczne, czyli praca skoncentrowa-
na na osobie, mniej biurokracji. Praktyka pokazała, iż chcąc dobrze wykony-
wać swoje obowiązki, pracuje się po godzinach, a sporządzanie dokumentacji 
pochłania wiele czasu.

Swoje wyobrażenia z biurokratyczną rzeczywistością podobnie konfronto-
wała inna osoba badana (Pol. 1): 

Wydawało mi się, że kurator będzie wywierał większy wpływ na postę-
powanie podopiecznych. Nie przypuszczałam również, iż tak często dozoro-

2 Na wprowadzaną sukcesywnie terminologię zwrócił uwagę R. Cotterell w: Funkcjono-
wanie służb probacyjnych w Zjednoczonym Królestwie – moje doświadczenia, niepublikowany referat 
wygłoszony na I Kongresie kuratorskim, Ustka 15–16 czerwca 2009 roku.
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wani będą prezentować lekceważący stosunek wobec dozoru. Nie zdawałam 
sobie sprawy, że kurator prowadzi tak obszerną dokumentację.

Kuratorzy zwracali również uwagę, że wyobrażali sobie pracę kuratora, 
która będzie wspierana większą liczbą szkoleń (6%). Zwrócili również uwagę 
na wyobrażenia związane z wygodą, która miała być konsekwencją nienormo-
wanego czasu pracy: 

Kuratorzy mają nienormowany czas pracy i to jest wygoda. Dzisiaj wiem, 
że to jedyna możliwość wykonywania obowiązków (Pol 25).

W przeciwieństwie do kuratorów brytyjskich dwóch (6%) polskich respon-
dentów określiło swoje wyobrażenia o pracy kuratorów zawodowych jako 
związane z kontrolą postępowania podopiecznych:

Moje wyobrażenia sprowadzały się jedynie do samych dozorów, których 
jedynym zamierzeniem miała być kontrola zachowania skazanego (Pols 17).

Warto podkreślić, że żaden z brytyjskich kuratorów nie utożsamiał tak jed-
noznacznie swoich wyobrażeń o pracy kuratora z czynnościami o charakterze 
kontrolnym. Pozostałe odpowiedzi dotyczące wyobrażeń o pracy zawodowej 
kuratorów, opisywane przez polskich uczestników badań, określały je jako 
pracę odpowiedzialną lub wskazywały na ich zgodność z doświadczeniem 
codziennej pracy kuratora.

Podsumowując analizę wyobrażeń badanych na temat pracy kuratorów, 
należy zauważyć, że kuratorzy brytyjscy przeważnie sytuowali je w wymiarze 
pomocowym, nie wyróżniając czynności kontrolnych. Analiza wyników badań 
potwierdza tezy formułowane przez niektórych badaczy, m.in. Andrzeja Bałan-
dynowicza i Piotra Stępniaka, o dominacji w rodzimej probacji czynności o cha-
rakterze kontrolnym. Równocześnie wśród polskich kuratorów dominuje swego 
rodzaju wątek rozczarowania, będący konsekwencją porównania wyobrażeń 
o pracy kuratora z codziennością wykonywanych obowiązków. Szczególnie 
wymowne są wskazania na biurokrację, która jednoznacznie negatywnie zwe-
ryfi kowała ich wyobrażenia o pracy kuratora zawodowego w Polsce.

Motywy podjęcia pracy jako kuratora zawodowego dla dorosłychMotywy podjęcia pracy jako kuratora zawodowego dla dorosłych

Formułując w kwestionariuszu zagadnienia związane z motywami decy-
dującymi o podjęciu pracy w zawodzie kuratora, świadomie nie ograniczono 
respondentom możliwości wyboru więcej niż jednej odpowiedzi. Podczas prze-
prowadzanych w 2007 roku badań pilotażowych w ZKSS w Lęborku zauważo-
no, że konieczność wyboru tylko jednej odpowiedzi powoduje, że uczestnicy 
badań świadomie rezygnują ze wskazania motywu „dobre wynagrodzenie” 
jako jednoznacznie sytuującego ich decyzje w sferze materialnej.
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Wśród badanych Brytyjczyków większość zadeklarowała chęć niesienia po-
mocy innym jako główny motyw podjęcia pracy w zawodzie kuratora (18 osób – 
51%). Jednocześnie, obok wskazanej wyżej odpowiedzi, w dwóch przypadkach 
połączyła ją z zainteresowaniem pracą w środowisku patologicznym:

Czułem, że kiedy ja dokonałem dobrego wyboru w życiu, mógłbym 
pomagać innym ludziom. Pieniądze nigdy nie były dla mnie najważniejsze. 
Zarabiałem dużo pieniędzy w mojej poprzedniej pracy (Eng 8).

Trzej badani kuratorzy zainteresowanie pracą w środowisku patologicznym 
zestawili z korzystnym wynagrodzeniem. Tylko jeden respondent wskazał 
równocześnie na chęć niesienia pomocy innym oraz brak możliwości podjęcia 
atrakcyjniejszego zatrudnienia. Jedynie trzech brytyjskich kuratorów uznało, 
że jedynym motywem decydującym o podjęciu pracy było korzystne wynagro-
dzenie. Wśród innych motywów determinujących podjęcie pracy w tym zawo-
dzie brytyjscy uczestnicy badań wymienili: zdobywanie nowych doświadczeń, 
chęć wykonywania interesującej pracy, zapewniającej karierę zawodową, a tak-
że korzystne warunki socjalne: urlopy i emeryturę.

Większość polskich uczestników badań (21 osób – 60%) wskazało na chęć 
niesienia pomocy innym jako na główny motyw podjęcia pracy w zawodzie 
kuratora. Najczęściej łączyli wskazaną odpowiedź z zainteresowaniem pracą 
w środowisku patologicznym. Szczegółowo motywy opisała jedna z uczestni-
czek badań:

Motywów było kilka. Przede wszystkim była to praca związana z moim 
wykształceniem. Sam kierunek studiów wybrałam pod kątem pomocy innym, 
pracy z ludźmi, próbą zrozumienia ich problemów, które też nas dotyczą. Nie 
lubię pracy odtwórczej, więc też sam charakter stanowiska mi odpowiadał. 
Z jednej strony mamy podane wytyczne, a z drugiej wiele zależy od mojej 
własnej aktywności i kreatywności. Wydaje mi się, że na tamtym etapie nie 
kierowały mną nadto pobudki fi nansowe (Pol 7).

Inna osoba badana (Pol. 27) zwróciła uwagę na pewne wątki osobiste sta-
nowiące motywację do pojęcia pracy w tym zawodzie:

Przede wszystkim przekonanie o możliwości zmiany zachowania i spo-
sobu myślenia ludzi, których życie zboczyło z właściwego toru, jak również 
ciekawość ludzi, zainteresowanie w pewnym stopniu środowiskiem patolo-
gicznym, może nawet pewne doświadczenia osobiste.

W zdecydowanie mniejszym wymiarze wskazywano na korzystne wyna-
grodzenie i brak możliwości podjęcia atrakcyjniejszej pracy, np. respondentka 
Pol. 15 tak to ujęła:
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Ukończyłam studia na kierunku administracja na Uniwersytecie Łódz-
kim oraz prawo na Uniwersytecie Wrocławskim, gdyż chciałam zostać refe-
rendarzem sądowym. Mimo odbytej aplikacji referendarskiej nie było etatu 
w sądzie. Został ogłoszony nabór na aplikacje kuratorskie w okręgu sądowym, 
w którym pracowałam. Zakwalifi kowałam się, odbyłam aplikacje i zaczęłam 
pracować na wyższym stanowisku niż poprzednio.

Porównując badania nad motywami determinującymi decyzje o podjęciu 
pracy w charakterze kuratora zawodowego, można stwierdzić, że większość 
badanych wyróżniła chęć niesienia pomocy innym jako główny motyw. 
Zarazem polscy i brytyjscy respondenci łączyli wymieniony wyżej motyw 
z zainteresowaniem pracą w środowisku osób zdemoralizowanych. Polscy 
kuratorzy nie wskazywali na związki swojej pracy ze sferą socjalną. Brytyj-
czycy natomiast wyróżnili motyw związany z urlopami i emeryturą. Jeden 
z polskich respondentów wskazał jako jeden z motywów „pewne doświad-
czenia osobiste”.

Istotnym wskazaniem wyników badań dotyczących źródeł wiedzy na 
temat pracy kuratorów sądowych było uznanie przez większość polskich re-
spondentów, że to pełnienie funkcji kuratora społecznego stanowi możliwość 
zapoznania się z zadaniami i celami pracy kuratora zawodowego w Polsce. 
Przedstawiony kontekst funkcjonowania kurateli społecznej był w rodzimej 
literaturze pomijany. Niezależnie od poglądów na temat potrzeby utrzymy-
wania w rodzimym systemie kuratorów społecznych, poddanego zresztą 
w toku dalszych badań krytyce przez większość respondentów, doświad-
czenie uzyskane w okresie pełnienia obowiązków kuratora społecznego 
z pewnością jest ważnym źródłem wiedzy o specyfi ce tej pracy w naszym 
kraju. Niepodawanie przez polskich uczestników badań mediów jako źródła 
wiedzy o pracy kuratorów w Polsce jednoznacznie wskazuje na potrzebę 
zwiększenia aktywności w tym wymiarze w środowisku kuratorskiemu. 
Media są jednym ze znaczących źródeł wiedzy o pracy kuratorów sądowych 
w Wielkiej Brytanii; każdy okręg probacyjny posiada własne strony interne-
towe, dzięki którym prowadzi nie tylko działalność informacyjną i promo-
cyjną, lecz także edukacyjną, pozwalając na porównywanie pracy kuratorów 
w różnych miejscach kraju. Czy znaczy to, że w Polsce sfera informacji o pro-
bacji w mediach, szczególnie w Internecie, jest nieobecna? Z pewnością nie, 
ale konieczne jest zaktywizowanie w tej sferze instytucji ministerialnych, 
bo działania stowarzyszeń kuratorskich i kuratorskiego samorządu to wciąż 
zbyt mało. Trudno sobie dzisiaj wyobrazić, aby kandydat do zawodu kuratora 
nie mógł zapoznać się z informacjami o rodzimej probacji za pośrednictwem 
Internetu. Opracowywanie stron WWW o sądach rejonowych z uwzględ-
nieniem zespołów kuratorskiej służby sądowej to tylko etap wstępny tego 
rodzaju aktywności.
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Margareta Kepinska-Jakobsen
The Danish Helsinki Committee for Human Rights

Służby probacyjne i więzienne w Danii –Służby probacyjne i więzienne w Danii –
analiza statystyczno-organizacyjnaanaliza statystyczno-organizacyjna

Dziękuję za zaproszenie i gratuluję Państwu I Kongresu Kuratorskiego. 
Jestem pod wrażeniem jego walorów organizacyjnych i merytorycznych.

Moja współpraca ze służbami kuratorskimi sięga dawnych lat, bo wszystko 
zaczęło się już 20 lat temu. Przyjechałam do Polski wraz z delegacją Duńskiego 
Komitetu Helsińskiego, żeby przyjrzeć się więzieniom polskim i zweryfi kować 
ich stan. Okazało się, że sądy orzekają zbyt dużo kar bezwzględnego pozba-
wienia wolności i w konsekwencji prowadzi to do przepełnienia w jednostkach 
penitencjarnych. Okazało się również, że i służby kuratorskie miały wówczas 
wiele swoich problemów organizacyjnych.

Organizacje polskich kuratorów sądowych i służby więzienne zwróciły 
się do nas z prośbą o zorganizowanie szkoleń w Danii. Mogliśmy sprostać 
temu zadaniu, ponieważ Komitet Helsiński nawiązał bardzo dobrą i owocną 
współpracę z duńskim Departamentem Więziennictwa i Probacji (Department 
of Prison and Probation) oraz uzyskał fi nansowe wsparcie z duńskiego rządowe-
go Funduszu Demokratyzacji nowych wolnych państw we Wschodniej i Środ-
kowej Europie po 1989 roku. Fundusz ten fi nansował tego rodzaju inicjatywy. 
I tak przez ostanie dwie dekady gościliśmy wiele grup polskich i bałtyckich 
więzienników, kuratorów sądowych i pracowników socjalnych.

Probacja w Danii, a więc zakres prac kuratorów organizacyjnie podlega 
Departamentowi Więziennictwa i Probacji w ramach Ministerstwa Sprawie-
dliwości. W Danii nie funkcjonuje kuratorska służba sądowa. Duński system 
można nazywać kuratelą penitencjarną. Zadaniem służb kuratorskich, tak 
jak więziennictwa, jest wykonywanie wyroków sądowych i praca nad ogra-
niczeniem przestępczości.

Służby kuratorskie w Danii, tak jak w Polsce, w zasadzie wywodzą się z or-
ganizacji pozarządowych. W Danii już od początku XIX wieku działało tak zwa-
ne Towarzystwo Pomocy i Współpracy z Osobami Pozbawionymi Wolności i ich 
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Rodzinami. Pomoc ta rozpoczynała się już w trakcie pobytu w zakładzie karnym 
i była kontynuowana po wyjściu na wolność. W latach pięćdziesiątych w Danii do 
władzy doszła Socjaldemokracja i zaczęło się upaństwawianie wielu organizacji 
pozarządowych, zwłaszcza w obszarze spraw socjalnych. Organizacje wykonujące 
zadania probacyjne i pomocy postpenitencjarnej zostały włączone do Departamen-
tu Więziennictwa, który przyjął nazwę „Departament Więziennictwa i Probacji”.

Aby zdać sobie sprawę z zakresu zadań duńskich służb probacyjnych 
(kuratorskich), należy spojrzeć na całą strukturę Departamentu Więziennic-
twa i Probacji, gdyż część pracy kuratorów wykonywana jest również w za-
kładach karnych.

W Danii, której ludność obecnie wynosi 5,6 milionów, posiadamy: 
1) pięć więzień zamkniętych z 920 miejscami;
2) osiem więzień otwartych z 1380 miejscami;
3) Zakład Ellebæk z 118 miejscami dla pozbawionych wolności uchodźców 

starających się o azyl oraz dwa mniejsze oddziały z 17 miejscami w aresz-
tach w Åbenrå i Tønder;

4) areszty śledcze, w których również mogą odbywać kary skazani na bardzo 
krótkie wyroki (zwykle reszta kary do odbycia po zaliczeniu aresztu tym-
czasowego). Największy areszt tymczasowy znajduje się w Kopenhadze 
z 545 miejscami. Po całej Danii rozsianych jest 36 małych aresztów oraz 
cztery oddziały aresztów śledczych przy dużych więzieniach. Wszystkie 
one dysponują w sumie 1600 miejscami.

5) Służby Probacyjne, które pracują w 14 oddziałach w całej Danii, a w Kopen-
hadze jest jeden oddział zajmujący się wyłącznie nadzorem nad skazanymi 
na wykonywanie pracy na rzecz społeczeństwa. Służby te prowadzą także 
osiem pensjonatów (tzw. Halfway Houses) z 180 miejscami.

Wybrane dane statystyczneWybrane dane statystyczne

Więzienia i aresztyWięzienia i areszty

 1) liczba osób pozbawionych wolności na 100 000 mieszkańców Danii: 65;
 2) liczba wszystkich miejsc w więzieniach i aresztach śledczych: 4100;
 3) procent wykorzystania miejsc: 92%;
 4) liczba więźniów: około 2230/dzień;
 5) liczba aresztantów: 1200/dzień;
 6) liczba kobiet: 155/dzień;
 7) liczba uchodźców pozbawionych wolności: 50/dzień;
 8) liczba młodocianych poniżej 18 lat: 20/dzień (co odpowiada 0,6% wszyst-

kich osób pozbawionych wolności);
 9) liczba osób pozbawionych wolności innej narodowości niż duńska: 22%;
10) liczba przyjęć do zakładów karnych w ciągu roku: 17 200.
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Liczba skazanych pod nadzorem służb probacyjnychLiczba skazanych pod nadzorem służb probacyjnych
(oddziałów i pensjonatów)(oddziałów i pensjonatów)

1) odbywający karę w pensjonatach dziennie około: 165;
2) odbywający kary w domu z zastosowaniem dozoru elektronicznego: dzien-

nie ok. 160;
3) warunkowo zwolnieni lub ułaskawieni albo z warunkowym zawieszeniem 

wykonania kary: 8000/dziennie;
4) wywiady środowiskowe: ok. 10 000 w roku;
5) skazani na karę pracy na rzecz społeczeństwa: ok. 3600 w roku.

Z powyższych informacji statystycznych można wywnioskować, że więk-
szość klientów Departamentu Więziennictwa i Probacji nie odbywa kary 
w więzieniach lub aresztach, lecz przebywa na wolności i podlega służbom 
probacyjnym, których zadaniem jest nadzór, kontrola oraz pomoc osobom ska-
zanym na karę pozbawienia wolności z jej warunkowym zawieszeniem oraz 
skazanym warunkowo zwolnionym lub warunkowo ułaskawionym, a także 
pomoc osobom osadzonym w areszcie śledczym lub odbywającym karę pozba-
wienia wolności w innych miejscach niż zakłady karne. Dla tej grupy służby 
probacyjne sporządzają wywiady środowiskowe na użytek sądów. 

Do tych podstawowych zadań dochodziły stopniowo nowe obowiązki 
w trakcie wprowadzania kar alternatywnych, przed orzeczeniem których spo-
rządza się również wywiady środowiskowe. Skazani, wobec których orzeka 
się kary alternatywne, również zostali objęci dozorem. Chodzi tu o wyroki, 
w których orzeczono:
1) pracę na rzecz społeczeństwa,
2) odbywanie kary w domu pod dozorem elektronicznym,
3) obowiązek poddania się terapii. 

Trzecią grupę zadań służb probacyjnych można nazwać ogólnie i w skrócie 
przeciwdziałaniem przestępczości:
1) mentor młodych przestępców, 
2) działania w ramach programów PSP,
3) uczestnictwo w programach prewencyjnych bardziej ogólnego charakteru 

prowadzonych przez inne instytucje, organizacje i władze.

NadzórNadzór

Warunki nadzoru ustala w wyroku sąd lub przy warunkowych zwolnie-
niach i warunkowych ułaskawieniach administracyjnie Department Więzien-
nictwa.

Jak wynika z podanych na wstępie danych statystycznych, obecnie w Danii 
jest więcej skazanych odbywających kary wolnościowe i poddanych nadzorowi 
niż osadzonych w więzieniach i aresztach śledczych. Jest to skutek przemyśla-
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nej i konsekwentnej polityki karnej i zasad odbywania kar. Liczba miejsc w za-
kładach karnych w Danii w ciągu ostatnich 30 lat pozostawała niezmienna. 
Dopiero w ostatnich latach zwiększyła się o 500 miejsc. Wytłumaczenie tego 
można również znaleźć w tej statystyce: 22% populacji więziennej stanowią 
osoby innej narodowości, zwłaszcza drugie pokolenie imigrantów, których 
liczba od niedawna wzrasta dynamicznie. 

W Danii od wielu lat wprowadza się nowe formy kar alternatywnych, tak 
aby liczbę osadzonych zmniejszyć do minimum. Oczywiście te formy kary 
mogą być stosowane tylko wobec osób, które ocenia się, że są w stanie spełnić 
warunki, jakimi obwarowane są te kary – identycznie jak w przypadkach wy-
roków z zawieszeniem, warunkowych zwolnień i ułaskawień i odstąpienia od 
wymierzenia kary.

Celem nadzoru jest powrót przestępcy do społeczeństwa oraz utrzymanie 
go w normalnym funkcjonowaniu w społeczeństwie. Równocześnie ma to za-
pobiegać popełnianiu nowych przestępstw przez zabezpieczenie, że ustalone 
warunki będą spełniane. Nadzór polega z jednej strony na kontroli, a z drugiej 
na pomocy, wsparciu, poradnictwie i asyście. Skazany, wobec którego orze-
czono nadzór, musi stawiać się w ustalonych odstępach czasu w biurze służb 
probacyjnych u pracownika socjalnego (kuratora), który sprawuje nad nim 
nadzór, albo też sam jest zobowiązany przyjmować wizyty kuratora u siebie 
w domu. Zobowiązany jest ponadto zawiadamiać o każdej zmianie adresu lub 
innych większych zmianach w swojej życiowej sytuacji. W przypadku naru-
szania tych reguł ryzykuje, że zostanie osadzony w więzieniu.

Drugą funkcją duńskiego kuratora jest, jak już powiedziano, udzielanie 
indywidualnej pomocy i wsparcia na zasadzie „pomocy ku samopomocy”. Ce-
lem jest stworzenie nadzorowanemu (w Danii nazywają go klientem) godnych 
warunków socjalnych, a przede wszystkim znalezienie pracy i mieszkania, 
odbudowanie kontaktów z rodziną i przyjaciółmi lub stworzenie tzw. sieci 
więzi z otoczeniem, wsparcie w zagospodarowaniu wolnego czasu itd. Ważna 
jest też kontrola, czy skazany respektuje warunki okresu próby, czy spełnia 
nałożone na niego zobowiązania, np. czy nie pije alkoholu i nie używa narko-
tyków, czy chodzi do pracy lub do szkoły, czy stawia się punktualnie w miejscu 
wykonywania pracy na rzecz społeczeństwa itd. Jednym z takich warunków 
może być na przykład zakaz podejmowania pracy w szkołach, przedszkolach, 
świetlicach czy też klubach dla dzieci i młodzieży, jeżeli poddany nadzorowi 
został skazany za przestępstwo związane z pedofi lią. 

W pierwszym etapie nadzoru kurator wraz z klientem opracowują wspól-
nie plan działania, wytyczają zadania i cele, opisując dokładnie, co i jak ma być 
osiągnięte przy zakończeniu nadzoru. Kurator wspiera klienta w załatwianiu 
spraw w gminie jego miejsca zamieszkania, np. uzyskania pomocy socjalnej, 
zanim będzie w stanie sam się utrzymać, spraw w urzędach podatkowych, 
przyjęcie do pracy bądź szkoły itp.
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Służby kuratorskie w Danii można więc krótko charakteryzować jako organ 
zarówno kontroli, jak i pomocy. W Danii przestrzegana jest protestancka fi lo-
zofi a mówiąca, że zbyt dużo pomocy, bez stawiania jakichkolwiek warunków, 
ubezwłasnowolnia człowieka, a nawet uwłacza jego godności. Prowadzi także 
do wyuczonej bezradności. Należy pomagać w taki sposób, żeby klient nawet 
nie zauważył, że się go wspiera, żeby miał wrażenie, że on sam sobie pomógł. 
I wtedy jest szansa na to, że wyjdzie z nadzoru bądź zakładu i rozpocznie nowy 
etap życia. Należy jednak zaznaczyć, że łatwiej jest duńskim kuratorom wy-
konywać te zadania w taki sposób, gdyż duńskie służby socjalne funkcjonują 
efektywniej niż w Polsce. Mają większe możliwości i doświadczenie, bo służby 
te powstały już w 1849 roku, po uchwaleniu pierwszej demokratycznej konsty-
tucji, której dwie trzecie przepisów nadal obowiązuje. Dobrze zorganizowane 
służby doskonalono przez cały czas i rozszerzano zakres pomocy społecznej, 
obejmujący w zasadzie każdy możliwy aspekt życia obywatela w społeczeń-
stwie. Siatka bezpieczeństwa socjalnego jest tak gęsta, że w zasadzie trudno 
spaść na sam dół. Służby kuratorskie utrzymują bardzo ścisły kontakt i współ-
pracę z tymi służbami i w pewnym momencie część swych zadań przekazują 
wydziałom pomocy społecznej, ale w okresie nadzoru występują nieraz jako 
rzecznicy swego klienta, domagając się udzielenia mu odpowiedniej pomocy, 
którą zapewniają ustawy socjalne.

W każdym zakładzie karnym zatrudniony jest pracownik socjalny. To nie 
jest kurator, ale pracownik służby więziennej dbający o to, żeby człowiek pozba-
wiony wolności nie pozostawił żadnych niezałatwionych spraw poza murem 
więzienia czy aresztu, takich jak opieka nad rodziną, nieletnimi dziećmi czy 
nawet zabezpieczenie zapłaty za czynsz, gdyż inaczej osadzony straci miesz-
kanie i nie będzie miał dokąd wrócić. Powrót na ulicę to pierwszy krok, gdy 
przy napotykaniu trudności życiowych zwolniony staje się „klientem drzwi 
obrotowych”. I tutaj kurator jest jakby katalizatorem między służbami więzien-
nymi, wymiarem sprawiedliwości a służbami pomocy społecznej, gdyż często 
podejmuje on działania jeszcze przed zapadnięciem wyroku i przed opuszcze-
niem zakładu karnego przez swojego klienta.

W pierwszej fazie nadzoru klient musi zwykle stawiać się w lokalnym biu-
rze służb probacyjnych co 14 dni, a po ustabilizowaniu sytuacji życiowej – raz 
na miesiąc. W większości przypadków nadzór trwa rok, lecz gdy do końca 
orzeczonej kary warunkowego pozbawienia wolności lub warunkowego 
zwolnienia pozostał dłuższy okres, można orzec długotrwały nadzór. Wobec 
skazanych cierpiących na choroby psychiczne orzeka się długotrwałe okresy 
nadzoru, które jednak nie mogą przekraczać pięciu lat. 

Wywiad środowiskowy musi zostać sporządzony w sprawach, w których 
wysoce prawdopodobne jest, iż zapadnie wyrok pozbawienia wolności, w tym 
orzeczenie warunku pracy na rzecz społeczeństwa, orzeczenie kary wolno-
ściowej albo też odstąpienie od orzeczenia kary, a także w sprawach, w których 
mogą być zastosowane inne środki prawne. To zazwyczaj władze oskarży-
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cielskie, rzadziej obrońcy, zwracają się do służb probacyjnych o sporządzenie 
wywiadu środowiskowego. Duńskie wywiady środowiskowe wymagają dużo 
dokładniejszych badań niż te, które przeprowadza się w Polsce. Wywiady śro-
dowiskowe muszą trafi ć w odpowiednim czasie przed rozprawą do sądu, aby 
orzekający sędziowie mogli się z nimi zapoznać i rozważyć, czy są dobre roko-
wania co do tego, że w przypadku wymierzenia kary pozbawienia wolności 
z zawieszeniem lub alternatywnej kary wolnościowej skazany będzie w stanie 
spełnić wszystkie warunki, dla jakich te kary się orzeka, i czy taka kara bę-
dzie skuteczna. Warunków tych może być dosyć dużo i mogą być chwilami też 
uciążliwe. Należy podkreślić, że opinia kuratora ma dla sędziego niemal de-
cydujące znaczenie. Wymierzając karę bezwzględnego pozbawienia wolności 
wbrew opinii kuratora, sędzia musi dobrze uzasadnić, dlaczego nie przychylił 
się do jego opinii. Porównanie wymiaru sprawiedliwości i służb kuratorskich 
do naczyń połączonych jest bardzo trafne, z tym że w Danii nie mówi się, kto 
czy też jaki element naczynia połączonego jest ważniejszy, ponieważ wszyscy 
są równie istotni.

Wywiad środowiskowy opisuje sytuację rodzinną oskarżonego, jego wy-
kształcenie, zatrudnienie i jego położenie na rynku pracy, warunki ekonomicz-
ne, ewentualne problemy z nadużywaniem alkoholu lub uzależnieniem od 
narkotyków, psychiczny i fi zyczny stan zdrowia, sposób spędzania wolnego 
czasu, krąg znajomych i przyjaciół. Kurator opracowuje wywiad na podstawie 
rozmów z oskarżonym i stara się udokumentować podane przez niego fakty, 
zwracając się (ale tylko za jego zgodą) do rozmaitych osób i instytucji, takich 
jak gminny wydział spraw socjalnych, urząd podatkowy, szkoły, internaty, 
świetlice, kluby sportowe, zakłady wychowawcze czy karne, policja, lekarz 
i szpitale, rodzina itp.

Kurator ocenia, czy klient kwalifi kuje się do wymierzenia mu kary w za-
wieszeniu, a także to, w jakich warunkach będzie w danej sytuacji celowe oraz 
konieczne i korzystne poddanie klienta nadzorowi kuratorskiemu. W ostat-
nich kilku latach służby kuratorskie w Danii sporządzały około 10 000 takich 
wywiadów rocznie.

Służby kuratorskie w bardzo szerokim zakresie współpracują ze służba-
mi więziennymi. Kuratorzy odgrywają ważną rolę wobec osób tymczasowo 
aresztowanych. Już przed upływem dwóch tygodni od chwili aresztowania 
kurator odwiedza aresztowanego i pomaga mu nawiązać kontakt ze służbami 
socjalnymi gminy zamieszkania, z pracodawcą oraz rodziną. W czasie aresztu 
tymczasowego przeprowadza się badania czy wywiad środowiskowy i już na 
tym etapie kuratorzy zastanawiają się, w jaki sposób można pomóc areszto-
wanemu po odbyciu ewentualnie wymierzonej kary lub po jego zwolnieniu 
z aresztu albo odbyciu ewentualnej kary wolnościowej. Ten pierwszy kontakt, 
w pierwszym okresie aresztu tymczasowego jest niezwykle istotny, gdyż ma 
zapobiegać ewentualnemu załamaniu, daje oparcie i pozwala aresztowanemu 
wierzyć, że jeszcze ma jakieś perspektywy. Wywiad środowiskowy w pew-
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nym stopniu wpływa na wymiar sprawiedliwości, w większości przypadków 
zwiększa szanse na wyrok z zawieszeniu bądź na karę wolnościową. Ułatwia 
przygotowanie aresztowanego do wyjścia na wolność – obojętnie, czy wycho-
dzi on jako skazany na karę wolnościową czy jako uniewinniony, czy też po 
odbyciu kary pozbawienia wolności.

Kara pozbawienia wolności i jej wykonywanieKara pozbawienia wolności i jej wykonywanie

Populacja więzienna w Danii jest bardzo mała, 65 na 100 000 mieszkańców, 
jak wynika z przedstawionej powyżej statystyki. Ludność w Danii wynosi 
obecnie około 5,6 mln. Do niedawna w duńskich więzieniach i aresztach 
było tylko 3600 miejsc. Ostatnio liczbę miejsc podwyższono do około czte-
rech tysięcy. Zbudowano nowe, supernowoczesne więzienie na Jutlandii. 
Trzeba tutaj wspomnieć, że dyrektor generalny William Rentzman – wielki 
przyjaciel Polski – przy wielu okazjach publicznie podkreśla i zarzeka się, że 
więcej więzień nie będzie budowanych. Uważa, że polityka karna i działa-
nia prewencyjne powinny być prowadzone tak, aby nie trzeba było orzekać 
więcej wyroków bezwzględnego pozbawienia wolności oraz aby w szerokim 
zakresie korzystać z możliwości warunkowego zwolnienia i zawieszenia wy-
konania kary.

Mój przedmówca Pan profesor Lelental przytoczył bardzo dużo cyfr, po-
równując, ile osób i jaki procent zostaje skazanych w różnych krajach na karę 
bezwzględnego pozbawienia wolności i na karę w zawieszeniu. Wynikałoby 
z tego, że polityka karna w Danii nie jest restrykcyjna, bo to tylko 5 czy 6%. 
Trzeba jednak wiedzieć, że w Danii jest taki przepis, który tak jak w Polsce 
stanowi, że po odbyciu dwóch trzecich kary, a w niektórych przypadkach 
nawet jej połowy, może nastąpić warunkowe zwolnienie. Z duńskich staty-
styk wynika, że tylko jednej trzeciej skazanych odmawia się warunkowego 
zwolnienia. Poza tym sądy mają do wyboru więcej kar wolnościowych. Wa-
runkowe zwolnienie może w Danii nastąpić już wówczas, gdy orzeczona kara 
pozbawienia wolności jest dłuższa niż cztery miesiące. Natomiast ogromna 
jest liczba wyroków z orzeczoną karą poniżej czterech miesięcy, skoro prze-
ciętna orzeczona kara pozbawienia wolności w Danii wynosi sześć miesięcy. 
I to między innymi tłumaczy ten niski wskaźnik. Weryfi kując dane podane 
przez profesora Lelentala, należy jednak pamiętać, że wyroki duńskie, zwłasz-
cza jeśli chodzi o pozbawienie wolności, są bardzo łagodne. Uczestniczyłam 
w kilku sprawach sądowych, w których oskarżeni Polacy płakali, obawiając 
się, ile to oni lat spędzą w więzieniu, a potem gdy odczytano wyrok, pytali, czy 
na pewno dobrze przetłumaczyłam wyrok, czy się nie pomyliłam, że to tylko 
dwa miesiące, a nie dwa lata, czy trzy miesiące, a nie trzy lata. Trzeba także 
zauważyć, że po odbyciu dwóch trzecich kary osadzony ma prawo domagać 
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się warunkowego zwolnienia. W przypadku odmowy ze strony Departamentu 
Więziennictwa osadzony może zażalić się do właściwego sądu rejonowego, do 
sędziego, który zajmuje się sprawami penitencjarnymi. Dyrekcja więzienia, któ-
ra rozpatruje wnioski o warunkowe zwolnienie, musi merytorycznie uzasad-
nić, dlaczego nie przychylono się do danego wniosku. Obecnie nawet dyrekcje 
więzień rozpatrują sprawy o warunkowe zwolnienia niemal automatycznie, 
nawet bez wniosku osadzonego. Zdarzały się takie przypadki, że osadzeni 
woleli zostać i przezimować w więzieniu, ale władze zakładu karnego muszą 
rozpatrywać sprawy o warunkowe zwolnienie i zwalniać, gdy mija ustawowy 
termin. Z drugiej strony bywały też sytuacje, kiedy osadzeni skarżyli się do 
ombudsmana (rzecznika praw obywatelskich), jeżeli nie zostali automatycznie 
zwolnieni nawet bez ich wniosku po odbyciu dwóch trzecich kary. Warunko-
we zwolnienie traktuje się jako prawo osadzonych.

Niski procent wyroków z zawieszeniem wykonania kary można jeszcze 
wytłumaczyć sposobem i warunkami odbywania kary pozbawienia wolności 
w Danii.

Z przytoczonej statystki wynika, że znaczna większość osadzonych odby-
wa kary w więzieniach otwartych. Skazanych kieruje się przede wszystkim 
do więzień otwartych, a dopiero w przypadku oddalenia się z zakładu bez 
zezwolenia lub z powodu nieakceptowanego zachowania osadzonego może 
nastąpić jego przeniesienie do zakładu zamkniętego. Przy wyborze typu za-
kładu bardzo pomocne są wywiady środowiskowe i dokładny opis osobowości 
skazanego.

Decyzję o tym, do jakiego typu więzienia skieruje się skazanego, podejmu-
je nie sędzia, lecz Dyrekcja Departamentu Więziennictwa, czyli odpowiednik 
polskiego Centralnego Zarządu Służby Więziennej. Może ona również podjąć 
decyzję o przeniesieniu osadzonego z zakładu zamkniętego do otwartego, 
jeżeli jego zachowanie pozwala przypuszczać, że będzie on przestrzegał regu-
laminu tego zakładu. Zmiana taka traktowana jest często jako przygotowanie 
osadzonego do życia na wolności. W więzieniu otwartym istnieją możliwości, 
aby osadzeni chodzili do pracy i wracali po południu. Nie tracą więc kontaktu 
z rynkiem pracy. Mogą też podejmować bądź kontynuować naukę, nawet na 
uniwersytecie – w więzieniach napisano wiele prac magisterskich i dyserta-
cji doktorskich. Osadzeni mają też dużo możliwości kontaktów z rodziną 
i przyjaciółmi, a więc kara w Danii nie jest tak uciążliwa jak kara odbywana 
w polskich więzieniach. Należy przy tym podkreślić, że wśród czterech tysięcy 
miejsc w zakładach karnych najwięcej jest ich właśnie w zakładach otwartych. 
Oczywiście nie mówię tu o aresztach śledczych. Te oczywiście są zamknięte.

W Danii panuje fi lozofi a karania, zdobywająca coraz więcej zwolenni-
ków, propagująca, że kara powinna być szybka i odpowiednio dotkliwa, ale 
nie może być dotkliwa do tego stopnia, by niszczyć osobowość osadzonego. 
Nie powinna być też zbyt długa, bo wówczas traci swój sens. Wystarczy tzw. 
kuracja szokowa; dwa czy trzy miesiące w więzieniu zamkniętym, później 
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ewentualnie więzienie otwarte, a szanse na resocjalizację są dużo większe niż 
u osadzonego przebywającego powyżej dwóch lat w więzieniu zamkniętym. 
Mówi się, że kara powyżej dwóch lat w więzieniu zamkniętym może działać 
tylko negatywnie. 

Niską populację więzienną w Danii udaje się utrzymać między innymi 
dzięki temu, że w zasadzie młodociani nie trafi ają do więzienia. Odbywają oni 
kary w placówkach socjalno-pedagogicznych prowadzonych przez samorządy 
regionu. Do zakładów karnych trafi ają w drodze wyjątku, jeżeli placówki te 
oceniają ich (m.in. na podstawie wywiadu środowiskowego i zachowania) jako 
niebezpiecznych lub jeżeli podejmowali próby ucieczki bądź udało im się zbiec 
z zakładu. Do pewnego stopnia można je porównać do polskich zakładów wy-
chowawczych, ale w Danii są one dużo mniejsze, gdyż uważa się, że zebranie 
wielu młodocianych w jednym miejscu uruchamia rozmaite, niekorzystne re-
akcje. W placówkach tego typu przebywa maksymalnie 24 osób i dodatkowo 
tworzy się tam dwa oddziały – po 12 osób, które nie mają ze sobą kontaktu. 
Są to zatem małe placówki i to różnego typu, co pozwala zawsze znaleźć 
placówkę, której profi l pedagogiczny, programy terapeutyczne i prowadzona 
w nich szkoła są odpowiednie dla danego młodego skazanego.

Placówki takie są również prowadzone przez organizacje pozarządowe czy 
związki wyznaniowe, np. przez znaną też w Polsce tzw. Szkołę im. Hansa Chri-
stiana Kofoeda (Instytut Resocjalizacji i Pomocy Społecznej), prowadzącą pen-
sjonat, w którym przebywa obecnie prawie 46 młodych zagrożonych zejściem 
na drogę przestępstwa lub odbywających tam alternatywną karę pozbawienia 
wolności albo też zwolnionych z zakładów karnych bądź wychowawczych. 
Nad mieszkańcami tego pensjonatu czuwają pedagodzy społeczni, a kuratorzy 
sprawują nadzór. I muszę w tym miejscu podkreślić, że właśnie te placówki 
prowadzone przez organizacje pozarządowe rozwijają godną naśladowania 
współpracę, zarówno ze służbami kuratorskim, z władzami więziennymi, jak 
i regionalnymi władzami socjalnymi ponoszącymi koszty utrzymania takich 
placówek, gdyż to na nich spoczywa obowiązek ich tworzenia. Z tego to mię-
dzy innymi względu są bardzo zainteresowane resocjalizacją młodych ludzi 
i działaniami prewencyjnymi. W Danii wiele instancji i organizacji pozarządo-
wych prowadzi wspólnie poważną i na dużą skalę pracę profi laktyczną wśród 
młodzieży.

Kiedyś Profesor Lelental zapytał, czy to prawda, że tylko 14 młodych ludzi 
poniżej 18 lat przebywa w więzieniach duńskich? Dziś jest ich nieco więcej, 
dokładnie 20, ale i tak jest to mało, bo reszta przebywa – jeżeli już muszą być 
pozbawieni wolności – w placówkach socjalno-pedagogicznych. Placówki te też 
są albo typu zamkniętego, albo otwartego. I tutaj kuratorzy mają ogromne pole 
do działania, ponieważ te placówki nie należą do Departamentu Więziennictwa 
i w każdej chwili mogą przekazywać młodocianych do więzień. Kuratorzy spra-
wują nadzór nie tyle nad danym młodym przestępcą, ile nad tym, czy placówki 
te są prowadzone w odpowiedni sposób, czy spełniają określone wymogi. 
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Tę regulację odbywania kar przez młodocianych wprowadzono w Danii już 
bardzo dawno, jeszcze przed ratyfi kacją Konwencji o Prawach Dziecka. Obec-
nie, aby spełnić wymogi tej Konwencji, utworzono przy niektórych więzieniach 
małe oddziały najwyżej z ośmioma miejscami, dla osadzonych poniżej 18 lat. 
Oddziały te są całkowicie odizolowane od pozostałych części więzienia.

Kary alternatywneKary alternatywne

Szczególnie często orzekany jest obowiązek pracy na rzecz społeczeń-
stwa – jako kara samoistna bądź jako jeden z warunków przy zawieszeniu 
kary pozbawienia wolności lub warunkowym zwolnieniu. W tym ostatnim 
przypadku zastępuje ona część kary pozbawienia wolności pozostałej do odby-
cia. Jeżeli praca na rzecz społeczeństwa wymierzana jest jako kara samoistna, 
to kara więzienia, którą zastępuje, nie może przekraczać roku. Najczęściej karę 
tę stosuje się wobec skazanych za przestępstwa popełnione z chęci zysku lub 
w ruchu drogowym (jazda po spożyciu alkoholu lub bez prawa jazdy). Zdarza-
ją się też przypadki jej wymierzenia za napady, rozboje i przestępstwa związa-
ne z narkotykami. Na karę tę każdego roku skazywanych jest około czterech 
tysięcy osób i obserwuje się tendencje do jej częstszego stosowania. W Kopen-
hadze, jak już wspomniałam, jest nawet specjalny oddział służb probacyjnych, 
w którym kuratorzy zajmują się tylko nadzorem nad wykonywaniem pracy 
społecznie użytecznej i wyszukiwaniem odpowiednich miejsc pracy. Muszą to 
być instytucje publiczne bądź organizacje pożytku publicznego. Może to być 
duński kościół narodowy. Nie jest to łatwe zadanie, gdyż warunkiem jest to, 
że do wykonania tej pracy nie ma możliwości zatrudnienia opłacanego pra-
cownika. Ten warunek wywalczyły związki zawodowe, a więc praca ta nie 
będzie wykonana, jeżeli nie powierzy się jej skazanemu na pracę społecznie 
użyteczną. Kuratorzy, wyszukując miejsca wykonywania pracy, oceniają, czy 
odpowiadają one ustalonym standardom. Kuratorzy zawierają też umowy 
z organizacjami pożytku publicznego oraz instytucjami publicznymi goto-
wymi przyjąć zobowiązanych do takiej pracy. W umowie określa się, kiedy 
skazany na pracę społecznie użyteczną będzie przychodził, jak często oraz 
ile godzin ma tam odpracować za każdym razem. Ustawa określa, że obowią-
zek taki można nałożyć w wymiarze co najmniej 30 godzin, a maksymalnie 
w wymiarze 240 godzin. Godziny te skazany odpracowuje w czasie wolnym 
od swej pracy zawodowej bądź nauki, najczęściej w czasie weekendu. Godziny 
te odpracowuje w okresie od 4 do 12 miesięcy, lecz muszą zostać odpracowane 
przed upływem okresu nadzoru. Współpraca między kuratorem a miejscem 
przyjmującym do pracy skazanego jest bardzo ścisła. Kurator może bez uprze-
dzenia zjawić się z wizytą kontrolną. Jeżeli skazany na przykład spóźni się 
o pięć minut, to już jest telefon do kuratora. Pięć minut spóźnienia wystarczy, 
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aby kurator wydał pierwsze ostrzeżenie. Można więc tu mówić o bardzo efek-
tywnej kontroli. To oczywiście pociąga za sobą konsekwencje. Jeżeli skazany 
nie stawi się do pracy lub spóźni się trzy razy, to zostaje skierowany do odbycia 
kary w zakładzie karnym. Karę wolnościową, jeżeli warunki, na jakich została 
wymierzona, nie są wypełniane, można zawsze zamienić na karę bezwzględ-
nego więzienia i to już bez dłuższego procesu. Klient trafi a wówczas bardzo 
szybko do więzienia. 

Inną karą alternatywną stosowaną coraz częściej jest odbywanie kary 
w domu z nadzorem elektronicznym, tzw. obrączką elektroniczną, która wy-
syła sygnały do centrali kontrolującej, czy dany skazany przebywa w domu, 
a jeżeli opuszcza go, to czy zgodnie z ustalonym rozkładem jego zajęć (praca 
bądź nauka) poza domem. Centrala zna dokładny plan zajęć skazanego i wie, 
kiedy może on wyjść z domu i na jak długo. Kurator przeprowadza w każ-
dym przypadku badanie, czy dany skazany kwalifi kuje się do tej formy kary 
i czy jest w stanie spełnić wszystkie warunki. W ostatnim czasie karę w tej 
formie odbywa około 160 skazanych na dzień. Stosuje się ją wobec skazanych 
na karę pozbawienia wolności nie dłuższą niż trzy miesiące. Z reguły kara ta 
nie może być stosowana w przypadku przestępstw związanych z nielegalnym 
posiadaniem broni lub (i oraz) materiałów wybuchowych. Skazany zaintere-
sowany tą formą kary może złożyć wniosek o jej zastosowanie. Departament 
Więziennictwa i Probacji decyduje, czy wnioskodawca spełnia warunki wyma-
gane do odbycia kary w takiej formie. Wniosek może być uwzględniony tylko 
wówczas, gdy spełnione są liczne warunki, a więc wnioskodawca musi mieć 
pracę i odpowiednie mieszkanie, a jeżeli mieszka z małżonkiem lub z part-
nerem, to muszą oni zaakceptować tę formę kary i jej konsekwencje. Oprócz 
tego wnioskodawca musi zgłosić swoje uczestnictwo w programach prewencji 
kryminalnej prowadzonych przez Departament Więziennictwa i Probacji oraz 
zaakceptować niezapowiedziane wizyty kuratora w swoim domu, przycho-
dzącego pobrać próbkę moczu i wykonać test na stwierdzenie, czy skazany nie 
pije alkoholu ani nie używa narkotyków lub innych zabronionych prawem sub-
stancji. Kurator kontroluje, czy skazany spełnia wszystkie nałożone warunki 
i stawia się na wszystkie ustalone w planie zajęcia. Jeżeli narusza warunki lub 
nie respektuje ustalonego planu zajęć, zostaje skierowany do więzienia w celu 
odbycia pozostałej części kary. Jeżeli chodzi o odbywanie kary w domu pod 
nadzorem elektronicznym, to tutaj obawy, że jest to podwajanie wydatków, nie 
są do końca uzasadnione. Nadzór elektroniczny nie ogranicza się do kontroli, 
nie sama elektronika odgrywa tu rolę. Ta forma kary ma raczej na celu wspar-
cie skazanego, udzielenie pomocy i wskazówek w powrocie na legalną drogę 
życia, bez niepotrzebnego i szkodliwego pobytu w więzieniu, które może go 
tylko stygmatyzować. Pozwala mu utrzymać pracę lub kontynuować naukę, 
zatrzymać mieszkanie i nie rozbijać rodziny. Te zyski są tutaj raczej trudne do 
wyliczenia, ale statystyki recydywy wskazują, że w przypadku kar wolnościo-
wych jest ona niższa niż w przypadku kar pozbawienia wolności.
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Chciałabym się jeszcze ustosunkować do uwag o wysokich kosztach tej 
formy kary. Dozór elektroniczny w Danii wprowadzono między innymi dlate-
go, aby nie budować nowych więzień, bo to jest bardzo kosztowne i poza tym 
uznaje się kary alternatywne za bardziej racjonalne. Oprócz tego jest to roz-
wiązanie tańsze, bo pozwala uniknąć sytuacji, kiedy człowiek, który popełnił 
czyn o niskiej szkodliwości społecznej, znajdzie się w więzieniu. Oczywiście 
nie wobec każdego skazanego może być zastosowana ta forma kary – nie wo-
bec gwałciciela, zabójcy czy pedofi la. Stosowana jest najczęściej wobec kierow-
ców prowadzących pojazdy mechaniczne będących pod wpływem alkoholu. 
Mogą być oni skazani na dozór elektroniczny, ale pod warunkiem, że będą 
uczestniczyli w programach antyalkoholowych. 

Odbywanie kary poza zakładami karnymiOdbywanie kary poza zakładami karnymi
Departamentu Więziennictwa i ProbacjiDepartamentu Więziennictwa i Probacji

W ustawach: karnej (§ 68 oraz § 69) oraz o wykonaniu kar (§ 78), są zapisy, 
które mówią, że kara bezwzględnego pozbawienia wolności nie musi być od-
bywana w zakładzie karnym należącym do Departamentu Więziennictwa, ale 
można orzec tak zwane alternatywne wykonanie kary pozbawienia wolno-
ści wówczas, gdy orzeczono obowiązek poddania się leczeniu. Oznacza to na 
przykład, że narkomana zamiast do więzienia można skierować do placówki 
prowadzącej leczenie odwykowe; podobnie może być z alkoholikiem. Nawet 
osoby, u których psycholodzy czy psychiatrzy stwierdzili podwyższony po-
ziom agresji wymagający leczenia, mogą być kierowane do odpowiedniej pla-
cówki terapeutycznej. Kuratorzy sprawują tu stałą kontrolę nad wykonaniem 
tych orzeczeń. W przypadkach orzeczenia przymusowego leczenia kuratorzy 
sprawują nie tylko nadzór nad skazanym, ale też koordynują pracę między 
instancjami, które zajmują się skazanym. Mogą to być na przykład oddział lub 
szpital psychiatryczny, wydział socjalny gminy skazanego, placówka, w której 
zamieszkuje, a także prokurator.

Gdy przymusowe leczenie w pierwszej fazie ma miejsce w szpitalu, a póź-
niej kontynuowane jest ambulatoryjnie, wówczas powiadamiany jest kurator, 
którego zadaniem jest kontrola nad przebiegiem leczenia i tego, czy skazany 
stawia się na wyznaczone konsultacje. Decyzję o ewentualnym ponownym 
umieszczeniu skazanego w szpitalu podejmuje ordynator wspólnie z Departa-
mentem Probacji.

Na podstawie tego samego § 78 ustawy o wykonaniu kar skazani, którym 
potrzebne są specjalne terapie, mogą odbywać orzeczoną karę pozbawienia 
wolności w szpitalach, specjalistycznych placówkach terapeutycznych lub 
w innego rodzaju placówkach, w tym w pensjonatach Departamentu, a nawet 
w rodzinach zastępczych lub we własnym domu. Młodociani poniżej 18 lat 
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kierowani są, jak już wspomniano, do placówek pedagogiczno-socjalnych lub 
innych placówek terapeutycznych, chyba że względy bezpieczeństwa prze-
mawiają przeciwko temu. Również i w tych przypadkach kuratorzy sprawują 
nadzór nad wykonaniem kar.

Zatem zadania kuratorów przy alternatywnych formach kar i alternatyw-
nym odbywaniu kary pozbawienia wolności są bardzo różnorodne i niezwykle 
ważne. Kontrola nad przeprowadzeniem kuracji antyalkoholowych, antynar-
kotykowych lub innych jest znaczącym elementem ich zadań, gdyż w Danii 
najwięcej przestępstw jest popełnianych właśnie albo z powodu nadużywania 
alkoholu, albo narkotyków, albo też problemów wynikających z braku umiejęt-
ności radzenia sobie z opanowaniem agresji. Dlatego kuratorzy współuczestni-
czą w najrozmaitszych programach realizowanych zarówno w zakładach kar-
nych, jak i poza murami więziennymi. Kuratorzy mają też obowiązek zalecać je 
swoim klientom oraz skłaniać ich do uczestnictwa w odpowiednich kuracjach 
i programach.

Kary wolnościowe czy też warunkowe zawieszenie kary, przerwa w karze 
albo warunkowe zwolnienie orzekane są bardzo często, pod warunkiem że – 
o ile zachodzi taka potrzeba – skazany będzie uczestniczył w tych programach. 
Kuratorzy mają kontakt z placówkami prowadzącymi takie programy czy też 
kuracje odwykowe. Jeżeli skazany nie zjawi się choćby raz lub spóźni nawet 
tylko o pięć minut, to kurator natychmiast zostaje o tym zawiadomiony. 

Działalność w zakresie prewencji przestępczościDziałalność w zakresie prewencji przestępczości

Współpraca PSP, tj. między policją, jednostkami socjalnymiWspółpraca PSP, tj. między policją, jednostkami socjalnymi
i oddziałami psychiatrycznymii oddziałami psychiatrycznymi

W 2009 roku duński parlament przyjął ustawę, na mocy której osobom 
szczególnie narażonym na zejście na drogę przestępczą lub ponowne popeł-
nianie przestępstw należy zapewnić wsparcie i pomoc ze strony władz i od-
powiednich instytucji. Działania te sformalizowano w ramach współpracy 
PSP w każdym okręgu policyjnym. Jest to swego rodzaju forum, na którym 
pracownicy wymienionych uczestników współpracy koordynują swoje działa-
nia i wzajemnie pomagają sobie rozwiązywać szczególnie skomplikowane pro-
blemy, do czego są powołani. Służą tutaj swoją ekspertyzą i doświadczeniem, 
a często także środkami. W tej współpracy chodzi o najsłabszych, najbardziej 
narażonych obywateli, którzy pozostawieni sami sobie zapełniliby więzienia 
i szpitale.

We współpracy tej uczestniczą również służby probacyjne, już choćby z ra-
cji tego, że sprawują nadzór nad psychicznie chorymi sprawcami przestępstw 
i w związku z tym utrzymują ścisły kontakt z oddziałami psychiatrycznymi 
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oraz gminnymi wydziałami spraw socjalnych, koordynując ich działania. Ku-
ratorzy omawiają z pracownikami socjalnymi długofalowe plany działania dla 
konkretnego klienta, opracowują je i w ten sposób wspierają władze gminne, 
a równocześnie mogą uzyskiwać pomoc w swojej pracy.

Niedawno opracowano broszurę o tej formie współpracy będącą inspiracją 
do jej dalszego i szerszego rozwijania. 

Współpraca SSP, tj. między szkołą, jednostkami socjalnymi i policjąWspółpraca SSP, tj. między szkołą, jednostkami socjalnymi i policją

Już od bardzo dawna podejmowany jest ten rodzaj współpracy, mającej 
na celu zapobieganie przestępczości wśród młodzieży w wieku szkolnym. 
Współpraca ta w ostatnim czasie objęła również grupę wiekową w przedziale 
18–25 lat. Tę część działalności nazywa się popularnie SSP+, w której kurato-
rzy odgrywają coraz aktywniejszą rolę w konkretnych przedsięwzięciach na 
poziomie lokalnym, np. organizują spotkania informacyjne dla młodzieży, ro-
dziców i nauczycieli oraz pracowników socjalnych, utrzymują bliski kontakt 
z zagrożonymi grupami, udzielają pomocy w groźnych sytuacjach, aktywi-
zują społeczność lokalną do działań na rzecz młodzieży, opracowują katalog 
pomysłów działań prewencyjnych itd.

W celu zapewnienia długofalowej pomocy kuratorzy od 2006 roku zobo-
wiązani są do koordynacji planów działań podejmowanych wobec konkretnego 
klienta z działaniami pracowników socjalnych gminy w sprawach, w których 
funkcje kuratorów i służb socjalnych gminy się krzyżują. Doświadczenie poka-
zuje, że współpraca ta sprzyja zapobieganiu popełniania nowych przestępstw 
przez klientów na wolności oraz przygotowaniu zwolnienia z zakładu karne-
go, co jest szczególnie ważne dla podanej wyżej grupy wiekowej. 

Z uwagi na potrzeby tej właśnie grupy służby probacyjne podjęły nową 
formę działań prewencyjnych zwaną „Akcją MENTOR”. 

Akcja MENTORAkcja MENTOR

Polega na udzielaniu pomocy młodym ludziom (w wieku od 15 do 25 lat) 
opuszczającym zakłady karne lub placówki socjalno-pedagogiczne. Mentor 
nawiązuje kontakt z młodym człowiekiem jeszcze przed wyjściem na wolność, 
aby przygotować go i pomóc w załatwianiu wielu spraw praktycznych, a póź-
niej wspiera go w rozpoczęciu uczciwego życia bez nałogów i przestępczości. 
Mentorami mogą zostać ludzie z najrozmaitszym wykształceniem. Najważniej-
szymi cechami mentora są: umiejętność nawiązania kontaktu i dialogu z mło-
dymi, postawa i styl życia mogący stać się pozytywnym wzorem, jego zaanga-
żowanie w integrację swojego podopiecznego ze społeczeństwem, gotowość 
do udzielania pomocy w nawiązaniu kontaktów socjalnych oraz w odbudowie 
zerwanych często więzi z rodziną, umiejętność przywrócenia u niego wiary 
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w siebie i swoje możliwości, wzmocnienia poczucia odpowiedzialności za ży-
cie swoje i bliskich, a także zachęcenia do podjęcia pracy lub nauki i wspierania 
w tym. Rola mentora polega też na udzielaniu dobrych rad. Została zorganizo-
wana jako pomoc, a nie kontrola, choć w praktyce w kontaktach z podopiecz-
nym mogą występować pewne elementy kontroli. Może jednak tutaj być tylko 
mowa o nieformalnej społecznej kontroli, a nie o bezpośredniej formalnej, do 
jakiej zobowiązany jest kurator lub inne władze.

Służby probacyjne rekrutują mentorów i oferują swoim klientom tego ro-
dzaju pomoc. Młodzi ludzie mogą też sami zwracać się do kuratorów z wnios-
kiem o przydzielenie im mentora. Uważa się, że tego rodzaju pomoc odgrywa 
bardzo ważną rolę w resocjalizacji i reintegracji młodych ludzi, którzy weszli 
w konfl ikt z prawem, oraz zapobiega ich powrotowi do przestępstwa. 

W duńskich służbach probacyjnych zatrudnionych jest w pełnym wy-
miarze godzin 470 osób. Są to kuratorzy z wykształceniem typowym dla pra-
cowników socjalnych oraz personel administracyjny i biurowy. Oprócz tego 
kuratorom pomagają osoby sprawujące funkcje kontrolne oraz sporządzające 
wywiady środowiskowe (sprawdzane i zatwierdzane przez kuratorów). Te 
ostatnie dwie grupy za wykonane działania otrzymują honoraria i nie pracują 
w pełnym wymiarze godzin, a zależnie od potrzeb danego oddziału, z którym 
zawarły umowę.

W ośmiu pensjonatach Departamentu Więziennictwa zatrudnionych jest 
167 pracowników. Są to przeważnie pedagodzy społeczni oraz pracownicy 
socjalni, którzy pełnią też część funkcji kuratorów.

Kuratorzy są w stanie wykonywać swe liczne zadania, ponieważ mają bar-
dzo dobrze zorganizowaną pracę. Posiadają do dyspozycji samochód służbowy, 
komputer i dostęp do Internetu. Każdy z nich korzysta z pomocy sekretarki, 
aby nie tracić cennego czasu na zadania, które mogą być wykonane przez per-
sonel biurowy. Dzięki temu praca kuratora może być bardziej efektywna. 

Ocenę duńskiej struktury kar, działania służb więziennych, służb probacyj-
nych i socjalnych można między innymi oprzeć na wskaźniku recydywy, który 
jest różny dla różnych grup osadzonych oraz klientów służb probacyjnych.

W 2008 roku przedstawiał się on następująco:
1) ogólny procent recydywy – 22%;
2) dla skazanych, którzy odbyli bezwarunkową karę pozbawienia wolności – 

30%;
3) dla skazanych na pracę społecznie użyteczną – 16%;
4) dla skazanych, którzy odbyli karę w domu pod elektronicznym nadzo-

rem – 25%.
Na koniec można tylko dodać, że nikt nie uważa, iż system duński jest 

doskonały. Politycy i społeczeństwo oczekują lepszych wyników, liczne głosy 
żądają surowszych kar wykonywanych w adekwatnym reżimie. Krymino-
lodzy, psycholodzy i prawnicy mają przeciwne zdanie, a więziennicy żądają 
podwyższenia ich budżetów, aby ich praca była skuteczniejsza i bezpiecz-
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niejsza, a równocześnie zapewniała dalszą humanizację systemu. Osadzeni 
i klienci służb probacyjnych wyrażają stosunkowo rzadko krytyczne uwagi 
na temat działania opisywanych instytucji, co w porównaniu ze skargami na 
inne sektory publiczne ma pozytywny wydźwięk.
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Setting up of probation in  and short overview Setting up of probation in  and short overview 
of legal aspects of probation in Slovakiaof legal aspects of probation in Slovakia

Pilot projects of probation in Slovakia were carried out in 20021 and 2003 
and preceded the implementation of the probation and mediation in criminal 
matters in the legislation. At selected district courts the department of the Mi-
nistry of Justice of the Slovak Republic (MS SR) formed the position of probation 
and mediation offi cers whose positive results defi nitely approved the intent to 
establish Probation and Mediation Service (PMS) in SR. The basis of the In-
stitute of probation and mediation establishment in criminal matters was the 
approval of the legislative intent of the Penal Code and the Code of Criminal 
Procedure recodifi cation by the government SR in Mai 2000. Probation in Slo-
vakia is specifi c because of activities of probation and mediation offi cers (not 
just the area of probation supervision but also mediation in criminal procedure 
is in competence of offi cers).

1 The fi rst pilot project PMS was carried out in 2002 at three district courts – in Bratisla-
va IV (Karlova Ves), Spišská Nová Ves and Nové Zámky. 55 mediation and 112 probation 
fi les were allocated to the probation and mediation offi cers during the realization of the pilot 
project PMS in 2002 in the period from 1 April to 31 December 2002.
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Picture 1. The organizational structure of probation in Slovakia

Council 
for Probation

and Mediation

(Consultative 
organ MS SR)

Ministry of Justice 
of the Slovak Republic

Section of criminal law

Department
for Probation

and MediationDistrict
courts

The Probation
and Mediation Offi cers

Source: own elaboration.

The internal organization of individual probation and mediation offi ces 
working at district courts emerges from the legislation. It is important to intro-
duce the tasks and competences of the Department for Probation and Media-
tion MS SR:
– fulfi ls the tasks relating with the probation and mediation service at district 

courts, 
– within the range of the objective competence shares the creation of legal 

printed matters and forms for the probation and mediation offi cers, 
– evaluates statistic of branch and reporting in the area of probation and me-

diation and on the basis of its analysis proposes related measures, 
– within the range of the objective competence monitors and evaluates work-

ing load of the probation and mediation offi cers and cooperates with the 
Department or trade human sources by the proposals for the determination 
of the number of places for the probation and mediation offi cers, 

– develops proposals for practice unifi cation in the area of probation and 
mediation within the range of the objective competence for the application 
within the central informatory system in cooperation with the Section of 
Judicial Informatics and Statistics elaborates the methodics, provides con-
sultations and trainings in the fi eld of methodics,

– in cooperation with the Judical Academy prepares background papers for 
education of probation and mediation offi cers, 

– elaborates conceptual and methodical materials in the fi eld of probation and 
mediation, 

– from the view point of the objective competence participates in develop-
ment of generally binding legal rules. 

With the term probation we confronted while carrying out the pilot project 
of probation and mediation in criminal matters in 2002. A year later comes 
separate legal rule appointing administrators of probation – the probation and 
mediation offi cers on district courts – and legally regulates probation as
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1. organising and supervising the accused, defendant or convicted,
2.  supervising the execution of punishment not connected with imprisonment, 

including entailed commitment or restriction,
3. supervising behaviour of the accused during trial period by parole,
4.  assist the accused to lead an ordered life and satisfy conditions that were 

imposed him by the decision of the prosecutor or the court in criminal 
proceeding2.

Probation and mediation offi cers

provides background papers about the accused, his family, social and working 
environment,
a)  forms conditions for decision about suspended arrest of criminal prosecution 

or compromise approval,
b)  carries out activities for the purposes of agreement conclusion between the 

injured party and the accused about compensatory damages caused by a crimi-
nal act or for purposes of injury elimination caused by a criminal act,

c)  supervises behaviour of the accused during trial period and monitors execu-
tion of a punishment not connected with imprisonment,

d)  while carrying out probation and mediation realizes other activities in 
criminal proceedings3.

Probation supervision is imposed by following sentences:
 1) imprisonment substitution by probation supervision,
 2) conditional suspense of imprisonment with probation supervision,
 3)  keeping conditional sentence of force with actual execution of probation 

supervision,
 4)  conditional withheld sentence of a juvenile with actual execution of proba-

tion supervision,
 5) conditional withheld protective education of a juvenile with actual execu-

tion of probation supervision,
 6) conditional suspense of imprisonment of a juvenile with an additional 

execution of probation supervision,
 7) conditional suspense of imprisonment of a juvenile with probation super-

vision,
 8) fi ne substitution by generally benefi cial activity within probation supervi-

sion according to § 114 sec. 3 Penal Code,
 9) conditional release from imprisonment with actual execution of probation 

supervision.
Another sentences connecting with probation:

1) conditional sentence with adequate commitments and restrictions, 
2) compulsory work, 

2 § 2, Sec. 1, písm. a) Act No. 550/2003 Coll. on probation and mediation offi cers.
3 § 3, Sec. 1, chap. a) – e) Act No. 550/2003 Coll. on probation and mediation offi cers.
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3) home detention, 
4) protective supervision, 
5) conditional release without probation supervision, 
6) prohibition of activities, 
7) conditional arrest of criminal prosecution.

The sentence of the conditional suspension of the execution of the sentence 
of the imprisonment is in the Criminal Code solved in the § 51. According to 
it, the court, under the conditions stated in the § 49, section 1, can conditionally 
suspend the execution of the sentence of the imprisonment not exceeding three 
years, if it at the same time delegates the probation supervision to the offender 
over his behaviour in the probation period. When setting the probation super-
vision, the court sets the probation period of one to fi ve years. The probation 
period starts on the day following the day of the validity of the verdict takes 
effect. At the same time, the court sets the restrictions or duties that are the part 
of the probation supervision.

These restrictions include mainly prohibition of
– the visits of the sports or other mass events,
– use of the alcoholic drinks and other addictive substances, 
– meeting the persons who infl uence the offender negatively or who were his 

or her accomplices or persons involved in the criminal act,
– entering the restricted areas or the areas where he/she committed the crimi-

nal act,
– participation in gamble games, playing on the fruit machines and betting. 

The duties include mainly the orders:
– not to approach the injured party to the distance shorter than fi ve meters 

and not to stay near the residence of the a injured party,
– to move away from the fl at or a house where he/she stays illegitimately or 

which he/she occupies illegally,
– to compensate the caused damage in the probation period,
– to pay the debt or missed maintenance in the probation period,
– to apologize to the injured party in private or in public, 
– to obtain some qualifi cation or to participate in the re-qualifi cation courses 

in the probation period, 
– to undergo the social training or other educational programme in collabora-

tion with the probation and mediation offi cer or other professional,
– to undergo the therapy from the addiction to the addictive substances, if the 

protective therapy is imposed, 
– to undergo the psychotherapy or to participate in the psychotherapeutic 

counselling in the probation period, 
– to fi nd a job or to apply for a job provably.

The offender with a probation order is obliged to tolerate the supervision of 
the probation and mediation offi cer. 
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Theoretical background of criminal justice social workTheoretical background of criminal justice social work
in Slovakia and suggestion of its conceptin Slovakia and suggestion of its concept

In policy statement of criminal justice social work done by Association of 
directors of social work in Scotland (2003, p. 1–11) we can fi nd this 7 areas:
1) the context of criminal justice social work services, 
2) effective policy and practice,
3) employee development,
4) resources,
5) the core business of criminal justice social work,
6) victim issues,
7) values and principles.

ADSW believes that the core business of Criminal Justice Social Work 
Services is to provide a range of credible services which conform to National 
Standards and which focus on reducing offending, promoting the social in-
clusion of offenders and their families and minimising the unnecessary use 
of custody4.

In Slovak or Czech publications concerning to probation and social work 
we can fi nd various defi nitions of work with offenders namely “criminal justi-
ce social work”5, “social work with offenders”6, “probation social work”7. Our 
suggestion to hierarchy of criminal justice social work in conditions of Slovakia 
is in following picture:

Picture 2. Suggestion of concept of criminal justice social work in Slovakia

Criminal Justice
Social Work

Social Work
with Offenders

Victim Support
Social Work

Penitentiary and
Aftercare Social Work

Probation
Social Work

Mediation
Social Work

Source: own elaboration.

4 Association of Directors of Social Work, 2003. ADSW policy statement on criminal 
justice social work, p. 11.

5 O. Matoušek, Slovník Sociální Práce, Praha 2003.
6 Justova, 2008.
7 M. Lulei, 2009.
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Probation social work is continual process of professional help and control 
with individual approach to client including legal, psychosocial and economi-
cal aspects for purpose of living life without crime8. There were 110 probation 
and mediation offi cers on Slovakian district courts in 2006.

Selected parts of international researchSelected parts of international research
(probation and social work)(probation and social work)

Complementary exploration pilot research study was realized in 2008 by 
questionnaire administrated to 30 foreign experts working in fi eld of probation 
in 17 states (Moldavia, Scotland, Ukraine, Lithuania, Spain, Finland, Hunga-
ry, Germany, Bulgaria, France, Croatia, Sweden, Canada, Rumania, Romania, 
Poland, Texas, Austria).

Question:

Arrange the following disciplines according to importance for knowledge 
of probation worker (1st – the most important, 10th – less important).

Graph 1. Importance of disciplines in knowledge of probation worker
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Source: own elaboration.

8 M. Lulei, M. Tomka, Stature of probation in youth crime prevention [in:] Mládež a kriminalita, 
Bratislava 2007.
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Question:

How would you shortly describe in general relation between social work and 
probation in criminal justice system in your country?

Answers on open question:

Finland

Probation is closely connected with social work. Client-work is based 
on ideas of social work (social sciences), for example case management and 
guidance (guiding clients to social welfare services and co-operation with 
those services). On the other hand, probation work and social work have 
different targets: probation concentrates on reducing re-offending but doing 
this by taking a holistic view. Reduction of recidivism needs on the one hand 
specifi c (what works) methodology but on the other hand wide knowledge 
of our society, social welfare system and how to deal with substance abuse 
and mental health problems and so worth. Motivational interviewing (moti-
vating offenders to change) is one of the most important tools used both in 
probation and social work.

Germany

Probation service (Bewährungshilfe) is considered to be one part/branch 
of the „social services in the justice system” (Soziale Dienste der Justiz). These 
services include different forms of social work with different types of clients. 
While social workers in the prison system address issues and problems of 
prisoners, probation offi cers work with those offenders placed on probation 
and/or with those whose conduct is subject to supervision, i.e. offenders or 
ex-prisoners. Clients are both subject to control and assistance of probation 
offi cers. Both reintegration of their clients and prevention of recidivism/pro-
tecting the public is considered to be the main tasks of probation offi cers. This 
has to be done on the theoretical background and with the practical methods 
and devices of ( the discipline) of social work.

Texas, USA

Social work and the probation profession must work together hand and 
hand to assist offenders successfully exit the criminal justice system. Proba-
tion is a form of social work with the added elements of accountability and 
enforcement.

Bulgaria

The Bulgarian probation service was established only in 2005 and it took 
further 2 years to complete the staff of the probation offi ces. The existing regu-
lations require for the probation inspectors (the largest group of probation 
offi cers) to have university degree in one of the following: Law, Psychology, 
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Pedagogy or Social work. The latter provides the link to probation, but the 
social worker profession itself is very new to Bulgaria.

Croatia

Social work is a fi eld that manages different social problems, thus delin-
quent and criminal behaviour. Therefore social workers often work as proba-
tion offi cers. But in Croatia, social pedagogues are specialized for delinquent 
and criminal behaviour, especially for all the treatment interventions; there-
fore they should primarily be probation offi cers in Croatia.

Hungary

According to the professional approach in Hungary the relation between 
social work and probation is really close however probation service essen-
tially is set up for execution of a punishment even if it is an alternative one. 
So offender primarily is not seen as a person in a bad social condition who 
accidentally has some kind of confl ict with the low, he/she is a convict who 
might have a need for some social, psychical support. The amount of control 
and help should be used in the best mix. This is really depends of the case, so 
e.g. there could be a case where you almost doing only social work but it never 
should not be forgotten, that principally the probation activities are belong to 
criminal procedure and preventing crime. There are several situations with 
probation clients what you could not solve with the tools of social work (even 
if you would like to do it) and you have to act according to the relating regula-
tions. Of course if you have only legal knowledge without any social worker 
skills you never become a good probation offi cer.

Spain

1.  According to the professional approach in Hungary the relation between 
social work and probation is really close however probation service es-
sentially is set up for execution of a punishment even if it is an alternative 
one. So offender primarily is not seen as a person in a bad social condition 
who accidentally has some kind of confl ict with the low, he/she is a convict 
who might have a need for some social, psychical support. The amount of 
control and help should be used in the best mix. This is really depends of the 
case, so e.g. there could be a case where you almost doing only social work 
but it never should not be forgotten, that principally the probation activities 
are belong to criminal procedure and preventing crime. There are several 
situations with probation clients what you could not solve with the tools of 
social work (even if you would like to do it) and you have to act according to 
the relating regulations. Of course if you have only legal knowledge without 
any social worker skills you never become a good probation offi cer.

2.  Social work agencies are one of the key elements in criminal justice system 
in Catalonia for all work with sentences followed in the community. Social 
workers have as main functions: assessment and intervention with inmates’ 
families, connecting probationers with social resources and the follow-up of 
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some community measures like parole or alternative measures to prison. In 
Spain probation in the strict sensedoesn’t exist.

Poland

We are trying to change the current legislation in order to give probation 
more control power instead of focusing mainly on social work and providing 
help for the offenders. Right now the criminal acts don’t really strictly describe 
the relation between probation and social work. Social work is a completely 
different matter, not under the supervision of the Ministry of Justice.

France

1.  Social work and probation are tightly linked in France. Probation offi cers 
are trained both to social work and probation: law, criminology... but at the 
present time, the policy aims to focus on probation and control.

2.  It is an understanding that probation itself makes no sense without social 
work. For example, how can we fi ght re-offending if we do not know about 
the general situation of the person and help him or her reintegrate into 
society? Although, in France the latest legal changes have shown a movement 
that goes more towards probation than social work. There are not enough 
probation offi cers; therefore we have less time to do a proper taking into 
account of the global situation.

Romania

Rather complementary with some small areas of overlapping. Since one 
year there is an interministerial committee with advisory role which bring 
together representatives of the social work, child protection, labour agency 
and probation at the same table. It is too soon to see the results. Apart from 
that probation activity is mainly control focused. Upon request convicted peo-
ple could benefi t from assistance and counselling but the percentage of those 
doing is insignifi cant (less than 3%).

