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            Krajowa Rada Kuratorów  zwraca sie z prośbą o zamieszczenie 
informacji, głosu Ad vocem do wywiadu udzielonego i opublikowanego w 
Pana Redaktora poczytnym i opiniotwórczym piśmie na „tzw. Żółtych 
stronach” 

 

 

                                             z wyrazami szacunku 

                                              Przewodniczący 

                                                  Andrzej Martuszewicz 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ad vocem Panu doktorowi Pawłowi Moczydłowskiemu, doradcy 
Dyrektora Generalnego Służby Więziennej 

 

 Po zapoznaniu się z artykułem dr. Pawła Moczydłowskiego, z wątpliwościami 
czy niektóre stwierdzenia kwalifikują się do dyskusji, ale po uznaniu, że tak, a to z 
powodu ukazania się artykułu w poczytnym dzienniku, uprzejmie prosimy o 
zamieszczenie poniższych wyjaśnień. 

 Pan dr Paweł Moczydłowski stwierdził w kilku zdaniach, że w Polsce nie 
istnieje system probacji, że Ministerstwo Sprawiedliwości nic nie zrobiło (i nie robi), 
aby to zmienić, że prawdziwy system probacji stworzy się wówczas, kiedy oderwie 
się pokrytych kurzem kuratorów od ich biurek w sądowych gabinetach i wygoni  w 
teren. Już mniejsza o to, co mieliby robić w tym terenie. 

 W kontekście całego artykułu końcowe stwierdzenie Pana dr. 
Moczydłowskiego można odczytać tak, że postuluje on budowę nowych, 
nowoczesnych, wyposażonych w elektronikę, więzień, z minimum kontaktu 
osadzonych z personelem więziennym, który po 15 – 20 latach wyczerpującej pracy 
przy monitorach przechodziłby na emeryturę i system probacji, w którym 67 letni 
kuratorzy poprzez bieganie (no…, może raczej dreptanie) w terenie zapobiegaliby 
przeludnianiu owych komfortowych, dla osadzonych jak i dla personelu, zakładów 
karnych. 

 Bez nadziei, że wpłynie to na zmianę poglądów Pana Moczydłowskiego, ale z 
wiarą, że trafi do Czytelników, pragniemy podkreślić, że w ostatnich 20 latach, a 
szczególnie ostatnich 10-ciu od uchwalenia ustawy o kuratorach i zmianach w 
kodyfikacjach karnych (których Pan Doktor mógł nie zauważyć), dzięki działaniom 
właśnie Ministerstwa Sprawiedliwości (chociażby w zakresie nowelizacji prawa) oraz 
środowiska kuratorów, polska służba kuratorska tak organizacyjnie, jak i pod 
względem uprawnień nie odbiega od podobnych służb w krajach UE i innych 
rozwiniętych państw, a pod względem formalnych kwalifikacji polski personel nie ma 
sobie równych. Wprowadzono i rozwija się szereg rozwiązań znanych zachodnim 
systemom probacji, w tym właśnie te, na których niedostatek wskazuje Autor.  

 Paradoksalnie problemem nie jest, jak pisze Autor, siedzenie kuratorów w 
sądzie, ale właśnie duże straty czasu w wyniku konieczności wykonywania zadań w 
terenie, których można by uniknąć przy wprowadzeniu odpowiednich rozwiązań 
technologicznych i wykonywaniu ich w sądzie i przy komputerze (jak funkcjonariusz 
więziennictwa); np. zasięgnąć danych z systemów policyjnego, prokuratorskiego, 



więzienniczego, zusowskiego, rejestru karnego, dotyczących przebiegu bezrobocia i 
innych. 

 Pan Doktor, zajęty doradzaniem Dyrektorowi Generalnemu Służby Więziennej, 
który wszakże jest podwładnym Ministra Sprawiedliwości (tak radykalnie 
skrytykowanego), i innymi ważnymi sprawami, nie miał zapewne czasu na 
zapoznanie się z ogólnie dostępną wiedzą i danymi, które wskazują, że kurator, 
nawet gdyby bardzo chciał, to w sądzie nie posiedzi, że musi sprawować osobiście 
dozory nad 30 - 40 skazanymi, których musi skontrolować średnio raz w miesiącu w 
miejscu zamieszkania, a czasami wielokrotnie, o różnych porach dnia i bez żadnej 
ochrony, że musi czuwać na sprawowaniem 50 – 90 dozorów przez podległych mu 
kuratorów społecznych i często wraz z nimi interweniować w terenie, że w tygodniu 
wykonuje średnio 2-3 wywiady środowiskowe w trakcie których przeprowadza szereg 
czynności poza sądem zasięgając informacji od skazanego w jego środowisku, od 
jego bliskich, policji i innych organów lub instytucji, że musi to wreszcie spisać, że 
takie wywiady trzeba wykonać często w terminie 3 dni, że praca jest wykonywana w 
systemie nienormowanym, tzn. niejednokrotnie do późnych godzin wieczornych (do 
22) i w dni wolne od pracy.  

 Tak więc gdyby Pan Doktor przypadkiem kiedyś zajrzał do jakiegoś sądu, to 
mogłoby się okazać, że kompletnie nie ma tam kogo pogonić w teren.  

           Kilka liczb dla zainteresowanych: 3138 kuratorów dla dorosłych przy 
współpracy 17.943 kuratorów społecznych wykonuje swoje zadania w 441.455 
sprawach (dane za 2010r.), w tej liczbie sprawuje 280.871 dozorów nad skazanymi, 
którym warunkowo zawieszono karę lub warunkowo zwolniono z zakładów karnych, 
organizują i nadzorują wykonanie 93.562 kar ograniczenia wolności i kontrolują 
wykonanie przez skazanych obowiązków nałożonych na nich przez sąd w 67.022 
sprawach. Ponadto z roku na rok wykonują coraz większą liczbę wywiadów 
środowiskowych; w 2010 r. przeprowadzili ich 311.448, z tej liczby 44.335 (14%) 
wywiadów na zlecenie dyrektorów zakładów karnych. 

 

W imieniu polskich kuratorów sądowych 
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