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Marek Konopczyński

KARAĆ, LECZYĆ CZY WYCHOWYWAĆ?
O sposobach zwalczania patologii społecznych wśród młodzieży

Tak sformułowany temat refleksji wydaje się z pozoru nielogiczny. Przecież 
dla wykształconych pedagogów nie ulega wątpliwości, że wychowanie jest prio-
rytetem społecznym, a kara jest jedynie jego fragmentem i to fragmentem nie 
najistotniejszym. Z pedagogicznego punktu widzenia karanie samo w sobie nie 
jest wartością samoistną i nie wnosi pierwiastków o charakterze rozwojowym. 
Podobnie wiemy, że pojawiające się w przestrzeni publicznej pytania dotyczą-
ce możliwości skutecznego leczenia dewiantów są stawiane przez laików, gdyż 
wiedza pedagogiczna dawno już tę kwestię rozstrzygnęła uznając, że dewiacyj-
ność, o ile nie wynika z przesłanek chorobowych, nie jest kategorią medycz-
ną tylko psychospołeczną, a więc podlegającą mechanizmom socjalizacyjno-
-wychowawczym, a nie leczniczym. Tyle tylko, że przywoływana wiedza jak na 
razie pozostaje tajemnicą wąskiego grona ludzi i jest niezauważana, a być może 
i lekceważona w szerszym kontekście społecznym. Ale czy przypadkiem z tego 
właśnie powodu nie zmierzamy szybkimi krokami w kierunku cywilizacji kara-
nia i piętnowania lub cywilizacji pozornego akceptowania, zamiast w kierunku 
cywilizacji wychowywania i rozwoju?

Swoją refleksję opieram na merytorycznej analizie zarówno publicznych 
dyskusji poświęconych poprawie kondycji moralnej i społecznej młodego po-
kolenia Polaków, jak również wprowadzanych w życie rozwiązań prawnych 
i organizacyjnych mających na celu przeciwdziałanie dewiacjom i patologiom 
społecznym wśród młodzieży. 

Liberałowie i konserwatyści wobec dewiacji

Mówiąc w największym skrócie, można wyróżnić obecnie dwa spolaryzo-
wane stanowiska świata dorosłych wobec dewiacji i patologii występujących 
w środowiskach młodych ludzi. Pierwsze, uznaje dewiacyjne funkcjonowanie 
jako zło samo w sobie, przypisując mu antynormatywne i antyaksjologiczne 
konotacje. Reprezentanci tych postaw odwołując się do zapisów kodeksowych 
i źródeł wartościujących (przepisy prawa, zalecenia i wskazania religijne, oby-
czaje itp.) uważają, że najskuteczniejszą drogą poprawy sytuacji jest zwiększanie 
represyjności moralnej, a w konsekwencji i prawno-karnej. To właśnie przedsta-
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wiciele tego sposobu myślenia dążą do wprowadzania coraz to nowych regulacji 
normatywnych zakazujących i penalizujących określone zachowania i zjawiska, 
gdyż uznają normy formalne za najskuteczniejsze regulatory stosunków mię-
dzyludzkich. To dzięki nim mamy uzupełniany co trochę kodeks karny o nowe 
formy czynów zabronionych (dopalacze, posiadanie na własny użytek używek, 
picie alkoholu na stoku narciarskim itp.). Przedstawiciele tej grupy, którzy naj-
częściej nazywają sami siebie konserwatystami, sądzą, że tylko rygorystyczne 
i karzące podejście do młodego dewianta skłoni go do zmiany postępowania. 

Mit jurydyczny

Opierają się oni na przyjętej w XX wieku behawioralnej koncepcji zapobie-
gania dewiacjom i patologiom opartej na piętnowaniu i eliminowaniu zacho-
wań odbiegających od normy prawnej i moralnej poprzez stosowanie coraz 
surowszych kar, w tym coraz szerzej kar kryminalnych. Nie wiedzą jednak, że 
po latach doświadczeń i badań naukowych ta wizja regulowania stosunków spo-
łecznych nie tylko nigdzie nie przyniosła oczekiwanych rezultatów, ale zaowo-
cowała niebezpiecznym mitem społecznym.

Mit ten wiąże się z głębokim przekonaniem, że zwiększanie surowości przepisów praw-
nych oraz wprowadzanie coraz to nowych rozwiązań legislacyjnych skutkuje zmniejszaniem 
się liczby dewiantów oraz efektywnością profilaktyczną i społeczną. Badania naukowe udo-
wadniają jednak, że takiego związku nie ma. Pomimo tego faktu zwolennicy takiego myśle-
nia uważają, że dostrzegalny brak efektów wynika wyłącznie z niedoskonałości pracy służb 
kryminalnych, społecznych i wychowawczych i dlatego dążą do zwiększania represyjności 
oddziaływań co i tak nie przynosi oczekiwanych efektów.

Mit ten jest szczególnie zakorzeniony wśród polityków i dziennikarzy, gdyż większość 
z nich nie ma na ten temat wiedzy profesjonalnej, co nie przeszkadza im zajmować się tym 
problemem zawodowo. 

Kara kryminalna jako efekt funkcjonowania systemu prawnego mającego 
utrzymywać porządek społeczny ma swoją granicę natury psycho-społecznej, 
której przekroczenie daje odwrotne rezultaty. Doświadczamy tego mnożąc liczbę 
recydywistów i stosując kary kryminalne dla coraz to większej ilości młodych 
ludzi za coraz to nowe przestępstwa. Społeczne napiętnowanie oraz społeczna 
izolacja, które z założenia miały powstrzymywać ludzi od działań przestępczych, 
stały się obecnie naturalnym fragmentem życia społecznego polskiej młodzieży. 

Należy wiedzieć, że w chwili obecnej zajmujemy drugie miejsce w Europie 
pod względem ilości przestępców, a jednocześnie odnotowujemy obiektyw-
ne zmniejszanie się przestępczości pospolitej (kradzieże, włamania, oszustwa, 
gwałty, zabójstwa itp.). Dzieje się tak dlatego, że utrzymujemy kodeksowe zaka-
zy zachowań od dawna nieobecnych w kodeksach innych krajów oraz wprowa-
dzamy coraz to nowe kategorie przestępstw nieobecnych gdzie indziej i w ten 
sposób zwiększamy liczbę penalizowanych osób (jazda pod wpływem alkoholu 
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na rowerze czy nartach, posiadanie dopalaczy czy znikomej ilości marihuany, 
publiczne spożywanie alkoholu, zbieranie w lesie niektórych ziół i roślin, czy 
obraza uczuć religijnych).

Zwolennicy drugiego stanowiska skłaniają się ku traktowaniu dewiacyjne-
go funkcjonowania młodzieży (używki, swoboda seksualna, agresja, przemoc 
itp.) jako procesu niejako naturalnego i nieuniknionego w dobie współczesnych 
niekontrolowanych przeobrażeń kulturowo-cywilizacyjnych. Przedstawiciele 
tego sposobu myślenia dewiacyjne zachowania młodzieży próbują tłumaczyć 
okolicznościami zewnętrznymi (wadliwe funkcjonowanie rodziny, zła szkoła, 
zbyt szeroka dostępność informacji w Internecie itp.) i w ten sposób niejako 
nieświadomie „usprawiedliwiają” zachowania odbiegające od normy prawno-
-aksjologicznej. Dlatego też są przeciwnikami zwiększania represyjności i su-
rowości wymiaru sprawiedliwości w odniesieniu do osób łamiących normy 
prawne, a proponowane przez nich rozwiązania posiadają charakter leczniczy. 
Często określa się osoby prezentujące takie poglądy mianem liberałów. 

Mit leczniczy

Liberałowie dostrzegają postępujące bankructwo stosowanych behawioral-
nych strategii zapobiegania patologiom społecznym i w swoich poszukiwaniach 
skuteczniejszych rozwiązań sięgają do innych założeń teoretycznych. Chodzi tu 
o wykorzystywanie w strategiach profilaktycznych i wychowawczych dorobku psy-
chologii (psychoanalizy i neopsychoanalizy). Ale niestety rezultat jest zbliżony do 
poprzedniego. Powstaje natomiast i utrwala się kolejny mit społeczny, który można 
określić jako traktowanie dewiacji i patologii jako swoistej choroby indywidualnej i społecznej. 

Skoro dewiant jest „społecznie chorym człowiekiem”, to należy go leczyć. Ponieważ nie 
dysponujemy środkami, jakie posiada medycyna (antybiotyki, specjalistyczna aparatura, sale 
operacyjne), coraz to odkrywamy nowe sposoby „leczenia” i terapii dewiantów (różnorodne 
formy psycho- i socjoterapii, treningi zastępowania agresji, asertywności). Ponieważ poważne 
choroby leczy się w szpitalach, dlatego tę rolę przypisujemy instytucjom terapeutycznym i reso-
cjalizacyjnym (świetlice socjoterapeutyczne, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalistyczne 
ośrodki wychowawcze itp.). 

Przyczyną tego stanu rzeczy jest nieuzasadnione przeniesienie koncepcji psychodynamicz-
nych (psychoanalizy i neopsychoanalizy oraz innych nurtów psychologicznych) na grunt od-
działywań społecznych, wychowawczych i resocjalizacyjnych. Zapomnieliśmy już, że metody 
te powstały wyłącznie dla potrzeb psychiatrii oraz że ich późniejsze mutacje miały na celu 
doraźną pomoc psychologiczną ludziom sfrustrowanym, znerwicowanym i z innymi psychicz-
nymi problemami, a nie dewiacyjno-socjalizowanym. 

Mit ten jest podtrzymywany przez dużą grupę psychologów, pedagogów, socjologów poszu-
kujących uzasadnienia dla swojej pracy terapeutycznej, profilaktycznej, wychowawczej i re-
socjalizacyjnej, jak również przez media, gdyż dla większości dziennikarzy, gdy coś brzmi 
bardziej tajemniczo, to znaczy jest bardziej profesjonalne.
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Zarysowane w dużym skrócie poglądy przedstawicieli środowisk tzw. kon-
serwatywnych, jak i tzw. liberalnych są zarówno w swojej warstwie pedagogicz-
nej, jak i społecznej niebezpieczne. Niebezpieczne jest bowiem traktowanie 
regulacji formalnych jako podstawowego źródła poprawy ludzkiej kondycji 
moralnej i społecznej, tak samo jak niebezpieczne jest podejście usprawiedli-
wiająco-lecznicze wobec osób łamiących porządek moralny i społeczny. 

Trzecia droga?

Powstaje więc zasadnicze pytanie jakimi strategiami można zastąpić moc-
no przestarzałe i nieprzystające już do XXI wieku koncepcje zapobiegania de-
wiacjom i patologiom społecznym? Odpowiedź na to pytanie jest trudna, tak 
jak trudna do zdefiniowania jest natura współczesnej tożsamości człowieka. 
Wydaje się jednak, że przyjęcie „koncepcji rozwojowego przekształcania toż-
samości” w miejsce koncepcji „jurydystyczno-behawioralnej” i „psychodyna-
miczno-leczniczej” może przynieść ciekawe rezultaty. Wspomniana koncepcja 
traktuje dewiacyjne i patologiczne funkcjonowanie człowieka jako efekt wadli-
wie skonstruowanej, niedojrzałej tożsamości w obu jej identyfikowalnych wy-
miarach: tożsamości indywidualnej i społecznej.

Tożsamość człowieka nie jest konstruktem teoretycznym. Posiada wskaźni-
ki i „moce” dyspozycyjne umożliwiające regulowanie relacji społecznych. Jest 
więc tą kategorią ludzkich cech, które wyznaczają kierunki aktywności jednos-
tki, będąc zarazem jednocześnie stymulatorem, regulatorem i transformatorem 
sygnałów społecznych.

Tożsamość człowieka może być dla niego źródłem satysfakcji lub zmar-
twień. Może też być dla niego piętnem (Goffman, 2005). To obrazowe stwier-
dzenie nabiera realnych kształtów w przypadku osób pozostających na margi-
nesie życia społecznego. Noszony przez nich stygmat uniemożliwia im popraw-
ne relacje interpersonalne, wyklucza pełnienie określonych ról, a poprzez to 
w zasadzie eliminuje z szerszego życia społecznego. Parametry ich tożsamości 
nie mieszczą się w zbiorach autoprezentacyjnych cech powszechnie akceptowa-
nych kulturowo. Ci właśnie ludzie, pozostający w kręgu zainteresowania peda-
gogiki resocjalizacyjnej, wymagają szczególnej pomocy pedagogicznej. 

Otoczenie społeczne w znacznej mierze tworzy i znosi ludzkie tożsamości. 
W pierwszym przypadku ma to miejsce w trakcie procesu socjalizacji jednostki, 
w drugim – w trakcie jej innych licznych, życiowych doświadczeń społecznych, 
a także zachodzących procesów wychowawczych. 