Ontario, Canada

Historically there had been a very close connection between social work 
and probation but to-day the relationship is strained. There is a closer rela-
tionship with social psychology as a result of the use of cognitive behaviour 
approaches to offender programming.

Austria

In Austria Nuestart is the national organization responsible for probation. 
Neustart key competence to be employed as probation offi cer is social work. 
A hug majority therefore are social workers. We also employ other profes-
sions with university degree for example lawyers or psychologists, if the have 
practical experience with clients in the social fi eld. Just the degree would not 
be enough.
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Ukraine

A.  Week. There is no probation services as such in Ukraine. The only existing 
form include some sort of register supervision by inspectors of Services of 
execution of criminal punishment, who supervise offenders released under 
conditional sentence and monitor their behaviour by regular check in once or 
twice a week. There might be some cooperation with state Centres of Social 
Services for Children, Youth and Family in cases of need for documentations 
restoration, employment issues etc, however this is only upon voluntary 
consent of the offender and mostly often quite formal on behalf of those 
rendering services.

B.  The Criminal-Executive Inspection partially fulfi ls the probation functions. 
It is engaged in enforcement of sentences alternative to imprisonment, 
namely the supervision over those persons who are sentenced to community 
works (2,009 persons), correctional labour (4,722 persons), deprivation of the 
person’s right to take certain posts or to be engaged in certain activities (8,106 
persons), or who are conditionally released with further supervision (124,027 
persons). Till the end of 2009 the police forces are involved in the organisation 
of the individual preventive work with such sentenced persons. Our Inspec-
tion has 2,244 offi cers and supervises 139,018 sentenced persons. We still do 
not fulfi l the pre-trial function and mediation in criminal cases. We neither 
provide the supervised persons any social or psychological support.

Sweden

Probation offi cers need not to be educated social workers in Sweden. 
They can have any degree in humanistic studies and be for instance teach-
ers, psychologists, lawyers. They get an internal education when hired. The 
social service in Sweden has the responsibility for all citizens and our clients 
therefore go to their social worker to get support for housing, food and treat-
ment for alcohol or drug abuse. The probation service has no money to give 
to clients except for the bus ride to the weekly meeting at the probation offi ce. 
The probation offi cer decides the content in the supervision and decides goals 
together with the client for the supervision period, dates for contact and is 
a link to the social service if the client needs it and also helps to make appoint-
ments with the employment agency if needed or the enforcement offi cer if the 
client needs to plan how to pay debts.

Lithuania

In the process of implementation of probation and monitoring of obliga-
tions imposed upon persons by court Lithuania focuses on provision of social 
assistance, especially employment, handling of problems related to neces-
sary documentation or even accommodation, the services of probation being 
provided in active cooperation with municipalities, labour markets or other 
institutions concerned. The process of implementation of probation focuses 
on communication with the families of the above mentioned persons or other 
persons living together with them.
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Scotland

1.  Criminal Justice Social Workers in Scotland carry out the role of probation 
offi cers. We have no specifi c probation service in the way other countries do. 
The probation service (and indeed the Criminal Justice Systems) in England 
and Wales is entirely separate from the system here in Scotland.

2.  In Scotland Social Work is divided into differing areas of responsibility. 
Criminal Justice Social Work has the responsibility for probation. Children 
and families Social Work are represented within the multi agency public 
protection arrangements.

3.  Probation in Scotland developed slowly. The fi rst pilot scheme began in 
Glasgow in 1905 and was run by the Police. In 1931 legislation was passed 
to create separate local services for each county. During the Second World 
War, the services’ work focused more and more on juveniles and after 
the war, they struggled to persuade the courts to use probation for adults 
to any signifi cant extent. Professionalisation and training developed in 
the 50s and 60s, and responsibilities for the aftercare of prisoners also 
developed at this time. The Social Work (Scotland) Act 1968 signalled the 
end of separate probation services and led to their absorption into generic 
social work services, where they remain. That said, since the introduction 
of ring-fenced funding and national standards in 1991, criminal justice 
social work has developed as a more distinct specialism. In the 1990s, the 
emphasis in practice began to shift from the welfare of the offender and 
the rediction of the sue of custody to the protection of the public and the 
reduction of re-offending. However, at present, a rising prison population is 
recreating pressure to develop more credible alternative; the main emphasis 
is on reparation – payback in the community.

4.  Probation Services are known as Criminal Justice Social Work services in 
Scotland and are operated by the local authority alongside Community 
Care services and Children and Family services. Relations are very good 
but sometimes we do not get the response we are looking for from Children 
and Families because they are so busy with referrals.

5.  In Scotland there is no distinct Probation Service – one existed between 
1908–1970 but after a reorganization of social work into a single local 
government department comprising childcare, community care (of old and 
mentally ill people) and work with offenders it became known as „criminal 
justice social work”. The Probation Order was created in 1908, and that has 
survived all transitions – courts can still make such orders. All criminal 
justice social workers train on generic courses with other social workers and 
are not encouraged to think of themselves as having a special professional 
identity until they leave the course and gain employment in one particular 
branch of the social work. The amount of criminological training on generic 
social work courses in Scotland is very limited – defi nitely not good enough. 
So, in Scotland, the probation/social work link is very close.

6.  There is no separation in Scotland between social workers and probation 
and probation is simply one of the things that social workers do. As well 
as a restriction on freedom many local authorities have developed group
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programmes as well as one to one work and this is all developed and 
undertaken by the social worker.

 7.  Within Scotland there is no probation service, this role is performed by 
a specialist unit namely Criminal Justice Social Work (CJSW) who work 
closely with the police on a day to day basis managing offenders. This means 
that the responses to some of your questions will not be relevant.

 8.  In Scotland there is no national probation service. The supervision of 
offenders on license or on community sentences is carried out by local 
authority criminal justice social work. There are 32 local authorities which 
are grouped into 8 Community Justice Authorities. The Community Justice 
Authorities bring together the local authorities, the Scottish Prison Service 
and other key agencies such as the police to create a coherent and fl exible 
system of offender management which builds services around the offender. 
Criminal Justice Social Workers will work closely with colleagues in other 
Social Work Departments e.g. Children and Families.

 9.  Probation – or criminal justice services – remains contained within social 
work services in Scotland and to this end there is a strong relationship, at 
least organizationally. That said, there is an increasing departure in terms 
of policies and practice from traditional social work values to correction 
and public protection. Where once the rehabilitation of the offender was the 
overarching end of criminal justice policy and practice, his or her rehabilita-
tion is secured for the benefi t of public safety and protection.

10.  „Integrated. You have to be a qualifi ed social worker to be a probation of-
fi cer in Scotland. In Scotland probation offi cers are called criminal justice 
social workers.

Moldavia

1.  Social work is a sanction which is stipulated in art. 67 of Penal Code of 
Republic of Moldova. In cases when court instance decides over postponed 
sanction this kind of sanction enters in Probation Service’s obligation. In 
this case the offi cer of probation is dealing with control and supervision of 
this sanction.

2.  Moldova probation system is recently established (Probation service created 
in January 2007, Law on probation to enter into force in September 2008). 
Never less, Institute for Penal Reform developed/implemented pilot projects 
starting from January 2004. In the framework of the pilot projects, the 
probation work was closely related to the social work. Probation counsellors 
were seen more as managers of services, focusing the available community 
resources to the needs of the probation clients. 

3.  Moreover, the probation counsellors have the background (education) of 
social work.
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ConclusionConclusion

Development of probation in Slovakia started almost seven years ago but 
we can still talk just about beginning of probation because there is still a lot 
of aspects to solve (for example we are preparing a new ethic code of proba-
tion and mediation offi cers what should be done next year). Another thing is 
also effective practice in sense of what works paradigm concerning especially 
clients in probation supervision. From our point of view probation practice is 
very close to qualifi cation of degree of social work. It means our possibilities of 
study on university (master degree of social work) are based on multidiscipli-
nary approach applicable in probation practice.
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Преступность среди несовершеннолетнихреступность среди несовершеннолетних
в России: состояние, тенденции и профилактикав России: состояние, тенденции и профилактика1

Понятие преступность несовершеннолетних связано с возрастными 
границами молодежи. Согласно законам России, несовершеннолетние – 
это подростки в возрасте от 14 до 18 лет (ч. 1 ст. 26 ГК РФ, ч. 1 ст. 87 УК РФ). 
Вместе с тем ряд процессов, влияющих на тенденции развития преступ-
ности, имеет место и в среде младших подростков (10–13 лет), а также у лиц 
молодого возраста (18–25 лет). Анализируя преступность выделяют группу 
«малолетних» – т.е. лиц, не достигших возраста 14 лет (согласно гражданс-
кому и семейному праву РФ).

Уголовная ответственность наступает в возрасте 14 лет, но не за все пре-
ступления. Так, например за кражу или грабеж в России уголовная ответствен-
ность наступает с 14 лет, а за развратные действия в отношении детей – только 
с 18 лет.2 Одной из задач при вынесении судебных решений в отношении 
правонарушений и преступлений несовершеннолетних является реализа-
ция в полном объеме норм уголовного законодательства. Уголовный Кодекс 
РФ (статьи 90–92) предусматривают для несовершеннолетних правонаруши-
телей, возможность применения мер альтернативных лишению свободы. Их 
применимость во многом зависит от наличия в арсенале ювенального судьи 
вариантов решений, направленных, прежде всего, на реабилитацию, а также 
защиту прав несовершеннолетних. Такой подход снизит количество повтор-
ных преступлений и обеспечит развитие профилактической функции суда.

Даже в тех случаях, когда не удается обойтись без мер карательного 
воздействия, судебное решение, учитывающее социально-психологичес-
кие аспекты ситуации, может быть направлено на скорейшую реинтеграцию 
несовершеннолетнего в общество, после отбытия им наказания при активном 
участии двух сторон (представителей государственных структур и ребенка).

1 Artykuł nadesłany przez Autorkę na I Kongres kuratorski.
2 Новости России, NEWSru.com, 8 апреля 2008 г.
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Характеристика, причины и тенденции преступностиХарактеристика, причины и тенденции преступности
среди несовершеннолетнихсреди несовершеннолетних

По данным МВД в 2008 году в России:
1) было совершено 3 209 862 преступления,
2) выявлено лиц совершивших преступления – 1 256 199, в том числе:

a) несовершеннолетних – 116 090, (8,6% от общего числа),
b) учащихся, студентов – 90 982 (7,2%),
c) женщин – 200 834 (16%)3.
Это означает, что несовершеннолетними совершено каждое 11 пре-

ступление. Кроме того несовершеннолетние соершили 36 336 (4,26%) тяж-
ких и особо тяжких преступлений – каждое 25.

За последние годы отмечается тенденция снижения роста преступлений 
(за 2008 год на 10%), однако удельный вес преступности несовершеннолетних 
и молодежи велик. 

Диаграмма 1. Характеристика лиц, совершивших преступления в 1998, 2000, 2008 гг.

 Βсего  несовершеннолетних
 женщин  безработных
 в состоянии алкогольного опьянения  в состоянии наркотического оьянения
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Источники: * Криминология, Под ред. В.Н. Бурлакова, Н.М. Кропачева, СПб: Питер, 2002, 
с. 420–422; ** Министерство Внутренних Дел РФ, http://www.mvd.ru, 2009 г.

3 Состояние преступности в России за 2008 г., Министерство Внутренних Дел РФ, 
http://www.mvd.ru/statistika.
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Характер преступной деятельности несовершеннолетних, претерпел 
значительные изменения: зарегистрированы случаи, когда несовершен-
нолетние занимаются видами преступной деятельности, которые ранее 
были прерогативой взрослых: содержание притонов, сутенерство, мошен-
нические действия с валютой и ценными бумагами.

Министр ВД связывает рост подростковой преступности с большим 
количеством неблагополучных семей, в которых эти дети воспитываются. 

Изучение материалов уголовных дел показывает, что подавляющая 
часть всех подростков, совершивших преступления, воспитывались 
в неблагополучных семьях. Оказавшись в трудной жизненной ситуации 
и чувствуя безразличие к своей судьбе, несовершеннолетние пытаются 
сами решать свои проблемы, зачастую криминальными и жестокими 
способами –

заявил глава МВД. „При этом многие преступления совершаются демон-
стративно, с проявлениями немотивированной агрессии и цинизма” – до-
бавил он. В настоящее время, насильственные преступления, совершае-
мые несовершеннолетними, практически соответствуют преступлениям 
взрослых, характеризующихся в последнее время особой жестокостью, 
бесчеловечным отношением к жертвам4.

Значительно чаще, чем взрослые, несовершеннолетние, совершают 
преступления в группе (примерно в два раза), что связано с типичностью 
для возраста в целом группового характера поведения. Поэтому наиболее 
характерно совершение ими преступлений со сверстниками, совместно 
проводящими свободное время. Такими группами в настоящее время 
совершается около 80% от общего числа преступлений несовершенно-
летних. Даже преступные группы несовершеннолетних, объединённые 
сравнительно продолжительной преступной деятельностью, имеющие 
определённую иерархию и другие признаки, присущие организованной 
преступной группе, обычно преобразуются из досуговых группировок 
сверстников5.

Около четверти преступлений совершается несовершеннолетними 
совместно с взрослыми преступниками. Однако взрослые соучастники, 
почти сверстники самих несовершеннолетних. Не следует забывать и об 
особой латентности правонарушающего поведения детей, подростков 
и молодежи.

4 Из материалов расширенного заседания коллегии МВД РФ, посвященное вопросам 
профилактики и правонарушений несовершеннолетних, 1.06.2007.

5 Е. Никитина, Будущее России находится под угрозой! Пути решения наболевших 
проблем детства в период перехода к рыночной экономике, Ювенальная юстиция в России. 
Электронный журнал, 10.04.2006 г.
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Грабежи, участие в разбойных нападениях, кражи совершаемые груп-
пами малолетних, предумышленные, особо жестокие преступления про-
тив личности, не получают адекватной оценки, а лица их совершившие 
обычно остаются безнаказанными. В связи с этим наблюдается расшире-
ние перечня составов преступлений, ответственность за которые насту-
пает с 14 лет, может быть оправдано тем обстоятельством, что обществен-
ная опасность многих противоправных действий осознается и в раннем 
возрасте. Дети, не достигшие возраста уголовной ответственности, кроме 
незначительных преступлений, совершают и убийства. В то же время 
к уголовной ответственности они не привлекаются, специальных уч-
реждений для этой опасной малолетней категории правонарушителей 
нет. Изолировать их от общества не представляется возможным, за ис-
ключением периода нахождения в специальных учебно-воспитательных 
учреждениях, где они опять-таки находятся с не менее опасными пра-
вонарушителями. Наверное, этими обстоятельствами можно объяснить 
встречающееся в последнее время в юридической литературе мнение 
о возможности снижения низшего возраста уголовной ответственности до 
13 или даже до 12 лет6. 

По мнению российских криминологов, проблема кроется, прежде 
всего, в ограниченности арсенала перевоспитывающих средств и мер воз-
действия, известных в настоящее время своей низкой эффективностью. 
Очевидно, что и слабость ранее профилактического направления предуп-
реждения преступности несовершеннолетних сыграла известную роль 
в масштабности нарушения норм уголовного закона лицами, не достиг-
шими возраста уголовной ответственности. Криминологические исследо-
вания указывают ещё на одну крайне негативную качественную характе-
ристику преступности несовершеннолетних – это связь с организованной 
преступностью. Использование несовершеннолетних в организованной 
преступной деятельности требует меньших материальных затрат; их пра-
вонарушающее поведение чаще всего остается латентным; в силу возрас-
тных особенностей и недостатка жизненного опыта подростки и юноши 
не вполне самостоятельны в суждениях, оценках, и легче поддаются вну-
шению и склонны к риску. По исследовательским данным не менее 10% 
участников организованных преступных групп не достигли совершенно-
летия. Вовлечённость в преступную деятельность в юном возрасте тесно 
сплачивает молодых правонарушителей с криминальной средой, которая 
оказывает воздействие на личность и поведение, формируя систему цен-
ностей личности и предопределяя, таким образом, дальнейший жизнен-
ный путь. Если же рассматривать это явление как относительно массовое, 

6 А. Булатова, Уголовная ответственность несовершеннолетних, Маяк-on-line, 
05.04.2008.

STASIAK_90 lat kurateli sadowej.294   294STASIAK_90 lat kurateli sadowej.294   294 2010-09-30   10:19:022010-09-30   10:19:02



295I. Surina. Преступность среди несовершеннолетних в России…

следует отметить опасность дальнейшей более глубокой криминализации 
молодежной среды в целом7. 

Одной из причин преступности несовершеннолетних, по мнению со-
циологов, является рост обнищания, алкоголизации и наркотизма среди 
населения, высокий уровень материнской депривации, и как следствие 
этого, увеличение размеров социального сиротства, количества преступ-
лений совершаемых несовершеннолетними. 

Согласно сообщениям „Интерфакс”, в 2007 году в прокуратуру были 
направлены 170 тысяч исков в отношении родителей и около 50 тысяч ма-
териалов в суды для лишения родителей их прав. 

В 2008 году, по тем оценкам, которые дает Министерство внутренних 
дел, в социально опасных условиях живут 760 тысяч детей. Прокурорские 
проверки фиксируют неуклонный рост нарушений законодательства 
о правах и законных интересах несовершеннолетних8. Старший проку-
рор правового управления Генеральной прокуратуры РФ сообщила, что 
в 2007 году выявлено 6063 преступления по статье 156 Уголовного кодекса 
РФ („неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолет-
него”). Она сообщила также, что в 2007 году на профилактический учет 
в органах внутренних дел поставлены 103 563 родителя, 74 000 родителей 
были лишены родительских прав.

Как уже было указано выше, одной из основных причин социального 
сиротства является алкоголизм родителей и, как следствие жестокое отно-
шение к детям в семье, пренебрежение их потребностями и интересами. 
Безнадзорные дети часто становятся жертвами преступлений, попадают 
под влияние взрослых подстрекателей, под убеждением и принуждением 
которых идут на совершение преступлений. Не остаются в стороне и пред-
ставители религиозных сект, они вербуют в свои ряды «детей улицы», 
предлагая им внимание и сочувствие, которого им так не хватало в семье 
и обществе. Впоследствии, подростки, попавшие в секту, теряют жизненные 
ориентиры, у них наблюдается дезориентация в обществе, такие подрос-
тки, как правило, бросают учебу, нередко уходят из дома, кончают жизнь 
самоубийством. Бездомность и безнадзорность являются факторами роста 
преступности среди малолетних и несовершеннолетних.

7 Е. Никитина, Будущее России находится под угрозой! Пути решения наболевших 
проблем детства в период перехода к рыночной экономике, “Ювенальная юстиция в России. 
Электронный журнал”, 10 апреля 2005 г.

8 Д. Медведев, Об основных гарантиях прав ребёнка в РФ, Аргументы и факты, 
12.05.2009.
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Ювенальная юстиция в РоссииЮвенальная юстиция в России

В связи с ростом преступления среди несовершеннолетних в России с на-
чала 2000-х годов начали говорить о системе ювенальной юстиции. Достаточ-
но часто, с ювенальной юстицией связывают, прежде всего, специализирован-
ные судебные органы, предназначенные для рассмотрения дел в отношении 
несовершеннолетних. Однако, очевидно, что специфику уголовного пра-
восудия по делам данной категории лиц составляют следующие элементы: 
особый круг лиц, на которых распространяется действие данной системы; 
специальные меры уголовно-правового воздействия; особые процедурные 
нормы, регламентирующие процесс расследования и судебного разбиратель-
ства; система специализированных судебных органов и учреждений. 

Как отмечалось выше, центральное звено в системе органов ювенальной 
юстиции – это суд. Немаловажная составляющая – специальные службы 
по работе с несовершеннолетними. Каждая из них выполняет свои специ-
фические функции. Но все они должны быть сориентированы на суд: и до 
того, как подросток окажется в поле деятельности суда, и после судебного 
решения.

Существует мнение, что рассмотрение дел с участием несовершенно-
летних должно быть выведено из общей системы правосудия, а ювеналь-
ная юстиция должна представлять собой отдельную систему судов с осо-
бым порядком производства дел. 

В России был проведен эксперемент сначала в одном регионе. Так, 
Судебный Департамент при Верховном Суде РФ определил Ростовс-
кую область как базовый центр поддержки судебно-правовой реформы 
и ювенальной юстиции. Во всех 61 районных (городских) судах Ростовс-
кой области с 2000 года введена специализация судей по рассмотрению 
дел о преступлениях несовершеннолетних. Кроме этого, в 2001–2003 гг. 
в области создано 14 прообразов ювенальных судов, в которых помимо 
специализации судей по рассмотрению дел несовершеннолетних, введе-
ны в штаты судов помощники судей с функциями социального работника 
(социальные работники при суде) на постоянной основе. Каждому несовер-
шеннолетнему, представшему перед судом за преступление или правона-
рушений, обеспечивается взаимодействие судей, социальных работников 
и работников органов и служб системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних. 

В 2004 г. в г. Таганроге открыт первый в России ювенальный суд (спе-
циальный судебный состав по делам несовершеннолетних Таганрогского 
городского суда), расположенный в отдельном здании, в котором, помимо 
судей по делам несовершеннолетних, работает социальный работник, раз-
мещены специалисты городских служб системы профилактики и предста-
вители общественных организаций и студенты-волонтеры. 
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В Ростовской области успешно действует практика использования 
частных постановлений судов как основа помощи несовершеннолетним, 
оказавшимся в конфликте с законом. Такие частные постановления суда, 
вынесенные по результатам рассмотрения дела о преступлении несовер-
шеннолетнего, „запускают” программу индивидуальной профилакти-
ческой работы с несовершеннолетним, которую суд поручает провести 
органам и службам системы профилактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних, суд контролирует ее исполнение названны-
ми органами и после судебного решения9.

Даже краткосрочный опыт деятельности ювенальных судов в Рос-
товской области привел к очевидным позитивным процессам, включая 
снижение рецидивной преступности среди несовершеннолетних. Опыт 
ведения ювенальных судов в ряде регионов – в Ростовской области, 
Санкт-Петербурге, Перми, Саратове, в некоторых республиках Северно-
го Кавказа – показывает, что ведение ювенальных судов снижает уровень 
рецидивной преступности на 3–11%, снижается подростковая преступ-
ность в этих регионах на фоне общего роста подростковой преступнос-
ти в целом по России. Больше никакого движения в этом направлении 
нет – так считает Алексей Головань – Уполномоченный по правам ребён-
ка в городе Москве10.

В 2006 г. Генпрокуратура РФ отмечала рост преступности среди несо-
вершеннолетних и поддержала предложение создать ювенальные суды. 
Однако на сегодняшний день закон о ювенальных судах не принят.

Контроль над лицами совершивших преступленияКонтроль над лицами совершивших преступления
и правонарушенияи правонарушения

Опыт борьбы с преступностью в России и многих других странах 
показал целесообразность установления контроля за лицами, освобож-
денными от отбывания наказания, в целях закрепления положительных 
результатов применения к ним уголовно – правовых мер предупрежде-
ния рецидива преступлений. В специальной литературе такой контроль 
называется „криминологическим”, „профилактическим”, „посткрими-

 9  Е.Л. Воронова, Снижение рецидивной преступности в условиях специализированного 
правосудия по делам несовершеннолетних. Материалы Всероссийской конференции 
„Система защиты прав несовершеннолетних и молодежи в регионах Российской 
Федерации: проблемы, тенденции, перспективы” 27–28 октября 2006 года, г. Уфа, 
Республика Башкортостан. 

10 А. Головань, Будет ли в России ювенальная юстиция? Интервью с Уполномоченным 
по правам ребёнка г. Москвы, Радио ООН, http://www.unmultimedia.org/radio/russian/
detail/57671.html, 06/05/2009.
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нальным”, „постпенитенциарным” и т.д. Его суть заключается в наблюде-
нии за поведением лица, освобожденного от наказания, с последующим 
сообщением об обнаруженных нарушениях компетентному органу для 
принятия необходимых мер. Иногда контролирующий субъект наделя-
ется законом правом самостоятельного применения некоторых превен-
тивных мер. 

В настоящее время контроль за некоторыми категориями лиц, осво-
божденных от отбывания наказания и имеющих судимость, предусмотрен 
федеральными законами и ведомственными нормативными правовыми 
актами. 

Уголовным кодексом РФ (ч. 6 ст. 79) предусмотрен контроль за поведе-
нием лица, освобожденного от отбывания наказания условно – досрочно, 
в течение неотбытой им части срока наказания. Такой контроль осущест-
вляется в отношении военнослужащих командованием воинских частей 
и учреждений, а в отношении других освобожденных – „уполномоченным 
на то специализированным государственным органом”. Применяя услов-
но-досрочное освобождение, суд может возложить на осужденного обязан-
ности, предусмотренные УК РФ. В этом случае орган, осуществляющий 
контроль за освобожденным, должен следить за исполнением данным 
лицом возложенных на него обязанностей, информировать суд о фактах 
их неисполнения. 

В соответствии с Положением о комиссиях по делам несовершеннолетних 
их районные (городские) звенья осуществляют наблюдение за поведением 
досрочно освобожденных от отбывания наказания несовершеннолетних. На 
основании названного Положения каждая комиссия по делам несовершен-
нолетних, действующая по месту постоянного жительства освобожденного 
из воспитательной колонии, должна до достижения им 18-летнего возраста 
принимать меры к трудоустройству или направлению в учебное заведение 
этого лица, а также контролировать его поведение. 

На территории России еще действует Положение об администра-
тивном надзоре органов внутренних дел за лицами, освобожденными 
из мест лишения свободы11. Такой надзор имеет целью предупреждение 
преступлений со стороны данных лиц и оказание на них необходимого 
воспитательного воздействия. Административный надзор является при-
нудительной мерой и применяется в отношении освобожденных совер-
шеннолетних лиц:
1) осужденных ранее за совершение преступлений при особо опасном 

рецидиве; 

11  Положение об административном надзоре органов внутренних дел, за лицами 
освобожденными из мест лишения свободы, утвержденном Указом ПВС СССР от 26 июня 
1966 г., с изменениями и дополнениями, внесенными указами от 12 июня 1970 г., от 5 марта 
1981 г., и от 22 сентября 1983 г.
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2) судимых ранее к лишению свободы за тяжкие преступления или 
судимых два и более раза к лишению свободы за любые умышленные 
преступления либо ранее освобождавшихся из мест лишения свободы 
условно-досрочно и вновь совершивших умышленное преступление 
в течение неотбытой части наказания. Надзор за ними устанавливается, 
если поведение данных лиц свидетельствует об их упорном нежелании 
встать на путь исправления, приобщиться к честной трудовой жизни. 
К лицам, в отношении которых устанавливается административный 

надзор, могут применяться следующие ограничения:
1) запрещение ухода из дома (квартиры) в определенное время; 
2) запрещение выезда или ограничение времени выезда по личным делам 

за пределы района (города); 
3) запрещение пребывания в определенных пунктах района (города); 
4) явка в милицию для регистрации от одного до четырех раз в месяц. 

Ограничения применяются в полном объеме или раздельно в зависи-
мости от образа жизни, семейного положения, места работы и других 
обстоятельств, характеризующих личность поднадзорного. 
Административный надзор устанавливается по месту жительства ос-

вобожденного на срок от шести месяцев до одного года. В необходимых 
случаях он может быть продлен каждый раз еще на шесть месяцев, но не 
свыше сроков судимости. Вместе с тем предусмотрена возможность досроч-
ного прекращения надзора, если лицо положительно характеризуется по 
работе и в быту. В случае нарушения правил административного надзора 
поднадзорные могут привлекаться к административной ответственности 
с взысканием штрафа от 10 до 50% минимального размера месячной опла-
ты труда.

Осуществление административного надзора возложено на органы 
внутренних дел – точнее на участкового инспектора милиции, который 
обязан контролировать соблюдение лицами, освобожденными из мест ли-
шения свободы, установленных для них законом ограничений.

Следует отметить, что эффективность административного надзора 
как меры предупреждения рецидива преступлений в настоящее время 
невысока вследствие прежде всего большой загруженности участковых 
инспекторов милиции, отмены уголовной ответственности за злостное 
нарушение правил административного надзора. То есть освобожденные 
от наказания просто ходят и платят административные штрафы и спо-
койно нарушают правила административного надзора (штрафы несущес-
твенные). В перспективе планируется заменить его иными формами со-
циально – правового контроля за лицами, освобожденными от отбывания 
наказания.
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Профилактика преступленийПрофилактика преступлений
и правонарушений несовершеннолетних и правонарушений несовершеннолетних 

Основы правового регулирования общественных отношений с участи-
ем несовершеннолетних, в отношении несовершеннолетних, их родите-
лей (лиц, их заменяющих) определены Федеральным законом „Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних” (1999). Этот правовой акт регулирует внесудебные процедуры 
с участием детей и подростков, защиту их прав и интересов, а также оп-
ределяет судебные процедуры: помещение в ЦВСНП, направление в спе-
циальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа, принятие 
судьей решения о принудительном медицинском освидетельствовании 
подростка, в отношении которого рассматривается вопрос о направлении 
в закрытое учебно-воспитательное учреждение. Кроме этого, в Законе по-
лучили свое развитие положения Уголовного кодекса РФ о реабилитацион-
ной индивидуально-профилактической работе с несовершеннолетними, 
освобожденными от уголовной ответственности и наказания с примене-
нием воспитательных мер, и с несовершеннолетними, освобожденными от 
уголовной ответственности в связи с не достижением возраста привлече-
ния к ней, а также вследствие „уголовной невменяемости”, установленной 
экспертами по уголовному делу (ч. 3 ст. 20 УК РФ ).

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-
них определена Законом как система социальных, правовых, педагогичес-
ких и иных мер, направленных на выявление и устранение причин и усло-
вий, способствующих беспризорности, безнадзорности, правонарушениям 
и антиобщественным действиям несовершеннолетних, осуществляемых 
в совокупности с индивидуальной профилактической работой с детьми 
и семьями, находящимися в социально опасном положении.

Категория лиц, в отношении которых органами и учреждениями 
системы профилактики проводится индивидуальная профилактическая 
работа это: несовершеннолетние, находящиеся в социально опасном поло-
жении, т.е. в обстановке, представляющей опасность для жизни и здоровья 
или не отвечающей требованиям к их воспитанию и содержанию, либо 
совершающие правонарушения или антиобщественные действия, а также 
родители или законные представители несовершеннолетних, если они не 
исполняют своих родительских обязанностей и (или) отрицательно влия-
ют на их поведение либо жестоко обращаются с ними. 

Федеральным законом установлена система органов и учреждений, ко-
торые обязаны обеспечивать соблюдение прав и законных интересов несо-
вершеннолетних, осуществлять их защиту от всех форм дискриминации, 
физического или психического насилия, грубого обращения, сексуальной 
или иной эксплуатации, выявлять детей и семьи, находящиеся в социаль-
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но опасном положении. Этим же Законом определена компетенция орга-
нов и учреждений, а также механизм их взаимодействия12. 

Центральным и координирующим органом в системе профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних является комис-
сия по делам несовершеннолетних и защите их прав (КДНиЗП) при 
органе местного самоуправления. К компетенции этих комиссий законода-
тельством отнесен весь комплекс мероприятий по защите и восстановлению 
прав и законных интересов детей в возрасте до 18 лет, по выявлению и уст-
ранению причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризор-
ности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершенно-
летних. На КДНиЗП возложена индивидуальная профилактическая работа 
и организация социальной реабилитации детей и подростков, оказавшихся 
в социально опасном положении. Помимо этого комиссия по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав является специализированным государс-
твенным органом, обеспечивающим исправление несовершеннолетнего 
в случаях и в порядке, предусмотренном законодательством, например, 
в случае освобождения несовершеннолетнего от уголовной ответственнос-
ти с применением принудительных мер воспитательного воздействия.

В государственную систему профилактики входят:
1) органы внутренних дел и их структурные подразделения: подраз-

деления по делам несовершеннолетних (ПДН), Центры временного 
содержания для несовершеннолетних правонарушителей (ЦВСНП), 
подразделения криминальной милиции; 

2) органы управления социальной защитой населения и учреждения 
социального обслуживания, которые осуществляют меры по профи-
лактике безнадзорности и организуют индивидуальную профилак-
тическую работу в отношении безнадзорных и беспризорных детей, 
предоставляют бесплатно социальные услуги несовершеннолетним, 
находящимся в социально опасном положении или трудной жизнен-
ной ситуации, выявляют таких детей и семьи с такими детьми;

3) органы управления образованием и образовательные учреждения, 
также входящие в систему профилактики, призваны решать большой 
круг проблем и задач, поскольку помимо образовательного процесса, 
тесно связанного с воспитательным, они участвуют в организации до-
суга, летнего отдыха и занятости детей, выявляют несовершеннолетних 
с отклонениями в развитии или поведении, проводят их обследование, 
готовят рекомендации по оказанию им помощи и определению форм 
их дальнейшего обучения. В структуру органов управления образова-

12 Федеральный закон „Об основах системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних” (в ред. Федеральных законов от 13.01.2001 
N 1-ФЗ,от 07.07.2003 N 111-ФЗ, от 29.06.2004 N 58-ФЗ, от 22.08.2004 N 122-ФЗ (ред. 29.12.2004), 
от 01.12.2004 N 150-ФЗ, от 29.12.2004 N 199-ФЗ, от 22.04.2005 N 39-ФЗ, от 05.01.2006 N 9-ФЗ).
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нием законодательством также включены учреждения для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей (детские дома, школы-
интернаты и др.), и специальные учебно-воспитательные учреждения 
открытого и закрытого типов;

4) органы опеки и попечительства, являясь частью системы профилак-
тики, выявляют и принимают меры к устройству детей, оставшихся 
без родительского попечения, участвуют в индивидуальной профи-
лактической работе с такими детьми, обеспечивают защиту их личных 
и имущественных прав; 

5) органы управления здравоохранением и учреждения здравоохра-
нения. К их ведению отнесено развитие сети учреждений для детей 
и подростков, оказывающих психиатрическую и наркологическую по-
мощь, круглосуточный прием и содержание детей в возрасте до 4 лет, 
оставшихся без родительского попечения, а также дальнейшее выха-
живание и воспитание таких детей в подведомственных учреждени-
ях – Домах ребенка;

6) органы по делам молодежи и их учреждения участвуют в организа-
ции отдыха, досуга и занятости несовершеннолетних, в индивидуаль-
ной профилактической работе с несовершеннолетними, находящими-
ся в социально опасном положении, в защите их социально-правовых 
интересов, оказывают содействие детским и молодежным обществен-
ным объединениям, учреждениям и фондам, деятельность которых 
связана с осуществлением мер по профилактике безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних. 

7) органы службы занятости населения входят в систему профилакти-
ки безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, участву-
ют в профессиональной ориентации и содействуют трудоустройству 
несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства. 
Законом определены и другие органы и учреждения, осуществляющие 

профилактические меры в отношении несовершеннолетних правонару-
шителей и детей, находящихся в социально опасном положении:
1) Органы и учреждения культуры, досуга, спорта и туризма.
2) Уголовно-исполнительные инспекции органов юстиции.
3) Общественные объединения.

Таким образом, система профилактики имеет прежде всего защитно-
охранную направленность, которая представлена комплексом мер медико-
психологической, социально-психологической, правовой, педагогической 
помощи и поддержки семье, детям, несовершеннолетним.

В настоящее время в России сложилась определенная система право-
вого регулирования деятельности подразделений по делам несовершен-
нолетних. Подразделения по предупреждению правонарушений несовер-
шеннолетних включены в состав милиции общественной безопасности. 
Был принят следующий критерий определения численности инспекторов 
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милиции по делам несовершеннолетних исходя из расчета 1 инспектор на 
4–5 тыс. несовершеннолетних13. В 2005 году на учете в подразделениях по 
делам несовершеннолетних МВД России состояло свыше 655 тысяч детей 
и подростков.

В соответствии с законом о профилактике подразделения по делам 
несовершеннолетних (ПДН) проводят индивидуальную профилакти-
ческую работу с несовершеннолетними14:
1) употребляющими наркотические средства или психотропные вещес-

тва без назначения врача либо употребляющими одурманивающие 
вещества;

2) совершившими правонарушения, которые повлекли за собой примене-
ние мер административного взыскания;

3) совершившими правонарушение, до достижения возраста, с которого 
наступает административная ответственность;

4) освобождаемых от уголовной ответственности по основаниям, указан-
ным в законе;

5) не подлежащими уголовной ответственности в связи с недостижением 
возраста, с которого наступает уголовная ответственность, или вследс-
твие отставания в психическом развитии не связанного с психическим 
расстройством;

6) обвиняемыми или подозреваемыми в совершении преступлений, в от-
ношении которых избраны меры пресечения, не связанные с заключе-
нием под стражу;

7) условно-досрочно освобожденными от отбывания наказания, осво-
божденными от наказания вследствие акта об амнистии или в связи 
с помилованием;

8) получившими отсрочку отбывания наказания или отсрочку исполне-
ния приговора;

9) освобожденными из учреждений уголовно-исполнительной системы, 
вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений 
закрытого типа, если они в период отбывания в указанных учреж-
дениях допускали нарушения режима, совершали противоправные 
деяния и (или) после освобождения (выпуска) находятся в социально 
опасном положении и (или) нуждаются в социальной помощи и (или) 
реабилитации;

13 Приложение № 2 к Указу Президента РФ от 12 февраля 1993 г. „О милиции 
общественной безопасности (местной милиции) в Российской Федерации”. Указанным 
положением подразделения по предупреждению правонарушений несовершеннолетних 
включены в состав милиции общественной безопасности.

14 Л.М. Прозументов, Подразделения по делам несовершеннолетних органов внутренних 
дел как субъекты предупреждения правонарушений и преступлений несовершеннолетних, 
”Сибирский Юридический Вестник” 2002, № 3.

STASIAK_90 lat kurateli sadowej.303   303STASIAK_90 lat kurateli sadowej.303   303 2010-09-30   10:19:032010-09-30   10:19:03



304 ROZDZIAŁ III. Służby probacyjne i socjalne: rozwiązania, doświadczenia…

10) осужденными за совершение преступления небольшой или средней 
тяжести и освобожденных судом от наказания с применением прину-
дительных мер воспитательного воздействия;

11) осужденными условно, осужденными к обязательным работам или 
иным мерам наказания, не связанным с лишением свободы;

12) другими несовершеннолетними при необходимости предупреждения 
совершения ими правонарушений и с согласия начальника органа 
внутренних дел или его заместителя15.
ПДН обязаны выполнять и другие функции, закрепленные за ними 

в законе о профилактике, в частности:
1) проводить индивидуальную профилактическую работу с родителями 

или законными представителями несовершеннолетних, не исполняю-
щих своих обязанностей по воспитанию, обучению и (или) содержанию 
несовершеннолетних и (или) отрицательно влияющих на их поведение 
либо жестоко обращающихся с ними;

2) выявлять лиц, вовлекающих несовершеннолетних в совершение пре-
ступления и (или) антиобщественных действий или совершающих в от-
ношении несовершеннолетних другие противоправные деяния и т.д. 
осуществлять в пределах своей компетенции меры по выявлению несо-
вершеннолетних, объявленных в розыск, несовершеннолетних, нужда-
ющихся в помощи государства и в установленном порядке направляют 
таких лиц в соответствующие органы или учреждения системы профи-
лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних либо 
в иные учреждения; рассматривать заявления и сообщения об адми-
нистративных правонарушениях несовершеннолетних, общественно 
опасных деяниях несовершеннолетних, не достигших возраста с кото-
рого наступает уголовная ответственность; участвовать в подготовке 
материалов в отношении подростков для рассмотрения возможности 
их помещения в центры временной изоляции для несовершеннолетних 
правонарушителей органов внутренних дел; участвовать в подготовке 
материалов, необходимых для внесения в суд предложений о примене-
нии к несовершеннолетним, их родителям или законным представите-
лям мер воздействия, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации; вносить в уголовно-исполнительные инспекции органов 
юстиции предложения.
В заключении отмечу, что чаще всего преступность несовершенно-

летних – это результат отсутствия со стороны взрослых контроля за тем, 
как ребенок проводит свое свободное время, что в большинстве случаев 
способствует превращению их в жертв антиобщественных и противоправ-

15 Л.М. Прозументов, Подразделения по делам несовершеннолетних органов внутренних 
дел как субъекты предупреждения правонарушений и преступлений несовершеннолетних, 
„Сибирский Юридический Вестник” 2002, № 3.
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ных деяний. Криминал старается вовлечь детей в занятие проституцией, 
распространение и употребление наркотиков, совершение краж, вовлечь 
в преступные группы (скинхеды) и т.д.

До 1 мая 2009 года действующее законодательство РФ не предусмат-
ривало ответственности за пребывание несовершеннолетних в обществен-
ных местах в вечернее и ночное время без сопровождения взрослых. В кон-
це апреля 2009 года Президент России утвердил поправки в Федеральный 
Закон „Об основных гарантиях прав ребёнка в РФ”, ограничивающие 
пребывание несовершеннолетних в общественных местах поздно вечером 
и ночью. (Закон был принят Госдумой 15 апреля 2009 года и одобрен Со-
ветом Федерации 22 апреля.) Президентским постановлением определён 
промежуток времени, считающийся „ночным”, с 22.00 до 6.00 по местному 
времени. Также внесённые поправки предусматривают право регионов 
своими законами снижать возрастную планку, но не более чем на два 
года – 16 лет.

Таким образом, теперь подросткам, не достигшим совершеннолетия –
18 лет, законодательно запрещено находиться в пивных, ресторанах и барах, 
рюмочных и иных местах, предназначенных исключительно для реализа-
ции алкогольной продукции, а также в магазинах с товарами сексуального 
характера.

Вместе с тем определять места, где может быть нанесён вред физичес-
кому, духовному и нравственному развитию детей, будут и региональ-
ные власти. Регионам дано право устанавливать меры, запрещающие 
детям находиться в ночное время в определённых общественных местах 
без сопровождения родителей или других взрослых, к примеру, на ули-
цах, стадионах, в парках, на транспорте, а также в интернет-кафе. Вмес-
те с тем субъекты страны могут устанавливать для родителей и других 
лиц административную ответственность за несоблюдение требований 
закона по содействию физическому, интеллектуальному, нравственному 
развитию детей и предупреждению причинения им вреда.

Кроме того, согласно изменениям внесенных в закон, региональные 
власти могут принимают меры по защите ребенка от информации, про-
паганды и агитации, наносящих вред его здоровью, нравственному и ду-
ховному развитию, в том числе от национальной, классовой, социальной 
нетерпимости, от рекламы алкогольной продукции и табачных изделий, 
от пропаганды социального, расового, национального и религиозного 
неравенства, а также от распространения печатной продукции, аудио- 
и видеопродукции, пропагандирующей насилие и жестокость, порног-
рафию, наркоманию, токсикоманию, антиобщественное поведение.
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A day in the life of a Senior Probation Offi  cer (SPO)A day in the life of a Senior Probation Offi  cer (SPO)

I am a senior probation offi cer employed by South Yorkshire Probation 
Area, National Offender Management Service, England and Wales, United 
Kingdom.

I am based in Sheffi eld where I have the responsibility for an Offender 
Management Unit (OMU) and an Unpaid Work team (UPW). The OMU has 
6 probation offi cers (POs) and 2 probation service offi cers (PSOs). PSOs are un-
qualifi ed POs and have responsibility for case management with lower ‘risk of 
harm’ (RoH) cases. PSOs do not manage ‘domestic violence’, ‘serious violence’, 
‘sex offender’ or ’risk to children’ cases.

POs usually manage cases that have been assessed as those posing ‘me-
dium’ to ‘high’ or ‘very’ risk of serious harm to ‘others’.

Given each case is ‘tiered’ and quantifi ed via the ‘Workload Management 
Tool’ it is impractical to talk of ‘numbers’ of cases in any one caseload. It is more 
accurate to speak of cases in terms of ‘need’ in reference to criminogenic needs 
and RoH needs.

The ‘needs’ are assessed within our key assessment tool, OASys. My pri-
mary role with POs and PSOs casework is auditing their risk assessments to 
ensure RoH has been robustly assessed, planned and managed. If this is the 
case then I will countersign the assessment which then authorises the PO to 
carry out the plan as designed. If the assessment is deemed ‘inadequate’ then 
I would ‘roll-back’ (reject) the assessment and advise as to my recommenda-
tions to improve the assessment and sentence planning. The assessment will 
then be returned to me for countersigning usually within the target timescale, 
5 working days for a high risk offender or 15 days for a medium risk offender. 
Low risk offenders do not have a full OASys completed but a ‘risk screening’ 
will be carried out.
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I am also responsible for each team members’ practice, primarily around 
‘risk assessment, planning and management’ which contributes to our core 
task of ‘public protection’. It is my responsibility to ensure risk assessments 
and risk management plans are robust enough to effectively manage the risk 
the offender poses in the community and in custody.

No offender poses ‘no risk’ so it is vitally important that risk assessment is 
carried out on all offenders. However those who are assessed as ‘high or very 
high risk’ of harm can be managed through the Multi Agency Public Protection 
Arrangements (MAPPA).

“MAPPA are the statutory arrangements for managing sexual and violent 
offenders” MAPPA has three statutory ‘responsible authorities’, the police, 
probation and prison services. All the responsible authorities “have a duty im-
posed by public law exercising their functions under MAPPA. 

MAPPA involves the responsible authorities working alongside the youth 
offending services, social services, accommodation providers, mental health 
and education. Together we share all appropriate information about the of-
fender; the offence, any pattern of offending that may be developing, risk of 
harm posed and to ‘who’, mental health issues/concerns, accommodation needs 
and whether the police have any ‘intelligence’ about any subsequent offending 
or risky behaviours since the offenders’ index conviction. (adapted from the 
MAPPA Guidance 2009, version 3).

My other responsibilities are to conduct ‘supervision’, ‘development’ and 
‘appraise’ with each PO and PSO in the team. During supervision we will dis-
cuss; individual performance as set against local and national targets. I will 
offer praise for good and consistent performance and we will discuss why 
performance may have been less than could be expected. I need to assess and 
conclude why performance is under target; is this about a lack of knowledge 
to complete the task, in which case providing training is one obvious remedy. 
However if this is about an unwillingness to comply with the requirements of 
the task then I have to discuss ‘capability and/or disciplinary’ as a means of 
addressing poor performance.

Managing people is a very diffi cult task, especially when staff are reluctant 
to comply. Ask yourself what you would do if a member of your team persist-
ently arrived at work much later than their colleagues, or refused to do their job 
as instructed. What would you do?

When staff are compliant the task of the SPO can be much more satisfying. 
Take for example a case that I have worked on recently; a man was recently 
sentenced to life imprisonment for the repeated rape of his two daughters and 
fathering numerous children with them. Clearly a notorious case that makes 
you question your own values and tests your resolve and revulsion. I ask my-
self if I could truly remain ‘professional’ in working with such a man. It is 
imperative to be honest with oneself before you choose to proceed and work 
with such a case.
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Such a case has allowed me to work very closely with the PO to discuss 
and work out how to approach such a case. Clearly there are many issues to 
consider:
1) How do you approach the offender? 
2) What do you decide to discuss? 
3) What do you decide you must not approach? 
4) How do you liase with ‘other’ agencies in gathering information? 
5) How is the information stored? (This is especially important as the judge 

‘ordered’ that the man’s name should not be released in an attempt to pro-
tect the children’s identities). 
Whilst working with the PO on such a case it allows you to explore some 

detailed aspects to a very complicated case. For example, specialist sex offender 
agencies have assisted greatly with such a case.

Another key role I have is to ensure all team members take some responsi-
bility for how they can develop as professional practitioners: 
1) What developmental needs do they identify? 
2) What developmental needs do I feel would enable them to develop their 

practice? 
3) Maybe they are thinking about a promotion? 
4) What would they need to develop? 
5) Could I delegate some tasks for them to do on behalf of me and for the 

team?
My split SPO role means I also have responsibility for the UPW team who 

are responsible for around 400 ‘low risk’ cases. The team have two primary 
functions with this work:
1) To conduct the initial interview,
2) Enforcement. 

Initial interviews are conducted to gather as much information about the 
needs and risks for the offender. Basic skills are the primary ‘need’ and are 
one of the key areas to improve compliance and reduce reoffending. Research 
confi rms that the two most important aspects to reducing reoffending is stable 
accommodation and improved basic skills. Developing their ability in reading, 
writing and numeracy signifi cantly improves an offender’s employability. One of 
the main motivators for offending is fi nancial gain, employment will offer them 
a means to legitimately earn a wage and therefore reduce further offending.

‘Risk’ for these offenders is usually assessed in terms of which is the saf-
est work site the offender can be sent to in order not to increase the risk they 
pose i.e. if the offender has current or previous offences for using weapons we 
would probably not sent him out on a working party where tools are readily 
available. However there has also been a recent change in our focus and at-
tentions to gang related matters. This primarily means that we have to assess 
the risks, in terms of harm, posed to the offender as well as the harm offend-
ers can cause.
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Gang related offending has signifi cantly changed our risk assessment ap-
proach. Not only to ensure we do not place opposing gang members on the 
same working group when carrying out their community punishment hours, 
but also to ensure we assess any level of planned reprisal.

In managing the unpaid work team the most diffi cult issue is about decid-
ing whether to ‘breach’ or to assist the offender to ‘comply’. Both these aspects of 
our work are ‘funding linked’ targets. Breach is about returning a case to court 
in a specifi ed time from the last missed appointment by the offender. Breach 
action must be taken within 10 working days of the last missed appointment. 
Compliance is about enabling the offender to progress through their commu-
nity order for 6 months without having to take breach action.

On the face of it these 2 targets seem contradictory, however there are times 
when enforcement action can only result in the offender being returned to 
court. Other cases require you to have some hope that with a little more con-
structive encouragement an offender can succeed.

Of course the working day is not always ‘straight forward’ but the ups and 
downs, the unpredictability of the work makes this one of the best jobs and one 
of the most satisfying jobs on offer today.

BibliographyBibliography

www.probation.homeoffi ce.gov.uk.
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Jerzy Białczyk
Kurator specjalista SR w Jaworze

Możliwości i ograniczenia informatycznychMożliwości i ograniczenia informatycznych
narzędzi wspomagających pracę kuratoranarzędzi wspomagających pracę kuratora
Dokumentacja informatycznaDokumentacja informatyczna

W swojej pracy, bez względu na to, czy jesteśmy kuratorami rodzinnymi 
czy dla dorosłych, wszystkie podejmowane działania musimy dokumentować 
odpowiednimi zapisami w aktach spraw. Składamy więc do nich różne notat-
ki, informacje czy też okresowe sprawozdania obrazujące przebieg procesów 
resocjalizacyjnych osób oddanych naszej pieczy. Sporządzamy ponadto spra-
wozdania ze zleconych nam wywiadów środowiskowych i kontrolnych. I to 
właśnie one zajmują nam najwięcej czasu. Z nielicznych opracowań dotyczących 
struktury czasu naszej pracy wynika, że na biurowe sprawy przeznaczamy 
od 15 do 40% czasu. Ten rozrzut wartości związany jest z podstawą wymiaru 
czasu, to znaczy od tego, czy czas pracy biurowej liczymy w stosunku do czasu 
nominalnego czy też do rzeczywiście przepracowanego. W strukturze spraw 
biurowych na sporządzanie sprawozdań z wywiadów przeznaczamy od 25 na-
wet do 60% czasu. I w tym przypadku wartości te także zależą od postawy 
ich obliczania. Z tych liczb wynika, że gdybyśmy pracowali tylko ustawowe 
40 godzin tygodniowo, na pisanie samych sprawozdań przeznaczalibyśmy 
więcej czasu niż na realizowanie właściwego procesu resocjalizacyjnego. I taką 
strukturę czasu naszej pracy trudno byłoby uznać za właściwą, ale taka ona by 
była, gdyby nie to, że zdecydowana większość z nas, chcąc dobrze wypełniać 
swoje obowiązki, pracuje znacznie więcej niż 40 godzin tygodniowo. Zatem 
bez względu na to, jak liczymy procentowy udział czasu przeznaczanego na 
sporządzanie sprawozdań, jest go bardzo dużo i dlatego warto popierać wszel-
kie próby ułatwienia tej pracy. 

Obowiązujące nas przepisy ogólnie określają, co powinno się znaleźć 
w sprawozdaniach z wywiadów, a muszą się w nich znaleźć między innymi: 
dane osobowe jakiejś osoby czy rodziny, informacje dotyczące warunków 
mieszkaniowych, sytuacji materialnej czy chociażby stopnia zaspokojenia 
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potrzeb, opinii w miejscu zamieszkania, uzależnień itd. Informacje te muszą 
się znaleźć w sprawozdaniach bez względu na to, czy dotyczą osoby przedter-
minowo warunkowo zwolnionej z odbywania kary, osoby, której wykonanie 
kary warunkowo zawieszono, rodziny dysfunkcyjnej, zdemoralizowanego 
nieletniego czy też osoby zobowiązanej do leczenia odwykowego. Na pewno 
żadne sprawozdanie nie będzie dokładnie obrazować rzeczywistości. 

Nie każde zresztą musi być aż tak dokładne. Jednak w każdym sprawozda-
niu powinno się znaleźć wszystko to, co jest istotne dla sprawy, a więc to, cze-
go dowiedzieliśmy się w czasie przeprowadzanych rozmów, oraz to, co wtedy 
widzieliśmy. W tym świetle pytanie: czy są możliwości takiego usprawnienia 
naszej pracy biurowej, abyśmy pisaniu sprawozdań poświęcali jak najmniej 
czasu, wydaje się zasadne. I nie chodzi tutaj o takie usprawnienia, które będą 
polegały na wypełnianiu odpowiednimi danymi jakiegoś szablonu z dużą licz-
bą pytań otwartych. Chodzi tutaj przede wszystkim o zastosowanie do naszej 
pracy oryginalnych programów komputerowych, które ze skończonej liczby 
poczynionych przez nas obserwacji umożliwią nam wierne opisanie stanu 
rzeczywistego. 

Na pytanie: czy opracowanie takiego programu jest możliwe, odpowiadam 
zdecydowanie tak. Uważam, że to, co słyszeliśmy i widzieliśmy w czasie wy-
wiadu, możemy opisać, odpowiadając na skończoną liczbą pytań zamkniętych. 
Przedstawię to na przykładzie nieletniego. Może się on uczyć albo nie, mamy 
zatem dwie odpowiedzi: „tak” albo „nie”. Gdy zaznaczymy odpowiedź pozy-
tywną, program powinien zbudować zdanie: „Nieletni uczy się”, i uaktywnić 
pytania dotyczące rodzaju szkoły i miejscowości, w której się ona znajduje. Po 
tych dwóch pytaniach zdanie wygenerowane przez komputer powinno brzmieć 
na przykład tak: „Nieletni uczy się w szkole zawodowej w Jaworze”. Teraz powin-
no pojawić się pytanie do której klasy chodzi i jakim jest uczniem. Po udzieleniu 
na nie odpowiedzi komputer powinien zbudować zdanie: „Nieletni jest słabym 
uczniem kl. II”. Idąc dalej konwencją, że nieletni jest słabym uczniem, powinny 
pojawić się pytania, czy powtarzał już on jakąś klasę i od jak dawna ma kłopoty 
w nauce. W sprawozdaniu powinno się pojawić następne zdanie, np. „Nieletni 
nie powtarzał do tej pory żadnej klasy, ale trudności w nauce ma od połowy 
pierwszego semestru kl. I”. W ten sam sposób możemy opisać inne kwestie, 
np. osiągane oceny, przyczynę trudności w nauce, środek transportu, z którego 
nieletni korzysta, chcąc dostać się do szkoły, kontakty rodziców ze szkołą itd. 
W zależności od tego, kogo dotyczy wywiad środowiskowy, będą pojawiały się 
pytania na przykład dotyczące warunków mieszkaniowych, najbliższego oto-
czenia, miejsca czyjejś pracy, charakteru tej pracy, a więc sytemu i godzin pracy, 
zarobków itp., albo gdy ktoś nie pracuje, pytania, czy osoba ta jest zarejestro-
wana jako bezrobotna albo czy otrzymuje zasiłek dla bezrobotnych, nałożonych 
przez sąd obowiązków itp. Niektóre z pytań muszą być jednak rozbudowane, 
np. określające rodzaj budynku, w którym znajduje się jakieś mieszkanie, i formy 
jego własności. W pierwszej części dokonujemy wyboru na przykład między:
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1) blokiem spółdzielczym,
2) domem komunalnym,
3) kamienicą
4) domem jednorodzinnym,
5) bliźniakiem,
6) domem wielorodzinnym,
7) barakiem.

Natomiast w drugiej części między mieszkaniem: 
1) własnościowym,
2) spółdzielczym,
3) kwaterunkowym,
4) wynajętym,
5) zakładowym,
6) socjalnym. 

W podobny sposób dokonujemy charakterystyki najbliższego otoczenia 
kogoś, kogo dotyczy sprawozdanie. Możemy wybrać którąś z opcji:
 1) centrum miasta, 
 2) peryferie miasta,
 3) osiedle domów jednorodzinnych, 
 4) osiedle komunalne,
 5) osiedle spółdzielcze 
 6) wieś gminna,
 7) centrum wsi,
 8) obrzeże wsi,
 9) niewielka osada,
10) większość sąsiadów pracuje,
11) większość sąsiadów jest bezrobotna, 
12) większość sąsiadów utrzymuje się z pracy na roli,
13) większość sąsiadów – rolników produkuje wyłącznie na swoje potrzeby, 
14) większość sąsiadów jest emerytami. 

Po zaznaczeniu jakichś określeń zdanie zbudowane przez program może 
brzmieć następująco: „Rodzina Jana Kowalskiego mieszka w mieszkaniu 
kwaterunkowym w domu wielorodzinnym w centrum miasta. Większość ich 
sąsiadów pracuje”.

Przedstawiłem wyżej sposób działania takiego programu. Jestem prze-
konany, że bez uszczerbku dla istoty sprawy prawie 99% pytań w programie 
komputerowym wspomagającym pracę kuratorów może być pytaniami za-
mkniętymi albo z ograniczoną liczbą odpowiedzi. 

Tych kilka przytoczonych zdań można samemu napisać na komputerze 
w czasie na przykład jednej minuty, a nawet w kilka sekund. Z tej różnicy 
właśnie biorą się oszczędności w czasie. Chcę tutaj szczególnie mocno pod-
kreślić, że sprawozdania z wywiadów środowiskowych czy kontrolnych są 
ważnymi dokumentami, a nie utworami literackimi. Nie muszą w nich być 
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ozdobniki, porównania czy żargon. Zdania powinny być nie tylko przejrzyste, 
ale i bardzo precyzyjne. Dlatego program komputerowy wspomagający pracę 
kuratorów powinien budować je z uwzględnieniem przede wszystkim faktów, 
a przy tym zgodnie z ogólnymi zasadami języka polskiego. 

Chciałbym też zwrócić uwagę na następujący problem. Jeżeli w czasie roz-
mowy z osobą, która nas interesuje z jakiegoś powodu, bądź rozmowy o tej 
osobie, uzyskamy pewne informacje, to przy niewielkiej ich ilości znaczenie 
każdej z nich będzie duże. Im więcej tych danych, które nie zawsze muszą być 
odpowiedziami na zadane pytania, ile wynikiem uważnego słuchania, tym 
z jednej strony mniejsza rola każdej z nich, z drugiej zaś poglądy jakiejś osoby 
czy też opinia o kimś są bardziej obiektywne czy chociażby prawdopodobne. 
Ten problem powinien być w programie komputerowym rozwiązany przez 
wprowadzenie do niego pytań dotyczących różnych aspektów życia osoby 
albo rodziny, którą interesuje się kurator. Nie mam wątpliwości, że kogoś albo 
jakąś rodzinę bardziej charakteryzuje przytoczenie na przykład dwudziestu 
niż pięciu przykładów zachowania czy jakichś opinii. Ponadto przykłady ta-
kie pozwalają na dokładne określenie istoty jakiegoś zachowania i jego ocenę. 
Chodzi mi tutaj przede wszystkim o to, aby można było jednoznacznie stwier-
dzić, czy jakieś zdarzenie ma charakter incydentalny czy wielokrotny, było 
przypadkowe czy zaplanowane itp.

Zdarza się, że kuratorom nie mówi się prawdy albo nawet próbuje się ich 
celowo okłamać. Częste jest także odpowiadanie w taki sposób, aby w jak 
największym stopniu zaspokoić nasze oczekiwania, przy czym oczekiwania 
te zostały wyobrażone przez osobę, z którą rozmawiamy. Dobry program 
powinien więc zawierać tak sformułowane pytania, aby możliwe było niebu-
dzące wątpliwości wykazanie pojawiających się sprzeczności w wypowiedzi 
naszego rozmówcy, dowodzących, że doszło do czegoś takiego. Jeżeli bowiem 
z rozmowy z nieletnim wynika, że nie ma on jakiegokolwiek poczucia winy, że 
uważa, iż nic złego się nie stało, to trudno przyjąć za prawdziwą jego lub jego 
rodziców wypowiedź, że wyciągnął on odpowiednie wnioski i że zrozumiał, 
co zrobił, albo że na przykład jacyś rodzice twierdzący, że lepiej wypełniają 
swoje obowiązki, mijają się z prawdą, gdy nadal nie utrzymują kontaktów ze 
szkołami, w których uczą się ich dzieci.

Ponieważ w naszej pracy bardzo często porównujemy jakieś sytuacje i ana-
lizujemy zmiany zachodzące w określonym czasie, dobry program komputero-
wy powinien umożliwiać porównywanie nie tylko tych samych, ale i różnych 
spraw, chociaż w obrębie tej samej kategorii. Zatem taki program komputerowy 
musi zapewniać wystarczająco wysoką powtarzalność dokonywanych opisów, 
a można to osiągnąć przez jednolitą formę sprawozdań. Z powtarzalnością 
i porównywalnością wiąże się zagadnienie możliwości dokonywania obróbki 
statystycznej materiałów opracowanych przez kuratorów. Program taki powi-
nien więc ponadto w bardzo dużym stopniu uwzględniać cechy statystyczne. 
Należy tutaj bardzo wyraźnie zastrzec, że chodzi tutaj wyłącznie o takie cechy 
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wyników czy obserwacji, których istnienie można jedynie stwierdzić, a więc 
takie, które w statystyce nazywane są cechami jakościowymi. 

Wreszcie dobry program komputerowy powinien posiadać pewne walory 
techniczne. Do najważniejszych z nich należy zaliczyć możliwość powrotu do 
wcześniej udzielonych odpowiedzi celem sprawdzenia ich, poprawienia czy 
uzupełnienia. Takie same możliwości powinien mieć program w odniesieniu 
do wyświetlanej treści całego wygenerowanego sprawozdania, w które moż-
na byłoby w dowolny sposób ingerować i decydować, co w danej sprawie jest 
szczególnie ważne, a co nie. Cecha ta jest konieczna ze względu na dostoso-
wanie programu także do wyjątkowo rzadko zdarzających się sytuacji oraz 
by ewentualne pomyłki podczas pracy nie pociągały za sobą konieczności 
długotrwałego nanoszenia poprawek bądź też wykonywania części pracy od 
nowa. Dzięki tym cechom każde sprawozdanie kuratora zawsze będzie pełnym 
opisem sytuacji i spełniało stawiane mu wymagania. Ponadto program taki 
powinien być bardzo łatwy w obsłudze, nawet dla osób mających niewielkie 
doświadczenie w pracy z komputerem, a także umożliwiać współpracę dwóch 
lub więcej komputerów, a więc powinien mieć wersje sieciowe.

Warto także wspomnieć o tym, że rozpoczęto już prace nad programami 
pozwalającymi nie tylko na sterowanie komputerem za pomocą głosu, ale 
i dyktowanie tekstu. Komputer, aby mógł to wykonać, musi być sprzężony 
z edytorem tekstu. Dotychczasowe doświadczenia w tym zakresie nie napa-
wają zbytnim optymizmem. Program rozpoznawania mowy nie działa dobrze 
nawet w przypadku języków prostych pod względem wymowy, pisowni i gra-
matyki. Z innymi, trudniejszymi językami w ogóle sobie nie radzi. Ponadto za-
wsze musi być dostosowany przez kalibrację dla każdego dyktującego z osob-
na. Dyktujący zaś tekst powinien mieć bardzo dobrą dykcję oraz dyktować 
wolno. Mimo to tekst prawie zawsze ma dużo błędów i trzeba go poprawiać, 
co zajmuje wiele czasu. Nie wydaje się, by w najbliższym czasie możliwe było 
opracowanie takiego programu działającego poprawnie dla języka polskiego. 
Dlatego lepiej skoncentrować się na programie działającym w opisany prze-
ze mnie sposób. Pracę nad takim programem z całą pewnością ułatwi to, że 
w sprawozdaniach z wywiadów środowiskowych i kontrolnych, bez względu 
na to, kogo dotyczą, jest wiele podobnych albo zbliżonych informacji. Nie jest 
on szczególnie skomplikowany, choć trudno go też zaliczyć do prostych. Uwa-
żam, że warto nad takimi programami pracować, gdyż pozwolą one obniżyć 
pracochłonność sprawozdań i przeznaczać zaoszczędzony czas na bezpośred-
ni kontakt z podopiecznymi.

STASIAK_90 lat kurateli sadowej.317   317STASIAK_90 lat kurateli sadowej.317   317 2010-09-30   10:19:052010-09-30   10:19:05



STASIAK_90 lat kurateli sadowej.318   318STASIAK_90 lat kurateli sadowej.318   318 2010-09-30   10:19:052010-09-30   10:19:05



Waldemar Złotkiewicz
Ryszard Doliński
Firma ZETO Świdnica

Prezentacja systemu KURATOR-Prezentacja systemu KURATOR-
fi rmy ZETO Świdnica. Program do obsługi fi rmy ZETO Świdnica. Program do obsługi 
Zespołu Kuratorskiej Służby SądowejZespołu Kuratorskiej Służby Sądowej

Przeznaczenie Przeznaczenie 

System KURATOR-2 to kompleksowe narzędzie do obsługi spraw w zespo-
łach kuratorskiej służby sądowej oraz prowadzenia elektronicznych urządzeń 
ewidencyjnych. Wieloletnie doświadczenie oraz zastosowanie nowoczesnych 
rozwiązań informatycznych pozwoliły nam stworzyć łatwą w obsłudze apli-
kację, zapewniającą jednocześnie bezpieczeństwo i natychmiastowy dostęp 
do interesujących danych oraz ich wymianę z innymi aplikacjami. Otwarty 
charakter systemu umożliwia stosunkowo szybkie dokonywanie modyfi kacji 
i jego rozbudowy. System ten:
 1) usprawnia rejestrację i wszechstronną edycję spraw w Zespołach;
 2) pozwala na pełną analizę prowadzonych spraw w różnych przekrojach 

według różnych okresów czasowych;
 3) umożliwia prowadzenie terminarzy;
 4) umożliwia tworzenie listy ryczałtów;
 5) ułatwia emisję wszelkiej korespondencji;
 6) automatycznie tworzy zestawienia statystyczne, w tym MS-S40;
 7) jest przyjazny dla użytkownika;
 8) ma niewielkie wymagania odnośnie do sprzętu;
 9) może pracować na jednym stanowisku lub w sieci;
10) jest na bieżąco dostosowywany do zmieniających się przepisów;
11) jest rozbudowywany pod względem funkcjonalności wraz z każdą nową 

wersją.
System KURATOR-2 jest kontynuacją eksploatowanego w ponad 390 ze-

społach kuratorskich całego kraju systemu KURATOR. Został oparty na bazie 
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danych Microsoft SQL i napisany w nowoczesnym środowisku programi-
stycznym UniPaas Development Studio. Użytkownikom systemu KURATOR 
zapewniamy pełną konwersję danych do nowej aplikacji. Każdy użytkownik 
systemu KURATOR-2 może mieć ściśle określony zakres ról i możliwości do-
stępu do poszczególnych funkcji systemu. Korzystanie z programu jest zabez-
pieczone poprzez autoryzację użytkownika (systemową Windows lub ekstra 
zdefi niowaną w systemie KURATOR-2), co gwarantuje, iż nieuprawnione oso-
by nie będą mieć wglądu w rejestrowane dane.

FunkcjonalnośćFunkcjonalność

Postęp techniczny w dziedzinie przetwarzania i zarządzania informa-
cjami umożliwia zastosowanie na dużą skalę technologii informatycznej 
w działalności sądów. Wzrastające wymagania dotyczące pracy sądów, ilość 
i rodzaj przekazywanych informacji z jednostek szczebla podstawowego do 
jednostek wyższego rzędu, konieczność prawidłowego zarządzania infor-
macją, mającą na celu zwiększenie skuteczności zwalczania przestępczości, 
powoduje, że tradycyjne sposoby gromadzenia, zarządzania i przekazywa-
nia danych wymagają dużego zaangażowania pracy, czasu i bywają niekiedy 
przyczyną obniżonej sprawności działania. Stąd też obecnie decyzja o wpro-
wadzeniu technologii informatycznej jest gwarancją skutecznego działania.

Program rejestracji spraw KURATOR-2 umożliwia:
 1) rejestrację i wszechstronną edycję spraw (wykazy/kontrolki: Doz, O, Wd, 

Kkow, Ps, Pp Zawk, Opm, Nw, Alk. Op, K, Wr);
 2) przeglądanie zawartości bazy na różne sposoby (przeglądanie, skorowi-

dze, zestawienia, wykazy wyszukiwania, podgląd tablic);
 3) wykonywanie zestawień;
 4) zliczanie statystyki (wyliczenie informacji statystycznych – obciążenie 

kuratorów oraz przeglądanie zestawień miesięcznych niezależnie lub na-
rastająco);

 5) generowanie własnych zestawień;
 6) wyszukiwanie informacji o sprawie lub grupie spraw dla potrzeb kurato-

rów, kierownika zespołu lub przełożonych nadrzędnych;
 7) wydruki niektórych, obecnie ręcznie wypełnianych pism (wezwań, przy-

pomnień, zapytań itp.) oraz kopert, zwrotek;
 8) używanie przygotowanych (w zespołach kuratorskich) szablonów doku-

mentów i powiązanie ich ze sprawą;
 9) gromadzenie i wyszukiwanie informacji o danej sprawie;
10) późniejsze modyfi kacje programu;
11) otrzymywanie sprawozdań za dowolny miesiąc, co pozwala kierownic-

twu na bieżąco śledzić proces załatwiania spraw;
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12) uzyskanie dodatkowych zestawień kontrolnych (takich jak: wpływ, zała-
twienia itp). 
Otrzymanie sprawozdania nie wymaga wprowadzania dodatkowych da-

nych; automatycznie są wykorzystywane informacje zawarte w zarejestrowa-
nych sprawach. 

Wymagania organizacyjneWymagania organizacyjne

Prawidłowe funkcjonowanie systemu KURATOR-2 wymaga spełnienia kil-
ku warunków dotyczących organizacji pracy. Związane jest to przede wszyst-
kim z koniecznością podwójnej rejestracji danych zarówno tradycyjnie (reper-
torium, rejestry, skorowidze i kontrolki), jak i na nośnikach elektronicznych. 
Z uwagi na braki sprzętu komputerowego w wielu sądach trudności dotyczące 
właściwej rejestracji mogą się dodatkowo pogłębić. Kolejną barierą może być 
niedostateczna liczba osób przeszkolonych w obsłudze sprzętu komputero-
wego. W systemach sieciowych szczególne wymagania – w zakresie obsługi 
systemu informatycznego i wiedzy merytorycznej pracy sekretariatu – powin-
ny dotyczyć administratorów systemu. Należy w tym miejscu podkreślić, że 
niewłaściwa organizacja pracy może doprowadzić do przeoczenia przez osoby 
rejestrujące wpisu określonych danych, co w konsekwencji może przyczynić 
się do przekłamań przy wykonywaniu zestawień i wykazów.

System KURATOR-2 może funkcjonować na jednym stanowisku, lecz 
z uwagi na konieczność wpisywania znacznej ilości danych prawidłowe 
wykorzystanie tego programu jest możliwe także w sieci. Minimalna liczba 
roboczych stanowisk w sieci w zasadzie powinna odpowiadać liczbie pra-
cowników sekretariatu wykonujących obowiązki związane z rejestracją okre-
ślonych danych. Wówczas zainstalowanie programu dałoby możliwość pracy 
w tym systemie w części odpowiadającej dotychczasowym obowiązkom 
pracowników. Jednak w wielu przypadkach – do właściwego wykorzystania 
programu, posiadanego sprzętu oraz umiejętności pracowników – koniecz-
na będzie zmiana zakresu obowiązków osób zatrudnionych w sekretariacie 
z dostosowaniem ich do wymagań pracy z wykorzystaniem programu kom-
puterowego i dotychczasowych zasad rejestracji. Niewątpliwie podwójna 
rejestracja danych dotyczących prowadzonych postępowań spowoduje do-
datkowe obciążenie pracą pracowników sekretariatów, ale z drugiej strony 
znacznie ją ułatwi, z uwagi na szybki dostęp do przetworzonej informacji 
w postaci wykazów i zestawień zawierających dane, które do tej pory były 
wyszukiwane znacznym nakładem pracy. W przyszłości w jednostkach sądu 
posiadających systemy informatyczne koniecznością stanie się ograniczenie 
rejestracji w tradycyjnej formie, co wiąże się ze zmianami przepisów z zakresu 
biurowości.
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Przed rozpoczęciem rejestracji spraw w omawianym systemie kierownik 
jednostki sądu powinien dokonać analizy:
1) możliwości sprzętowych,
2) stopnia przeszkolenia pracowników w obsłudze sprzętu komputerowego,
3) dotychczasowego obiegu dokumentów,
4) możliwości zabezpieczenia danych przed ich utratą,
5) sposobu zabezpieczenia danych przed osobami niepowołanymi,
6) sposobu archiwizacji danych.

Wspomniana analiza powinna zostać dokonana po gruntownym zazna-
jomieniu się z możliwościami systemu KURATOR-2. Po dokonaniu powyższej 
oceny możliwe jest opracowanie nowego zakresu obowiązków pracowników 
sekretariatu, uwzględniającego korzystanie z programu komputerowego 
w sposób zapewniający jego prawidłowe funkcjonowanie zarówno w ob-
rębie rejestracji danych, ich przetwarzania, jak i zabezpieczenia przed ich 
utratą bądź przed osobami niepowołanymi. W przypadku niedostatecznej 
liczby sprzętu komputerowego lub braku wykwalifi kowanych w obsłudze 
sprzętu pracowników możliwe jest wykorzystanie tylko niektórych opcji 
programu.

