
W dniach 10-14. października 2011 roku w Krakowie miała miejsce 
czterodniowa kolejna wizyta studyjna francuskich stażystów-
dyrektorów służby kuratorskiej z Krajowej Szkoły Administracji 
Penitencjarnej w Agen we Francji, która stała się doskonałą okazją do 
wymiany doświadczeń. Uczestnikami stażu były panie Karen Bonheur 
i Aurelie Demmer, których pobyt w Polsce został zorganizowany we 
współpracy Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, Okręgowego 
Inspektoratu Służby Więziennej w Krakowie oraz Krajowej Rady 
Kuratorów, a wizytę koordynował kurator specjalista Jolanta Mochol 

delegat do KRK z okręgu Sądu Okręgowego w Krakowie. W pierwsze dwa dni goście zapoznali się 
z organizacją służby więziennej, a w dniach 12-14. października z systemem funkcjonowania 
służby kuratorskiej w Polsce. Pierwszy dzień stażu poświęcony był ogólnym podstawom prawnym 
i organizacyjnym funkcjonowania kuratorskiej służby sądowej, ze szczególnym uwzględnieniem 
roli samorządu kuratorskiego, kurateli rodzinnej oraz prezentacji działalności Ośrodka 
Kuratorskiego, działającego przy 
Sądzie Rejonowym dla Krakowa-
Podgórza w Krakowie, który 
kierowany jest przez starszego 
kuratora zawodowego panią 
Agnieszkę Karcz. Prezentacja 
działalności ośrodka połączona 
została z wizytą w Ośrodku. 
Funkcjonowanie Ośrodka zostało 
zaprezentowane gościom na 
przykładzie uczęszczającej do 
niego młodzieży. Podopieczni 
ośrodka wywarli bardzo dobre 
wrażenie na naszych francuskich 
gościach, czym zyskali ich sympatię. Pierwszy dzień stażu obsługiwany był zarówno w języku 
francuskim, jak i angielskim. Drugiego dnia omówiono ze stażystami funkcjonowanie zespołów 

kuratorskiej służby sądowej do 
wykonywania orzeczeń w sprawach 
karnych, metodykę pracy zawodowych 
kuratorów sądowych oraz złożono 
wizytę w Małopolskim Stowarzyszeniu 
„Probacja” Centrum Integracji „Pro 

Domo”, prowadzonym przez kuratorów 
sądowych dla dorosłych. Dzień trzeci 
poświecony został wizycie w ZKSS Sądu 
Rejonowego w Oświęcimiu, w toku 
której stażyści mieli możliwość 
zapoznania się z zasadami pracy 
zespołów łączonych, a także wymiany 
poglądów i własnych doświadczeń. 
Wizytę w tym dniu również obsługiwano 
w języku francuskim i angielskim.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Sprawna organizacja pobytu stażystów możliwa była dzięki przychylnej postawie pani Prezes Sądu 
Okręgowego w Krakowie, bardzo dużemu wsparciu ze strony Kuratora Okręgowego Ewy 

Brzozowskiej-Bartosik i jej zastępców: Marii Baran i Janiny Dziuban oraz ogromnemu 
zaangażowaniu kuratorów liniowych, którzy w języku 
angielskim przygotowali i zaprezentowali materiały 
merytoryczne. W pionie rodzinnym  byli to: 
 

• kurator specjalista Monika Domagała: SR Kraków-
Śródmieście w Krakowie, 

• kurator zawodowy Anna Potocka: SR Kraków Nowa 
Huta w Krakowie, 

• straszy kurator zawodowy Agnieszka Karcz: 
SR Kraków-Podgórze w Krakowie, kierownik 
Ośrodka Kuratorskiego. 

• kurator specjalista Jolanta Mochol: kierownik 
I ZKSS SR Kraków Nowa Huta w Krakowie. 

 

W pionie karnym natomiast: 
 

• kurator specjalista Katarzyna Budzińska: SR Kraków-
Śródmieście w Krakowie, 

• kurator zawodowy Magdalena Michalik: SR Kraków 
Nowa Huta w Krakowie, 

• kurator zawodowy Anna Hajduk: SR Nowa Huta 
w Krakowie. 

 

Na szczególne podkreślenie zasługuje udział 
Przewodniczącego KRK 

Andrzeja Martuszewicza, 
który w ramach własnego 

urlopu uczestniczył w pierwszym dniu wizyty stażystów, 
dokonując szczegółowej prezentacji roli i osiągnięć samorządu 
kuratorskiego w budowaniu służby kuratorskiej w Polsce. 
Podsumowując całość wizyty można stwierdzić, że mimo braku 
środków finansowych wizyta ta została bardzo dobrze 

przygotowana pod względem 
organizacyjnym jak 
i merytorycznym, dowodząc, 
że jesteśmy służbą w pełni 
profesjonalną. Do takiej oceny upoważnia pismo 
z podziękowaniami, jakie na ręce Przewodniczącego KRK 

Andrzeja Martuszewicza, w związku ze współorganizacją przez 
kuratorów okręgu krakowskiego w dniach 10-14 października 
2011 r. stażu dla kuratorów z ENAP złożył zastępca Dyrektora 

KSSiP, pan Adam Czerwiński. 
 
 