Tożsamość ludzka może być rozmaicie identyfikowana. Najczęściej spoty-
kanym sposobem jest kierowanie się przy ocenie innych osób zestawem przypi-
sywanych im atrybutów. Ludzie w kontaktach interpersonalnych kierują się in-
dywidualnymi sposobami kategoryzowania osób ze swojego społecznego oto-
czenia. Zakwalifikowanie partnera powierzchownych interakcji do jakiejkolwiek 
kategorii (na przykład: osób od nas ważniejszych, mądrzejszych, bogatszych lub 
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głupszych, społecznie mniej istotnych, czy przestępczych) wynika z oglądu jego 
prezentowanych cech. W ten sposób, na pierwszy rzut oka, kształtujemy swoje 
przekonania o innych, a wynikające z nich nastawienia, powodują nasze reakcje.

Każdy człowiek odczuwa mniej lub bardziej wyraźnie świadomość swoje-
go istnienia jako zindywidualizowanego podmiotu. Świadomość ta jest dla nie-
go w pewnym sensie stabilizatorem utrzymującym wewnętrzną samoregulację 
i umożliwiającym dialog pomiędzy światem wewnętrznych przeżyć a światem 
zewnętrznych doznań. Niektórzy ludzie często doświadczają świadomości swo-
jego istnienia w bolesny dla siebie sposób i wówczas czasami zastanawiają się 
nad przyczynami swoich klęsk życiowych. Z reguły świadomie lub nieświado-
mie, winą za taki stan rzeczy obarczają postępowanie innych, na ogół starając 
się nie doszukiwać u siebie przyczyn swoich niepowodzeń. W związku z tym 
często powstają u nich przeświadczenia, że inni ich nie cenią, nie lubią lub myślą 
o nich z pogardą. Do tego, aby człowiek mógł współuczestniczyć w kształ-
towaniu swojej społecznej indywidualności musi posiadać poczucie uznania 
go przez innych ludzi (Kwiatkowska, 2005). Dzięki temu nabiera przekonania 
o własnej wartości oraz kompetencjach uznawanych przez otoczenie.

Tożsamość człowieka jest jednym z zasadniczych fundamentów jego spo-
łecznego funkcjonowania (Tesser, Felson, Suls, 2004, Giddens, 2006, Melosik, 
1996, Nikitorowicz, 2005). Powstaje ona poprzez wyodrębnienie i kształtowanie 
się obok kategorii „Ja” indywidualnego również kategorii „My” (Kwiatkowska, 
2005). Jej wyrazem jest potrzeba przynależności do grupy oraz przyjmowania 
jej perspektywy (Melchior, 1990). Mówiąc najogólniej tożsamość jest kategorią 
rozumienia samego siebie i swoich priorytetów oraz rozpoznawania nas przez 
innych ludzi (Giddens, 2006).

Jeżeli przyjmiemy, że zawartość treściową Ja każdego człowieka tworzą 
osobiste przekonania na swój temat, to możemy założyć, że dotyczą one cech 
osobowych, cech fizycznych, zdolności, posiadanych potencjałów, perspektywy 
interakcji społecznych, systemu wartości (Tesser, Felson, Suls, 2004, Aronson, 
Wilson, Akert, 1997). Atrybuty te składają się na wiedzę, dzięki której każdy 
człowiek może odpowiedzieć na pytanie: kim jestem lub jaki jestem? Są to klu-
czowe pytania dotyczące istoty naszej egzystencji, a odpowiedź na nie implikuje 
indywidualne i społeczne postępowanie, tworzące ramy i w pewnym sensie tre-
ści naszych ról życiowych. Oczywiście próby odpowiedzi na wspomniane pyta-
nia nie występują często w bezpośredniej formie uświadomionej, a jedynie jako 
sposoby reagowania społecznego, mniej lub bardziej adekwatnego sytuacyjnie 
lub w postaci reakcji odroczonej czasie i przestrzeni. 

Tożsamość a role społeczne

Przyjmuje się, że ludzka tożsamość ma silne powiązania z odgrywanymi ro-
lami społecznymi. Jednak tylko te role, które są uwewnętrznione (zinterriory-
zowane) posiadają charakter i cechy tożsamościowe (Aronson, Wilson, Akert, 
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1997). Oznacza to, że ludzie mogą tworzyć różnorodne przestrzenie tożsamoś-
ciowe powiązane z ich rolami życiowymi, które mogą się często wzajemnie uzu-
pełniać lub wykluczać. Zjawisko to jest ściśle powiązane z cechami struktural-
nymi ich tożsamości.

Wyróżniamy dwa podstawowe typy cech strukturalnych ludzkiego Ja: zróż-
nicowanie i integracja. Pierwszy związany jest ze stopniem zróżnicowania wy-
miarów i aspektów spontanicznego myślenia o sobie, drugi natomiast z jakością 
i jednorodnością tego myślenia. Przykładem zróżnicowania jako cechy struktu-
ralnej Ja jest funkcjonowanie dewiacyjne osoby w różnych odmiennych rolach 
społecznych od poprawnych i akceptowanych, na przykład roli dobrego ojca 
czy matki, do nieakceptowanych i odrzucanych społecznie, takich jak rola prze-
stępcy czy dewianta. Z kolei integracja jako cecha strukturalna Ja przejawia się 
skalą poziomu od niejednorodności do względnej zgodności treściowej ról ży-
ciowych i prowadzi do wykluczania się tych ról lub ich współistnienia. Dewianci 
mogą utworzyć poprawną i akceptowaną społecznie tożsamość roli kolegi czy 
koleżanki, a jednocześnie nieakceptowaną i wadliwą tożsamość roli ucznia czy 
wychowanka. Integracja i zróżnicowanie jako cechy strukturalne ludzkiego Ja są 
od siebie współzależne, a od stopnia wieloaspektowości schematu naszego Ja 
zależy poziom ujednolicenia naszego wizerunku podczas odgrywania poszcze-
gólnych ról życiowych.

Wysoki poziom zróżnicowania obrazów własnej osoby prowadzi do utwo-
rzenia wielu wyspecjalizowanych tożsamości. Zapewniają one elastyczne przy-
stosowanie człowieka do wielu okoliczności i kontekstów związanych z pełnie-
niem ról społecznych, a więc pozwalają na wypełnienie tych ról poprawnymi 
i akceptowanymi społecznie treściami tożsamościowymi. Dzięki temu zwiększa 
się jakościowy poziom przystosowywania się społecznego jednostki do wymagań 
środowiskowych i kulturowych. Mówimy wówczas o jakościowo prawidłowym 
poziomie przystosowania społecznego danego człowieka i o prawidłowej reali-
zacji przez niego ról społecznych. Z kolei mały stopień zróżnicowania wiąże się 
z niską elastycznością i wysokim poziomem kompulsywności przystosowawczej, 
co z kolei prowadzi do trudności tożsamościowych w wypełnianiu ról społecz-
nych (Goffman, 2000). Człowiek posiadający fragmentaryczne, o niskim pozio-
mie zróżnicowania, Ja odczuwa brak wewnętrznego punktu odniesienia umoż-
liwiającego integralne i ciągłe poczucie tożsamości (Tesser, Felson, Suls, 2004).

Osoby funkcjonujące dewiacyjnie w toku swojego społecznego rozwo-
ju mają do czynienia ze zjawiskiem dysonansu poznawczego, polegającym na 
występujących rozbieżnościach poznawczych wytwarzających u nich stan psy-
chicznego dyskomfortu (Festinger, 1957, Jones, 1990). Rozbieżności poznaw-
cze występujące u wymienionej kategorii osób uwarunkowane są z jednej strony 
ich zubożałą i na ogół jednostronną socjalizacją, z drugiej zaś wynikającymi 
z konieczności i jednocześnie potrzeby próbami funkcjonowania w rolach spo-
łecznych, a więc w konsekwencji tworzeniem, realizowaniem i wypełnianiem 
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nowymi treściami tożsamościowymi tych ról. Dyskomfort ten jest redukowany 
poprzez działania mające na celu zmianę elementów poznawczych wchodzą-
cych w skład ich wiedzy takich jak: przekonania, uczucia względem własnej 
osoby, uczucia względem innych osób, postawy. Cechujący osoby wykluczone 
społecznie niski poziom zróżnicowania obrazu własnej osoby powoduje, że 
próby redukcji dyskomfortu psychicznego powstałego w wyniku działania me-
chanizmu dysonansu poznawczego ograniczają się do nikłego repertuaru środ-
ków umożliwiających wspomnianą redukcję, a więc nieelastycznych, usztywnio-
nych i ubogich sposobów wypełniania podejmowanych ról, co z kolei skutkuje 
ich zubożałymi i na ogół społecznie nieakceptowanymi, fragmentarycznymi 
tożsamościami.

Możemy też uznać, że efekty dysonansu poznawczego wynikają z potrzeby 
zachowania własnej integralności (integralności własnego Ja). Chodzi tu o in-
tegralność aksjologiczną (moralność) i aspekty przystosowawczej adekwatno-
ści sytuacyjnej. Jak bowiem wynika z założeń teorii zgodności Ja w sytuacjach 
wzbudzania dysonansu poznawczego, jest on bardziej zauważalny u osób po-
siadających pozytywny obraz samego siebie niż osób, u których ten obraz jest 
zaniżony (Lockwood, Kunda, 1997, 1999). W tej sytuacji rozbieżność pomiędzy 
pojęciem własnego obrazu a wiedzą na temat własnego wadliwego zachowania 
jest zdecydowanie większa u pierwszej kategorii osób, gdyż osoby te dostrze-
gają różnice pomiędzy swoim Ja idealne a swoim Ja realne. W przypadku osób, 
które mają zaniżone i negatywne pojęcie Ja, ta różnica będzie nieistotna lub nie 
będzie występowała, gdyż ich obraz samych siebie dopuszcza możliwość wad-
liwych zachowań, a konstruowane przez nich parametry tożsamości są na ogół 
jednowymiarowe i zubożałe.

Można stwierdzić, że efekty dysonansu poznawczego występują przede 
wszystkim w sytuacjach zagrożenia potrzeby postrzegania siebie jako oso-
by kompetentnej, moralnej i racjonalnej (Aronson, 1992). Takimi sytuacjami 
w przypadku wielu osób będzie większość ich relacji interpersonalnych związa-
nych ze szkolną edukacją oraz kontaktami z osobami reprezentującymi szersze 
kręgi społeczne. Dewianci, w toku swojej negatywnej socjalizacji, zostali wy-
posażeni w kompetencje, określony system wartości i sposoby rozwiązywania 
sytuacji problemowych. Dlatego też trudno mówić w środowiskach i kręgach 
społecznych tych osób o powstających efektach dysonansu poznawczego i wy-
nikających z niego zaburzeń adekwatnego obrazu własnej osoby. Te wszystkie 
wymienione kategorie pozostają na ogół w opozycji do kompetencji, warto-
ści i sposobów rozwiązywania problemów przez osoby poddane poprawnej 
socjalizacji. Dlatego mechanizm dysonansu poznawczego może jedynie za-
funkcjonować w momencie przemieszania obu środowisk, a mówiąc inaczej 
w momencie, gdy opisywane osoby wejdą w bliższe i głębsze relacje osobowe 
z osobami odmiennie i poprawnie zsocjalizowanymi. Wówczas istnieje szansa 
podwyższenia u nich poziomu różnicowania własnego Ja i w ten sposób dopro-
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wadzenia do kreowania bardziej wyspecjalizowanych parametrów tożsamości, 
mogących wypełniać treścią aprobowane społecznie role.

Ta, jak by się mogło wydawać, bezdyskusyjna teza napotyka jednak w prak-
tyce społecznej na formalny, często posiadający administracyjny charakter opór. 
Współczesna pedagogika dążąc do zrównywania szans socjalizacyjnych, eduka-
cyjnych i środowiskowych dzieci i młodzieży pochodzących ze środowisk zagro-
żonych wykluczeniem społecznym, kulturowym i ekonomicznym z ich rówieśni-
kami ze środowisk „większych szans”, nieustannie boryka się z tym problemem.

Mechanizmy zmiany tożsamości

Autoprezentacje młodzieży funkcjonującej dewiacyjnie mają na ogół nie-
adekwatny sytuacyjnie charakter oraz są ubogie w treści wyrażania własnego 
Ja. Ich podstawowym wyznacznikiem są cele wyznaczane z jednej strony przez 
kierunki realizacji potrzeb, z drugiej zaś sposoby realizacji zakładanych celów 
uwarunkowane cechami doświadczeń socjalizacyjnych. Osiąganie celów odby-
wa się dzięki skryptom i planom. Są one reprezentacjami poznawczymi mający-
mi za zadanie doprowadzić do realizacji działania celowego, przy czym skrypty 
są zawczasu sformułowane, a plany dotyczą rozwiązania bardziej skomplikowa-
nych sytuacji problemowych. Można powiedzieć, że ich działanie jest podobne 
do działania programu komputerowego, który uruchomiony, już samoistnie, 
a więc bez udziału świadomości, realizuje założone cele. Możemy uznać, że 
związek założonego celu oraz powiązanego z nim skryptu lub planu określamy 
jako dążenie (Baumeister, 1986). Kontakty międzyludzkie wymagają od ludzi 
podtrzymywania i prezentowania względnie spójnej tożsamości. Społeczne in-
terakcje, w których bierze udział również młodzież, wymagają od niej zacho-
wań zgodnych z rolami społecznymi. Młodzież wykazująca syndrom dewiacji 
posiada skrypty, które są ściśle powiązane z ich wizerunkiem tożsamości. Stąd 
też nie potrafi lub nie ma możliwości wypełniać akceptowaną treścią wymagane 
od niej role. Modelowanie zarówno celów, dążeń, skryptów i planów tej katego-
rii młodzieży w ramach oddziaływań socjalizacyjno-wychowawczych powinno 
być jednym z zasadniczych motywów podejmowanych oddziaływań.