Możliwość współpracy z innymi programamiMożliwość współpracy z innymi programami

System KURATOR-2 obecnie może współpracować w zakresie udostępnie-
nia/wymiany danych z następującymi systemami repertoryjnymi:
1) systemem SĘDZIA-2 fi rmy ZETO Świdnica (przy zakładaniu sprawy, ko-

rzystając z podglądu do bazy wydziałowej, można przenieść podstawowe 
dane do kontrolki/wykazu; poza tym przy skorowidzu nazwisk istnieje 
możliwość podglądu spraw w innych wydziałach sądu); 

2)  systemem SAWA fi rmy Currenda (po skonfi gurowaniu dostępnych wido-
ków oraz ustawieniu parametrów możliwa jest taka sama współpraca jak 
z systemem SĘDZIA-2). 

Główne korzyści z wdrożenia systemu KURATOR-Główne korzyści z wdrożenia systemu KURATOR-

1) Zintegrowany system przechowywania danych:
– bezpieczeństwo,
– szybkość dostępu,
– wielodostęp, 
– automatyczne wykazy i statystyki, 
– efektywny nadzór. 
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2) Skuteczniejsza praca kuratorów:
– ostrzeganie o kończących się terminach,
– wsparcie dla tworzenia statystyk i zestawień okresowych,
– tworzenie dokumentów papierowych i elektronicznych,
– weryfi kacja poprawności wprowadzonych danych,
– elektroniczna wymiana danych pomiędzy innymi podmiotami. 

3) Duże możliwości nadzoru:
– badanie terminowości, 
– badanie obciążenia i wydajności pracy, 
– terminarz pracowników, 
– zestawienia okresowe, 
– statystyki. 
Firma ZETO Świdnica działa na rynku informatycznym od 1973 roku. 

Ma ponad dziesięcioletnie doświadczenie w tworzeniu oprogramowania dla 
sądów i prokuratur. Jej główni kontrahenci to: Ministerstwo Sprawiedliwo-
ści RP, sądy okręgowe i rejonowe, ZUS, Urząd Zamówień Publicznych, Instytut 
Pamięci Narodowej, Trybunał Sprawiedliwości, urzędy miast i gmin, banki 
spółdzielcze, EnergiaPro S.A. (koncern energetyczny) itp. Firma posiada cer-
tyfi katy ISO 9001:2000, ISO 27001. Jej partnerami są: Microsoft, IBM, HP oraz 
Oracle.
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Krzysztof Barrow-Kozik
Firma „Currenda” Sopot

Programy do obsługi Zespołów KuratorskiejProgramy do obsługi Zespołów Kuratorskiej
Służby Sądowej „Kuratela” oraz „Kuratorzy rodzinni”Służby Sądowej „Kuratela” oraz „Kuratorzy rodzinni”
Przeznaczenie – funkcjonalność – wymagania – Przeznaczenie – funkcjonalność – wymagania – 
możliwości współpracy z innymi programamimożliwości współpracy z innymi programami

Currenda sp. z o.o.Currenda sp. z o.o.

Firma Currenda spółka z ograniczoną odpowiedzialnością od 1995 roku 
zajmuje się tworzeniem i wdrażaniem oprogramowania na potrzeby są-
downictwa. Dominującym trendem w dynamicznie rozwijającej się bran-
ży informatycznej jest specjalizacja. Z tego powodu w swojej działalności 
postanowiliśmy skoncentrować się na tym, na czym dobrze się znamy, 
czyli pracy wydziałów oraz oddziałów sądów. Dzięki specjalizacji w takim 
zakresie możemy zaoferować szeroką gamę sprawdzonych, profesjonalnie 
wykonanych programów dla poszczególnych komórek organizacyjnych 
sądów. Genezą systemów była idea oprogramowania wykonującego au-
tomatyczne zestawienia statystyczne (rejestracja daty wpływu wniosku, 
daty zakreślenia, sposobu załatwienia w celu sporządzenia sprawozdań 
miesięcznego, półrocznego i rocznego). Idea ta rozszerzyła się o integrację 
urządzeń ewidencyjnych i likwidację powtarzających się czynności (reje-
stracja stron tylko w wykazach i na tej podstawie prowadzenie skorowidza 
alfabetycznego automatycznie). Kolejnym krokiem było zautomatyzowanie 
procesu przygotowywania korespondencji (generowanie pism na podsta-
wie zdefi niowanego szablonu uzupełnionego danymi z wykazów) i wydruk 
korespondencji seryjnej.

Nasz zespół analityczny blisko współpracuje z bezpośrednimi użyt-
kownikami programów (sędziami oraz pracownikami sekretariatów), dzię-
ki czemu możliwe było zawarcie w poszczególnych aplikacjach specyfi ki 
obiegu informacji w sądzie. Współpraca z fi nalnymi odbiorcami pozwala 
nam również na bieżąco poprawiać i usprawniać nasze programy.
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Programy przeznaczone do obsługi zespołów kuratorskichProgramy przeznaczone do obsługi zespołów kuratorskich

W skład zintegrowanego pakietu oprogramowania SAWA dla sądów fi rmy 
Currenda sp. z o.o. wchodzą również aplikacje przeznaczone do pracy w zespo-
łach kuratorskich – moduły „Kuratela” (dla kuratorów wykonujących orzeczenia 
w sprawach karnych) oraz „Kuratorzy rodzinni” (dla kuratorów wykonujących 
orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich).

Głównym celem ich stworzenia była eliminacja wykonywanych przez 
kuratorów czynności z zakresu biurowości, zajmujących dużą ilość czasu, któ-
ry – biorąc pod uwagę specyfi kę pracy kuratorów – powinien być poświęcony 
przede wszystkim na bezpośrednie kontakty z podopiecznymi. Zautomatyzo-
wano następujące procesy: 
1) rejestracja sprawy – możliwy jest import wszelkich danych dotyczących danej 

sprawy ze sprawy, która została już zarejestrowana w urządzeniach ewiden-
cyjnych w odpowiednim wydziale orzeczniczym i następnie przekazana do 
zespołu kuratorskiego (import sprawy);

2) przygotowanie i wydruk seryjnej korespondencji (kopert, zwrotek) na pod-
stawie danych zarejestrowanych w wykazach i kontrolkach, a także standar-
dowych pism na podstawie szablonów zawierających treść niezmienną i uzu-
pełnianych przez program informacjami zarejestrowanymi w wykazach, 
kontrolkach, skorowidzach z wykorzystaniem zdefi niowanych zmiennych; 

3) naliczanie ryczałtów;
4) przygotowanie zestawień statystycznych.

Aplikacje te tworzone były na bazie naszej wiedzy i wieloletniej praktyki 
z zakresu tworzenia aplikacji sądowych, jak również doświadczeń praktycz-
nych kuratorów zawodowych i społecznych.

Moduły kuratorskie pokrywają swoim zasięgiem całość obiegu informacji 
w dedykowanych wydziałach, co pozwala na przyspieszenie i usprawnienie 
obiegu dokumentów, eliminację części pomyłek oraz sprawniejsze zarządzanie 
wydziałami. Wzajemna integracja pozwalają na przepływ danych pomiędzy 
aplikacjami.

Programy „Kuratela” i „Kuratorzy rodzinni” dzięki nowoczesnym i zaawan-
sowanym procesom obróbki informacji znacząco ułatwiają prowadzenie i obsłu-
gę biurowości w zespołach kuratorskich. Sprawy najpierw są ewidencjonowane, 
a później prowadzone. Aby wydrukować kopertę czy zwrotkę do podopiecz-
nego/skazanego, dana osoba musi być najpierw wprowadzona do skorowidza. 
Żeby naliczyć ryczałt, wymagane jest, aby jakaś sprawa była zarejestrowana, 
a także być wybrany kurator zawodowy i/lub społeczny itp. Skorowidze za-
wierają informacje o adresach i telefonach osób fi zycznych, prawnych, w tym 
także instytucji. Skorowidze pełnią funkcję podręcznego informatora, gdzie 
dodatkowo wyświetlają się informacje na temat spraw związanych z daną 
osobą. Skorowidze ułatwiają wprowadzanie spraw w przyszłości, gdyż z raz 
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wprowadzonej osoby/instytucji można korzystać wielokrotnie, wybierając ją 
z gotowej listy.

Programy „Kuratela” i „Kuratorzy rodzinni” mają funkcję tworzenia sza-
blonów dokumentów i edycji własnych szablonów w zależności od zaistniałych 
potrzeb. W ten sposób użytkownik otrzymuje do rąk narzędzie, dzięki któremu 
jest on w stanie tworzyć nowe szablony, opierając się na istniejących elementach 
systemu, tzn. zmiennych, menu i pytaniach. Korzystając z tego modułu, można 
dopasować treść pisma do stosowanej przez użytkowników praktyki. Dodat-
kową zaletą programu jest duża liczba makrozmiennych, dzięki którym można 
tworzyć szablony niezależnie od rodzaju prowadzonych spraw. Szablon pisma 
jest to zbiór tekstowy sformatowany według ustalonych reguł (format szablonu 
to rich text format – rtf). Formatowanie tego zbioru polega na umieszczaniu, poza 
zwykłym tekstem, specjalnych pól (obiektów wzorca). Polami tymi mogą być 
makrozmienne (przechowują dane zaczytywane spod odpowiednich nazw), 
menu (lista wyboru tekstu), wyrażenia (wartości liczbowe wyliczane), pytania, 
warunki czy komentarze. Podczas pracy ze wzorcem w edytorze można dopi-
sywać dowolny tekst oraz wstawiać pola formatujące wzorzec, np. warunki, 
wyrażenia, makrozmienne, menu itp. Tekst wzorca podczas interpretacji nie 
zmienia się i występuje w piśmie w takiej postaci, w jakiej został wprowadzo-
ny. Interpretacja elementów wzorca (obiektów) będzie polegała na wstawieniu 
odpowiednich danych, wykonaniu instrukcji warunkowych, wyliczeniu wy-
rażeń itp. Wstawianie zmiennej oznacza umieszczenie w piśmie nazwy, który 
ulega zamianie podczas interpretacji. W zależności od typu pisma, konkretnej 
sprawy, danych sądu itp. zmienna może przyjmować różne wartości. Ogólnie 
dokonuje się podziału zmiennych ze względu na charakter przechowywanych 
przez nie danych: tekstowe, arytmetyczne, daty, czasu czy pieniężne. 

Podczas interpretacji pisma, napotykając warunek, sprawdzany jest fakt, 
czy został on spełniony. Jeżeli otrzymano prawdę, to w piśmie pojawi się frag-
ment tekstu znajdujący się pomiędzy początkiem i końcem warunku. Warunki 
mogą dotyczyć zmiennych tekstowych, liczbowych oraz warunkowych.

„Kuratela” – kuratorzy dla dorosłych„Kuratela” – kuratorzy dla dorosłych

W zakresie funkcjonalnym i współpracy z innymi programami „Kura-
tela” zapewnia:
1) prowadzenie wykazów i kontrolek zawierających listy spraw uporządko-

wanych według numerów odpowiednio dla każdego urządzenia ewiden-
cyjnego, takich jak:
a) Wykaz Kow.
b) Wykaz O.
c) Wykaz Doz.
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d) Kontrolka D. 
e) Kontrolka Wo.
f) Kontrolka Wn.
g) Kontrolka P. 
h) Kontrolka Pp.
i) Kontrolka Wd.
j) Kontrolka PS;

 2) prowadzenie listy kuratorów społecznych w zespole;
 3) prowadzenie skorowidzów alfabetycznych osób skazanych oraz pod-

opiecznych;
 4) obsługę sprawozdań składanych przez kuratorów (kontrolę terminów, re-

jestrację złożonych sprawozdań);
 5) wgląd do danych wprowadzonych za pomocą modułów orzeczniczych, 

w tym informacji o przebiegu sprawy wybranej osoby w wydziale orzecz-
niczym (sędzia referent, oskarżyciel, czynności, pisma, terminy rozpraw, 
orzeczenia i protokoły);

 6) automatyczne rozliczenie ryczałtów (za dozory i wywiady) kuratorów 
społecznych; 

 7) automatyczne sporządzenie zestawienia ruchu spraw oraz osób z możli-
wością sprawdzenia, jakie pozycje z poszczególnych wykazów/kontrolek 
składają się na wybrane wartości liczbowe;

 8) automatyczne sporządzanie zestawienia stanu referatów kuratorów za-
wodowych z możliwością sprawdzenia, jakie pozycje z poszczególnych 
wykazów/kontrolek składają się na wybrane wartości liczbowe;

 9) możliwość wykonania zestawienia załatwień według rodzajów;
10) wykonanie statystyki wniosków składanych przez kuratorów, z wyróż-

nieniem złożonych, rozpoznanych oraz uwzględnionych w sprawach bez 
nałożonych obowiązków probacyjnych lub z nałożonymi obowiązkami;

11) automatyczne wykonanie sprawozdania MS-S40 – część dla dorosłych za 
dowolny wybrany przez użytkownika okres.

Korzyści tego programu dla użytkownika są następujące:
 1) przyspiesza proces przygotowywania korespondencji: jednokrotnie wpi-

sany adres strony uczestniczącej jest wielokrotnie wykorzystywany przy 
kolejnych pismach;

 2) zapewnia integrację aplikacji z modułem „Biuro Podawcze”: wysłanie kore-
spondencji umożliwia automatyczne prowadzenie kontrolek wysłanych pism, 
jak również ewidencję tej korespondencji z poziomu „Biura Podawczego”;

 3) umożliwia integrację aplikacji dla zespołów kuratorskich – pion karny 
z pozostałymi modułami, która zapewnia:
a) automatyczną rejestrację sprawy poprzez import danych z sekcji wyko-

nawczej;
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b) wgląd z poziomu aplikacji do spraw prowadzonych w wydziałach orze-
kających sądu w celu ustalenia, czy podopieczny nie popełnił kolejnego 
wykroczenia/przestępstwa z podaniem czynności podejmowanych 
przez sąd, sędziego referenta, sygnatury oskarżyciela, terminów roz-
praw, treści protokołów oraz orzeczeń, rozstrzygnięcia;

c) możliwość śledzenia z poziomu aplikacji sposobu procesowania wnios-
ku kuratora w module wspomagającym wykonanie orzeczeń, w tym: 
wgląd do pozycji wykazu Ko, pod którym został zarejestrowany wnio-
sek, oraz do treści orzeczeń wydanych przez jednostkę rozpoznającą 
wnioski kuratora (sekcji wykonawczej).

„Kuratorzy rodzinni”„Kuratorzy rodzinni”

W zakresie funkcjonalnym i współpracy z innymi programami program 
„Kuratorzy rodzinni” zapewnia:
 1) prowadzenie wykazów i kontrolek zawierających listy spraw uporządko-

wanych według numerów odpowiednio dla każdego urządzenia ewiden-
cyjnego, takich jak: 
a) Wykaz Nw k.
b) Wykaz Opm k.
c) Wykaz Op k.
d) Wykaz Alk k.
e) Kontrolka Wr.
f) Kontrolka Op.
g) Kontrolka K;

 2) prowadzenie listy kuratorów społecznych w Zespole;
 3) prowadzenie skorowidzów alfabetycznych osób nadzorowanych i mało-

letnich;
 4) obsługę sprawozdań składanych przez kuratorów (kontrolę terminów, re-

jestrację złożonych sprawozdań);
 5) automatyczne prowadzenie kart kuratorów;
 6) rejestrację czynności i wydruk karty czynności kuratorów;
 7) rejestrację stawek ryczałtów za prowadzenie nadzorów i automatyczne 

naliczanie ryczałtów miesięcznych;
 8) obsługę wniosków składanych przez kuratorów (przypominanie o ko-

nieczności ich złożenia, przygotowanie wniosku, rejestrację sposobu jego 
załatwienia przez sąd);

 9) automatyczne przygotowywanie i seryjny wydruk korespondencji (ko-
pert, zwrotek, pism), np. pism na podstawie danych zarejestrowanych 
w wykazach lub kontrolach;

10) automatyczne przygotowywanie zestawień statystycznych;
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11) automatyczne prowadzenie kontrolki wysłanych pism na podstawie dzien-
nego wykazu wysłanej korespondencji przygotowanej z wykorzystaniem 
zestawu szablonów uzupełnianych danymi z kontrolek i wykazów;

12) możliwość wyszukiwania danych o sprawie na podstawie nazwiska 
(ewentualnie fragmentu nazwiska) nadzorowanych i małoletnich;

13) automatyczne prowadzenie kontrolek i wykazów, takich jak:
a) Kontrolka nadzorów zawieszonych.
b) Kontrolka wysłanych akt.
c) Kontrolka orzeczonych środków.
d) Wykaz podjętych czynności podjętych.
e) Spisy zdawczo-odbiorcze akt.

14) obsługę pracochłonnych zestawień statystycznych, takich jak:
a) Sprawozdanie MS-S40 (część dla nieletnich).
b) Sprawozdanie miesięczne.
c) Statystyki dla kuratorów.
d) Statystyka wpływu spraw.
e) Statystyka załatwienia spraw.

Korzyści tego programu dla użytkownika są następujące:
1) przyspiesza proces przygotowywania korespondencji: jednokrotnie wpi-

sany adres strony uczestniczącej jest wielokrotnie wykorzystywany przy 
kolejnych pismach;

2) integracja z pozostałymi modułami umożliwia automatyczne zarejestrowa-
nie sprawy poprzez import sprawy z wydziału rodzinnego i nieletnich, jak 
również wgląd do urządzeń ewidencyjnych prowadzonych w wydziałach 
orzekających sądu;

3) integracja z modułem „Biuro Podawcze” zapewnia wysłanie koresponden-
cji przygotowanej, co z kolei umożliwia automatyczne prowadzenie kontro-
lek wysłanych pism, jak również ewidencję tej korespondencji z poziomu 
„Biura Podawczego”;

4) integracja z modułem „Archiwum Akt” umożliwia eksport spisów archi-
walnych z poziomu oprogramowania wspomagającego pracę zespołów ku-
ratorskich w formacie XML oraz import spisów archiwalnych w formacie 
XML do „Archiwum Akt”.

Wymagania systemoweWymagania systemowe

Nasze programy zostały zrealizowane przy zastosowaniu najnowocześ-
niejszych narzędzi programistycznych (pakietu Power Builder fi rmy Sybase) 
w technologii klient – serwer, zapewniającej niepowtarzalne w systemach 
komputerowych bezpieczeństwo danych. Mogą one pracować zarówno w trybie 
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wielodostępnym (w sieci), jak i jednostanowiskowo w środowisku Windows 
9x lub NT. Realizacja aplikacji w architekturze klient – serwer oznacza także 
wyjątkowy poziom bezpieczeństwa danych, a także możliwość wykonywa-
nia kopii zapasowych nawet w czasie pracy systemu oraz współbieżnej pracy 
wielu użytkowników (nawet kilkuset) bez widocznego wpływu na wydaj-
ność. Oprogramowanie bazodanowe, Server SQL – zastosowane w aplika-
cjach fi rmy „Currendy” – jest współczesnym standardem używanym przez 
wszystkie poważne instytucje. W systemie zastosowano SQL Server fi rmy 
Microsoft. Nasze oprogramowanie może wykorzystywać serwer SQL w wer-
sji MSDE 1.0, MSDE 2000, MSSQL Server 7.0 oraz MSSQL Server 2000, MSSQL 
Server 2005, MSSQL Server 2008. Minimalne wymagania sprzętowe progra-
mów „Kuratela” i „Kuratorzy rodzinni” to: komputery klasy PC 200MHz 
MMX, 32MB Ram, HDD 1 GB, monitor kolorowy o rozdzielczości 800 x 600 
oraz drukarka dowolna – zalecana laserowa, z funkcją drukowania kopert 
i zwrotnych poświadczeń odbioru.
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ROZDZIAŁ VROZDZIAŁ V

Wybrane obszaryWybrane obszary
oddziaływań kuratorskichoddziaływań kuratorskich
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Maria Anna Korpanty
Zastępca Kuratora Okręgowego Sądu Okręgowego Warszawa-Praga

Ocena możliwości pracyOcena możliwości pracy
z przypadkiem w działaniach służb kuratorskichz przypadkiem w działaniach służb kuratorskich
i probacyjnych w realiach polskichi probacyjnych w realiach polskich

WstępWstęp

Regulacja prawna kurateli sądowej w Polsce, poza najważniejszym aktem, 
czyli ustawą o kuratorach sądowych z 21 lipca 2001 roku, zawarta jest rów-
nież w prawie materialnym, proceduralnym, wykonawczym oraz kontrolno-
-nadzorczym. Zapis art. 1 tej ustawy szczegółowo określa zakres merytoryczny 
pracy kuratora związany z wykonaniem orzeczenia. W art. 3 wskazuje miejsce, 
gdzie owe czynności mają być wykonywane, oraz defi niuje pojęcie podopiecz-
nego. Kurator, oprócz pierwszoplanowej pracy z podopiecznym, powinien wy-
konywać określone zadania wobec sądu, np. wywiady środowiskowe na etapie 
postępowania wyjaśniającego, rozpoznawczego, przygotowawczego.

Czynności kuratora na etapie postępowania wykonawczego powinny być 
podporządkowane zasadzie indywidualizacji, która polega na podmiotowym 
i autonomicznym traktowaniu podopiecznego z uwzględnieniem w procesie 
resocjalizacji niepowtarzalnego układ jego cech osobowościowych oraz na do-
borze adekwatnych do resocjalizacji potrzeb danego podopiecznego, środków 
i metod oddziaływania1. Najskuteczniejszą metodą pracy jest casework – praca 
z indywidualnym przypadkiem, czyli z podopiecznym rozumianym zgodnie 
z defi nicją art. 3 ust. 2 ustawy o kuratorach sądowych.

W tym miejscu należy sobie odpowiedzieć na dwa pytania: 
1. Czy służba kuratorska jest merytorycznie przygotowana do stosowania no-

woczesnych metod pracy z człowiekiem?
2. Czy w obecnym stanie obciążeń może prowadzić nadzory i dozory, stosując 

zasadę indywidualizacji?

1 A. Bałandynowicz, Probacja. Resocjalizacja z udziałem społeczeństwa, Warszawa 2006.
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W odpowiedzi na pierwsze pytanie z całą satysfakcją należy podkreślić, iż 
jest to grupa zawodowa o wysokich kwalifi kacjach – 91% kuratorów zawodo-
wych posiada wyższe wykształcenie pedagogiczne, psychologiczne, prawnicze 
lub socjologiczne. W tej grupie 6% kuratorów zawodowych ukończyło studia 
podyplomowe lub uzyskało stopień naukowy doktora. Ponad 45% kuratorów 
zawodowych na własny koszt podnosi swoje kwalifi kacje, uczestnicząc w szko-
leniach i kursach, które są niezbędnym warunkiem skuteczności i jakości ich 
działań. Z przytoczonych danych jednoznacznie wynika, że służbę kuratorską 
stanowią osoby dbające o swój rozwój, który niewątpliwie może przełożyć 
i przekłada się na poziom pracy z podopiecznymi. Należy również zaznaczyć, 
iż 71% kuratorów społecznych ma wykształcenie wyższe i jest profesjonalnie 
przygotowanych do pracy z powierzanymi im podopiecznymi. 

Zanim odpowiem na drugie pytanie, pozwolę sobie na przybliżenie metody 
caseworku oraz kontraktu stosowanej w pragmatyce zawodowej kuratorów.

CaseworkCasework – informacje wstępne i defi nicja – informacje wstępne i defi nicja

Casework (case – ‘przypadek’, work – ‘praca’) jest metodą pracy socjalnej 
wywodzącą się ze Stanów Zjednoczonych. Pierwsze teoretyczne opracowanie 
stworzyła Mary Richmond w 1922 roku i określiła ją jako proces2, który rozwija 
osobowość poprzez świadomie przeprowadzone dostosowanie społeczne kolej-
no każdej z jednostek, zachodzące w relacjach pomiędzy ludźmi i ich otoczeniem 
społecznym. Richmond3 pojmowała casework także jako sztukę rozwiązywania 
różnych problemów ludzi przez zgodną współpracę z nimi w celu osiągnię-
cia dobra ich własnego i społeczeństwa. Metoda ta, mówiąc najkrócej, polega 
na udzielaniu jednostce pomocy w rozwiązywaniu jej problemów życiowych 
poprzez bezpośrednie oddziaływanie kuratora, pracownika socjalnego na nią 
i jej najbliższe otoczenie. Tak więc niezbędne jest rozpoznanie przyczyn – za-
równo indywidualnych, jak i społecznych – komplikacji w życiu jednostki oraz 
jej uaktywnienie w kierunku pozytywnej zmiany w dotychczasowej sytuacji 
życiowej.

Istotą prowadzenia indywidualnego przypadku nie jest i nie może być przej-
mowanie przez kuratora/caseworkera odpowiedzialności za dobro, zdrowie czy 
samopoczucie swojego podopiecznego. Równolegle z budzeniem czy urucho-
mieniem sił jednostki ma iść uruchomienie aktywności społecznej odpowiednich 
instytucji ratownictwa, opieki oraz wspierania rozwoju. Praca z indywidualnym 
przypadkiem to złożony proces wzajemnie sprzężonych czynności diagnostycz-

2 Por. A. Paszkiewicz, Podmiotowe traktowanie wychowanka w pracy rodzinnego kuratora 
sądowego, Lublin 2006, s. 96.

3 Podaję za: tamże.
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nych, formułowania planu pomocy i jego wdrażania, oceny jego skuteczności, 
a także wprowadzania poprawek, tak by efekt pracy był jak najlepszy.

Casework skierowany jest przede wszystkim do czterech kategorii osób, 
tj. do takich ludzi, którzy:
1) wyczerpali swoje zasoby sił i możliwości rozwiązywania problemów, a je-

dyną drogą wyjścia z trudnej sytuacji jest pomoc caseworkera, który pomo-
że im w znalezieniu rozwiązania oraz nimi pokieruje;

2) nie potrafi ą sami skorzystać z oferty socjalnej czy innych rozwiązań ogól-
nie dostępnych z powodu ograniczonych możliwości umysłowych lub 
fi zycznych;

3) pozostają w długotrwałym stresie, wskutek czego nie są zdolni do rozwią-
zywania nawet prostych problemów;

4) ludzi objętych orzeczeniami sądów w zakresie dozorów i nadzorów.
Zgodnie z defi nicją Swithuna Bowersa casework, czyli

praca z indywidualnym przypadkiem jest sztuką, w której wiedza życiowa 
i nauka o człowieku oraz środowisku, a także umiejętność obcowania z ludź-
mi – są użyte w celu zmobilizowania sił w jednostce i odpowiedniej pomocy 
w społeczeństwie dla ulepszenia wzajemnego przystosowania się jednostki 
i środowiska4.

Zdaniem Bowersa niezmiernie trudno jest precyzyjnie i jednoznacznie 
zdefi niować coś, co jest sztuką, która zawiera w sobie mało uchwytne elementy 
inwencji, twórczości, intuicji, talentu i umiejętności obcowania z ludźmi. Do-
kładniej rzecz ujmując, caseworker powinien: 
1) umieć obcować z ludźmi. Ma temu służyć zdolność do twórczego interpre-

towania i komponowania elementów wiedzy na temat danej jednostki oraz 
umiejętność intuicyjnego odczuwania drugiego człowieka i jego reakcji;

2) dysponować wiedzą życiową wypływającą z przeżytych doświadczeń;
3) posiadać znajomość podstaw nauk o człowieku i środowisku5.

Wszystkie te umiejętności i wiedza maja służyć mobilizowaniu jednostek 
do tego, by wzięły sprawy w swoje ręce. Stosując się do teorii Ruth Middleman 
i Gale’a Goldberga w prowadzeniu indywidualnego przypadku, kurator:
1) jest odpowiedzialny wobec osób nadzorowanych/dozorowanych;
2) działa zgodnie z wymogiem zadań, przed którymi stoją skazany, nieletni 

i podopieczni z orzeczeń sądów opiekuńczych;
3) poszukuje i wspiera potencjalne elementy wspomagające w otoczeniu do-

zorowanego, nieletniego, małoletniego i jego rodziny;
4) nie wykorzystuje swojej przewagi wynikającej z racji pełnionej przez niego 

funkcji.

4 M. Kalinowski, Vademecum rodzinnego kuratora sądowego, Warszawa 1984, s. 160. 
5 Tamże, s. 260.
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Casework w Polsce został oceniony jako metoda bardzo przydatna w nadzo-
rze kuratora sądowego przez Marka Heinego na początku lat osiemdziesiątych 
ubiegłego stulecia. Z badań przeprowadzonych przez niego wynika, że naj-
większą efektywność osiąga się w nadzorze prowadzonym tą metodą. Wyniki 
te potwierdziły także późniejsze badania. Zasadniczą jednak różnicą w stoso-
waniu metody caseworku w nadzorze kuratora jest fakt, iż nie ma dobrowol-
ności współpracy w sprawach nadzorów/dozorów sądowych. Są one bowiem 
narzucone podopiecznemu. W pracy socjalnej istotna jest dobrowolność. Mimo 
braku dobrowolności w poddaniu się nadzorowi/dozorowi sprawy prowadzo-
ne omawianą metodą są bez wątpienia najefektywniejsze.

Założenia metody casework są następujące:
1) indywidualizacja,
2) rozwijanie w podopiecznym poczucia odpowiedzialności za jego własne 

postępowanie,
3) powściągliwość w wyciąganiu wniosków wiążących.

Czesław Czapów wyróżnił cztery zasady metody indywidualnych przy-
padków:
1) akceptowania,
2) respektowania,
3) współuczestnictwa,
4) indywidualizacji każdego przypadku.

Aleksander Kamiński wymieniał jeszcze dwie zasady, a mianowicie wiary 
w jednostkę oraz rozeznania caseworkera we własnej osobowości.

Leszek Mikuła wyróżnił natomiast wśród zasad caseworku także zasady: 
własnej decyzji oraz nieotępiania podopiecznego.

Danuta Lalak do wymienionych powyżej dodała zasady:
1) komunikacji,
2) uczestnictwa,
3) zaufania i poszanowania prywatności.

Nie należy zapominać jeszcze o dwóch bardzo ważnych zasadach (wymie-
nianych przez Brendę DuBois i Karlę Miley), tj. samostanowienia oraz obiek-
tywizmu.

Diagnoza sytuacji podopiecznego6 stanowi punkt wyjścia do dalszej pracy. 
Zdaniem Richmond, metoda ta musi uwzględniać następujące elementy:

1) wgląd w cechy osobowościowe jednostki,
2) rozpoznanie zasobów, zagrożeń i wpływów otoczenia społecznego na jed-

nostkę,
3) bezpośrednie oddziaływanie osoby na osobę,
4) bezpośrednie oddziaływanie poprzez otoczenie społeczne.

6 Podopieczny – zgodnie z defi nicją art. 3 ust. 2 ustawy o kuratorach sądowych.
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Zgodnie z zaleceniami Kamińskiego diagnoza powinna zawierać następu-
jące elementy:
1) rodzaj i zakres kłopotów jednostki,
2) niezaspokojone potrzeby,
3) przyczyny jej problemów,
4) siły tkwiące w niej i jej środowisku.

W ujęciu ogólnym zazwyczaj punktem wyjścia w pracy z indywidualnym 
przypadkiem powinno być rozpoznanie sytuacji podopiecznego w jej indywi-
dualnym i społecznym aspekcie, czyli postawienie diagnozy i dopiero na jej 
podstawie opracowanie planu postępowania. Położenie głównego nacisku na 
diagnozę dało temu ujęciu nazwę podejścia „diagnostycznego”. 

Narzędziem diagnostycznym jest przede wszystkim wywiad środowisko-
wy. Pozwala zebrać wszelkie konieczne informacje, po analizie których diagno-
zuje się przypadek, określa przyczyny danych objawów – problemów jednostki 
oraz siły jej oraz najbliższego otoczenia, na których można się oprzeć w pracy 
z podopiecznym. Poza wywiadem stosuje się także takie narzędzia diagno-
styczne, jak: analiza dokumentów, obserwacja i rozmowa kierowana.

Praca z indywidualnym przypadkiem jest bardzo skuteczną metodą pracy 
kuratorów sądowych, jednak wymaga zdecydowanie większego nakładu pra-
cy i czasu ze strony kuratora w porównaniu do innych metod.

Jej ważnym elementem jest ustalony wspólnie z podopiecznym plan pomo-
cowy, zakończony na przykład kontraktem. Opracowanie planu postępowania 
z danym przypadkiem jest wynikiem diagnozy. Określa, co, kiedy i jak ma 
czynić caseworker/kurator w stosunku do podopiecznego i jego rodziny.

Plan może być ukierunkowany w dwojaki sposób:
– na praktyczne korygowanie środowiska,
– na postępowanie wychowawcze, korekcyjne kształtujące korzystniejsze i po-
żądane zachowania i postawy podopiecznego. 

Należy pamiętać, że plan musi być otwarty na ewentualne poprawki, dla-
tego że ustalenia diagnozy środowiskowej są tylko hipotezą, czyli wymagają 
weryfi kacji i modyfi kacji.

Kolejną skuteczną metodą stosowaną w pracy kuratora jest metoda kon-
traktu. Kontrakt to robocze porozumienie między stronami na temat warun-
ków sposobu działania i okoliczności usług. Od każdej ze stron oczekuje się 
udziału w rozumieniu ugody i jej akceptacji. Stronami w kontrakcie są kurator 
i podopieczny. W kontrakcie ustala się: 
1) zamiar – czyli uzasadnia się interwencję (prewencja, rehabilitacja, ochrona, 

najważniejszy z warunków i uzgodniony jak najbliższy celu),
2) limity zasobowe (służą one motywowaniu podopiecznego),
3) pragmatyczne i realne podejście – trzeba ograniczyć się do najbardziej 

prawdopodobnych,
4) problemy do rozwiązania – nazywa się zidentyfi kowane i szkodliwe 

warunki, które muszą ulec zmianie, by poprawić funkcjonowanie pod-
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opiecznego; szczególnie ceni się formułowanie problemów przez samego 
podopiecznego. Negocjowanie problemów do rozwiązania wymaga jego 
aktywności. 
Cele to przyszłościowe stany rzeczy pożądane dla podopiecznego. Limi-

ty czasowe negocjowane dotyczą też czasu trwania na przykład 10 spotkań 
oraz ich częstotliwości (codziennie, raz na tydzień), w zależności od potrzeb 
indywidualnego przypadku. Podstawowym celem kontraktu jest zapewnienie 
stronom szczegółowego określenia tego, czego się od nich oczekuje.

Cztery zasady charakteryzujące kontrakt: 
1) zrozumienie – kontrakt musi być zrozumiały przez obie strony, a zawarte 

w nim pojęcia muszą być jasne i przejrzyste; 
2) obopólność – istotne jest uwzględnienie samostanowienia podopiecznego, 

jednak pewne elementy mogą być narzucone przez sąd czy kuratora; 
3) dynamiczność i elastyczność – ustalenia można renegocjować w miarę roz-

woju sytuacji, zachodzących zmian i pojawiania się nowych przesłanek; 
w przypadku niepowodzenia warto ponawiać próbę aż do skutku; 

4) pragmatyczność i realistyczność – odnosi się do niewprowadzania działań 
i zadań, które przekraczają możliwość zarówno dla podopiecznego, jak 
i kuratora.
Wartościami podejścia kontraktowego są:

1) etyka kontraktu – szanowanie i godne traktowanie podopiecznego oraz 
zachęcanie go do podejmowania decyzji;

2) samostanowienie – zachęcanie go do aktywnego uczestnictwa w realizacji 
planu pracy;

3) prowadzenie przypadku – realizacja planu pomocy, sprawdzanie wykona-
nia kontraktu i dodatkowych ustaleń według wypracowanego wcześniej 
planu. Powinno być ono elastyczne.
Zarówno diagnozę, jak i plan postępowania koryguje się do momentu tra-

fi enia w najwłaściwszy nurt postępowania mającego na celu korekcję sytuacji 
podopiecznego. Powinien on uwzględniać następujące płaszczyzny:
1) uwagi, ewentualne zmiany w pracy z danym przypadkiem,
2) udzielenie bieżącej pomocy podopiecznemu,

Rezultaty prowadzenia indywidualnego przypadku mogą być:
1) pomyślne, czyli problemy podopiecznego uznaje się za rozwiązane;
2) niepomyślne, czyli metoda okazuje się nieskuteczna w danym przypadku;
3) pośrednie, czyli np. wynikające z błędnej diagnozy, braku motywacji i na-

stawienia na zmianę u podopiecznego, niewłaściwego prowadzenia przy-
padku itp.
Dodatkowymi formami pomocy są:

1) mediacja,
2) udzielanie porad,
3) rozmowa jako technika wychowawcza.
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Szczegółowe i praktyczne przedstawienie metod pracy kuratora sądowego 
wskazuje, iż warsztat kuratora jest w pełni przygotowany na realizację zasady 
indywidualizacji zawartej w doktrynie, jednak należy stwierdzić, iż w polskim 
systemie zasada indywidualizacji ma raczej charakter postulatywny i dekla-
ratywny niż metody rzeczywiście realizowanej. Wiązaliśmy duże nadzieje 
z tym, że ustawa o kuratorach sądowych zwróci uwagę na niezwykle ważną 
funkcję sądownictwa, jaką jest wykonywanie orzeczeń, na naprawę i readap-
tację osoby, która weszła w konfl ikt z prawem, oraz zabezpieczenie społeczeń-
stwa przed przestępczością. Środowisko kuratorskie, a w jego imieniu Krajowa 
Rada Kuratorów, nieustannie zabiega o właściwe wdrożenie postulatów tej 
ustawy. Z badań prowadzonych przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, 
opracowanego raportu końcowego pt. „Stan i perspektywy rozwoju probacji 
w Polsce” z 2008 roku jednoznacznie wynika, że ze strony władz sądowych 
i resortowych brakuje właściwego zainteresowania grupą zawodową oraz 
problematyką, z którą nierozerwalnie jest związana. Wyniki badań z po-
wyższego raportu wskazują, że w sądach powszechnie łamie się przepisy 
art. 1 i 42 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy o kuratorach sądowych, w związku 
z art. 129 i 140 kp dotyczącymi czasu pracy. Badania prowadzone metodą 
obserwacji uczestniczącej wskazują, że kuratorzy pracują w niezwykle trud-
nych warunkach lokalowych, brakuje właściwego wyposażenia w nowoczesny 
sprzęt komputerowy, oprogramowania, dostępu do Internetu czy tak prozaicz-
nej rzeczy jak telefonu z możliwością zabrania go na zewnątrz. Przedstawiony 
stan potwierdza moją tezę o marginalizacji grupy zawodowej, a tym samym 
o konieczności stworzenia odpowiednich warunków i możliwości do realizacji 
zadań kuratorskich. Kuratorzy są jedyną grupą zawodową w sądownictwie, 
która poza zadaniami merytorycznymi określonymi w ustawie, ze względu na 
brak obsługi biurowej, wykonuje czynności określone w zarządzeniu Ministra 
Sprawiedliwości z 12 grudnia 2003 roku w sprawie organizacji i zakresu dzia-
łań sekretariatów oraz innych działów administracji sądowej, a przypisane 
urzędnikom sekretariatów sądu. Od 2001 roku KRK w trosce o prawidłowe 
funkcjonowanie kurateli w zakresie merytorycznym i organizacyjnym wy-
stępuje o etaty kuratorskie oraz urzędnicze, jednak nie zawsze wystąpienia te 
znajdują akceptację w resorcie.

Do 31 grudnia 2008 roku kuratorzy zawodowi prowadzili w postępowaniu 
wykonawczym 777 948 spraw oraz przeprowadzili 711 446 wywiadów środo-
wiskowych na etapie postępowania wyjaśniającego, rozpoznawczego i przy-
gotowawczego.

Jak wynika z przywołanych danych statystycznych, wykonywanie przez 
kuratorów wszystkich nałożonych czynności i obowiązków jest w sprzeczności 
z zasadą indywidualizacji w prowadzeniu każdego dozoru czy nadzoru. Nale-
ży dążyć do takiego ustalenia standardów obciążeń, aby określona w doktrynie 
podmiotowość podopiecznego stała się normą. Przytoczone powyżej problemy 
dały odpowiedź na drugie zadane przeze mnie pytanie. Na zakończenie nale-
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żałoby odpowiedzieć na jeszcze jedno pytanie: Co zrobić, aby wypracowany 
w drodze ewolucji opartej na wartościach humanitarnych w polskiej tradycji 
kulturowo-prawnej model kurateli mógł być wdrożony i realizowany? Pytanie 
to nie powinno pozostać bez odpowiedzi. Należy sięgać do wiedzy praktyków, 
wsłuchiwać się w głosy środowiska, które nieustannie potwierdza swoją odpo-
wiedzialnością i profesjonalizmem. Potwierdza również, że jest przygotowane 
i gotowe na pracę z człowiekiem, tylko należy im stworzyć odpowiednie wa-
runki do wypełnienia tych zadań poprzez:
1) dalszą etatyzację,
2) zapewnienie obsługi biurowej na odpowiednim poziomie,
3) wyposażenie w nowoczesny sprzęt elektroniczny,
4) wprowadzenie jednolitego i kompatybilnego z wydziałami karnymi i ro-

dzinnymi oprogramowania,
5) prowadzenie na poziomie ogólnopolskim szkolenia dla aplikantów kura-

torskich,
6) dokonanie analizy aktów wykonawczych i pism nadzorczych pod kątem 

usprawniającym funkcjonowanie kurateli i kuratorów,
7) opracowanie jednolitych procedur postępowania wykonawczego w kpc 

i upn.
Do referatu dołączam dwa przykłady zastosowania w pracy kuratora 

opisanych metod (opracowane przez kuratora zawodowego SR dla Pragi Połu-
dnia Dorotę Wesołowską-Juszczyk).

Przykład IPrzykład I

Wspólnie z podopiecznym ustaliliśmy, że rodzaj i zakres jego kłopotów to 
na przykład:
1) krytyczna sytuacja materialna (dochód nie wystarcza na pokrycie podsta-

wowych potrzeb);
2) zły stan zdrowia dziecka (często występują infekcje górnych dróg oddecho-

wych, a także zaburzenia emocjonalne);
3) niekorzystna atmosfera rodzinna spowodowana nadużywaniem alkoholu 

przez męża, wszczynaniem przez niego awantur i bijatyk oraz niepodejmo-
waniem przez niego pracy zawodowej;

4) bardzo duże zadłużenie mieszkania (duże prawdopodobieństwo, że rodzi-
na będzie wyeksmitowana z zadłużonego lokalu).

5) ................ ......................................................................................................................
Szczególnie odczuwane niezaspokojone potrzeby podopiecznego to na 

przykład:
1) potrzeba spokoju i bezpieczeństwa, zagrożona z winy męża, tak bardzo 

istotna w stosunku do matki i jej dzieci;
2) potrzeba bezpieczeństwa ekonomicznego, której nie może zaspokoić z po-

wodu braku pracy zarówno u niej, jak i męża, który w odróżnieniu od niej 
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nie próbuje podjąć stałej pracy i nie łoży środków fi nansowych na utrzymanie 
dzieci; podopieczna chciałaby zapewnić dzieciom przynajmniej podstawowe 
warunki bytu, takie jak: prawidłowe wyżywienie, odpowiednie ubranie itp.;

3) niezaspokojona, utajona potrzeba ukończenia przerwanej nauki w liceum 
ogólnokształcącym, aby jej wykształcenie było przynajmniej na poziomie 
średnim, co być może ułatwiłoby jej znalezienie pracy;

4) ....................................................................................................................................
Przyczyny, które spowodowały stan, w jakim znajduje się podopieczny, to:

– nadużywanie alkoholu przez męża;
– bezrobocie, które dotknęło obydwoje małżonków;
– brak odpowiedzialności męża za rodzinę;
– brak odpowiedniego wykształcenia zwiększającego możliwość podjęcia 

pracy;
–  ................................................................................................................................
Stwierdzam, że podopieczna nie jest bierna wobec swoich kłopotów, tkwią 

w niej siły, które wywołały u niej chęć wyjścia z trudnej sytuacji. Zakładamy na 
przykład, że cała rodzina obwinia za złą sytuację i problemy, w jakich znalazła 
się rodzina podopiecznej, właśnie ją, a nie męża alkoholika  .................................

Środowisko sąsiedzkie ustosunkowane jest do podopiecznej pozytywnie. 
Sąsiedzi często pożyczają jej drobne sumy pieniędzy, przynoszą odzież po 
swoich dzieciach. Źle wyrażają się o mężu podopiecznej, widują go często pod 
wpływem alkoholu i słyszą odgłosy awantur, jakie wywołuje w domu. Matka – 
podopieczna jest bardzo mocno emocjonalnie związana z dziećmi. Zależy jej 
na prawidłowym rozwoju fi zycznym i psychospołecznym dzieci. Jest kobietą 
bez nałogów; nie akceptuje sytuacji, w jakiej się znajduje.

Plan pomocy
1. Wspólne rozmowy z mężem podopiecznej prowadzące do uświadomienia 

mu, że głównym problemem rodziny jest nadużywanie przez niego alkoho-
lu i że jedyną szansą uratowania rodziny przed rozbiciem jest dobrowolne, 
stanowcze podjęcie przez niego leczenia w poradni odwykowej i czynny 
kontakt z grupą AA. Plan pomocy ustalono razem z podopieczną, która 
zgodziła się na współpracę. Ujęty został w kilku punktach.

2. W ramach pomocy kobiecie w zrozumieniu choroby męża zaproponowano, 
aby wspólnie z mężem chodziła do poradni odwykowej, gdzie nauczy się, 
jak postępować z osobą uzależnioną od alkoholu, a także z alkoholikiem 
żyjącym w trzeźwości.

3. Uzgodniono z kobietą, że zgłosi się z córką do poradni alergologicznej, znaj-
dującej się w przychodni rejonowej, w celu zbadania dziecka przez lekarza 
alergologa i stwierdzenia przyczyn chorób często u niego występujących, 
a także zgłosić się do psychologa dziecięcego w celu zbadania stanu psy-
chicznego, ponieważ – jak matka sama stwierdziła – małoletnia stała się 
bardzo lękliwym dzieckiem, często zamykającym się w sobie. 
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4. Ustalono z podopieczną, że napisze podanie do spółdzielni mieszkaniowej 
z prośbą o umorzenie odsetek z tytułu zaległości czynszowych i o rozło-
żenie zaległości na kilka rat, które zostaną spłacone przy pomocy ośrodka 
pomocy społecznej.

5. Pomoc w prawidłowym wykorzystaniu funduszy fi nansowych z otrzyma-
nego w przyszłości zasiłku okresowego.

6.    ...................................................................................................................................

Realizacja planu pomocy

Uwagi

Przykład IIPrzykład II

Warszawa 17.10.2006 rok

Kurator Zawodowy
...........................................................................................................................................

Kontrakt z nieletnią  ..................................... ur  ........................................................., 

zamieszkałą w  ...............................................................................................................

ul. ......................................................................................................................................

Ja niżej podpisana   zobowiązuję się sumiennie przestrzegać wszystkich 
punktów poniższego kontraktu. Jestem w pełni świadoma jego treści. 

Główne cele kontraktu:
1) wyeliminowanie zachowań nacechowanych agresją;
2) sumienne realizowanie obowiązku szkolnego i nauki;
3) uczenie się innych niż dotychczas sposobów rozwiązywania codziennych 

problemów;
4) kształtowanie prawidłowych postaw społecznych;
5) kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania pozytywnych 

cech nieletniego, rozwijających poczucie własnej wartości;
6) kształtowanie poczucia obowiązku i odpowiedzialności;
7) ..........................................................................................................................................................
8) ..........................................................................................................................................................
9) ..........................................................................................................................................................
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Zobowiązania nieletniej  ...........................................................................................:
1) sumienne uczestniczenie w zajęciach szkolnych, lekcyjnych Gimnazjum 

nr 150 i pozaszkolnych organizowanych przez Ognisko Wychowawcze 
przy ul. Starej 4 w Warszawie.

2) stały kontakt z wychowawcą Ogniska i psychologiem szkolnym;
3) powrót do domu bezpośrednio po zakończonych zajęciach w Ognisku, 

czyli po godzinie 18.00, niespóźnianie się na zajęcia szkolne i umówione 
spotkania;

4) odmawianie propozycjom i niepodleganie naciskom nakłaniającym do za-
chowań niezgodnych z prawem i mających znamiona patologiczne;

5) informowanie kuratora, opiekuna i wychowawcy o problemach utrudnia-
jących codzienne funkcjonowanie;

6) sumienne wypełnianie obowiązków domowych (sprzątanie, zmywanie, 
robienie zakupów, gotowanie, pranie itp.);

7) po konsultacjach z psychologiem szkolnym wybranie i uczestniczenie w od-
powiednich zajęciach terapeutycznych (np. dotyczących radzenia sobie ze 
stresem, sposobów postępowania w sytuacjach trudnych, kształtowania 
zachowań prospołecznych, zastępowania agresji);  

8)   ....................................................................................................................................
9)   ....................................................................................................................................

Rodzice/opiekunowie  ..........................................................................................
zobowiązują się do:

1) mobilizowania nieletniej do działania;
2) konsekwencji w oddziaływaniach opiekuńczo-wychowawczych;
3) niewyręczania nieletniej w obowiązkach domowych;
4) ćwiczenia prawidłowego komunikowania się z dzieckiem w zakresie:

– nazywania i okazywania pozytywnych uczuć wobec niego,
– dostrzegania mocnych stron dziecka,
– zachowań asertywnych.

5)   ....................................................................................................................................
6)   ....................................................................................................................................
7)   ....................................................................................................................................
8)   ....................................................................................................................................

Zadania dla kuratora:
1) stały i regularny kontakt z nieletnią i jej opiekunem oraz kadrą pedagogicz-

ną szkoły i ogniska wychowawczego;
2) mobilizacja nieletniej i opiekuna do działania;
3) regularny kontakt z terapeutą nieletniej;
4) wspólne z nieletnią i jej opiekunem uzgadnianie, projektowanie, prze-

strzeganie oraz dokonywanie zmian w sferze oddziaływanń zawartych 
w kontrakcie, polegające na negocjacji wyboru możliwych działań w celu 
doprowadzenia do pożądanej zmiany sytuacji; 
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 5) kontrola i weryfi kacja celów i założeń kontraktu; 
 6) kontrola postępów w zmianie zachowania oraz przestrzegania przez nie-

letnią założeń kontraktu;
 7) wskazanie sojuszników i sposobów reagowania na zaobserwowane zjawi-

ska patologiczne (symptomy ewentualnego naruszenia zasad kontraktu); 
 8) dostarczanie informacji o lokalnych instytucjach udzielających pomocy 

osobom i rodzinom zagrożonym pojawieniem się podobnych problemów; 
 9) pomoc nieletniej w osiągnięciu umiejętności dokonywania wartościowych 

i sensownych wyborów w życiu;
10) ........................................................................................................................................................
11) ........................................................................................................................................................
12) ........................................................................................................................................................

Uwagi i ewentualne zmiany do kontraktu:
1. Kontrakt ten wstępnie jest podpisany na trzy miesiące, począwszy od dnia 

podpisania. Po tym czasie, jeśli będzie taka konieczność, zostanie on prze-
dłużony.

2. .....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
Ja .................................................................... zobowiązuję się sumiennie przestrze-
gać wszystkich punktów zawartych w powyższym kontrakcie. Jestem 
w pełni świadoma konsekwencji, jakie poniosę, jeżeli zdarzy mi się nie 
przestrzegać zasad zawartych w kontrakcie, lub jeśli opiekun, wychowawca, 
psycholog i kurator bądź inni dorośli zauważą, że nie przestrzegam zasad 
kontraktu.

Ponadto do kontraktu jako osoby wspierające zobowiązują się przystąpić 
także opiekunowie nieletniej: 
1. .....................................................................................................................................
2. .....................................................................................................................................
Kurator
3. ……………........................………………………………………………………….

Inne osoby (pracownicy Gimnazjum nr 150 oraz Ogniska Wychowawczego 
przy ul. Starej 4 Warszawa)
1. .....................................................................................................................................
2. .....................................................................................................................................
3. .....................................................................................................................................

Podpisy osób zawierających kontrakt:

Kurator zawodowy Wychowawca Nieletnia Opiekunowie
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Zespół interdyscyplinarny – od idei do praktykiZespół interdyscyplinarny – od idei do praktyki
Propozycje rozwiązań ustawowychPropozycje rozwiązań ustawowych

W dużej mierze korzystamy z wyuczonych nawyków i interpretacji,
choć jesteśmy przekonani, że widzimy rzeczy takimi, jakie one są.

Trudności biorą się stąd, że każdy myśli, iż jego ogląd świata 
odpowiada rzeczywistości, podczas gdy tak nie jest –

to jedynie subiektywna interpretacja rzeczywistości1.

Rodzina wieloproblemowaRodzina wieloproblemowa

Założenie Stanisława Kawuli, że społeczeństwo polskie początku XXI wie-
ku „niemal we wszystkich dziedzinach życia jest społeczeństwem ryzyka”2, 
powoduje, iż rodzina staje się również rodziną ryzyka. Dlatego problem dzieci 
krzywdzonych, wychowywanych w środowiskach dysfunkcyjnych, jak rów-
nież zwalczanie tego zjawiska znajduje się w centrum zainteresowania teorii 
i  praktyki różnych dyscyplin naukowych.

Ogólnie przyjmuje się, że rodzina obszaru ryzyka (niewydolna wycho-
wawczo, problemowa, patologiczna, dysfunkcyjna) to taka, która nie realizuje 
społecznie określonej roli rodzicielskiej lub też redefi niuje tę rolę w sposób 
niebudzący społecznej akceptacji3. Pojęcie „rodzina dysfunkcyjna” może być 
rozumiane i używane w dwojakim znaczeniu: w perspektywie normatyw-

1 C. Sutton, Psychologia dla pracowników socjalnych, Gdańsk 2004, s. 63.
2 S. Kawula, Rodzina ryzyka [w:] T. Pilch (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. V, 

Warszawa 2006, s. 347.
3 B. Smolińska-Theiss, Rodzina dysfunkcyjna [w:] T. Pilch (red.), Encyklopedia pedagogiczna 

XXI wieku, dz. cyt., s. 330. 
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no-stygmatyzacyjnej oraz diagnostyczno-opisowej4. W pierwszym ujęciu 
podkreśla się

rozbieżności między społecznie i kulturowo wyznaczoną normą praktyki 
rodzicielskiej a ogólnym funkcjonowaniem czy konkretnymi działaniami 
danej rodziny. Dysfunkcyjność oznacza sytuacje oraz działania zagrażające 
rozwojowi i dobru członków rodziny, a przede wszystkim dzieciom5.

W drugim podejściu akcentuje się bariery rozwoju członków rodziny i trud-
ności w jej funkcjonowaniu.

Nieprawidłowości w rodzinie wiążą się z takimi zjawiskami, jak:

alkoholizm, przemoc i znęcanie się nad członkami rodziny, rozwody lub 
śmierć rodziców, sieroctwo społeczne, narkomania, przestępczość, próby 
samobójcze, ubóstwo i bezrobocie, brak właściwej opieki rodzicielskiej 
i ogólnie nieporadność życiowa, nieprzystosowanie społeczne dzieci 
i młodzieży – czyli kłopoty w szkole, przestępczość i demoralizacja wśród 
nieletnich. Trudno jednak z całą pewnością stwierdzić, które z tych zjawisk 
to skutki, a które przyczyny6.

Kryzys w rodzinie może wiązać się z chwilowym lub chronicznym zagro-
żeniem którejkolwiek z funkcji. Niemniej, jeśli pojawiają się jednocześnie dwa 
czynniki lub więcej, które zaburzają funkcjonowanie rodziny, to ich interakcja 
wyraźnie zwiększy ryzyko wystąpienia u dziecka problemów. Dlatego też na-
leży nieść mu adekwatną do potrzeb pomoc, by uniknąć nawarstwiania się do-
datkowych czynników oraz skutecznie przeciwdziałać procesom wykluczenia 
społecznego.

Statystyki opisujące zjawiska dysfunkcji i patologii w rodzinie ogranicza-
ją się do tych przypadków, które stanowią przedmiot odpowiednich działań, 
najczęściej instytucji państwowych – policji, sądów, służby zdrowia i opieki 
społecznej. Niewłaściwe wykonywanie obowiązków rodzicielskich można 
stwierdzić tylko na podstawie tych, w których wniesiono o pozbawienie, 
zawieszenie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej. Niezwykle trudna do 
oszacowania jest skala przemocy w rodzinie. Znamy liczby przypadków, 
w których sprawa trafi a do sądu, interwencji domowych policji lub dzieci 
hospitalizowanych z powodu maltretowania. Dysponujemy liczbami opisu-
jącymi drugoroczność w szkołach, statystykami sądowymi nieletnich sądzo-
nych w związku z demoralizacją i czynami karalnymi oraz liczbą udanych 

4 Obie perspektywy są używane przez kuratorów sądowych.
5 B. Smolińska-Theiss, Rodzina dysfunkcyjna…, dz. cyt., s. 331.
6 K. Frieske, W. Poławski, Opieka i kontrola. Instytucje wobec problemów społecznych, 

Warszawa 1996, s. 152.
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i nieudanych zamachów samobójczych7. Uwzględniane w badaniach czynniki 
nie mówią o tym,

czy i jakie siły społeczne tkwią w tych rodzinach, czy mają one oparcie 
w dalszej rodzinie, w przyjaciołach, w sąsiadach, czy korzystają ze wsparcia 
jakichś instytucji. Nie wiemy, czy mają jakieś plany, aspiracje, możliwości uzy-
skania pomocy, czy były w nich podejmowane wysiłki zmiany niekorzystnej 
sytuacji8.

Dane nie mówią o aktualnej postawie rodziców wobec problemów. Są to 
sprawy ważne z punktu widzenia kuratora i przedstawicieli innych służb, któ-
rzy mają współpracować z rodziną wieloproblemową.

Praca z rodzinami jest niezmiernie trudna, a na „pomagaczach” ciążą okre-
ślone obowiązki dotyczące tak istotnych spraw, jak bezpieczeństwo dziecka, 
jego dobro, a czasem wręcz jego szanse przeżycia. Należy wziąć pod uwagę 
obecną sytuację dziecka, a także skutki ewentualnych decyzji związanych z jego 
przyszłością. Ponadto przemoc domowa nie zawsze jest skierowana bezpośred-
nio ku dziecku, ale sam fakt, że jest ono świadkiem takich zachowań, w dużym 
stopniu wpływa na jego zachowanie, sferę psychiczną i emocjonalną, funkcjo-
nowanie społeczne i radzenie sobie ze stresem. Wrogie zachowanie rodziców 
oddziałuje destrukcyjnie na godność dziecka, osłabia potrzebę samorealizacji, 
zmniejsza poczucie przynależności oraz uniemożliwia zdrowy i prawidłowy 
rozwój. Uczuciowe „niedbalstwo” niekoniecznie musi być świadome, czasami 
może być negatywnym rezultatem zbytniego zaabsorbowania opiekuna czyn-
nikami zewnętrznymi, które nie pozwalają na poświęcenie dziecku tyle uwagi, 
ile ono potrzebuje.

Podejmowanie interwencji ma na celu wsparcie rodziny i odzyskanie przez 
nią możliwości poprawnego funkcjonowania. Niemniej większość interwen-
cji podejmowanych jest za późno, gdy dochodzi już do rażących zaniedbań 
i złego traktowania małoletniego, gdy stwierdza się obiektywne zagrożenie 
dobra dziecka, gdy zaniedbania czy negatywne oddziaływania emocjonalne 
prowadzą do różnych form nieprzystosowania społecznego. Jeśli rodzina jest 
dysfunkcyjna, to tak naprawdę dzieci są niczyje. Zajmuje się nimi dalsza rodzi-
na, szkoła, jeśli zaś sprawiają trudności wychowawcze, to należą do kuratora. 
Gdy „nikt” wystarczająco nie jest w stanie pomóc, trafi ają pod opiekę pomocy 
społecznej, czyli do instytucji opiekuńczo-wychowawczej.

Interwencje powinny mieć charakter przede wszystkim profi laktyczny 
i uprzedzający. Zofi a W. Stelmaszuk, analizując światową literaturę dotyczącą 
współczesnych tendencji w opiece nad dzieckiem, zwróciła uwagę, że 

7 Tamże, s. 154.
8 Z. Ostrihanska, A. Greczuszkin, Praca z indywidualnym przypadkiem w nadzorze rodzinnego 

kuratora sądowego, Lublin 1999, s. 108.
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interwencja na rzecz dziecka powinna obejmować całą rodzinę. […] Podejmo-
wane są wysiłki, aby rodzice, a także inni członkowie rodziny i sieci społecznej 
mieli aktywny udział w podejmowaniu decyzji i oraz uczestniczyli w procesie 
interwencji i opieki. Uważa się, że w rodzinie i jej najbliższym kręgu należy 
szukać zasobów, których uruchomienie pozwoli uniknąć umieszczenia dzieci 
poza domem i poprawi funkcjonowanie rodziny. Intensywny rozwój progra-
mów wspierania, ochrony, utrzymania czy reintegracji rodziny jest wyrazem 
przesunięcia uwagi z dziecka na całą rodzinę9.

Pomoc rodzinie powinna polegać na przezwyciężaniu problemów, przez 
odtworzenie lub wzmocnienie jej prawidłowych funkcji. Należy kształtować 
w rodzicach poczucie rodzicielskiej odpowiedzialności, a po rzetelnej diagno-
zie dostosowywać do nich odpowiednie formy wsparcia społecznego.

Pomoc rodzinie, w której dobro dziecka może być zagrożone, powinna 
być uwzględniana nie tylko w poszczególnych programach profi laktycznych, 
winna być także ujmowana bardziej ogólnie – jako element całego systemu 
profi laktyki10.

Konieczne jest holistyczne podejście zarówno na szczeblu centralnym, jak 
i lokalnym, jak również nawiązywanie strategicznego partnerstwa i koalicji 
w celu opracowania efektywnych metod pomocy i sposobów pracy z rodziną 
wieloproblemową.

Idea, doświadczenia a propozycje rozwiązań ustawowychIdea, doświadczenia a propozycje rozwiązań ustawowych

Zespoły interdyscyplinarne to płaszczyzna współpracy instytucji i profe-
sjonalistów z różnych dziedzin na rzecz kompleksowej pomocy w rozwiązy-
waniu problemów jednostek, rodzin czy grup społecznych w danym środowi-
sku, wykorzystujących lokalne potencjały osobowe i instytucjonalne.

Skuteczne i szybkie rozwiązywanie lokalnych problemów społecznych 
wymaga współpracy wielu instytucji, placówek czy organizacji. Metoda powo-
ływania zespołów interdyscyplinarnych ujednolica procedury integracyjnego 
rozwiązywania problemów oraz zapewnia ich wieloaspektowość i komplek-
sowość. Integralnym celem pracy zespołów interdyscyplinarnych jest stwo-
rzenie systemu wsparcia społecznego rodzinie, dzieciom i młodzieży będącej 
w grupie ryzyka czy już w kryzysie przez specjalistów i instytucje pomocowe 
działające na danym terenie na zasadzie pomocniczości i partnerstwa.

 9 Z.W. Stelmaszuk, Nowe spojrzenie na rodzinę [w:] Z.W. Stelmaszuk (red.), Współczesne 
kierunki w opiece nad dzieckiem. Wybór tekstów, Warszawa 1999 , s. 173. 

10 Z. Ostrihanska, A. Greczuszkin, Praca z indywidualnym przypadkiem…, dz. cyt., s. 109.
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Zespoły to swoista integracja środowisk działających w określonym celu – 
pomocy psychologicznej, socjalnej, medycznej i prawnej osobom znajdującym 
się w trudnej sytuacji życiowej. Analiza konkretnych przypadków problemów 
społecznych wskazuje, że pojedyncze działania poszczególnych instytucji 
i podmiotów nie zawsze przynoszą kompleksowe rozpoznanie i efektywne 
rozwiązanie. Instytucja, która styka się jako pierwsza z problemem, stara się 
rozwiązać go wyłącznie w ramach posiadanych zasobów, uprawnień i kompe-
tencji. Współpraca z innymi specjalistami polega głównie na przekazywaniu 
cząstkowych informacji, co zbyt często prowadzi do powielania tych samych 
działań. Mogą też wystąpić rozbieżności w czynnościach podejmowanych 
przez służby i podmioty względem osób potrzebujących pomocy. Dlatego też 
podkreśla się, że działania zespołu interdyscyplinarnego mają charakter pla-
nowy, skoordynowany i usystematyzowany. 

Główną ideą spotkań jest wspólne wypracowanie diagnozy i strategii 
pomocowych. Równocześnie przyjrzenie się rodzinie przez wielu specjali-
stów daje pełniejszy i trafniejszy obraz problemów i mocnych stron rodziny. 
Zezwala na skonstruowanie skoordynowanego planu pomocy, w którym 
działania różnych specjalistów nie będą się powielać, a tym bardziej (bywa 
i tak) wykluczać. Przepływ informacji między różnymi służbami jest peł-
niejszy i szybszy. Oszczędza to czas i energię poszczególnych pracowników.
Dodatkowym atutem jest również to, że podopieczni mają mniejszą możli-
wość manipulowania osobami zaangażowanymi w ich problemy11.

Liczba spotkań członków zespołu zależy od rodzaju i skali problemu. 
Zespoły interdyscyplinarne powoływane są głównie w celu przeciwdzia-

łania przemocy w rodzinie, gdyż praktyka dotychczasowych działań wska-
zuje, że pojedynczy specjalista czy instytucja może mieć trudności z „bez-
piecznym” dla ofi ary reagowaniu na doniesienie o problemie, a następnie 
podjęciu interwencji.

Pomoc dla ofi ar przemocy domowej i ich rodzin powinna być działaniem 
kompleksowym, a przy planowaniu pomocy dla nich nie wolno zapominać 
o specyfi cznych potrzebach i defi cytach rodziny, na przykład o trudnościach 
wychowawczych i opiekuńczych, o problemach związanych z nadużyciem 
bądź uzależnieniem nie tylko od alkoholu, lecz i od innych substancji, o kło-
potach związanych z niepełnosprawnością któregoś z członków rodziny, 
o biedzie i bezrobociu12.

11 J. Zmarzlik, Praca w zespołach interdyscyplinarnych [w:] M. Sajkowska (red.), Jak organizo-
wać lokalny system pomocy dzieciom krzywdzonym – poradnik dla gmin i organizacji pozarządowych, 
Warszawa 1998, s. 43.

12 D. Sasal, Aby lepiej pomagać osobom krzywdzonym, „Świat Problemów” 2003, nr 1.
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Częstym podłożem tych problemów są kwestie zaburzonych relacji emo-
cjonalnych między poszczególnymi członkami rodziny.

W przedmiotowym rozumieniu zespół interdyscyplinarny to grupa profe-
sjonalistów współpracujących ze sobą w sposób skoordynowany, zapewniają-
cy skuteczne reagowanie na problem. Jego członkowie to specjaliści z różnych 
dziedzin, reprezentujący instytucje publiczne i niepubliczne, rządowe i po-
zarządowe – odpowiedzialne za realizację zadań związanych z udzielaniem 
pomocy. W skład zespołu interdyscyplinarnego najczęściej wchodzą przedsta-
wiciele: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej (pracownik socjalny, 
pedagog ds. rodzin zastępczych), oświaty (pedagog szkolny, wychowawca 
klasy, psycholog, pedagog z placówki opieki całkowitej), policji (dzielnicowy), 
kuratorskiej służby sądowej (kurator sądowy), ochrony zdrowia (pielęgniarka 
środowiskowa, lekarz rodzinny, psychiatra), gminnej komisji rozwiązywania 
problemów alkoholowych, organizacji pozarządowych, duchowieństwa dzia-
łających na rzecz kompleksowej pomocy rodzinom czy osobom w kryzysie13. 
Członkowie zespołu powinni być przeszkoleni nie tylko w danej problematyce, 
ale i do pracy metodą zespołową, czyli mieć jasno i precyzyjnie określone cele, 
zasady pracy, miejsce i terminy spotkań, sposób dokumentowania przypad-
ków, wymiany informacji oraz formy ewaluacji. Zespół nie pracuje w stałym 
składzie, może być zmieniony lub uzupełniony w zależności od rozpatrywa-
nego przypadku. 

Zespół interdyscyplinarny tworzy swoistą koalicję. Jego działania koncen-
trują się na badaniu problemu, na strategii postępowania z danym przypad-
kiem, na zagadnieniach dotyczących określenia działań pointerwencyjnych. 
Powoływanie zespołu uzależnione jest od specyfi ki sytuacji i zaistniałego 
problemu, który należy jak najlepiej i jak najszybciej rozwiązać. Stosowany 
w takim zespole sposób podejścia często wykracza poza wspólne badanie 
przypadku i koordynację działań poszczególnych instytucji, obejmuje również 
zespołowe podejmowanie decyzji. Tego rodzaju działania wymagają pełnego 
uczestnictwa i współpracy członków zespołu, którzy wnoszą swoją wiedzę, 
umiejętności i zdolności. Uczą się brać pod uwagę zarówno opinie innych, jak 
i współodpowiedzialność za podjęte decyzje i działania. Ingerowanie w życie 
rodziny wymaga podejmowania bardzo trudnych decyzji, a zespołowe plano-
wanie działań odciąża członków zespołu od jednostkowej odpowiedzialności 
moralnej. W rezultacie zwiększenie poczucia wzajemnego wsparcia podczas 
rozwiązywania problemów społecznych pozytywnie wpływa na postawy 
członków zespołu. Jak słusznie zauważa Dorota Sasal, samotny „pomagacz” 
często skazany jest na przegraną, 

13 Projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz 
niektórych innych ustaw zakłada, że w skład zespołu może wchodzić także prokurator, co 
z pewnością pozwoli wpłynąć na znaczne usprawnienie koordynacji wielu działań oraz 
przyspieszenie obowiązujących procedur: www.mpips.gov.pl/bip (dostęp: 11.12.2009).
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szybko pojawia się poczucie bezsilności i wypalenia zawodowego. Łatwo 
można wpaść w pułapkę przekonania, że nic się nie da zrobić. Kontakt z in-
nymi pomagającymi, o różnych możliwościach i doświadczeniu, jest źródłem 
siły i nadziei, bywa też kopalnią pomysłów na skuteczniejsze pomaganie14.

Jednocześnie członkowie zespołu są nadal odpowiedzialni za realizację 
własnych ról zawodowych. 

Przedstawiony sposób pracy ma charakter modelowy. Praktyka wskazuje, 
że w realizacji nie jest to łatwe. Joanna Zmarzlik, opisując pierwsze doświad-
czenia zespołów interdyscyplinarnych, sygnalizuje, że 

największą przeszkodę stanowią: zupełny brak nawyku takiej współpracy, 
trudności w zsynchronizowaniu czasu wszystkich uczestników spotkania 
oraz nie zawsze pełne zrozumienie przez nich korzyści zespołowej pracy. 
Istotną trudność stanowi „instytucjonalny brak zaufania” jednych służb do 
drugich15.

Po ponad dziesięciu latach doświadczeń wypracowano algorytm postępowa-
nia, który zostanie przedstawiony w dalszej części artykułu.

Do tej pory zespoły najczęściej działają przy ośrodkach pomocy społecznej, 
ośrodkach interwencji kryzysowej, organizacjach pozarządowych i gminnych 
komisjach rozwiązywania problemów alkoholowych. Ich członkowie specjali-
ści często nadal pracują poza godzinami etatowej pracy. Jednak, co podkreśla 
Zmarzlik,

bazowanie na ich zaangażowaniu i dobrej woli nie może stanowić elementu 
systemowej pomocy. Należy dążyć do takiego przeformułowania ich zakresu 
obowiązków, aby kontakty z pracownikami innych służb, uczestnictwo 
w zespołach interdyscyplinarnych stanowiły profesjonalną powinność16.

Konieczne jest również poparcie kierownictwa macierzystej organizacji 
dla oddelegowanego pracownika działającego w zespole. 

Można stwierdzić, że ustawodawca uwzględnił te postulaty. W projekcie 
ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz nie-
których innych ustaw17 zakłada się, że „zespół interdyscyplinarny powołuje 
wójt, burmistrz albo prezydent miasta”. Zgodnie z artykułem 9a ust. 7 zespół 
działa na podstawie „porozumień zawartych między wójtem, burmistrzem 
albo prezydentem miasta a podmiotami, o których mowa w ust. 3 lub 4”, na-
tomiast „obsługę organizacyjno-techniczną zespołu interdyscyplinarnego 
zapewnia ośrodek pomocy społecznej”. Z kolei „członkowie zespołu interdy-

14 D. Sasal, Aby lepiej pomagać osobom krzywdzonym, dz. cyt.
15 J. Zmarzlik, Praca w zespołach interdyscyplinarnych…, dz. cyt., s. 44.
16 Tamże, s. 44.
17 www.mpips.gov.pl/bip (dostęp: 11.12.2009).
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scyplinarnego oraz grup roboczych wykonują zadania w ramach obowiązków 
służbowych lub zawodowych”. 

Z drugiej jednak strony pytanie Marii A. Korpanty: czy w obecnym stanie 
obciążeń kurator zawodowy jest w stanie prowadzić nadzory i dozory, stosując 
zasadę indywidualizacji18, można rozszerzyć o kwestię jego realnego i aktyw-
nego udziału w zespołach interdyscyplinarnych.

Praktyka funkcjonowaniaPraktyka funkcjonowania
Lokalnych Zespołów Interdyscyplinarnych (LZI)Lokalnych Zespołów Interdyscyplinarnych (LZI)1919

W Centrum Ochrony Dziecka i Rodziny w Białymstoku Lokalne Zespoły 
Interdyscyplinarne powoływane są od 2006 roku. W pierwszym roku wdraża-
nia tej metody miały one blisko 25 posiedzeń, w kolejnym roku – 42, w trze-
cim – 64. W zależności od potrzeb zbierały się w formie zespołu doraźnego 
bądź stałego. 

Zespół doraźny (do konkretnego przypadku, danej rodziny) funkcjonuje 
w ramach kilku lub kilkunastu posiedzeń niezbędnych do rozwiązania jakie-
goś problemu. Potrzebę jego powołania zgłasza pojedynczy specjalista, który 
na przykład wyczerpał możliwości samodzielnego udzielenia pomocy danej 
rodzinie. Głównymi celami takiego zespołu są rzetelna i wieloaspektowa 
diagnoza problemu oraz określenie strategii pomocy. W dalszej perspektywie 
ma on za zadanie monitorowanie skuteczności danej strategii i dokonywanie 
ewentualnych korekt. Zespół pracuje do momentu rozwiązania problemu.

