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Warszawa, dnia 20. czerwca 2011 roku 

Krajowa Rada Kuratorów  

    Warszawa 
 
KRK –     46/III//2011 
 
 
 

Państwo 
Kuratorzy Okręgowi 
Delegaci do Krajowej Rady Kuratorów 
wszyscy 

 

 

W związku z zainicjowaniem przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury 

w porozumieniu z Krajową Szkołą Administracji Penitencjarnej (ENAP) w Agen polsko-

francuskiej wymiany kuratorów na staże, Krajowa Rada Kuratorów została zaproszona do 

współpracy przy ich organizacji. Prezydium KRK zostało poproszone o wskazanie polskich 

uczestników stażu spośród zawodowych kuratorów dla dorosłych. Jednym z podstawowych 

warunków uczestnictwa w stażu w Agen jest posługiwanie się językiem francuskim minimum na 

poziomie B2 (średniozaawansowanym wyższym). Prezydium KRK po konsultacjach 

z organizatorami stażu ustaliło, że do Francji na pierwszy staż organizowany w dniach  

5-9 września 2011r. wyjedzie czterech uczestników, spośród których dwie osoby zobowiązały się 

do nieodpłatnego pełnienia roli tłumaczy. Taki sposób typowania kuratorów-stażystów pozwoli 

większej liczbie kuratorów dla dorosłych na uczestniczenie w stażu we Francji. Liczymy na 

sprawdzenie się takiej formuły wskazywania kuratorów . 

 

Osoby wskazane przez KRK zostały ostatecznie w dniu 16.06.2011r. zakwalifikowane przez 

KSSiP oraz ENAP w Agen do udziału w ww. stażu. Są to: 
 

1. Pani Grażyna Flotyniewicz  z Sądu Rejonowego w Szczecinku – okręg koszaliński, 

2. Pan Tomasz Dołotko z Sądu Rejonowego w Lęborku – okręg słupski, 

3. Pani Anna Hajduk z Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty – okręg krakowski, 

4. Pani Magdalena Michalik z Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty – okręg krakowski. 
 

Uważamy, że w pierwszej kolejności spośród kuratorów nie posługujących się biegle 

językiem francuskim na staż do Francji powinni pojechać kuratorzy którzy aktywnie pracowali 

w styczniu 2011r. przy organizacji pobytu kuratorów francuskich w Polsce. 
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Przedmiotem stażu będzie w szczególności organizacja służby kuratorskiej we Francji, 

kształcenie wstępne i ustawiczne we Francji, w tym udział w zajęciach praktycznych, 

tj. dwudniowy praktyczny staż w SPIP - Service pénitentiaire d'insertion et de probation (2 osoby 

będą odbywać staż w Tuluzie i 2 osoby w Agen) oraz zakres obowiązków i metodyka pracy 

kuratorów francuskich. Uczestnicy stażu zostali zobowiązani do przedłożenia sprawozdania 

z odbytego stażu. 

 

Planowana jest długoterminowa współpraca Krajowej Rady Kuratorów z Krajową Szkołą 

Sądownictwa i Prokuratury w zakresie organizacji polsko-francuskiej wymiany stażystów 

kuratorskich.  

 
Przy wskazywaniu uczestników kolejnych stażów będziemy brali pod uwagę wszystkich 

zawodowych kuratorów dla dorosłych którzy dotychczas zgłosili lub zgłoszą do KRK chęć 

wyjazdu do Francji oraz wykażą się wysokim poziomem umiejętności posługiwania się językiem 

francuskim.  

Prezydium jeszcze raz dziękuje pani Jolancie Mochol, delegatowi do KRK okręgu Sądu 

Okręgowego w Krakowie, pani Ewie Brzozowskiej kuratorowi okręgowemu Sądu Okręgowego 

w Krakowie oraz Jej zastępczyniom, a także wcześniej wymienianym kuratorom z okręgu Sądu 

Okręgowego w Krakowie za zorganizowanie pobytu stażystów francuskich w styczniu br. 

 

Prezydium dziękuje panu Adamowi Syldatkowi zastępcy przewodniczącego KRK za 

przygotowanie, przeprowadzenie rekrutacji oraz kompleksową korespondencję z Krajową Szkołą 

Sądownictwa i Prokuratury prowadzącą do wyłonienia stażystów polskich, którzy we wrześniu br. 

odbędą staż w Krajowej Szkole Administracji Penitencjarnej  /ENAP/ we Francji. 

 

    

 

 

                                                                     PRZEWODNICZĄCY 
Krajowej Rady Kuratorów 

 
Andrzej Maruszewicz 