Prezentując się innym, ludzie przedstawiają parametry własnej tożsamości, 
tworząc swój publiczny wizerunek. Wizerunek ten rzutuje bezpośrednio na ja-
kość relacji interpersonalnych oraz określa miejsce w stratyfikacji społecznej. 
Osoby funkcjonujące dewiacyjnie wywierają na ogół złe wrażenie na innych. 
To wrażenie powoduje zwiększanie wzajemnego dystansu społecznego oraz 
poczucie dyskomfortu i izolacji interpersonalnej. Nie są na ogół świadome 
uwarunkowań tego zjawiska, a przyczyn swoich nieadekwatnych sytuacyjnie 
(agresywnych lub wycofujących) reakcji upatrują w przyjmowanej wobec nich 
perspektywie. Trudno im zrozumieć, że istotą takiego stanu rzeczy jest ich spo-
sób prezentowania samych siebie. 
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Sytuacyjne i planowane przedstawianie innym osobom swoich cech nosi 
znamiona autoprezentacji. Zachowania autoprezentacyjne w zasadzie ujawniają 
prawdziwe informacje o osobie (Leary, Kowalski, 1990). Stosunkowo rzadko 
w typowych sytuacjach społecznych spotyka się sytuacje tworzenia niepraw-
dziwych wizerunków publicznych. Niewątpliwie jednak zjawisko to dotyczy 
ludzi, dla których wywierany efekt autoprezentacyjny spełnia zaplanowaną 
rolę. Można wśród nich wymienić między innymi profesjonalnych oszustów, 
aktorów na scenie teatralnej czy polityków. Jeśli schemat autoprezentacji jest 
względnie trwały, cyklicznie powtarzalny oraz identyfikowalny kontekstowo, 
wówczas możemy mówić o zjawisku wizualizacji parametrów tożsamościo-
wych (Konopczyński, 2006).

Pojęcie wizualizacji tożsamości oznacza subiektywne wskaźniki stosun-
ku percepcyjnego postrzegających osób do podmiotu interakcji. W tym sen-
sie znaczeniowym jest to proces umożliwiający atrybutywne „rozkodowanie” 
emitowanych sygnałów informacyjnych posiadających zarówno werbalny, jak 
i pozawerbalny charakter. Percepcja wzbogacona o wyobrażeniowe standardy 
cech postrzeganej osoby urealnia jej sylwetkę tożsamościową i powoduje uru-
chamianie względem niej stosunku emocjonalnego. 

Zjawisko wizualizacji jest w psychologii traktowane jako proces uzupełnia-
nia żywymi obrazami treści myślenia. W naszych rozważaniach pedagogicznych 
przyjęliśmy poszerzony zakres definicyjny tego pojęcia, uzupełniając jego ramy 
o nowe kontekstowe znaczenie. Jeśli wizualizowane parametry tożsamościowe 
są akceptowane społecznie, mamy do czynienia z poprawnymi kontaktami in-
terpersonalnymi oraz funkcjonowaniem w rolach przyjętych i zaadaptowanych 
w szerszych kręgach społecznych. Jeśli nie, wówczas powstaje problem braku 
porozumienia. 

Autoprezentacja jest celowym działaniem ukierunkowanym na wywołanie 
u osób ze społecznego otoczenia pożądanego przez daną jednostkę wizerunku 
własnej osoby (Szmajke, 1999). Jest to więc specyficzna forma wywierania wpły-
wu społecznego, a nawet jak podkreślają niektórzy autorzy, sposobem manipu-
lowania innymi ludźmi (Goffman, 2000, Schneider, 1981). Ludzkie motywacje 
do manipulowania swoim obrazem uzależnione są od ważności realizowanych 
celów, przekonaniem o występowaniu zależności pomiędzy wywieranym wra-
żeniem a podjętym działaniem, oraz rozbieżnością pomiędzy prezentowanym 
wizerunkiem a jego odbiorem społecznym (Leary, 2004).

Erving Goffman zauważył, że warunkiem istnienia interakcji społecznych 
jest konstruowanie przez ludzi publicznych wymiarów ich tożsamości. Tak więc 
społeczne parametry tożsamości umożliwiają kontakty interpersonalne i tworzą 
ramy kreowanych ról życiowych. Dotyczy to w takim samym stopniu osób tak 
zwanych „normalnych”, jak i wykazujących daleko idące zaburzenia w zacho-
waniach i postawach społecznych. Krańcowo odmienne będą tylko wewnętrzne 
i zewnętrzne czynniki oraz mechanizmy uruchamiające schematy strukturalne 
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parametrów tożsamościowych obu kategorii ludzi. Osoby funkcjonujące dewia-
cyjnie podejmują swoje autoprezentacje z kilku powodów.

Po pierwsze, w celu ochrony poczucia własnej wartości (kontakty na pozio-
mie środowiska podkulturowego) lub podwyższenia własnej wartości (kontakty 
z ludźmi mającymi dla nich znaczenie, a pochodzącymi spoza środowiska pod-
kulturowego).

Po drugie, ukształtowania wartościowych z ich punktów widzenia relacji in-
terpersonalnych, zaspakajających ich potrzeby psychologiczne.

Po trzecie, w celu wywierania manipulatywnego wpływu na otoczenie, po-
twierdzające ich domniemane znaczenie społeczne (wynika to z zaniżonego 
poziomu samooceny).

Po czwarte, w celu podtrzymywania i tworzenia własnej tożsamości lub nie-
których ich cech (por. Leary i Kowalski, 1990, Goffman, 2000, Szmajke, 1999). 
Ta ostatnia z wymienionych kategorii jest szczególnie istotna w naszych rozwa-
żaniach. Określone kultury ustanawiają rejestry atrybutów charakteryzujących 
ramy tożsamościowe i zbiory cech. W przypadku wspomnianej kategorii osób, 
będą to na ogół rejestry negatywnych cech i nieakceptowanych społecznie atry-
butów. Dlatego też ich tożsamość stanowi dla nich samych barierę ogranicza-
jącą ich rozwój wewnętrzny i społeczny. Jednocześnie nie są oni w stanie nic 
z tym faktem zrobić, gdyż autoprezentacja ich tożsamości przebiega w sposób 
automatyczny, zgodny z socjalizacyjnymi sposobami wyuczenia.

Normy autoprezentacyjne, czyli kontekstowe wzory sposobów wywierania 
wrażenia społecznego uzależnione są od wielu czynników. Do najważniejszych 
z nich możemy zaliczyć kulturę dominującą w danym typie środowiska, wa-
runki cywilizacyjne i społeczne, obowiązujące normy prawne, wpływy religijne 
i światopoglądowe oraz aktualną ideologię polityczną. Są to więc te kategorie, 
które należą do tradycyjnych sfer zainteresowania pedagogiki. Kształtowanie 
i wizualizacja parametrów tożsamości wynika w dużej mierze z tych ograniczeń 
i uwarunkowań. Stąd proces ten ma charakter działań kontekstowych, biorących 
pod uwagę zależności kulturowo-społeczne i wynikające z nich konsekwencje.

Reakcją na upokorzenie i żal spowodowany naruszeniem społecznego wi-
zerunku danej osoby jest zakłopotanie (Miller, 1992). Jest to najczęściej spoty-
kany nieprzyjemny uczuciowo efekt psychologiczny wynikający z porażki au-
toprezentacyjnej. Emocja ta spełnia jednak rolę mechanizmu stabilizacyjnego, 
powstrzymującego człowieka od zachowań uwidaczniających nieakceptowane 
społecznie cechy jego wizerunku publicznego. Jednostki wykluczone społecz-
nie, nieprzystosowane, posiadają zaniżony i ograniczony poziom funkcjono-
wania tego mechanizmu i stąd w oddziaływaniach pedagogicznych istnieje ko-
nieczność jego modyfikacji.

Efektem zaniżonego poziomu mechanizmu zakłopotania na opór interper-
sonalny w kontaktach społecznych jest taktyka atrybucyjna zastraszania. Jest to 
specyficzna forma wizualizacji parametrów tożsamości charakterystyczna dla 
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większości osób z grup podkulturowych, nieprzystosowanych społecznie. Jej 
rola polega na wymuszaniu aktów uległości i podporządkowania się osobie do-
konującej autoprezentacji i wykorzystującej w niej repertuar reakcji i znaków 
werbalnych i pozawerbalnych (język, mimika, gesty, tatuaże itp.). Można do 
tego repertuaru taktyki zaliczyć również niektóre akty przemocy psychicznej 
i fizycznej. Czasami analizowane akty bezprzedmiotowej i brutalnej przemocy 
pokazują, że posiadają cechy autoprezentacji i jednocześnie są w swojej wymo-
wie społecznej o wiele skuteczniejsze niż inne formy agresji wytłumaczalnej 
(Leary, 2004).

W środowiskach podkulturowych i patologicznych występuje zjawisko agre-
sji zwrotnej. Polega ono na przywoływaniu przez daną osobę reakcji agresyw-
nych będących konsekwencją sposobu wywierania na nim wrażenia przez inną 
osobę. Tego rodzaju wzajemność relacji uwarunkowana jest socjalizacyjnymi 
wzorcami zachowań i ma na celu odwrócenie wywieranego wrażenia, jest więc 
pewnego rodzaju manipulacją autoprezentacyjną (ty chcesz mnie zdominować, 
to ja zdominuję ciebie). Jak wynika z badań, opisywane reakcje prezentacyjne 
występują częściej w środowiskach akceptujących posługiwanie się agresją jako 
narzędziem manipulacji wrażeniami (środowiska patologiczne i przestępcze) 
niż w środowiskach nieakceptujących tego rodzaju technik (tak zwane normal-
ne środowiska społeczne). Wiąże się to z uwarunkowaniami wadliwego procesu 
socjalizacyjnego, wyposażającego człowieka w sposoby zaspakajania potrzeb, 
oraz nagradzającego postępowania powszechnie uważane za naganne i patolo-
giczne, w tym również jego taktyki atrybucyjne.

Zmiana struktury parametrów tożsamości człowieka na skutek prezentowa-
nych zachowań przybiera postać uwewnętrznionej (zinternalizowanej) autopre-
zentacji (Leary, 2004). Wspomniana internalizacja uwarunkowana jest kilkoma 
procesami. Jednym z nich jest proces uświadamiania sobie i obserwowania swoich 
cech uzewnętrznianych w trakcie wizualizacji własnych parametrów tożsamości. 
Oznacza to, że w trakcie tego procesu człowiek uczy się czegoś nowego o sobie. 
Prezentując siebie innym ludziom człowiek może nabrać przekonania, że posiada 
takie same cechy, jakie występują w wykreowanym przez niego wizerunku.

Drugim czynnikiem umożliwiającym przebieg procesu internalizacji w trak-
cie prezentowania względnie trwałych zachowań jest rozpoczęcie przez danego 
człowieka pogłębionego myślenia o tych swoich cechach, których nie zauważał 
lub które dla niego były małoważne, a które nabrały dla niego znaczenia w cza-
sie autoprezentacji. Może to doprowadzić do zrewidowania struktury jego Ja 
i włączenie do struktury parametrów tożsamościowych wspomnianych cech. 
Po trzecie, kiedy dana osoba dokonuje wizualizacji swoich parametrów tożsa-
mości, może uzyskać ze strony otoczenia społecznego potwierdzenie lub za-
negowanie własnego wizerunku. W przypadku potwierdzenia czyli akceptacji 
społecznej, wizualizacji tożsamościowej może nastąpić proces uwewnętrznie-
nia cech prezentowanego wizerunku (Leary, 2004).



16 Marek Konopczyński

Na ogół prezentowany przez ludzi ich publiczny wizerunek nie odbiega zasad-
niczo od ich „prawdziwego” Ja. Każde Ja indywidualne jest przez wszystkie osoby 
w pewnym sensie chronione. Dotyczy to w równej mierze tak zwanych „nor-
malnych” ludzi, jak i dewiantów. Z tego powodu być może dla realizacji zamie-
rzonych celów, niektórzy ludzie przyjmują pseudonimy, aby pod maską „innej” 
tożsamości ukryć choć trochę te swoje cechy, które nie pasują do realizowanego 
zadania. Zachodzący związek wzajemnego wpływu pomiędzy ich Ja indywidual-
nym a społecznym odbiorem powoduje, że mimowolnie modyfikują się parame-
try tożsamościowe wspomnianych osób. Od tego w sferze jakich wpływów będą 
pozostawali młodzi ludzie zależy nie tylko ich wizerunek publiczny, ale przede 
wszystkim cechy ich Ja decydujące o egzystencjalnym samostanowieniu. 