Zespół stały tworzą osoby działające na tym samym terenie lokalnym. 
Członkowie wspólnie określają stały termin spotkań (np. ostatni piątek miesią-
ca) i pracują nad bieżącymi sprawami oraz problemami wspólnie „prowadzo-
nych” podopiecznych. Zespół taki funkcjonuje do czasu rozwiązania.

Członkami LZI powoływanych w Centrum są najczęściej: policjanci (dziel-
nicowi, specjaliści ds. nieletnich), pracownicy socjalni, pedagodzy, nauczyciele 
(wychowawcy), kuratorzy sądowi, pielęgniarki środowiskowe, lekarze rodzin-
ni oraz wychowawcy świetlic socjoterapeutycznych.

Do ich nadrzędnych zadań należą:
1) diagnoza problemu – konfrontacja informacji i opinii przedstawicieli róż-

nych instytucji czy członków zespołu. Na pierwszym (czasem na kilku ko-
lejnych) posiedzeniu zespołu opracowywana jest rzetelna wieloaspektowa 
diagnoza problemu. Określa się:

18 M.A. Korfanty, Ocena możliwości pracy z przypadkiem w działaniach służb kuratorskich i pro-
bacyjnych w realiach polskich (z tekstu wystąpienia na I Kongresie Kuratorów, Ustka 2009).

19 Podrozdział opracowany na podstawie materiałów zebranych przez Annę Tuszyńską, 
Koordynatora Centrum Ochrony Dziecka i Rodziny, PSPiA KLANZA Oddział Białostocki.
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a) skalę i specyfi kę problemu – na czym polega problem główny, jakie jesz-
cze inne problemy występują, ustala się hierarchię ich ważności (np. któ-
re można rozwiązać szybko, a które wymagają czasu i nakładów);

b) krąg osób, których problem dotyczy;
c) krąg osób, które są przyczyną problemu; 
d) krąg osób, które znają problem;
e) okoliczności sprzyjające istnieniu zagrożenia;
f) inne cechy i uwarunkowania zagrożenia; 
g) dotychczas podejmowane działania i ich skuteczność.

2) formułowanie planu działań – określenie strategii postępowania z danym 
przypadkiem;

3) podział ról i zadań do realizacji między członków zespołu (ewentualnie za-
proszenie do współpracy innych osób/instytucji) oraz określenie terminu 
ich realizacji; 

4) realizacja zadań;
5) weryfi kacja skuteczności – ocena efektów, ewentualna modyfi kacja działań, 

ustalenie terminów realizacji kolejnych zadań oraz następnego spotkania.
Każde posiedzenie LZI kończy:

1) sporządzenie notatki z posiedzenia;
2) przesłanie notatki do członków zespołu w celu jej akceptacji lub ewentual-

nej korekty;
3) jeśli jest taka potrzeba – przesłanie notatki do instytucji mającej wpływ na 

wykorzystanie wniosków w niej zawartych.
Pracę zespołów stałych i doraźnych organizuje i wspomaga koordynator 

z ramienia Centrum. Na przykład algorytm postępowania koordynatora LZI 
w Centrum Ochrony Dziecka i Rodziny w Białymstoku brzmiał następująco:
1) odebranie wniosku – telefonicznego bądź pisemnego20 z prośbą o powołanie 

Lokalnego Zespołu Interdyscyplinarnego na rzecz pomocy rodzinie ........., 
zamieszkałej, adres ................................. Każdy zgłaszający powinien krótko 
umotywować ww. prośbę i ewentualnie zasugerować, jakie osoby należy 
zaprosić na posiedzenie zespołu;

2) koordynator ustala termin i miejsce posiedzenia zespołu, zaprasza – te-
lefonicznie bądź pisemnie (w zależności od doświadczeń dotyczących 
współpracy między koordynatorem a przedstawicielami poszczególnych 
służb). W przypadku niektórych instytucji zaproszenie pisemne jest waż-

20 Analiza procedur wypracowanych przez zespoły interdyscyplinarne wskazuje, że 
wniosek o powołanie zespołu może złożyć przedstawiciel każdej instytucji pomocowej. Naj-
częściej pisemny wniosek powinien być złożony do koordynatora, który zwołuje posiedzenie 
zespołu w terminie nie dłuższym niż siedem dni od daty wpłynięcia wniosku. W sprawach 
pilnych zespół może być powołany przez koordynatora natychmiast po telefonicznym zgło-
szeniu sprawy. Osoba zgłaszająca jest zobowiązana do dostarczenia pisemnego wniosku 
w ciągu pięciu dni roboczych od zgłoszenia (uzupełnienie na podstawie doświadczeń zaob-
serwowanych w innych miastach – E.B.).
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ne ze względu na konieczność delegowania pracownika na posiedzenie 
zespołu;

3) zapraszając poszczególne osoby, koordynator wskazuje, kto jest inicjatorem 
powołania zespołu;

4) koordynator zaprasza poszczególnych członków zespołu na podstawie in-
formacji, jakie posiada na temat rejonu wykonywania zadań pomocowych – 
służbowych. W przypadku służby kuratorskiej sprawdza telefonicznie, czy 
dana rodzina jest objęta nadzorem kuratora. Gdy nie jest ustanowiony taki 
nadzór, nie praktykuje się zapraszania kuratora, który nie ma bądź nie miał 
zlecenia sądowego w zakresie danej rodziny; 

5) w przypadku policjantów i pracowników socjalnych (właściwych dla da-
nego rejonu) zaprasza się ich na posiedzenie bez względu na to, czy dana 
rodzina jest w ich zainteresowaniu;

6) posiedzenie zespołu jest protokołowane przez osobę wyznaczoną przez 
koordynatora;

7) protokół jest akceptowany i podpisywany przez wszystkie osoby obecne na 
posiedzeniu;

8) w przypadku konieczności poinformowania innych instytucji na temat 
przebiegu pracy danego zespołu koordynator formułuje raport z przebiegu 
prac zespołu wraz z wnioskami, członkowie zespołu akceptują i podpisują 
jego treść. Ww. raport zostaje przesłany za pismem przewodnim podpisa-
nym przez koordynatora. 
Podsumowując, główne zadania koordynatora, to:

1) zbieranie wniosków od przedstawicieli różnych instytucji w przypadku 
potrzeby zwołania posiedzenia zespołu dla danego problemu;

2) zwoływanie posiedzeń LZI (ustalenie daty, miejsca, zaproszenia do udziału 
w posiedzeniu LZI przedstawicieli poszczególnych instytucji);

3) zapewnienie pomieszczenia, materiałów biurowych na potrzeby zespołu;
4) prowadzenie posiedzenia;
5) sporządzenie dokumentacji z posiedzenia LZI i przesłanie jej do analizy 

i wiadomości wszystkich członków;
6) wnioskowanie o wsparcie merytoryczne z zewnątrz w trudnych przypad-

kach zgłoszonych przez LZI (np. zaproszenie do udziału w zespole specja-
listów z zewnątrz).
Dotychczasowa praktyka opiera się na interpretacji art. 23 ustawy o ochro-

nie danych osobowych”21. Projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziała-
niu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw22 w art. 9c zakłada, że 

21 Ustawa z 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych, Dz. U. 1997 r. Nr 133, 
poz. 883.

22 www.mpips.gov.pl/bip (dostęp: 11.12.2009).
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członkowie zespołu interdyscyplinarnego w zakresie niezbędnym do przeciw-
działania przemocy w rodzinie mogą wymieniać, gromadzić i przetwarzać 
informacje oraz dane osób dotkniętych przemocą w rodzinie i osób stosujących 
przemoc w rodzinie, dotyczące: stanu zdrowia, nałogów, skazań, orzeczeń 
o ukaraniu, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym 
lub administracyjnym, bez ich zgody.

Powinno to znacznie wpłynąć na zwiększenie efektywności działań. 
Powołanie LZI odbywa się według następujących zasad:

1) udział osób w LZI powinien być dobrowolny, poparty zgodą i delegowa-
niem kierownictwa ich macierzystych instytucji, organizacji;

2) członkowie LZI działają na podstawie kompetencji i uprawnień zawodo-
wych;

3) praca LZI jest oparta na wspólnie określonym regulaminie zespołu;
4) praca w ramach LZI zakłada przestrzeganie zasad dyskrecji i poufności 

zgodnie z nakazami prawnymi oraz z interesem dzieci i rodzin, których 
dotyczy praca zespołu;

5) wypracowane wspólnie przez zespół raporty czy wnioski podpisują wszy-
scy członkowie zespołu.
Biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenie Centrum Ochrony Dziec-

ka i Rodziny PSPiA KLANZA Oddział Białostocki w koordynacji i realizacji 
metody LZI, należy wskazać jej bezsprzeczną rolę w przeciwdziałaniu prze-
mocy w rodzinie. Ponadto należy zauważyć, że tworzenie i praca zespołów 
interdyscyplinarnych:
1) zwiększa zaangażowanie przedstawicieli różnych służb i instytucji w spra-

wy przeciwdziałania zjawiskom negatywnym;
2) usprawnia system współpracy instytucji i placówek pomocowych z danego 

terenu;
3) umożliwia dokładną i wieloaspektową diagnozę danego problemu;
4) pozwala podejmować trafniejsze decyzje dotyczące interwencji i pomocy 

wobec poszczególnych rodzin;
5) poszerza kompetencje i doświadczenia współpracujących ze sobą „poma-

gaczy”;
6) spowalnia proces wypalania się specjalistów zajmujących się pomocą ro-

dzinie, dzieciom i młodzieży.
Praca z LZI oszczędza czas, gdyż nie powiela się zadań, a wręcz się nimi 

dzieli, nie pisze się do siebie pism, ale konstruktywnie dyskutuje. Istotne jest 
również to, że powołanie i funkcjonowanie Zespołu nie pociąga dodatkowych 
nakładów fi nansowych.

W Centrum Ochrony Dziecka i Rodziny w Białymstoku LZI były powoły-
wane w celu pomocy 48 rodzinom. W zależności od rodzaju problemu i jego 
złożoności dla jednej rodziny zorganizowano średnio cztery–pięć posiedzeń. 
Należy zaznaczyć, że tylko w nielicznych przypadkach udało się defi nitywnie 
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zakończyć pracę Zespołu, czyli rozwiązać problem główny – zaburzający funk-
cjonowanie dziecka i rodziny.

Zespoły interdyscyplinarne Zespoły interdyscyplinarne 
w placówkach opiekuńczo-wychowawczychw placówkach opiekuńczo-wychowawczych2323

Zespoły interdyscyplinarne mogą być w miarę możliwości organizowane 
również przy świetlicach dziennego pobytu dzieci i młodzieży. Wychowanko-
wie najczęściej pochodzą z rodzin wieloproblemowych, korzystających już ze 
„wsparcia środowiskowego” (pomocy społecznej, sądu, policji).

Wielofunkcyjna niepubliczna placówka opiekuńczo-wychowawcza „Nasz 
Dom” prowadzona przez Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Droga” w Bia-
łymstoku łączy ze sobą działania interwencyjne, socjalizacyjne, socjalne, tera-
peutyczne i duszpasterskie skierowane na podopiecznego i jego rodzinę. Czas 
pobytu dziecka w „Naszym Domu” wynosi średnio dwa lata, a przez kolej-
ne trzy rodzina jest monitorowana. Po przyjęciu dziecka do świetlicy przez 
pierwszy miesiąc trwa proces rozpoznawania i diagnozowania środowiska 
rodzinnego, jego potrzeb, słabych i mocnych stron. Diagnoza przeprowadzona 
przez zespół interdyscyplinarny pozwala na wstępne określenie czasu pracy 
z dzieckiem i rodziną oraz przygotowanie planu w formie trzymiesięcznych 
kontraktów (najczęściej trójstronnych). Plan pracy jest co trzy–sześć miesięcy 
weryfi kowany przez interdyscyplinarny zespół ds. okresowej oceny. Składa się 
on z wychowawców i terapeutów „Naszego Domu” oraz ekspertów zewnętrz-
nych: pracownika socjalnego, kuratora sądowego, psychologa poradni psy-
chologiczno-pedagogicznej i pedagoga szkolnego. Prowadzona dokumentacja 
obejmuje indywidualne karty oceny zachowania i rozwoju dziecka oraz spra-
wozdania z realizacji kontraktów przez rodzinę. Decyzja zespołu jest wiążąca 
w sprawie dalszych działań, pozwala uzasadnić przejście z formy hostelowej 
do dziennej, a potem do systemu monitorowania, aż do opuszczenia placówki, 
czyli zakończenia pracy z rodziną.

Zalecenia i rekomendacjeZalecenia i rekomendacje

Osoby pracujące w zespołach interdyscyplinarnych „mają” wspólne rodzi-
ny, „wchodzą” w środowiska o podobnych problemach, dlatego też dzielenie się 
doświadczeniami, wypracowywanie i realizowanie programów pomocowych 

23 Podrozdział ten opracowano na podstawie materiałów zebranych przez Annę Tomule-
wicz, kierownika Wielofunkcyjnej Niepublicznej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Nasz 
Dom”, prowadzonej przez Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Droga” w Białymstoku.
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opartych na tych samych wymogach i standardach, przy ustalonym podzia-
le zadań, zakresie odpowiedzialności i egzekwowaniu zasad, zdecydowanie 
podnosi efektywność pracy z rodziną wieloproblemową.

Istotne jest, by zespoły nie działały jedynie interwencyjnie, kiedy zagrożo-
ne jest bezpieczeństwo dziecka, ale w miarę możliwości ingerowały wówczas, 
gdy rodzina nie jest w stanie samodzielnie i poprawnie funkcjonować. Metoda 
zespołów interdyscyplinarnych powinna być wdrażana w sytuacji znacznych 
trudności w realizacji zadań pomocowych. 

Nie każdy przypadek dotyczący przemocy w rodzinie wymaga zwoły-
wania zespołu. Nie zapominajmy, że istnieją jeszcze inne skuteczne formy 
współpracy. Gdy diagnoza jest pełna, a działania pomocowe realizowane są 
bez przeszkód, wystarczą inne – pozazespołowe formy kontaktu. Czasami 
wystarczająca jest pomoc psychologiczna, terapeutyczna lub życzliwa rozmo-
wa, która pozwala uwierzyć w siebie i zmotywuje do pracy nad sobą. A może 
najbardziej wskazana, a tym samym efektywna jest sytuacja, w której „pro-
fesjonalista stoi u boku rodziny jako wspierający partner, a nie kontrolujący 
urzędnik”24? Dlatego 

współistnienie różnych modeli sprawowania nadzoru kuratora – zarówno tych 
koncentrujących się na kontroli wypełniania obowiązków nałożonych przez 
sąd, jak i tych, w których kurator spełnia rolę wychowawcy, osobiście lub razem 
z innymi służbami wychowującymi podopiecznego, wreszcie tych, w których 
jest on menedżerem świadczeń pomocowych – należy ocenić pozytywnie. 
Świadczy to o dużej elastyczności tego środka i możliwości zastosowania go 
w różnych sytuacjach i wobec wielu typów podopiecznych25.

Potencjał tkwiący w zespołach interdyscyplinarnych, oprócz pracy z pro-
blemową jednostką, rodziną czy grupą, można wykorzystać do:
1) prowadzenia działań profi laktycznych, których celem jest zapobieganie 

niekorzystnym zjawiskom występującym w rodzinie i w środowisku lo-
kalnym;

2) rozpowszechniania informacji o możliwościach uzyskania pomocy w śro-
dowisku lokalnym oraz o instytucjach, osobach, które tę pomoc świadczą;

3) tworzenia stale aktualizowanej bazy danych o miejscach pomocy oraz 
monitorowania sposobu ich funkcjonowania, a także planowania działań 
usprawniających ich skuteczność;

4) monitorowania sytuacji klientów, ze szczególnym uwzględnieniem rodzin 
zagrożonych wystąpieniem przemocy;

5) pełnienia funkcji podmiotu opiniodawczego i doradczego, m.in. w opraco-
waniu lokalnych strategii rozwiązywania problemów społecznych.

24 Z.W. Stelmaszuk, Nowe spojrzenie na rodzinę..., dz. cyt., s. 173.
25 T. Jedynak, Nadzór kuratora sądowego [w:] T. Jedynak, K. Stasiak (red.), Zarys metodyki 

kuratora sądowego, Warszawa 2008, s. 419.
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Niezbędne są również takie działania, jak permanentne doskonalenie 
zasad współpracy między służbami działającymi na polu pomocy i wsparcia 
społecznego w środowisku lokalnym oraz

systematyczne podnoszenie kwalifi kacji przedstawicieli różnych grup zawo-
dowych stykających się z problematyką przemocy w rodzinie: organizowanie 
interdyscyplinarnych szkoleń, narad, konferencji z udziałem autorytetów oraz 
innych osób zaangażowanych w tę problematykę i ważnych dla środowiska 
lokalnego26.

Konieczna jest także akceptacja zadań i zrozumienie idei przez wszyst-
kie służby i organizacje pozarządowe udzielające wsparcia rodzinom z grup 
ryzyka, samych benefi cjentów oraz władz lokalnych i administracji państwo-
wej. Wypracowanie modelu współpracy międzyresortowej prowadzącej do 
zwiększenia efektywności w zespołowym rozwiązywaniu problemów będzie 
korzystnie wpływać na politykę lokalną w sferze udzielania pomocy dziecku 
i rodzinie.
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Treści zawarte w prezentowanych dziś zagranicznych wystąpieniach 
przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości i służb socjalnych stanowią oko-
liczność, która niejako zwalnia mnie z obowiązku szerszego uzasadnienia po-
trzeby opracowania w warunkach polskich standardów oceny i zarządzania 
ryzykiem powrotnej przestępczości. Wydaje się bowiem, że nic nie przekonuje 
skuteczniej niż przykład korzyści płynących z wykorzystania takiego modelu 
w codziennej praktyce resocjalizacyjnej. Ograniczę się zatem do przedstawie-
nia podstawowych informacji o stanie dotychczasowych badań przeprowa-
dzanych przez zespół, który mam zaszczyt i przyjemność reprezentować. 

Pomysł podjęcia prac nad stworzeniem w Polsce narzędzia diagnostycznego 
dla pomiaru ryzyka recydywy wśród osób poddanych oddziaływaniom peni-
tencjarnym i dozorowi w warunkach probacji zrodził się pod koniec 2006 roku 
przy okazji konferencji naukowo-szkoleniowej, jaka odbyła się w grudniu 
2006 roku w Zakopanem1. Bezpośrednim bodaj kontekstem była dyskusja nad 
dotychczasowym funkcjonowaniem systemów wykonania kary wprowadzo-
nych przez regulacje kodeksu karnego wykonawczego z 1997 roku, w szcze-
gólności zaś krytyczna ocena dotychczasowych kryteriów kwalifi kowania 
skazanych do odbywania kary w systemie programowanego oddziaływania.

W tym okresie za sprawą polskich tłumaczeń funkcjonowały już w szer-
szym obiegu koncepcje wybitnych teoretyków myśli społecznej: Anthony’ego 
Giddensa i Ulricha Becka, autorów podejmujących wątek współczesnych 
zagrożeń i problemów społecznych w kategoriach zarządzania ryzykiem2. 
Skądinąd od kilku co najmniej lat w dziedzinie ograniczania zjawiska narko-

1 Konferencję pod hasłem „Readaptacja skazanych: możliwości i ograniczenia” zorga-
nizował Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Krakowie.

2 Chodzi tu głównie o studium U. Becka: Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczes-
ności, Warszawa 2002, oraz książkę A. Giddensa: Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo 
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manii urzeczywistniane były na rodzimym gruncie programy substytucyjne 
w nurcie redukcji szkód, którego korzenie czerpią z tych samych założeń co 
model what works, stanowiący ramy teoretyczne dla strategii szacowania i za-
rządzania ryzykiem powtórnej przestępczości. Problem czynników ryzyka 
był też przedmiotem badań podejmowanych przez psychologów sądowych3. 
Można zatem powiedzieć, że sam styl myślenia w kategoriach pragmatyzmu 
charakterystycznego dla idei pomiaru ryzyka nie był czymś całkowicie no-
wym w wymiarze polskim. Co się tyczy samej idei what works, jej obecność 
na gruncie zachodniego dyskursu penitencjarnego została zasygnalizowana 
w polskim piśmiennictwie penitencjarnym bodaj dwukrotnie4. Brakowało 
natomiast prezentacji stanowisk krytycznych, z jakimi na gruncie zachod-
nim koncepcja zarządzania ryzykiem w pracy korekcyjnej spotyka się od 
momentu jej powstania5. Warto zaznaczyć, że sam projekt szacowania ryzy-
ka recydywy w swym pierwotnym kształcie był efektem wspólnej dyskusji 
teoretyków i osób profesjonalnie odpowiedzialnych za realizację strategii 
penitencjarnej na szczeblu zakładu karnego lub aresztu śledczego. To wła-
śnie środowisko praktyków wyraźnie artykułowało potrzebę obiektywizacji 
metod oceny sytuacji odbiorcy oddziaływań korekcyjnych pod kątem poten-
cjalnej efektywności wpływu penitencjarnego i z punktu widzenia ogólnej 
prognozy funkcjonowania skazanego w okresie po opuszczeniu zakładu.

W 2007 roku wzajemne kontakty obydwu środowisk zaowocowały po-
wstaniem roboczego zespołu badawczego skupiającego przedstawicieli: 
krakowskiego Instytutu Ekspertyz Sądowych (prof. dr hab. Józefa Gierowski 
i mgr Teresa Jaśkiewicz-Obydzińska), Zakładu Prawa i Polityki Penitencjar-
nej UJ (dr hab. Barbara Stańdo-Kawecka – kierownictwo zespołu), Katedry 
Kryminologii UJ (dr Ewa Habzda-Siwek), Zakładu Profi laktyki Społecznej 
i Resocjalizacji UJ (dr Mariusz Sztuka) oraz Aresztu Śledczego w Krakowie – 
Podgórzu (kpt. mgr Robert Fajerek). Nie sposób w tym miejscu pominąć 

w epoce późnej nowoczesności, Warszawa 2001, w której charakteryzuje on specyfi czne cechy 
epoki późnej nowoczesności.

3 Por. J.K. Gierowski, J. Knurowska, A. Idziak, T. Rajtar, Risk Factors, Personality Sense 
of Coherence and Coping with Stress in Juvenile Perpetrators [w:] A. Czerederecka, T. Jaśkie-
wicz-Obydzińska, R. Roesch, J. Wójcikiewicz (red.), Forensic Psychology and Law. Facing the 
Challenges of a Changing World, Kraków 2004; J.M. Stanik, Warunki opiekuńczo-wychowawcze 
w rodzinie, radzenie sobie z wymaganiami szkolnymi a stopień ryzyka przestępczości nieletnich [w:] 
J.M. Stanik, L. Woszczek (red.), Przestępczość nieletnich. Aspekty psychospołeczne i prawne, 
Katowice, 2005.

4 M. Sztuka, Kierunki zmian współczesnej instytucji penitencjarnej oraz ich uwarunkowania 
[w:] F. Kozaczuk (red.), Resocjalizacja instytucjonalna, Rzeszów 2004; A. Majcherczyk, Programy 
resocjalizacji skazanych – głos w dyskusji o stanie i perspektywach więziennictwa, „Przegląd Wię-
ziennictwa Polskiego” 2006, nr 52–53.

5 Wątek taki – jakkolwiek w kontekście rekonstruowanej przez autora krytyki nurtu 
nowej penologii – pojawił się w pracy J. Utrata-Mileckiego: Podstawy penologii. Teoria kary, 
Warszawa 2006 (s. 145–166). 
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tego, że koncepcja opracowania modelowych rozwiązań w zakresie pomia-
ru i zarządzania ryzykiem recydywy spotkała się z życzliwym przyjęciem 
ze strony służb kuratorskich; dość wspomnieć organizowaną przed trzema 
miesiącami przez Sąd Okręgowy w Krakowie konferencję upamiętniającą 
dziewięćdziesięciolecie kurateli sądowej. Spotkanie to ujawniło wyraźną 
zbieżność poglądów na potrzeby uwzględnienia w modelu pracy kurator-
skiej elementów menedżeryzmu na podstawie wypracowanych standardów 
zarządzania ryzykiem. 

Kwestią zasadniczą w początkowym okresie pracy zespołu była koniecz-
ność rozstrzygnięcia, czy konstrukcja narzędzia diagnostycznego będzie się 
opierać na materiale, który uzyskamy dzięki bezpośrednim badaniom po-
pulacji osób poddawanych oddziaływaniu korekcyjnemu z uwzględnieniem 
ogółu czynników mogących mieć wpływ na późniejszą powrotność do prze-
stępstwa, czy też – zgodnie z założeniami nurtu evidence beased policy – sku-
pimy się raczej na procedurze metaanalitycznej, a więc jako bazowy materiał 
badawczy przyjmiemy ogół wyników opublikowanych raportów empirycz-
nych poświęconych zależnościom zachodzącym pomiędzy konkretnymi 
czynnikami składającymi się na sytuację jednostki a późniejszym efektem 
recydywy. Powstała w ten sposób baza wiedzy o interesującej nas zależno-
ści zostałaby poddana odpowiedniej procedurze kodowania (ze względu na 
siłę związku, kategorię czynnika, a także poziom rzetelności konkretnego 
raportu), dając tym samym możliwość statystycznego uogólnienia. Pierwsza 
z przedstawionych możliwości (pojedyncze studium empiryczne), jakkol-
wiek z pozoru najprostsza, nie gwarantuje zadowalającej wartości eksplika-
cyjnej i predykcyjnej. Zadaniem niezwykle trudnym byłoby wprowadzenie 
w ramach jednego przedsięwzięcia empirycznego tak olbrzymiej liczby 
zróżnicowanych co do swego charakteru zmiennych jak ta, z którą mamy do 
czynienia przy badaniu skumulowanego efektu na podstawie analizy setek 
szczegółowych raportów empirycznych sporządzonych w różnym czasie, na 
odmiennych próbach, z wykorzystaniem rozmaitego instrumentarium ba-
dawczego. Należy również uwzględnić to, że wartość czynnika, jakim jest 
w naszym przypadku powrotność do przestępstwa, może być znana dopiero 
w przyszłości (w większości badań przyjmuje się tu okres dwuletni), zatem 
procedura taka byłaby nie mniej czasochłonna niż podejście alternatywne. 
Oczywiście w grę wchodziło także zastosowanie strategii analizy ex post fac-
tum, a więc skoncentrowanie się na faktach z przeszłości zarówno po stronie 
determinantów, jak i zmiennej zależnej. Taka z kolei strategia, po pierwsze, 
w znacznym stopniu zawęziłaby obraz przestrzeni czynników ryzyka do 
zmiennych o charakterze głównie demografi cznym (np. wieku, wykształce-
nia, miejsca zamieszkania), co istotniejsze jednak, podejście to stwarzałoby 
naturalne preferencje dla tzw. statycznych czynników ryzyka, a więc tych, 
które ze swej natury nie mogą poddać się modyfi kacji w procesie oddziały-
wania korekcyjnego. Tym samym naraziłoby to projekt na słuszną krytykę, 
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z jaką spotykają się instrumenty opracowywane w ramach tzw. drugiej ge-
neracji badań nad ryzykiem recydywy6. Operowanie takimi narzędziami nie 
uwzględnia bowiem możliwości zarówno pozytywnych, jak i negatywnych 
zmian, którym może podlegać odbiorca wpływu resocjalizacyjnego. Cały 
proces zarządzania ryzykiem sprowadza się wtedy wyłącznie do mechani-
zmu segregacji, co w rażący sposób wypacza sam sens stosowania metody, 
która ostatecznie służyć powinna skuteczniejszemu oddziaływaniu resocja-
lizacyjnemu7. 

Przywołane wyżej argumenty przemawiały za tym, by procedurę przygo-
towania w pełni funkcjonalnego instrumentu oprzeć na metabadaniach, dla 
których materiał wyjściowy stanowić będą doniesienia empiryczne mające 
za swój przedmiot różnicujący ryzyko powrotności do przestępstwa wpływ 
odmiennych czynników. Rzecz jasna, najbardziej pożądane byłoby sięgnięcie 
do materiału stanowiącego dorobek polski. Tu jednak napotykamy zasadni-
czą przeszkodę w postaci niewystarczającej – z punktu widzenia wymagań 
metaanalizy – liczby raportów8. W takiej sytuacji optymalnym rozwiązaniem 
wydawało się przyjęcie strategii adaptacji narzędzia obcego. 

Przy wyborze konkretnych instrumentów stanowiących przedmiot ada-
ptacji zespół kierował się takimi kryteriami, jak: 
1) użyteczność narzędzia w odniesieniu do możliwie szerokiej populacji wię-

ziennej (w wyniku wstępnej selekcji wykluczono instrumenty zorientowane 
wyłącznie na pomiar konkretnej kategorii przestępców, np. przestępcy sek-
sualni, sprawcy przemocy domowej, osoby z zaburzeniami osobowości);

2) ugruntowana pozycja wśród technik empirycznego pomiaru ryzyka (wzię-
to pod uwagę liczbę publikacji dokumentujących wyniki badań przepro-
wadzonych z jego użyciem);

3) poddanie narzędzia wystarczająco rygorystycznej procedurze weryfi kacyj-
nej (uwzględniano fakt wyznaczenia zadowalającej mocy, współczynnika 
rzetelności i współczynnika trafności);

4) uzyskanie zgody właścicieli praw autorskich na przeprowadzenie badań 
adaptacyjnych na dogodnych warunkach.

6 Nieco więcej na temat konceptualizacji idei what works na przestrzeni ostatnich dekad w: 
M. Sztuka, Efektywność oddziaływań w zorientowanym korekcyjnie modelu instytucji penitencjarnej. 
Doświadczenia amerykańskie, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2007, s. 314 i nast. 
Twórcą pomysłu periodyzacji jest James Bonty.

7 Formułowane w tym duchu argumenty krytyczne odnajdujemy w pracach Jocka 
Younga (por. np. 1999).

8 W rodzimej literaturze przedmiotu odnajdujemy nieliczne tylko próby uogólnienia 
szczegółowych raportów empirycznych na temat antecedensów procesu wykolejenia prze-
stępczego, częściowo odpowiadające sposobowi podejmowania problemu w ramach tradycji 
what Works. Zob. J. Szałański, Mechanizmy psychologiczne wykolejenia przestępczego i resocjalizacji 
w świetle dotychczasowych badań krajowych [w:] J. Szałański (red.), Wina – kara– nadzieja – przemiana. 
Materiały I Krajowego Sympozjum Penitencjarnego, Łódź – Warszawa – Kalisz 1998, s. 73–101.
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Ostatecznie zdecydowano o wyborze dwóch instrumentów: skali HCR-20 
(The Historical, Clinical, and Risk Scales) Christophera D. Webstera (Simon Fra-
ser University – Kanada), Kevina S. Douglasa (Simon Fraser University – Kana-
da), Derka Eavesa (British Columbia Forensic Psychiatric Services Commission) 
i Stephena D. Harta (Simon Fraser University – Kanada) oraz skali LSI-R (The 
Level of Sernice Inventory-Revised) Dona A. Andrewsa i Jamesa L. Bonty’ego9. 
Przy wyborze obydwu narzędzi oceny ryzyka posiłkowano się algorytmem 
zaproponowanym przez szkocką agencję rządową RMA (Risk Management 
Authority) w dokumencie Risk Assessment Tools Evaluation Directory (Version 1. 
April 2006). 

Głównym zadaniem wiążącym się z pomyślną adaptacją kwestionariuszy 
jest znalezienie odpowiedzi na pytanie o poziom ryzyka powtórnego konfl iktu 
z prawem u młodocianych i dorosłych przestępców poddanych oddziaływa-
niom penitencjarnym w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności, jak 
również poziom ryzyka popełnienia nowego przestępstwa przez osoby pod-
dane oddziaływaniom korekcyjnym w warunkach probacji.

W odniesieniu do populacji osób pozbawionych wolności rozstrzygnięcie 
powyższej kwestii pozwala odpowiedzieć na kolejne pytania dotyczące uza-
sadnionych empirycznie procedur identyfi kowania:
1) adresatów intensywnych oddziaływań korekcyjnych w ramach przewidzia-

nego w warunkach polskich systemu programowanego oddziaływania 
i systemu terapeutycznego;

2) osadzonych wymagających, ze względu na wyższy stopień ryzyka po-
pełnienia przestępstw, intensywniejszych oddziaływań w warunkach 
probacji po opuszczeniu zakładu karnego.
Ponadto w obszarze pracy służb kuratorskich orientacja w poziomie ryzyka 

recydywy dozorowanego dostarczy rzetelnych argumentów przy występowa-
niu do sądu o zmianę nałożonych na sprawcę obowiązków.

Kwestionariusz HCR-20 jest przeznaczony do szacowania ryzyka powrot-
ności do przestępstw z użyciem przemocy. Potrzeba uwzględnienia zagroże-
nia, jakim są przestępstwa gwałtowne, wydaje się uzasadniona, jeśli wziąć pod 
uwagę ich zasadniczy wpływ na postrzegany przez społeczeństwo poziom 
zagrożenia przestępczością w ogóle. Gdy chodzi o narzędzie, jakim jest LSI-R, 
pomiar określa bardziej ogólny wymiar recydywy. W obydwu przypadkach 

9 Materiał porównawczy stanowił zbiór 16 znanych praktyce diagnostycznej narzędzi 
pomiarowych: LCSF (The Lifestyle Criminality Screening Form), LSCMI (Level of Service 
Case Management Inventory), VRAG (The Violence Risk Appraisal Guide), RM2000 (Risk 
Matrix 2000), RAGF (The Risk Assessment Guidance and Framework), RSVP (The Risk for 
Sexual ViolenceProtocol), SARA (Spousal Assault Risk Appraisal Guide), SARN (Structured 
Assessment of Risk and Need), OASys (Offender Assessment System), OGRS and OGRS2 
(Offender Group Re-Conviction Scale), VRS (Violence Risk Scale), SONAR (Sex Offender Need 
Assessment Rating), SORAG (Sex Offender Risk Appraisal Guide), SVR-20 (Sexual Violence 
Risk), STATIC – 99/02.
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jednak, co warte podkreślenia, postępowanie diagnostyczne zmierza do ziden-
tyfi kowania zarówno statycznych, jak i dynamicznych czynników ryzyka. Po-
miar tych ostatnich jest szczególnie istotny, umożliwia bowiem określenie kie-
runków indywidualnego oddziaływania na jednostkę (poprzez eliminowanie 
wpływu dynamicznych czynników o charakterze kryminogennym), a także 
śledzenie zmian zachodzących w indywidualnym profi lu ryzyka na przestrze-
ni określonego czasu. Ma to kapitalne znaczenie dla oceny zastosowanej strate-
gii oddziaływania korekcyjnego. Dzięki temu instrumentarium diagnostyczne 
pomaga nie tylko stwierdzić potrzebę oddziaływania (lub zaniechania oddzia-
ływań) na konkretną osobę poprzez określenie indywidualnego poziomu ryzy-
ka, lecz także znaleźć odpowiedź na pytanie o to, jaki obszar funkcjonowania 
jednostki uczynić przedmiotem interwencji wychowawczej oraz przy użyciu 
jakich metod interwencja ta powinna być podjemowana.

W 2007 roku autorzy i właściciele praw autorskich do skali HCR-20 udzie-
lili zespołowi zgody na przygotowanie polskiej wersji narzędzia dla celów 
badawczych i niekomercyjnych. Formalnie otworzyło to drogę do podjęcia 
wstępnych prac translacyjnych. W przypadku narzędzia LSI-R w styczniu tego 
roku podpisano porozumienie z fi rmą MHS Inc.– właścicielem praw autorskich 
i wydawcą. Na mocy tego porozumienia uzyskaliśmy możliwość rozpoczęcia 
podstawowych czynności adaptacyjnych. Od tego momentu postęp prac jest 
też przedmiotem regularnych konsultacji pomiędzy obydwiema stronami. 
Nie do przecenienia wydaje się tu wsparcie merytoryczne, jakie udziela nam 
współautor skali LSI-R, profesor James Bonta – czołowy przedstawiciel nurtu 
what works. Podobnie profesor Kevin Douglas od samego początku działania 
zespołu wspierał nas cennymi wskazówkami merytorycznymi.

W październiku 2008 roku w Pradze, w trakcie trwania X Jubileuszowej 
Konferencji ICPA (International Correction and Prison Association), autor ni-
niejszego wystąpienia spotkał się z prof. Bontą. Było to doświadczenie o tyle 
wartościowe, że dało możliwość bezpośredniej wymiany poglądów zarówno 
na temat samej konstrukcji narzędzia, jak i możliwości implementowania 
go w warunkach polskich. Skądinąd konferencja praska dała okazję zazna-
jomienia się ze sposobem podejmowania kwestii adaptacji instrumentarium 
do badania ryzyka w innych krajach europejskich. Szczególnie cenne wydają 
się doświadczenia Czechów, którzy opracowują system zarządzania ryzykiem 
recydywy na podstawie schematu funkcjonującego w Anglii i Walii narzędzia 
OASys10.

Od momentu podjęcia prac adaptacyjnych towarzyszy nam świadomość 
trudności związanych z odmiennym kontekstem kulturowym, w obrębie 
którego konstruowane były obydwa narzędzia. Ponad dwudziestoletnie do-

10 Badania na ten temat trwają od 2003 roku i są koordynowane przez zespół działający 
na mocy decyzji kierownictwa tamtejszej służby penitencjarnej oraz urzędu probacji w ścisłej 
współpracy z socjologami z Uniwersytetu Karola w Pradze.
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świadczenia w stosowaniu instrumentów szacowania ryzyka pokazują, iż 
w pewnych sytuacjach czynniki o charakterze etnicznym do tego stopnia 
determinują rozkład wyników pomiaru, że sam pomiar okazuje się znaczą-
co nietrafny. Tak właśnie działo się w przypadku badań przeprowadzanych 
w Australii na populacji więźniów cechującej się nadreprezentacją mniejszości 
etnicznej. O ile bowiem samo zagrożenie powtórną przestępczością jest zja-
wiskiem o charakterze względnie uniwersalnym, o tyle sposób identyfi kacji 
czynników wpływających na to zagrożenie, a także artykułowania ich – ob-
ciążony jest wpływem kontekstu kulturowego (w naszym przypadku docho-
dzi do tego odmienność kontekstów wyznaczonych przez systemy prawne). 
Trudność ta, nieobca większości procedur adaptacyjnych, nakłada na zespół 
badawczy obowiązek szczególnej dbałości o równoważność znaczeniową po-
szczególnych itemów skal w wersjach oryginalnej i docelowej11. Rzecz jasna, 
nie da się tego osiągnąć wyłącznie poprzez zabieg translacyjny. Mając na 
uwadze konieczność zapewnienia wysokiego poziomu realizacji projektu na 
tym etapie, zespół przyjął zatem jako zasadę stosowanie się do odpowiednich 
standardów adaptacyjnych określonych wspólnie przez American Educatio-
nal Research Association, American Psychological Association oraz National 
Council on Measurement in Education12.

Na zakończenie warto zwrócić uwagę na to, że przedstawione w bardzo 
ogólnych zarysach działania zespołu badawczego obejmują jego pracę na eta-
pie poprzedzającym walidację na podstawie badań empirycznych na próbie 
krajowej. Dopiero takie badania, obejmujące reprezentatywną próbę, pozwolą 
określić istotne parametry w postaci mocy dyskryminacyjnej poszczególnych 
pozycji skal oraz rzetelności i trafności obydwu narzędzi. 
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Dr Łukasz Kwadrans
Starszy kurator zawodowy w SR w Świdnicy
Kierownik Ośrodka Kuratorskiego w Świebodzicach

Ośrodek kuratorski – alternatywaOśrodek kuratorski – alternatywa
dla izolacji w resocjalizacji nieletnichdla izolacji w resocjalizacji nieletnich

Okres transformacji ustrojowej to czas wzrostu zachowań przestęp-
czych wśród młodzieży i rozwoju negatywnych czynników społecznych 
wpływających na niedostosowanie jednostek. W latach dziewięćdziesiątych 
dostrzegano konieczność zmian w ustawie o postępowaniu w sprawach nie-
letnich, tak aby nadążała ona za zmieniającą się rzeczywistością. Powstawa-
ły zespoły zadaniowe pracujące nad przygotowaniem optymalnego modelu 
resocjalizacji nieletnich. Po 2000 roku byliśmy świadkami wielu wydarzeń, 
które powodowały chwilowe zainteresowanie decydentów prawem dla 
nieletnich. Powstał nawet pomysł stworzenia zapisów prawnych o randze 
kodeksowej. Ostatnia kontrola NIK w zakładach poprawczych wywołała 
dyskurs medialny, ale także naukowy nad modelem resocjalizacji nielet-
nich. Wcześniej próbowano również tworzyć nowe instytucje, w których 
pracowano by z niedostosowaną społecznie młodzieżą. Wydawało się, że 
osoby rządzące nie dostrzegały niedoborów infrastruktury, środków i kadry 
w istniejących placówkach, które z powodzeniem mogłyby lepiej funkcjono-
wać i prowadzić działalność zmierzającą do wtórnej socjalizacji młodzieży 
niedostosowanej społecznie. Wobec trwającej cały czas dyskusji o transfor-
macji systemu resocjalizacji nieletnich w Polsce należy zasygnalizować, jak 
istotnym jej elementem jest środek wychowawczy w postaci skierowania do 
ośrodka kuratorskiego. Ze względu na ograniczenia wynikające z formy, 
jaką jest artykuł, zaprezentuję jedynie krótkie informacje dotyczące podstaw 
funkcjonowania ośrodków kuratorskich. Odniosę się szczególnie do obec-
nych warunków funkcjonowania instytucji prowadzonych przez kuratorów 
sądowych. Po wskazaniu problemów i zagrożeń dla wykonywania tego 
środka wychowawczego zrozumiałe będzie przedstawione programowane 
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oddziaływanie na nieletnich w ośrodkach kuratorskich i nadzieje wynikają-
ce z przygotowywanego projektu SZANSA1.

Wejście w życie ustawy z 26 października 1982 roku o postępowaniu w spra-
wach nieletnich radykalnie zmieniło obowiązujący system prawny dotyczący 
zasad funkcjonowania sądów rodzinnych, a tym samym kurateli sądowej dla 
nieletnich. Wcześniej, przez blisko 50 lat obowiązywały przepisy pochodzące 
z okresu międzywojennego. Zmianie uległo postępowanie z nieletnimi w spra-
wach karnych, zwiększyła się znacznie liczba zadań dla sędziów i kuratorów 
sądowych w zakresie szeroko pojętej profi laktyki, a zwłaszcza zapobiegania 
demoralizacji dzieci i młodzieży. Celem tej ustawy było przede wszystkim 
przeciwdziałanie demoralizacji i przestępczości nieletnich oraz stworzenie 
warunków powrotu do życia w społeczeństwie nieletnich, którzy popadli 
w konfl ikt z prawem bądź zasadami współżycia społecznego. Ustawa stwa-
rzała duże możliwości sędziom i kuratorom sądowym, ponieważ zapewniła 
środki prawne niezbędne do działalności wychowawczej i resocjalizacyjnej2. 
Dziś wiemy, że wymaga ona kolejnych modyfi kacji, aby podążać za zmieniają-
cą się rzeczywistością społeczną.

Do podstawowych instytucji resocjalizacyjnych o charakterze otwartym 
działających w miejscu zamieszkania nieletniego należał kuratorski ośrodek 
pracy z młodzieżą. Organizację i zakres działalności kuratorskich ośrod-
ków pracy z młodzieżą regulowało zarządzenie Ministra Sprawiedliwości 
z 26 kwietnia 1983 roku wydane na podstawie delegacji ustawowej (art. 84 
§ 3 upn)3. Do ośrodków kierowano nieletnich na wniosek orzeczeń sądowych. 
W zajęciach prowadzonych w kuratorskich ośrodkach pracy z młodzieżą mo-
gli także uczestniczyć nieletni z rodzin, w których orzeczono ograniczenie 
władzy rodzicielskiej, zwłaszcza gdy pozostawali oni bez należytego nadzoru 
i opieki w czasie wolnym od zajęć szkolnych lub pracy oraz gdy ze względu na 
cechy osobowości i sytuację życiową wymagali kontroli i pomocy4. Zadaniem 

1 „SZANSA – Aktywizacja społeczno-zawodowa młodzieży trudnej” to nowatorskie 
w wymiarze ogólnopolskim przedsięwzięcie resocjalizacyjne skierowane do 900 nieletnich 
z 50 sądowych ośrodków kuratorskich w Polsce. Projekt SZANSA bezpośrednio przyczynia 
się do ograniczenia przestępczości nieletnich w środowiskach lokalnych. Edycja krajowa tego 
projektu powstaje przy współpracy merytorycznej z Ministerstwem Sprawiedliwości.

2 Por. P. Górecki, S. Stachowiak, Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich. Komentarz, 
Kraków 1998; K. Gromek, Komentarz do ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, Warszawa 
2001.

3 Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z 26 kwietnia 1983 r. w sprawie ustalania trybu 
i zasad tworzenia kuratorskich ośrodków pracy z młodzieżą oraz określenia ich organizacji 
i zakresu działania (Dz. Urz. Ministerstwa Sprawiedliwości z 20 czerwca 1983 r. Nr 3, poz. 15, 
zm.; Dz. Urz. Ministerstwa Sprawiedliwości z 1984 r. Nr 7, poz. 43).

4 Zob. M. Kalinowski, J. Pełka, Zarys dziejów resocjalizacji nieletnich, Warszawa 1996; K. Ma-
rzec-Holka, Działalność kuratorskich ośrodków pracy z młodzieżą w środowisku lokalnym, „Studia 
Pedagogiczne” 1984, t. 46; J. Maciaszkowa, Kuratorskie ośrodki pracy z młodzieżą, „Problemy 
Opiekuńczo-Wychowawcze” 1990, nr 1–2, s. 42–48.
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ośrodków było wdrażanie uczestników do przestrzegania zasad współżycia 
społecznego i porządku publicznego oraz kształtowanie właściwego stosun-
ku do nauki i pracy, a także budzenie zainteresowań i rozwijanie uzdolnień 
poprzez: udzielanie pomocy w usuwaniu zaniedbań wychowawczych; pod-
noszenie poziomu kultury osobistej; wyrabianie i utrwalanie nawyków pracy 
społecznie użytecznej; udzielanie pomocy w nauce przy zdobywaniu przy-
gotowania zawodowego; organizowanie wolnego czasu; udzielanie pomocy 
w rozwiązywaniu trudności życiowych, a także materialnej.

Początek XXI wieku to czas wielu zmian dla środowiska kuratorów są-
dowych, związanych oczywiście przede wszystkim z ustawą zawodową, ale 
także z istotnymi zmianami w prawodawstwie dotyczącym postępowania 
z nieletnimi5. Już 15 września 2000 roku ustawą o zmianie ustawy o postępo-
waniu w sprawach nieletnich wprowadzono co najmniej dwie istotne zmiany 
(dwie instytucje). Ustawa weszła w życie 1 stycznia 2001 roku6.

Pierwsza zmiana to dodanie art. 3a w brzmieniu: 

Art. 3a. § 1. W każdym stadium postępowania sąd rodzinny może, z ini-
cjatywy lub za zgodą pokrzywdzonego i nieletniego, skierować sprawę do 
instytucji lub osoby godnej zaufania w celu przeprowadzenia postępowania 
mediacyjnego. § 2. Instytucja lub osoba godna zaufania sporządza, po prze-
prowadzeniu postępowania mediacyjnego, sprawozdanie z jego przebiegu 
i wyników, które sąd rodzinny bierze pod uwagę, orzekając w sprawie nie-
letniego. § 3. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, 
szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania mediacji, regulując zwłaszcza 
warunki, jakim powinny odpowiadać instytucje i osoby uprawnione do jej 
przeprowadzania, sposób rejestracji tych instytucji i osób oraz szkolenia 
mediatorów, zakres i warunki udostępniania im akt sprawy, formę i zakres 
sprawozdania z przebiegu i wyników postępowania mediacyjnego, mając na 
względzie wychowawczą rolę postępowania mediacyjnego, interes pokrzyw-
dzonego, dobrowolność i poufność mediacji oraz fachowość i bezstronność 
mediatora.

Trudno powiedzieć, czy instytucja ta funkcjonuje i jest wykorzystywana 
w orzecznictwie w sprawach nieletnich. Mogłaby ona jednak usprawnić orze-
kanie w sprawach nieletnich, bowiem wiele postępowań mogłoby zostać za-
kończonych na etapie mediacji, bez dodatkowego nakładu środków. Pokrzyw-
dzeni mogliby mieć również poczucie sprawiedliwości wobec naprawy szkody 
bądź innego zadośćuczynienia wypracowanego w drodze mediacji.

5 Ustawa z 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1071); 
rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 5 października 2001 r. w sprawie ośrodków 
kuratorskich (Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1294); rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości 
z 31 lipca 2001 r. z sprawie szczegółowego sposobu wykonywania nadzoru nad wykonywa-
niem orzeczeń w sprawie nieletnich (Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 886).

6 K. Gromek, Komentarz do ustawy…, dz. cyt.
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Druga zmiana istotna w kontekście naszych rozważań to zapis w art. 6, 
pkt 6:

6) skierować do ośrodka kuratorskiego, a także do organizacji społecznej lub 
instytucji zajmujących się pracą z nieletnimi o charakterze wychowawczym, 
terapeutycznym lub szkoleniowym, po uprzednim porozumieniu się z tą 
organizacją lub instytucją. 

Ten środek wychowawczy był wcześniej stosowany, zmieniła się tylko za-
sada funkcjonowania ośrodków kuratorskich. Jednak do dnia dzisiejszego są 
okręgi sądowe, gdzie nie funkcjonują ośrodki kuratorskie, a zatem orzecznic-
two w sprawach nieletnich ma ograniczone możliwości stosowania środków 
wychowawczych w ramach ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. 
Tym samym zawęża się możliwość alternatyw dla zamkniętych środowisk 
wychowawczych w postępowaniu z nieletnimi.

W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z 5 października 2001 roku 
w sprawie ośrodków kuratorskich określono tryb i szczegółowe zasady two-
rzenia i znoszenia ośrodków kuratorskich, zakres działania i organizację 
ośrodków kuratorskich, a także sposób wykonywania nadzoru nad ośrodkami 
kuratorskimi7. Ośrodki funkcjonują przy sądach rejonowych w liczbie zależnej 
od potrzeb lokalnych, uwzględniając w szczególności liczbę spraw nieletnich 
oraz stopień ich demoralizacji. Przy sądzie rejonowym może działać więcej 
niż jeden ośrodek. Ośrodek jest czynny w ciągu całego roku kalendarzowego, 
w dniach i godzinach dostosowanych do rzeczywistych potrzeb uczestników, 
w czasie nie krótszym niż 20 godzin zegarowych tygodniowo, tj. czterech–pię-
ciu godzin dziennie. Ośrodki mogą być sprofi lowane ze względu na stopień 
demoralizacji uczestników. Działalność ośrodka jest fi nansowana ze środków 
budżetu sądu rejonowego. Przyjęcie uczestnika do niego następuje na podsta-
wie orzeczenia sądu.

Ośrodek prowadzi działalność profi laktyczną, opiekuńczo-wychowawczą 
i resocjalizacyjno-terapeutyczną, zmierzając do zmiany postaw uczestników 
w kierunku społecznie pożądanym, zapewniającym prawidłowy rozwój ich 
osobowości, w szczególności poprzez:
1) zaspokajanie potrzeb osobowościowych,
2) rozwiązywanie problemów psychicznych,
3) uczenie samodzielnego radzenia sobie z trudnościami życiowymi,
4) eliminowanie zaniedbań wychowawczych i edukacyjnych oraz wyrówny-

wanie zaniedbań środowiskowych,
5) wdrażanie do przestrzegania norm społecznych,
6) rozwijanie zainteresowań,

7 Zob. K. Gromek, Regulacje prawne dotyczące ośrodków kuratorskich [w:] J. Sowa, E. Piotrow-
ski, J. Rejman (red.), Wychowanie, profi laktyka, resocjalizacja, cz. II, Rzeszów 2003.
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7) wyrabianie właściwych nawyków spędzania czasu wolnego,
8) rozładowywanie napięć emocjonalnych,
9) kształtowanie poczucia odpowiedzialności i opiekuńczości.

W celu realizacji tych zadań w ośrodku organizuje się zajęcia z uczestni-
kami oraz inicjuje współpracę z instytucjami państwowymi, społecznymi, jed-
nostkami samorządowymi, w szczególności z powiatowym centrum pomocy 
rodzinie (§ 5.2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie ośrodków 
kuratorskich), a także osobami godnymi zaufania. Z doświadczeń kadr ośrod-
ków wynika, że rzadko współpracują jednak z Powiatowym Centrum Pomocy 
Rodzinie, a dużo częściej korzystają w różny sposób z pomocy Gminnych Ko-
misji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i urzędów gmin, miast oraz 
organizacji pozarządowych. Ta współpraca widoczna jest nie tylko w wymiarze 
pomocy materialnej, zakupu środków trwałych, pomocy dydaktycznych, ale 
również w organizowaniu wspólnych imprez, wyjazdów terapeutyczno-reso-
cjalizacyjnych (wycieczki, kolonie), imprez sportowych, turniejów piłki nożnej, 
tenisa stołowego, kręglarskich itp. o zasięgu rejonowym czy okręgowym po-
między ośrodkami. Dzięki pomocy partnerów lokalnych ośrodki kuratorskie 
mogą również korzystać czasami ze specjalistycznej pomocy terapeutów.

W ośrodku organizowane są także spotkania z rodzicami lub opiekunami 
uczestników, pedagogami szkolnymi, mające na celu dokonywanie analizy 
przebiegu procesu wychowania i ustalenie dalszych metod postępowania, 
a także mobilizowanie do udziału uczestników w zajęciach oraz sporządza-
nie wspólnie kontraktów z nieletnimi. Stały kontakt z rodzicami/opiekunami 
uczestników jest istotnym elementem skutecznego oddziaływania wycho-
wawczego. Dzięki temu można liczyć na kontynuację pracy prowadzonej 
podczas zajęć w ośrodku po powrocie nieletnich do domów rodzinnych, gdy 
rodzice/opiekunowie wchodzą jako partnerzy do współpracy w celu redukcji 
niepożądanych zachowań podopiecznych.

Zajęcia z uczestnikami realizuje się w szczególności metodą pracy:
1) grupowej,
2) z indywidualnym przypadkiem,
3) środowiskowej.

Zajęcia z uczestnikami polegają zwłaszcza na:
1) organizowaniu czasu wolnego,
2) nawiązywaniu współpracy ze środowiskiem,
3) prowadzeniu terapii,
4) udzielaniu pomocy w usuwaniu zaniedbań wychowawczych i edukacyjnych.

Diagnoza dotycząca osobowości jednostki i jej środowiska rodzinnego, 
rówieśniczego, szkolnego i lokalnego, a także diagnoza społeczna całej grupy 
umożliwia stosowanie indywidualnego i zespołowego podejścia w procesie 
wychowawczym, opiece i psychoterapii uczestników ośrodków kuratorskich. 
Działalność tych instytucji obejmuje takie funkcje, jak: profi laktyka, opieka, 
wychowanie, resocjalizacja i terapia. Chodzi tu szczególnie o profi laktykę 
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objawową, która polega na interwencji wychowawczej obejmującej nieletnich, 
zdradzających wstępne objawy niedostosowania bądź zagrożenia niedostoso-
waniem społecznym. W tym momencie należy wspomnieć, że nieuzasadnione 
jest częste utożsamianie ośrodków kuratorskich ze świetlicami środowiskowy-
mi, które mają inny organ prowadzący i odmienny profi l działalności nasta-
wiony przede wszystkim na zabezpieczenie funkcji opiekuńczo-wychowaw-
czych. Zdarza się jednak, że na terenie danej gminy obie placówki sprawnie 
współpracują w ramach prowadzonych działań i organizowanych imprez.

Zadania realizowane w ośrodkach kuratorskich są prowadzone w formie 
zajęć w zabezpieczonych przez sądy lokalach, ale także poza nimi (ośrodki 
sportowe, domy kultury, organizacje pozarządowe, poradnie itp.). Działania te 
obejmują wiele złożonych zadań, niezbędnych nie tylko na terenie ośrodka, ale 
również w takich środowiskach wychowawczych, jak: rodzina, szkoła, grupa 
rówieśnicza czy środowisko lokalne.

Ośrodki kuratorskie przede wszystkim prowadzą działalność profi laktycz-
ną i resocjalizacyjno-terapeutyczną, zmierzając do wtórnej socjalizacji uczest-
ników. W rzeczywistości pełnią również funkcje opiekuńczo-wychowawczą8 
i edukacyjną (elementy kształcenia resocjalizującego9), tzn. zapewniają opiekę 
w godzinach popołudniowych pod kierunkiem kuratorów sądowych, wolon-
tariuszy i praktykantów. Organizują zajęcia pozalekcyjne oraz stwarzają odpo-
wiednie sytuacje wychowawcze, a także przygotowują do zajęć samoobsługo-
wych. Niezmiernie ważne są także odpowiednia realizacja z zakresu usuwania 
braków i zaniedbań w nauce, podnoszenie sprawności w nauczaniu i uczeniu 
się oraz częściowa reedukacja. Podstawowym zadaniem w ramach funkcji 
profi laktyczno-kompensacyjnej jest rozpoznanie sytuacji zagrożenia nielet-
nich, czyli: częściowe izolowanie i uodparnianie nieletnich na negatywne 
bodźce środowiska wychowawczego, np. dysfunkcyjnej rodziny, grupy ró-
wieśniczej, środowiska lokalnego oraz wskazywanie pożądanych sposobów 
funkcjonowania w społeczeństwie, grupie i rodzinie. 

Kolejne zadania to: rozpoznawanie fazy niedostosowania społecznego, 
określenie objawów oraz opracowanie programu resocjalizacji i jego systema-
tyczna realizacja. Nie bez znaczenia jest też ustalenie rocznych planów pracy 
ośrodka kuratorskiego, w których uwzględnia się oddziaływania korespondu-
jące z potrzebami uczestników w zakresie kompensacji. Planuje się również 
rozwój ukrytych i odkrywanie nowych potencjałów tożsamościowych w myśl 
koncepcji twórczej resocjalizacji10. 

 8 Stąd właśnie częste utożsamianie ośrodków kuratorskich ze świetlicami środowi-
skowymi.

 9 Por. A. Szecówka, Kształcenie resocjalizujące [w:] B. Urban, J.M. Stanik (red.), Resocjalizacja. 
Teoria i praktyka pedagogiczna, Warszawa 2007, s. 249–278.

10 Szerzej: M. Konopczyński, Metody twórczej resocjalizacji. Teoria i praktyka wychowawcza, 
Warszawa 2007.
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Należy także podkreślić znaczenie takich zadań ośrodka, jak rozpozna-
wanie potrzeb opiekuńczo-wychowawczych i ich zaspokajanie w stopniu po-
zwalającym pozostać nieletnim objętym kuratelą grupową11 w ich naturalnym 
środowisku. Istotne są zadania polegające na współdziałaniu kadry ośrodka 
kuratorskiego z rodzicami, szkołami, instytucjami i placówkami społeczno-
-wychowawczymi oraz kulturalno-oświatowymi. Działania te stanowią ważny 
element w kontekście problemów z frekwencją nieletnich na zajęciach w ośrod-
kach kuratorskich. 

W ostatnim okresie ze względu na trudną sytuację fi nansową sądownic-
twa oraz potrzebę rozszerzenia możliwości oddziaływań wychowawczych 
zwiększane są formy pracy nie tylko w zakresie kompensowania braków 
w opiece, edukacji i wychowaniu nieletnich, ale także w zakresie opieki spe-
cjalistycznej, pedagogicznej, psychologicznej, medycznej oraz podnoszenia 
poziomu organizacyjnego. Młodzież niedostosowana jest zazwyczaj nie-
przygotowana w zakresie kompetencji społecznych i zawodowych do startu 
w dorosłe życie i podziela los swoich rodziców, generując zjawiska społecz-
nie niepożądane. Aktywizacja społeczno-zawodowa mogłaby pozwolić na 
właściwe funkcjonowanie młodych ludzi zagrożonych niedostosowaniem 
w społeczeństwie, zdobycie zawodu, znalezienie pracy i uświadomienie po-
żądanych wzorów zachowania.

Diagnoza uczestników ośrodków kuratorskich wskazuje, że prezentują 
się oni mniej korzystnie na tle swoich rówieśników pod względem uwa-
runkowań psychofi zycznych oraz stosunków interpersonalnych w szkole. 
Wykazują oni nierzadko niższy poziom inteligencji, znaczne zaniedbania 
dydaktyczne, opóźnienia szkolne, niższy poziom rozwoju fi zycznego, niższą 
sprawność motoryczną, gorsze zdrowie somatyczne i nieco odmienne uwa-
runkowania temperamentalne. Większość niedostosowanych społecznie sta-
nowią uczestnicy cechujący się negatywizmem szkolnym, brakiem aspiracji 
edukacyjnych oraz chęci zdobycia zawodu, ubóstwem potrzeb poznawczych, 
zawężonym obszarem zainteresowań, zaniedbaniami w zakresie techniki 
pracy umysłowej i niechęcią do wysiłku umysłowego. Uwarunkowania te 
skłaniają do pracy opartej na specyfi cznym systemie dydaktyczno-terapeu-
tycznym. 

Ośrodki kuratorskie prowadzą działalność profi laktyczną, opiekuńczo-
-wychowawczą i resocjalizacyjno-terapeutyczną, nie podejmują jednak od-
działywań z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej. Jak wynika z dia-
gnozy potrzeb opracowanej przez autorów projektu (Stowarzyszenie POSTIS 
z Lublina), jedynie wysokospecjalistyczne i intensywne działania aktywizują-
ce młodzież trudną w wieku 15–18 lat dają gwarancję zwiększenia ich dojrza-

11 Zob. H. Haak, Zadania kuratorów rodzinnych określone w ustawie z 26 października 1982 r. 
o postępowaniu w sprawach nieletnich [w:] T. Jedynak, K. Stasiak (red.), Zarys metodyki pracy 
kuratora sądowego, Warszawa 2008, s. 376.
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łości społecznej oraz przyszłego znalezienia się na rynku pracy. Niedostatki 
systemu, infrastruktury, programów oddziaływań wobec tej grupy młodzieży 
mogą skutkować pogłębianiem się wykluczenia społecznego, aż do trwałych 
zachowań z obszaru patologii społecznej, takich jak przestępczość nieletnich.

Realizacja projektu ma przyczynić się zatem do rozwiązania następujących 
problemów: wykluczenia społecznego uczestników ośrodków kuratorskich 
poprzez działania projektu; niedoboru programów aktywizacji społeczno-za-
wodowej dla młodzieży zagrożonej marginalizacją w wieku 15–18 lat poprzez 
stworzenie takiej oferty; niedostatecznej informacji o nowych metodach ak-
tywizacji społeczno-zawodowej nieletnich w ośrodkach kuratorskich dzięki 
upowszechnieniu i promocji telewizyjnej oraz organizacji kampanii informa-
cyjno-promocyjnej.

Dodatkowo warte dostrzeżenia jest to, że ośrodki kuratorskie na trwałe sta-
ły się elementami lokalnych systemów wsparcia, resocjalizacji, pomocy oraz 
wspomagają gminne instytucje zajmujące się problemami społecznymi. Kadry 
ośrodków kuratorskich włączane są do lokalnych zespołów interwencyjnych, 
interdyscyplinarnych grup opracowujących strategie, systemy przeciwdzia-
łania przemocy w rodzinie, walki z przestępczością, profi laktyki uzależnień, 
wspierają także tworzenie diagnoz społecznych na terenie gmin. Dostrzega 
się coraz lepsze powiązanie czynności podejmowanych przez pracowników 
ośrodków z działaniami rodziców, nauczycieli oraz działaczy społecznych 
w lokalnym środowisku.

Powstają również opracowania metodyczne dotyczące realizacji w ośrod-
kach kuratorskich określonych programów resocjalizacyjnych czy projektów 
wspomaganych przez środki z programów Unii Europejskiej12. Wciąż jednak 
nie podjęto starań o przygotowanie zarysu metodyki pracy w ośrodkach 
kuratorskich, która mogłaby przyczynić się do poprawy działalności tych 
instytucji oraz byłaby pomocą dla realizatorów zajęć z uczestnikami. Rów-
nie ważne dla przyszłości ośrodków kuratorskich wydaje się przygotowanie 
raportu ewaluacyjnego oceniającego koszty prowadzonych działań, a przede 
wszystkim ich efekty stanowiące o skuteczności i zasadności funkcjonowania 
ośrodków kuratorskich w Polsce. Wspominany projekt SZANSA może przy-
czynić się do wypracowania takiego materiału we współpracy z Instytutem 
Wymiaru Sprawiedliwości.

Sytuacja społeczna wymaga, by w poszczególnych środowiskach lokal-
nych powstawały najróżniejsze placówki wsparcia, wychowania, świetlice 

12 Zob. S. Kulpa, Możesz wrócić! Program dla ośrodków kuratorskich. Zrealizowany w ramach 
Phare 2008. Wzmocnienie Wymiaru Sprawiedliwości. Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie 
Zagrożonej Patologią Społeczną „POSTIS”, Lublin 2006; Z.B. Gaś, Oddziaływania wychowawczo-
-resocjalizacyjne w programie „Możesz wrócić!” Raport ewaluacyjny. Zrealizowany w ramach 
Phare 2008. Wzmocnienie Wymiaru Sprawiedliwości. Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie 
Zagrożonej Patologią Społeczną „POSTIS”, Lublin 2006.

STASIAK_90 lat kurateli sadowej.378   378STASIAK_90 lat kurateli sadowej.378   378 2010-09-30   10:19:112010-09-30   10:19:11



379Ł. Kwadrans. Ośrodek kuratorski – alternatywa dla izolacji w resocjalizacji nieletnich

środowiskowe oraz – last but not least – ośrodki kuratorskie. Taką aktywnoś-
cią wykazują się organizacje pozarządowe, ośrodki pomocy społecznej, pa-
rafi e, a działania te wspierają lokalne samorządy. Szczególną rolę odgrywają 
ośrodki kuratorskie. Po pierwsze, są prowadzone przez kuratorów sądowych 
oraz społecznych, a więc osoby o odpowiednich, wysokich kwalifi kacjach. 
Po drugie, wdrażają specjalistyczne programy wychowawcze skierowane 
do środowisk szczególnie trudnych. Pomimo że nie stosuje się w prakty-
ce żadnych form przymusu uczestniczenia w zajęciach, ośrodki tętnią ży-
ciem. Udaje się je wyposażać w komputery, które umożliwiają taką formę 
zajęć, która przyciąga podopiecznych; zapewnione jest dożywianie, a więc 
często, nawet rodziny dysfunkcyjne, dbają, by ich dzieci nie opuszczały za-
jęć. Ośrodki proponują programy pracy z podopiecznymi, które obejmują 
między innymi sportterapię, arteterapię, socjoterapię i psychoterapię. Zaan-
gażowani w swą służbę kuratorzy sądowi szukają sponsorów do realizacji 
takich specjalistycznych zajęć. Dzięki temu organizują także wycieczki, 
a nawet kolonie czy zimowiska. W ostatnim czasie kuratorzy sądowi za-
kładają stowarzyszenia, które aplikują o środki z gmin, powiatów, a także 
programów unijnych na dodatkowe zajęcia dla podopiecznych, organizację 
imprez, wyjazdów czy specjalistycznej pomocy terapeutycznej dla uczestni-
ków ośrodków kuratorskich. 

Ośrodek kuratorski bez wątpienia jest alternatywą dla izolacyjnych 
środków wychowawczych stosowanych wobec nieletnich. Jest to jeden z naj-
tańszych środków wychowawczych. Praktyka pokazała, że to znacznie sku-
teczniejszy środek zapobiegający skutkom demoralizacji niż pozostałe środki 
wychowawcze. Ośrodki kuratorskie współdziałają także ze stosowanym nad-
zorem kuratorów sądowych, bowiem kuratorzy sądowi, ze względu na liczne 
obowiązki, często nie mogą pracować z nieletnim metodą indywidualnego 
przypadku. Ośrodek kuratorski, oprócz tej metody, sprzyja również pracy 
grupowej i środowiskowej z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych oraz 
specjalistycznej kadry. Alternatywą wobec środków o charakterze izolacyj-
nym jest to, że w ośrodkach kuratorskich nie odrywa się nieletnich od ich 
środowiska rodzinnego i lokalnego, a jednocześnie jest możliwość bieżącej 
kontroli tego, co dzieje się z uczestnikiem nie tylko podczas zajęć. Polskie 
ośrodki kuratorskie stanowią istotny wkład w resocjalizację nieletnich, z któ-
rego przykład mogą czerpać inne państwa poszukujące kierunków optyma-
lizacji oddziaływań wychowawczych. Należałoby rozwijać funkcjonowanie 
ośrodków kuratorskich wobec niepowodzeń zabiegów resocjalizacyjnych 
w placówkach zamkniętych. Jest to zgodne ze współczesnymi trendami w re-
socjalizacji.
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Tabela 1.  Liczba ośrodków kuratorskich i nieletnich do nich skierowanych 
w latach 2007–2008

Lp. Sądy Okręgowe
Liczba

ośrodków
na 31.12.2007

Liczba
ośrodków

na 31.12.2008

Liczba
nieletnich

na 31.12.2007

Liczba
nieletnich

na 31.12.2008

 1 Białystok 0 0 0 0

 2 Bielsko-Biała 1 1 12 9

 3 Bydgoszcz 2 3 50 56

 4 Częstochowa 0 0 0 0

 5 Elbląg 2 2 17 28

 6 Gdańsk 2 2 15 12

 7 Gliwice 8 8 151 176

 8 Gorzów Wlkp. 2 2 30 30

 9 Jelenia Góra 1 2 14 28

10 Kalisz 1 1 12 13

11 Katowice 5 5 119 129

12 Kielce 5 5 49 51

13 Konin 0 0 0 0

14 Koszalin 0 0 0 0

15 Kraków 3 3 61 100

16 Krosno 0 0 0 0

17 Legnica 0 0 0 0

18 Lublin 9 11 185 212

19 Łomża 1 1 21 17

20 Łódź 6 3 67 47

21 Nowy Sącz 3 3 32 32

22 Olsztyn 12 12 42 38

23 Opole 2 2 27 24

24 Ostrołęka 0 0 0 0

25 Piotrków Tryb. 3 3 31 38

26 Płock 2 2 41 39

27 Poznań 5 5 84 81

28 Przemyśl 0 0 0 0

29 Radom 1 1 11 13

30 Rzeszów 3 3 31 30
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31 Siedlce 0 0 0 0

32 Sieradz 2 2 17 17

33 Słupsk 5 5 52 74

34 Suwałki 0 0 0 0

35 Szczecin 0 0 0 0

36 Świdnica 13 13 192 187

37 Tarnobrzeg 0 0 0 0

38 Tarnów 1 1 4 5

39 Toruń 0 0 0 0

40 Warszawa 1 1 32 18

41 Warszawa 
Praga 2 4 34 73

42 Włocławek 0 0 0 0

43 Wrocław 0 0 0 0

44 Zamość 7 7 89 88

45 Zielona Góra 1 1 25 22

Razem 111 114 1547 1687

Źródło: opracowanie Krajowej Rady Kuratorów na podstawie ankiet.

Bibliografi aBibliografi a

Gaś Z.B., Oddziaływania wychowawczo-resocjalizacyjne w programie „Możesz wrócić!” 
Raport ewaluacyjny. Zrealizowany w ramach Phare 2008. Wzmocnienie Wymiaru 
Sprawiedliwości. Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie Zagrożonej Patologią Spo-
łeczną „POSTIS”, Lublin 2006.

Górecki P., Stachowiak S., Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich. Komentarz, Kra-
ków 1998.

Gromek K., Komentarz do ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, Warszawa 2001. 
Gromek K., Regulacje prawne dotyczące ośrodków kuratorskich [w:] J. Sowa, E. Piotrowski, 

J. Rejman (red.), Wychowanie, profi laktyka, resocjalizacja, Rzeszów 2003.
Haak H., Zadania kuratorów rodzinnych określone w ustawie z 26 października 1982 r. o po-

stępowaniu w sprawach nieletnich [w:] T. Jedynak, K. Stasiak (red.), Zarys metodyki 
pracy kuratora sądowego, Warszawa 2008.

Kalinowski M., Pełka J., Zarys dziejów resocjalizacji nieletnich, Warszawa 1996.
Konopczyński M., Metody twórczej resocjalizacji. Teoria i praktyka wychowawcza, War-

szawa 2007.

STASIAK_90 lat kurateli sadowej.381   381STASIAK_90 lat kurateli sadowej.381   381 2010-09-30   10:19:112010-09-30   10:19:11



382 ROZDZIAŁ V. Wybrane obszary oddziaływań kuratorskich

Kulpa S., „Możesz wrócić!” Program dla ośrodków kuratorskich. Zrealizowany w ramach 
Phare 2008. Wzmocnienie Wymiaru Sprawiedliwości. Stowarzyszenie Pomocy 
Rodzinie Zagrożonej Patologią Społeczną „POSTIS”, Lublin 2006.

Maciaszkowa J., Kuratorskie ośrodki pracy z młodzieżą, „Problemy Opiekuńczo-Wycho-
wawcze” 1990, nr 1–2.

Marzec-Holka K., Działalność kuratorskich ośrodków pracy z młodzieżą w środowisku lokal-
nym, „Studia Pedagogiczne” 1984, t. 46. 

Szecówka A., Kształcenie resocjalizujące [w:] B. Urban, J.M. Stanik (red.), Resocjalizacja. 
Teoria i praktyka pedagogiczna, Warszawa 2007.

Akty prawneAkty prawne

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 31 lipca 2001 r. z sprawie szczegółowego 
sposobu wykonywania nadzoru nad wykonywaniem orzeczeń w sprawie nielet-
nich (Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 886).

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 5 października 2001 r. w sprawie ośrod-
ków kuratorskich. (Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1294). 

Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 11, poz. 109 ze 
zm.).

Ustawa z 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1071).
Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z 26 kwietnia 1983 r. w sprawie ustalania 

trybu i zasad tworzenia kuratorskich ośrodków pracy z młodzieżą oraz określe-
nia ich organizacji i zakresu działania (Dz. Urz. Ministerstwa Sprawiedliwości 
z 20 czerwca 1983 r. Nr 3, poz. 15, zm.; Dz. Urz. Ministerstwa Sprawiedliwości 
z 1984 r. Nr 7, poz. 43).