Od tożsamości dewiacyjnej do niedewiacyjnej

Wydaje się, że ta prawidłowość stanowi również niepowtarzalną szansę na 
modyfikację punktu widzenia na zjawisko dewiacji i patologii społecznej, a po-
przez ten fakt upowszechnienie i uwzględnienie metod pracy pedagogicznej 
będących w rejestrze pedagogiki resocjalizacyjnej. W zależności od tego, jaki 
repertuar technik i środków metodycznych zastosujemy, możemy uzyskać dwa 
rodzaje efektów. Pierwszy będzie wynikiem procesu modyfikowania istniejącej 
tożsamości kształtującej negatywny wizerunek społeczny osoby wychowanka, 
drugi zaś rezultatem procesu kreowania nowych, konstruktywnych dla jego 
publicznego wizerunku parametrów. 

Następujący w konsekwencji proces destygmatyzacji jednostki, a w dalszej 
konsekwencji również jej środowiska, będzie więc polegał na swoistym „na-
kładaniu” (przyswajaniu) przez jednostkę nowych kostiumów tożsamościo-
wych, a nie jak to się dotychczas często próbowało czynić wyłącznie próbach 
ich „zdejmowania” (dekompletowania). Na marginesie można sądzić, że owo 
„dekompletowanie tożsamościowe” powstające w procesie przede wszystkim 
resocjalizacji instytucjonalnej (zakłady karne, schroniska dla nieletnich i zakła-
dy poprawcze) jest jedną z głównych przyczyn braku trwałości i skuteczności 
oddziaływań w tym zakresie. 

Ta zasadnicza różnica w podejściu do opisanego problemu znajduje swoje 
uzasadnienie we współczesnych badaniach i stanowi podstawę teoretycznych 
poszukiwań pedagogiki resocjalizacyjnej (Urban, 2005, Konopczyński, 2006). 
Oba procesy, a więc umiejętnego modyfikowania zastałych tożsamości i uzupeł-
niania ich o nowe parametry (kompetencje), zazwyczaj przeplatają się i uzupeł-
niają wzajemnie, tworząc przestrzeń rozwoju osobowego i społecznego. Treścią 
tej przestrzeni, a zatem podstawą i podmiotem oddziaływań wychowawczych, 
jest wspomaganie rozwoju potencjałów młodzieży pozostającej w polu nasze-
go zainteresowania przede wszystkim poprzez stymulowanie rozwoju jej struk-
turalnych czynników procesów poznawczych i twórczych. 
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Wiąże się to ze zmianą założeń i funkcji edukacji i polityki społecznej oraz 
roli służb wymiaru sprawiedliwości i porządku publicznego. Można w skrócie 
powiedzieć, że polityka edukacyjna i społeczna państwa powinna być ukierun-
kowywana na stwarzanie szans rozwoju niedewiacyjnych parametrów tożsamo-
ści wykluczanych edukacyjnie, kulturowo, społecznie i ekonomicznie młodych 
obywateli, poprzez merytoryczną alokację środków finansowych na ich pozy-
tywną i rozwojową aktywność indywidualną środowiskową, w miejsce dotych-
czasowej jednowymiarowej polityki nastawionej na zaspakajanie potrzeb bieżą-
cych, głównie o charakterze materialnym. W tę koncepcję jest również wpisana 
zmiana roli służb zajmujących się przestrzeganiem prawa. Sądownictwo, Policja 
i inne służby wymiaru sprawiedliwości i prewencji kryminalnej dotychczaso-
wą jednowymiarową rolę „strażników prawa i porządku publicznego” powin-
ny wzbogacić o rolę instytucji wspomagających i stymulujących rozwiązania 
wychowawcze i rozwojowe osób i środowisk wykluczanych, jednocześnie ak-
tywnie w tym procesie uczestnicząc. Tak rozumiany proces inkluzji społecznej 
ma dopiero szansę zaowocować realnym i trwałym zmniejszaniem się ilości 
i jakości różnych form dewiacji i patologii społecznych, w tym i przestępczości 
wśród młodego pokolenia Polaków. 

Bibliografia:

Ambroziak W., Dewiacje wychowawcze w środowisku wiejskim, Poznań 1997.
Aronson E., Wilson T.D., Akert R.M., Psychologia społeczna. Serce i umysł, Poznań 
1997.
Baumeister R.F. (red.), Public self  and private self, Springer-Verlag, New York 1986.
Brown J.D., The self, McGaw-Hill, New York 1998.
Campbell D.T., Blind variation and selective retention in creative thought as in other 
knowledge process, „Psychological Review” 1990, nr 67.
Campbell J., Self-esteen and clarity of  the self-concept, „Journal of  Personality and 
Social Psychology” 1990, nr 59.
Cialdini R.B., Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, Gdańsk 2004.
Dąbrowski K., Dezintegracja pozytywna, Warszawa 1979.
Doliński D., Techniki wpływu społecznego, Warszawa 2005.
Festinger L., A theory of  Cognitive Dissonance, Stanford University Press, 1957.
Giddens A., Nowoczesność i tożsamość „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, 
Warszawa 2001.
Giddens A., Socjologia, Warszawa 2006.
Goffman E., Piętno. Rozważania o zranionej tożsamości, Gdańsk 2005.



18 Marek Konopczyński

Jones E.E., Interpersonal perception, Freeman, New York 1990.
Konopczyński M., Twórcza resocjalizacja, Editions Spotkania, 1996.
Konopczyński M., Metody twórczej resocjalizacji, PWN, Warszawa 2006.
Kowalski R.M., Leary M.R., Strategic self-presentation and The avoidance of  aversive 
erents. Antecedents and consequences of  self-euhancement and self-depreciation, „Journal of  
Experimental Social Psychology” 1990, nr 26.
Kwiatkowska H., Tożsamość nauczycieli. Między anomią a autonomią, Gdańsk 2005.
Leary M., Wywieranie wrażenia na innych. O sztuce autoprezentacji, tł. A.M. Kacmajer, 
Gdańsk 2004.
Lockwood P., Kunda Z., Solient best selves can undermine inspiration by autstanding role 
models, „Journal of  personality and Social Psychology” 1999, nr 76.
Lockwood P., Kunda Z., Superstar and Me. Predicting the impact of  role models on the 
self, „Journal of  Personality and Social Psychology” 1997, nr 73.
Maslow A.H., Creativity in self-actualizing people, Michigan 1959. 
Maslow A.H., W stronę psychologii istnienia, Warszawa 1986.
Melchior M., Społeczna tożsamość jednostki, Warszawa 1990.
Melosik Z., Tożsamość, ciało, władza, Poznań-Toruń 1996.
Mead G.H., Umysł – osobowość – społeczeństwo, PWN, Warszawa 1975.
Miller R.S., The nature and serevity of  self-reported embarrassing circumstances, 
„Personality and Social Psychology Bulletin” 1992, nr 18.
Nęcka E., Psychologia twórczości, Gdańsk 2005.
Nikitorowicz J., Kreowanie tożsamości dziecka, Gdańsk 2005.
Rosner K., Narracja, tożsamość i czas, Kraków 2003.
Roth D.L., Harris R.N., Snyder C.R., An individual differences measure of  attributive 
and repudiative factics of  favorable self-presentation, „Journal of  Social and Clinical 
Psychology” 1988, nr 6.
Szczukiewicz P., Rozwój psychosomatyczny a tożsamość, Lublin 1998.
Szmajke A., Autoprezentacja – maski, pozy, miny, Olsztyn 1999.
Tesser A., Felson R.B., Suls J.M., Ja i tożsamość, tł. A. Karolczak, Gdańsk 2004.
Tice D.M., Self-concept change and self-presentation the looking glass self  is a magnifying 
glass, „Journal of  Personality and Social Psychology” 1992, nr 63.
Urban B., Zachowania dewiacyjne młodzieży w interakcjach rówieśniczych, Kraków 2005.
Wilson J.Q., The moral sense, Free Press, New York 1993.



Brunon Hołyst

MOTYWACJE SAMOBÓJSTW NIELETNICH

Samobójstwo jako akt autodestrukcji, którego celem jest śmierć, jest naj-
większą z możliwych tragedii nie tylko osoby dokonującej zamachu na własne 
życie, ale i jej najbliższych. Śmierć dziecka jest zjawiskiem niezwykle trudnym 
do zaakceptowania, a śmierć samobójcza aktem, który budzi niedowierzanie, 
szok i protest1.

Na całym świecie samobójstwo jest jedną z pięciu najczęstszych przyczyn 
zgonów w grupie wiekowej od 15 do 19 lat. W wielu krajach zajmuje pierwsze 
lub drugie miejsce na liście najczęstszych przyczyn śmierci dziewcząt i chłop-
ców w tym wieku. Według danych epidemiologicznych liczba samobójstw dzie-
ci do lat 14 w Polsce utrzymuje się w ostatnich kilkunastu latach na jednakowym 
poziomie i oscyluje wokół liczby 100 zamachów rocznie. Powszechnie uważa 
się, że statystyki zachowań samobójczych młodzieży są zaniżone, ponieważ 
wiele zgonów tego typu klasyfikuje się nieprawidłowo jako niezamierzone lub 
spowodowane przez wypadek. 

Dzieci nie mają poczucia własnej śmiertelności, która dla nich jest czymś przej-
ściowym i odwracalnym. P. Mazat i D. Houzel sądzą, że intelektualne opanowanie 
pojęcia śmierci rozwija się dosyć późno, w 10-11 roku życia, a nawet później. 
Rozwój ten ma 4 fazy – od całkowitego zaprzeczenia śmierci do zrozumienia, że 
jest ona ostatecznym końcem życia2. Ta ostatnia faza przypada zwykle na okres 
dorastania, kiedy to dziecko staje się zdolne do intelektualnego opanowania filo-
zoficznych, metafizycznych oraz biologicznych aspektów śmierci.

Wczesne kontakty z chorobami i śmiercią, dramatyczne zdarzenia w rodzi-
nie i szkole oraz stopień rozwoju emocjonalnego i intelektualnego determinują 
powstawanie w umyśle dziecka pojęcia śmierci. P. Mazat i D. Houzel są zdania, 
że następujące czynniki mogą mieć znaczenie dla samobójstwa dziecka: uciecz-
ka od sytuacji traumatycznej, wołanie o pomoc, pojawiające się po nieudanych 
próbach porozumiewania się z najbliższymi oraz chęć połączenia się ze zmarłą, 
bliską osobą3. Ten ostatni czynnik jest związany z magicznym myśleniem dzie-
cka. Inni autorzy, jak P. Schneider, uważają, że motywami samobójstwa dziecka 

1 I. Namysłowska, Samobójstwa wśród młodzieży, „Medipress: Psychiatria-Neurologia” 1995, nr 3, s. 2-6.
2 P. Mazat, D. Houzel, The psychodynamics of  suicidal behavior in children and adolescents,
[w:] A. Seva (red.), The European Handbook of  Psychiatry and Mental Health, Barcelona 1991.
3 Ibidem.



20 Brunon Hołyst

mogą być: reakcja ucieczki, pojawiająca się w sytuacji nie do zniesienia, zwykle 
z elementami samotności i desperacji, prymitywna reakcja krótkiego spięcia, np. 
w sytuacji zagrażającej kary ze strony rodziców lub nauczycieli czy kompromitacji 
oraz chęć wywarcia wrażenia na kimś bliskim4. W tym ostatnim przypadku zwykle 
chodzi o próbę samobójczą o charakterze demonstracyjnym i teatralnym.

W literaturze socjologicznej wskazuje się następujące czynniki, które chronią 
młodzież przed zachowaniami samobójczymi: 

1) wzorce rodzinne:
 ▪ dobre relacje z członkami rodziny,
 ▪ wsparcie ze strony rodziny; 

2) styl poznawczy i osobowość:
 ▪ dobrze rozwinięte umiejętności społeczne,
 ▪ wiara w siebie, dobre mniemanie o swojej sytuacji i osiągnięciach,
 ▪ poszukiwanie pomocy, gdy zaczynają się trudności, np. w nauce 
szkolnej, 

 ▪ poszukiwanie porady innych, gdy trzeba dokonać jakiegoś ważnego 
wyboru, 

 ▪ otwartość na doświadczenia innych ludzi i ich sposoby rozwiązywania 
problemów,

 ▪ otwartość na nową wiedzę; 
3) czynniki kulturowe i socjodemograficzne: 

 ▪ integracja społeczna, np. poprzez uczestniczenie w zajęciach sporto-
wych, spotkaniach organizacji kościelnych, klubów i w innych formach 
działalności, 

 ▪ dobre relacje z kolegami w szkole, 
 ▪ dobre relacje z nauczycielami i innymi dorosłymi, 
 ▪ wsparcie ze strony odpowiednich osób.

Problematyka samobójstw i prób samobójczych ludzi młodych, pomimo sto-
sunkowo szerokiego opracowania, wciąż jest zagadnieniem otwartym, wymaga-
jącym ciągłego uzupełniania. Dotyczy to zwłaszcza motywacji i uwarunkowań 
prób samobójczych podejmowanych przez te osoby. Zwiększone zainteresowa-
nie próbami samobójczymi u młodzieży wynika z faktu, że coraz więcej ludzi 
młodych usiłuje popełnić samobójstwo. Takich spostrzeżeń dokonuje się między 
innymi na podstawie porównania liczby konsultowanych przypadków młodzieży 
i dorosłych zamierzających popełnić samobójstwo5. Próby te to w przeważającej 
liczbie przypadków tzw. wołanie o pomoc6, w przeciwieństwie do tzw. prób bilan-
sowych, na podłożu psychotycznym itp., występujących u osób dorosłych.