STASIAK_90 lat kurateli sadowej.382   382STASIAK_90 lat kurateli sadowej.382   382 2010-09-30   10:19:112010-09-30   10:19:11



Barbara Bojko-Kulpa
Główny specjalista w Wydziale Kurateli
Departamentu Wykonywania Orzeczeń i Probacji
Ministerstwa Sprawiedliwości

„SZANSA – Aktywizacja społeczno-zawodowa„SZANSA – Aktywizacja społeczno-zawodowa
młodzieży trudnej”młodzieży trudnej”
Projekt dla ośrodków kuratorskich Projekt dla ośrodków kuratorskich 

„SZANSA – Aktywizacja zawodowa młodzieży trudnej„SZANSA – Aktywizacja zawodowa młodzieży trudnej
w Lublinie”w Lublinie”

Tryb powoływania, działania i wykonywania nadzoru nad ośrodkami ku-
ratorskimi określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 5 października 
2001 roku w sprawie ośrodków kuratorskich (Dz. U. Nr 120, poz. 1249). Ośrodek 
kuratorski prowadzi działalność profi laktyczną, opiekuńczo-wychowawczą 
i resocjalizacyjno-terapeutyczną, zmierzając do zmiany postaw uczestników 
w kierunku społecznie pożądanym, zapewniającym prawidłowy rozwój ich 
osobowości, w szczególności poprzez: 
– zaspokajanie potrzeb osobowościowych,
– rozwiązywanie problemów psychicznych,
– uczenie samodzielnego radzenia sobie z trudnościami życiowymi,
– eliminowanie zaniedbań wychowawczych i edukacyjnych oraz wyrówny-

wanie zaniedbań środowiskowych,
– wdrażanie do przestrzegania norm społecznych,
– rozwijanie zainteresowań,
– wyrabianie właściwych nawyków spędzania czasu wolnego,
– rozładowywanie napięć emocjonalnych,
– kształtowanie poczucia odpowiedzialności i opiekuńczości.

W Polsce działa obecnie 107 ośrodków kuratorskich.
Niedojrzałość społeczna, brak umiejętności postrzegania siebie samych 

w pełnieniu ról życiowych w dorosłym życiu i bierność to jedne z głównych 
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cech charakteryzujących nieletnich kierowanych do ośrodków kuratorskich na 
mocy orzeczenia sądu. Uzyskanie korzystnej zmiany1 w kierunku osiągnięcia 
przez nich podmiotowości, samodzielności, kreatywności powinno opierać się 
na zmobilizowaniu do aktywności. Sama zaś aktywizacja, rozumiana jako

uruchamianie potencjału jednostek, zmienianie ich postaw, […] budzenie 
poczucia własnej wartości, sprawianie, aby brały na siebie odpowiedzialność 
za to, co robią, pokazywanie im różnych możliwości jako szans, a nie jako 
zagrożeń2 

może być stosowana jako skuteczna metoda działań resocjalizacyjnych. Łącząc 
zatem powyższe założenia z własnymi doświadczeniami, Stowarzyszenie Po-
mocy Rodzinie Zagrożonej Patologią Społeczną „POSTIS” – związane ze śro-
dowiskiem kuratorów Sądu Rejonowego w Lublinie – przygotowało realizację 
Projektu Barbary Bojko-Kulpy pod nazwą „SZANSA – Aktywizacja społeczno-
zawodowa młodzieży trudnej” w Lublinie. Cel Projektu został określony jako 
przygotowanie młodzieży trudnej do pełnienia ról życiowych poprzez oddzia-
ływania wychowawczo-resocjalizacyjne połączone z programem aktywizacji 
zawodowej umożliwiającym znalezienie pracy w warunkach gospodarki rynko-
wej. Natomiast jego sformułowanie podyktowane było z jednej strony potrzebą 
kształtowania postaw akceptowalnych społecznie, a z drugiej – koniecznością 
formowania u młodzieży postaw aktywności zawodowej. Te dwa kierunki dzia-
łań w połączeniu dają szansę samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie 
i tworzą wyjściowy etap osiągnięcia pełnej dojrzałości społecznej. Jednocześnie 
trzeba tu podkreślić, że realizatorzy, przygotowując Projekt, zdawali sobie spra-
wę, że powyższe propozycje nie wyczerpują pełnego zestawu systemowych 
działań wychowawczo-resocjalizacyjnych, jakie powinny być zastosowane 
wobec nieletnich. Niemniej mogą być przyczynkiem do opracowania takiego 
systemowego działania i tak właśnie powinny być potraktowane.

Warunki formalno-organizacyjne w dobie uczestnictwa Polski we wspól-
nocie europejskiej wymagały spełnienia kryteriów ubiegania się o środki fi -
nansowe zgodnie z wymogami UE.

W tym celu Stowarzyszenie „POSTIS” – realizator Projektu – zawarło 
umowy partnerskie z Sądem Okręgowym w Lublinie, w którego gestii znaj-
dują się ośrodki kuratorskie oraz nadzór nad nimi, oraz Gminą Miasto Lublin 
w ramach realizowanego programu „Bezpieczny Lublin”. W postępowaniu 
konkursowym Projekt SZANSA uzyskał fi nansowanie z Sektorowego Progra-
mu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich, Priorytet: Aktywna polityka 
rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej. Działanie 1.5: Promocja 

1 Z. Bartkowicz, Korzystna zmiana jako kategoria pedagogiki resocjalizacyjnej [w:] S. Guz, T. So-
kołowska-Dzioba, A. Pielecki (red.), Wielowymiarowość aktywności i aktywizacji, Warszawa 2008.

2 S. Guz, T. Sokołowska-Dzioba, A. Pielecki (red.), Wielowymiarowość…, dz. cyt.
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aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka. 
Wdrażanie Projektu rozpoczęto 7 sierpnia 2006 roku, a realizację ukończono 
31 sierpnia 2007 roku.

Uwarunkowania realizacyjne nawiązywały bezpośrednio do poczynio-
nych założeń. Projekt SZANSA został zrealizowany w dwóch ośrodkach kura-
torskich Sadu Rejonowego w Lublinie: przy ul. Marii Koryznowej 2B (Ośrodek 
Kuratorski nr 7) i ul. Lotniczej 8 (Ośrodek Kuratorski nr 4), działających zgodnie 
z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie ośrodków kurator-
skich. W każdym z nich programy działań z młodzieżą prowadził ośmioosobo-
wy zespół składający się z czterech kuratorów rodzinnych, psychologa, dwóch 
doradców zawodowych i korepetytora.

Adresatami Projektu była grupa młodych ludzi (chłopcy i dziewczęta) pocho-
dząca ze środowisk zagrożonych dysfunkcją społeczną, którzy jako podopieczni 
sądu dla nieletnich zostali skierowani do uczestnictwa w zajęciach ośrodka ku-
ratorskiego, jakie jest orzekane przez sąd na podstawie ustawy o postępowaniu 
w sprawach nieletnich wobec młodzieży wykazującej objawy demoralizacji (nie-
przystosowania społecznego) lub tej, która popełniła czyny karalne.

Kryteria uczestnictwa w Projekcie przewidywały udział nieletnich w prze-
dziale 15–18 lat o niskim stopniu demoralizacji (nieprzystosowania społeczne-
go) gwarantującym motywację i zaangażowanie oraz wyrażających zdecydo-
waną deklarację gotowości uczestnictwa w programie.

Grupa uczestników zakwalifi kowanych do udziału w Projekcie liczyła 
40 nieletnich. Zostali oni wyłonieni przez komisję rekrutacyjną – składającą się 
z doradcy prawnego (sędziego rodzinnego), dwóch specjalistów ds. resocjali-
zacji (kierowników ośrodków) i koordynatora Projektu – spośród dwóch tysię-
cy postępowań wykonawczych prowadzonych przez V i VI Wydział Rodzinny 
i Nieletnich Sądu Rejonowego w Lublinie.

Plan Projektu zakładał przeprowadzenie działań w dwu cyklach równole-
głych, z których pierwszy przewidywał prowadzenie oddziaływań wychowaw-
czo-resocjalizacyjnych i edukacyjnych, drugi zaś był autorskim programem3 
aktywizacji zawodowej skierowanym do młodzieży trudnej wychowawczo. 
Program ten opracowany w trzech modułach obejmował następującą proble-
matykę:
Moduł I – Ułatwienie wglądu we własne funkcjonowanie psychoemocjonalne 

i edukacyjne: samopoznanie i samoocena, motywacja i jej rola w procesie 
uczenia się, komunikacja – czynniki zakłócające prawidłową adaptację 
i aktywność człowieka, zasady działania stresu i sposoby radzenia sobie 
z nim.

Moduł II – Poznanie aspektów twórczego działania w sytuacjach społecznych 
i edukacyjnych: cele i sposoby ich realizacji, podejmowanie decyzji edu-

3 E. Jagodzińska, R. Sikorska-Kobryń, Równy start edukacyjno-zawodowy dla młodzieży 
trudnej wychowawczo (maszynopis, Lublin 2006).
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kacyjno-zawodowych, cechy osobowości i ich związek z predyspozycjami 
zawodowymi, kreatywność i asertywność myślenia i działania.

Moduł III – Precyzowanie indywidualnych preferencji zawodowych i wyborów 
edukacyjnych w oparciu o wymagania rynku pracy: określenie własnych 
preferencji edukacyjno-zawodowych, indywidualne doradztwo zawodo-
we na podstawie badań, wprowadzenie w prawa rządzące rynkiem pracy, 
poruszanie się po rynku pracy.
Po zakończeniu naboru we wrześniu 2006 roku zostały rozpoczęte działa-

nia z udziałem nieletnich. W trakcie dziesięciu miesięcy realizacji merytorycz-
nej przeprowadzono: indywidualne i grupowe zajęcia wychowawczo-resocja-
lizacyjne, poradnictwo psychologiczne, indywidualne zajęcia wyrównywania 
wiedzy i rewalidacji, warsztaty doradztwa zawodowego oraz  indywidualne 
poradnictwo zawodowe.

Ostatnim etapem był udział młodzieży w konkursie „Ja w wymarzonym za-
wodzie”. Zgłoszono do niego prace wykonane w różnych technikach (np. collage, 
prezentacja multimedialna). Prace nieletnich, oprócz wykazanej inwencji, wska-
zywały pośrednio na duże zaangażowanie w działania podejmowane w ramach 
kończącego się Projektu, tym samym potwierdzając jego skuteczność.

Ewaluacja Projektu dokonana przy wykorzystaniu wyników badań po-
dłużnych (ankietowych i kwestionariuszowych) wykazała wyraźny wzrost 
i samoidentyfi kację zainteresowań zawodowych uczestników Projektu, nawią-
zujących do zdefi niowanych na wstępie oczekiwań korzystnej zmiany wyni-
kającej z oddziaływań aktywizacyjnych. Tym samym ewaluacja potwierdziła 
słuszność przyjętych założeń i osiągnięcie wytyczonego celu.

„SZANSA – Aktywizacja społeczno-zawodowa młodzieży „SZANSA – Aktywizacja społeczno-zawodowa młodzieży 
trudnej na Lubelszczyźnie”trudnej na Lubelszczyźnie”

Stowarzyszenie „POSTIS”, zachęcone pozytywnymi rezultatami Projektu 
„SZANSA”, podjęło decyzję o jego reedycji, tym razem na obszarze województwa 
pod nazwą: „SZANSA – Aktywizacja społeczno-zawodowa młodzieży trudnej 
na Lubelszczyźnie”. O wsparcie metodologiczne zwrócono się do Wydziału 
Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. 
Wyłoniony z niego zespół pracowników naukowych opracował podstawy pro-
gramowe Projektu ze szczególnym uwzględnieniem diagnozy weryfi kacyjnej, 
wynikającej zeń potrzeby doboru metod resocjalizacji, nadzoru merytorycznego 
nad prowadzonym oddziaływaniami oraz ewaluacji Projektu.

Projekt „SZANSA – Aktywizacja społeczno-zawodowa młodzieży trud-
nej na Lubelszczyźnie” to przedsięwzięcie oparte na lokalnym partnerstwie 
publiczno-społecznym z udziałem środowisk: sądowego, naukowego, samo-
rządowego, medialnego, oraz organizacji pozarządowych. W projekcie biorą 
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udział: Sąd Rejonowy w Lublinie, Lubartowie, Radzyniu Podlaskim, Urząd 
Miasta Lublin, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Oddział Terenowy TVP 
SA Lublin oraz Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie Zagrożonej Patologią Spo-
łeczną „POSTIS” – jako lider przedsięwzięcia.

Celami głównymi Projektu są kształtowanie postaw aktywności społecznej 
i zawodowej u młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym oraz promo-
cja nowoczesnych metod aktywizacji społeczno-zawodowej. Celami szczegó-
łowymi Projektu są:
– aktywizacja społeczna młodzieży trudnej z wykorzystaniem poradnictwa 

psychologicznego i psychospołecznego ukierunkowanego na reintegrację 
społeczną;

– aktywizacja zawodowa i edukacyjna młodzieży zagrożonej wykluczeniem 
społecznym poprzez zastosowanie poradnictwa zawodowego i zajęć wy-
równywania szans edukacyjnych zmierzających do kształtowania aktyw-
nych postaw funkcjonowania na rynku pracy;

– wypromowanie stosowania nowoczesnych metod aktywizacji społeczno-
-zawodowej młodzieży trudnej.

Działania merytoryczne Projektu rozpoczęły się w styczniu 2009 roku 
w następującym układzie zadań:
ZADANIE 1: Zarządzanie Projektem składające się z pięciu etapów: organizacji 

Biura Projektu, przygotowania ośrodków kuratorskich do realizacji Pro-
jektu (remonty, wyposażenie w sprzęt), przygotowania kadry do realizacji 
Projektu, bieżącego nadzoru nad realizacją zadań merytorycznych oraz 
cyklicznych obrad Rady Programowej.

ZADANIE 2: Rekrutacja.
ZADANIA 3–5: Wysokospecjalistyczne i kompleksowe oddziaływania wobec 

nieletnich w ośrodkach kuratorskich z zakresu aktywizacji społeczno-za-
wodowej z ukierunkowaniem na kształtowanie postaw dojrzałości społecz-
nej w celu zapobieżenia lub eliminacji postaw wykluczenia społecznego 
oraz niedostosowania społecznego. Oddziaływania były prowadzone sta-
cjonarnie w ośrodkach od lutego do grudnia 2009 roku (bez ferii zimowych 
i okresu wakacji letnich) przez 20 godzin tygodniowo od poniedziałku do 
czwartku. Oddziaływania polegały na prowadzeniu równolegle w ośmiu 
ośrodkach poradnictwa psychospołecznego, psychologicznego i zawodo-
wego z zajęciami wyrównywania szans edukacyjnych. W ramach tych 
działań zajęcia z młodzieżą prowadzili:
1) instruktorzy reintegracji społecznej (kuratorzy zawodowi i społeczni 

pracujący w ośrodkach) – po trzy osoby w każdym z ośmiu ośrodków, 
średnio cztery godziny tygodniowo, każdy z nich przez dziewięć mie-
sięcy realizacji Projektu;

2) psycholodzy – po jednej osobie w każdym z ośmiu ośrodków, średnio 
trzy godziny tygodniowo przez dziewięć miesięcy;
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3) doradcy zawodowi – po jednej osobie w każdym z ośmiu ośrodków, 
średnio cztery godziny tygodniowo każdy przez dziewięć miesięcy;

4) edukatorzy (korepetytorzy) – po dwie osoby w ośmiu ośrodkach, śred-
nio dwie i pół godziny tygodniowo każdy przez dziewięć miesięcy;

5) instruktorzy treningu umiejętności społecznej – po jednej osobie w każ-
dym ośrodku, średnio dwie i pół godziny tygodniowo każdy przez trzy 
miesiące;

6) instruktorzy edukacji mediacyjnej – po jednej osobie w każdym ośrod-
ku, średnio dwie i pół godziny tygodniowo każdy przez trzy miesiące;

7) instruktorzy arteterapii – po jednej osobie w każdym ośrodku, średnio 
dwie i pół godziny tygodniowo każdy przez dwa miesiące;

8) trenerzy sportterapii – po jednej osobie w każdym ośrodku, średnio 
dwie godziny tygodniowo każdy przez dziewięć miesięcy. 
W okresie letnim 2009 roku zostały zorganizowane siedmiodniowe 

wyjazdy (rotacyjnie) na obóz wakacyjny nieletnich z kuratorami i kierow-
nikami ośrodków. 

ZADANIE 6: Od lutego 2009 roku są prowadzone warsztaty fi lmowe z nieletnimi 
przez instruktorów fi lmowych rekomendowanych przez TVP SA. Pozyskiwany 
w ten sposób materiał fi lmowy jest wykorzystywany we fragmentach reportaży 
telewizyjnych oraz w promocji internetowej. Materiał fi lmowy przygotowany 
w czasie powyższych warsztatów stanowi jednocześnie materiał porównaw-
czy do dokonywania przez nieletnich samoobserwacji i autokorekty własnych 
postaw. Zajęcia fi lmowe cieszą się dużym zainteresowaniem i przyczyniają się 
do podniesienia atrakcyjności oferty Projektu dla nieletnich, zwiększając ich 
motywację do uczestnictwa w zajęciach. Od lutego 2009 roku jest produko-
wany cykl 10 reportaży dokumentalnych, które są emitowane na antenie TVP 
Lublin co miesiąc. W styczniu 2009 roku został zrealizowany zwiastun cyklu 
(w formie teledysku). Cała zrealizowana produkcja fi lmowa jest udostępniona 
na stronie internetowej Projektu: www.szansa.postis.pl. Na zakończenie pla-
nuje się realizację fi lmu dokumentalnego o Projekcie do zamieszczenia na pły-
tach DVD. 

ZADANIE 7: Zorganizowanie kampanii informacyjno-promocyjnej stanowią-
cej uzupełnienie kampanii telewizyjnej. W ramach Projektu są wykorzy-
stane takie kanały informacyjne, jak: telewizja, radio, prasa, konferencje, 
Internet, publikacje (raport ewaluacyjny), fi lm promocyjny na DVD oraz 
broszury informacyjne. Przewiduje się dotarcie poprzez te kanały do kilku 
grup odbiorców, w tym przede wszystkim do: placówek zajmujących się 
wsparciem młodzieży niedostosowanej społecznie, środowisk świadczą-
cych pomoc młodzieży trudnej, społeczności Lubelszczyzny, środowisk 
naukowych zajmujących się problematyką resocjalizacji nieletnich i orga-
nizacji pozarządowych. 

ZADANIE 8: W ramach ewaluacji Projektu zaplanowane są dwukrotne badania 
nieletnich, które zostaną wykorzystane do opracowania raportu ewaluacyj-
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nego przez pracowników naukowych Wydziału Pedagogiki i Psychologii 
UMCS. Skuteczność oddziaływań zostanie zweryfi kowana na podstawie 
analizy wyników badań z wykorzystaniem takich metod, jak: 
 1) Arkusz Diagnostyczny Th. Achenbacha TRF, Skala ADHD, Skala Ne-

gatywizmu Szkolnego, Skala Wykolejenia – Ankieta – poziom i cha-
rakter niedostosowania;

 2) Test Matryc Ravena w wersji standard, wersja klasyczna – poziom in-
telektualny;

 3) KKS, Kwestionariusz Umiejętności Społecznych A. Goldsteina – kom-
petencje społeczne, w tym komunikacyjne;

 4) Techniki p.1 – agresja;
 5) Skala A. Meharabiana i N. Epsteina, Ludziki, Twarze – empatia oraz 

komunikacja niewerbalna;
 6) Mapa Osobowości, Inwentarz Samowiedzy J.J. Sherwooda – samo-

ocena;
 7) Skala Wartości Schelerowskich, CSEI – Kwestionariusz Poczucia Włas-

nej Wartości Z. Juczyńskiego – hierarchia wartości;
 8) Inwentarz Zainteresowań A. Frydrychowicz i in. – zainteresowania;
 9) Kwestionariusz Analizy Dokumentów Nieletnich – środowisko ro-

dzinne;
10) Skala Ocen dla Personelu. Kwestionariusz – środowisko placówki.
Grupa docelową Projektu SZANSA jest wybrana grupa nieletnich w wieku 

15–18 lat (łącznie 130 osób); wszyscy są uczestnikami ośmiu ośrodków kurator-
skich sądów rejonowych Okręgu Lubelskiego (Sąd Rejonowy w Lublinie – sześć 
ośrodków kuratorskich, Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim – jeden ośrodek 
kuratorski, Sąd Rejonowy w Lubartowie – jeden ośrodek kuratorski. Cztery 
ośrodki znajdują się w Lublinie, pozostałe zaś w Lubartowie, Świdniku, Łęcz-
nej i Radzyniu Podlaskim.

Zgodnie z zasadą realizacji projektów z Programu Operacyjnego Kapi-
tał Ludzki została przeprowadzona rekrutacja do Projektu SZANSA. Zimą 
2009 roku zostały powołane trzy komisje kwalifi kacyjne przy sądach w Lu-
blinie, Lubartowie i Radzyniu Podlaskim. Każda komisja w składzie: sędzia 
rodzinny, kierownicy ośrodków kuratorskich i koordynator Projektu, przepro-
wadziła kwalifi kacje do uczestnictwa w Projekcie, kierując się takimi kryteria-
mi, jak: stopień demoralizacji, automotywacja czy rokowania co do pomyślne-
go udziału w Projekcie i inne. Następnie kierownicy ośrodków przeprowadzili 
indywidualne rozmowy z zakwalifi kowanymi nieletnimi i ich rodzicami, 
zakończone podpisaniem kontraktu o udziale w Projekcie.

Kierunki oddziaływań wobec nieletnich są nastawione na: poprawę zachowa-
nia, prezentowanie zachowań akceptowalnych społecznie, przestrzeganie norm 
prawnych, zwiększenie zaangażowania w naukę oraz motywacji do dalszego 
kształcenia się i aktywnego poszukiwania pracy, wzrost poziomu integracji spo-
łecznej, zwiększenie zdolności komunikacyjnych, rozumienie zasad kierowania 
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własnym życiem i rozwojem, rozwinięcie umiejętności radzenia sobie w sytu-
acjach konfl iktowych oraz zwiększenie poczucia własnej wartości.

Zajęcia z uczestnikami są prowadzone – oprócz kuratorów sądowych – przez 
doświadczonych specjalistów rekomendowanych między innymi przez Wydział 
Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

II edycja Projektu SZANSA jest fi nansowana z Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki. Priorytet VII: Promocja integracji społecznej. Poddziałanie 
7.2.1: Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym. Wartość rocznego projektu to ponad 1 600 000 PLN.

Dodatkowe rezultaty II edycji Projektu SZANSA zostały określone jako:
1) nabycie – przy wsparciu kadry naukowej – doświadczeń i umiejętności sto-

sowania nowych, skutecznych form i metod oddziaływań wychowawczo-
-resocjalizacyjnych przez kuratorów sądowych pracujących w ośrodkach 
kuratorskich;

2) zgromadzenie i opracowanie materiału badawczego przez zespół naukowy 
na potrzeby wypracowania jednolitej formuły funkcjonowania ośrodków 
kuratorskich;

3) ukazanie możliwości tworzenia lokalnych koalicji (partnerstw) działa-
jących na rzecz zapobiegania i eliminacji przejawów patologii społecznej 
wśród młodzieży;

4) wskazanie dróg współfi nansowania ośrodków kuratorskich ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie kosztów funkcjonowania 
placówek. 
Promocja Projektu fi nansowana z części budżetowej przeznaczonej na ak-

cję informacyjną o nim obejmuje:
1) produkcję i emisję 10 reportaży telewizyjnych,
2) promocję internetową: www.szansa.postis.pl,
3) publikację naukową raportu ewaluacyjnego,
4) zorganizowanie konferencji podsumowującej Projekt.

W zamierzeniu promocja ma ponadto przyczyniać się do:
1) upowszechniania wiedzy o roli sądów powszechnych w działaniach na 

rzecz ograniczania przestępczości nieletnich,
2) popularyzowania nowoczesnych metod wychowawczo-resocjalizacyjnych,
3) budowania pozytywnego wizerunku kuratorów sądowych wśród opinii 

publicznej.

Edycja krajowa Projektu „SZANSA – aktywizacjaEdycja krajowa Projektu „SZANSA – aktywizacja
społeczno-zawodowa młodzieży trudnej” społeczno-zawodowa młodzieży trudnej” 

W 2008 roku, po rozpowszechnieniu między innymi za pośrednictwem 
Ministerstwa Sprawiedliwości informacji o Projekcie SZANSA w środowisku 
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sądowym, wstępne zainteresowanie przedsięwzięciem wyraziło 18 Sądów 
Okręgowych w: Bielsku-Białej, Częstochowie, Elblągu, Gdańsku, Gliwicach, 
Gorzowie Wielkopolskim, Katowicach, Krakowie, Legnicy, Łodzi, Nowym 
Sączu, Poznaniu, Radomiu, Świdnicy, Tarnobrzegu, Warszawie, Włocławku 
i Zamościu. Ostatecznie do realizacji Projektu SZANSA na lata 2010–2011 pod-
jęło przygotowania około 60 ośrodków kuratorskich z 11 okręgów sądowych: 
Okręg Gliwicki – dziewięć ośrodków kuratorskich, Okręg Kielecki – trzy 
ośrodki kuratorskie, Okręg Legnicki – cztery ośrodki kuratorskie, Okręg Łódz-
ki – trzy ośrodki kuratorskie, Okręg Nowosądecki – trzy ośrodki kuratorskie, 
Okręg Szczeciński – trzy ośrodki kuratorskie, Okręg Świdnicki – pięć ośrod-
ków kuratorskich, Okręg Tarnobrzeski – cztery ośrodki kuratorskie, Okręg 
Włocławski – pięć ośrodków kuratorskich, Okręg Zamojski – siedem ośrodków 
kuratorskich oraz Okręg Lubelski – 11 ośrodków kuratorskich (kontynuacja).

Źródłem fi nansowania edycji krajowej Projektu SZANSA jest Program Ope-
racyjny Kapitał Ludzki. Priorytet VII: Promocja Integracji Społecznej. W związku 
z dość skomplikowaną procedurą pozyskiwania środków fi nansowych z Progra-
mu Operacyjnego Kapitał Ludzki w procedurze konkursowej nie ma pewności, 
że we wszystkich okręgach ośrodki kuratorskie otrzymają wsparcie fi nansowe 
i rozpoczną realizację Projektu. Obecnie do postępowania konkursowego zosta-
ły złożone wnioski o dofi nansowanie w następujących województwach: 
1) małopolskim: 

„SZANSA – Aktywizacja społeczno-zawodowa młodzieży trudnej w re-
gionie nowosądeckim”; budżet dwuletniego Projektu: ok. 1 500 000 PLN; 
oddziaływania wobec nieletnich w trzech ośrodkach kuratorskich Okręgu 
Nowosądeckiego;

2) dolnośląskim:
„SZANSA – Aktywizacja społeczno-zawodowa młodzieży trudnej na Dol-
nym Śląsku”; budżet dwuletniego Projektu: ok. 2 500 000 PLN; oddziały-
wania wobec nieletnich w pięciu ośrodkach kuratorskich Okręgu Świdnic-
kiego;
„SZANSA – Aktywizacja społeczno-zawodowa młodzieży trudnej w Okręgu 
Legnickim”; wartość dwuletniego Projektu: ok. 3 500 000 PLN; oddziaływa-
nia wobec nieletnich w pięciu ośrodkach kuratorskich Okręgu Legnickiego;

3) śląskim: 
„SZANSA – Aktywizacja społeczno-zawodowa młodzieży trudnej w Okrę-
gu Gliwickim”; budżet dwuletniego Projektu: ok. 3 500 000 PLN; oddzia-
ływania wobec nieletnich w dziewięciu ośrodkach kuratorskich Okręgu 
Gliwickiego;

4) kujawsko-pomorskim: 
„SZANSA – Aktywizacja społeczno-zawodowa młodzieży trudnej na Kuja-
wach i Ziemi Dobrzyńskiej”; budżet dwuletniego Projektu: ok. 1 900 000 PLN; 
oddziaływania wobec nieletnich w pięciu ośrodkach kuratorskich Okręgu 
Włocławskiego;
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5) łódzkim: 
„SZANSA – Aktywizacja społeczno-zawodowa młodzieży zagrożonej wy-
kluczeniem”; budżet dwuletniego Projektu: ok. 1 000 000 PLN; oddziaływa-
nia wobec nieletnich w trzech ośrodkach kuratorskich Okręgu Łódzkiego.
Wszystkie lokalne edycje Projektu SZANSA powstają w partnerstwach 

publiczno-społecznych z udziałem sądów rejonowych, samorządów, uczelni, 
organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów. Przy edycji krajowej 
SZANSY współpracują lub są partnerami oddziały terenowe TVP SA w Lubli-
nie, Krakowie, Wrocławiu, Katowicach, Bydgoszczy czy Łodzi. 

Edycja krajowa Projektu powstaje dzięki doświadczeniom uzyskanym 
przy realizacji SZANSY na Lubelszczyźnie. Poszczególne projekty zawierają 
niezbędne modyfi kacje, które dostosowują przedsięwzięcie do potrzeb środo-
wiska lokalnego. Nadal jednak celami Projektu SZANSA w edycji krajowej są 
kształtowanie postaw aktywności społecznej i zawodowej młodzieży zagrożo-
nej wykluczeniem społecznym oraz promocja nowoczesnych metod aktywiza-
cji społeczno-zawodowej. Edycja krajowa jest oparta na:
1) Projekcie „SZANSA – Aktywizacja zawodowa młodzieży trudnej w Lubli-

nie” – zrealizowanym w latach 2006/2007 w ramach Sektorowego Programu 
Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich przez Stowarzyszenie „POSTIS” 
w Lublinie, Sąd Okręgowy w Lublinie oraz Gminę Miasto Lublin;

2) Projekcie „SZANSA – Aktywizacja społeczno-zawodowa młodzieży trud-
nej na Lubelszczyźnie” – realizowanym od stycznia 2009 roku w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Stowarzyszenia „POSTIS” 
i Partnerów.
Grupą docelową SZANSY są nieletni w wieku 15–18 lat skierowani do 

ośrodków kuratorskich przez sąd. Planuje się, że edycja krajowa SZANSY może 
objąć oddziaływaniem rocznie nawet 800 nieletnich w około 60 ośrodkach ku-
ratorskich w Polsce. 

Poprzez realizację edycji krajowej planuje się:
1) zgromadzenie i opracowanie materiału badawczego przez lokalne ośrodki 

akademickie na potrzeby wypracowania skuteczniejszej formuły funkcjo-
nowania ośrodków kuratorskich na terenie kraju;

2) utworzenia lokalnych koalicji (partnerstw publiczno-społecznych) na rzecz 
zapobiegania i eliminacji przejawów patologii społecznej wśród młodzieży;

3) nabycie doświadczeń i umiejętności stosowania nowych, skutecznych form 
i metod wsparcia nieletnich przez kadrę kuratorów pracujących w ośrod-
kach kuratorskich. 
Oczekiwanym efektem edycji krajowej Projektu SZANSA jest wypracowa-

nie skutecznego systemu oddziaływań wychowawczo-resocjalizacyjnych wo-
bec młodzieży trudnej, który mógłby być stosowany we wszystkich ośrodkach 
kuratorskich w Polsce. Po ewaluacji i pozytywnych doświadczeniach realiza-
cyjnych zgromadzonych w I i II edycji Projektu SZANSA można przypuszczać, 
że rezultat ten zostanie osiągnięty.
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Roman Zielonka
Streetworker pracujący w Niemczech

Rola i zadania streetworkera w NiemczechRola i zadania streetworkera w Niemczech
na przykładzie grupy osób uzależnionychna przykładzie grupy osób uzależnionych
od substancji narkotycznychod substancji narkotycznych

WprowadzenieWprowadzenie

Pod koniec lat sześćdziesiątych w Niemieckiej Republice Federalnej zaczęto 
się mocniej interesować streetworkiem, co było wówczas nie tylko pragmatycz-
nie umotywowane. W ten sposób rozpoczęto deinstytucjonalizację oraz decen-
tralizację pracy socjalnej. Przyświecały temu zasady: ukierunkowania się na 
problemy docelowej grupy, a nie jak dotychczas jej kontroli, bliżej codzienności 
niż instytucjonalnej administracji oraz solidaryzacja zamiast rozgraniczeń. 
Pod koniec lat siedemdziesiątych koncepcje pracy na ulicy cieszyły się coraz 
większym zainteresowaniem. Dzięki intensywnym działaniom pomocowym 
podejmowanym na rzecz młodzieży zainicjowano mobilną pracę pod nauko-
wym patronatem pedagogów.

Streetwork jako forma opieki psychosocjalnejStreetwork jako forma opieki psychosocjalnej

Streetwork to metoda pracy socjalnej oraz specjalna forma opieki psycho-
socjalnej. Opisuje, jak budować kontakty i związki pracownicze w środowisku 
podopiecznych. W pierwszej linii należy poszukać możliwości dotarcia do gru-
py docelowej, która przez żadną inną instytucję sprawującą opiekę psychosocjal-
ną nie jest osiągalna. W tym celu właśnie należy budować kontakty i związki. 
Zaufanie oraz struktura zależności pomiędzy klientem a streetworkerem są 
kluczowe, aby w przyszłości propozycja pracy została przyjęta. Streetworkerzy 
nie pracują w pomieszczeniach instytucji, a zajmują się określonymi grupami 
młodzieży na ulicy.
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Do grup docelowych, którymi zajmują się streetworkerzy, należą:
– bezdomni,
– prostytutki,
– narkomani i alkoholicy,
– członkowie gangów młodzieżowych,
– osoby po odbyciu kary pozbawienia wolności,
– młodzież bezrobotna i niekształcąca się,
– młodzieżowe subkultury,
– inne grupy przebywające w obiektach użyteczności publicznej (dworcach, 

centrach handlowych, placach zabaw itp.).
Streetworker powinien dążyć do tego, aby uzależnieni od narkotyków, 

prostytutki i bezdomni zostali objęci opieką medyczną, poradnictwem psy-
chologicznym oraz prewencją:
- uzależnieni od narkotyków (długotrwała opieka bez względu na perspekty-

wy zredukowania konsumpcji),
- prostytutki (poradnictwo psychosocjalne oraz prewencja),
- bezdomni (medyczne bazowe zabezpieczenie I profi laktyka).

Kwalifi kacje streetworkeraKwalifi kacje streetworkera

Zawodowi streetworkerzy wybierani są zazwyczaj przez rady miasta lub 
prewencyjne spośród pedagogów społecznych lub pracowników socjalnych, 
którzy mają bogate doświadczenie zawodowe oraz wysokie predyspozycje 
osobiste do wykonywania tego zawodu. Streetworker to osoba komunikatyw-
na, życzliwa, identyfi kująca się z grupą młodzieży, z którą pracuje, a przynajm-
niej tolerująca zasady w niej panujące. Jest swoistym pośrednikiem pomiędzy 
grupą, którą się zajmuje, a przedstawicielami świata polityki i administracji 
państwowej. Pracownik ulicy powinien utrzymywać kontakty ze wszystkimi 
rodzajami służb socjalnych na obszarze swojego działania oraz być wyposażo-
nym w narzędzia pomocy adekwatne do problemów grupy.

Rola i zadania streetworkeraRola i zadania streetworkera

Głównym celem streetworkera jest planowanie strategii socjalnej oraz orga-
nizowanie jej w taki sposób, aby osobom z wyżej wymienionych grup umożli-
wić ponowną integrację ze społeczeństwem. Do jego zadań należą w szczegól-
ności:
– pomaganie grupie docelowej w osiągnięciu odpowiedniego standardu życia,
– wspólne planowanie oraz prowadzenie różnego rodzaju projektów (sporto-

wych i kulturalnych w ramach pracy zespołowej),
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– zbudowanie sieci kontaktów instytucjonalnych (współpraca z różnego ro-
dzaju partnerami – służbami socjalnymi, poradniami, centrami terapeu-
tycznymi, urzędami itp.),

– udzielanie psychosocjalnego wsparcia i poradnictwa w ciężkich życiowych 
sytuacjach oraz podejmowanie interwencji kryzysowych,

– w indywidualnych przypadkach doprowadzenie do wzrostu kompetencji 
socjalnych,

– pośredniczenie w sprawach ważnych dla danej grupy lub osoby,
– podejmowanie profesjonalnych, innowacyjnych działań opartych na orygi-

nalnych konwencjach i ideach.
Budowa siatki powiązań to nadrzędne zadanie streetworkera. W tym celu 

powinien on poznać lokalny system pomocy społecznej oraz specyfi kę grupy 
młodzieży, z którą będzie pracował. Po zbudowaniu sieci powiązań powinien 
ją zabezpieczyć poprzez codzienną obecność na terenie spotkań grupy, a na-
stępnie w umiejętny sposób przekazać jej poszczególnych członków lub całą 
grupę odpowiedniej instytucji. Podstawowym celem streetworkera jest po-
mniejszanie, rozwiązywanie lub wyjaśnianie problemów społecznych. Dalszy 
rozwój streeworku jako metody jest sprzężony z rozwojem pracy socjalnej.

Wybrane przykłady pracy streetworkeraWybrane przykłady pracy streetworkera

Pracę streetworkera rozpocząłem przed kilkoma laty. Zanim jednak zaczą-
łem wykonywać zadania z tym związane, byłem zatrudniony w Poradnictwie 
Młodzieżowym w Oldenburg jako pedagog społeczny w jednym z oddziałów 
zajmujących się problemami narkomanii. Po uprzednim rozpoznaniu grupy 
osób uzależnionych od substancji narkotycznych (głównie heroiny) należało 
na tyle wzbudzić ich zaufanie, aby zostać zaakceptowanym w ich środowi-
sku poza Poradnią, w miejscu nieformalnych spotkań tej grupy. Przydatne 
w tym procesie okazały się znajomość języka rosyjskiego (około 70% grupy to 
obywatele krajów byłego Związku Radzieckiego) oraz własne doświadczenia 
migracyjne. Moim nadrzędnym zadaniem było sprowadzenie jak największej 
liczby osób wywodzących się z tej grupy do poradni uzależnień, a następnie 
do ich leczenia. W tym celu spotykałem się z grupą niemalże codziennie. 
Opracowałem i opublikowałem własny projekt, który dotarł do wielu ośrod-
ków pomocy socjalnej, a także gmin, urzędów, policji, kuratorów, sądów, 
szpitali oraz różnego rodzaju instytucji zajmujących się udzielaniem pomocy 
społecznej.

Projekt pracy streetworkera zakłada wspieranie narkomanów i ich rodzin 
w różnego rodzaju podjętych przez nich decyzjach i czynnościach z nimi zwią-
zanych, takich jak: pomoc przy wypełnianiu wszelkiego rodzaju formularzy, 
podań, wniosków, organizacja miejsc noclegowych, pozyskiwanie zasiłków 
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socjalnych, udzielanie wsparcia podczas procesów sądowych, wspólne wy-
jazdy na detoksykacje oraz przygotowanie do terapii. Jak wynika z założeń 
projektu, całe przedsięwzięcie może właściwie funkcjonować tylko wówczas, 
gdy poszczególne instytucje, urzędy i organy zainteresowane są współpracą.

Dla tej grupy społecznej stałem się partnerem nie tylko odpowiadającym 
na ich pytania, ale przede wszystkim pośrednikiem w ich ponownej integracji 
ze społeczeństwem. Projekt nosi nazwę „Zróbmy to razem” i zakłada koopera-
cję pomiędzy klientem, streetworkerem a wybraną instytucją. Wielu z moich 
dzisiejszych podopiecznych doznało tzw. odrzucenia społecznego, a dziś jeśli 
nie są clean (czyści), to przynajmniej uczestniczą w programach substytuują-
cych (przy zastosowaniu Methadonu lub Suboteksu) i funkcjonują na zasadach 
ogólnie przyjętych norm społecznych w codziennym życiu. Poznali oferty po-
mocy, zaakceptowali je, a co najważniejsze, skorzystali z nich.

Lokalne społeczeństwo ma w tym własny interes. Dziś na placach zabaw, 
w parkach i na dworcach nie gromadzą się narkomani. Zagrożenia związane 
z przestępczością oraz rozprzestrzenianiem się chorób zakaźnych znacznie się 
zmniejszyły (strzykawki oraz prezerwatywy rozdawane są bezpłatnie w po-
radni).

Dla tych, którzy twierdzą, że problem narkomanii na ich terenie nie ist-
nieje, podam inny przykład pracy streetworkera, aby przekonać sceptyków 
do zasadności ich zatrudniania. Otóż pewnego dnia, około godziny 22.00 spo-
tkałem w parku miejskim grupę młodzieży grającą tam w piłkę. Grali w nią 
w muszli koncertowej, niszcząc w ten sposób znajdujące się w niej sprzęty. 
Akty wandalizmu są bardzo powszechne wśród młodzieży, a koszty społecz-
ne wysokie. Zapytani przeze mnie, dlaczego to robią, wyjaśnili, że nudzą się, 
a innego miejsca do gry o tej porze nie mają. Od przyszłego tygodnia już mieli. 
Dyrektor pobliskiej szkoły wyraził zgodę na udostępnienie sali gimnastycznej 
w weekendy w późnych godzinach wieczornych, pod warunkiem że młodzież 
i obiekt będą się znajdować w tym czasie pod kuratelą pedagogiczną. Odtąd 
w piątki gram w piłkę razem ze spotkanymi chłopcami w sali w godzinach od 
22.00 do 24.00 i wszystkie strony społeczne są z tego faktu zadowolone.

Narkoman, prostytutka, alkoholik czy członek subkultury – każdy ma pra-
wo do godnego życia. Zadaniem streetworkera jest doprowadzenie w umiejęt-
ny sposób do harmonii społecznej na tym terenie, na którego obszarze pracuje. 
Czasami niemożliwe staje się możliwe, a beznadziejny przypadek znajduje 
szansę na pomyślne rozwiązanie problemu. Mitem jest materialna potęga pań-
stwa niemieckiego, ale w dobre projekty inwestuje mądrą polityką.

STASIAK_90 lat kurateli sadowej.396   396STASIAK_90 lat kurateli sadowej.396   396 2010-09-30   10:19:132010-09-30   10:19:13



Adam Reszka
Marek Wieczorek
Zawodowi kuratorzy sądowi SR w Raciborzu

Program „Pedagog ulicy”Program „Pedagog ulicy”

Program pt. „Ulica nie wychowuje, pedagog ulicy tak” jest realizowany 
przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dzieci Młodzieży i Rodziny „Po-
mocna Dłoń” w Raciborzu. Ma na celu dotarcie do młodzieży, która nie jest 
skupiona w żadnych klubach młodzieżowych czy świetlicach, a poprzez nudę 
i włóczęgostwo bardzo szybko ulega demoralizacji. Program był jednym z dzia-
łań profi laktycznych realizowanych przez raciborskich kuratorów sądowych, 
którzy uznali, iż należy je podejmować, aby uniemożliwić młodzieży wejście 
w konfl ikt z prawem. Nierzadko działania zaradcze, kiedy demoralizacja lub 
czyn karalny młodego człowieka znajduje swój fi nał w sądzie, są spóźnione. 
Do inicjatyw lokalnego środowiska społecznego należy proponowanie mło-
dym ludziom alternatywnych form spędzania czasu wolnego, a tym samym 
zmniejszenie do minimum ryzyka popełniania czynów karalnych. Program 
„Ulica nie wychowuje, pedagog ulicy tak” zakłada cztery etapy pracy pedago-
gów ulicy (tzw. 4 x P):

Etap I – PoznanieEtap I – Poznanie

W ramach realizacji etapu pierwszego pracownicy Stowarzyszenia Grupa 
Pedagogiki i Animacji Społecznej Praga Północ z Warszawy zorganizowali 
szkolenia dla czterech pedagogów ulicy z zakresu podstawowych zasad pra-
cy z dziećmi ulicy. Następnie powiadomiono lokalne organizacje pomocowe 
i pozarządowe o realizowanym projekcie (MOPS, urząd miasta, policja, sąd). 
W ramach projektu co kilka lub kilkanaście dni odbywały się spotkania z ku-
ratorem sądowym – koordynatorem projektu i superwizorem, podczas któ-
rych ustalono sposoby dotarcia do młodzieży, penetrowano ulice raciborskie 
i przyglądano się młodzieży, sposobowi spędzania przez nią czasu wolnego, 
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przyzwyczajano ją do swojej obecności na terenie podwórek, wyodrębniono 
miejsca najchętniej uczęszczane przez nią, a także przebywano z nią w tych 
miejscach.

Etap II – PozyskanieEtap II – Pozyskanie

Na tym etapie pedagodzy ulicy oferowali młodzieży alternatywne sposo-
by spędzania czasu wolnego, takie jak: kino, basen, tenis, sala gimnastyczna, 
kręgielnia, park linowy, modele sterowane radiem, gra w paintball z wyko-
rzystaniem sprzętu do nawigacji satelitarnej. Nadal cyklicznie odbywały się 
spotkania z superwizorem, kuratorem sądowym – koordynatorem projektu. 
Ponadto wchodzono w środowisko dzieci i młodzieży i nadal przyglądano 
się temu, jak i gdzie spędzają czas. Na tym etapie grupa dzieci i młodzieży, 
do której dotarli pedagodzy ulicy, wynosiła ok. 30 osób.

Etap III – PrzejęcieEtap III – Przejęcie

Na tym etapie pedagodzy ulicy skupili się na spędzaniu jak największej 
ilości czasu wolnego z młodzieżą na rozmowach i wspólnych wyjściach do 
kina, na basen, tenis, do kręgielni itp. Wyjeżdżali z tymi osobami, które 
najchętniej uczestniczyły w oferowanych im zajęciach, do Aqua Parku. Za-
chęcali ją do udziału w zajęciach organizowanych przez Klub dla Młodzieży 
„Strefa”. 

Na tym etapie trwa wstępna ewaluacja projektu. Nadal odbywają się 
cykliczne spotkania z superwizorem, kuratorem sądowym i koordynatorem 
projektu. Na spotkania z koordynatorem są zapraszani ludzie posiadający 
doświadczenie w pracy z młodzieżą, m.in. dzielnicowi, funkcjonariusze 
z grupy ds. nieletnich, psycholodzy, pedagodzy itp. Spotkania mają charak-
ter tzw. burzy mózgów, podczas których omawiane są problemy młodych 
ludzi – podopiecznych pedagogów ulicy i sposoby pracy z nimi mające zmi-
nimalizować demoralizację. Na tym etapie wyłoniono także grupę 16 osób, 
z którymi pedagodzy ulicy zamierzają pracować systematycznie w przyszło-
ści nawet przez kilka lat. Są to osoby najbardziej zagrożone demoralizacją. 
Pedagodzy starają się także wchodzić w środowisko domowe młodzieży, aby 
pracować na wielu płaszczyznach i aby ich praca przynosiła jak najlepsze 
rezultaty. 
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Etap IV – PedagogizacjaEtap IV – Pedagogizacja

Na tym etapie włącza się młodzież do zajęć w Klubie „Strefa”, zachęca ją 
do korzystania z nich, podejmuje się pracę profi laktyczną z elementami socjo-
terapii, a także utrwala pozytywne postawy wychowawcze. Podejmowana jest 
także praca ze środowiskiem domowym przez pedagogów ulicy. 

Obecnie realizacja projektu przynosi dużo tzw. miękkich rezultatów, takich 
jak: zorganizowanie kilkunastoosobowej grupy młodzieży, korzystanie przez 
młodzież z alternatywnych form spędzania czasu wolnego i z porad pedago-
gów itp. Na tzw. twarde rezultaty projektu należy poczekać kilka lat. Projekt 
nie jest nastawiony na jakieś spektakularne i medialne osiągnięcia, ale na pracę 
u podstaw prowadzoną przez ludzi, dla których pedagogika ulicy jest nie jest 
sposobem zarobkowania, lecz pasją czy stylem życia. 

Nie sposób w tym miejscu nie napisać szerzej o wspomnianym już wy-
żej Klubie dla Młodzieży „Strefa” działającym pod egidą Stowarzyszenia na 
Rzecz Rozwoju Dzieci, Młodzieży i Rodziny „Pomocna Dłoń” w Raciborzu. 
Klub „Strefa” powstał w 2000 roku. Pedagodzy i kuratorzy na jednym z ra-
ciborskich osiedli założyli klub, w którym odbywały się spotkania integra-
cyjne, zajęcia sportowe i korepetycje dla młodzieży pochodzącej z trudnych 
środowisk. Ważnym elementem pracy z młodzieżą było prowadzenie zajęć 
z zakresu profi laktyki uzależnień. Pomysł okazał się trafi ony, spotkał się z ak-
ceptacją lokalnych władz, a zajęcia prowadzone w klubie cieszyły się dużym 
zainteresowaniem młodzieży. Aby poszerzyć swoją działalność i tym samym 
objąć opieką większą liczbę młodych ludzi, grupa pedagogów i kuratorów 
z powiatu raciborskiego wyszła z inicjatywą utworzenia stowarzyszenia i tak 
w 2001 roku powstało Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń”. Jego podstawowym 
zadaniem było utworzenie sieci klubów, które miały stać się miejscem, gdzie 
młodzież mogłaby konstruktywnie spędzać czas wolny oraz otrzymać facho-
wą pomoc pedagogiczną, psychologiczną i kuratorską.

Kadrę Klubu tworzą pedagodzy szkolni, nauczyciele, psycholog, kurato-
rzy sądowi, pracownik socjalny, instruktorzy tańca oraz studenci nauk spo-
łecznych. Klub proponuje zajęcia z takich sekcji, jak: modelarska, techniczna, 
wokalna – chór bel canto, plastyczna, tańca nowoczesnego, tańca breakdance, 
wędkarska, sportowa, paintballa.

W realizowanym programie „Pedagog ulicy” Klub „Strefa” stanowi bazę 
dla pedagogów ulicy, w której przygotowują się do zajęć z młodzieżą, spotyka-
ją się z koordynatorem projektu, superwizorem, kuratorem sądowym, a także 
biorą udział w urzeczywistniania ostatniego etapu projektu, jakim jest peda-
gogizacja.
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ROZDZIAŁ VIROZDZIAŁ VI

Udział kuratorów w aktywizacji społecznejUdział kuratorów w aktywizacji społecznej
osób zagrożonych wykluczeniemosób zagrożonych wykluczeniem
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Monika Ewertowska
Urząd Marszałkowski w Gdańsku

Program Operacyjny Kapitał LudzkiProgram Operacyjny Kapitał Ludzki
a kuratorzy sądowia kuratorzy sądowi

Głównym celem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL) na lata 
2007–2013 jest zatrudnienie i spójność społeczna poprzez aktywizację zawodo-
wą, rozwijanie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i ich pracowników, 
podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa, zmniejszanie obszarów 
wykluczenia społecznego oraz wspieranie mechanizmów efektywnego zarzą-
dzania w administracji państwowej.

Na tle powyższej defi nicji można postawić pytanie: w jaki sposób z za-
łożeń tego programu może skorzystać grupa zawodowa kuratorów bądź ich 
podopiecznych?

POKL realizowany jest na dwóch szczeblach – centralnym i lokalnym. W za-
kresie szczebla lokalnego szczególną uwagę należy zwrócić na Priorytet VII: 
Promocja integracji społecznej. W ramach tego Priorytetu podejmowane są 
przede wszystkim działania zmierzające do ułatwienia dostępu do rynku pra-
cy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz rozwijania instytucji 
ekonomii społecznej jako skutecznej formy integracji społeczno-zawodowej. 
Ważnym elementem wsparcia jest eliminowanie różnego rodzaju barier (orga-
nizacyjnych, prawnych czy psychologicznych), jakie napotykają osoby zagro-
żone wykluczeniem społecznym, a będące w wieku aktywności zawodowej. 
Problem ten dotyczy przede wszystkim osób niepełnosprawnych, długotrwale 
bezrobotnych, imigrantów, osób opuszczających placówki opieki zastępczej 
czy zakłady karne, postrzeganych stereotypowo przez pracodawców i otocze-
nie społeczne jako pracownicy mniej dyspozycyjni oraz mobilni zawodowo. 
Wobec tych osób stosowane są instrumenty aktywnej integracji, mające na celu 
przywrócenie ich na rynek pracy oraz integrację ze społeczeństwem. Osobom 
tym proponowane jest przywrócenie zdolności lub możliwości zatrudnienia, 
uzyskanie wsparcia dochodowego oraz wyeliminowanie przeszkód w proce-
sie dostępu do praw i usług społecznych.
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Priorytet VII skupia się szczególnie na osobach określanych mianem „za-
grożeni wykluczeniem społecznym”. Do tej grupy należą niezatrudnieni lub 
zatrudnieni zagrożeni wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego po-
wodu spośród wskazanych w art. 7 ustawy z 12 marca 2004 roku o pomocy 
społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64 poz. 593 z późn. zm.). Ustawa określa aż 15 po-
wodów udzielania osobom i rodzinom pomocy społecznej. Są to:
 1) ubóstwo,
 2) sieroctwo,
 3) bezdomność,
 4) bezrobocie,
 5) niepełnosprawność,
 6) długotrwała lub ciężka choroba,
 7) przemoc w rodzinie,
 8) potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
 9) bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospo-

darstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
10) brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej 

placówki opiekuńczo-wychowawcze,
11) trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy,
12) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
13) alkoholizm lub narkomania,
14) zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa,
15) klęska żywiołowa lub ekologiczna.

Po tej wstępnej analizie łatwo odnaleźć wspólny podmiot dla obszaru ob-
jętego wsparciem Priorytetu VII oraz pracy kuratorów sądowych – mogą być 
nimi podopieczni znajdujący się pod nadzorem/dozorem kuratora, którzy jed-
nocześnie są uczestnikami projektu realizowanego w ramach tego Priorytetu. 

Specyfi ką pozyskiwania środków w ramach POKL jest procedura konkur-
sowa. Projektodawcy w odpowiedzi na konkurs ogłaszany przez instytucję 
pośredniczącą (w woj. pomorskim jest to Departament Europejskiego Fundu-
szu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego) składają wniosek o dofi nanso-
wanie projektu, który podlega ocenie formalnej i merytorycznej, a wreszcie 
umieszczany jest na liście rankingowej. Projekty znajdujące się na najwyższych 
pozycjach listy otrzymują dofi nansowanie w zależności od wysokości kwoty 
środków fi nansowych przeznaczonej na dany konkurs. Ta sama specyfi ka po-
jawia się w ramach Priorytetu VII. Poddziałanie 7.2.1: Aktywizacja zawodowa 
i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projektodawcy, 
którymi mogą być podmioty posiadające osobowość prawną, opracowują 
kompleksowe programy doradcze, szkoleniowe, przewidują kursy i szkolenia, 
które umożliwiają podniesienie kwalifi kacji bądź zdobycie nowych, organizu-
ją zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy, rozwijają idee wolontariatu, 
streetworkingu oraz coachingu, a także proponują wiele innych rozwiązań 
zgodnych z listą przewidzianą w Szczegółowym Opisie Priorytetów. Wśród 
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osób objętych powyższym wsparciem znajdują się przede wszystkim ludzie 
zagrożeni wykluczeniem społecznym zgodnie z kategoriami wyżej wymie-
nionymi. Należy jednak podkreślić, iż jeśli młodzież opuszczająca placówki 
opiekuńczo-wychowawcze, mająca problemy w przystosowaniu się do życia, 
pojawia się w projektach konkursowych w charakterze grupy docelowej, to 
osoby opuszczające zakład karny są rzadką grupą, do której kierowane jest 
wsparcie. Trudno zdiagnozować przyczyny takiego stanu rzeczy. Prawdopo-
dobnie projektodawcy obawiają się problemów z rekrutacją tak trudnej grupy, 
ponieważ uczestnictwo w projektach ma zawsze charakter dobrowolny, a re-
krutacja powinna mieć charakter otwarty. Jest to obszar wymagający szczegól-
nej troski projektodawców. 

Drugim obliczem Priorytetu VII są tzw. projekty systemowe. Tym wyjąt-
kowym wsparciem zostały objęte ośrodki pomocy społecznej oraz Powiatowe 
Centra Pomocy Rodzinie. Placówki te nie muszą aplikować o środki fi nansowe 
w procedurze konkursowej, jedynie deklarują wysokość środków fi nansowych 
niezbędnych do realizacji projektu systemowego w danym roku i przedstawia-
ją poprawnie wypełniony wniosek o dofi nansowanie projektu systemowego. 
Tym dwóm rodzajom podmiotów dedykowane jest Poddziałanie 7.1.1. 

Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym stanowią podstawową klien-
telę wspomnianych placówek, które dzięki dofi nansowaniu z Europejskiego 
Funduszu Społecznego dysponują dużym zestawem wyspecjalizowanych na-
rzędzi, takich jak: 
1) kontrakt socjalny, który jest pisemną umową pomiędzy osobą korzystają-

cą ze świadczeń pomocy społecznej a pracownikiem socjalnym, mającą na 
celu określenie sposobu współdziałania w rozwiązywaniu problemów oso-
by znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej, umożliwienie aktywizacji 
społeczno-zawodowej oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu; 

2) Program Aktywności Lokalnej, który jest skierowany do osób z konkret-
nego środowiska lub członków danej społeczności, w ramach którego można 
prowadzić działania aktywizacyjne adresowane do ludzi mieszkających na 
określonym obszarze, wychodzących z placówek opiekuńczo-wychowaw-
czych, mieszkańców bloku czy nawet kilku rodzin mieszkających w okolicy.
Z perspektywy grupy zawodowej warto zastanowić się, czy istnieje moż-

liwość aplikowania o środki z EFS w celu realizacji projektu przez kuratorów 
sądowych.

Projektodawcami Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki mogą być je-
dynie podmioty posiadające osobowość prawną; nie mogą być nimi osoby fi -
zyczne. Jeśli dany podmiot nie posiada osobowości prawnej, to w jego imieniu 
występuje organ prowadzący. W związku z tym grupa zawodowa reprezento-
wana przez swój samorząd bądź na przykład stowarzyszenie kuratorów może 
występować jako projektodawca w każdym z Priorytetów. Biorąc pod uwagę 
ich zakres tematyczny, najwłaściwszym wydaje się Priorytet VII i Poddziała-
nie 7.2.1, w którym wsparcie zostałoby skierowane do jednej lub kilku ka-
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tegorii osób wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej. Realizacja 
projektu, mimo że ukierunkowana jest na wsparcie tzw. Benefi cjentów Osta-
tecznych, zawsze przyczynia się także do wzrostu potencjału technicznego 
i instytucjonalnego projektodawcy.

Należy także odpowiedzieć na pytanie: czy kurator sądowy mógłby wystę-
pować jako tzw. Benefi cjent Ostateczny?

Zatrudnione osoby pracujące mogą być odbiorcami szkoleń realizowanych 
przez wyspecjalizowane fi rmy szkoleniowe w ramach Poddziałania 8.1.1. Na-
leży jednak pamiętać, że możliwość uczestnictwa w takim projekcie grupy 
zawodowej kuratorów sądowych zależy od założeń projektowych przyjętych 
przez fi rmę szkoleniową występującą w charakterze projektodawcy.
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Sabina Gostyńska
Kurator zawodowy Sądu Rejonowego w Lęborku

Działalność kuratorów sądowychDziałalność kuratorów sądowych
a Program Operacyjny Kapitał Ludzki –a Program Operacyjny Kapitał Ludzki –

Kuratorska Służba Sądowa ma w swoich szeregach osoby kreatywne, pełne 
inicjatywy i chęci niesienia bezinteresownej pomocy potrzebującym. Kuratorzy 
zawodowi często realizują dodatkowe zadania profi laktyczne oraz współpra-
cują z organizacjami społecznymi, działając w tzw. trzecim sektorze. Są także 
członkami stowarzyszeń, których głównym celem jest działalność prospołecz-
na. Nierzadko to właśnie kuratorzy sądowi są inicjatorami powstawania kolej-
nych organizacji pozarządowych. Powszechnym problemem tych organizacji 
jest ich fi nansowanie. Głównym benefi cjentem systemowego typu fi nansowa-
nia są ośrodki pomocy społecznej. Działalność tych instytucji to swoista quasi-
-supremacja. Ponieważ powszechnie znana sentencja absens carens (nieobecny 
sam sobie szkodzi) nie wymaga obszernego komentarza, zapobiegliwy kurator 
nierzadko samodzielnie zdobywa potrzebne środki w drodze konkursu.  

Kuratorzy sądowi wykonują ustawowe czynności służbowe lub działają 
społecznie na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, tj. ekskluzji 
różnych grup społecznych, np. podopiecznych sądu oddanych pod dozór kura-
tora sądowego, osób zwalnianych z zakładów karnych, uzależnionych od środ-
ków psychoaktywnych itp. W ten sposób wpisują się w cele POKL 2007–2013: 
Priorytet VII: Promocja integracji społecznej. Działanie 7.3.: Inicjatywy lokalne 
na rzecz aktywnej integracji. Instytucjami ogłaszającymi konkurs są w tej 
sytuacji Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego i Departament Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego.

Benefi cjentami ostatecznymi w ramach tego Priorytetu są osoby wykluczo-
ne społecznie bądź zagrożone ekskluzją. Mowa tu w szczególności o niepełno-
sprawnych, długotrwale bezrobotnych, imigrantach i osobach opuszczających 
placówki opieki zastępczej lub zakłady karne. 

W opublikowanym już na stronie www.wrotapomorza.pl planie działania 
UMWP na 2010 rok jako termin ogłoszenia konkursu jest wskazany trzeci kwar-
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tał danego roku. Zadaniem tych projektów jest wspieranie rozwoju zasobów 
ludzkich oraz oddziaływanie na poprawę sytuacji społeczno-gospodarczej na 
terenie województwa pomorskiego z naciskiem na tereny wiejskie, ponieważ 
właśnie na obszarach wiejskich obserwuje się wiele problemów rozwojowych, 
które na ogół są trudniejsze do rozwiązania niż te występujące na terenach 
miejskich.

Wykluczenie społeczne jest w dużym stopniu powiązane z występowa-
niem ubóstwa. Pauperyzacja jest kilkakrotnie wyższa na wsi niż na terenach 
zurbanizowanych. Problem ten w głównej mierze dotyczy osób bezrobot-
nych, z niskim poziomem wykształcenia. W związku z tym podejmowane są 
działania zmierzające do inkluzji społecznej osób wykluczonych społecznie, 
zagrożonych wykluczeniem, a także zwiększenia ich mobilności i aktywno-
ści poprzez przywrócenie benefi cjentom projektu zdolności lub możliwości 
zatrudnienia, wyeliminowanie przeszkód, z jakimi spotykają się w procesie 
dostępu do praw i usług społecznych, oraz wspieranie ich powrotu na rynek 
pracy. W tym świetle działania zmierzające do przeciwdziałania wykluczeniu 
społecznemu wpisują się również w Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla 
wszystkich. Mogą tu być dofi nansowane projekty zmierzające do tworzenia 
warunków sprzyjających podnoszeniu zdolności do zatrudnienia osób bezro-
botnych, obejmujące między innymi działania na rzecz dalszego doskonalenia 
bądź zmiany kwalifi kacji zawodowych w systemie pozaszkolnym (w formie 
szkoleń, kursów czy praktyk). Organizacje pozarządowe mogą składać swoje 
wnioski o dofi nansowanie w konkursach ogłoszonych w ramach Działań: 6.2. 
Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia i 6.3. Inicjatywy 
lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach 
wiejskich. Założeniem tych Działań jest wsparcie społeczności lokalnych na 
rzecz tworzenia i podejmowania aktywności poprzez różnorodne inicjatywy 
i pakty na rzecz rozwiązywania problemów mieszkańców wsi w sferze zatrud-
nienia. Wymierne korzyści mogą dzięki temu czerpać osoby zamieszkałe na 
obszarach wiejskich, ponieważ charakteryzuje się on mniejszym potencjałem 
organizacyjnym. Taka alokacja środków unijnych ma z założenia zmniejszać 
różnice pomiędzy rozwojem miast i obszarów wiejskich. Należy podkreślić, 
że według wytycznych Unii Europejskiej obszar wiejski to gmina wiejska lub 
gmina miejsko-wiejska oraz miasto do 25 tysięcy mieszkańców. Instytucją 
ogłaszającą konkursy w ramach wymienionych działań (pełniącą funkcję in-
stytucji pośredniczącej wyznaczonej przez ministra rozwoju regionalnego) bę-
dzie również Departament Europejskiego Funduszu Społecznego w Urzędzie 
Marszałkowskim Województwa Pomorskiego.

Na stronach www.wrotapomorza.pl oraz www.ngo.pl można zapoznać się 
ze wszystkimi aktualnymi informacjami na temat wytycznych w zakresie re-
alizacji ogłaszanych konkursów, plany działań Instytucji Pośredniczących na 
2010 rok oraz zaktualizowanych aktów prawnych niezbędne do zachowania 
procedury aplikacyjnej. Pracownicy Departamentu Europejskiego Funduszu 

STASIAK_90 lat kurateli sadowej.408   408STASIAK_90 lat kurateli sadowej.408   408 2010-09-30   10:19:142010-09-30   10:19:14



409S. Gostyńska. Działalność kuratorów sądowych a Program Operacyjny Kapitał Ludzki –

Społecznego w UMWP odpowiadają osobom zainteresowanym na wszystkie 
pytania dotyczące projektów konkursowych i systemowych. 

Dobry pomysł na projekt jest kluczem do sukcesu, jednak nie gwarantu-
je go. Aplikację do środków EFS należy skonstruować w treści składającej się 
z maksymalnie 18 tysięcy znaków. Należy w niej zawrzeć: 
1) opis projektu, 
2) jego założenia, 
3) cele działania, 
4) sposób monitoringu rezultatów miękkich i twardych, 
5) obowiązkową ewaluację realizacji projektu, 
6) rodzaj i sposoby promocji, 
7) wskazanie osoby koordynującej oraz stopnia jej odpowiedzialności w za-

kresie realizacji założonych zadań. 
Przed napisaniem projektu należy zapoznać się z obowiązującymi wytycz-

nymi Unii Europejskiej, zasadami fi nansowania, kwalifi kowalności wydat-
ków itp. Nie mniej ważne od znajomości aktów prawnych UE jest zaangażo-
wanie realizatorów opracowanego zadania.

Osobom udzielającym się społecznie na pewno „dodaje skrzydeł” radość 
benefi cjentów, którym udziela się pomocy na etapie realizacji projektu. Jest to 
niezwykle istotne w zakresie wzbudzenia w sobie kolejnych zasobów energii, 
tak niezwykle istotnych w nowo podejmowanych wyzwaniach oraz zmaga-
niach z bieżącymi problemami. 

W 2008 roku na terenie popegeerowskiej Gminy Potęgowo zrealizowałam 
projekt „Mój wybór – aktywność”. Ostatecznymi benefi cjentami były osoby 
długotrwale bezrobotne, borykające się dodatkowo z drugim problemem spo-
łecznym. Wśród nich dominowały wielodzietność, przemoc w rodzinie i nie-
pełnosprawność. 

Do projektu zgłosiło swój akces wiele zainteresowanych osób. Koniecz-
nością było przeprowadzenie fi nalnej rozmowy kwalifi kacyjnej. Poprzez ich 
udział w warsztatach psychologicznych oraz grupie wsparcia prowadzonej 
przez psychologa udało się podnieść kompetencje życiowe uczestników projek-
tu. Warsztaty z zakresu doradztwa zawodowego przyczyniły się do aktywiza-
cji zawodowej benefi cjentów. Specjalnie stworzony punkt konsultacyjno-infor-
macyjny umożliwił monitoring aktualnych ofert na rynku pracy. Uczestnicy, 
korzystając z prasy i Internetu, mieli za zadanie podjąć próbę zatrudnienia się 
u co najmniej 10 pracodawców, a podjęte działania musieli udokumentować. 

Benefi cjenci projektu ukończyli kursy:
1) z obsługi kas fi skalnych,
2) komputerowy,
3) prawa jazdy kat. B.

Warto podkreślić, że uczestnicy podnosili swoje kwalifi kacje zawodowe 
całkowicie nieodpłatnie. Organizator zapewnił im dojazd na miejsce szkolenia, 
materiały dydaktyczne i ciepły posiłek. 
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Ważnym miernikiem sukcesu jest sytuacja, w której pomimo możliwości 
rezygnacji z udziału w projekcie przez osiem miesięcy jego trwania nie zrobił 
tego żaden z jego uczestników. Osoby biorące w nim udział odzyskali godność, 
poczucie własnej wartości i indywidualności. Efektem ich wytrwałej pracy było 
zdobycie uprawnień do kierowania pojazdami lub podjęcie zatrudnienia. 

Realizatorzy projektów fi nansowanych ze środków unijnych mają świado-
mość, że zawsze istnieje ryzyko niepowodzenia przedsięwzięcia. Nie oznacza 
to jednak, że widmo błędów, jakie można popełnić w trakcie realizacji konkur-
sów, powinno zrażać najaktywniejszych. Cenną lekcją jest maksyma nemo sine 
vitiis est (nikt nie jest bez wad), bo przedstawiciele Unii Europejskiej już dawno 
odkryli, że człowiek jest najlepszą inwestycją.

STASIAK_90 lat kurateli sadowej.410   410STASIAK_90 lat kurateli sadowej.410   410 2010-09-30   10:19:142010-09-30   10:19:14



Anna Dyś
Zastępca Kuratora Okręgowego Sądu Okręgowego w Lublinie

Prezentacja Partnerstwa Prezentacja Partnerstwa 
na rzecz Rozwoju „Wyjść na Prostą”na rzecz Rozwoju „Wyjść na Prostą”

„Equal” to nowe sposoby rozwiązywania problemów dyskryminacji na 
rynku pracy, to szukanie i testowanie nowych sposobów zwalczania wszyst-
kich nierówności zarówno wobec osób zatrudnionych, jak i poszukujących 
pracy. Projekt „Wyjść na Prostą” był realizowany w temacie A: „Ułatwianie 
wchodzenia i powrotu na rynek pracy otwartego dla wszystkich”, od listopada 
2004 do marca 2008 roku. Partnerstwo „Wyjść na Prostą” zostało stworzone 
przez organizacje i instytucje reprezentujące obszary związane z sytuacją osób 
sądownie karanych na rynku pracy w województwie lubelskim. Administra-
torem partnerstwa i liderem projektu była Polska Fundacja Ośrodków Wspo-
magania Rozwoju Gospodarczego „OIC POLAND” w Lublinie – prywatna 
organizacja pozarządowa, aktywnie działająca na rzecz zapobiegania bezro-
bociu i promowania rozwoju gospodarczego w tym regionie, głównie poprzez 
realizowanie projektów dla przedsiębiorstw, projektów społecznych, eduka-
cyjnych, zagranicznych i komercyjnych na zlecenie fi rm. Jednym z nadrzęd-
nych przedsięwzięć edukacyjnych Fundacji jest prężnie rozwijająca się Wyższa 
Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Partnerem zapisanym w umowie 
partnerskiej pod nr I był Kurator Okręgowy Sądu Okręgowego w Lublinie jako 
przedstawiciel kuratorów zawodowych z 11 sądów rejonowych, zorganizo-
wanych w 21 Zespołach Kuratorskiej Służby Sądowej. Uzasadnieniem udziału 
kuratorów w tym projekcie jest nasza działalność ustawowa, której ideą jest 
wielopłaszczyznowa pomoc w readaptacji społecznej skazanych, a ich zatrud-
nienie jest podstawą stabilizacji życiowej, poczucia bezpieczeństwa i pozycji 
społecznej. W projekt byli zaangażowani głównie kuratorzy dla dorosłych, ale 
także kuratorzy rodzinni z wykształceniem psychologicznym. Partnerem nr II 
był Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Lublinie, obejmujący siedem 
jednostek penitencjarnych, w tym pięć zakładów karnych i dwa areszty śledcze. 
Celem OISW jest nadzorowanie praworządnego i humanitarnego wykonywa-
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nia kary pozbawienia wolności oraz wpływanie na podnoszenie efektywności 
oddziaływań resocjalizacyjnych. W tym celu Inspektorat współdziałał z organi-
zacjami i instytucjami, które statutowo uczestniczą w wykonywaniu orzeczeń 
karnych oraz świadczą pomoc w społecznej readaptacji skazanych. Spośród 
podległych jednostek OISW w Lublinie w skład partnerstwa weszły Zakłady 
Karne w Hrubieszowie i Zamościu. Zakład Karny w Hrubieszowie działa od 
1968 roku, posiada 365 miejsc zakwaterowania skazanych i przeznaczony jest 
dla mężczyzn odbywających karę pozbawienia wolności po raz pierwszy oraz 
osadzonych młodocianych. Jest to jednostka typu półotwartego z oddziałem 
aresztu śledczego. Zakład Karny w Zamościu istnieje od 1906 roku oraz jest 
jednostką typu zamkniętego dla mężczyzn odbywających karę po raz pierwszy 
i dla skazanych młodocianych. Dysponuje dwoma oddziałami: terapeutycz-
nym dla uzależnionych od alkoholu i dla tymczasowo aresztowanych. Zakład 
Doskonalenia Zawodowego w Lublinie – jako partner w działaniu I i II – to 
stowarzyszenie oświatowe obejmujące swoim działaniem całe województwo 
lubelskie. Prowadzi działalność edukacyjną poprzez kursy zawodowe, naucza-
nie w systemie szkolnym dziennym, wieczorowym i zaocznym oraz praktycz-
ną naukę zawodu w warsztatach szkoleniowych w rzeczywistych warunkach 
produkcyjnych. 

Ośrodek Rehabilitacyjno-Readaptacyjny NZOZ Stowarzyszenie „Monar” 
w Majdanie Kozic Dolnych prowadzi leczenie osób uzależnionych oraz wspiera 
ich readaptację w społeczeństwie. Wskutek wymagań dotyczących fi nansowa-
nia działalności partnerów nienależących do sektora fi nansów publicznych 
NZOZ „Monar” musiał wycofać się z Działania II, ponieważ nakazano stoso-
wanie zasady refi nansowania poniesionych wydatków w ramach partnerstwa. 
Stowarzyszenie Penitencjarne „Patronat” – Oddział Terenowy w Lublinie zre-
zygnowało z udziału w projekcie także z powodu nakazu stosowania zasady 
refi nansowania wydatków, a Stowarzyszenie nie dysponowało odpowiednimi 
środkami fi nansowymi. Regionalna Izba Gospodarcza w Lublinie, mimo dekla-
racji uczestnictwa, nie wzięła udziału w pracach partnerstwa. W trakcie reali-
zacji projektu współpracowaliśmy z innymi instytucjami, które nie wchodziły 
w skład partnerstwa, a były to: Instytut Psychologii Wydziału Nauk Społecz-
nych KUL, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie oraz pracownicy 
MUP w Lublinie. Instytucje te wspierały nas swoją wiedzą i doświadczeniem.