4 P. Schneider, La tentative de suicide, Paris 1954.
5 J. Załęski, Obraz rodziców u młodzieży dokonującej próby samobójczej, „Zdrowie Psychiczne” 1992, nr 1-2, 
s. 186-190.
6 M. Susułowska, D. Sztompka, Próba wyjaśnienia młodzieżowych zamachów samobójczych, „Psychologia 
Wychowawcza” 1968, nr 5.
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Pomimo ogromnej różnorodności przeżyć indywidualnych można ustalić 
pewne cechy wspólne, spotykane u suicydentów wszystkich kultur. E. Shneidman, 
jeden ze znakomitych twórców współczesnej suicydologii, ustalił następujące wy-
różniki charakterystyczne dla wszystkich samobójstw7:

1) celem samobójstwa jest poszukiwanie rozwiązania problemu,
2) zadaniem – pozbawienie siebie świadomości, aby nie myśleć,
3) bodźcem wywołującym – ból psychiczny nie do zniesienia,
4) stresorem wywołującym są sfrustrowane potrzeby psychiczne,
5) wewnętrzną postawą jest ambiwalencja wobec życia,
6) stanem emocjonalnym – poczucie bezradności i beznadziejności,
7) stanem poznawczym – zawężenie horyzontów,
8) rodzajem działania – ucieczka,
9) formą interpersonalnego komunikowania się – przekazanie komuś za-

miaru samobójczego.

Poszukując motywacji zachowań suicydalnych, można problem ten ustawić 
na platformie bardzo szerokiej i brać pod uwagę następujące czynniki wyjaśnia-
jące tło powstałej motywacji samobójstwa:

 ▪ środowisko społeczne i rodzinne,
 ▪ osobowość, jej dojrzałość i system wartości,
 ▪ tolerancję na sytuacje trudne i stresy,
 ▪ siłę postaw i mechanizmów obronnych,
 ▪ sytuację, która wyzwala tendencje samobójcze.

Wyróżnia się trzy typy samobójstw:
1) samobójstwa prawdziwe, których intencją jest pozbawienie siebie życia,
2) samobójstwa rzekome, w których śmierć jest tylko dopuszczona, a nie 

wybierana,
3) gesty samobójcze, w których człowiek boi się śmierci, nie chce umierać, 

ale chce przez ten gest coś uzyskać.

Typ pierwszy samobójstwa rodzi się najczęściej podczas kryzysu egzy-
stencjalnego. Czasem rozwija się powoli, kiedy zabraknie motywacji do życia, 
a uprzednio nic dramatycznego się nie wydarzyło. Dotychczas uznawany i ak-
ceptowany system wartości zostaje poddany surowej ocenie krytycznej i brakuje 
motywacji, by się nim dalej kierować. Statystycznie rzecz biorąc, są one naj-
częściej popełniane przez samotnych mężczyzn w wieku powyżej 50 lat lub też 
przez samotnych nastolatków. Do ich popełnienia stosowane są tak gwałtowne 
środki, jak zastrzelenie się czy powieszenie.

W przypadku typu drugiego – samobójstwo jest motywowane przez kry-
zys, kiedy utracony został jakiś cel, wartość albo nastąpiła nagła utrata czegoś, 
co dawało poczucie bezpieczeństwa, co stanowiło najważniejszy motyw życia. 

7 Za J. Hillman, Samobójstwo a przemiana psychiczna, Warszawa 1996.
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Spowodowało to poczucie beznadziejności i bezradności. Samobójstwo jest ra-
czej reakcją na tę bezradność i beznadziejność albo jest próbą ucieczki przed nią.

W przypadku gestów samobójczych na uwagę zasługuje nie tyle motyw, dla 
jakiego te gesty są podejmowane, ale to, że za gestami kryje się osobowość 
niezrównoważona i mało dojrzała. Czasami błaha przyczyna może stanowić 
subiektywnie ciężkie przeżycie8. Najczęściej są popełniane przez młodych lu-
dzi uwikłanych w konflikty interpersonalne. Ich „metodą” jest zwykle zatru-
cie lekami, a ich działanie jest często impulsywną reakcją na przeżywany stres. 
Usiłowania samobójstwa kończą się zgonem najczęściej na skutek pomyłki albo 
błędnych kalkulacji. Może to być na przykład utrata kontroli nad przyjmowaną 
dawką leku albo niespełnione oczekiwania wiązane z rychłym nadejściem po-
mocy. Osoba usiłująca popełnić samobójstwo nie tyle chce umrzeć, co wywołać 
reakcję na swoje działanie. Ktoś, kto próbuje zwrócić na siebie uwagę poprzez 
usiłowanie samobójstwa, jest rzeczywiście chory i wymaga należytej troski.

Innym rodzajem samobójstw są te popełniane dla zastraszenia otoczenia 
– są one swego rodzaju śmiertelną bronią. „Zabiję się, jeżeli ode mnie odej-
dziesz”. Z tego typu zachowaniami mamy często do czynienia w przypadku 
patologicznych relacji międzyludzkich. Osoby próbujące tego rodzaju szantażu 
zwykle nie spełniają gróźb pozostając ze swym strachem i poczuciem winy.

Człowiek uratowany po zamachu mniej lub bardziej zaplanowanym jest naj-
częściej bardzo wdzięczny za uratowanie życia. Dziękuje za udzieloną pomoc 
i cieszy się życiem. Jest jednak i tak, że uratowany wyraża gniewny sprzeciw. Po 
jakimś czasie zaczyna się jednak cieszyć, że żyje. Obserwacja kliniczna dostar-
cza takich ciekawych doświadczeń, że nawet wtedy, gdy zamach samobójczy nie 
poprawił, ale nawet pogorszył sytuację, w jakiej znalazł się suicydent – urato-
wanie życia obudziło radość.

Osoby, które zostały uratowane, na pytanie zadane bezpośrednio po pró-
bie samobójczej, dotyczące samooceny oraz oceny rówieśników, którzy także 
znaleźli się w sytuacji trudnej (ale nie uciekali się do tego środka ostatecznego), 
odpowiadały, że: są słabe nerwowo, mają słabą wolę, łatwiej się załamują, są 
bardziej uczuciowi, działają pod wpływem chwili, są za słabe, aby żyć, odrzuca-
ją inne wyjście lub nie umieją go znaleźć, ich życie nie ma sensu, są zagubione 
i samotne, tak jest najłatwiej; ich zaś rówieśnicy są silniejsi i mają lepsze nerwy, 
mają silną wolę, są bardziej opanowani, są mili i interesujący, mają inne wa-
runki środowiskowe, potrafią się rozładować, mają możliwość zwierzenia się 
lub przyjaźni, mają wspaniałych rodziców, nie są nerwowi, są wytrzymali, mają 
większą odporność, nie są sami9.

Okazuje się, iż z osób uratowanych prawie połowa nie posiada pełnej ro-
dziny, a w znacznej części pozostałych przypadków występuje patologia, np. 

8 K. Dymek-Balcerek, Patologia społeczna wśród dzieci i młodzieży – rzeczywistość lat dziewięćdziesiątych, 
Radom 1999. 
9 Ibidem, s. 104.
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alkoholizm, choroba psychiczna, śmierć samobójcza; zarówno rodzina niepeł-
na, jak i patologia, często współistnieją. Kumulacja tych czynników rzutuje na 
poziom dojrzałości emocjonalnej i może być przyczyną jeszcze mniejszej od-
porności i tolerancji na frustrację.

Motywacja próby samobójczej badana w kilka dni po zamachu przedstawia-
ła się następująco: 

 ▪ 28% badanych wymienia problemy egzystencjalne (brak sensu życia, za-
gubienie w świecie, osamotnienie, nieumiejętność nawiązywania kontaktu 
z rówieśnikami),

 ▪ 24% odpowiada, że próbę spowodował konflikt z członkami rodziny 
(poczucie niezrozumienia przez rodziców, utrata kontaktu z rodzicami, 
poczucie odrzucenia przez rodziców lub zrobienia im zawodu; również 
konflikt między rodzicami a rodzeństwem),

 ▪ pozostałe odsetki dotyczą konfliktu z sympatią lub współmałżonkiem, 
trudności w nauce w szkole lub na uczelni, obejmują też odpowiedzi od-
mowne lub „nie wiem”10.

Nie stwierdza się różnicy pomiędzy motywami samobójstwa podawanymi 
przez młodzież męską i żeńską. Na uwagę zasługuje fakt, iż najwięcej samo-
bójstw popełnianych zostaje z powodów egzystencjalnych. Mieszczą się tu kry-
zysy wiary i światopoglądowe, zwątpienia w sens życia, brak nadziei na jego 
odnalezienie. Często występuje poczucie małej wartości, przypisywanie sobie 
cech wyłącznie ujemnych. Niektórzy suicydenci posiadają wysokie poczucie 
wartości i sensu życia, ale wyłącznie w odniesieniu do innych ludzi. Dużą także 
grupę stanowią samobójcy motywujący swą decyzję konfliktami rodzinnymi. 
Konflikty z rodzicami dzielą się na dwie kategorie: jedne z nich są wynikiem 
zbyt ostrej, wymagającej i bezwzględnej surowości któregoś z rodziców; budzi 
ona agresję, bardzo krytyczną ocenę i chęć odegrania się; pozostałe konflikty 
– to inaczej poczucie odrzucenia, niezrozumienia, bycia niekochanym przez 
rodziców, niemożność nawiązania z nimi kontaktu, brak rodziców w domu, tzw. 
puste domy; te konflikty powodują raczej uczucie smutku, izolacji, osamotnie-
nia, beznadziejności, bezradności, a samobójstwo przybiera postać wycofania 
się, a nie agresji, jak w przypadku poprzednim.

W większości przypadków próbie samobójczej towarzyszą inne objawy nie-
przystosowania, takie jak ucieczki z domu, niepowodzenia w nauce, kradzie-
że, wagarowanie, uczestnictwo w subkulturach i odurzanie się środkami che-
micznymi. Świadczyć to może o tym, że próby samobójcze u młodzieży nie są 
jakimś wyizolowanym zachowaniem, lecz mogą stanowić składnik szerokiego 
zespołu zaburzeń.

W badaniach przeprowadzonych przez J. Załęskiego ustalono, iż najczęściej 
podawanym powodem próby samobójczej była zła atmosfera w domu, następ-

10 Ibidem, s. 105.
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nie alkoholizm ojca, konflikt z ojcem, niepowodzenia w nauce, konflikt z ro-
dzeństwem, porzucenie przez chłopca (dziewczynę), konflikt z matką, odrzu-
cenie przez rówieśników11. Pozostałe powody to: konflikt z nauczycielem, brak 
kogoś bliskiego.

Z uzyskanych danych wynika, że powody dokonania próby samobójczej 
najczęściej ogniskują się wokół rodziny, a szczególnie osoby ojca. Ponadto zna-
czącą informacją było to, że relatywnie duża liczba osób badanych zgłaszała 
brak ojca w rodzinie (zmarł, rozwiódł się z matką, wyjechał itp.); brak matki 
zgłaszało znacznie mniej osób.

Jeżeli chodzi o osobę matki, to najczęściej określano ją jako konfliktową, 
nadmiernie wymagającą, nadmiernie kontrolującą, ochraniającą, chorą, nad-
używającą alkoholu, nerwową. Pojawiały się również takie określenia jak: od-
rzucająca, źle się prowadzi, niezdecydowana, łagodna, za bardzo przywiązana, 
samodzielna, ustępliwa itp.

Ojciec został określony jako: nadużywający alkoholu, konfliktowy, agresyw-
ny, nadmiernie wymagający, odrzucający, nadmiernie kontrolujący, karzący, su-
rowy oraz znacznie rzadziej jako: nerwowy, obojętny, zapracowany itp.

Powyższe wypowiedzi charakteryzujące rodziców prawdopodobnie były 
związane z pewnym stanem emocjonalnym istniejącym w sytuacji przebywania 
w szpitalu po próbie samobójczej. Nie były one konfrontowane z wypowie-
dziami realnych rodziców, z którymi kontakt był sporadyczny i dotyczył tylko 
niektórych przypadków.

W opisie rodziców przez młodzież dokonującą próby samobójczej pojawiła 
się duża liczba kategorii egocentrycznych i afektywnych. Wyrażało się to przede 
wszystkim w poczuciu krzywdy oraz agresji poprzez nadmierną krytykę. Badani 
nie umieli przyjmować postaw ambiwalentnych wobec rodziców. Spostrzeganie 
ich nie było autonomiczne, lecz tylko z punktu widzenia własnych potrzeb. 
Badani przypisywali rodzicom odpowiedzialność za własne położenie życiowe.

Duże zróżnicowanie wystąpiło pomiędzy opisem ojca i matki. Osoba ojca 
szczególnie była przedmiotem krytyki. Jego obraz był surowy, karzący, agre-
sywny lub nieokreślony – w przypadku braku ojca. Jeżeli założymy, że matka, 
umożliwiając rozwój zaufania pierwotnego i więzi, oraz ojciec, przez pomoc 
w normatywnym formułowaniu świata, tworzą strukturę poczucia tożsamości, 
to u badanej młodzieży nastąpiły zaburzenia w tym zakresie. Przejawiało się to 
w tym, że badani mieli zmniejszoną odporność na frustrację. Nie mogli zaak-
ceptować problematycznej natury swojego życia ani trudności wewnętrznych 
i zewnętrznych. Innym przejawem tego zaburzenia był brak poczucia wspólnoty 
wyrażony w zrywaniu intymnych związków z innymi ludźmi lub też poczuciem 
bycia odrzuconym przez kogoś. W miejsce inicjatywy i zaufania pojawiła się 
bierność, poczucie bezsensu i nieufności. Można było odnieść wrażenie, że ba-
danym brakowało jakby „bazy”, na której mogliby polegać, gdzie mogliby być 

11 J. Załęski, Obraz rodziców…, op.cit., s. 187.
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ugruntowani i skąd mieliby czerpać energię i sens działania. „Baza” taka ozna-
czać mogła uwewnętrznione obiekty rodziców, które następnie ulegać mogły 
przekształceniom w całkowicie własne autonomiczne struktury (niezależne od 
fizycznych rodziców)12.

Jeżeli rodziców (w większości ojców) nie było w rodzinie lub pełnili oni 
swoje role niewłaściwie (np. w przypadku alkoholizmu, różnych zaburzeń), to 
prawdopodobnie takie osoby miały dużą trudność w zbudowaniu takiej „bazy” 
czy też „ideału-ego” – wartości organizujących psychikę popędową, dających 
możliwość radzenia sobie z agresywnymi impulsami. Deficyty w zakresie tej 
„bazy” zakłócały relacje z osobami emocjonalnie znaczącymi. Prowadziły do 
oddalenia się dziecka od rodziców zamiast ewolucyjnych przemian identyfikacji 
oraz związku emocjonalnego z nimi. Stąd brak umiejętności kontaktu z ludźmi, 
konflikty ze szkołą, rówieśnikami, rodziną, wyrażające się w zwiększonym po-
ziomie nieprzystosowania społecznego. 

Drugą, przeciwstawną interpretację negatywnego obrazu rodziców można 
wyprowadzić z teorii dynamicznych co do przyczyn samobójstw. Według tych 
poglądów próba samobójcza jest wynikiem wrogości wobec tej części samego 
siebie, która powstała wskutek uwewnętrznienia osoby znaczącej emocjonalnie. 
Jest to składnik narcystycznej obrony i nadmiernej koncentracji na własnym 
„ja”. Negatywny obraz rodziców (szczególnie ojca) wynikać może z podzia-
łu agresji po narcystycznej identyfikacji13. Część z niej zostaje skierowana na 
uwewnętrzniony obiekt rodzicielski, część natomiast ulega projekcji na osoby 
realnych rodziców. Nadmierna krytyka kogoś jest szczególną formą agresji, po-
dobnie jak próba samobójcza (autoagresja). Przeżywanie złości (agresji) może 
być mechanizmem obronnym – formą ingerowania osobowości na niskim po-
ziomie, bardziej pierwotnym rozwojowo w sytuacji kryzysu (tj. niemożności 
zintegrowania sprzecznych tendencji, konfliktu wartości itp.). Jest to odrzuce-
nie możliwości progresu polegające na „przerośnięciu” problemu poprzez uzy-
skanie innej konstruktywnej reakcji o nowej jakości. 

Rodzina umożliwia dziecku proces zyskiwania niezależności przez to, że 
rodzice są przygotowani emocjonalnie do odejścia dziecka. Wiąże się to prze-
de wszystkim z siłą diady małżeńskiej, przygotowaniem obojga partnerów do 
dalszego życia we dwoje, a także z tym, jakie istnieją w rodzinie przekonania 
dotyczące niezależności, samodzielności, sposobu dorastania i rozstawania się 
z rodziną. Przekonania te, determinujące obraz świata członków systemu ro-
dzinnego, często są przekazywane z pokolenia na pokolenie14. 

Choroby w rodzinie, różne zdarzenia losowe, „rozwód” emocjonalny mogą 
to znacznie utrudniać i powodować, że nastolatek nie może uniezależnić się 
bez poczucia winy. Zgodnie z obiegowym rozumieniem procesów rodzinnych 

12 Ibidem, s. 189.
13 K. Dymek-Balcerek, Patologia społeczna…, op. cit., s. 106. 
14 I. Namysłowska, Samobójstwa..., op. cit., s. 3.
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najczęściej mamy do czynienia z obydwoma sytuacjami jednocześnie – zarówno 
rodzina, jak i jeden z jej członków nie są zdolni do rozstania.

W pracy E.B. Molnara, B.S. Shade, A.H. Krala badano związek pomiędzy 
stopniem patologizacji rodziny a podejmowaniem prób samobójczych przez 
zaniedbaną wychowawczo młodzież. Badaniami objęto 775 bezdomnych 
młodych ludzi, którzy uciekli z domu i ukrywali się w różnych schronieniach 
w Denwer, Nowym Jorku i San Francisco. 48% dziewcząt i 27% chłopców 
dokonało w przeszłości przynajmniej jednego nieudanego zamachu samobój-
czego. Średnie współczynniki podejmowanych prób wynosiły 6,2 dla dziew-
cząt i 5,1 dla chłopców. Wśród dziewcząt 70% osób badanych stwierdziło, iż 
było w przeszłości ofiarami nadużyć seksualnych, a 35% ofiarami przemocy fi-
zycznej. W grupie chłopców współczynnik nadużyć seksualnych wyniósł 24%, 
a przemocy fizycznej 35%. Fakt bycia osobą wykorzystywaną seksualnie, jak 
i fakt bycia ofiarą przemocy przed opuszczeniem domu rodzinnego, stanowiły 
niezależne predyktory podejmowania prób samobójczych zarówno dla dziew-
cząt, jak i chłopców. Interwencje mające na celu redukcję autodestrukcyjnych 
zachowań w tej populacji powinny obejmować zarówno ocenę siły tendencji 
samobójczej, jak i przezwyciężanie – w sferze emocjonalnej i behawioralnej 
– negatywnych następstw przemocy i nadużyć seksualnych doświadczonych 
w domu rodzinnym15.

P. Rohde, E.D. Mace, J.R. Seeley przeprowadzili badania nad związkiem po-
między zaburzeniami psychicznymi, przejściowymi oraz długotrwałymi, a hi-
storią prób samobójczych podejmowanych przez zdemoralizowaną młodzież. 
Badaniami objęto 60 osób w okresie dorastania przebywających w ośrodku wy-
chowawczym o zaostrzonym rygorze; badania miały charakter kwestionariu-
szowy, a ustalanie zaburzeń psychicznych oparte było na kryteriach zawartych 
w trzecim wydaniu Diagnostyczno-statystycznego podręcznika zaburzeń psychicznych 
(Diagnostic and Statistical Manual of  Mental Disorders)16.

W wyniku przeprowadzonych analiz stwierdzono, że podejmowanie prób 
samobójczych przez objętą badaniami młodzież wiąże się przede wszystkim 
z depresją i destymią, a także z zaburzeniami, w których osiowym objawem jest 
niepokój. Współczynniki prób samobójczych wśród młodzieży charakteryzują-
cej się takimi zaburzeniami są dwukrotnie wyższe niż wśród pozostałych osób. 
Z częstością aktów autodestrukcyjnych korelowały również pozytywnie zabu-
rzenia spowodowane narkotyzowaniem się konopiami indyjskimi. Zaburzenia 
w zachowaniu oraz nastawienie negatywistyczne wiązały się dodatnio z czę-
stością podejmowanych prób samobójczych wśród chłopców, a ujemnie wśród 
dziewcząt.

15 E.B. Molnar, B.S. Shade, A.H. Kral, Suicidal behavior and sexual/physical abuse among streetyouth, „Child 
Abuse & Neglect” 1998, t. 22 (3), s. 213-222.
16 P. Rohde, E.D. Mace, J.R. Seeley, The association of  psychiatric disorders with suicide attempts in a juvenile 
delinquent sample, „Criminal Behaviour and Mental Health” 1997, t. 7 (3), s. 187-200.
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Istnieją dwie grupy poglądów na temat przebiegu dorastania. Jedna, wywo-
dząca się od Z. Freuda17, uważa ten okres za niezwykle trudny, porównując 
go nawet do „łagodnej psychozy”, według innej, odwołującej się do badań D. 
Offera18, tylko dla 21% nastolatków dorastanie stanowi okres burzliwego roz-
woju. Niezależnie od tej polaryzacji postaw wobec okresu dorastania należy 
jednak przyjąć, że jest to okres trudny w życiu człowieka, a ogrom zadań może 
przekraczać możliwości psychiczne co najmniej części nastolatków. Wyrazem 
trudności w radzeniu sobie z zadaniami dorastania jest stosunkowo częste po-
jawianie się w tym okresie objawów depresji młodzieńczej.

System rodzinny w istotny sposób wpływa na sposób radzenia sobie z za-
daniami dorastania. Może on zmniejszać znaczenie wymienionych poprzed-
nio czynników, a może je nasilać, doprowadzając do coraz większych zaburzeń 
w przystosowaniu. Dysfunkcja systemu rodzinnego może dotyczyć dużej pato-
logii społecznej, wyrażającej się zachowaniami antyspołecznymi jednego z ro-
dziców, takimi jak alkoholizm, przestępczość, deprywacja biologiczna i emocjo-
nalna znacznego stopnia, wykorzystywanie seksualne i maltretowanie fizyczne 
i psychiczne. Częściej jednak mamy do czynienia z bardziej subtelnymi przejawa-
mi dysfunkcji rodziny, takimi jak nieprawidłowy podział ról, słabość diady mał-
żeńskiej, istniejący w jej obrębie „rozwód” emocjonalny, nadmierne wymagania 
wobec dzieci, niespójny system wychowania oraz zaburzenia komunikacji. W ich 
wyniku dorastający członek rodziny nie znajduje w rodzinie oparcia, czuje się 
samotny, opuszczony, a powtarzające się próby porozumienia zawodzą.

Koresponduje to z wymienianymi przez U. Otta19 czterema podstawowymi ele-
mentami w samobójstwie, do których należą: cierpienie, depresja, samotność i nie-
efektywna komunikacja. Niektórzy badacze bardziej precyzyjnie opisują dysfunk-
cję rodzinną w samobójstwie20. Sądzą oni, że w rodzinach młodzieży dokonującej 
samobójstwa szczególnie często powtarza się konstelacja rodzicielska, polegająca 
na istnieniu silnej, sztywnej i autorytatywnej matki oraz słabego introwertyczne-
go ojca, którego cechują sporadyczne wybuchy agresji, niska pozycja w rodzinie 
i niezdolność nawiązywania afektywnych relacji z dziećmi. Ci sami autorzy podkre-
ślają faktyczną lub symboliczną nieobecność ojca jako ważny czynnik sprzyjający 
samobójstwu. Wśród czynników związanych z rodziną, a wpływających na prze-
bieg dorastania, nie można pominąć ciężkiej choroby, a zwłaszcza śmierci jednego 
z jej członków, lub opuszczenia dziecka poprzez oddanie go pod opiekę instytucji. 
Większość badaczy zgodna jest co do tego, że chęć połączenia się z osobą utraco-
ną często odgrywa istotną rolę w podejmowaniu decyzji o samobójstwie21.

17 Z. Freud, Mourning and melancholia, [w:] Complete Psychological Works, t. 14, London 1957.
18 D. Offer, Normal adolescent development, w: R. Novello (red.), The Short Course in Adolescent Psychiatry, 
New York 1979.
19 U. Otto, Suicidal acts by children and adolescents, „Acta Psychiatrica Scandinavica”, Supplement 1972.
20 P. Mazat, D. Houzel, The psychodynamics..., op. cit.
21 H. Hendin, Psychodynamics of  suicide with particular reference to the young, „American Journal of  Psychia-
try” 1991, t. 148, s. 1150-1158; G. Klerman, Suicide and Depression among Adolescents and Young Adults, 
Washington DC.
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W młodym wieku dochodzi do charakterystycznych burzliwych przemian we-
wnątrz osobowości, głównie zmian w poczuciu tożsamości. Przede wszystkim 
chodzi o problem indywidualizacji, uzyskania samodzielności i odrębności. Wiele 
osób w okresie dojrzewania ma poczucie utraty czegoś, zmiany, odrzucenia przez 
rodziców, zaburzenia kontaktów z innymi ludźmi. W tym kontekście próby samo-
bójcze można widzieć zarówno jako protest przeciw budzącej się samodzielności 
i odrębności (chęć powrotu do wcześniejszych form tożsamości), jak też próbę 
rozbicia niedojrzałego obrazu osób znaczących poprzez wyrażenie wobec nich 
negatywnej, agresywnej postawy, w głównej części skierowanej jednak na siebie.

W przygotowaniu się do roli osoby dorosłej ważną rolę odgrywa biologiczne 
i psychologiczne wyposażenie organizmu nastolatka. Czynniki takie jak wczes-
no-dziecięce uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego, upośledzenie umy-
słowe, przetrwałe zaburzenia z wcześniejszych faz rozwojowych, np. elementy 
nadpobudliwości ruchowej, symbiotycznego związku z jednym z rodziców, ob-
jawy lęku mogą w istotny sposób wpływać na przebieg okresu dorastania. Mogą 
one sprzyjać powstawaniu poważnych zaburzeń w przystosowaniu społecznym. 
Poczucie mniejszej sprawności intelektualnej, konfrontacja z trudnościami na 
tym polu mogą prowadzić do depresji z agresją lub, częściej, autoagresją.