Celem projektu Partnerstwa na rzecz Rozwoju „Wyjść na Prostą” było uła-
twianie wchodzenia i powrotu na rynek pracy osobom skazanym prawomoc-
nymi wyrokami sądów. Są to osoby znajdujące się w bardzo trudnej sytuacji na 
rynku pracy (zwłaszcza w czasie wysokiego bezrobocia w Polsce w 2004 roku), 
o niskich kwalifi kacjach zawodowych, często długotrwale bezrobotne, podle-
gające społecznej stygmatyzacji. System wsparcia dla osób skazanych jest nie-
spójny i mało efektywny, dlatego wymaga wsparcia w postaci bezpośredniego 
oddziaływania na osoby karane – benefi cjentów ostatecznych projektu, w celu 
wspomożenia ich rozwoju społecznego i zawodowego, a także poprzez rozwi-
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janie umiejętności zawodowych osób zajmujących się skazanymi – kuratorów, 
służbę więzienną i pracowników służb zatrudnienia, czyli benefi cjentów po-
średnich projektu. 

W Działaniu I przeprowadzono badania 1600 skazanych (w zakładach kar-
nych i pod dozorem kuratora) w celu rozpoznania barier w ich reintegracji za-
wodowej. Największy odsetek badanych odczuwał barierę nieznajomości źró-
deł poszukiwania pracy, co może stanowić istotne utrudnienie w poruszaniu 
się po rynku pracy. Wysoki jest odsetek osób z brakiem autorefl eksji (wiedzy 
o sobie – swoich uzdolnieniach, zainteresowaniach, umiejętnościach). Duży-
mi przeszkodami są niewiedza o rynku pracy i niskie kwalifi kacje. Tylko 28% 
spośród badanych miało w przeszłości stałą pracę, aż 48% badanych posiadało 
wykształcenie podstawowe; większość to osoby między 22. a 30. rokiem życia. 
Przebadano też 150 kuratorów sądowych i 50 wychowawców penitencjarnych, 
którzy wyrazili dużą potrzebę szkolenia z zakresu aktywizacji zawodowej 
oraz określili preferowane kierunki kształcenia dla osób karanych. Rozesła-
no też ankiety do dwóch tysięcy pracodawców, głównie do właścicieli spółek 
z o.o. oraz osób fi zycznych prowadzących własną działalność gospodarczą. 
Gotowość do zatrudnienia osoby karanej zadeklarowało 32,8% badanych; są to 
osoby, które uznają zatrudnienie za skuteczną formę resocjalizacji. Zauważono 
też zależność dotyczącą kategorii przestępstwa i czasu odbywania kary po-
zbawienia wolności, z powodu których pracodawcy niechętnie są nastawieni 
do zatrudniania skazanych. Za czynniki zwiększające szanse na zatrudnienie 
osoby karanej respondenci uznali refundację składek ZUS, subsydiowanie za-
trudnienia i dotacje oraz współpracę z kuratorem. 

W Działaniu II przygotowano analizę obecnego wsparcia osób skazanych 
w ramach systemu kurateli, penitencjarnego i organizacji pozarządowych 
wchodzących w skład partnerstwa. Przeprowadzono szkolenia funkcjona-
riuszy służb kuratorskiej i więziennej, którzy ukończyli studia podyplomowe 
z zakresu doradztwa zawodowego w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji 
w Lublinie. Absolwentami studiów jest 25 kuratorów zawodowych i 15 wycho-
wawców zakładów karnych. Dziesięciu psychologów więziennych i kuratorów 
z wykształceniem psychologicznym, odbyło 80-godzinne szkolenie z meto-
dologii IPD stosowanej przez doradców zawodowych, przygotowujące do 
indywidualnej pracy z osobą bezrobotną i poszukującą pracy. Psychologowie 
więzienni i kuratorzy Sądu Rejonowego w Lublinie przeprowadzili szkolenia 
z pierwszego kontaktu z osobą skazaną dla pracowników PUP. Pracownicy 
zgłębili wiedzę na temat specyfi ki pracy z osobą skazaną w warunkach izolacji 
więziennej i w środowisku otwartym pod dozorem kuratora. Do szkoleń zawo-
dowych skierowano skazanych z Zakładów Karnych w Hrubieszowie i Zamo-
ściu oraz dozorowanych kuratorów Sądu Rejonowego w Lublinie. Doradcy za-
wodowi „OIC Poland” i kuratorzy – absolwenci studiów z zakresu doradztwa 
zawodowego przeprowadzili diagnozę uczestników szkoleń. Szkolenia odby-
wały się na terenie Zakładów Karnych w Zamościu i Hrubieszowie, w ZDZ 
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w Lublinie i w Fundacji „OIC Poland”. Łącznie szkoleniem objęto 228 osób, ale 
tylko 193 osoby ukończyły kursy i podwyższyły swoje kwalifi kacje zawodowe. 
Przyczynami nieukończenia kursów były przeniesienia skazanych do innych 
jednostek, problemy związane z ich stanem zdrowia oraz frekwencja na zaję-
ciach wśród grupy wolnościowej. Po zakończeniu kursów skazani zostali objęci 
indywidualnym doradztwem zawodowym oraz pośrednictwem pracy. Kura-
torzy świadczyli pomoc w Punktach Aktywizacji Zawodowej, które powstały 
przy ZDZ w Lublinie i Chełmie. Punkty działały od kwietnia 2007 roku do 
marca 2008 roku. Ich działalność polegała na udzielaniu porad osobom skaza-
nym, kierowanych przez kuratorów, głównie poprzez pomoc w sporządzaniu 
dokumentów aplikacyjnych i pozyskiwaniu ofert pracy.

W Działaniu II opracowano procedurę wymiany informacji między służ-
bami w systemie wspierającym skazanych oraz zainicjowano współpracę 
ponadnarodową. W ramach tej współpracy kuratorzy brali udział w wizycie 
studyjnej w Wielkiej Brytanii, podczas której spotkali się z sekretarzem Part-
nerstwa Ponadnarodowego HIDAK – Lindą Pizzani-Williams, która była także 
kuratorem więziennym, a obecnie pracownikiem naukowym Instytutu Pracy 
Socjalnej Uniwersytetu w Cantenbury. Umowę Partnerstwa Ponadnarodowe-
go zawarto z partnerstwami z Niemiec, Austrii, Wielkiej Brytanii, Holandii, 
Węgier i Francji. W każdym z tych krajów odbyło się spotkanie partnerskie. 
Kuratorzy brali udział w konferencjach zorganizowanych w Amsterdamie, 
Budapeszcie, Wiedniu i Marsylii. Uczestniczyli aktywnie w grupie roboczej 
pod nazwą „Rozwój osobowy”, prezentując własne doświadczenia i studia 
przypadków swoich podopiecznych.

W Działaniu III w ramach wymiany doświadczeń i upowszechniania rezul-
tatów projektu odbyły się wizyty studyjne organizowane dla przedstawicieli 
służby więziennej, kuratorów okręgowych, prezesów sądów okręgowych i sę-
dziów penitencjarnych oraz publicznych służb zatrudnienia, a także seminaria 
dla dyrektorów zakładów karnych i powiatowych urzędów pracy wojewódz-
twa lubelskiego, które zakończyły się podpisaniem porozumienia dotyczącego 
współpracy i wymiany informacji. Członkowie Partnerstwa na rzecz Rozwoju 
„Wyjść na Prostą” brali udział w konferencjach krajowych organizowanych 
przez inne partnerstwa z tej samej grupy tematycznej (przez „Nową Drogę” 
i „Czarną Owcę”) oraz w zorganizowanej wspólnej konferencji pod hasłem: 
„Integracja społeczno-zawodowa skazanych” w dniach 26–27.02.2008 roku 
w Warszawie. Poza tym opracowano publikacje promujące rezultaty projektu. 

Założeniami efektywnego systemu wsparcia osób skazanych jest otrzymy-
wanie takiej samej pomocy niezależnie od miejsca wejścia do systemu (w urzę-
dzie pracy, u kuratora, w zakładzie karnym). Podstawą skutecznej pomocy 
jest wczesna diagnoza zawodowa, dająca podstawę do podpisania kontraktu 
i opracowania planu działania, który jest monitorowany przez specjalistę. In-
formacje są przekazywane do następnej instytucji przejmującej klienta. Proza 
to arkusz indywidualnego planu rozwoju zawodowego i podstawa wymiany 
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informacji w systemie reintegracji zawodowej skazanych. Wdrażanie rezulta-
tów projektu odbyło się głównie na poziomie lokalnym. Utworzenie krajowego 
modelu współpracy instytucji na rzecz readaptacji społecznej i aktywizacji za-
wodowej skazanych jest wręcz pożądane. Można w nim wykorzystać wypraco-
wane rezultaty oraz doświadczenia projektu „Wyjść na Prostą” oraz instytucji 
działających w innych krajach, np. Zespołów ETE w Anglii działających przy 
kuratorach, Centrów Probacji działających w Wiedniu i na Węgrzech, zakła-
dów socjalnych zatrudniających bezrobotnych w Wielkiej Brytanii (w hrab-
stwie Kent).

Kuratorzy sądowi uczestniczący w realizacji projektu wzbogacili metody-
kę pracy poprzez: 
1) podniesienie kwalifi kacji zawodowych i zdobycie nowych umiejętności 

potrzebnych w indywidualnej pracy z osobą bezrobotną, 
2) poznanie możliwości i perspektywy szerokiej współpracy z organizacjami 

pozarządowymi, 
3) poprawienie jakości współpracy ze służbami biorącymi udział we wsparciu 

skazanych na poziomie lokalnym i regionalnym, 
4) poznanie innowacyjnych form udzielania pomocy skazanym podczas wy-

miany doświadczeń na płaszczyźnie międzynarodowej. 
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Agnieszka Rusińska
Zastępca Kuratora Okręgowego Sądu Okręgowego w Poznaniu

Piotr Wojnowski
Kierownik II Zespołu kuratorskiej służby sądowej Sądu Rejonowego 
Poznań-Stare Miasto

Program Edukacyjno-KorekcyjnyProgram Edukacyjno-Korekcyjny
dla Sprawców Przemocy Domowej „Partner”dla Sprawców Przemocy Domowej „Partner”

Kuratorzy sądowi z Poznania od 2002 roku prowadzą działania na rzecz 
promowania i wprowadzania nowoczesnych metod resocjalizacji sprawców 
przemocy domowej. Program Edukacyjno-Korekcyjny dla Sprawców Przemo-
cy Domowej „Partner” powstał na bazie „Programu z Duluth”. Jego celem jest 
psychoedukacja osób stosujących przemoc w kierunku zmiany zachowań typu 
przemocowego na rzecz postawy partnerstwa i poszanowania wobec domow-
ników. Inspiracją do jego opracowania i wdrożenia było seminarium zorga-
nizowane przez Fundację im. Stefana Batorego oraz Stowarzyszenie „Sedno” 
w 2001 roku pod tytułem „Pomoc dla sprawców przemocy”, które prowadził 
Marek Prejzner z Polish-American Association w Chicago.

Program realizowany jest we współpracy z Zakładami Karnymi w Kozie-
głowach, Rawiczu, Gębarzewie i Aresztem Śledczym oraz Sądami Rejonowymi 
w Poznaniu i adresowany do pełnoletnich mężczyzn stosujących przemoc wobec 
partnerek. Do Programu kwalifi kowani są skazani prawomocnymi wyrokami 
za przestępstwo z art. 207 § 1 kodeksu karnego (lub inne przeciwko rodzinie 
i opiece, ze stwierdzeniem sprawstwa przemocy), zarówno korzystający z wa-
runkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności, jak i odbywają-
cy karę oraz warunkowo przedterminowo zwolnieni z odbycia reszty kary.

Do udziału w Programie w warunkach wolnościowych (przy warunkowym 
zawieszeniu kary lub warunkowym zwolnieniu) osoby skazane kierowane są 
przez sąd. Podejmujemy także pracę z osobami, które nie zostały skazane, a skie-
rowane do udziału w Programie przez pracowników socjalnych, kuratorów, 
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terapeutów, pracowników ośrodków interwencji kryzysowej lub inne osoby, 
które powzięły wiadomość o stosowaniu przez nich przemocy wobec osób naj-
bliższych. W warunkach izolacyjnych (w zakładzie karnym) propozycję udziału 
w programie przedstawiają skazanym psycholodzy w porozumieniu z wycho-
wawcami. Kandydaci do udziału w Programie muszą być zdrowi psychicznie 
oraz zachowywać abstynencję od alkoholu i innych środków odurzających.

Program realizowany jest w małych grupach warsztatowych. Obejmuje 
dwie sesje indywidualne i jedenaście grupowych. Zajęcia odbywają się raz 
w tygodniu; czas trwania jednej sesji wynosi sześć godzin dydaktycznych. 
Program w takim kształcie dostosowany jest przede wszystkim do realizacji 
w warunkach izolacyjnych. Ze względu na dużą rotację skazanych nie ma moż-
liwości prowadzenia w zakładzie karnym zajęć przez sześć miesięcy. W syste-
mie sześciomiesięcznym prowadzimy program w warunkach wolnościowych, 
czas trwania jednej sesji wynosi wtedy trzy godziny.

Program można realizować zarówno w systemie zamkniętym, w grupach 
o stałym składzie osobowym pracującym w jednym cyklu, 13 lub odpowiednio 
26 sesji, jak również w systemie otwartym – w trakcie trwania Programu do 
grupy dołączają nowi uczestnicy, każdy pozostaje w nim przez czas trwania 
13 lub 26 sesji.

Zajęcia w każdej grupie prowadzą kobieta i mężczyzna. W grupach korek-
cyjnych dla sprawców przemocy, ze względu na duży poziom zaprzeczania 
i manipulacji ze strony uczestników, konieczne jest prowadzenie zajęć przez 
dwie, ściśle współpracujące ze sobą osoby. Praca w duecie: kobieta i mężczy-
zna, jest korzystna z uwagi na fakt, że relacja pomiędzy prowadzącymi staje się 
dla uczestników modelowym przykładem komunikacji partnerskiej. Obecność 
kobiety podczas pracy korekcyjnej staje się dodatkowym czynnikiem konfron-
tującym, ważnym w procesie zmiany zachowania.

Mając pełną świadomość złożoności przyczyn przemocy domowej, kon-
centrujemy się na rozumieniu tego zjawiska jako wyuczonego i kształtowa-
nego społecznie oraz wzmacnianego kulturowo. Pozwala to na przyjęcie 
założenia, że poddając sprawcę odpowiednim oddziaływaniom, można 
niejako „oduczyć” go przemocy. Naczelnym celem Programu jest redukcja 
zachowań agresywnych u jego uczestników, kształtowanie postawy partner-
stwa i szacunku wobec kobiet oraz odpowiedzialności za popełnione czyny 
przemocowe.

Program ma charakter edukacyjno-korekcyjny. W części edukacyjnej sku-
piamy się na przekazaniu szerokiej wiedzy na temat zjawiska przemocy, a część 
korekcyjna ukierunkowana jest na zdobycie umiejętności niestosowania prze-
mocy, trening umiejętności społecznych i asertywności oraz naukę konstruk-
tywnego rozwiązywania sporów i korzystania ze wsparcia społecznego.

Warunkiem przyjęcia danej osoby do Programu jest przyznanie się do sto-
sowania przemocy wobec partnerki. Podczas sesji indywidualnych uczestnik 
zapoznaje się z celami i przebiegiem Programu, prowadzący natomiast z sytu-
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acją rodzinną i prawną skazanego. Przyjęcie do niego jest potwierdzone zawar-
ciem kontraktu na aktywny udział w sesjach grupowych. Uczestnik wypełnia 
następnie czterdziestoczteropunktowy „Kwestionariusz historii przemocy”, 
którego celem jest dokonanie wstępnej diagnozy problemu. Kwestionariusz 
służy ponadto do analizy i rozpoznania sygnałów czasowych, sytuacyjnych 
i fi zycznych, towarzyszących aktom przemocy. Stanowi wstęp do opracowa-
nia indywidualnego „planu bezpieczeństwa”, a w dalszej części Programu jest 
wykorzystywany do analizy cykliczności przemocy i poznania dynamiki wła-
snych zachowań przemocowych. Istotnym etapem pracy jest ukazanie cyklicz-
ności przemocy, gdyż sprawca traktuje ją jako odosobnione akty agresji, nie 
zauważa ciągłości i zależności pomiędzy nimi. Zrozumienie tego mechanizmu 
pozwala na skuteczniejsze zapobieganie nawrotom ataków.

W ramach „Planu Bezpieczeństwa” zadaniem uczestników jest rozpo-
znanie, jakie sytuacje są dla nich potencjalnymi wyzwalaczami agresji, które 
sygnały płynące z ciała informują o nadchodzącym ataku, oraz stworzenie 
na podstawie tej wiedzy planu działania alternatywnego dla zastosowania 
przemocy, rodzaju „instrukcji”: jak postępować, aby zminimalizować ryzyko 
wystąpienia aktu agresji.

Jednym z elementów „Planu Bezpieczeństwa” jest nauka umiejętności 
stosowania tzw. przerwy na ochłonięcie w celu rozładowania napięcia, które 
gromadzi się w czasie trwania konfl iktu, tak żeby można było nadal prowadzić 
rozmowę w sposób nieraniący (fi zycznie i słownie) drugiej osoby zaangażowa-
nej w konfl ikt. Nabycie umiejętności stosowania przerwy ułatwia zapobieżenie 
aktom przemocy, dlatego zalecane jest wprowadzenie tego elementu w po-
czątkowym etapie Programu. „Plan Bezpieczeństwa” podlega stałej ewaluacji, 
a jego skuteczność poddawana jest ocenie w trakcie trwania Programu.

Kolejnym elementem Programu jest przekazanie uczestnikom wiedzy na 
temat przemocy: jakie są jej rodzaje, formy i dynamika. Przemoc rozumiemy 
jako działanie intencjonalne, a jej dokonanie jako akt świadomego wyboru. 
Następnie koncentrujemy się na ujawnieniu negatywnych norm i wzorców 
kulturowych wykorzystywanych do wspierania postaw dominacji, władzy 
i kontroli sprawcy nad ofi arą. Analizie podlega także znaczenie stereotypów 
na temat tożsamości mężczyzny, a także ról męskich i kobiecych.

Przyjmujemy założenie, że sprawca jest odpowiedzialny za czyny, których 
dokonuje, i musi tę odpowiedzialność zaakceptować, nie jest jednak odpowie-
dzialny za normy, które zostały mu wpojone. Związki oparte na wyższości 
mężczyzny nad kobietą są często akceptowane społecznie, a postawa domina-
cji wspierana kulturowo. W tym kontekście kluczowym elementem w procesie 
zmiany jest zrozumienie, że celem stosowania przemocy jest uzyskanie przez 
sprawcę władzy i kontroli nad ofi arą.

Dużo miejsca w Programie zajmuje nauka nowych konstruktywnych za-
chowań będących alternatywą dla zachowań przemocowych. Służą temu wy-
kłady oraz ćwiczenia poświęcone między innymi zachowaniom asertywnym, 
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nowym sposobom rozwiązywania problemów, zasadom sprawiedliwej kłótni 
oraz nauce umiejętności prawidłowej komunikacji. Uczestnicy przechodzą 
trening umiejętności aktywnego słuchania, poznają podstawowe zasady nego-
cjacji i właściwego rozwiązywania sporów. Ważnym elementem na tym etapie 
pracy jest wskazanie klientom możliwości korzystania ze wsparcia społeczne-
go w celu zapobieżenia ich izolacji i wykluczenia.

Tematem podsumowującym zajęcia jest przyjęcie przez sprawców pełnej 
odpowiedzialności za popełnione czyny. To etap pracy, w którym uczestnik 
powinien wziąć odpowiedzialność za popełnione przez siebie akty przemocy 
i być gotowym do poniesienia konsekwencji swych czynów oraz zadośćuczy-
nienia ofi arom – odejść od zaprzeczania aktom przemocy i minimalizowania 
ich, obwiniania partnerki oraz stosowania innych mechanizmów obronnych. 
Jest to czas uzyskiwania przez klienta kontaktu z uczuciem winy, wstydu i żalu, 
a także empatii wobec ofi ar.
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Udział osadzonych w opiece paliatywno-hospicyjnej Udział osadzonych w opiece paliatywno-hospicyjnej 
jako przykład programu resocjalizacji i readaptacji jako przykład programu resocjalizacji i readaptacji 
społecznej skazanychspołecznej skazanych

W Polsce uwypuklenia wymagają programy polegające na zatrudnianiu 
osób pozbawionych wolności jako wolontariuszy niosących bezpośrednią 
pomoc osobom najbardziej potrzebującym. W czerwcu 2009 roku Polska 
otrzymała Kryształową Wagę Wymiaru Sprawiedliwości – prestiżową nagro-
dę przyznawaną przez Komisję Europejską i Radę Europy, za cykl projektów 
resocjalizacyjnych związanych z pomocą osobom w kryzysie, w tym szcze-
gólnie za zaangażowanie w opiekę paliatywno-hospicyjną w ramach projek-
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tu pt. „Wolontariat skazanych w Polsce”. To zadanie, realizowane w ramach 
Funduszu Inicjatyw Obywatelskich z zakładami karnymi i ośrodkami palia-
tywno-hospicyjnymi z całego kraju, ukazało możliwość współpracy zakładów 
karnych z hospicjami i domami pomocy społecznej. Ogólnopolski program 
Fundacji Hospicyjnej „WHAT – Wolontariat Hospicyjny jako narzędzie Akcep-
tacji i Tolerancji dla osób opuszczających placówki penitencjarne” powstał na 
bazie sześcioletnich doświadczeń współpracy pomiędzy Zakładem Karnym 
w Gdańsku Przeróbce a Hospicjum im. Ks. E. Dutkiewicza SAC w Gdańsku1. 
Doświadczenia hospicyjne zebrała i przekazała w ramach tego programu kil-
kunastu ośrodkom w Polsce Fundacja Hospicyjna. Skazani z Zakładu Karnego 
w Gdańsku Przeróbce w latach 2002–2003 pomagali w końcowym etapie bu-
dowy Domu Hospicyjnego im. Ks. E. Dutkiewicza SAC, a następnie budynku 
wolontariatu hospicyjnego2. Pomagali również w bieżącym działaniu i utrzy-
maniu instytucji, dbając o czystość w domu hospicyjnym, bieżące naprawy 
oraz pielęgnację ogrodu. W 2004 roku w hospicjum umierał więzień z zakładu 
karnego. Troska i zainteresowanie skazanych umierającym w hospicjum ko-
legą skłoniła dyrektora tego ośrodka do podjęcia próby włączenia więźniów 
w pomoc nad pacjentami. Zaczęto przysposabiać wyselekcjonowanych więź-
niów do zadań sanitariusza asystującego pielęgniarkom, tworząc w ten sposób 
podwaliny programu zaangażowania skazanych do bezpośredniej opieki nad 
ciężko chorymi i umierającymi w opiece paliatywno-hospicyjnej3.

Program WHAT – Fundacja HospicyjnaProgram WHAT – Fundacja Hospicyjna4

Obopólne korzyści z wyżej opisanej współpracy zainspirowały ks. Piotra 
Krakowiaka SAC, dyrektora hospicjum i Fundacji Hospicyjnej, do przeniesienia 
tych doświadczeń na grunt całego kraju i stworzenia profesjonalnego progra-
mu na rzecz reintegracji społecznej więźniów przez wolontariat hospicyjny. Po-
zyskane środki fi nansowe z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich pozwoliły zor-
ganizować w październiku 2008 roku szkolenia dla 12 ośrodków hospicyjnych 
oraz funkcjonariuszy Służby Więziennej z jednostek penitencjarnych w tych 
miejscowościach, gdzie znajdują się ośrodki paliatywno-hospicyjne. Szkolenie 
mające na celu zainicjowanie współpracy więzienno-hospicyjnej dotyczyło 

1 Por. Nasze akcje – więźniowie w hospicjum, „Hospicjum to też Życie” 2008, nr 1, s. 12.
2 Por. P. Krakowiak, Więźniowie w hospicjum [w:] P. Krakowiak (red.), Dzieje pallotyńskiego 

hospicjum w Gdańsku 1983–2008, Gdańsk 2008, s. 135–138.
3 Por. P. Krakowiak, Wolontariat osadzonych w zakładach karnych [w:] P. Krakowiak, A. Mo-

dlińska, J. Binnebesel (red.), Podręcznik koordynatora wolontariatu hospicyjnego, Gdańsk 2008, 
s. 53–57.

4 Program WHAT – Wolontariat Hospicyjny jako narzędzie Akceptacji i Tolerancji dla 
osób opuszczających placówki penitencjarne. Fundacja Hospicyjna 2008–2009: www.hospi-
cja.pl, zakładka „Projekt Więźniowie”.
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zasad współpracy, aspektów prawnych i doboru więźniów do wolontariatu 
hospicyjnego. Spotkanie zorganizowano w hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza 
w Gdańsku i w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Gdańsku.

W ramach projektu WHAT zostało przeszkolonych 15 osób (personel) 
z ośrodków paliatywno-hospicyjnych oraz 276 osób (personel) z ośrodków 
penitencjarnych.

Zrealizowano również drugi etap projektu. 12 jednostek penitencjarnych 
podjęło próbę realizacji projektu WHAT wraz z ośrodkami opieki paliatywnej. 
Zakładami karnymi i aresztami śledczymi, które wzięły udział w projekcie 
WHAT, były:
 1) AŚ w Gdańsku,
 2) AŚ w Poznaniu,
 3) AŚ Warszawa Służewiec, 
 4) AŚ w Inowrocławiu, 
 5) AŚ w Suwałkach,
 6) ZK w Gdańsku Przeróbce, 
 7) ZK w Koszalinie, 
 8) ZK w Bydgoszczy Fordonie,
 9) ZK w Siedlcach, 
10) ZK w Gorzowie Wielkopolskim,
11) ZK nr 2 we Wrocławiu,
12) ZK nr 2 w Łodzi.

Podczas trwania projektu 24 osoby pochodzące z otwartego lub półotwar-
tego zakładu karnego zostały wolontariuszami hospicyjnymi w ośrodkach 
paliatywno-hospicyjnych. W siedmiu hospicjach na stałe pracuje po dwóch 
wolontariuszy – skazanych (w dni robocze, sześć–osiem godzin dziennie). 
W pozostałych ośrodkach pracuje jedna, cztery i pięć osób. Wolontariusze po-
magają głównie w pielęgnacji chorych, czynnościach porządkowych, towarzy-
szeniu oraz spacerach z pacjentami.

W trakcie trwania projektu WHAT 313 osób wzięło udział w zajęciach dla 
więźniów – kandydatów do wolontariatu hospicyjnego. Podczas spotkań pra-
cownicy ośrodków paliatywno-hospicyjnych prezentowali fi lm o hospicjum, 
przybliżający specyfi kę pomocy hospicyjnej i wolontariatu medycznego. Następ-
nie więźniowie wypełniali ankiety dotyczące decyzji zostania wolontariuszem; 
279 osób, czyli 89% skazanych, zadeklarowało chęć zostania wolontariuszem, 
a 34 osoby (11%) odpowiedziało na pytanie negatywnie. Więźniowie w więk-
szości odmowę zaangażowania w wolontariat tłumaczyli swoją słabą psychiką 
i niedojrzałością do nawiązywania relacji z chorymi osobami. Przedstawione 
fragmenty wypowiedzi pozwolą przybliżyć ich nastawienie5:

5 Badania ankietowe. Program WHAT – Wolontariat Hospicyjny jako narzędzie Ak-
ceptacji i Tolerancji dla osób opuszczających placówki penitencjarne. Fundacja Hospicyjna 
i Zakład Karny Gdańsk – Przeróbka 2009: www.hospicja.pl.
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1) „ciężko mi patrzeć na cierpienia, które przechodzą ludzie w hospicjum”;
2) „moja narzeczona pracuje w takim hospicjum i wiem, że to ciężka praca 

i bardzo odpowiedzialna”;
3) „boję się więzi z ludźmi, którzy mają opuścić życie doczesne”;
4) „zbyt dużo razy widziałem jak moi bliscy umierali”;
5) „bo człowiek tam musi być cierpliwy, dobry i mądry by pojąć, po co tam 

jest”; 
6) „nie potrafi ę się opiekować takimi osobami, osoby te potrzebują szczegól-

nej cierpliwości i opieki”.
Natomiast motywy chęci zaangażowania się w wolontariat hospicyjny 

były różnorodne. Spośród wymienianych przez skazanych dominowały nastę-
pujące6:
1) chęć pomagania innym; 
2) zdobycie kwalifi kacji przydatnych do życia na wolności;
3) przemiana duchowa;
4) odkupienie swoich win;
5) przeżycia osobiste (np. ciężka choroba w rodzinie);
6) nadanie sensu nudnemu życiu podczas odbywania kary poprzez kontakt 

z ludźmi na wolności;
7) podjęcie wyzwania i udowodnienie sobie i innym swojej wartości. 

Informacje przekazane przez personel hospicyjny dotyczące relacji z wo-
lontariuszami – więźniami są pozytywne, podobnie reagują na ich obecność 
inni wolontariusze oraz chorzy i ich bliscy. Nie zgłoszono żadnych sytuacji 
konfl iktowych, a w sytuacjach jakichkolwiek podejrzeń czy wątpliwości wy-
chowawcy z zakładów karnych reagowali pomocą lub rozmowami ze skaza-
nymi. Wolontariusze z zakładów karnych zostali stopniowo zaakceptowani 
przez zespoły opiekuńcze. Wielokrotnie też zgłaszali chęć przedłużenia swoje-
go czasu pracy na rzecz chorych lub przychodzili w ramach wolontariatu także 
po zakończeniu odbywania kary. 

Wolontariat skazanych w hospicjach i projekt WHAT cieszą się również 
dużym zainteresowaniem mediów regionalnych, ogólnopolskich i zagranicz-
nych. Międzynarodowy biuletyn „Hospice Information” opublikował informa-
cje o tym innowacyjnym działaniu wolontariuszy7, a liczne rozgłośnie radiowe 
i telewizyjne oraz tytuły prasowe poświęciły zagadnieniu readaptacji przez 
pomoc umierającym wiele miejsca na swoich antenach i łamach8.

6 Badania ankietowe. Program WHAT – Wolontariat Hospicyjny jako narzędzie Ak-
ceptacji i Tolerancji dla osób opuszczających placówki penitencjarne. Fundacja Hospicyjna 
i Zakład Karny Gdańsk – Przeróbka 2009: www.hospicja.pl; por. M. Muskała, Więź osadzonych 
recydywistów ze środowiskiem, Poznań 2006.

7 M. Switala, P. Krakowiak, Sentenced to Care, „Hospice Information Biulletin” 2007, 6(1).
8 Por. Media o wolontariuszach więźniach, www.hospicja.pl, zakładka „Projekt Więźniowie”.
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Wielostronne korzyści wynikające z programu WHATWielostronne korzyści wynikające z programu WHAT

Nadszedł czas na podsumowanie efektów realizacji programu WHAT 
i na zastanowienie się, jak jeszcze wykorzystać walory edukacyjne hospicjów 
w procesie resocjalizacji i reintegracji społecznej osób pozbawionych wolności 
poprzez bezpośredni ich kontakt z osobami chorymi terminalnie. Dotych-
czasowa współpraca z placówkami penitencjarnymi z całej Polski w ramach 
realizacji tego programu wskazuje, że jest to właściwa forma holistycznego 
oddziaływania na więźniów przebywających w zakładach penitencjarnych, 
kształtująca w nich wolę współpracy na rzecz dobra własnego i innych oraz 
przynosząca widoczne już teraz korzyści w wymiarze osobowym. 

Kontynuacja tych działań wobec osób skazanych po wyjściu z zakładu 
penitencjarnego przez okres nadzoru kuratorskiego w wymiarze wskazanym 
przez sąd przyniosłaby także rezultaty w wymiarze społecznym – ogranicze-
nie powrotu tych osób na drogę przestępczości i zwiększenie bezpieczeństwa 
społecznego w danej społeczności lokalnej. Z wstępnych badań ankietowych 
programu WHAT wynika, że włączenie pensjonariuszy zakładów penitencjar-
nych do zespołu hospicyjnego, spotkanie z cierpiącym człowiekiem u kresu 
jego życia i jego rodziną wyraźnie wpływa na poprawę ich funkcjonowania 
psychospołecznego. Pozytywne efekty tego programu powinny być więc 
utrwalane i wzmacniane także po wyjściu skazanych na wolność, a także 
empirycznie zbadane, aby potwierdzić zachodzące w ich osobowości i zacho-
waniu zmiany pod wpływem doświadczania cierpienia chorego terminalnie. 
Program ten ma więc wymiar praktyczny, realny, spełniający oczekiwania 
działań o charakterze resocjalizacyjnym i readaptacyjnym. 

Podążając za stwierdzeniem, że resocjalizacja to prawo skazanego, a nie 
przymus, dojdziemy do wniosku, że oddziaływania wychowawcze podej-
mowane w procesie resocjalizacji wobec skazanego i skazany dobrowolnie 
się tym oddziaływaniom poddający to współdziałanie, które staje się naj-
większą gwarancją powodzenia działań prowadzonych w ramach progra-
mu WHAT – to olbrzymi walor tego programu, którego wartość dostrzegły 
już systemy penitencjarne w innych krajach. Analizując korzyści programu 
w aspekcie resocjalizacyjnym, należy podkreślić, że wolontariat hospicyjny 
jest formą działalności zwiększającą szanse osób pozbawionych wolności na 
równouprawniony ich udział w życiu rodzinnym, społecznym i zawodowym, 
ponieważ:
1) pozwala na doświadczanie życia w wymiarze ludzkiego cierpienia i nie-

uniknionej śmierci, a ludzki wymiar aktywności poprzez pracę na rzecz 
drugiego człowieka powoduje zmianę mentalności skazanego oraz wzbu-
dza w nim refl eksje nad sensem życia i pożądanymi społecznie warto-
ściami, które zaczyna dostrzegać także w postępowaniu własnym, a nie 
tylko u innych;
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2) działalność wolontarystyczna sprawia, że art. 67 § 1 kkw9, określający cel 
odbywania kary pozbawienia wolności, który brzmi następująco: „wzbu-
dzenie w skazanym woli współdziałania w kształtowaniu jego społecznie 
pożądanych postaw, w szczególności poczucia odpowiedzialności oraz 
potrzeby przestrzegania porządku prawnego i tym samym powstrzymy-
wania się od powrotu do przestępstwa” – staje się możliwy do urzeczy-
wistnienia; wolontariat uczy bowiem odpowiedzialności za własne czyny, 
tak potrzebnej w procesie readaptacji i reintegracji po wyjściu na wolność;

3) praca w hospicjum zmniejsza skutki psychiczne związane z izolacją wię-
zienną (między innymi bierność zawodową więźniów), zapobiega obniże-
niu u nich sprawności psychomotorycznej i braku koncentracji, a co za tym 
idzie, zapobiega obniżeniu samooceny, zwiększeniu wrażliwości na opinię 
oraz krytykę innych. Aktywna postawa, zaangażowanie na rzecz dobra 
drugiego człowieka zmniejsza zachowania agresywne u więźnia;

4) praca wolontariacka – dobrowolna, poparta własną aktywnością, kontro-
lowana przez samego więźnia – sprawia, że zaczyna utrwalać się u niego 
przekonanie o możliwości wpływu na przebieg i organizację własnego 
życia – praca w hospicjum koncentruje się na rozpoznawaniu i realizacji 
potrzeb chorego (więzień może wykazać się własną inicjatywą w tym za-
kresie); 

5) w hospicjum więzień nabywa niezbędnych do prawidłowego funkcjono-
wania społecznego umiejętności społecznych: nawiązywania i podtrzymy-
wania kontaktu interpersonalnego. Ośrodek opieki paliatywno-hospicyj-
nej to miejsce, w którym komunikacja staje się kluczem do rozpoznawania 
potrzeb i pragnień chorego, a przez to ukazuje skazanemu ważność ko-
munikacji w zaspokajaniu potrzeb życiowych nie tylko swoich, ale przede 
wszystkim drugiej osoby;

6) wolontariat hospicyjny może zapobiec bierności zawodowej skazanego na 
wolności, bo przyczynia się do zmniejszenia defi cytów w sferach: 
– poznawczej (np. mam wpływ na swoje zdrowie i życie, mogę je kontrolo-

wać),
– motywacyjnej (dobrowolna, nieodpłatna działalność też przynosi satys-

fakcję),
– emocjonalnej (mniej depresji, apatii, uczucia zmęczenia, wrogości wobec 

innych i siebie);
7) wolontariat hospicyjny uczy dialogu, partnerstwa i czynnego uczestnictwa 

we wspólnych przedsięwzięciach, opartych na realizacji wspólnego celu, 
jakim jest dobro chorego terminalnie. Każdy jest w tym działaniu równo-
prawnym członkiem zespołu hospicyjnego, czuje się potrzebny. Rodzinna

9 Ustawa z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 1997 r. Nr 90 poz. 557, 
z późn. zm.), art. 67 § 1 kkw.
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atmosfera hospicjum sprawia, że nikt nie czuje się tam samotny. Po wyjściu 
na wolność ktoś na pewno czeka na wolontariusza więziennego hospi-
cjum – chorzy, personel oraz inni wolontariusze. Ta świadomość niweluje 
samotność tak często odczuwaną przez więźniów wychodzących na wol-
ność z placówek penitencjarnych;

 8) praca w hospicjum uczy pracy zespołowej, pracy partnerskiej ukierunko-
wanej na wspólny cel – dobro pacjenta terminalnie chorego poprzez:
– współdziałanie,
– współodpowiedzialność,
– współodczuwanie,
– wspólne dobro – jakość życia chorego. Hospicjum to takie miejsce, w któ-

rym zapomina się o sobie, a myśli się tylko o drugim człowieku i o jego 
godności;

 9) wolontariat hospicyjny przełamuje stereotypy o więźniach i więziennic-
twie jako instytucji. Udział społeczeństwa w życiu więziennym i postawa 
więźniów wobec innych na zewnątrz (chorych, personelu hospicyjnego) 
buduje pozytywny wizerunek społeczny tych osób (redukcja złych skut-
ków odrzucenia przez społeczność lokalną skazanego po wyjściu z zakła-
du karnego);

10) wolontariusz hospicyjny przechodzi szkolenie, które może stać się na wol-
ności gwarancją podjęcia pracy zarobkowej w różnych instytucjach opie-
kuńczych (zdobywa nowe umiejętności – sprawowania opieki nad osobą 
chorą). To bardzo ważny aspekt prowadzonego programu, bo przyczynia 
się do poprawy sytuacji osób odbywających karę pozbawienia wolności na 
trudnym dla tej grupy osób rynku pracy;

11) wolontariat hospicyjny jest formą działalności, która powinna znaleźć 
swoje stałe miejsce w strategii rozwiązywania problemów społecznych 
każdej społeczności lokalnej – w działaniach polityki społecznej o charak-
terze:
– prewencyjnym (edukacja młodzieży i personelu placówek penitencjar-

nych),
– wczesnej interwencji (diagnozowanie problemów skazanego i podjęcie 

działań programowych/terapeutycznych jeszcze w czasie odbywania 
kary pozbawienia wolności oraz w czasie pobytu na wolności),

– interwencji kryzysowej (sytuacją kryzysową jest opuszczenie zakładu 
karnego),

– w integracji społecznej i zawodowej jako forma działalności zapobiega-
jącej wykluczeniu społecznemu i marginalizacji tych osób oraz skutkom 
tego wykluczenia poprzez kształtowanie umiejętności uczestniczenia 
w życiu społeczności lokalnej i pełnieniu w sposób pożądany ról spo-
łecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu.
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Współpraca różnych instytucjiWspółpraca różnych instytucji

Szanse osób pozbawionych wolności na ich równouprawniony udział 
w życiu rodzinnym, społecznym i zawodowym, czyli pozytywny efekt pro-
cesu reintegracji społecznej jest możliwy do osiągnięcia i tym większy, kiedy 
w społeczności lokalnej na rzecz tego procesu będzie współpracować wiele 
podmiotów, a ich działania będą planowe, systemowe i ciągłe. Ważną rolę 
w tych działaniach społecznych powinny odgrywać:
– Rada Terenowa do spraw Społecznej Readaptacji,
– okręgowy inspektorat służby więziennej,
– zakłady karne i areszty śledcze znajdujące się w danym województwie,
– biuro kuratora okręgowego sądu okręgowego,
– zespoły kuratorskiej służby sądowej sądów rejonowych w okręgu sądu 

okręgowego,
– policja państwowa,
– powiatowe urzędy pracy,
– jednostki samorządu terytorialnego,
– regionalne ośrodki polityki społecznej,
– ośrodki pomocy społecznej,
– zakłady doskonalenia zawodowego i inne placówki edukacyjne wyrównu-

jące szanse edukacyjne osób skazanych na karę pozbawienia wolności,
– placówki opiekuńczo-wychowawcze i resocjalizacyjne,
– podmioty publicznej i niepublicznej ochrony zdrowia – placówki opieki 

paliatywnej, 
– hospicja, ośrodki opiekuńczo-rehabilitacyjne, placówki lecznictwa specjali-

stycznego,
– instytucje społeczno-gospodarcze – organizacje pozarządowe, fundacje, 

związki wyznaniowe i kościelne, przedsiębiorcy, pracodawcy, 
– inne instytucje działające w społeczności lokalnej na rzecz osób przebywa-

jących i opuszczających placówki resocjalizacyjne i penitencjarne.

Rola kuratorów sądowych i możliwości współpracyRola kuratorów sądowych i możliwości współpracy
z opieką paliatywno-hospicyjnąz opieką paliatywno-hospicyjną

W całym postępowaniu systemowym na rzecz tych osób najistotniejszą 
rolę mają do odegrania kuratorzy sądowi, którzy w myśl ustawy (art. 115 § 13 
pkt. 3 kk)10 są funkcjonariuszami publicznymi, pełniącymi swoje obowiązki 
w jednym zespole kuratorskiej służby sądowej, realizujący określone przez 

10 Ustawa z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553, z późn. 
zm.), art. 115 § 13, pkt. 3 kk.
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prawo zadania o charakterze wychowawczo-resocjalizacyjnym, diagnostycz-
nym, profi laktycznym i kontrolnym, związane z wykonywaniem orzeczeń 
sądu. Kuratorzy sądowi wykonują swoje zadania zarówno w środowisku osób, 
których dotyczy postępowanie, czyli podopiecznych, w miejscu ich zamiesz-
kania, jak i na terenie zakładów zamkniętych i placówek ich pobytu, w szcze-
gólności na terenie zakładów karnych, placówek opiekuńczo-wychowawczych 
oraz leczniczo-rehabilitacyjnych. To właśnie ta grupa zawodowa jest najlepiej 
merytorycznie przygotowana, dzięki dużej wiedzy społecznej i holistycznej 
świadomości socjologicznej, do pełnienia zadań o charakterze wychowaw-
czym, opiekuńczym i terapeutycznym w otwartym systemie resocjalizacji 
osób, które odbyły karę pozbawienia wolności11. Kuratorzy sądowi są grupą 
zawodową, dzięki której możliwy jest dalszy kontakt z osobą, która odbywa-
ła karę pozbawienia wolności i brała udział w programie WHAT oraz z jego 
środowiskiem rodzinnym. Wymienione wcześniej korzyści płynące z progra-
mu WHAT dla tych osób i społeczeństwa są na tyle wartościowe, że powinny 
zainteresować kuratorów sądowych, którzy poprzez swoją pracę w otwartym 
systemie resocjalizacji mogą przyczynić się do pogłębienia i umocnienia efek-
tów tego programu (do skutecznejreintegracji społecznej).

Kuratorzys Sądowi w dalszym etapie realizacji programu WHAT mogą 
odegrać znaczącą rolę, ponieważ stanowią na każdym etapie procesu resocja-
lizacji skazanego „oś trójstronnej interakcji”12 pomiędzy osobą dozorowaną, 
jej środowiskiem rodzinnym a ośrodkiem paliatywno-hospicyjnym jako jed-
ną z instytucji świadczącą wsparcie i pomoc na rzecz osoby, która odbywała 
karę pozbawienia wolności. Kurator sądowy, działając na rzecz dobra osoby 
opuszczającej placówkę penitencjarną zgodnie z art. 11, pkt. 3 ustawy o kura-
torach sądowych13, jest zobowiązany do współpracy z różnymi podmiotami 
działającymi w środowisku lokalnym na rzecz tych osób, co wskazuje na fakt, 
że istnieją solidne podstawy prawne do współpracy, także długoterminowej 
(wspólnej realizacji programów partnerskich). Do głównych zadań kuratora 
należy takie oddziaływanie wychowawcze, którego celem jest wspieranie ska-
zanego w procesie wzbogacania swojej osobowości poprzez zachęcanie go do 
podejmowania dalszych wysiłków w tym zakresie. Powinien także zachęcać 
więźnia do wolontariatu jeszcze w czasie odbywania kary, a potem motywo-
wać go do tego w czasie nadzoru kuratorskiego po jego wyjściu z placówki 
penitencjarnej, już w otwartym systemie resocjalizacji. Hospicja mogą w tym 
systemie stać się elementem zorganizowanego przez kuratora sądowego zaple-

11 K. Sawicka, Model kurateli sądowej, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Kryminologicz-
nego” 1996, nr 5.

12 K. Gromek, Komentarz do ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Kuratorzy Sądowi, Warszawa 
2002, s. 7.

13 Ustawa z 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1071, 
z późn. zm.), art. 11 pkt. 3.
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cza wykonawczego do sprawnego wykonywania orzeczeń sądu, zarówno pod 
względem formalno-prawnym, jak i merytorycznym, czyli spełniającego cel 
nadzoru wskazanego przez sąd – oddziaływań resocjalizacyjnych, np. w posta-
ci odpowiedniej liczby miejsc pracy odpłatnej i/lub nieodpłatnej dla skazanego 
czy byłego więźnia (uczestnika programu WHAT).

Ośrodki paliatywno-hospicyjne mogą być także zapleczem współpracy dla 
otwartego systemu resocjalizacji w zakresie:
1) stworzenia lepszych warunków do adaptacji i readaptacji w społeczności 

lokalnej osoby skazanej po wyjściu z placówki penitencjarnej dzięki walo-
rom edukacyjnym i terapeutycznym hospicjum. Atmosfera panująca w tych 
instytucjach, z którymi styka się skazany jeszcze w czasie odbywania kary 
pozbawienia wolności (w systemie zamkniętej i półotwartej resocjalizacji), 
pełna zrozumienia, tolerancji, empatii i miłości do drugiego człowieka, a co 
najważniejsze, pełna szacunku do każdego człowieka, daje fundamentalne 
podstawy do budowania na wolności właściwych relacji z bliskimi i inny-
mi ludźmi, czyli większe gwarancje pełnienia ról społecznych w granicach 
norm społecznych. Umiejętność bycia opiekunem osoby chorej (obdarzo-
nym jej zaufaniem) nabyta w hospicjum w ramach programu WHAT, a tak-
że umiejętność współpracy zespołowej oraz brania współodpowiedzialno-
ści za swoje działania może wskazywać, że u więźnia ukształtowały się 
dobre podstawy do równoprawnego uczestniczenia na wolności w życiu 
środowiska lokalnego;

2) rozpoznawania potrzeb i problemów skazanego/dozorowanego w celu 
podjęcia planowanych działań poprawczych (pomoc w ich rozwiązywaniu 
i pokonywaniu trudności wynikających z braku dostatecznych umiejętno-
ści społecznych czy kompetencji zawodowych);

3) zdobywania lub podnoszenia kwalifi kacji zawodowych – „opiekuńczych”, 
które znajdują popyt na trudnym dla byłych więźniów rynku pracy;

4) kształtowania u skazanego umiejętności społecznych – przede wszystkim 
komunikacyjnych, tak ważnych dla prawidłowego funkcjonowania spo-
łecznego;

5) zmniejszania przez wpływ środowiska hospicyjnego u skazanych obja-
wów reakcji na sytuację kryzysową, jaką jest opuszczenie zakładu karne-
go14. Sytuacja ta spowodowana jest zmianami w osobowości więźnia i jego 
sytuacji życiowej, będących następstwem długotrwałej izolacji. Kryzys ten 
niewątpliwie zmniejsza przynależność do społeczności hospicyjnej, bo 
u skazanego można zaobserwować większą motywację do przezwycięża-
nia problemów, co niewątpliwie sprzyja pracy kuratora sądowego. Perso-
nel ośrodka paliatywno-hospicyjnego przyczynia się w znacznym stopniu 
do zmniejszenia u skazanych stanów lękowych, osłabienia poczucia bez-

14 J.E. Bell, Family Group Therapy, London 1971.
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radności i braku bezpieczeństwa dzięki ich świadomości braku samotno-
ści i możliwości kontynuowania więzi ze środowiskiem hospicyjnym po 
opuszczeniu murów zakładu karnego (mobilizacja sił wewnętrznych i ze-
wnętrzna).
Podsumowując wspólne płaszczyzny działania na rzecz readaptacji i re-

integracji społecznej skazanych na karę pozbawienia wolności organów postę-
powania wykonawczego i ośrodków opieki nad chorymi, należy podkreślić, że 
w opiece paliatywno-hospicyjnej, dzięki programowi WHAT, skazani, pełniąc 
nową funkcję – wolontariusza medycznego (pomagając bezpośrednio przy 
pacjentach) albo akcyjnego (pomagając w akcjach charytatywnych) w sposób 
dobrowolny, zaangażowany, empatyczny i odpowiedzialny – wykazują pierw-
sze oznaki gotowości do pełnienia nowych ról społecznych. Czasem wykazują 
także gotowość do dokonania zmiany społecznej w swoim życiu (np. dotych-
czasowego zawodu) oraz zdolność asymilacji do nowych układów społecznych 
potwierdzających możliwość osiągnięcia celów wychowawczych (resocjali-
zacyjnych) przez kuratora sądowego w swojej pracy z dozorowanym. Są to 
czynniki warunkujące pozytywne pełnienie nowych ról społecznych przez 
skazanych po wyjściu na wolność w swoim środowisku rodzinnym i lokalnym 
(mniejszy lęk przed zmianą pełnienia ról społecznych lub przed ich ponow-
nym podziałem). 

Aby proces readaptacji i reintegracji osoby opuszczającej placówkę peni-
tencjarną zakończył się powodzeniem i aby nie zaprzepaścić szans uzyskanych 
dzięki uczestnictwu skazanego w programie WHAT, konieczna jest dalsza 
współpraca w programie poprawczym na rzecz tych osób placówek paliatywno-
-hospicyjnych w skali lokalnej i ogólnopolskiej oraz środowiska kuratorów są-
dowych, a z nim różnych podmiotów i instytucji, bez których uzyskanie celu 
pracy resocjalizacyjnej jest utrudnione, a często nawet niemożliwe15. 

Grupa zawodowa kuratorów sądowych jest najlepiej przygotowana do pro-
wadzenia oddziaływań resocjalizacyjnych – wychowawczych, opiekuńczych 
i terapeutycznych. Na pewno dzięki swoim umiejętnościom zawodowym 
podtrzyma u skazanego, który opuścił placówkę penitencjarną, motywację do 
dalszych działań poprawczych, w tym także wolontariackich, do aktywności 
społecznej i zawodowej oraz działań związanych z realizacją nowych ról spo-
łecznych.

Wspólnym zadaniem wymienionych w tym opracowaniu podmiotów 
i instytucji powinna być współpraca w zakresie udzielania wsparcia i po-
mocy osobom skazanym na karę pozbawienia wolności w rozwiązywaniu 
najważniejszych problemów utrudniających ich readaptację i reintegrację 
społeczną już w trakcie odbywania kary, jak również po jej zakończeniu. 
Opieka paliatywno-hospicyjna może zatem odegrać znaczącą rolę w systemie 

15 Z. Ostrihanska, A. Greczuszkin, Praca z indywidualnym przypadkiem w nadzorze rodzinnego 
kuratora sądowego, Lublin 2000, s. 9–12.
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resocjalizacji – zarówno w systemie zamkniętym, jak i otwartym – dzięki 
swoim walorom edukacyjnym, wychowawczym i terapeutycznym, a szcze-
gólnie ciągłemu kontaktowi pracowników i wolontariuszy z granicznymi sy-
tuacjami egzystencjalnymi, niepozwalającymi być obojętnym na nie żadnemu 
człowiekowi.

ZakończenieZakończenie

Odnośnie do przedstawionego wyżej zagadnienia można stwierdzić, że 
jest to ciągle niezbyt częste spotkanie dwóch aspektów życia społecznego i tro-
ski o człowieka w różnych sytuacjach jego egzystencji. O szacunku żywionym 
przez społeczeństwo do wymiaru sprawiedliwości i jego prestiżu decyduje 
w dużym stopniu sprawne i efektywne postępowanie karne wykonawcze, 
w którym bardzo ważnym ogniwem jest sądowy kurator zawodowy – samo-
dzielny organ postępowania wykonawczego. Miarą społeczeństwa obywatel-
skiego i odpowiedzialnego jest sposób, w jaki opiekujemy się osobami chory-
mi, starszymi, niepełnosprawnymi czy terminalnie chorymi i umierającymi. 
O szacunku do coraz bardziej skomplikowanego systemu ochrony zdrowia 
decyduje więc także troska o opiekę paliatywno-hospicyjną, o człowieka bę-
dącego u kresu życia, a także o jego bliskich. Oba systemy mogą się nawzajem 
wspierać, jak to się dzieje od lat dzięki licznym inicjatywom służby peniten-
cjarnej w instytucjach charytatywno-opiekuńczych w całej Polsce. Wyjątkowe 
są reakcje na ten wolontariat zarówno samych skazanych, jak i pracowników 
oraz wolontariuszy hospicyjnych, pracowników służby penitencjarnej, a także 
chorych, ich bliskich i całego społeczeństwa16. Warto przytoczyć tu wypowie-
dzi pisemne osadzonych, którzy byli wolontariuszami w hospicjum. Niech 
stanowią dobrą zachętę do włączania się kuratorów sądowych we współpracę 
z ośrodkami paliatywno-hospicyjnymi i w miarę możliwości także w wolon-
tariat hospicyjny skazanych17:
1) „Dzięki temu, jakim tam jestem człowiekiem mogę udowodnić, że jestem 

normalnym człowiekiem i zasługuję na drugą szansę oraz pokazać, że po-
trafi ę robić coś dobrze i uczciwie”.

2) „Mam inne podejście do życia i ludzi, bo wszystko się może zdarzyć z dnia 
na dzień”.

3) „Lubię pomagać i będę pomagał; w roli wolontariusza czuję się bardzo do-
brze”. 

16 Por. P. Krakowiak, Dzieje pallotyńskiego hospicjum…, dz. cyt.
17 Badania ankietowe. Program WHAT – Wolontariat Hospicyjny jako narzędzie Ak-

ceptacji i Tolerancji dla osób opuszczających placówki penitencjarne. Fundacja Hospicyjna 
i Zakład Karny Gdańsk – Przeróbka 2009: www.hospicja.pl, zakładka „Projekt Więźniowie”. 
Zachowano oryginalną pisownię.
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4) „Czuję się pozytywnie spełniony”.
5) „Jak patrzę na takich ludzi czuję się tak inny; chciałbym im pomóc w jakiś 

sposób, żeby choć na chwilkę spowolnić rozwój choroby”.
6) „Zwykła osoba z zewnątrz nie wie jak naprawdę jest tutaj w hospicjum. Ja 

na początku też nie wiedziałem jak to jest pomagać pacjentom z nieuleczal-
ną chorobą, ale teraz już wiem: dla takich ludzi trzeba żyć i pomagać im do 
samego końca”.

7) „W hospicjum nauczyłem się szacunku, współczucia i pokory dla drugiego 
człowieka”.

8) „W moim życiu odkąd pracuję w hospicjum trochę się zmieniło – jestem 
bardziej cierpliwy, wyrozumiały, milszy, mam inne podejście do starszych 
ludzi; ta praca pomogła mi w przemyśleniach co dalej mogę robić ze swoim 
życiem”.
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Maria Kokorzecka-Piber
Stowarzyszenie „Patronat”, emerytowany kurator sądowy

Kuratorzy w Stowarzyszeniu Penitencjarnym Kuratorzy w Stowarzyszeniu Penitencjarnym 
„Patronat” – nowe obszary i perspektywy„Patronat” – nowe obszary i perspektywy
pomocy postpenitencjarnejpomocy postpenitencjarnej

Geneza powstania Oddziału Białostockiego Stowarzyszenia Geneza powstania Oddziału Białostockiego Stowarzyszenia 
„Patronat”„Patronat”

Białostocki Oddział powstał w kwietniu 1990 roku, w okresie rozpoczęcia 
transformacji ustrojowej i w sytuacji naglących potrzeb stworzenia odpowied-
niego zaplecza instytucjonalnego, niezależnego od organów państwowych, 
do realizowania, a przede wszystkim do fi rmowania, wcześniej rozpoczętego 
przez białostockich kuratorów samodzielnego i autorskiego przedsięwzięcia – 
zapewnienia lokum osobom opuszczającym zakłady karne na mocy amnestii 
z grudnia 1989 roku. Amnestia grudniowa zmobilizowała białostockie śro-
dowisko kuratorów i współpracujących z nim od lat wychowawców i psy-
chologów Aresztu Śledczego w Białymstoku do zorganizowania pierwszego 
w całym regionie schroniska przeznaczonego wyłącznie dla osób bezdomnych 
zwolnionych z zakładów penitencjarnych.

Problem bezdomności wśród byłych więźniów, stanowiący przeszkodę 
w ich resocjalizacji, był przez wiele lat zgłaszany przez kuratorów sądowych 
lokalnym władzom oraz Ministerstwu Sprawiedliwości między innymi 
w sprawozdaniach z posiedzeń Wojewódzkiego Zespołu do spraw Pomocy 
Postpenitencjarnego, de facto instytucji fasadowej, nierozwiązującej żadnego 
zgłaszanego problemu, instytucji, której rola sprowadzała się do rozdziału 
środków na pomoc postdeliktualną oraz kontroli ich spożytkowania.

Zjawisko bezdomności nasiliło się w związku z likwidacją hoteli robotni-
czych, wzrostem bezrobocia i ogólnym zubożeniem społeczeństwa, a szczegól-
nie dotknęło osoby opuszczające zakłady karne i ich bliskich.

Kuratorzy poszukiwali charytatywnej organizacji pozarządowej, stowa-
rzyszenia o zbliżonych do zadań kuratorskich celach statutowych, zajmujących 
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się prawami człowieka, readaptacją społeczną osób skazanych, czyli odpo-
wiedniego partnera, pod którego szyldem mogłaby funkcjonować placówka, 
nieprzewidziana w katalogu środków karnych sądowych, a jednocześnie dają-
ca możliwości poszerzenia obszaru świadczeń postpenitencjarnych.

Chlubna, długoletnia tradycja „Patronatu” w organizowaniu i zapewnianiu 
specjalistycznej pomocy więźniom i byłym więźniom w usuwaniu przeszkód 
na drodze ku ich społecznej readaptacji, możliwość komentowania polityki 
penitencjarnej, skłoniły przedstawicieli kuratorów1 do nawiązania współpracy 
z ówczesnym Prezesem Zarządu Głównego – profesorem Teodorem Szyma-
nowskim, oraz członkiem Zarządu – Ewą Radlicką. Osób tych nie trzeba było 
przekonywać do naszych zamierzeń i idei prowadzenia schroniska dla bez-
domnych byłych więźniów pod auspicjami „Patronatu”.

Michał Porowski, w swoim studium o pomocy postpenitencjarnej2, określił 
„Patronat” jako organizację ogólnodostępną, 

zachowującą niezbędne atrybuty niezależności i ideowej tożsamości z modelem 
patronackim oraz asymilującą wszystkie, pozytywnie zweryfi kowane w toku 
dziejów formy pomocy.

Uznaliśmy, że pozyskanie takiego sprzymierzeńca i ostoi, liczącego się 
w świecie polityki i nauki, gwarantuje zrealizowanie wszystkich naszych za-
mierzeń, wykraczających poza uprawnienia zawodowe kuratorów sądowych. 
Ponadto ważnym argumentem w poszukiwaniu oparcia w „Patronacie” była 
zagwarantowana zawartym porozumieniem3 możliwość wejścia na teren bia-
łostockich jednostek penitencjarnych i bezpośredniego kontaktu ze skazanymi, 
a w konsekwencji także wykonywania w tym środowisku zadań statutowych. 
W latach osiemdziesiątych została zahamowana długoletnia współpraca biało-
stockich kuratorów ze służbami penitencjarnymi, w Białymstoku nie działały 
również rady penitencjarne4 – twór, co prawda, fasadowy, ale ułatwiający za-
wodowe kontakty między podmiotami realizującymi wspólne zadania z za-
kresu pomocy postpenitencjarnej.

Ze strony Zarządu Głównego Stowarzyszenia uzyskano życzliwe wspar-
cie białostockiej inicjatywy i uchwałą tego Zarządu 19 kwietnia 1990 roku 

1 Teresa Gałan – ówczesny starszy kurator Sądu Rejonowego w Białymstoku, Wiesława 
Szczukiewicz – kurator zawodowy Sądu Rejonowego w Białymstoku, Maria Kokorzecka-
-Piber – kurator wojewódzki. 

2 M. Porowski, Kamień i chleb, Warszawa 1993, s. 215.
3 Porozumienie z 22 grudnia 1989 r. pomiędzy Dyrektorem CZZK i Zarządem Głów-

nym Patronackiego Stowarzyszenia Penitencjarnego w sprawie szczegółowego zakresu 
udzielania pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych oraz 
ich rodzinom, jak również współdziałania w działalności resocjalizacyjnej i kulturalno-
-oświatowej.

4 Rady penitencjarne powoływano w zakładach karnych, w okręgu białostockim działały 
areszty śledcze.
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powołano Białostocki Oddział, którego członkami założycielami były dwie 
kuratorki zawodowe: Teresa Gałan (SR Białystok ) oraz Maria Kokorzecka-
-Piber (SW Białystok).

W pierwszym okresie funkcjonowania Oddziału, przy aplauzie prasy lo-
kalnej i innych mediów, a także zainteresowaniu środowiska kuratorskiego 
i naukowego, do Oddziału Stowarzyszenia przystąpiły 52 osoby, z różnych 
środowisk. Trzon stanowili kuratorzy sądowi: zawodowi i społeczni, ponadto 
pracownicy administracyjni, naukowcy, działacze „Solidarności”, działacze 
Klubu Abstynenta, sędziowie i kapelan więzienny. Prezesem została wybrana 
Teresa Gałan i funkcję tę nieprzerwanie sprawuje do dzisiaj, podobnie jak Ma-
ria Kokorzecka-Piber – sekretarz Oddziału.

Aktualny stan organizacyjnyAktualny stan organizacyjny

Ogółem do Białostockiego Oddziału należy obecnie 35 osób; nadal naj-
większą grupę stanowią kuratorzy zawodowi, niektórzy z nich jako wolonta-
riusze (obecnie sześć osób) pełnią dyżury popołudniowe w Schronisku. Przy-
mierzamy się do pozyskania do członkostwa w „Patronacie” oraz do pracy 
w charakterze wolontariuszy kuratorów społecznych sądowych.

W Schronisku zatrudniamy siedem osób: na całym etacie kierownika pla-
cówki, magistra pedagogiki, kucharkę, poligrafa, introligatora (naszego byłego 
mieszkańca, który u nas wyuczył się zawodu), osobę obsługującą usługi ksero, 
również naszego byłego mieszkańca, a na pół etatu – kierowcę oraz księgową.

Byli mieszkańcy, osoby karane i bezdomne, które od lat pracują z nami 
na zasadach partnerskich, są najlepszym świadectwem sukcesów wycho-
wawczych. Obydaj posiadają własne mieszkania, są abstynentami, czują się 
mocno związani ze Schroniskiem i Teresą Gałan, której wiele zawdzięczają 
w swojej trudnej drodze do stabilizacji. Wszystkie zatrudnione u nas osoby, 
mimo bardzo niskich zarobków, pozostają z nami, tworząc oddany pracy ze-
spół, dobrze się wzajemnie rozumiejący i życzliwy dla podopiecznych.

Bardzo istotnym wydarzeniem w działalności naszego Oddziału było 
uzyskanie 2004 roku przez „Patronat” statusu organizacji pożytku publiczne-
go, dzięki czemu możemy korzystać z funduszy przeznaczonych dla tego typu 
organizacji, a przede wszystkim mamy prawo do 1% podatku dochodowego od 
osób fi zycznych oraz użytkowania naszej nieruchomości przy ul. Świętojańskiej 
2a na warunkach preferencyjnych. W 2007 roku podpisaliśmy z Urzędem Mia-
sta umowę zapewniającą nam bezpłatne użytkowanie budynku oraz posesji. 
Umowę poprzedziły prawie dwuletnie negocjacje o pozostawienie Schroniska 
i siedziby Oddziału w dotychczasowym miejscu, były bowiem zakusy uprzed-
nich władz na przeniesienie nas na obrzeża miasta.
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Początki działalności białostockiego StowarzyszeniaPoczątki działalności białostockiego Stowarzyszenia

Na pierwszym walnym zebraniu założycielskim (27 kwietnia 1990 roku), 
w którym uczestniczyła Ewa Radlicka, sekretarz Zarządu Głównego, przyjęto 
następujące kierunki działania:
1) patronat nad więźniami,
2) pomoc osobom opuszczającym zakłady karne i ich rodzinom,
3) organizacja i prowadzenie schroniska dla bezdomnych byłych więźniów,
4) poradnictwo pedagogiczne, prawne i socjalne,
5) w trakcie dyskusji nad modelem pracy Stowarzyszenia wyłoniła się Sekcja 

do spraw nieletnich przestępców, której prowadzenia podjęła się Grażyna 
Olszewska-Baka – pedagog, pracownik naukowy fi lii UW (obecnie dyrektor 
Kolegium Resocjalizacji i Rewalidacji w Białymstoku). Niewątpliwy wpływ 
na powstanie Sekcji miały niepokojące sygnały ze strony Biura Interwencji 
Senatu, zwłaszcza od szczególnie aktywnej dr Janiny Waluk, wyczulonej 
na los młodzieży, wskazujące na pilną potrzebę zainteresowania się dzia-
łalnością Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Białymstoku, 
warunkami, w jakich przebywała młodzież, systemem resocjalizacji i jego 
skutecznością. 
W 1991 roku Sekcja, pod kierunkiem dr Olszewskiej-Baki, dokonała analizy 

funkcjonowania tej placówki w aspekcie procesów dydaktycznych i readapta-
cyjnych. Przedstawiła też własną koncepcję eksperymentu resocjalizacji, w tym 
prowadzenia przez profesjonalistów psychoterapii indywidualnej i zbiorowej 
z wychowankami, która jednak nie znalazła zrozumienia u władz placówki, jak 
również w resorcie sprawiedliwości. Sekcja działała tylko do końca 1992 roku. 
W tak krótkim okresie działalności sfi nansowano wychowankom zakładu po-
prawczego pobyt na obozach turystycznych, udział w kursach zawodowych, 
opłacano do 1993 roku psychoterapeutę prowadzącego z młodzieżą terapię 
indywidualną i grupową.

Wydaje się, że opory ze strony decydentów (zwłaszcza ówczesnej dyrekcji 
tej placówki, nawet kadry pedagogicznej, sądownictwa) wynikały z obawy 
przed monitorowaniem rzeczywistości Zakładu Poprawczego przez kompe-
tentnych i obiektywnych pracowników naukowych i zapowiedzią wprowa-
dzenia nowego modelu funkcjonowania placówki.

Niemniej należy ubolewać, że nie wykorzystano potencjału intelektualnego 
i silnej motywacji członków Stowarzyszenia do reformy działalności wycho-
wawczej zakładu poprawczego oraz zaniechano nawet próby innowacyjnego 
eksperymentu opracowanego przez białostockich naukowców.

W 1990 roku rozpoczęto też systematyczne (początkowo raz w tygodniu, 
następnie co dwa tygodnie) dyżury w miejscowych jednostkach penitencjar-
nych, natomiast w Areszcie Śledczym w Hajnówce – w zależności od zgłoszo-
nych potrzeb i udostępnionego środka lokomocji. Nie udało się bowiem prze-
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konać kuratorów z Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim do założenia koła 
lub samodzielnego oddziału „Patronatu”.

W okresie pierwszych trzech kwartałów przedstawiciele Stowarzyszenia 
przyjęli na rozmowy 290 skazanych, którzy zgłaszali różne potrzeby i ocze-
kiwania, zwłaszcza w sytuacji słabnących więzi rodzinnych lub zagrożenia 
całkowitym rozpadem rodziny deklarowali troskę o dzieci, sygnalizowali pro-
blemy socjalne, zdrowotne, w tym skargi na niezadowalającą opiekę medyczną 
w więzieniu, zwracali się z prośbą o pomoc prawną, o interwencje prawne (nie 
zawsze zasadne i możliwe do spełnienia), o wsparcie materialne, a często po 
prostu zależało im na rozmowie z kimś niezależnym i życzliwym (spoza kadry 
penitencjarnej), odbieranym jako łącznik ze światem zewnętrznym. 

W tym czasie kuratorzy i członkowie Stowarzyszenia znajdowali wspar-
cie i zrozumienie w środowisku wychowawców i psychologów więziennych, 
a przede wszystkim w osobie dyrektora W. Eilmesa – osoby otwartej na zmiany 
w modelu pracy ze skazanymi, na kontakty ze światem zewnętrznym, także 
z mediami, tolerancyjnej wobec częstych przejawów braku wiedzy o świecie 
przestępczym i naiwności ze strony niektórych członków „Patronatu”, niekie-
dy nawet manipulowanych przez doświadczonych więźniów. Dewizą dyrekto-
ra Wacława Eilmesa była resocjalizacja więźniów wspierana przez społeczeń-
stwo, zapewniające przestępcy bezstresowy powrót do wolności .

„Eksperyment białostocki” – kurator penitencjarny„Eksperyment białostocki” – kurator penitencjarny

Praca członków „Patronatu” z więźniami w środowisku zamkniętym przy-
gotowała grunt pod tzw. eksperyment białostocki, tj. instytucję kuratora peni-
tencjarnego, kuratora stanowiącego ogniwo łączące działania wychowawców 
w zakładach penitencjarnych z dalszym dozorem kuratorskim, prowadzonym 
już w warunkach wolności kontrolowanej.

Uznano, że wzorem służb kuratorskich w systemach zachodnich, praca 
ze skazanym i jego rodziną, powinna rozpoczynać się od momentu osadze-
nia w zakładzie karnym, aby uniknąć procesu dalszej społecznej degradacji 
i wykluczenia. Kurator penitencjarny miał za zadanie przygotować więźnia 
do wyjścia na wolność poprzez rozpoznanie stanu potrzeb, sytuacji rodzinnej 
i możliwości adaptacyjnych. Z jego wiedzy i materiałów mogłyby korzystać 
pozostałe ogniwa systemu resocjalizacji: wychowawcy w zakładach peni-
tencjarnych, sędziowie penitencjarni oraz kuratorzy przejmujący dozór nad 
skazanym odbyciu przez niego kary. Pierwszy kurator rozpoczął pracę w tym 
systemie 2 września 1993 roku.

Instytucja „kuratora penitencjarnego” była wielokrotnie rekomendowana 
przez Kongres Penitencjarny, Senacką Komisję Praw Człowieka i Praworząd-
ności, jak również przez gremia naukowców i praktyków, a jednak jej wdraża-
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nie, a z czasem ewoluowanie zostało zablokowane, a następnie okrojone przez 
Ministerstwo Sprawiedliwości oraz odrzucone przez środowisko kuratorskie 
jako kolejne obciążenie obowiązkami zawodowymi. 

Niemniej „białostocki eksperyment” zaowocował, chociaż nie w pełni sa-
tysfakcjonująco, wprowadzeniem do nowej kodyfi kacji karnej podstaw praw-
nych5 do przygotowywania skazanych do warunkowego zwolnienia z udzia-
łem kuratora sądowego.

Specyfi ka pracy białostockiego OddziałuSpecyfi ka pracy białostockiego Oddziału

Od momentu powołania białostockiego Oddziału jego priorytetowym 
zadaniem, zgodnie z intencją założycieli, było zorganizowanie i prowadzenie 
schroniska dla bezdomnych byłych więźniów. Pierwsze schronisko powstało 
na przełomie grudnia 1989 roku i stycznia 1990 roku przy ul. Włókienniczej, 
w starym budynku, w mieszkaniu dwupokojowym, początkowo pod auspi-
cjami Klubu Abstynenta „Krokus”, wyposażone darami osób prywatnych, 
organizacji charytatywnych z Finlandii, instytucji państwowych, np. szpitali, 
wojska. W mieszkaniu tym było w istocie tylko kilka miejsc dla mężczyzn, 
pozbawione było wszelkich wygód, a mimo to cieszyło się dużym powodze-
niem wśród bezdomnych skazanych i akceptowane przez lokalne środowisko, 
szeroko opisywane przez lokalną prasę jako jedyne tego rodzaju schronisko 
w makroregionie. Uroczyste otwarcie, z udziałem władz miasta, duchowień-
stwa i przedstawicieli lokalnej prasy, odbyło się 22 lutego 1990 roku.

Po otrzymaniu od władz miasta budynku przy ul. Świętojańskiej, w cen-
trum miasta, w sąsiedztwie kościoła i policji (decyzja z 8 listopada 1990 roku 
świadczyła jednocześnie o zaufaniu i uznaniu dla organizatorów oraz samej 
idei schroniska), „stare” schronisko jeszcze przez dwa lata funkcjonowało jako 
mieszkanie rotacyjne, zastępcze dla osób oczekujących na przydział mieszka-
nia; próba urządzenia w nim schroniska dla bezdomnych kobiet okazała się 
nieudana oraz oprotestowana przez sąsiadów.