Picie alkoholu idzie w parze z zagrożeniem samobójstwem. Ponad 65% 
prób samobójczych jest popełnianych przez osoby będące pod wpływem al-
koholu. Natomiast ponad 40% dokonanych samobójstw ma związek z alkoho-
lem. Częstotliwość samobójstw wśród alkoholików jest wielokrotnie wyższa niż 
wśród reszty populacji.

W omawianiu czynników wpływających na przebieg okresu dorastania nie 
można pominąć czynników społeczno-kulturowych, oddziałujących na całe 
społeczeństwo, tym samym na osoby dorastające. Mamy tu na myśli wszyst-
kie zachodzące współcześnie przemiany, zmiany w funkcjonowaniu rodziny, 
pojawienie się stosunkowo większego relatywizmu i konfliktów w systemach 
wartości, zmiany w pojmowaniu ról. To ostatnie dotyczy zwłaszcza kobiet, 
w przypadku których konflikt między różnymi sprzecznymi oczekiwaniami jest 
szczególnie silny. Dotyczy on przede wszystkim dokonywania wyborów mię-
dzy tradycyjną rolą kobiety a potrzebą emancypacji i samodzielności zawodo-
wej, rozwoju intelektualnego, zaakceptowania własnych potrzeb seksualnych. 
Konflikt ten musi rzutować na proces dorastania dziewcząt, co zresztą znajduje 
swój pośredni wyraz w narastaniu zaburzeń odżywiania22.

Te gwałtowne zmiany społeczno-kulturowe znajdują swoje odzwiercied-
lenie w procesie dorastania, który staje się niezwykle trudny. Wielu badaczy 
problemu samobójstw wśród młodzieży skłonnych jest widzieć w tych właśnie 
zmianach główną przyczynę narastania w ostatnich latach liczby samobójstw 
w tym okresie życia i powodowania, że stają się one jedną z częstszych przyczyn 
zgonów w tej grupie wiekowej.

22 I. Namysłowska, Samobójstwa..., op. cit., s. 4.
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Najwyższe wskaźniki samobójstw odnotowuje się na Węgrzech, także wśród 
ludzi młodych. W próbach interpretacji tego zjawiska zwraca się uwagę, iż miesz-
kańcy tego kraju mają głębokie poczucie własnego honoru, romantyczne podej-
ście do śmierci i społeczną aprobatę zachowań suicydalnych; nie bez znaczenia 
jest także brak stabilności społecznej, częste zmiany miejsca zamieszkania, zmiany 
zatrudnienia i zawodu, narastający relatywizm wartości religijnych. Znaczną rolę 
przypisuje się alkoholizmowi, a także podkreśla się duży nacisk na osiągnięcie dóbr 
materialnych, poszukiwanie samozadowolenia. Spośród krajów skandynawskich 
Norwegia cieszyła się przez wiele lat niskimi wskaźnikami samobójstw, co odróż-
niało ją od innych krajów tej strefy. Od kilku lat sytuacja zmieniła się znacznie. 
J. Retterstol, znany psychiatra norweski, wskazuje grupę młodzieży w wieku 15-19 
lat, która w ostatnich latach podwyższyła wskaźniki samobójstw ośmiokrotnie, 
oraz grupę młodych ludzi w wieku 20-25 lat, gdzie wskaźnik ten wzrósł trzykrot-
nie. Badacz ten podkreśla, że wprawdzie w Norwegii istnieje dobrobyt, ale pękają 
więzy życia rodzinnego oraz dobrosąsiedzkie, a także następuje dewaluacja warto-
ści religijnych. Wiek 15-25 lat staje się wiekiem krytycznym, podobnie jak prawie 
w każdym kraju Europy, USA, na Dalekim Wschodzie i w Afryce Południowej.

Podczas jednego z ostatnich międzynarodowych kongresów IASP zastana-
wiano się nad dynamiką wzrostu wskaźników samobójstw i próbowano ustalić 
genezę tego zjawiska. Przyjęto dwie hipotezy:

1) jesteśmy świadkami ogromnego kryzysu wartości,
2) młodzieży brakuje perspektyw przy czym nie chodzi tu o perspektywy 

w wąskim tego słowa znaczeniu, tzn. jakiegoś urządzenia się w świecie, zdoby-
cia dobrej pracy, mieszkania, zamożności itp., gdyż młodzieży krajów bogatych 
tego nie brakuje. Nie ma natomiast jakiejś centralnej wartości, która nadawała-
by sens życiu, ale także sens cierpieniu. Coraz częściej spostrzega się w pracy 
klinicznej skutki nieumiejętności przeżywania sytuacji trudnych, ucieczki od 
nich i poddania się bezradności23.

Na podstawie przeprowadzonych analiz można sformułować następujące 
wnioski dotyczące motywacji samobójstw ludzi młodych24:

1. Próby samobójcze u młodzieży w większości wypadków mają charakter 
instrumentalny i stanowią swoisty przejaw „wołania o pomoc” występujące-
go w sytuacji kryzysowej. Próby te zawierają się w ramach szerszego zespołu 
nieprzystosowania społecznego.

2. Młodzież dokonująca zamachów samobójczych pochodzi w większości 
przypadków z patologicznych, dysfunkcjonalnych lub też niepełnych rodzin.

3. Postawy młodych ludzi podejmujących próby samobójcze wobec włas-
nych rodziców, a szczególnie ojców, są negatywne. Może się to wiązać z kry-
tycznym stosunkiem do rzeczywistego zachowania rodziców lub też mogą one 
stanowić wyraz zaburzonej struktury osobowości tej populacji młodzieży.

23 K. Dymek-Balcerek, Patologia społeczna…, op. cit., s. 107.
24 J. Załęski, Obraz rodziców..., op. cit., s. 190; K. Dymek-Balcerek, Patologia społeczna..., op. cit., s. 107.
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4. Negatywny obraz autorytetów może stanowić konsekwencję zaburzeń 
w postrzeganiu społecznym oraz dominacji ocen egocentrycznych i afek- tyw-
nych. Zjawisko to można uznać za składnik bardziej ogólnego zespołu nie-
przystosowania, które wyraża się w trudnościach utrzymywania pozytywnych 
relacji z innymi osobami, zwłaszcza tymi, które są znaczące emocjonalnie dla 
młodych ludzi.

5. Czynnikami sprzyjającymi podejmowaniu prób samobójczych przez 
młodych ludzi są kryzys wartości oraz brak perspektyw życiowych.

W badaniach przeprowadzonych przez M. Susułowską i D. Sztompkę okazało 
się, że stosunki prawie wszystkich badanych (w wieku pomiędzy 15. a 25. rokiem 
życia) z otoczeniem były zaburzone25. Konflikty ze środowiskiem były różne, róż-
ny był także stopień nasilenia, przeważnie dotyczyły jednak nie jednej, ale wielu 
dziedzin życia i różnych układów międzyludzkich. Sytuacja, w jakiej były badane 
osoby, nie była stanem chwilowym, ale obfitowała od długiego czasu w konflik-
ty, zawierała frustracje i powodowała powstawanie lęków. Znamienny wydaje się 
stosunek osób badanych do rodziców, który w okresie popełnienia zamachu sa-
mobójczego był w większości przypadków wyraźnie zaburzony.

Złe stosunki oznaczają istnienie między osobami badanymi a ich rodzicami 
stanów napięcia i konfliktów, które wywołują z kolei poczucie winy lub poczu-
cie krzywdy, powodując występowanie u badanych reakcji agresywnych.

W momencie zamachu samobójczego u 47% badanych występowały takie 
sytuacje, jak rodzina rozbita lub niepełna, obecność znienawidzonego ojczyma 
lub brak jakiejkolwiek opieki rodzicielskiej, np. w wypadku dzieci nieślubnych 
czy sierot wychowywanych w domach dziecka. Fakty te mają oczywiście zna-
czenie u osób młodszych, jednak nawet dla tych, którzy już się usamodzielnili 
i często założyli własne rodziny, są one ciągle aktualne, niezwykle przykre, sta-
nowią ciągle źródło żalu. U pozostałych 53% badanych występowały normalne 
warunki rodzinne, nie zapewniały one jednak badanym spokojnej, właściwej 
atmosfery wychowawczej.

Badani często oceniają negatywnie rodziców, wypowiadają się o nich w sło-
wach pełnych niechęci lub nawet otwartej wrogości. Charakterystyczna jest 
zdecydowanie bardziej wroga postawa badanych wobec ojców; chociaż niepo-
rozumienia występują częściej z matkami, to jednak matki prawie zawsze oce-
niane są pozytywnie.

Konflikty osób badanych nie ograniczają się zwykle do jednego środowiska, 
lecz występują w kontaktach z członkami rodziny, przełożonymi, nauczycie-
lami. Dane te znajdują pełne potwierdzenie w wynikach uzyskanych w Teście 
Zdań Niedokończonych. Zarówno w wypadku negatywnych ustosunkowań, jak 
i pozytywnego, zabarwionego dodatnio stosunku do rodziców mamy do czy-
nienia z ciągłymi nieporozumieniami, zatargami i kłótniami z rodziną. U pod-

25 M. Susułowska, D. Sztompka, Próba wyjaśnienia…, op. cit., s. 550.
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staw takich stosunków z rodzicami leży, zdaniem badanych, brak zrozumienia, 
wyrozumiałości i niemożność porozumienia się. Większość badanych odczuwa 
w sposób niesłychanie przykry i bolesny brak uczuć i ciepła ze strony rodziców 
przy czym dziewczęta i kobiety otwarcie skarżą się na brak miłości.

Pretensje te są częściej kierowane przez dziewczęta pod adresem matek, 
a przez chłopców głównie w stosunku do ojca. Natomiast bezpośrednie przy-
czyny nieporozumień z rodzicami to nieposłuszeństwo badanych oraz zdarze-
nia wynikające z codziennego współżycia. Podobnie przedstawia się sprawa 
w przypadkach, gdy badani założyli już własną rodzinę. Czas trwania małżeń-
stwa tych osób wynosi od pół roku do 10 lat. Kilka małżeństw żyło w separacji. 
Kilka osób uważało swe małżeństwo za nieszczęśliwe i niedobrane. W małżeń-
stwach tych występowały częste kłótnie i nieporozumienia. W grupie męskiej 
i kobiecej inne czynniki uważane są za przyczynę rozkładu pożycia i nieporozu-
mień małżeńskich. Kobiety skarżyły się głównie na brak miłości i serdeczności 
ze strony mężów oraz ich niewierność. Mężczyźni natomiast zarzucali kobie-
tom kłótliwość, nieumiejętność postępowania z mężczyznami, brak rozsądku, 
nieumotywowaną zazdrość i również niewierność. Obok różnych czynników 
ryzyka wymienia się problemy z tożsamością seksualną: brak zgody na własną 
płeć oraz odmienną orientację seksualną. 

Można stwierdzić, że dane uzyskane z badań wskazują na istnienie konflik-
tów związanych ze sferą stosunków rodzinnych przynajmniej u większości ba-
danych, przy czym sfera ta jest bardziej konfliktowa dla grupy kobiecej (chodzi 
tu głównie o stosunki z rodzicami), co może być uwarunkowane większym 
naciskiem wychowawczym rodziców w stosunku do córek.

W okresie poprzedzającym zamach samobójczy ok. 30% badanych zerwa-
ło znajomość ze swoimi dotychczasowymi partnerami seksualnymi. Przyczyną 
tych zerwań była utrata uczucia partnera czy partnerki oraz ich niewierność. 
Zerwania te miały miejsce tuż przed zamachem lub około dwóch miesięcy 
przed zamachem. Rozstania były przeżywane bardzo mocno, badani nie mogli 
się pogodzić z faktem utraty bliskiej osoby. 

W stosunkach ze środowiskiem dalszym również mamy do czynienia z ist-
niejącą od dłuższego czasu sytuacją konfliktową. Konflikty te przeważnie zwią-
zane były z problemami szkolnymi lub zawodowymi. Z osób kształcących się 
przeszło 76% miało przewagę stopni niedostatecznych, trudności z otrzyma-
niem zaliczeń, utrzymaniem się w szkole czy na uczelni, mimo przynajmniej 
przeciętnego poziomu inteligencji. Należy tu chyba odnotować bardzo ciekawe 
zjawisko, które w sposób jaskrawy wystąpiło zarówno w grupie męskiej, jak 
i kobiecej – mianowicie częste zmiany szkoły, przenoszenie się ze szkoły do 
szkoły z powodu konfliktu z nauczycielami czy z powodu niepowodzeń szkol-
nych. Aż 45% badanych kilkakrotnie, nawet do 7 razy, zmieniało szkoły. W gru-
pie męskiej powodem zmiany szkoły jest częściej nieodpowiednie zachowanie 
ucznia niż złe postępy w nauce. Uzupełnienia w Teście Zdań Niedokończonych 
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mówią o istnieniu u badanych wyraźnie wrogiego stosunku do Policji i organów 
sprawiedliwości. 