Schronisko przy ul. Świętojańskiej, otworzone w maju 1991 roku, funkcjo-
nuje nadal, jest przeznaczone wyłącznie dla bezdomnych byłych więźniów, 
mężczyzn nieuzależnionych od narkotyków. Jednocześnie mogą w nim za-
mieszkiwać 23 osoby. W dwupiętrowym budynku znajduje się również biuro 
Białostockiego Oddziału, salka konferencyjno-szkoleniowa, stołówka pełniąca 
również funkcję świetlicy, magazyn darów oraz pomieszczenia, w których 
prowadzona jest działalność gospodarcza.

Otrzymaliśmy budynek w stanie wymagającym kapitalnego remontu, 
był zupełnie zdewastowany, jedynie dzięki wyobraźni Teresy Gałan można 

5 Udział kuratora zawodowego w realizacji art. 164 i 165 kkw.
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było podjąć prace adaptacyjne, bowiem od początku umiała sobie wyobrazić, 
jak powinna wyglądać ta placówka oraz jak należy wykorzystać możliwości 
obiektu i całej posesji.

Zawdzięczając środkom fi nansowym otrzymanym z różnych źródeł, 
m.in. od Jacka Kuronia, ówczesnego Ministra Pracy i Spraw Socjalnych, remont 
budynku został zakończony po trzech kwartałach. Należy podkreślić osobiste 
zaangażowanie i pomoc ze strony dyrekcji Rejonowego Aresztu Śledczego 
w Białymstoku, która zapewniła siłę roboczą spośród więźniów, pomoc w wy-
posażeniu pomieszczeń, a także zachętę i wsparcie.

Od 1992 roku podjęto intensywne starania o stworzenie warunków do 
samofi nansowania się prowadzonych schronisk. Dzięki inicjatywie Zarządu 
Głównego „Patronatu” nawiązano kontakty z organizacjami charytatywnymi 
z Finlandii i Niemiec, między innymi także z Fundacją im. H. Bölla z Kolonii, 
która zaoferowała nam swoją pomoc, materialną, a także instruktażową. Opra-
cowano samodzielnie nowatorskie programy opieki Białostockiego Oddziału 
Stowarzyszenia „Patronat” nad więźniami w latach 1990–1993 oraz w latach 
1993–1996, zaakceptowane przez niemiecką Fundację im. H. Bölla, której przed-
stawiciele kilkakrotnie wizytowali naszą placówkę. W programach tych akcen-
towano aktywizację życiową osób bezdomnych, stworzenie szerokiego zaplecza 
poradnictwa pedagogicznego i psychologicznego do rozwiązywania proble-
mów życiowych mieszkańców Schroniska oraz osób opuszczających zakłady 
karne i zgłaszających się o pomoc do Stowarzyszenia. Podkreślano w progra-
mach, iż pobyt w naszym Schronisku oznaczać powinien dla benefi cjenta nie 
tylko znalezienie dachu nad głową, ale także gotowość poddania się określonym 
formom terapii indywidualnej i grupowej. Preferowano pomoc pozamaterialną, 
zwłaszcza pracę nad odtworzeniem prawidłowych więzi rodzinnych.

Przedstawicielki Zarządu Oddziału (T. Gałan i M. Kokorzecka-Piber) na 
zaproszenie Fundacji Bölla zwiedziły instytucje penitencjarne i charytatyw-
ne w Niemczech, nawiązały kontakty z kuratorami niemieckimi w Bautzen 
i z okręgu Badenii-Wirtembergii. Ten pobyt zwrócił uwagę na różne inicjatywy 
organizacji pozarządowych skierowane wobec osób zagrożonych wyklucze-
niem społecznym, znacznie wykraczające poza znane nam instytucjonalne 
formy pomocy postpenitencjarnej. 

Od maja 1992 roku zaczęły funkcjonować warsztaty introligatorskie, poli-
grafi czne oraz obsługa ksero. Dzięki pomocy niemieckiej Fundacji zakupiono 
specjalistyczny sprzęt, przeszkolono pracowników wywodzących się z pen-
sjonariuszy Schroniska. Przez kilka lat działał nawet sklep, w którym sprze-
dawano między innymi także wyroby warsztatów: zeszyty, notesy i koperty. 
Ideą pomocy fi nansowej, świadczonej przez sześć lat przez Fundację im. Bölla, 
było nie tylko doprowadzenie do samofi nansowania się Oddziału Białostockie-
go, ale przede wszystkim umożliwienie aktywizacji zawodowej bezrobotnym 
i bezdomnym byłym więźniom przebywającym w Schronisku. Praca, często 
wieloosobowa, na przykład przy zamówieniach poligrafi cznych, kształtuje 
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u nich prawidłowe nawyki, sprzyja integracji środowiskowej, przynosi satys-
fakcję z uzyskanych efektów.

Kolejne dotacje6 – otrzymywane w czasie prawie dwudziestu lat istnienia 
Schroniska, sukcesywnie przydzielane – umożliwiły modernizację niezbęd-
nego wyposażenia technicznego warsztatów poligrafi czno-introligatorskich, 
usług kserografi cznych, a przede wszystkim poprawę wystroju budynku 
i standardu świadczonych usług: założono centralne ogrzewanie, wymienio-
no okna i drzwi, kilkakrotnie przeprowadzano drobne remonty pomieszczeń 
mieszkalnych, zmodernizowano wyposażenie wnętrz, w tym kuchni, a także 
przygotowano salkę do zajęć terapeutycznych i szkoleniowych.

Pensjonariusze zamieszkują w pokojach jedno-, dwu- lub trzyosobowych, 
wyposażonych w niezbędne meble i urządzonych według gustu lokatorów. 
W stołówce – świetlicy znajdują się biblioteka i sprzęt audiowizualny. Miesz-
kańcy mają zapewnione całodzienne wyżywienie; poza tym wydaje się dodat-
kowe obiady osobom z zewnątrz, w ramach żywnościowej pomocy postpeni-
tencjarnej, świadczonej na wnioski kuratorów zawodowych.

Schronisko, w okresie swego funkcjonowania, przeszło wiele zmian nie 
tylko w wystroju wnętrza, zakresu usług pomocowych, ale również w sferze 
profi lu, a zatem i metody pracy ze skazanymi. Tworząc tę placówkę, począt-
kowo nie posiadaliśmy żadnych wzorów ani przykładów. Dzięki inicjatywie 
i kontaktom zagranicznym Zarządu Głównego „Patronatu” oraz Senackiej Ko-
misji Praw Człowieka i Praworządności zwiedziliśmy placówki o podobnym 
profi lu i zadaniach w innych krajach europejskich: poza dwukrotną bytnością 
w Niemczech poznaliśmy placówki charytatywne oraz system penitencjarny 
w Danii i Anglii.

W Danii brałyśmy udział w międzynarodowym seminarium organizowa-
nym przez Duński Komitet Helsiński dla pozarządowych organizacji w krajach 
bałtyckich celem przekazania im między innymi naszych doświadczeń jako 
animatorek schroniska dla bezdomnych byłych więźniów i jednocześnie jako 
kuratorów z okręgu wprowadzającego od 1992 roku reformę kurateli. W tej 
podróży towarzyszył nam profesor Michał Porowski, znany penitencjarysta, 
autor książki Kamień i chleb – studium z dziedziny polityki penitencjarnej, 
a tym samym o pomocy postpenitencjarnej w aspekcie historycznym, jury-
dycznym i aksjologicznym. 

Natchnienie i pomysły do metod pracy w naszym Schronisku czerpaliśmy 
zwłaszcza z modelu angielskiego7, w którym pobyt skazanego w hostelu po – 
lub zamiast – odbywania kary pozbawienia wolności, jest jednym ze środków 

6 Między innymi z Fundacji im. H. Bölla, Fundacji im. Stefana Batorego, z Ministerstwa 
Sprawiedliwości, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz lokalnych od Wojewody 
Białostockiego i z Urzędu Miasta.

7 Wszechstronne zapoznanie się z funkcjonowaniem pomocy dla byłych więźniów i ich 
rodzin zapewniła nam organizacja NACRO, gospodarz wizyty.
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probacyjnych. Hostele prowadzą kuratorzy sądowi i organizacje pozarządo-
we, między innymi NACRO, organizator i gospodarz naszej studyjnej wizyty 
w Londynie. Hostele angielskie funkcjonują jako miejsce, w którym przestępca 
może czerpać korzyści z pracy lub nauki na wolności, rezydując jednocześnie 
pod kontrolą i w warunkach określonych rygorów. Pobyt w takiej placówce 
pozwala na przygotowanie więźnia do samodzielnego funkcjonowania na 
wolności, wyrabia w nim nawyk pracy, samodyscyplinę i życie w trzeźwości.

Do hosteli prowadzonych przez NACRO przyjmowane są osoby, wobec 
których orzeczono ten środek probacyjny, byli więźniowie, bez względu na 
charakter popełnionego przestępstwa, a także osoby skierowane przez opiekę 
socjalną.

Jednym z naszych pierwszych posunięć organizacyjnych, wzorując się 
na przykładach zachodnich, było zapewnienie stałego nadzoru nad życiem 
codziennym mieszkańców Schroniska poprzez ustanowienie kierownika 
placówki oraz gospodarza. Funkcje te od lat sprawują rotacyjnie mieszkań-
cy Schroniska, niebudzący zachowaniem i postawą zastrzeżeń czy obaw, iż 
mogą nadużyć swoich uprawnień i nie wywiązywać się z powierzonych im 
obowiązków. Drugą niezmiernie ważną decyzją było zatrudnienie księgowej, 
albowiem zajmowanie się fi nansami placówki niezmiennie wymaga pełnego 
profesjonalizmu.

Ponadto w warunkach przeprowadzanej reformy kurateli zawodowej8 
udało się przekonać kierownictwo Sądu Wojewódzkiego (później Okręgowe-
go) w Białymstoku do delegowania jednego kuratora zawodowego do stałej 
pracy na terenie Schroniska, czyli czuwania merytorycznego nad przebiegiem 
społecznej stabilizacji mieszkańców. Osobą tą była Teresa Gałan, której wiedza, 
doświadczenie zawodowe, zaangażowanie, wizja nowoczesnej placówki i konse-
kwencja w poszukiwaniu i wdrażaniu nowych rozwiązań zadecydowały o ewo-
lucji w modelu pracy ze skazanymi i osiągniętych sukcesach wychowawczych.

Cały czas mieliśmy do czynienia z bardzo zróżnicowanymi przyczynami 
bezdomności, z różnymi potrzebami i oczekiwaniami naszych mieszkańców. 

Wrażliwość kuratorska nie pozwalała nam pozostać obojętnymi wobec 
symptomów nieprzystosowania społecznego byłych więźniów, ujawnianego 
syndromu wyuczonej bezradności, charakterystycznego dla osób wielokrotnie 
odbywających karę pozbawienia wolności bądź wynikającego z długotrwałej 
izolacji od świata ludzi wolnych. Zdobyte doświadczenia w toku naszej pracy 
zawodowej oraz przykłady zagraniczne upewniły nas o słuszności zamierzeń 
przekształcenia schroniska w ośrodek przystosowujący osoby bezdomne do 
życia w społeczeństwie.

Dlatego podjęliśmy starania o wypracowanie modelu pracy z bezdomny-
mi, z zastosowaniem takich narzędzi i instrumentów oddziaływania na osoby 

8 Reformę kurateli rozpoczęto decyzją Ministerstwa Sprawiedliwości z października 
1992 roku.
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bezdomne z kryminalną przeszłością, aby aktywnie i samodzielnie zaczęły 
pokonywać bariery adaptacyjne. W 1993 roku dojrzał projekt przekształcenia 
schroniska dla bezdomnych w ośrodek readaptacji społecznej, którego głów-
nymi celem są przygotowanie podopiecznego ośrodka do samodzielnego ży-
cia, aktywizacja zawodowa, rekonstrukcja więzi rodzinnych oraz udzielanie 
pomocy w wyjściu z nałogu.

Zmiana modelu pracy Białostockiego Oddziału „Patronatu” Zmiana modelu pracy Białostockiego Oddziału „Patronatu” 

Białostocki „Patronat” wybrał realizację tych zadań, które odpowiadały 
specyfi ce lokalnej oraz korelowały z problematyką i zainteresowaniami zawo-
dowymi działających w nim osób. Strategia „Patronatu” w zakresie zapobie-
gania wtórnej przestępczości i wykluczeniu społecznemu objęła następujące 
obszary:
1) prowadzenie Schroniska dla bezdomnych byłych więźniów i realizowanie 

indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności;
2) pomoc materialna, bezgotówkowa dla byłych skazanych, ich rodzin;
3) doradztwo personalne lub prawne ułatwiające osobom wykluczonym po-

wrót do społeczeństwa, w tym wejście na rynek pracy;
4) wspieranie integracji rodzinnej osób, które utraciły lub zaniedbały więzi 

rodzinne;
5) prowadzenie działalności gospodarczej jako źródła samofi nansowania 

schroniska oraz jako terapii w procesie wdrażania mieszkańców do nawy-
ku pracy.
Szczególnie preferowanym zadaniem stało się prowadzenie Schroni-

ska, zerwanie ze schematem pomocy doraźnej, utrwalającej postawy bierne 
i roszczeniowe. Wspólnie z byłymi skazanymi opracowuje się indywidualny 
program wychodzenia z bezdomności, mobilizując ich do prospołecznej posta-
wy i aktywnego współdziałania z personelem Schroniska i wolontariuszami. 
Z każdym pensjonariuszem zawierany jest dwuletni kontrakt, obejmujący wie-
le obowiązków i wymagań, a ze strony kierownictwa i wolontariuszy – ofertę 
pomocy i wskazówki ukierunkowujące jego dalsze poczynania. W trakcie 
trwania programu pensjonariusz powinien usamodzielnić się, znaleźć pracę 
i mieszkanie bądź podjąć próbę zrekonstruowania więzi rodzinnych i wreszcie 
opuścić Schronisko jako osoba przygotowana do samodzielnego rozwiązywa-
nia problemów życiowych. Codziennie w Schronisku dyżurują wolontariusze, 
skłonni i przygotowani do udzielania porad i informacji ułatwiających miesz-
kańcom rozwiązanie swoich problemów.

Opracowano regulamin pobytu w Schronisku oraz sposób dokumentacji 
pobytu jego mieszkańców, uwzględniający korzyści z gromadzenia materiałów 
diagnozujących przyczyny bezdomności oraz niedostosowania społecznego 
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nie tylko dla przebiegu oddziaływań wychowawczych, ale również dla dobra 
nauki. Każdy mieszkaniec ma założone akta osobowe, uzupełniane i aktuali-
zowane w trakcie pobytu w Schronisku.

Stowarzyszenie białostockie udostępnia swoją dokumentację na potrzeby 
prac dyplomowych i podyplomowych absolwentów uczelni państwowych 
i prywatnych, ale także na użytek sądu oraz policji. Wieloletnia praktyka 
i zgromadzone materiały utwierdziły nas w przekonaniu o złożoności zjawi-
ska bezdomności. Większość bezdomnych to osoby uzależnione od alkoholu, 
przy czym trudno rozgraniczyć, co było pierwotną przyczyną, a co skutkiem; 
na ogół współwystępują: uzależnienie od alkoholu – utrata mieszkania – ze-
rwanie więzi rodzinnych – przestępstwo.

Dużą grupę stanowiły osoby młode, byli wychowankowie domów dziecka, 
rzuceni na „głębokie wody” bez żadnego zabezpieczenia socjalnego. W tych 
warunkach popełnienie przez nich przestępstwa nie było wynikiem demora-
lizacji, tylko wyrazem bezradności wobec awersyjnego społeczeństwa. Z kolei 
u osób z długim stażem więziennym przystosowanie społeczne utrudniał do-
datkowo syndrom wyuczonej bezradności, generujący postawy roszczeniowe, 
niesamodzielność, brak inicjatywy, często apatię i lęk przed wyzwaniami życia 
na wolności. Małą skuteczność osiągaliśmy w stosunku do osób z nałogiem 
alkoholowym, bezkrytycznych wobec swego stanu, niechętnych do zmiany 
i podjęcia terapii. Niemniej mamy stały kontakt z terapeutami odwykowymi 
i klubami AA.

W ramach porozumienia z Zakładem Karnym w Białymstoku od kilku lat 
kontynuowana jest praca adaptacyjna z osobami korzystającymi z przepustek 
udzielanych w trybie 165 kkw, w toku realizacji programu zwolnieniowego 
oraz przepustek nagrodowych w sytuacji odbywania długoterminowej kary 
pozbawienia wolności.

Osoby te mają zapewnione lokum, pełne wyżywienie oraz wszelkiego ro-
dzaju poradnictwo i wiele informacji, co w pewnym stopniu chroni je przed 
szokiem wolnościowym. Opiekują się nimi rezydenci o dłuższym stażu absty-
nenckim i pewnych osiągnięciach w stabilizacji życiowej. Przypadki, aby ktoś 
ze skazanych nie powrócił w wyznaczonym czasie do Zakładu Karnego, są 
naprawdę sporadyczne i nie podważają naszego przekonania o skuteczności 
tego modelu pracy adaptacyjnej.

Pomimo że Stowarzyszenie nie było w stanie prowadzić badań nad powrot-
nością do przestępstwa osób poddanych pracy wychowawczej w Schronisku, 
to z obserwacji i doświadczeń wynika, iż zdecydowana większość pozostała na 
wolności. Stopniowo, w miarę nabywania praktyki pracy z pensjonariuszami 
Schroniska, a także dzięki kontaktom ze służbą penitencjarną, poszukującą 
nowych form pracy ze skazanymi, zrodziła się inicjatywa innych rozwiązań, 
mniej konwencjonalnych, w modelowaniu postaw naszych mieszkańców. In-
dywidualna praca z mieszkańcami nie wystarczała, należało zmienić sposoby 
oddziaływania.
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Dzięki środkom Ministerstwa Sprawiedliwości oraz dotacji otrzymanej od 
Fundacji im. S. Batorego, którym to sponsorom przedstawiono projekt nowego 
modelu pracy z mieszkańcami, a także w porozumieniu z kuratorami sądo-
wymi – ich podopiecznymi, wdrożono w 2005 roku programy edukacyjne, 
w tym warsztaty korekcyjne. Przy pomocy profesjonalistów (psychologów, pra-
cowników Urzędu Pracy w Białymstoku, prawników, kuratorów zawodowych, 
terapeutów) zorganizowano i zrealizowano zajęcia, z reguły metodą warszta-
tową, których tematyka odpowiadała zarówno mieszkańcom, jak i osobom 
z zewnątrz, czyli dozorowanym kuratorów sądowych.

Programy skierowane były:
1) do osób sygnalizujących trudności w poszukiwaniu pracy czy też niewy-

kazujących aktywności w jej znalezieniu – program o nazwie „Aktywi-
zacja zawodowa”; zorganizowano cztery edycje, w których uczestniczyło 
łącznie 56 osób; uczestnicy tych zajęć zdobywają umiejętności aktywnego 
i samodzielnego poszukiwania pracy, korzystania ze źródeł informacji, 
gromadzenia stosownych dokumentów;

2) do osób popełniających przestępstwa z użyciem przemocy, charakteryzu-
jących się brakiem umiejętności społecznych i możliwości kontroli nega-
tywnych uczuć – „Gotowi do zmiany”; programy odbyły się osiem razy; 
uczestniczyły 102 osoby;

3) do osób, które dopuściły się przestępstwa prowadzenia pojazdów w sta-
nie nietrzeźwym – „Bezpieczni na drodze”, program organizowany był 
w trzech turach, ukończyło go 24 osoby;

4) do osób o zaburzonych więziach rodzinnych – program autorski9 „Prze-
miany współczesnej rodziny”, ukazujący skutki patologii rodzinnych 
w kontekście przemian społeczno-obyczajowych; zorganizowano trzy edy-
cje, w których brało udział 39 osób, skazanych za przestępstwa przeciwko 
rodzinie; część zajęć odbywała się metodą warsztatową, dyskusji i prezen-
tacji materiału fi lmowego; 

5) do osób nadużywających alkohol, ale nieutożsamiających się z tym proble-
mem – warsztaty informacyjno-edukacyjne dotyczące problematyki zwią-
zanej z tym nałogiem,; zorganizowano dla 20 osób;
Ponadto był organizowany program oddziaływań wobec osób karanych za 

uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego, którego celem było rozbudzenie 
odpowiedzialności za losy i sytuację bytową najbliższych, motywowanie do 
podjęcia pracy i pozostawanie w stosunku pracy. Program ten nie spełnił ocze-
kiwań, a uczestnicy nie wykazali motywacji do zmiany swego stosunku do 
rodziny i krytycznej oceny przeszłości. Okazało się, że grupa tzw. alimencia-
rzy charakteryzuje się wysokim poziomem demoralizacji, zubożeniem uczuć 
wyższych; większość z nich ma problem z alkoholem.

9 Opracowany przez członków Zarządu Oddziału
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Podstawowymi celami tych wszystkich programów były: przekazanie 
uczestnikom określonej wiedzy, zmiana sposobu myślenia, udzielenie wspar-
cia w uwolnieniu się od destrukcyjnych nawyków, rozbudzenie motywacji do 
zmiany własnego postępowania i postawy wobec własnych problemów, a tak-
że nauczenie pracy w zespole i wdrożenie samodyscypliny poprzez udział 
w zajęciach. Zajęcia warsztatowe, kształtujące właściwe postawy i obniżające 
skłonności agresywne, dały uczestnikom wsparcie psychologiczne i pomogły 
pokonać bariery zmiany sposobu życia.

W sumie w latach 2005–2009 zorganizowano 20 programów korekcyjno-
-edukacyjnych, z których skorzystało prawie trzysta osób. Wszyscy uczestni-
cy otrzymali zaświadczenie o ukończeniu zajęć; duplikaty dołączono do akt 
dozorów.

Te doświadczenia utwierdziły w nas przekonaniu, że pozytywne efekty 
wprowadzanych programów można osiągnąć tylko w warunkach ich akcep-
tacji przez uczestników i opinii o przydatności w życiu na wolności. Zdaniem 
organizatorów tych programów, pożądane byłoby, aby udział skazanego 
w tych warsztatach (zajęciach) edukacyjno-korekcyjnych znalazł się w kata-
logu obowiązków okresu próby. Naszym zdaniem – idealnym rozwiązaniem 
byłaby sytuacja, kiedy skazany wyraża zgodę na udział w programie w wy-
niku wcześniejszej współpracy z kuratorem w ramach art. 164 kkw. 

Dla potrzeb Schroniska oraz z myślą o ewentualnym wykorzystaniu 
tych osób w pracy w środowisku zamkniętym przeprowadzono szkolenie 
wolontariuszy. Program autorski, opracowany przez członków Zarządu, 
uwzględniał tematykę niezbędną w pracy z osobami skazanymi. W pro-
gramie uczestniczyło 11 osób, głównie studentów i kuratorów społecznych. 
W trakcie jego realizacji przedstawiono wolontariuszom między innymi: 
podstawowe informacje z zakresu świadczenia pomocy postpenitencjarnej, 
w tym podstawy prawne, rodzaje i przyczyny bezdomności, środki oddzia-
ływania na osoby bezdomne, zagrożone wykluczeniem społecznym, a także 
wiedzę o przejawach patologii, ocenę barier, jakie napotykają osoby bezdom-
ne usiłujące wrócić do stabilnego życia.

Pomoc materialnaPomoc materialna

Benefi cjentami świadczonej pomocy są osoby zwolnione z zakładów kar-
nych, członkowie rodzin osób osadzonych i zwolnionych z zakładów karnych, 
zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym, a przede wszystkim bez-
domne lub wymagające odseparowania od rodziny lub awersyjnego środo-
wiska. W pierwszych latach funkcjonowania Białostockiego Oddziału świad-
czono pomoc postpenitencjarną w różnych formach, także w postaci zapomóg 
gotówkowych dla osób zwalnianych z zakładów karnych, ich rodzin, a także 
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rodzin osób odbywających karę więzienia. W ciągu trzech lat działalności 
udzielono pomocy fi nansowej ponad tysiącu osobom. Następnie, w wyniku 
pogarszającej się kondycji fi nansowej Stowarzyszenia, odstąpiono od pomo-
cy gotówkowej, preferując inne formy pomocy materialnej, a więc pomoc 
żywnościową (np. możliwość korzystania z posiłków w Schronisku, suchy 
prowiant, odzież, realizacja recept, wyposażenie mieszkań uzyskanych przez 
pensjonariuszy).

W 2003 roku podjęliśmy współpracę z Bankiem Żywności w Suwałkach, 
dystrybuując żywność dla podopiecznych sądowych (także zgłaszanych przez 
kuratorów rodzinnych) i rodzin osób odbywających karę. W 2009 udzielono 
pomocy 2547 osobom. Ponadto wolontariusze Stowarzyszenia średnio trzy-
krotnie w ciągu roku uczestniczą w ogólnopolskich zbiórkach żywności, gro-
madząc rocznie około trzy tony żywności, zaopatrując tym samym magazyn 
Schroniska.

Uznaliśmy, że pomoc żywnościowa ogranicza przypadki marnotrawstwa 
i niewłaściwego wykorzystania, do czego niejednokrotnie dochodziło w przy-
padku zapomóg gotówkowych. Niemniej należy skonstatować, iż świadczenie 
tego rodzaju pomocy jest bardziej absorbujące czasowo niż wsparcie fi nan-
sowe, wymaga weryfi kowania danych o benefi cjentach przez pracowników 
socjalnych MOPR-u, stałego kontaktu z kuratorami sądowymi oraz udziału 
wolontariuszy w zbiórkach darów i ich dystrybucji.

Inne formy pomocy Inne formy pomocy 

Nieprzerwanie w siedzibie Stowarzyszenia udzielane są porady prawne 
(zatrudniamy prawnika, terapeutę uzależnień, psychologa; dyżurują też ku-
ratorzy zawodowi), pedagogiczne i psychologiczne, ułatwiające benefi cjentom 
rozwiązanie problemów osobistych i bytowych. Z poradnictwa średnio korzy-
sta około 160 osób rocznie; niektóre z nich zgłaszają się do wybranych spe-
cjalistów permanentnie, bowiem możliwość rozmowy stanowi swoistą formę 
terapii.

W ramach działalności profi laktycznej i pomocowej białostocki „Patro-
nat” udziela też korespondencyjnie porad i informacji osobom osadzonym 
w zakładach penitencjarnych na terenie całego kraju10. Prośby skazanych 
dotyczą zakwaterowania w naszej placówce, udzielenia pomocy materialnej, 
porad prawnych, pomocy rodzinom, różnego rodzaju informacji i wskazówek. 
W przypadku osób, które ubiegają się o miejsce w Schronisku, zwracamy się 
o uzupełniające informacje, które uzasadniają starania skazanych o przyjęcie. 

10 Średnio rocznie udzielamy ponad 30 informacji, korespondujemy wielokrotnie też 
z osobami ubiegającymi się o miejsce w naszej placówce.
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Popularyzacja doświadczeńPopularyzacja doświadczeń
Białostockiego Oddziału „Patronatu”Białostockiego Oddziału „Patronatu”

Prawie od samego początku działalność białostockiego Stowarzyszenia 
została rozszerzona o przedsięwzięcia popularyzujące idee „Patronatu”, w tym 
model pracy z byłymi więźniami, w warunkach współpracy z ośrodkami 
naukowymi, tj. Wydziałem Prawa oraz Wydziałem Pedagogiki i Psychologii 
Uniwersytetu w Białymstoku, a także ośrodkami licencjackimi o profi lu peda-
gogicznym i pracy socjalnej.

Już w 1992 roku, przy współudziale Sądu Okręgowego i kierownictwa 
Aresztu Śledczego w Białymstoku, zorganizowano dwie konferencje nauko-
we poświęcone problemom autoagresji wśród więźniów i prawom człowie-
ka w więzieniu. W latach następnych do organizacji konferencji włączył się 
Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, reprezentowany m.in. przez 
prof. Grażynę Szczygieł – długoletniego członka Zarządu Oddziału. Zorga-
nizowano konferencje o zasięgu ogólnopolskim na temat probacji, instytucji 
kuratora penitencjarnego jako ogniwa systemu probacji, a także specyfi ki Bia-
łostockiego Oddziału Stowarzyszenia i adaptacyjnego charakteru prowadzo-
nego przez Oddział ośrodka.

Członkowie jego Zarządu biorą udział w spotkaniach, konferencjach i róż-
nych forach, przekazując swoją wiedzę i dzieląc się doświadczeniami z pracy 
z osobami zagrożonymi stygmatyzacją i wykluczeniem społecznym. Utrzy-
mujemy kontakty z lokalną prasą, która co pewien czas zamieszcza artykuły 
o życiu i losie mieszkańców Schroniska, a także o naszej aktywności.

W 1993 roku białostocki „Patronat” rozpoczął stałą działalność szkoleniową 
dla nowo zatrudnionych kuratorów sądowych (w okręgu białostockim rozpo-
częto reformę systemu kurateli), studentów kolegium Resocjalizacji i Rewalidacji 
oraz uczniów Policealnego Studium Pracowników Socjalnych. Przekazywane są 
im nie tylko doświadczenia związane z organizacją i prowadzeniem Schroni-
ska, ale też wiedza na temat bezpośredniej pracy ze skazanymi, z wykorzysta-
niem techniki obserwacji uczestniczącej; omawia się z nimi przyczyny i formy 
przeciwdziałania bezdomności, a także zasady świadczenia pomocy postpeni-
tencjarnej i postępowania z osobami uzależnionymi od alkoholu, opornymi na 
działania wychowawcze.

W 1996 roku wizytował nasze Schronisko Paweł Moczydłowski, ówczesny 
Prezes Zarządu Głównego „Patronatu”, były szef więziennictwa i jego reforma-
tor. Niezwykle ważne jest, aby więźniowie stawiający pierwsze kroki na wol-
ności napotkali taką przychylną im instytucję, albowiem z jego doświadczeń 
wynika, że najtrudniejsze dla byłego więźnia są pierwsze dwa lata po wyjściu 
na wolność. Właśnie taki jest wymiar czasowy zawieranego z mieszkańcami 
kontraktu.
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Wspólnie z Rejonowym Aresztem Śledczym eksperymentalnie, po raz 
pierwszy w Polsce, w latach 1993–1994 opracowano „Informator Więźnia”11, 
przeznaczony dla osób pierwszy raz karanych i tymczasowo aresztowanych. 
Informator zawierał wszystkie niezbędne wiadomości o życiu w warunkach 
zakładu karnego, o przysługujących więźniom uprawnieniach, systemie kar 
i nagród, możliwości korzystania z pomocy postpenitencjarnej w trakcie od-
bywania kary oraz po zwolnieniu. Podane były adresy ośrodków pomocy 
społecznej w okręgu białostockim oraz organizacji charytatywnych ówcześnie 
działających. Rzecznik Praw Obywatelskich bardzo pozytywnie ocenił inicja-
tywę Stowarzyszenia i przydatność opracowania oraz dokonał merytorycznej 
korekty.

Informator był przydatny więźniom do czasu wejścia w życie nowej kody-
fi kacji karnej. Znaczne zainteresowanie ze strony więzienników i osadzonych 
tego rodzaju broszurą, tudzież wzory z zachodnich systemów penitencjarnych, 
spowodowały, iż obecnie w więzieniach skazani mają dostęp do wielu infor-
macji o pomocy postpenitencjarnej, prawach i obowiązkach w formie ulotek, 
biuletynów czy folderów. Niemniej to białostocki „Patronat” wskazał na rolę 
wyposażenia więźnia w odpowiednie informacje przygotowujące go do życia 
na wolności.

Częstymi gośćmi Stowarzyszenia są zagraniczne grupy działaczy organi-
zacji pomocowych, nawet z tak egzotycznych krajów, jak Mongolia i Nepal; 
systematycznie odwiedzają nas studenci zagraniczni w ramach wymiany 
międzyuczelnianej. W 2004 roku w siedzibie naszego Oddziału, z inicjatywy 
Polskiego Stowarzyszenia Edukacji Prawnej, odbyło się spotkanie z sędziami 
i pracownikami więziennictwa z Białorusi, zainteresowanymi funkcjonowa-
niem naszej placówki i współdziałaniem z sądem. Wymienialiśmy doświad-
czenia z grupami angielskich i niemieckich kuratorów, gościliśmy również 
kuratorów z innych polskich okręgów, m.in. z Poznania i ze Słupska. Cenimy 
te kontakty, ponieważ są dla nas istotną inspiracją, a także promują idee współ-
pracy kuratorów z organizacjami pozarządowymi.

Współpraca z sądem, zakładami karnymi, Współpraca z sądem, zakładami karnymi, 
administracją państwową oraz organizacjami pozarządowymiadministracją państwową oraz organizacjami pozarządowymi

Białostocki „Patronat” od momentu rozpoczęcia swojej działalności na bie-
żąco współpracuje z białostockim sądownictwem. Swój rodowód zawdzięcza 
środowiskowi kuratorskiemu. To właśnie dzięki jego inicjatywie i staraniom 
został założony i jest prowadzony. Kierownictwo sądów okazywało nieprze-
rwanie „Patronatowi” życzliwość, pomoc i akceptację wszelkich przedsięwzięć, 

11 „Informator Więźnia” był wydrukowany w naszych zakładach poligrafi cznych.
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które przejawiały się między innymi w udostępnianiu pomieszczeń sądowych 
na walne zebrania Stowarzyszenia, udziałem w tych zebraniach, pozytywnej 
rekomendacji przy naszych wnioskach o dotacje, częściowym fi nansowaniem 
organizowanych konferencji. 

Wieloletnia praktyka zawodowa członków założycieli (kuratorów sądo-
wych: Teresy Gałan i Marii Kokorzeckiej-Piber) oraz grona członków i wolon-
tariuszy, w tym także ich rola w systemie pomocy postpenitencjarnej, pozwo-
liła na wypracowanie skutecznych metod pracy z byłymi przestępcami i ich 
rodzinami, a także na przyjęcie odpowiedniej płaszczyzny współpracy ze 
środowiskiem kuratorów sądowych, opartej na wymianie informacji, zapew-
nieniu miejsc schroniskowych bezdomnym pozostającym w zainteresowaniu 
kuratorów. Prezes Stowarzyszenia jest członkiem Rady do spraw Pomocy Post-
penitencjarnej przy Prezesie Sądu Okręgowego w Białymstoku.

W 2005 roku zawarto ofi cjalne porozumienie z Sądem Okręgowym w Bia-
łymstoku w sprawach dotyczących wspólnego, skoordynowanego świadczenia 
pomocy postpenitencjarnej, udziału podopiecznych sądowych w programach 
informacyjno-edukacyjnych, obiegu informacji o osobach będących przedmio-
tem wspólnego zainteresowania sądów i „Patronatu”, indywidualnego rozpo-
znania potrzeb benefi cjentów, zaangażowania kuratorów w dyżury w siedzibie 
Schroniska i w poradnictwo pedagogiczne12, organizowania wspólnych dzia-
łań o charakterze aktywizującym podopiecznych sądowych i mieszkańców 
Schroniska.

Od wielu lat współpracujemy również z jednostkami penitencjarnymi na 
terenie Białegostoku, korzystając z nawiązanych kontaktów; w ostatnim okre-
sie na mocy zawartych porozumień, w kierunku realizacji zadań wynikających 
z dyspozycji art. 164 kkw, zapewnienia miejsc dla bezdomnych zwalnianych 
warunkowo lub po całości kary. „Patronat” uczestniczy w organizowaniu 
różnych imprez dla więźniów, np. aukcji wyrobów więziennych czy jasełek. 
Pod opieką członków Zarządu więźniowie mogli uczestniczyć w imprezach na 
zewnątrz zakładu karnego, np. we wspólnych z pensjonariuszami schroniska 
wyjściach do teatru. Praktyka ta została zahamowana z powodu wzrostu cen 
biletów i braku środków fi nansowych.

Psycholog więzienny prowadzi program terapeutyczny dla osób z proble-
mami osobowościowymi. Wychowawcy brali udział w szkoleniu wolontariu-
szy Stowarzyszenia. Kierownictwo Zakładu Karnego partycypuje w kosztach 
pobytu więźniów w Schronisku, w ramach realizacji programu zwolnieniowe-
go. Przedstawiciele „Patronatu” są zapraszani do udziału w uroczystościach 
rocznicowych i religijnych na terenie jednostek penitencjarnych. Prowadzimy 
też korespondencję z zakładami karnymi na terenie kraju w związku ze stara-
niami więźniów o miejsce w naszej placówce po odbyciu kary.

12 Kurator okręgowy wprowadził w zakres czynności niektórych kuratorów, za ich zgodą, 
obowiązek stałych dyżurów popołudniowych w Schronisku.
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„Patronat” utrzymuje stały kontakt z organami administracji publicz-
nej – Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Białymstoku oraz terenowymi 
ośrodkami pomocy społecznej w zakresie sporządzania wywiadów do świad-
czeń socjalnych, weryfi kowania wniosków kuratorów o pomoc żywnościową 
dla podopiecznych sądowych, a także koordynacji działań pomocowych, przy-
znawania zasiłków i zapewniania pomocy lekarskiej. Jeden z pracowników 
socjalnych jest na stałe wyznaczony do obsługi mieszkańców Schroniska. 

Pozytywna opinia o naszej działalności, w tym wystawiane ofi cjalne reko-
mendacje, pozwalają na korzystanie z dotacji Prezydenta Miasta Białegostoku 
oraz wojewody białostockiego przeznaczonych na przeciwdziałanie wyklucze-
niu społecznemu. W 2007 roku naszą placówkę wizytował prezydent Białegosto-
ku, interesując się profi lem Schroniska, całokształtem działalności w aspekcie 
umowy o dalszą dzierżawę budynku i placu wokół niego. Wydział Polityki 
Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego również wspiera nasze dzia-
łania; umożliwia ponadto kontakty i wymianę doświadczeń z innymi orga-
nizacjami pozarządowymi, zaprasza na spotkania i konferencje poświęcone 
programowych działaniom osłonowym i profi laktycznym skierowanym do 
osób bezdomnych.

„Patronat” mieści się w bliskim sąsiedztwie Komisariatu Policji w Białym-
stoku; wprawdzie bardzo rzadko korzysta z jego pomocy (tylko raz w ciągu 
prawie dwudziestoletniej działalności została na naszym terenie popełniona 
kradzież), niemniej zawsze można liczyć na interwencję policji, a także na wy-
mianę informacji. Zawarta umowa z Komendą oraz białostockimi uczelniami 
zapewnia wspólne działania osłonowe na rzecz osób bezdomnych, rozpozna-
nie i penetrację skupisk osób bezdomnych oraz kierowanie do „Patronatu” 
osób kwalifi kujących się ze względu na profi l Schroniska.

Oferty pomocowe „Patronatu” są uzupełniane i wzbogacone dzięki współ-
pracy z innymi organizacjami pozarządowymi, wspierającymi osoby zagrożone 
demoralizacją, wykluczeniem społecznym oraz niesamodzielne życiowo. Bank 
Żywności w Suwałkach zapewnia nam stałą dostawę żywności przeznaczonej 
dla najuboższych rodzin, a także dla mieszkańców Schroniska; w zamian nasi 
wolontariusze gwarantują jej należyte rozprowadzenie i wykorzystanie.

Z organizacji charytatywnymi: Caritas Archidiecezji Białostockiej i Prawo-
sławnym Ośrodkiem Miłosierdzia, wymieniamy informacje o podopiecznych, 
koordynujemy świadczenie pomocy; podobnie przebiega współpraca z PKPS 
i PCK, od których bardzo często otrzymujemy życzliwe wsparcie, np. w trakcie 
remontu naszej kuchni. PKPS zapewniał naszym podopiecznym gorące posił-
ki, zaś nasze Stowarzyszenie rewanżuje się przekazywaniem otrzymywanych 
darów od osób prywatnych – rzeczy dla kobiet i dzieci. 

Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych powiadamia nasz Od-
dział o różnych inicjatywach w zakresie non profi t, zaprasza na konferencje 
i szkolenia, udziela fachowego doradztwa. W sprawie leczenia odwykowego 
narkomanów i zapewnienia im miejsc w ośrodkach stacjonarnych współdzia-
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łamy ze Stowarzyszeniem „Monar”. Pracownicy tej organizacji biorą udział 
w szkoleniach wolontariuszy oraz udzielają fachowych porad i wskazówek.

PodsumowaniePodsumowanie

Z perspektywy lat wydaje się, że nasz związek – kuratorów zawodowych – 
ze Stowarzyszeniem „Patronat” okazał się trwały i owocny. Dobrze na siebie 
oddziaływaliśmy: początkowo „Patronat” był nam potrzebny jako szyld, pod 
którym można było spokojnie funkcjonować w obszarach przekraczających 
obowiązki i uprawnienia kuratorskie. Z czasem staliśmy cząstką większej 
struktury, z poczuciem wsparcia ze strony Zarządu Głównego Stowarzyszenia 
„Patronat”, który umożliwił nam kontakty zagraniczne, współpracę z organi-
zacjami i instytucjami państwowymi, zapewnił platformę wymiany doświad-
czeń, a przy tym pozwolił zachować „kuratorską tożsamość”. 

Prezes Stowarzyszenia, profesor Teodor Szymanowski, odegrał kluczową 
rolę w kształtowaniu nowego oblicza kurateli w Polsce. Był też zwolennikiem 
i propagatorem idei białostockiej – kuratora penitencjarnego. Wydaje się nam, 
że także Zarząd Główny oraz inne oddziały skorzystały z naszych inicjatyw – 
dzięki uruchomieniu naszego Schroniska wprowadzono do statutu Stowarzy-
szenia odpowiedni zapis sankcjonujący taką praktykę i poszerzający obszary 
działalności „Patronatu”.

Niewątpliwym osiągnięciem naszego Oddziału jest wprowadzenie no-
wych, profesjonalnych metod pracy z pensjonariuszami. Było to możliwe dzię-
ki przygotowaniu zawodowemu i wieloletnim kuratorskim doświadczeniom. 
Uznaliśmy, że dzięki pobytowi w Schronisku były więzień uczy się „obcowa-
nia” z wolnością poprzez różnorodne środki oddziaływania oraz zaspokaja 
swoje niezbędne potrzeby życiowe, a także przez zdobywanie wiedzy o sobie, 
swoich problemach i możliwościach „wyjścia na prostą”. 

Pomoc świadczona przez białostocki „Patronat” nie ma charakteru doraź-
nego; unika się wszelkich jednorazowych zapomóg, organizuje się systemową 
pomoc w wychodzeniu z bezdomności. Dla naszych pensjonariuszy formą zo-
bowiązania do aktywnego uczestnictwa w tych działaniach jest zawarcie dwu-
letniego kontraktu. Istotnymi cechami naszej pracy, popieranymi przez Zarząd 
Główny, są podmiotowe podejście do każdego mieszkańca czy benefi cjenta oraz 
dążenie do poprawy ich samooceny i wzbudzenia motywacji do zmiany. 

Dalsza działalność naszego Stowarzyszenia może jednak napotkać poważne 
bariery i to z kilku względów: okresowo pojawiających się poważnych trudności 
fi nansowych hamujących aktywność i rozmach wciąż pełnej pomysłów Prezes 
Teresy Gałan, jak również z powodu naturalnego procesu starzenia się człon-
ków Zarządu, a jednocześnie braku osób chętnych do przejęcia w sztafecie po-
koleniowej naszych obowiązków i odpowiedzialności za losy Schroniska i całej 
organizacji.
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Mimo niewątpliwych osiągnięć, dostrzeganych i nagradzanych przez me-
dia13, pozytywnej oceny ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości, przychylnej 
prasy i aprobaty władz lokalnych – stale musimy borykać się z okresowymi 
potrzebami fi nansowymi, tracić siły i energię na szukanie sponsorów. Od daw-
na nie możemy uzyskać etatu pracownika obsługi, który odciążyłby od prac 
biurowych kierownika Schroniska i członków Zarządu Oddziału. W czasie 
kryzysu maleje też ofi arność społeczeństwa lokalnego oraz chęć uczestnicze-
nia w integracji społecznej bezdomnych poprzez ich zatrudnianie i przydział 
mieszkania z puli komunalnej.

Nadzieję pokładamy w projektach europejskich typu Inicjatywa Wspólno-
towa EQUAL oraz w stopniowym kształtowaniu się w Polsce społeczeństwa 
obywatelskiego, które przejmie na siebie choćby cząstkę odpowiedzialności za 
proces inkluzji osób bezdomnych i nieprzystosowanych.

Od początku naszej działalności prowadzimy kronikę wydarzeń biało-
stockiego Stowarzyszenia – na pierwszej stronie widnieje motto: „Nie spisuj 
nikogo na straty, cuda zdarzają się co dzień”, a jeżeli nawet „cuda” zdarzały się 
od czasu do czasu, to i tak warto było pracować…

13 Teresa Gałan została w 1997 roku nagrodzona przez I program TVP jako „Zwyczaj-
na – niezwyczajna”, otrzymała również nagrodę pieniężną od Ministerstwa Sprawiedliwości, 
nagrodę Fundacji POLKUL, a także wiele dyplomów i wyróżnień.
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Krzysztof Kwiatkowski
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości

Chciałem bardzo gorąco podziękować organizatorom i uczestnikom I Kon-
gresu Kuratorskiego za zaproszenie i za organizację całego przedsięwzięcia. 

Muszę w tym miejscu powiedzieć, że te dwa dni spędziłem tutaj z Pań-
stwem niezwykle sumiennie. Jak z pewnością zauważyliście, nie tylko słucha-
łem, ale również robiłem szczegółowe notatki. Dlatego śmiało mogę powie-
dzieć, że poszerzam swoją wiedzę na Kongresie – również w nowych także dla 
mnie obszarach. 

Pozwolę sobie podkreślić jedną rzecz. Jeżeli Państwo pytają czasami, i bez 
wątpienia są to absolutnie uzasadnione oczekiwania, że wypowiadacie różne 
stanowiska, poglądy i czasami macie wrażenie, że one nie zawsze są uwzględ-
niane w pracy Ministerstwa, tak jak byście sobie Państwo tego życzyli. To wła-
śnie ten przykład, o którym mówił przed chwilą Pan generał Paweł Nasiłowski, 
a związany z ustawą o dozorze elektronicznym i o tych sygnałach, które do-
cierały do nas wcześniej o tym, że Państwo oceniają jako głęboko niezasadny 
wymóg obligatoryjnego dozoru kuratora. Chciałbym Państwa zapewnić, że 
Ministerstwo naprawdę z tych głosów stara się wyciągać wnioski. Tak jak po-
wiedział Pan generał już niedługo będzie nowelizacja projektu ustawy o Sys-
temie Dozoru Elektronicznego. Prawdopodobnie nowelizacja nie zdąży wejść 
w życie przed 1 września, z uwagi na wakacje parlamentarne, ale zakładamy, 
że przy dobrej woli Parlamentarzystów, na co bardzo liczę, ta nowelizacja 
jeszcze w tym roku wejdzie w życie. Na tym przykładzie chciałbym Państwu 
udowodnić, że naprawdę staramy się w różnych aspektach wyciągać wnioski 
z tych głosów, które wypowiadacie. 

Podczas I Kongresu Kuratorskiego z sali wypowiadano z ogromną tro-
ską o środowisku kuratorów wiele słów. Była to troska związana z budową 
pozytywnego wizerunku polskiej kurateli i polskich kuratorów. Proszę mieć 
pełne przekonanie, że w tej sprawie macie Państwo we mnie swojego sprzy-
mierzeńca. Mam czasami takie poczucie, że to, że dzisiaj o Waszej pracy opi-
nia społeczna, ale także czasami pracownicy Ministerstwa Sprawiedliwości, 
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wiedzą zbyt mało, to nie jest efekt złego podsumowania wykonywanych 
przez Państwa obowiązków, ponieważ każdy, kto zada sobie troszeczkę tru-
du i wysiłku, i mówię to na swoim przykładzie, i będzie się chciał przyjrzeć 
Waszej pracy, będzie pod ogromnym wrażeniem tego, co robicie. I powtórzę 
jeszcze raz to, o czym mówiłem już wczoraj. Mam pełne przekonanie, że nie 
ma skutecznie działającego wymiaru sprawiedliwości bez Waszej pracy.

Jesteście jako całe środowisko niezwykle dla nas ważni i zajmujecie 
jedno z najistotniejszych miejsc w polskim wymiarze sprawiedliwości. Nie-
uprawniona i nieuzasadniona byłaby próba dokonywania innych ocen prac 
waszego środowiska, i z mojej strony nigdy na ten sposób myślenia zgody 
nie będzie. 

W najbliższych tygodniach przed nami rozmowy dotyczące różnych waż-
nych dla Waszego środowiska spraw. Dlatego dla mnie osobiście dzisiejsze 
spotkanie z Państwem jest niezwykle istotne i zapewniam, że wnioski z tej 
dyskusji będą dla mnie bardzo ważnym punktem odniesienia. Bo jeżeli sły-
szę z ust przedstawiciela Rzecznika Praw Obywatelskich czy poszczególnych 
prelegentów, którzy przemawiali podczas Kongresu, konkretne wnioski, które 
natychmiast muszą być przeanalizowane, na przykład dotyczące konstytucyj-
ności bądź niekonstytucyjności rozporządzeń ministra, to deklaruję Państwu, 
że efektem mojego dwudniowego pobytu na Kongresie będzie spotkanie, które 
jutro odbędę z kierownictwem Departamentu Wykonania Orzeczeń i Probacji. 
Korzystając z tych wniosków, które były przedstawiane zarówno wczoraj, jak 
i dzisiaj, będziemy ustalać pewien harmonogram prac, analizować dokumenty, 
tam gdzie jest to wymagane – podejmować natychmiast decyzje dotyczące czy 
zmiany rozporządzeń, czy tam, gdzie jest to potrzebne – rozpoczęcia inicjaty-
wy legislacyjnej. 

Moją troską jest, żeby Państwa środowisko miało skuteczne narzędzia 
działania, bo wykonujecie niezwykle ważną pracę, i obowiązkiem każdego 
polityka, ponieważ funkcja wiceministra jest oczywiście funkcją polityczną, 
a ja dodatkowo jestem parlamentarzystą.

Chciałbym Państwu jeszcze raz bardzo serdecznie podziękować za ten 
wspólnie spędzony czas. Zapewniam, iż zrobię wszystko, aby w ramach swoich 
obowiązków, do których należy również współpraca z Waszym środowiskiem 
zawodowym, zrobię wszystko, żeby usprawniać i ułatwiać Państwu pracę, po-
nieważ będzie to z pożytkiem dla nas wszystkich. Na zakończenie chciałbym 
Wam raz jeszcze bardzo gorąco podziękować. Mam pełne przekonanie, że nie 
ma skutecznego wymiaru sprawiedliwości w Polsce bez Waszej ciężkiej, od-
powiedzialnej, wspaniałej, zaangażowanej pracy. Za to bardzo, bardzo ciepło 
dziękuję. 
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Antoni Szymański
Prowadzący
Zastępca Kuratora Okręgowego w Sądzie Okręgowym w Gdańsku

Na zakończenie pragnie jeszcze zabrać głos Tadeusz Jedynak – Kurator 
Okręgowy w Słupsku, który przewodniczył Komitetowi Organizacyjnemu 
i przewodniczy znakomicie nadal, który podziękuje wszystkim sponsorom 
naszego Kongresu. Bardzo proszę. 

Tadeusz Jedynak
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego I Kongresu Kuratorskiego

Szanowni goście! Szanowne koleżanki i koledzy kuratorzy!

I Kongres Kuratorski szybko zbliża się do końca. Jestem szczęśliwy, że dzięki 
zaangażowaniu wielu koleżanek udało się zrealizować zamierzony program. 
Mam nadzieję, mnogość wrażeń i doświadczeń zebranych w ciągu tych trzech 
dni zainspiruje Państwa do podejmowania coraz to nowych wyzwań w codzien-
nej pracy, a także do kontynuowania idei konferencji naukowych poświęconych 
działalności kuratorów sądowych, ich sukcesom i problemom oraz nowym kie-
runkom pracy. Jestem przekonany, że ten czas wspólnie spędzony przyniesie 
w przyszłości wiele dobrego naszym podopiecznym, wymiarowi sprawiedli-
wości, w którym pracujemy, oraz społeczeństwu i nam samym. 

Pragnę w tym miejscu serdecznie podziękować wspaniałym gospoda-
rzom – kadrze Ośrodka Doskonalenia Kadr Służby Więziennej „Posejdon” 
w Ustce pod kierunkiem pani komendant ppłk Jadwigi Kulmatyckiej – dzięki 
którym sprawy logistyczne konferencji nie były problemem, a obrady mogły 
przebiegać w przyjemnej atmosferze. 

Pragnę także na koniec serdecznie podziękować instytucjom i osobom, 
które dostrzegły sens i znaczenie tego Kongresu i udzieliły wsparcia fi nanso-
wego i materialnego przy jego organizacji.

Pragnę gorąco podziękować:
– Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Pomorskiego, który udzielił 

nam wsparcia ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Kapitał 
Ludzki – Narodowa Strategia Spójności.

– Prezydentowi Miasta Słupska.
– Burmistrzowi Miasta Ustki.
– Starostwu Powiatowemu w Słupsku.
– Akademii Pomorskiej w Słupsku.
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– fi rmie Rekowski – Komunikacja Wizualna i Wzornictwo; te wszystkie 
zaproszenia, plakaty, program to właśnie wytwory Pana Mirosława Rekow-
skiego. Jak sam o sobie powiedział – w połowie kuratora, ponieważ jest tą 
brzydszą parą tandemu kuratorskiego. 

– fi rmie informatycznej ZETO ze Świdnicy – producentowi między innymi 
programu „Kurator” do obsługi biurowej sekretariatów zespołów kurator-
skich.

– fi rmie informatycznej Currenda z Sopotu – producentowi między innymi 
programów „Kuratorzy rodzinni” i „Kuratela” do obsługi biurowej sekreta-
riatów zespołów kuratorskich.

– Stowarzyszeniu „Bezpieczny Region Słupski”, witamy Pana Przewodni-
czącego Stowarzyszenia. 

– drukarni Grawipol w Słupsku.
– fi rmie Szarek – wydawnictwu, reklama ze Słupska.

Wszystkim sponsorom bardzo serdecznie dziękujemy za wszystkie formy 
wsparcia udzielonego nam podczas organizacji I Kongresu Kuratorskiego. 
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Wnioski i rekomendacje uczestnikówWnioski i rekomendacje uczestników
I Kongresu KuratorskiegoI Kongresu Kuratorskiego
(Ustka, –  czerwca  roku)

Pierwszy Kongres Kuratorski obradujący w Ustce w dniach 15–17 czerwca 
2009 roku przyjął następujące wnioski i rekomendacje wynikające z treści wy-
stąpień i dyskusji: 
I.  Uczestnicy Kongresu stwierdzają, że prawidłowe wykonywanie zadań ku-

ratorów sądowych wymaga uporządkowania stanu prawnego dotyczącego 
działania i zadań kuratorów sądowych: 
1. W odniesieniu do kuratorów rodzinnych uczestnicy Kongresu dostrzegają 

pilną potrzebę:
− określenia roli zawodowego kuratora rodzinnego w kodeksie postępo-

wania cywilnego i ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich jako 
organu postępowania wykonawczego; 

− ustalenia uprawnień i obowiązków kuratora rodzinnego sprawującego 
nadzór w sprawach opiekuńczych i nieletnich, a w szczególności kura-
tora uczestniczącego w kontaktach rodziców z małoletnim dzieckiem, 
wykonującego orzeczenie o przymusowym odebraniu osoby podlegającej 
władzy rodzicielskiej. Dotychczasowe rozporządzenie o sposobie wyko-
nywania uprawnień i obowiązków przez kuratorów sądowych wydane 
na podstawie upoważnienia art. 12 ustawy o kuratorach jest niekonsty-
tucyjne i nie wyczerpuje wskazanego zakresu przedmiotowego delegacji;

− określenia uprawnień i obowiązków kuratora rodzinnego przeprowa-
dzającego wywiad środowiskowy w sprawach rodzinnych (w szczegól-
ności opiekuńczych, rozwodowych i separacyjnych);

2. W odniesieniu do kuratorów dla dorosłych i wykonywania spraw kar-
nych dostrzegają potrzebę:
− odpowiedniej regulacji prawnej sposobów postępowania wobec skaza-

nych przebywających w zakładach karnych, wobec których w innej spra-
wie orzeczono dozór kuratora i przebywających za granicą. Uczestnicy 
Kongresu uważają za niecelowe wykonywanie dozoru wobec skazanych 
i zwracają się do Ministra Sprawiedliwości o ocenę stanowiska wyrażo-
nego w tej kwestii;
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− uchylenia przepisów o obligatoryjnym orzekaniu dozoru kuratora wo-
bec osób odbywających karę pozbawienia wolności w systemie dozoru 
elektronicznego jako środka nakładającego dodatkowe, zbędne obo-
wiązki na kuratora; 

− dostosowania odpowiednich przepisów celem ułatwienia kuratorom 
pozyskiwania niektórych danych, potrzebnych im do prawidłowego 
wykonywania nałożonych na nich zadań, których zasięganie jest 
utrudnione i wydłużone z uwagi na ustawę o ochronie danych oso-
bowych. 

VIII.  Uczestnicy Kongresu zwracają się o pilne przeprowadzenie szkoleń w za-
kresie przygotowania kuratorów do wykonywania zadań związanych 
z wejściem w życie ustawy o odbywaniu kary pozbawienia wolności 
w systemie dozoru elektronicznego. 

VIII.  Uczestnicy Kongresu postulują wprowadzenie do programów szkoleń sę-
dziów i prokuratorów zagadnień dotyczących funkcjonowania i metodyki 
pracy kuratorów sądowych. Przyjąć możliwość organizowania wspólnych 
szkoleń i narad dla sędziów i współpracujących z nimi kuratorów.

IIIV.  Wobec wysokiego obciążenia sprawami, a szczególności rosnącej i nie-
uwzględnionej w standardach liczby wywiadów środowiskowych, uczest-
nicy Kongresu widzą potrzebę odpowiedniego wzrostu liczby etatów ku-
ratorów zawodowych. 

IIIV.  Kongres stwierdza, że zagrożeniem dla prawidłowego wykonywania za-
dań kuratorskich, w szczególności wobec planowanego rozszerzenia tych 
zadań w zakresie wykonania kary ograniczenia wolności i tzw. dozoru 
elektronicznego, jest rosnąca liczba czynności biurowych obciążających 
kuratorów. Wobec niedostatecznej obsługi lub jej braku w większości ze-
społów kuratorskich uczestnicy zwracają się o podjęcie skutecznych dzia-
łań celem stworzenia sekretariatów zespołów kuratorskich z odpowied-
nią liczbą etatów urzędniczych dla wykonywania czynności biurowych 
związanych z pracą kuratorów.

IIVI.  Zebrani na Kongresie rekomendują kontynuowanie w ramach Krajowej 
Szkoły Sędziów i Prokuratorów programu studiów podyplomowych dla 
kuratorów realizowanego na dotychczasowych zasadach przez Uniwer-
sytet Warszawski.

IVII.  Uczestnicy Kongresu postulują zracjonalizowanie i uproszczenie sprawoz-
dania statystycznego dotyczącego kuratorskiej służby (MS-S 40), a także 
poprawienie występujących w nim błędów logicznych i merytorycznych. 
Ponadto postulują odrzucenie praktyki wprowadzania zmian w sprawo-
zdaniach statystycznych na koniec okresu sprawozdawczego z okresem 
obowiązywania wstecz od początku okresu sprawozdawczego i wpro-
wadzenie zasady, że zmiany w sprawozdaniach obowiązywać będą od 
początku rocznego okresu sprawozdawczego.
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VIII.  Uczestnicy Kongresu pragną wyrazić podziękowanie Ministrowi Spra-
wiedliwości oraz podległym mu służbom za udział i współorganizo-
wanie I Kongresu Kuratorskiego, a także Pomorskiemu Stowarzyszeniu 
Zawodowych Kuratorów Sądowych i Krajowej Radzie Kuratorów, a za 
udział – przedstawicielom świata nauki i gościom zagranicznym. 
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Dr Martin Lulei

Dr Ludovit Galbavy
Uniwersytet Konstantyna Filozofa w Nitrze, Słowacja

Wybrane aspekty systemu probacyjnego w SłowacjiWybrane aspekty systemu probacyjnego w Słowacji
oraz wybrane wnioski z pilotażowego badaniaoraz wybrane wnioski z pilotażowego badania
przeprowadzonego w  rokuprzeprowadzonego w  roku

Wprowadzenie probacji w  roku oraz krótki przegląd Wprowadzenie probacji w  roku oraz krótki przegląd 
aspektów prawnych dotyczących probacji w Słowacjiaspektów prawnych dotyczących probacji w Słowacji

Projekty pilotażowe w zakresie probacji w Słowacji zostały przeprowa-
dzone w 2002 i 2003 roku, poprzedzając wdrożenie do ustawodawstwa probacji 
oraz mediacji w sprawach karnych. W wybranych sądach rejonowych wydział 
Ministerstwa Sprawiedliwości Republiki Słowacji (MS SR) stworzył stanowisko 
kuratora sądowego oraz mediatora, których pozytywne wyniki pracy zdecydo-
wanie potwierdziły zasadność ustanowienia Służb Probacyjnych i Mediacyjnych 
(Probation and Mediation Sernice – PMS) w Republice Słowacji.

Schemat 1. Struktura organizacyjna probacji w Słowacji

Rada ds. probacji
i mediacji

(organ konsultacyjny 
MS SR)

Ministerstwo Sprawiedliwości
Republiki Słowacji

Sekcja Prawa Karnego

Wydział probacji 
i mediacjiSądy 

okręgowe

Kuratorzy
i mediatorzy

Źródło: opracowanie własne.
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Struktura wewnętrzna poszczególnych biur kuratorskich i mediacyjnych 
działających w sądach rejonowych wynika z ustawodawstwa. Istotne wydaje 
się tu przedstawienie zadań i kompetencji Wydziału Probacji i Mediacji MS 
SR, który:
– realizuje zadania związane ze służbą probacyjną i mediacyjną w sądach 

rejonowych; 
– w granicach swoich obiektywnych kompetencji (objective competence) bierze 

udział w tworzeniu druków i formularzy dla kuratorów i mediatorów;
– ocenia statystyki wydziałów oraz składanie sprawozdań w ramach probacji 

i mediacji, a na podstawie ich analizy proponuje odpowiednie środki;
– w granicach obiektywnych kompetencji monitoruje i ocenia przydział pra-

cy kuratorów i mediatorów oraz współpracuje z Departamentem zasobów 
ludzkich w kwestii przydziału terenu pracy kuratorów i mediatorów;

– rozwija propozycje praktycznego ujednolicenia w dziedzinie probacji i me-
diacji, w ramach obiektywnych kompetencji, w celu zastosowania w ramach 
centralnego systemu informacyjnego, we współpracy z Sekcją Informatyki 
Sądowej i Statystyki, a także rozwija metodykę i oferuje konsultacje i szko-
lenia w zakresie metodyki;

– we współpracy z Akademią Sądową przygotowuje materiały studialne do 
nauki dla kuratorów i mediatorów; 

– opracowuje materiały metodyczne i dotyczące pojęć z dziedziny probacji 
i mediacji; 

– ze względu na posiadane obiektywne kompetencje (objective competence) bie-
rze udział w opracowywaniu ogólnie obowiązujących przepisów prawnych. 

Z terminem „probacja” skonfrontowaliśmy się, przeprowadzając projekt pi-
lotażowy dotyczący probacji i mediacji w sprawach kryminalnych w 2002 roku. 
Rok później ukazał się osobny przepis prawny powołujący urzędników proba-
cyjnych – kuratorów i mediatorów w sądach rejonowych i uregulował prawnie 
probację jako: 

1.  organizowanie i sprawowanie nadzoru nad oskarżonym, pozwanym lub 
skazanym,

2.  nadzorowanie wykonania wyroku niezwiązanego z karą pozbawienia 
wolności, polegającego na nałożeniu obowiązków i ograniczeń,

3.  nadzorowanie postępowania oskarżonego podczas okresu próby w ramach 
zwolnienia warunkowego,

4.  wspieranie oskarżonego w dążeniu do prowadzenia uporządkowanego trybu 
życia oraz wypełnienia warunków, które zostały mu postawione decyzją 
prokuratora lub sądu w postępowaniu karnym1.

1 § 2, Ust. 1, písm. a) Ustawa Nr. 550/2003 Coll. dotycząca kuratorów i mediatorów.
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Kuratorzy i mediatorzy

dostarczają informacji o oskarżonym, jego rodzinie, środowisku społecznym 
oraz środowisku pracy;
a)  formułują warunki do podjęcia decyzji o areszcie w zawieszeniu w docho-

dzeniu w sprawie karnej lub zatwierdzeniu ugody;
b)  przeprowadzają czynności w celu zawarcia porozumienia pomiędzy stroną 

poszkodowaną a oskarżonym dotyczącego odszkodowań wyrównawczych 
z tytułu szkód spowodowanych przez czyn przestępczy lub likwidacji szkód 
spowodowanych czynem przestępczym;

c)  nadzorują postępowanie oskarżonego podczas okresu próbnego i monitorują 
wykonanie kary niezwiązanej z osadzeniem w więzieniu,

d)  przeprowadzają probację i mediację, realizują inne czynności w postępo-
waniu karnym2.

Nadzór kuratorski zostaje zasądzony przez następujące wyroki:
1) zastąpienie kary pozbawienia wolności przez nadzór kuratorski;
2) warunkowe zawieszenie kary pozbawienia wolności z nadzorem kurator-

skim;
3) utrzymanie warunkowego wyroku w mocy wraz z rzeczywistym wykona-

niem dozoru kuratorskiego;
4) warunkowe odroczenie wyroku osobie nieletniej z rzeczywistym wykona-

niem nadzoru kuratorskiego;
5) warunkowe odroczenie osadzenia w ośrodku szkolno-wychowawczym 

nieletniemu z rzeczywistym wykonaniem nadzoru kuratorskiego;
6) warunkowe zawieszenie kary pozbawienia wolności z dodatkowym wy-

konaniem nadzoru kuratorskiego;
7) warunkowe zawieszenie kary pozbawienia wolności nieletniemu z nadzo-

rem kuratorskim;
8) zastąpienie kary grzywny pracą społeczną podczas trwania nadzoru kura-

torskiego zgodnie z § 114 ust. 3 kodeksu karnego;
9) warunkowe zwolnienie z odbywania kary w więzieniu z rzeczywistym 

wykonaniem nadzoru kuratorskiego.
Inne wyroki powiązane z probacją:

1) warunkowy areszt ze stosownymi obowiązkami i ograniczeniami;
2) prace przymusowe, 
3) areszt domowy, 
4) nadzór ochronny, 
5) warunkowe zwolnienie bez nadzoru kuratorskiego, 
6) zakaz podejmowania działań, 
7) areszt tymczasowy (conditional arest) z tytułu postępowania karnego.

2 § 3, Ust. 1, rozdz. a) – e) Ustawa nr 550/2003 Coll. o kuratorach i mediatorach.
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Postanowienie warunkowego zawieszenia wykonania wyroku polegające-
go na karze pozbawienia wolności reguluje § 51 kodeksu karnego. Zgodnie 
z nim sąd, przy spełnieniu warunków opisanych w § 49, ustęp 1, może warun-
kowo zawiesić wykonanie wyroku polegającego na karze pozbawienia wol-
ności nieprzekraczającej trzech lat, jeśli jednocześnie przydziela oskarżonemu 
nadzór kuratorski. Przy ustanawianiu dozoru kuratorskiego sąd ustanawia 
okres probacji trwający od roku do pięciu lat. Okres probacji rozpoczyna się 
w pierwszym dniu następującym po uprawomocnieniu się wyroku sądu. Jed-
nocześnie sąd ustanawia ograniczenia lub obowiązki, które są częścią nadzoru 
kuratorskiego. Ograniczenia te mogą dotyczyć następujących zakazów:
– udziału w imprezach sportowych lub innych imprezach masowych,
– spożywania napojów alkoholowych oraz innych substancji uzależniających, 
– utrzymywania kontaktów z osobami mogącymi wywrzeć negatywny 

wpływ na oskarżonego lub takimi, które były jego wspólnikami w prze-
stępstwie lub też osobami zaangażowanymi w czyn przestępczy, 

– przebywania w niedozwolonych miejscach lub takich, gdzie oskarżony po-
pełnił czyn przestępczy, 

– uczestniczenia w grach hazardowych, zakładach, grach na automatach typu 
„jednoręki bandyta”. 

Obowiązki dotyczą głównie nakazu: 
– niezbliżania się do osoby poszkodowanej na odległość bliższą niż pięć me-

trów oraz niezbliżania się do miejsca zamieszkania strony poszkodowanej, 
– wyprowadzenia się z mieszkania lub domu, gdzie osoba przebywa nielegal-

nie lub który bezprawnie zajmuje, 
– zrekompensowania wyrządzonej szkody w okresie probacji, 
– spłacenia długu lub zaległych alimentów w okresie probacji, 
– przeproszenia osoby poszkodowanej prywatnie lub publicznie, 
– uzyskania określonych kwalifi kacji lub udziału w kursach/szkoleniach 

przekwalifi kujących podczas okresu probacji, 
– odbycia treningów społecznych lub uczestnictwa w innych programach 

edukacyjnych we współpracy z kuratorem i mediatorem lub inną kompe-
tentną osobą,

– poddania się terapii uzależnień, jeśli nałożono obowiązek terapii ochron-
nej, 

– poddania się psychoterapii lub korzystania z poradnictwa psychoterapeu-
tycznego podczas trwania okresu probacji, 

– znalezienia pracy lub udowodnienia podjęcia starań w celu znalezienia za-
trudnienia.

Oskarżony, któremu sąd wydał nakaz poddania się pod nadzór kuratorski, 
jest zobowiązany poddać się nadzorowi kuratora i mediatora.
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Teoretyczne tło pracy społecznejTeoretyczne tło pracy społecznej
wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych w Słowacjiwymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych w Słowacji
oraz sugestie dotyczące tej koncepcjioraz sugestie dotyczące tej koncepcji

W deklaracji pracy społecznej wymiaru sprawiedliwości w sprawach 
karnych stworzonej przez Stowarzyszenie Starszych Menedżerów Pracy Spo-
łecznej w Szkocji (ADSW) (2003, s. 1–11) możemy znaleźć siedem obszarów, 
takich jak:
1) kontekst służby społecznej pracy resocjalizacyjnej, 
2) skuteczna polityka i praktyka, 
3) rozwój pracowników, 
4) źródła, 
5) główne działania społecznej pracy resocjalizacyjnej, 
6) kwestie dotyczące ofi ary, 
7) zasady i wartości. 

ADSW wierzy, iż głównym obszarem działalności Służb Pracy Społecznej 
Wymiaru Sprawiedliwości w Sprawach Karnych jest zapewnienie szerokiego 
wachlarza stosownych usług spełniających Standardy Narodowe, skoncen-
trowanych głównie na ograniczaniu przestępczości, promowaniu asymilacji 
społecznej przestępców oraz minimalizacji wykonywania kar pozbawienia 
wolności w przypadkach, gdzie nie jest to absolutnie konieczne3.

W słowackich oraz czeskich publikacjach dotyczących pracy probacyjnej 
i społecznej odnaleźć możemy rozmaite defi nicje pracy z przestępcami, takie 
jak: „praca społeczna wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych”4, „praca 
społeczna z przestępcami”5 oraz „probacyjna praca społeczna”6. Na poniższym 
schemacie przedstawiono naszą propozycję zhierarchizowania społecznej pra-
cy resocjalizacyjnej w warunkach słowackich.

3 Association of Directors of Social Work, 2003. ADSW policy statement on criminal 
justice social work, s. 11.

4 O. Matoušek, Slovník Sociální Práce, Praha 2003.
5 Justova, 2008, 
6 M. Lulei 2009. 
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Sugestie dotyczące koncepcji pracy społecznej wymiaru Sugestie dotyczące koncepcji pracy społecznej wymiaru 
sprawiedliwości w sprawach karnych w Słowacjisprawiedliwości w sprawach karnych w Słowacji

Schemat 2. Model pracy socjalnej w słowackim wymiarze sprawiedliwości

Praca Społeczna
Wymiaru Sprawiedliwości

w Sprawach Karnych

Praca społeczna
na rzecz wspierania ofi ar

Praca społeczna
z przestępcami

Penitencjarna
i postpenitencjarna

praca społeczna

Probacyjna
Praca Społeczna

Mediacyjna 
Praca Społeczna

Źródło: opracowanie własne.

Probacyjna praca społeczna to proces ciągły, polegający na profesjonalnej 
pomocy i kontroli przy indywidualnym podejściu do klienta (w tym aspekty 
prawne, psychologiczne, psychospołeczne i ekonomiczne), mający na celu pro-
mowanie życia poza rzeczywistością przestępczą7. W 2006 roku w słowackich 
w sądach rejonowych pracowało 110 kuratorów i mediatorów.

Wybrane fragmenty badań międzynarodowychWybrane fragmenty badań międzynarodowych
(praca probacyjna i społeczna)(praca probacyjna i społeczna)

Porównawcze badanie pilotażowe przeprowadzone w 2008 roku za pomo-
cą ankiety przeprowadzonej wśród 30 zagranicznych ekspertów związanych 
zawodowo z probacją w 17 państwach (takich jak: Mołdawia, Szkocja, Ukraina, 
Litwa, Hiszpania, Finlandia, Węgry, Niemcy, Bułgaria, Francja, Chorwacja, 
Szwecja, Kanada, Rumunia, Polska, Austria oraz w stanie Teksas). 

Pytanie:
Uporządkuj poniższe dyscypliny nauki zgodnie z ich znaczeniem dla wiedzy 
pracownika probacyjnego (1 – najważniejsze, 10 – mniej istotne). 

7 M. Lulei, M. Tomka, Stature of probation in youth crime prevention [in:] Mládež a kriminalita, 
Bratislava 2007.
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Wykres 1.  Znaczenie poszczególnych dyscyplin nauki dla wiedzy pracownika 
probacyjnego

1 87654320

zarządzanie

pedagogika

inne

socjologia

wiktymologia

zapobieganie 
przestępczości

prawo karne

psychologia

kryminologia

praca społeczna

0 1 2 3 4 5 6 7 8

6,76

6,63

6,48

6,40

6,39

5,10

4,81

4,53

4,13

2,39

Źródło: opracowania własne.

Pytanie:
Jak opisałbyś zwięźle i ogólnie związek pomiędzy pracą społeczną a probacją 
w systemie prawa karnego w twoim państwie?

Odpowiedzi na pytanie otwarte: 

Finlandia

Probacja jest ściśle związana z pracą społeczną. Praca z klientem jest 
oparta na założeniach pracy społecznej (nauki społeczne), na przykład zarzą-
dzanie przypadkami i doradztwo (kierowanie klienta do ośrodków pomocy 
społecznej oraz współpraca z tymi ośrodkami). Z drugiej strony praca proba-
cyjna i społeczna mają różne cele: probacja koncentruje się na ograniczeniu 
powrotu do przestępczości, lecz charakteryzuje ją spojrzenie holistyczne. 
Ograniczenie recydywy wymaga z jednej strony specyfi cznej metodyki 
(przynoszącej „efekt w praktyce”), z drugiej strony jednak wymaga również 
szerokiej wiedzy na temat naszego społeczeństwa, systemu opieki społecz-
nej, sposobów postępowania z problemem nadużywania substancji szko-
dliwych, z problemem chorób psychicznych itd. Rozmowa motywacyjna 
(motywująca przestępcę do zmiany) jest jednym z najważniejszych narzędzi 
stosowanych zarówno w pracy probacyjnej, jak i pracy społecznej.
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Niemcy

Służba probacyjna (Bewährungshilfe) uważana jest za jedną część/gałąź 
„służby społecznej w systemie sprawiedliwości” (Soziale Dienste der Justiz). 
Służba ta obejmuje różne formy pracy społecznej z różnymi typami klientów. 
Podczas gdy pracownicy socjalni podejmują problem pracy z więźniami, ku-
ratorzy pracują z przestępcami odbywającymi okres probacyjny i/lub z tymi, 
których zachowanie podlega nadzorowi, np. przestępcy lub byli więźniowie. 
Klienci podlegają zarówno kontroli, jak i wsparciu kuratorów. Zarówno rein-
tegrację klientów, jak i zapobieganie recydywie/ochronę społeczeństwa uwa-
ża się za najważniejsze zadanie kuratorów. Zadania te muszą być przepro-
wadzone przy znajomości podstaw teoretycznych oraz praktycznych metod 
i narzędzi w pracy socjalnej.

USA (Teksas)

Prace społeczna i probacyjna muszą współdziałać ramię w ramię w celu 
udzielania pomocy przestępcom w skutecznym wychodzeniu ze środowiska 
przestępczego. Probacja to forma pracy społecznej wzbogacona o dodatkowy 
element odpowiedzialności i konsekwencji.

Bułgaria

Bułgarska służba probacyjna została powołana dopiero w 2005 roku, a ko-
lejne dwa lata zajęło skompletowanie zespołu kuratorskiego. Obowiązujące 
przepisy wymagają od inspektorów probacyjnych (największej grupy spośród 
kuratorów) wyższego wykształcenia w dziedzinie: prawa, psychologii, peda-
gogiki lub pracy społecznej. Ta ostatnia zapewnia kontakt z probacją, chociaż 
praca pracownika społecznego jest zupełnie nowym zjawiskiem w Bułgarii.

Chorwacja

Praca społeczna jest dziedziną zmagającą się z różnymi problemami spo-
łecznymi, przestępcami oraz zachowaniami przestępczymi. W związku z po-
wyższym pracownicy społeczni często pracują jako kuratorzy. W Chorwacji 
jednakże pedagodzy społeczni specjalizują się w dziedzinie przestępczości 
i zachowań przestępczych, w szczególności dotyczy to interwencji z zakresu 
leczenia; dlatego też w Chorwacji są przede wszystkim kuratorami.

Węgry

Na Węgrzech, zgodnie z zawodowym spojrzeniem, zależność między 
pracą społeczną a probacją jest dość ścisła, jednakże służba probacyjna jest 
zasadniczo ustanowiona w celu wyegzekwowania wykonania kary, nawet 
jeśli jest to kara zastępcza. Tak więc przestępca nie jest postrzegany w pierw-
szej kolejności jako osoba znajdująca się w złej sytuacji społecznej, która 
przypadkowo ma konfl ikt z prawem; jest on postrzegany jako skazany mo-
gący potrzebować wsparcia społecznego i psychicznego. Należy jak najlepiej 
zrównoważyć ilość kontroli i pomocy. Każdorazowo będzie to zależało od 
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danej sprawy, tak więc może zdarzyć się sprawa, podczas której praktycznie 
realizuje się wyłącznie pracę społeczną. Mimo to nigdy nie należy zapominać, 
iż działalność probacyjna jest częścią postępowania karnego i zapobiegania 
przestępczości. Istnieje kilka sytuacji dotyczących klientów probacyjnych, 
których nie można rozwiązać za pomocą narzędzi pracy społecznej (nawet 
jeśli chciałoby się to zrobić w ten sposób) i należy działać zgodnie ze stosow-
nymi przepisami. Oczywiście, jeśli posiada się wyłącznie wiedzę prawną bez 
jakichkolwiek umiejętności z zakresu pracy społecznej, nigdy nie zostanie się 
dobrym kuratorem.

Hiszpania

Agencje pracy społecznej są kluczowym elementem karnego wymiaru 
sprawiedliwości w Katalonii w stosunku do całej pracy z wyrokami w społe-
czeństwie. Do pracowników społecznych należy przede wszystkim: przepro-
wadzanie oceny oraz interwencja u rodzin skazanych i zapoznawanie osób 
znajdujących się pod nadzorem kuratorskim ze środkami pomocy społecznej, 
jak również kontrola nad pewnymi środkami społecznymi, takimi jak zwol-
nienie warunkowe, oraz środkami alternatywnymi dla kary pozbawienia wol-
ności. W Hiszpanii probacja w ścisłym tego słowa znaczeniu nie występuje.

Polska

Staramy się zmienić aktualnie obowiązujące przepisy prawne, tak aby 
nadać probacji większą moc, zamiast koncentrować się przede wszystkim na 
pracy społecznej i oferowaniu pomocy przestępcom. Aktualne akty prawne 
dotyczące prawa karnego nie regulują ściśle zależności pomiędzy probacją 
a pracą społeczną. Praca społeczna jest zupełnie inną dziedziną, niepodlega-
jącą nadzorowi Ministerstwa Sprawiedliwości.

Francja

1.  Praca społeczna jest we Francji ściśle związana z probacją. Kuratorzy są 
szkoleni zarówno w kierunku pracy społecznej, jak i probacji: prawa, krymi-
nologii... chociaż aktualna polityka to koncentracja na probacji i kontroli.

2.  Zakłada się, iż probacja sama w sobie, bez pracy społecznej, jest bezcelowa. 
Na przykład, jak możemy walczyć z powrotem do przestępczości i pomóc 
danej osobie ponownie zasymilować się w społeczeństwie, jeśli nie znamy 
jej ogólnej sytuacji? Mimo to ostatnie zmiany prawne we Francji wykazały 
tendencję raczej w kierunku probacji niż pracy społecznej. Liczba kurato-
rów jest niewystarczająca; tak więc mamy mniej czasu, aby przyjrzeć się 
dokładnie sytuacji z perspektywy globalnej.

Rumunia

Jest to związek polegający raczej na uzupełnianiu się oraz pokrywaniu 
w pewnych niewielkich obszarach. Od roku istnieje komitet interministerial-
ny pełniący rolę doradczą, który integruje reprezentantów pracy społecznej, 
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ochrony dziecka, agencji pracy i probacji przy wspólnym stole. Jest jeszcze za 
wcześnie, aby zaobserwować rezultaty. Ponadto działania probacyjne są skon-
centrowane głównie na kontroli. Na swoją prośbę skazani mogą korzystać ze 
wsparcia i poradnictwa, lecz odsetek osób korzystających z tej możliwości jest 
znikomy (mniej niż 3%).

Kanada (Ontario)

Z historycznego punktu widzenia istnieje bardzo ścisły związek pomię-
dzy pracą społeczną a probacją, lecz obecnie związek ten jest ograniczony. 
Istnieje bliższy związek z psychologią społeczną jako rezultat zastosowania 
poznawczo-behawioralnego podejścia w programach dla przestępców.

Austria

W Austrii odpowiedzialna za probację jest organizacja państwowa Nu-
estart. Główną kompetencją, jaką musi wykazać się osoba zamierzająca pod-
jąć pracą jako kurator, są umiejętności z zakresu pracy społecznej. Znaczną 
większość stanowią więc pracownicy społeczni. Zatrudniamy również innych 
specjalistów z wyższym wykształceniem, takich jak prawnicy i psycholodzy, 
jeśli posiadają praktyczne doświadczenie w pracy społecznej. Samo wyższe 
wykształcenie jest niewystarczające.

Ukraina

1.  Związek ten jest bardzo słaby. Właściwa służba probacyjna na Ukrainie 
praktycznie nie występuje. Jedyna istniejąca forma probacji to pewien rodzaj 
nadzoru przez inspektorów służb czuwających nad wykonaniem kary; 
nadzorują oni przestępców zwolnionych warunkowo i monitorują ich postępo-
wanie poprzez regularne kontrole raz lub dwa razy w tygodniu. Możliwa jest 
w pewnym stopniu współpraca z Ośrodkami Pomocy Społecznej dla Dzieci, 
Młodzieży i Rodzin w sytuacjach, gdy niezbędna jest odbudowa dokumentacji, 
występują problemy związane z zatrudnieniem itd., jednak odbywa się to 
jedynie w przypadku dobrowolnej zgody przestępcy i jest to zwykle czynność 
bardzo formalna ze strony instytucji świadczących takie usługi.

2.  Inspekcja Wykonawcza w Sprawach Karnych (Criminal-Executive Inspection) 
spełnia częściowo funkcje probacyjne. Zaangażowana jest w egzekucję 
wyroków alternatywnych do kary pozbawienia wolności, a mianowicie 
nadzoru nad osobami, które skazane są na prace społeczne (2009 osób), karę 
pracy poprawczej (4722 osób), karę pozbawienia prawa do wykonywania 
pewnych zawodów i angażowania się w pewne działania (8106 osób) lub 
osób zwolnionych warunkowo z dalszym nadzorem (124 027 osób). Do 
końca 2009 roku siły policji są zaangażowane w organizację indywidualnej 
pracy prewencyjnej z takimi skazanymi. Nasza Inspekcja posiada 2244 ku-
ratorów i nadzoruje 139 018 skazanych. Ciągle nie spełniamy jednak funkcji 
„przedprocesowych” oraz mediacyjnych w sprawach kryminalnych. Nie 
oferujemy również nadzorowanym osobom żadnego wsparcia społecznego 
czy psychologicznego.
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Szwecja

W Szwecji kuratorzy nie muszą posiadać wykształcenia w dziedzinie 
pracy społecznej. Wystarczy, aby mieli wyższe wykształcenie w jakimkolwiek 
kierunku humanistycznym; mogą być to nauczyciele. psycholodzy, prawnicy. 
Po zatrudnieniu zostają przeszkoleni do zawodu. Służba socjalna w Szwecji 
jest odpowiedzialna za wszystkich obywateli. Tak więc nasi klienci udają się 
do pracownika społecznego, aby otrzymać wsparcie w poszukiwaniu miejsca 
zamieszkania, żywności oraz leczenia uzależnień od alkoholu i narkotyków. 
Służby probacyjne nie posiadają funduszy, aby wspomagać klientów fi nanso-
wo, z wyjątkiem oferowania biletów autobusowych na cotygodniowe przejaz-
dy w celu odbycia spotkania w biurze probacyjnym. Kurator decyduje o prze-
biegu nadzoru i wspólnie z klientem określa cel, okres trwania nadzoru, daty 
spotkań; jest również łącznikiem pomiędzy klientem a służbą społeczną, jeśli 
klient tego potrzebuje. Pomaga w umówieniu spotkań z agencjami pracy, jeśli 
zaistnieje taka potrzeba, lub z komornikiem, jeśli klient musi zaplanować, jak 
spłacić dług.

Litwa

W procesie wdrażania probacji i monitoringu obowiązków nałożonych 
na osoby przez sąd Litwa skupia się na zapewnieniu wsparcia społecznego, 
zwłaszcza zatrudnienia, rozwiązywaniem kwestii niezbędnej dokumentacji, 
a nawet zapewnieniu miejsca zamieszkania. Służba probacyjna polega na ak-
tywnej współpracy z gminą, rynkami pracy i innymi stosownymi instytucja-
mi. Proces wdrożenia probacji skupia się na komunikacji z rodzinami wyżej 
wspomnianych osób lub innymi zamieszkującymi z nimi osobami.

Szkocja

1.  Pracownicy społeczni wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych 
(Criminal Justice Social Workers) w Szkocji pełnią rolę kuratorów. Nie po-
siadamy właściwej służby probacyjnej, która występuje w innych krajach. 
Służba probacyjna (i System Prawa Karnego) w Anglii i Walii są całkowicie 
niezależne od tutejszego systemu w Szkocji.

2.  W Szkocji praca społeczna jest podzielona na różne obszary odpowiedzial-
ności. Praca społeczna Wymiaru Sprawiedliwości w Sprawach Karnych 
odpowiada za probację. Społeczna Praca z Dziećmi i Rodzinami jest repre-
zentowana w Wieloagencyjnym Porozumieniu ds. Ochrony Społeczeństwa 
(MAPPA).

3.  Probacja w Szkocji rozwijała się powoli. Pierwszy projekt pilotażowy został 
przeprowadzony w Glasgow w 1905 roku przez policję. W 1931 roku podjęto 
ustawy w celu stworzenia osobnych lokalnych służb dla każdego okręgu 
administracyjnego. Podczas drugiej wojny światowej praca tych służb coraz 
bardziej skupiała się na osobach nieletnich, a po wojnie na walce w celu 
przekonania sądów do stosowania probacji u dorosłych w takim zakresie, 
w jakim jest to istotne. Profesjonalizacja i szkolenia rozwinęły się w latach 
pięćdziesiątych i sześćdziesiątych; wówczas rozwinęła się również opieka 
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postpenitencjarna. Ustawa o pracy społecznej w Szkocji [The Social Work 
(Scotland) Act] z 1968 roku zasygnalizowała koniec oddzielnych służb proba-
cyjnych i doprowadziła do ich zaabsorbowania przez ogólne służby socjalne, 
tak pozostało aż do dziś. Od wprowadzenia fi nansowania opartego na 
wydzielaniu (ring-fenced funding) oraz standardów państwowych w 1991 roku 
społeczna praca resocjalizacyjna rozwinęła się jako osobna specjalizacja. 
W 1990 roku punkt ciężkości powoli przesunął się z opieki nad przestępcą 
na ochronę społeczeństwa i ograniczenie powrotów do przestępstw. Jednak 
obecnie,wzrastająca populacja więzienna ponownie stwarza potrzebę 
skutecznej alternatywy; główny nacisk kładzie się na wynagrodzenie winy 
oraz zadośćuczynienie społeczeństwu.

4.  Służby Probacyjne znane są w Szkocji jako Praca Społeczna Wymiaru 
Sprawiedliwości w Sprawach Karnych i zarządzane są przez władze lokalne 
Służb Opieki Środowiskowej oraz Służb Opieki nad Dziećmi i Rodziną. Nasze 
relacje są bardzo dobre, chociaż czasami nie otrzymujemy odpowiedzi, której 
szukamy od Służb Opieki nad Dziećmi i Rodziną, ponieważ są oni bardzo 
zajęci problemem wniosków.

5.  W Szkocji nie ma oddzielnej służby probacyjnej – służba taka istniała 
w latach 1908–1970, lecz po przeorganizowaniu pracy społecznej w jeden 
lokalny wydział podlegający pod władze lokalne, składający się z opieki 
nad dzieckiem, opieki społecznej (opieki nad ludźmi starszymi oraz ludźmi 
ze stwierdzonymi zaburzeniami psychicznymi) oraz pracy z przestępcami, 
zaczęła być znana jako „praca społeczna wymiaru sprawiedliwości”. Za-
rządzenie dotyczące probacji powstało w 1908 roku i przetrwało wszelkie 
dotychczasowe zmiany– sądy nadal mogą tworzyć takie zarządzenia. 
Pracownicy społeczni wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych, 
szkoleni na kursach ogólnych z innymi pracownikami społecznymi, nie są 
zachęcani do tego, aby myśleć o sobie jako o posiadających szczególną toż-
samość zawodową dopóki nie ukończą kursów i nie zdobędą zatrudnienia 
w jednej z gałęzi pracy społecznej. Liczba szkoleń z zakresu kryminologii 
w ogólnych kursach z zakresu pracy społecznej w Szkocji jest bardzo 
ograniczona i zdecydowanie niewystarczająca. Tak więc w Szkocji związek 
pomiędzy probacją a pracą społeczną jest bardzo ścisły.

6.  W Szkocji nie ma podziału pomiędzy pracownikami społecznymi a proba-
cją; probacja to po prostu jedna z dziedzin, którą zajmują się pracownicy 
społeczni. Obok ograniczenia wolności wiele lokalnych władz rozwinęło 
również programy grupowe i indywidualne – wszystkie one są rozwijane 
i podejmowane przez pracowników społecznych.

7.  W Szkocji nie ma służby probacyjnej; rolę tę odgrywa specjalna jednostka 
nazywana Pracą Społeczną Wymiaru Sprawiedliwości w Sprawach Kar-
nych (CJSW), która na co dzień ściśle współpracuje z policją, zajmując się 
przestępcami. Oznacza to, iż odpowiedź na niektóre z zadanych tu pytań, 
będzie nieadekwatna.

8.  W Szkocji nie ma państwowej służby probacyjnej. Nadzór nad przestępcami 
jest przeprowadzany przez władze lokalne, zwane Pracą/Opieką Społeczną 
Wymiaru Sprawiedliwości w Sprawach Karnych. Istnieją 32 władze lokalne
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zgrupowane w ośmiu Wspólnotowych Organach Sprawiedliwości (Com-
munity Justice Authorities). Wspólnotowe Organy Sprawiedliwości integrują 
władze lokalne, Szkocką Służbę Więzienną oraz inne kluczowe agencje, takie 
jak policja, dla stworzenia spójnego i elastycznego systemu pracy z prze-
stępcami, tworząc sieć służb wokół przestępców. Pracownicy społeczni 
wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych pracują w ścisłej współpracy 
z pracownikami z innych wydziałów pracy społecznej, np. z Wydziału ds. 
Dzieci i Rodziny.

 9.  Probacja – czy też służba wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych – 
zawiera się w Szkocji w pracy społecznej, jest więc z nią ściśle związana, 
przynajmniej w kwestiach organizacyjnych. Różni się ona jednak coraz 
bardziej w kwestii polityki od tradycyjnych wartości wyznawanych przez 
pracę społeczną, dotyczących korekcji i ochrony społeczeństwa. Podczas gdy 
resocjalizacja przestępcy była dotychczas najistotniejszym celem polityki 
i praktyki wymiaru sprawiedliwości, resocjalizacja ta jest zapewniona dla 
dobra bezpieczeństwa społecznego i ochrony społeczeństwa.

10.  Zintegrowany. Należy być w pełni wykwalifi kowanym pracownikiem 
społecznym, aby zostać kuratorem w Szkocji. W Szkocji kuratorzy nazywani 
są pracownikami społecznymi wymiaru sprawiedliwości w sprawach 
karnych (Criminal Justice Social Workers).

Mołdawia

1.  Praca społeczna jest sankcją, którą reguluje art. 67 Kodeksu karnego Repu-
bliki Mołdawii. Kiedy sąd orzeka o odroczeniu sankcji, ten rodzaj sankcji 
wchodzi w zakres obowiązków służb probacyjnych. W takim przypadku 
kurator jest odpowiedzialny za kontrolowanie i nadzór nad tą sankcją.

2.  System probacyjny w Mołdawii został utworzony niedawno (Służby Proba-
cyjne powołano w styczniu 2007 roku, przepisy prawne dotyczące probacji 
weszły w życie we wrześniu 2008). Jednak Instytut ds. Reform w Prawie 
Karnym rozpoczął rozwijanie/wdrażanie próbnych projektów w styczniu 
2004 roku. W ramach projektów pilotażowych praca probacyjna była ściśle 
związana z praca społeczną. Doradcy probacyjni byli postrzegani bardziej 
jako menedżerzy usług, dopasowujący dostępne zasoby społeczne do potrzeb 
klientów probacyjnych. Ponadto doradcy probacyjni mają wykształcenie 
w dziedzinie pracy społecznej.

Wnioski Wnioski 

Rozwój probacji w Słowacji rozpoczął się prawie siedem lat temu, jednak 
w dalszym ciągu możemy mówić jedynie o jego początkach, ponieważ nadal 
wiele aspektów pozostaje nierozwiązanych (np. przygotowujemy nowy ko-
deks etyczny dla kuratorów i mediatorów, który powinien zostać ukończony 
w przyszłym roku). Inną kwestią jest również skuteczna praktyka nadzoru 
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kuratorskiego w kontekście paradygmatu „co przynosi efekty w praktyce”. 
Z naszego punktu widzenia praktyka probacyjna jest powiązana z kwalifi ka-
cjami niezbędnymi do uzyskania wyższego wykształcenia w dziedzinie pracy 
społecznej. Oznacza to, iż nasze kwalifi kacje nabyte podczas studiów akade-
mickich (stopień magistra w dziedzinie pracy społecznej) oparte są na multi-
dyscyplinarnym podejściu, które należy stosować w praktyce probacyjnej. 
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Stan i profi laktyka przestępczości wśród nieletnich Stan i profi laktyka przestępczości wśród nieletnich 
w Rosjiw Rosji

W Rosji pojęcie „przestępczość nieletnich” najczęściej powiązane jest z gra-
nicami wieku, w jakim młody człowiek narusza prawo. Według prawa Rosji, 
nieletni to osoby od 14. do 18. roku życia. Jednak występowanie procesów 
wpływających na tendencje rozwoju przestępczości ma miejsce w środowisku 
młodszych nastolatków (10–13 lat), a także u młodych osób w wieku 18–25 lat. 
Analizując przestępczość, także wyróżnia się grupę małoletnich – czyli osób, 
które nie osiągnęły 14 lat (według prawa cywilnego i rodzinnego Federacji 
Rosyjskiej). Małoletni może zatem naruszać prawo, dopuszczać się czynów 
bezprawnych, najczęściej nie podlegając przy tym odpowiedzialności karnej.

Kryminalna odpowiedzialność w Rosji następuje po ukończeniu 14 lat, 
ale nie za wszystkie przestępstwa. Na przykład za kradzież albo rabunek od-
powiedzialność kryminalna następuje od 14 lat, a za przestępstwa seksualne 
wobec dzieci – tylko od 18 lat. Rozróżnia się również osoby łamiące porządek 
prawny (popełniające wykroczenia) oraz osoby, które popełniły przestępstwa. 

Charakterystyka, przyczyny i tendencje przestępczości Charakterystyka, przyczyny i tendencje przestępczości 
wśród nieletnich wśród nieletnich 

Według danych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Federacji Rosyjskiej, 
w 2008 roku:
1) popełniono ogółem 3 209 862 przestępstw,
2) ogółem ujawniono osób, które popełniły przestępstwa – 1 256 199, w tym:

a) nieletnich – 116 090 (8,6% ogółu),
b) uczniów, studentów – 90 982 (7,2% ogółu),
c) kobiet – 200 834 (16% ogółu)1. 

1 Состояние преступности в России за 2008 г., Министерство Внутренних Дел РФ, 
http://www.mvd.ru/statistika.
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Z danych zaprezentowanych przez MSW wynika, że w ostatnich latach za-
uważono spadek ogólnej liczby przestępstw (za 2008 rok o 10%), mimo to udział 
w nich przestępczości nieletnich i młodzieży jest wysoki. Jak widać z poda-
nych wyżej danych, co 11 przestępstwo popełnia osoba nieletnia. Oprócz tego 
nieletni popełnili 36 336 (4,26%) ciężkich i szczególnie ciężkich przestępstw, 
w przełożeniu jest to, co 25 przestępstwo popełnione w ogóle. 

Tabela 1.  Charakterystyka osób, które popełniły przestępstwa  w 1998, 2000 i 2008 roku

Wskaźniki
Lata

1998* 2000* 2008**

Ogółem ujawniono osób, w tym: 1 481 503 1 741 439 1 256 199

Nieletni   164 787   177 851   116 090

Kobiety   218 224   284 068   200 834

Bezrobotni    81 424    91 442    67 304

W stanie upojenia alkoholowego/odurze-
nia narkotykami 

  137 881/
   12 487

  402 666/
   15 509

  210 866/
    9 418

Źródło: ** Криминология, Под ред. В.Н. Бурлакова, Н.М. Кропачева, СПб: Питер, 2002, 
с. 420–422; ** Министерство Внутренних Дел РФ, http://www.mvd.ru, 2009 г. 

Charakter przestępczości nieletnich znacznie się zmienił: znane i zare-
jestrowane są przypadki, kiedy nieletni zajmują się rodzajami przestępczej 
działalności, które przedtem były prerogatywą dorosłych: prowadzą agencje 
towarzyskie, pracują w charakterze sutenerów, zajmują się oszustwami zwią-
zanymi z papierami wartościowymi.

Zauważono, że progresji przestępczości wśród nieletnich sprzyjają ciągle 
pogarszające się warunki materialne rodzin, wzrost liczby rodzin patolo-
gicznych, dysfunkcyjnych, kryminogennych, a także rodzin niewydolnych 
wychowawczo. Znajdując się w trudnej sytuacji życiowej, w otoczeniu osób 
obojętnych na ich los, nieletni sami podejmują próby rozwiązywania własnych 
problemów, często nielegalnymi sposobami.

Wśród istotnych czynników wpływających na rozwój przestępczości dzie-
ci i młodzieży znajdują się też: poczucie bezkarności, wzrost spożycia alkoholu 
i środków odurzających, brak odpowiedniego dozoru ze strony rodziców, brak 
wzorców moralnych i etycznych. Przestępstwa nieletnich obecnie nacechowa-
ne są wysokim poziomem agresywności, przemocy i coraz częściej odpowia-
dają charakterem przestępstwom dorosłych2.

2 Из материалов расширенного заседания коллегии МВД РФ, посвященного вопросам 
профилактики и правонарушений несовершеннолетних, 1.06.2007.
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Znacznie częściej niż dorośli nieletni popełniają przestępstwa, działając 
w zorganizowanych grupach przestępczych (dwa razy częściej), co jest spowo-
dowane odmiennością zachowania w tym wieku. Typowe jest dokonywanie 
przestępstw przez nieletnich w grupie rówieśników, z którymi spędzają razem 
czas wolny. Mają one cechy charakterystyczne dla wspomnianych, zorganizo-
wanych grup przestępczych, w których dokonano 80% przestępstw w stosunku 
do ogółu przestępstw popełnionych przez nieletnich3. Co czwarte statystyczne 
przestępstwo nieletni dokonują, działając wspólnie z dorosłymi przestępcami, 
lub popełniają przestępstwa w wyniku nacisku ze strony innych osób, często 
dorosłych. Nieletni sprawcy przestępstw, takich jak: rabunek, rozbój, kradzie-
ży, umyślne, szczególnie ciężkie przestępstwa przeciwko życiu lub zdrowiu, 
które popełniają w grupach, bardzo często pozostają bezkarni. 

W związku z tym obserwuje się poszerzenie listy przestępstw, w których 
odpowiedzialność karna następuje od 14 lat, co może być usprawiedliwione 
tym, że społeczne niebezpieczeństwo wielu zachowań sprzecznych z prawem 
uświadamia się we wczesnym wieku. Dzieci, które nie osiągnęły wieku od-
powiedzialności karnej (kryminalnej), oprócz tak zwanych nieciężkich prze-
stępstw, dokonują także zabójstw. Jednak oni nie zaliczają się do klasyfi kacji 
odpowiedzialności karnej, ponieważ specjalnych instytucji dla tej niebezpiecz-
nej grupy małoletnich przestępców po prostu nie ma. Ich izolacja od społe-
czeństwa nie jest możliwa, z wyjątkiem okresu znajdowania się w specjalnych 
placówkach szkolno-wychowawczych. Dlatego w ostatnim czasie w literatu-
rze prawnej można przeczytać opinie, że warto obniżyć dolną granicę wieku 
odpowiedzialności karnej nieletnich za popełnienie czynu zabronionego pod 
groźbą kary do 13, a nawet do 12 lat4. 

Według rosyjskich kryminologów, problem kryje się przede wszystkim 
w tym, że środki, które możemy stosować w procesie wychowania, są ograni-
czone, a środki oddziaływania obecnie znane są nieskuteczne. System profi -
laktyki przestępczości wśród małoletnich nie był dostosowany do rzeczywistej 
skali czynów karalnych popełnianych przez nieletnich. Badania kryminolo-
giczne wskazują na jeszcze jedną skrajnie negatywną cechę przestępczości 
nieletnich, a mianowicie na ścisły związek z przestępczością zorganizowaną. 
Wykorzystywanie małoletnich w działalności zorganizowanych grup prze-
stępczych powoduje mniejsze straty materialne; kryminalne zachowanie nie-
letnich najczęściej ma charakter latentny. Nieletni nie są całkiem samodzielni 
w myślach, postępowaniu, ocenach, bardzo łatwo poddają się sugestiom i są 

3 Е. Никитина, Будущее России находится под угрозой! Пути решения наболевших 
проблем детства в период перехода к рыночной экономике, „Ювенальная юстиция в России. 
Электронный журнал”, 10.04.2006 г.

4 А. Булатова, Уголовная ответственность несовершеннолетних, Маяк-on-line, 
05.04.2008.
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skłonni do ryzyka, co przede wszystkim uwarunkowane jest wiekiem i bra-
kiem doświadczenia życiowego.

Według danych badawczych, przynajmniej 10% uczestników zorganizo-
wanych grup przestępczych nie osiągnęło pełnoletności. Wciąganie do dzia-
łalności przestępczej dzieci poniżej 18. roku życia jednoczy młodych ludzi 
z kryminalnym środowiskiem, które negatywnie wpływa na kształtowanie 
osobowości, systemu wartości oraz zachowania, determinując w ten sposób 
przyszłą drogę życiową. Jeśli rozpatrywać to zjawisko jako stosunkowo maso-
we, to należy wskazać na niebezpieczeństwo późniejszej głębszej kryminaliza-
cji młodzieżowego środowiska5. 

Według socjologów, głównymi przyczynami przestępczości nieletnich są: 
wzrost ubóstwa, używanie narkotyków i alkoholizowanie się nieletnich, wy-
soki poziom deprywacji macierzyńskiej, a co zatym idzie, zwiększenie skali 
sieroctwa społecznego oraz liczby przestępstw popełnianych przez nieletnich 
i małoletnich.

Według doniesień „Interfaksu”, w 2007 roku do prokuratury skierowano 
170 tys. skarg na rodziców i blisko 50 tys. materiałów do sądów o pozbawienie 
władzy rodzicielskiej. W 2008 roku, według ocen Ministerstwa Spraw Wewnętrz-
nych Federacji Rosyjskiej, w skrajnie trudnych i demoralizujących warunkach 
społecznych żyło 760 tys. dzieci. Prokuratura stwierdza, że ciągłe rośną naru-
szenia ustawodawstwa o prawach i interesach małoletnich6. Starszy prokurator 
Prawnego Zarządu Generalnej Prokuratury FR stwierdza, że w 2007 roku 
ujawniono 6 063 przestępstw zgodnie z artykułem 156 kodeksu karnego FR 
(„niewykonanie obowiązków dotyczących wychowania małoletniego”). Za-
wiadomiła również, że w 2007 roku pod kontrolą instytucji profi laktycznych 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych znajdowało się 103 563 rodziców, a 74 000 
rodziców pozbawiono władzy rodzicielskiej. 

Jedną z głównych przyczyn sieroctwa społecznego jest alkoholizm ro-
dziców. Sieroctwo społeczne to zjawisko, które wiąże się z pozbawieniem 
dziecka opieki i powstaje wskutek złośliwego, nawet okrutnego stosunku do 
dzieci w rodzinie, lekceważenia ich potrzeb i interesów. Dzieci pozostawione 
bez opieki często stają się ofi arami przestępstw, ulegają wpływowi dorosłych 
przestępców, pod przymusem których popełniają przestępstwa. Duże znacze-
nie ma także działalność sekt religijnych, które werbują do swoich szeregów 
„dzieci ulicy”, nastolatków z „dysfunkcyjnych rodzin”, proponując im opiekę, 
której zabrakło dziecku w rodzinie. Z upływem czasu małoletni tracą życiową 
orientację, z reguły porzucają szkołę, uciekają z domu, nawet popełniają próby 
samobójcze. Zatem bezdomność oraz brak opieki są znaczącymi przyczynami 
wzrostu przestępczości wśród małoletnich i nieletnich.

5 Е. Никитина, Будущее России находится под угрозой!..., dz. cyt.
6 Д. Медведев, Об основных гарантиях прав ребёнка в РФ, Аргументы и факты, 

12.05.2009.
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Kontrola i nadzór za osobami, Kontrola i nadzór za osobami, 
które popełniły przestępstwo i wykroczeniektóre popełniły przestępstwo i wykroczenie

Doświadczenie z zakresu walki z przestępczością w Rosji i wielu innych 
krajach pokazało celowość ustalania kontroli i nadzoru nad osobami warun-
kowo zwolnionymi z odbywania kary. W literaturze specjalnej taka kontrola 
nazywa się „kryminologiczną”, „profi laktyczną”, „postkryminologiczną”, 
„postpenitencjarną” itd. Kontrola ta polega na obserwacji zachowania osoby 
zwolnionej z odbywania kary, z późniejszym informowaniem o ujawnio-
nych naruszeniach prawa, kompetentnego organu, aby umożliwić podjęcie 
odpowiednich decyzji. Czasami kontrolujący organ obdarza się prawem do 
samodzielnego podjęcia niektórych prewencyjnych działań. Kodeks karny 
Federacji Rosyjskiej przewiduje kontrolę nad zachowaniem osoby warunkowo 
przedterminowo zwolnionej z odbywania kary w czasie nieodbytego przez 
nią okresu kary. Kontrolę przeprowadza się za pośrednictwem dowódców 
jednostek wojskowych w stosunku do wojskowych, a w stosunku do innych 
warunkowo zwolnionych poprzez „pełnomocnika specjalistycznego organu 
państwowego”.

Stosując warunkowe przedterminowe zwolnienie, sąd może nałożyć na 
skazanego obowiązki oraz ograniczenia przewidziane kodeksem karnym FR. 
W takim wypadku organ, który ma przeprowadzać kontrolę nad zwolnionym, 
musi monitorować wykonanie przez daną osobę nałożonych na nią obowiąz-
ków oraz informować sąd o ich nierealizowaniu.

Zgodnie z rozporządzeniem o Komisjach do spraw Nieletnich ich rejonowe 
(miejskie) ogniwa dokonują nadzoru nad zachowaniem nieletnich warunkowo 
przedterminowo zwolnionych z odbywania kary. Każda taka Komisja, działa-
jąca w miejscu stałego pobytu nieletniego zwolnionego z kolonii wychowaw-
czej, powinna do osiągnięcia minimum 18 lat podejmować działania zmierza-
jące do jego zatrudnienia lub kontynuacji kształcenia, a także kontrolować jego 
zachowanie. 

Na terytorium Rosji obowiązuje także rozporządzenie w sprawie nadzoru 
administracyjnego przez organy i jednostki Ministerstwa Spraw Wewnętrz-
nych nad osobami, warunkowo przedterminowo zwalnianymi z zakładów 
karnych7. Taki nadzór ma na celu prewencję przestępstw oraz podejmowanie 
stosownych oddziaływań wychowawczych i profi laktycznych. Administra-
cyjny nadzór jest formą przymusową i stosuje się go wobec osób pełnoletnich 
zwolnionych z zakładów karnych, a mianowicie:

7 Положение об административном надзоре органов внутренних дел, за лицами 
освобожденными из мест лишения свободы, утвержденном Указом ПВС СССР от 26 июня 
1966 г., с изменениями и дополнениями, внесенными указами от 12 июня 1970 г., от 5 марта 
1981 г, и от 22 сентября 1983 г.
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1) wcześniej skazanego recydywisty za przestępstwo szczególnie niebez-
pieczne;

2) uprzednio skazanego na karę pozbawienia wolności za ciężkie przestęp-
stwa albo skazanego dwa lub więcej razy na karę pozbawienia wolności za 
przestępstwo umyślne albo wobec osoby, która została zwolniona z wię-
zienia warunkowo przedterminowo i popełniła umyślne przestępstwo 
podczas nieodbytego przez nią okresu kary.
Wobec osób, w odniesieniu do których ustala się administracyjny nadzór, 

można stosować następujące ograniczenia:
1) zakaz wyjścia poza dom (mieszkanie) w określonych godzinach; 
2) zakaz wyjazdu lub ograniczenie czasu wyjazdu w sprawach osobistych 

poza miasto (rejon); 
3) zakaz znajdowania się w wyznaczonych miejscach na terenie miasta (re-

jonu); 
4) osobiste stawiennictwo na policji w celu rejestracji (jeden–cztery razy 

w miesiącu). 
Ograniczenia mają zastosowanie, w całości lub oddzielnie, w zależności 

od stylu życia, stanu cywilnego, miejsca pracy lub innych okoliczności, które 
charakteryzują osobowość nadzorowanego. 

Administracyjny nadzór wykonuje się w miejscu zamieszkania lub pobytu 
osoby, która opuściła więzienie, na okres od sześciu miesięcy do jednego roku. 
Jeżeli jest to konieczne, może on zostać przedłużony za każdym razem na ko-
lejne sześć miesięcy, ale nie może przekroczyć okresu skazania. Jednocześnie 
przewiduje się możliwość przedterminowego, wcześniejszego zakończenia 
nadzoru, jeżeli osoba ta charakteryzuje się pozytywnymi zmianami, np. kon-
sekwencją w pracy oraz właściwą postawą w relacjach interpersonalnych.

W przypadku naruszenia zasad nadzoru administracyjnego osoby poddane 
nadzorowi mogą podlegać odpowiedzialności administracyjnej – karze pienięż-
nej w wysokości od 10 do 50% minimalnego wynagrodzenia miesięcznego. 

Należy zauważyć, że nadzór administracyjny sprawują organy spraw we-
wnętrznych – dokładniej dzielnicowy, który zobowiązany jest kontrolować 
przestrzeganie wprowadzonych prawem ograniczeń przez osoby zwolnione 
z więzienia. Obecnie skuteczność administracyjnego nadzoru jako środka 
zapobiegającego recydywy jest niska ze względu na duże obciążenie pracą 
dzielnicowych oraz zniesienia karnej odpowiedzialności za uporczywe i ce-
lowe nieprzestrzeganie zasad nadzoru administracyjnego. Podsumowując, 
należy podkreślić, że osoby warunkowo zwolnione samoistnie decydują 
o trybie swojego życia i uiszczają kary administracyjne (fi nansowe) orzekane 
za naruszanie przez nich zasad nadzoru administracyjnego z powodu ich 
słabej dotkliwości fi nansowej. Obecnie planuje się wprowadzić inne formy 
społeczno-prawnej kontroli nad osobami podlegającymi nadzorowi admini-
stracyjnemu.
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Profi laktyka i przeciwdziałanie popełnianiu przestępstw Profi laktyka i przeciwdziałanie popełnianiu przestępstw 
oraz wykroczeń wśród nieletnichoraz wykroczeń wśród nieletnich

Podstawy prawnej regulacji stosunków społecznych z udziałem nieletnich, 
w stosunku do nieletnich i ich rodziców (bądź opiekunów prawnych dziec-
ka) są określone w ustawie o podstawach systemu profi laktyki zaniedbania 
i czynów karalnych nieletnich (z 1999 roku). Ustawa ta reguluje pozasądowe 
postępowania i procedury dotyczące małoletnich i nieletnich, którzy popełnili 
czyny karalne, ochronę ich praw i interesów, a także określa procedury sądowe: 
umieszczenie w Centrum tymczasowego przebywania nieletnich sprawców 
przestępstw (CTPNSP), skierowanie do specjalnych ośrodków szkolno-wycho-
wawczych o charakterze zamkniętym, orzekanie przez sąd do przymusowych 
badań lekarskich nieletniego, który ma być zgłoszony do zamkniętego ośrodka 
szkolno-wychowawczego.

Do kategorii osób, w stosunku do których przeprowadza się indywidualną 
pracę profi laktyczną przez organy i instytucje systemu profi laktyki, należą: 
1) małoletni znajdujący się w położeniu społecznie niebezpiecznym, czyli 

w sytuacji zagrażającej życiu lub zdrowiu, albo w sytuacji, w której ustalo-
no brak opieki lub zaniedbanie opiekuńczo-wychowawcze; 

2) nieletni, którzy popełnili czyny karalne lub przejawiające zachowanie 
świadczące o demoralizacji; 

3) także rodzice bądź opiekunowie prawni dziecka, którzy nie wypełniają 
swoich obowiązków rodzicielskich, czyli zaniedbują swoje dzieci lub/albo 
negatywnie wpływają na ich zachowanie, albo wykazują zachowania prze-
mocowe.
Ustawa ta ustala system organów i instytucji, które są zobowiązane do prze-

strzegania praw i interesów nieletnich, ich ochrony przed wszelkimi formami 
dyskryminacji, przed przemocą fi zyczną bądź psychiczną, ich zabezpieczenia 
przed nadużyciami, wykorzystywaniem seksualnym czy innymi formami 
zagrożeń. Ponadto prezentowane ustawowe założenia zobowiązują do wykry-
wania dzieci i rodzin znajdujących się w sytuacji społecznie niebezpiecznej. 
Ustawa ta określa również kompetencje i zadania poszczególnych organów 
i instytucji, a także mechanizm ich współdziałania8. 

Centralnym i koordynującym organem (na poziomie rejonów, miast, ob-
wodów) w systemie profi laktyki zaniedbania dzieci i przestępczości nieletnich 
jest Komisja do Spraw Nieletnich i Ochrony Ich Praw (KDNiOP). Do kompeten-
cji tej Komisji ustawodawca zaliczył cały kompleks przedsięwzięć mających na 

8 Федеральный закон „Об основах системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних” (в ред. Федеральных законов от 13.01.2001 
N 1-ФЗ,от 07.07.2003 N 111-ФЗ, от 29.06.2004 N 58-ФЗ, от 22.08.2004 N 122-ФЗ (ред. 29.12.2004), 
от 01.12.2004 N 150-ФЗ, от 29.12.2004 N 199-ФЗ, от 22.04.2005 N 39-ФЗ, от 05.01.2006 N 9-ФЗ)
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celu ochronę praw i obronę interesów nieletnich po ujawnieniu oraz usunięciu 
przyczyn i warunków sprzyjających zaniedbaniu (pod względem opiekuńczo-
wychowawczym) oraz antyspołecznemu zachowaniu nieletnich. Działalność 
tej Komisji polega między innymi na prowadzeniu działań profi laktycznych, 
w tym przeprowadzeniu indywidualnej pracy profi laktycznej oraz na organi-
zacji rehabilitacji społecznej małoletnich i nieletnich znajdujących się w trud-
nej sytuacji życiowej lub społecznie zagrażającej. Ponadto Komisja do Spraw 
Nieletnich i Ochrony Praw jest specjalistycznym organem państwowym, który 
zabezpiecza działania naprawcze w stosunku do nieletniego w wypadkach 
i w trybie przewidzianym ustawodawstwem, na przykład w sytuacji, gdy ma-
łoletni może nie podlegać odpowiedzialności karnej pod warunkiem zastoso-
wania wobec niego przymusowych środków wychowawczych. 

Do państwowego systemu profi laktyki przestępczości nieletnich zalicza się:
 1) organy spraw wewnętrznych i ich jednostki organizacyjne: oddziały ds. nie-

letnich (OSN), centra tymczasowego przebywania nieletnich sprawców 
przestępstw (CTPNSP), oddziały (służby) milicji kryminalnej;

 2) instytucje i placówki pomocy społecznej i ochrony socjalnej;
 3) instytucje i placówki systemu oświaty, w tym placówki dla sierot natural-

nych i społecznych (domy dziecka, szkoły-internaty itd.) oraz specjalistyczne 
placówki szkolno-wychowawcze o charakterze otwartym i zamkniętym; 

 4) instytucje opieki i służby kuratorskie;
 5) instytucje w sferze zdrowia i opieki zdrowotnej oraz ich jednostki organi-

zacyjne;
 6) instytucje do spraw młodzieży i ich jednostki organizacyjne;
 7) instytucje działające w sferze zatrudnienia i bezrobocia, w tym agencje za-

trudnienia, urzędy pracy itd.;
 8) instytucje oraz ich jednostki organizacyjne działające w sferze kultury, or-

ganizacji czasu wolnego, sportu i turystyki; 
 9) inspektoraty kryminalno-wykonawcze podporządkowane organom prawa;
10) stowarzyszenia i organizacje społeczne.

Zatem można stwierdzić, że system profi laktyki charakteryzuje się przede 
wszystkim ukierunkowaniem obronno-ochronnym. Działalność profi laktycz-
na w obszarze ograniczania przestępczości i demoralizacji nieletnich polega 
na zastosowaniu całokształtu środków pomocy medyczno-psychologicznej, 
społeczno-psychologicznej, prawnej, socjalnej i pedagogicznej. Za poprawę sy-
tuacji odpowiadają więc urzędnicy dziesięciu różnych resortów. Skuteczność 
działalności profi laktycznej zależy od tego, czy skutecznie będą współdziałali 
ze sobą.

Obecnie w Rosji działa system prawnego uregulowania działalności od-
działów do spraw nieletnich (OSN). Te oddziały stanowią składową część 
milicji bezpieczeństwa społecznego. Zajmują się między innymi nadzorem 
nad zachowaniem małoletnich i nieletnich, którzy popełnili przestępstwa lub 
wykroczenia, oraz działalnością profi laktyczną w obszarze ograniczania prze-
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stępczości i demoralizacji małoletnich. Zostało przyjęte następujące kryterium 
ustalenia liczebności inspektorów milicji do spraw nieletnich, wychodząc z za-
sady jeden inspektor na cztery–pięć tysięcy nieletnich9. W 2005 roku w Rosji 
w wykazie w OSN znajdowało się 655 tysięcy małoletnich i nieletnich, którzy 
typowani są do objęcia szczególnym nadzorem prewencyjnym.

Zgodnie z ustawą o profi laktyce oddziały do spraw nieletnich (OSN) prze-
prowadzają indywidualną pracę profi laktyczną z nieletnimi, którzy: 
 1) zażywają narkotyki lub inne środki psychotropowe bez zalecenia lekarza, 

lub środki oszałamiające;
 2) popełnili wykroczenia; 
 3) zostali zwolnieni z odpowiedzialności karnej na zasadach określonych 

przez prawo; 
 4) nie podlegają odpowiedzialności karnej w związku z nieosiągnięciem 

wieku odpowiedzialności karnej lub na skutek opóźnienia w rozwoju 
psychicznym niezwiązanym z zaburzeniem psychicznym;

 5) są obwiniani lub podejrzewani o popełnienie przestępstwa, w stosunku 
do których stosuje się inne kary niż pozbawienie wolności;

 6) zostali warunkowo przedterminowo zwolnieni z odbywania kary, zwol-
nieni z kary pozbawienia wolności na skutek amnestii lub w z związku 
z ułaskawieniem; 

 7) otrzymali wyroki w zawieszeniu lub warunkowe zawieszenie odbywania 
kary; 

 8) zostali zwolnieni z zakładów systemu karno-wychowawczego, w tym ci, 
którzy wrócili ze specjalnych zamkniętych placówek szkolno-wychowaw-
czych;

 9) zostali osądzeni za dokonanie przestępstw „nieciężkich” i warunkowo 
zwolnieni prze sąd z kary z zastosowaniem przymusowych środków wy-
chowawczych;

10) zostali skazani warunkowo, na prace obowiązkowe lub do których zostały 
zastosowane inne rodzaje kary niż kara pozbawienia wolności oraz z in-
nymi nieletnimi w sytuacji konieczności zapobiegania i zwalczania de-
moralizacji, uprzedzenia i zapobiegania możliwości dokonania przez nich 
czynów karalnych czy przestępstw za zgodą kierownika organu spraw 
wewnętrznych lub jego zastępcy10.

 9 Приложение № 2 к Указу Президента РФ от 12 февраля 1993 г. „О милиции 
общественной безопасности (местной милиции) в Российской Федерации”. Указанным 
положением подразделения по предупреждению правонарушений несовершеннолетних 
включены в состав милиции общественной безопасности. 

10 Л.М. Прозументов, Подразделения по делам несовершеннолетних органов внутренних 
дел как субъекты предупреждения правонарушений и преступлений несовершеннолетних, 
„Сибирский Юридический Вестник” 2002, № 3.
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Zgodnie z ustawą o profi laktyce OSN jest zobowiązane do wykonywania 
także innych zadań, a mianowicie:
1) przeprowadzania indywidualnej pracy profi laktycznej z rodzicami lub 

opiekunami prawnymi nieletniego, niewypełniającymi swoich obowiąz-
ków rodzicielskich w zakresie wychowania, nauczania i/lub utrzymania 
nieletniego, i/lub negatywnie wpływających na ich zachowanie albo wy-
kazujących zachowania przemocowe;

2) ujawniania osób wciągających dzieci w działalność przestępczą i/lub anty-
społeczną lub podejmujących w stosunku do nieletnich innej działalności 
niezgodnej z prawem i inne. 
Na zakończenie warto zaznaczyć, że najczęściej przestępczość nieletnich 

jest wynikiem/przejawem niedostosowania społecznego spowodowanego bra-
kiem nadzoru oraz kontroli ze strony rodziców nad sposobami spędzania cza-
su wolnego osób małoletnich. Brak kontroli ze strony rodziców w większości 
wypadków powoduje, że ich dzieci stają się ofi arami działań antyspołecznych, 
jak również przestępczych. Dorośli przestępcy starają się wciągnąć małoletnich 
do zorganizowanych grup (np. skinheadzi), nakłaniają do zajmowania się pro-
cederem prostytucji, dystrybuowania i używania narkotyków, dokonywania 
kradzieży itd. 

Do 1 maja 2009 roku prawo obowiązujące w Federacji Rosyjskiej nie prze-
widywało odpowiedzialności za przebywanie nieletnich w miejscach publicz-
nych (ogólnodostępnych) bez opieki dorosłych w porze wieczornej i nocnej. Pod 
koniec kwietnia 2009 roku prezydent Rosji zatwierdził poprawki w ustawie 
o podstawowych gwarancjach praw dziecka w Federacji Rosyjskiej, ograni-
czające przebywanie nieletnich w miejscach publicznych późnym wieczorem 
i w nocy oraz określające wymiar czasu (traktowany jako „nocny” – od 22.00 do 
6.00 według czasu miejscowego; w Federacji Rosyjskiej jest 11 stref czasowych). 
Wniesiono też poprawki, które przewidują prawa regionów do obniżenia gór-
nej granicy wieku, ale nie więcej niż o dwa lata, tzn. do 16 lat. 

W ten sposób nastolatkom, którzy nie osiągnęli 18 lat, prawnie zabronio-
no przebywania przede wszystkim w restauracjach i barach, pubach i innych 
miejscach oraz punktach sprzedaży napojów alkoholowych, a także w skle-
pach z towarami o charakterze seksualnym (sex shopach). Jednocześnie władze 
regionalne będą określać miejsca publiczne, które są społecznie niebezpieczne 
dla rozwoju małoletniego, czyli takie, gdzie może być zdiagnozowana poten-
cjalna szkoda dla zdrowia i społecznego funkcjonowania dzieci, zagrażająca 
ich prawidłowemu rozwojowi fi zycznemu, duchowemu i moralnemu. Regio-
nom przyzwolono także na ustanowienie odpowiednich zasad zabraniających 
małoletnim znajdowanie się w porze nocnej w publicznych miejscach bez 
nadzoru rodziców lub innych dorosłych, na przykład na ulicach, stadionach, 
w parkach, w środkach transportu, jak również w kawiarenkach interneto-
wych. Razem z tym poszczególne władze kraju (regiony) mogą ustanawiać 
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odpowiedzialność administracyjną dla rodziców i innych osób za naruszenie 
zasad określonych przepisami prawa. 

Oprócz tego, zgodnie ze zmianami dokonanymi w ustawie, władze regio-
nalne mogą podjąć działania zmierzające do zapewnienia skutecznej ochrony 
praw małoletnich oraz działania w ich obronie przed kontaktami z informa-
cjami, propagandą i agitacją przynoszącą szkodę zdrowiu i rozwojowi społecz-
nemu, w tym też od nietolerancji narodowej, klasowej i społecznej, od reklamy 
napojów alkoholowych i papierosów, od dyskryminacji społecznej, a także roz-
powszechniania produkcji drukowanej, audio- i wideo produkcji propagującej 
gwałt i okrucieństwo, pornografi ę, narkomanię, toksykomanię oraz zachowa-
nia antyspołeczne. 

Tylko wspólnie podejmowane działania, czyli ścisła współpraca admi-
nistracji rządowej, samorządowej oraz społeczności lokalnych i organizacji 
pozarządowych pozwoli na ograniczenie zjawisk patologicznych i zachowań 
antyspołecznych oraz obniżenie przestępczości nieletnich, co wpływa na 
zwiększania bezpieczeństwa i porządku publicznego. 
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Состояние преступности в России за 2008 г. Министерство Внутренних Дел РФ, 
http://www.mvd.ru/statistika.

Федеральный закон „Об основах системы профилактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних” (в ред. Федеральных законов от 13.01.2001 
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Kilka refl eksji kierownika zespołu kuratorskiego (SPO)Kilka refl eksji kierownika zespołu kuratorskiego (SPO)
z okręgu South Yorkshire w Wielkiej Brytaniiz okręgu South Yorkshire w Wielkiej Brytanii

Niniejszy tekst ma charakter refl eksyjny związany z pełnioną rolą zawo-
dową. Dotyczy czynności służbowych kierownika zespołu w okręgu probacyj-
nym South Yorkshire, wchodzącego w skład systemu probacji w Zjednoczonym 
Królestwie oraz jej wybranych obszarów organizacyjnych. 

Aktualnie pracuję w Sheffi eld, gdzie jestem odpowiedzialny za pracę ze-
społu kuratorskiego, w ramach którego funkcjonują: grupa kuratorów reali-
zująca dozory i formułująca prognozy ryzyka i plany pracy z podopiecznymi 
(Offender Management Unit – OMU) oraz grupę nadzoru na wykonywaniem 
nieodpłatnej pracy na rzecz społeczności lokalnej (Unpaid Work Team – UPW). 
Mój zespół to: sześciu kuratorów (Probation Offi cers – POs) oraz dwóch funkcjo-
nariuszy służby kuratorskiej (Probation Service Offi cers – PSOs). Funkcjonariu-
sze służby kuratorskiej (PSOs) to niewykwalifi kowani kuratorzy (POs), którzy 
odpowiadają za prowadzenie spraw o mniejszym ryzyku szkody – sprawy 
(Risk of Harm – RoH). PSOs nie zajmują się sprawami dotyczącymi: przemocy 
w rodzinie, poważnych form przemocy, przestępcami seksualnymi lub spra-
wami związanymi z krzywdą wyrządzoną dzieciom. POs zajmują się zwykle 
sprawami, które zostały sklasyfi kowane jako stanowiące średnie lub wysokie 
ryzyko zagrożenia dla „innych”.

Biorąc pod uwagę, iż każda sprawa jest przyporządkowana i określona 
ilościowo przez Narzędzie Zarządzania Obciążeniem Pracą (Workload Mana-
gement Tool), niepraktyczne byłoby rozpatrywanie ilości spraw w rozkładzie 
indywidualnym pracy. Bardziej trafne wydaje się rozważanie spraw pod 
względem potrzeb (need) w odniesieniu do potrzeb kryminogennych i potrzeb 
związanych z RoH (ryzykiem szkody). 
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Potrzeby są oceniane w obrębie naszego kluczowego narzędzia oceny, jakim 
jest System Zarządzania Przestępcą (Offender Assessment System – OASys). Moja 
praca z indywidualnymi przypadkami prowadzonymi przez POs i PSOs polega 
głównie na nadzorowaniu oceny ich ryzyka, aby zagwarantować, iż RoH (czyn-
nik ryzyka szkody) został solidnie oszacowany, zaplanowany i zarządzony. Jeżeli 
tak jest, zatwierdzam ocenę, co upoważnia kuratora do przeprowadzenia planu 
zgodnie z projektem. Jeśli ocena zostaje uznana za nieadekwatną, wycofuję ją 
(odrzucam) oraz udzielam wskazówek, jak poprawić ocenę i plan. Ocena wraca 
następnie do mnie do powtórnego zatwierdzenia w ciągu określonego terminu, 
który wynosi pięć dni roboczych dla przestępców wysokiego ryzyka oraz 15 dla 
przestępców średniego ryzyka. W przypadku przestępców niskiego ryzyka nie 
wypełnia się całego formularza OASys, lecz przeprowadza „weryfi kację ryzyka”.

Jestem również odpowiedzialny za praktykę każdego członka zespołu, 
dotyczącą głównie oceny ryzyka, planowania i zarządzania, które stanowią 
podstawowe zadanie bezpieczeństwa publicznego. Moim obowiązkiem jest 
zapewnić, że ocena ryzyka oraz plany zarządzania ryzykiem są dość solidne, 
aby skutecznie zarządzić ryzykiem, jakie przestępca stwarza w swoim środo-
wisku i w warunkach izolacji penitencjarnej. 

Nie ma przestępcy, który nie stanowiłby „żadnego ryzyka”. Tak więc 
bardzo istotne jest aby ocena ryzyka została przeprowadzona w przypadku 
wszystkich przestępców. Jednak zarządzanie przestępcami „wysokiego” 
i „bardzo wysokiego ryzyka” można realizować poprzez Wieloagencyjne Po-
rozumienie ds. Bezpieczeństwa Publicznego (Multi Agency Public Protection 
Arrangements – MAPPA). 

MAPPA to przewidziane ustawą porozumienia dla zarządzania przestęp-
cami, którzy popełnili czyny na tle seksualnym, oraz „agresywnymi przestęp-
cami”. MAPPA posiada trzy właściwe „organy odpowiedzialne”, tj. policję oraz 
służby probacyjne i więzienne. Wszystkie odpowiedzialne organy wypełniają 
obowiązki wynikające z przepisów obowiązującego prawa, wykonując swoje 
funkcje pod wspólną nazwą: MAPPA. 

MAPPA obejmuje odpowiedzialne organy współpracujące wraz z służ-
bami do spraw przestępczości nieletnich, służbami socjalnymi, dostawcami 
zakwaterowania, służbami ds. zdrowia psychicznego i edukacji. Wymieniamy 
się wszystkimi istotnymi informacjami na temat przestępcy. Dane te obejmują 
m.in.: rodzaj przestępstwa, każdy ujawniający się typowy sposób popełnia-
nia przestępstw, ryzyko wyrządzenia szkody przez przestępcę i wobec kogo, 
problemy związane ze zdrowiem psychicznym, problemy lokalowe oraz in-
formacje policji o ewentualnych dalszych przestępstwach lub zachowaniach 
ryzykownych od czasu wpisania do rejestru skazanych1.

1 MAPPA Guidance 2009, instrukcja, wersja 3: http://www.probation.homeoffi ce.gov.
uk/fi les/pdf/MAPPA%20 Guidance% 20 2009%20Version%203.0.pdf. 
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Kolejne obowiązki kierownika zespołu to m.in.: przeprowadzanie hospitacji, 
kierowanie rozwojem oraz ewaluacja każdego PO i PSO w zespole. W czasie 
hospitacji omawiam indywidualne wyniki pracy w stosunku do celów lokal-
nych i państwowych. Nagradzam dobre i spójne efekty pracy oraz omawiam 
te przypadki, w których rezultaty pracy nie były zgodne z założonymi ocze-
kiwaniami. Muszę ocenić i podsumować, dlaczego rezultat pracy nie speł-
nia określonych wymagań i czy jest to kwestia braku wiedzy potrzebnej do 
wykonania zadania. W takim przypadku oczywistym środkiem zaradczym 
będzie zapewnienie odpowiedniego szkolenia. Jednak, jeśli powodem jest brak 
gotowości zastosowania się do wymagań zadania, muszę przedyskutować 
kwestię zdolności indywidualnych i dyscypliny jako środków radzenia sobie 
ze słabymi efektami pracy. 

Zarządzanie ludźmi to bardzo trudne zadanie, zwłaszcza jeśli zespół jest 
niechętny, aby się dostosować. Zadaj sobie pytanie, co zrobiłbyś, gdyby członek 
twojego zespołu uporczywie przyjeżdżał do pracy znacznie później niż jego 
współpracownicy lub gdyby odmawiał jej wykonania według instrukcji? Co 
byś wówczas zrobił?

Kiedy zespół stosuje się do poleceń, zadanie SPO (kierownika zespołu) jest 
znacznie bardziej satysfakcjonujące. Przykładem może być sprawa, nad którą 
pracowałem ostatnio. Mężczyzna został skazany na karę dożywocia za wie-
lokrotny gwałt dokonany na swoich dwóch córkach i spłodzenie z nimi licz-
nego potomstwa. Z całą pewnością jest to sprawa skandaliczna, która zmusza 
człowieka do zakwestionowania własnych wartości i wystawia na próbę jego 
decyzje oraz zdolność opanowania naturalnej odrazy. Pytam w takiej sytuacji 
sam siebie, czy naprawdę potrafi ę wytrwać w profesjonalnym podejściu do 
tej sprawy w zakresie wymogów pracy z tym właśnie człowiekiem? Podsta-
wą kompetentnego podejścia i przygotowania do prowadzenia specyfi cznych 
spraw jest postawa szczerości wobec siebie. 

Prezentowana sprawa dała mi okazję do bardzo bliskiej współpracy z ku-
ratorem w celu przedyskutowania i znalezienia odpowiedzi na pytanie: jak 
podejść metodycznie do takiego przypadku. Z całą pewnością istnieje wiele 
kwestii, które należy rozważyć. Należą do nich m.in.: 
1. Jakie podejście należy zastosować wobec przestępcy? 
2. Jakie aspekty pracy omówić? 
3. Czego nie należy omawiać? 
4. Jak należy współpracować z „innymi” agencjami w celu zebrania informacji?
5. Jak te informacje są przechowywane? (Jest to szczególnie istotne, ponieważ 

sędzia wydał zarządzenie, aby dane tego człowieka pozostało zatajone w celu 
ochrony tożsamości dzieci). 

Podczas pracy z PO nad tym przypadkiem mamy możliwość zbadania 
pewnych szczegółowych aspektów bardzo skomplikowanej sprawy, np. czy 
specjalistyczne agencje ds. przestępców na tle seksualnym współpracowały 
przy tej sprawie i w jakim wymiarze. 
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Moim kolejnym kluczowym zadaniem jest zapewnienie, że wszyscy człon-
kowie zespołu biorą pewną odpowiedzialność za swój rozwój zawodowy. Mu-
szę sobie odpowiedzieć na następujące pytania:
1. Jakie potrzeby w zakresie swojego rozwoju są w stanie zidentyfi kować?
2. Jakie potrzeby w moim odczuciu należałoby spełnić, aby umożliwić rozwój 

zawodowy?
3. Czy rozważają możliwość awansu? 
4. W jakim kierunku powinni się rozwijać? 
5. Czy jestem w stanie przydzielić im pewne zadania do wykonania dla zespo-
łu w moim imieniu? 

Wielozadaniowy charakter roli SPO (kierownika zespołu) oznacza, że jestem 
odpowiedzialny również za zespół UPW, który odpowiada za ok. 400 spraw „ni-
skiego ryzyka”. Zespół ten pełni dwie główne funkcje w związku z tą rolą:
1) przeprowadza wstępny wywiad,
2) egzekucja kary. 

Wywiady wstępne są przeprowadzane w celu zgromadzenia pewnej ilo-
ści informacji na temat potrzeb i ryzyka przestępcy. Kanwę procesu stanowią 
umiejętności podstawowe (edukacyjne, organizacyjne itp.), ponieważ są to 
najważniejsze aspekty i decydują o kluczowych obszarach odpowiedzialnych 
za przestrzeganie nakazu oraz ograniczanie powrotności do przestępczości. 
Badania potwierdzają, że jednym z najistotniejszych czynników w zakresie 
ograniczania powrotności do przestępczości są stałe miejsce zamieszkania oraz 
udoskonalenie podstawowych umiejętności. Rozwijanie u przestępców umiejęt-
ności czytania, pisania oraz znajomość zagadnień arytmetycznych w znacznym 
stopniu zwiększa szanse skazanego na znalezienie pracy. Jednym z głównych 
czynników motywacyjnych u przestępców jest uzyskanie korzyści fi nansowych, 
a zatrudnienie zapewnia im środki do legalnego pozyskiwania wynagrodzenia, 
a co za tym idzie, wpływa na ograniczenie dalszej przestępczości. 

Ryzyko jest zwykle oceniane pod względem wyboru miejsca pracy naj-
bezpieczniejszego w przypadku danego przestępcy, tak aby je ograniczyć, 
np. jeśli aktualne lub poprzednie przestępstwa związane były z użyciem broni, 
to prawdopodobnie nie wyślemy takiego przestępcy do grupy roboczej, gdzie 
narzędzia te są dostępne i mogą zostać przez niego użyte jako broń. Ostatnio 
poświęcamy szczególną uwagę problematyce związanej z gangami. Oznacza 
to przede wszystkim, że musimy ocenić ryzyko w kategoriach potencjalnej 
szkody/krzywdy wyrządzonej danemu przestępcy, jak również szkody, jaką on 
sam może spowodować. Przestępczość związana z działalnością gangów zde-
cydowanie zmieniła nasze stanowisko wobec oceny ryzyka, nie tylko w kwestii 
upewnienia się, że członkowie wrogich sobie gangów nie znajdą się w tej samej 
grupie roboczej podczas pracy przymusowej, ale również w celu zapewnienia, iż 
prawidłowo oceniamy każdy stopień ewentualnej akcji odwetowej.

W zarządzaniu grupą pracy bez wynagrodzenia najtrudniejsze jest podję-
cie decyzji, czy zgłosić łamanie nakazu czy pomóc przestępcy w przestrzega-
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niu nakazu. Oba te aspekty naszej pracy mają wspólny cel. Zgłoszenie naru-
szenia to przywrócenie sprawy do sądu w określonym czasie, jaki upłynął od 
ostatniego opuszczonego przez przestępcę spotkania. Działania zmierzające 
do zgłoszenia łamania nakazu muszą zostać podjęte w ciągu 10 dni roboczych 
od ostatniego opuszczonego spotkania. Pomoc w przestrzeganiu przepisów 
polega na umożliwieniu przestępcy kontynuowania kary, nieodpłatnego od-
pracowania wyroku w ramach społeczności lokalnej przez sześć miesięcy bez 
konieczności zgłaszania łamania nakazu. 

Pozornie te dwa cele wydają się sobie przeciwne, jednak zdarza się, że dzia-
łania w kierunku egzekucji kary mogą prowadzić jedynie do przywrócenia 
przestępcy przed sąd. Inne sprawy wymagają od nas odrobiny nadziei, że przy 
pewnej dozie konstruktywnego wsparcia odniesie on sukces i zmieni swoje 
postępowanie. 

Oczywiście zadania starszego kuratora nie zawsze są „bezproblemowe”, ale 
wzloty i upadki oraz nieprzewidywalność tego zajęcia czyni je jednym z naj-
lepszych i najbardziej satysfakcjonujących zawodów dziś wykonywanych. 
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Krzysztof Barrow-Kozik
Soraya Barrow-Kozik 
Jerzy Białczyk 
Elżbieta Bielecka 
Bożena Bilska 
Maria Bobola
Barbara Bojko-Kulpa 
Ingrid Borzym 
Alina Boszko 
Zbigniew Boszko 
Anna Brzostowska-Pieniążek
Ewa Brzozowska-Bartosik 
Wiesław Byczkowski 
Mirosława Bylińska 
Hanna Bzdak 
Marian Cabalski 
Jadwiga Cegielska 
Ewa Chojnacka 
Elżbieta Chomczyk 
Ewa Cichocka 
Marek Cieplik 
Robert Cotterell (Wielka Brytania)
Anna Czarnecka 
Marek Czarnecki 
Krystyna Czyżewska 

Janusz Damrat 
Jan Dąbkowski 
Justyna Dembek 
Marzena Depińska 
Ryszard Doliński 
Monika Domagała 
Bożena Drozdowska 
Regina Dróżdż 
Hanna Dudek-Miać 
Dariusz Dumanowski 
Anna Dyś 
Janina Dziuban 
Irena Fąk 
Beata Ficak 
Tadeusz  Gackowski 
Grzegorz Gajewski 
Teresa Gałan 
Paula Gorszczyńska 
Zbigniew Gąsiewski 
Krzysztof Gierszyński 
Teresa Gmura
Natalia Górska
Sylwia Graduszewska-Kubiak
Magdalena Gruba
Zbigniew Gronuś 
Elżbieta Gryszkiewicz 
Roman Grzegorczyk 
Alicja Grzesiak 
Mirosława Gumowska-Bubas 
Beata Gusztyn
Adam Gutenberg 
Iwona Hatowska
Katarzyna Hein 
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Jakub Hejduk 
Danuta Hirt 
Mirosław IL 
Elżbieta Janicka 
Anna Janus-Dębska 
Justyna Jarocka 
Tadeusz Jedynak 
Krzysztof Jędrasik
Jolanta Jóźwiak 
Grażyna Kaczmarczyk 
Robert Kaczor
Sebastian Kaliszewski 
Irena Karkosz
Irena Karpińska 
Anna Kasprzyk 
Tomasz Kazirodek 
Beata Kempa 
Margareta Kepinska-Jakobsen

(Dania)
Mirosława Klekotka 
Zofi a Klicka 
Maria Kokorzecka-Piber 
Bogumiła Kokosa
Anna Kołodziejska 
Artur Komar 
Jarosław Konarkowski 
Jadwiga Kopińska 
Anna Korpanty 
Lucyna Kosaty
Adam Kozera 
Grzegorz Kozera 
Paweł Kozłowski 
Irena Krajewska
Barbara Krauze
Anna Krzeczewska
Renata Kubiak 
Katarzyna Kulma 
Jadwiga Kulmatycka 
Marek Kurowski 
Wojciech Kuźmicki 
Łukasz Kwadrans 
Mariusz Kwasek 
Krzysztof Kwiatkowski 

Ryszard Kwiatkowski 
Marek Lach 
Elżbieta Legierska
Stefan Lelental 
Elżbieta Lewandowska 
Urszula Libiszowska 
Marek Lipski 
Wiesława Liszke 
Edward Loryś 
Jolanta Łagodzińska 
Paweł Łoński 
Tomasz Macul 
Lucyna Majer-Torba
Dariusz Malak
Bożena Marcinkiewicz 
Marek  Marczewski 
Marek Markiewicz 
Ewa Marszałkowska
Andrzej Martuszewicz 
Tadeusz Matwijewicz 
Zbigniew Merchel 
Jan Michalski 
Michał Mikliński
Irena Miller 
Ela Mirosławska
Jacek Molski 
Marta Momot 
Małgorzata Mucha 
Zbigniew Mudryk 
Urszula Mundziakiewicz 
Paweł Nasiłowski
Andrzej Nerwiński 
Sylwia Nowak 
Henry Nowrot  (Australia)
Daniela Obrempalska 
Krzysztof Olkowicz 
Krystyna Ostrowska 
Artur Ostrowski 
Jerzy Parzych 
Henryk Pawlaczyk 
Urszula Pękała 
Agata Pilarska-Jakubczak 
Teresa Pokora-Wierzbicka
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Iwona Pomianowska-Cieślik
Halina Presz 
Jolanta Prudzyńska 
Krystyna Pytel 
Artur Radaczyński 
Jadwiga Raulin 
Jolanta Rekowska 
Mirosław Rekowski 
Adam Reszka 
Agnieszka Rusińska 
Grażyna Rybicka 
Katarzyna Rzempołuch 
Andrzej Rzepniewski 
Honorata Sadowska 
Jolanta Samburska-Lewandowska 
Jadwiga Sawczuk 
Katarzyna Sawicka 
Wanda Maria Schultz
Barbara Sędłak  
Marcin Siedlecki 
Krystyna Skrzyńska 
Teresa Słomska 
Ewa Snopek 
Lech Sobieszczuk 
Halina Sońdka-Lisiecka 
Konrad Spychalski
Krzysztof Stasiak 
Adam Syldatk 
Anna Szczeciak
Jacek Szewczyk 
Irena Szostak 
Dorota Szpakowska-Kulka 
Mariusz Sztuka 
Michał Szykut 
Paweł Szymanowski 
Teodor Szymanowski

Antoni Szymański 
Barbara Szymborska 
Wioleta Śniegocka 
Teresa Świątek 
Bożena Świątkowska 
Katarzyna Świderska-Złoch 
Mirosława Thelman-Budziak 
Katarzyna Tromszczyńska-Tomaszek 
Grażyna Tubaja 
Jacek Tucholski 
Iwona Urbanowicz
Jarosław Utrat-Milecki 
Ewa Wasiak-Łapińska
Krystyna Wichrowska 
Marek Wieczorek 
Anna Wielgus 
Barbara Wilamowska 
Hanna Winkel 
Łukasz Wirkus 
Joanna Wojciechowska 
Urszula Wojtalik-Sarnecka 
Krystyna Wojtczak 
Agnieszka Wojtczyk 
Ewelina Wojtera 
Ewa Woźna-Płusa 
Marek Wójtowicz 
Mariola Wujczyk 
Gertruda Zabłocka
Roman Zaborowski 
Dariusz Zabrocki 
Janusz Zagórski 
Roman Zielonka (Niemcy)
Sławomir Ziemianowicz 
Waldemar Złotkiewicz 
Paweł Ziółkowski
Katarzyna Żmudzińska
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Komitet Organizacyjny I Kongresu KuratorskiegoKomitet Organizacyjny I Kongresu Kuratorskiego

Janina Arczykowska-Gościak
Bożena Bilska
Elżbieta Chomczyk
Krzysztof Gierszyński
Tadeusz Jedynak

(Przewodniczący)
Anna Korpanty
Paweł Kozłowski
Andrzej Martuszewicz

Jolanta Rekowska
Andrzej Rzepniewski
Krzysztof Stasiak 

(Zastępca Przewodniczącego)
Michał Szykut
Antoni Szymański
Teresa Świątek
Łukasz Wirkus
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Autorami wszystkich zdjęć są Konrad Spychalski i Paweł Ziółkowski – kuratorzy zawodowi 
Sądu Rejonowego w Miastku.
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