Napięcia związane z konfliktami wykazują tendencję to potęgowania się, po-
wodując tworzenie się urazów w coraz to nowych dziedzinach życia. Badani, 
skłóceni z coraz to większą liczbą osób, nastawieni negatywnie do coraz więk-
szej ilości zjawisk, czując się niepewni, reagują na każde, najmniejsze niepowo-
dzenie czy frustrację coraz to silniej, coraz bardziej agresywnie, doprowadzając 
do negatywnych wobec siebie reakcji otoczenia. Reakcje te powodują nowe fru-
stracje i zaostrzenia konfliktu. W ten sposób, na zasadzie reakcji łańcuchowej, 
tworzy się sytuacja z dnia na dzień rosnącego i potęgującego się napięcia, które 
z czasem osiąga wartości maksymalne.

W tym stanie badani mają poczucie zagrożenia, przejawiają negatywne na-
stawienie do wszystkiego, pojawia się agresja, często uogólniona na cały świat. 
Narastanie napięcia powoduje w końcu załamywanie się, występowanie lęku 
i zniechęcenia do życia. W tym stanie powoli tracą wiarę we własne siły i w re-
alną możliwość opanowania sytuacji. Konsekwentnie pojawiają się myśli kon-
statujące fakt „niemożności wytrzymania tego wszystkiego”, myśli o śmierci 
jako jedynym możliwym rozwiązaniu sytuacji, która jest dla badanych za trudna. 
Stan ten bywa nazywany atmosferą samobójczą, która oznacza pewną goto-
wość do popełnienia samobójstwa, ale niekoniecznie musi do niego prowadzić. 
Zwykle do wykonania zamachu potrzebny jest jakiś bezpośredni powód, który 
tę gotowość wyzwala. Powodem bezpośrednim mogą być sytuacje lub zdarze-
nia drobne, mało ważne, a nawet stany fizjologiczne (zmęczenie, napięcia przed 
menstruacją, mała dawka alkoholu). Jeżeli rozpatrywać zamach samobójczy 
z punktu widzenia powodu bezpośredniego, staje się on niezrozumiały jako 
reakcja nieadekwatna do bodźca. Dopiero prześledzenie całej sytuacji życiowej 
badanych, ich długotrwałych konfliktów z otoczeniem, narastającego niezado-
wolenia z samego siebie, niemożności przystosowania się do trudnej sytuacji, 
wyjaśnia zamach i znaczenie powodu bezpośredniego jako sygnału do reakcji, 
która ma stanowić rozwiązanie wszystkich problemów.

Kolejnym systemem, odgrywającym ważną rolę w fazie adolescencji, jest 
szkoła. Szkoła jest jednym z ważniejszych systemów dla dorastającego człowie-
ka. Spędza w niej nierzadko więcej niż połowę dnia, jest oceniany inaczej niż 
w domu rodzicielskim, musi skonfrontować się z innymi niż rodzice autoryte-
tami. W szkole też musi poradzić sobie z rywalizacją z innymi, często lepszymi 
od niego uczniami, tam też w dużej mierze kształtuje się jego samoocena w za-
kresie funkcjonowania intelektualnego oraz funkcjonowania w grupie26. 

Ostatnio coraz częściej zdarzają się próby samobójcze lub dokonane samo-
bójstwa, w przypadku których opinia publiczna wskazuje właśnie szkołę jako 
przyczynę tej tragicznej decyzji. Zwykle w takich sytuacjach podkreśla się istnie-
nie nie tylko niekorzystnej, traumatycznej atmosfery w szkole, lecz także obec-

26 I. Namysłowska, Samobójstwa…, op. cit., s. 4.
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ność patologicznej, wręcz sadystycznej, postaci jednego z nauczycieli. Brak jest 
wystarczających dowodów na to, aby przyjąć, że sam system szkolny może być 
odpowiedzialny za samobójstwo młodego człowieka. Zwykle bowiem mamy 
do czynienia ze współdziałaniem wszystkich systemów odpowiedzialnych za 
jego funkcjonowanie, w tym także jego własnej psychologicznej odporności na 
stres. Można jedynie przyjąć, że zdarzenia w szkole mogą być ostatnią „kroplą”, 
która przesądziła o podjęciu tej tragicznej decyzji.

Pakty samobójcze dotyczą prób samobójczych, w których uczestniczą dwie lub 
więcej osób jednocześnie. Odnotowuje się coraz częstsze tego rodzaju przypad-
ki, głównie wśród młodzieży. Próbuje się również dokonać bliższej charakterystyki 
tego zjawiska i określić motywy, jakimi kierują się osoby decydujące się na ten krok. 

Prawdopodobnie wyjaśnień tworzenia się paktów samobójczych należy szu-
kać w mechanizmach psychologicznych. Wydaje się, że występuje kilka rodza-
jów mechanizmów psychologicznych, z których poszczególne częściej wystę-
pują w przypadkach paktów diadalnych i paktów multipersonalnych. Nie moż-
na jednak wykluczyć współwystępowania tych mechanizmów.

Pomocne jest odwołanie się do zjawiska dyfuzji, czyli rozłożenia odpowie-
dzialności za czyn na wszystkich członków paktu samobójczego. Powstaje tu 
efekt liberalizacji, który jest wynikiem redukcji wewnętrznych powściągów je-
dnostki, i angażowanie się w zachowanie, które jest całkowicie lub częściowo 
niezgodne z własnymi zasadami i przekonaniami, lecz zgodne ze standardami 
dominującymi w grupie (w tym przypadku w pakcie samobójczym). 

Jako przyczynę skłaniającą młodzież do tworzenia paktów samobójczych 
można również podać poczucie lojalności, szeroko pojętej solidarności wobec 
partnera paktu. Jedna z osób podejmuje zamach autodestrukcyjny z konkretnej 
przyczyny, natomiast druga osoba niejako „towarzyszy” i uczestniczy w tym 
zamachu tylko ze względu na uczucie (miłości, przyjaźni etc.) łączące go z ini-
cjatorem próby samobójczej.

Podobnie jak szkoła, istotną rolę w życiu młodego człowieka odgrywa gru-
pa rówieśnicza. Afiliacja do grupy jest niezwykle ważna w procesie dokonywa-
nia się uniezależnienia od rodziny. Grupa stanowi oparcie w procesie oddalania 
się od domu rodzicielskiego, czasami zaś stanowi oparcie, a nawet ucieczkę 
w obliczu znacznej dysfunkcji tego ostatniego. W grupie rówieśniczej nawiązują 
się pierwsze przyjaźnie, jej członkowie uczą się zdrowej (niestety nie zawsze) 
rywalizacji, porównują się z innymi. Tu też kształtuje się do pewnego stopnia 
tożsamość seksualna, poczucie własnej wartości, proces uczenia się podziału 
ról. Toteż grupa rówieśnicza, stanowiąc tak ważny element okresu adolescencji, 
może stać się z jednej strony źródłem oparcia i doświadczenia korekcyjnego, 
zwłaszcza w obliczu dysfunkcji systemu rodzinnego, z drugiej jednak może 
stanowić źródło niezwykle traumatycznych przeżyć.

Nierzadko to właśnie negatywne przeżycia w grupie są bezpośrednią przy-
czyną samobójstwa. Podobnie jak w przypadku szkoły należy podkreślić, że 
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w takiej sytuacji mamy do czynienia z dysfunkcją wszystkich systemów, w któ-
rych funkcjonuje dorastający człowiek. W przeciwnym wypadku jeden z po-
zostałych systemów mógłby stanowić przeciwwagę negatywnych doświadczeń 
grupowych.

Trudności, z jakimi spotyka się uczeń w szkole, mogą mieć różny charakter 
i przyczyny. Mogą to być trudności związane z adaptacją, a także materialnymi 
warunkami szkoły i rytmem jej funkcjonowania. Zazwyczaj są one przewidzia-
ne dla przeciętnego dziecka, natomiast dla dziecka słabszego fizycznie, często 
chorującego, nadwrażliwego – warunki te mogą być zbyt obciążające. U takich 
dzieci, zwłaszcza na początku nauki szkolnej, przebywanie w większej grupie 
dzieci w jednym pomieszczeniu i konieczność mobilizacji intelektualnej w ściśle 
określonych przedziałach czasowych powodują obniżenie wydolności fizycznej 
i psychicznej, a w konsekwencji gorsze rezultaty w nauce. Podobne skutki, tyle 
że u dzieci zupełnie zdrowych, mogą wystąpić wówczas, gdy materialne warun-
ki szkoły będą skrajnie uciążliwe i niewłaściwe27.

Podobnie jest z programem nauczania, który z reguły w zakresie i sposobie 
realizacji przystosowany jest do możliwości intelektualnych przeciętnego ucznia. 
Zatem trudności w sprostaniu tym wymogom szkoły mogą mieć dzieci o ogól-
nie niższym poziomie sprawności intelektualnej lub dzieci z tzw. wybiórczymi 
deficytami, utrudniającymi opanowanie niektórych umiejętności, np. czytania, 
pisania. Mogą je również mieć dzieci pochodzące ze środowiska prymitywnego, 
nieprawidłowego, zaniedbującego wychowywanie dzieci, niewyposażającego 
ich w minimum wiedzy oraz w umiejętności niezbędne w aktywności życiowej. 
Z drugiej strony dla pewnej grupy uczniów, tych wybitnie zdolnych, program 
nauki może być zbyt łatwy, nudny i tym samym zniechęcający do proponowanej 
przez szkołę aktywności.

I wreszcie trudności dziecka mogą być związane z relacjami nauczyciel-
-uczeń oraz relacją dziecko-dzieci. Ten element środowiska szkolnego jest 
szczególnie ważny dla dziecka, gdyż właśnie w tych relacjach zaspokaja ono 
swoje potrzeby. To nauczyciel ocenia aktywność ucznia, wyrażając między inny-
mi w ten sposób swą akceptację lub dezaprobatę. Podobne znaczenie ma grupa 
rówieśnicza, w której uczeń może zdobyć określoną pozycję, stwarzającą mu 
poczucie bezpieczeństwa, albo też może być odrzucony przez rówieśników, co 
będzie sytuacją przykrą emocjonalnie.

Sytuacje niepozwalające na zaspokojenie istotnych potrzeb, przykre i boles-
ne emocjonalnie, zagrażające podstawowym wartościom i sytuacje konfliktowe 
należą do szczególnie stresogennych. Dlatego też ta płaszczyzna środowiska 
szkolnego może być dla wielu uczniów źródłem napięć emocjonalnych, które 
jeśli występują zbyt często, trwają długo lub ich nasilenie przekracza poziom 
wytrzymałości danej osoby – mogą powodować zaburzenia w zachowaniu 

27 E. Milewska, Środowisko szkolne a zaburzenia zachowania u dzieci, [w:] K. Ostrowska, J. Tatarowicz 
(red.), Zanim w szkole będzie źle. Profilaktyka zagrożeń, Warszawa 1996.



35Motywacje samobójstw nieletnich

i kształtowaniu osobowości. Czy dana sytuacja będzie stresogenna i przy jakim 
poziomie napięcia emocjonalnego nastąpi dezorganizacja zachowania, zależy 
od indywidualnych właściwości dziecka, a przede wszystkim od jego systemu 
potrzeb, dążeń i poprzednich doświadczeń. Jednak im częściej i dłużej te sytua-
cje będą występowały w środowisku szkolnym, tym dla większej liczby uczniów 
mogą stanowić przyczynę zakłóceń w ich funkcjonowaniu. Tego rodzaju sytu-
acje mogą występować jako skutek innych trudności dziecka i stanowić jeden 
z kilku elementów w łańcuchu przyczyn powodujących zaburzenia funkcjono-
wania ucznia, ale mogą też być ich jedyną i pierwotną przyczyną. 

W pierwszym przypadku początkiem trudności ucznia mogą być jego deficy-
ty rozwojowe, z powodu których nie może on dość dobrze wykonać zadań wy-
nikających z programu, mimo wysiłku i dobrej motywacji do nauki. Otrzymuje 
więc niższe niż inne dzieci oceny, które już same w sobie są przykrością, tym 
większą, im bardziej dziecko nie rozumie przyczyn trudności. Słabe wyniki 
w nauce powodują dezaprobatę nauczyciela, mogą też skutkować niską pozycją 
w grupie rówieśniczej. Dziecko przeżywa więc stałe porażki i nie może zaspo-
koić potrzeby akceptacji i uznania. Osłabia to jego motywację do nauki, a więc 
prowadzi do następnych trudności: może też kształtować poczucie mniejszej 
wartości, a w końcu skutkować unikaniem szkoły lub innymi zaburzeniami 
w funkcjonowaniu. Bezpośrednią przyczyną tych zaburzeń są sytuacje streso-
we spowodowane niezaspokojeniem potrzeb ucznia, lecz ich przyczyną mogą 
być też deficyty rozwojowe dziecka. Analizując przyczyny zaburzeń u dzieci 
w wieku szkolnym, można stwierdzić w wielu przypadkach wyżej opisany ciąg 
przyczyn i skutków, z tym że po kilku latach nauki obejmują one praktycznie 
wszystkie elementy szkoły, a ujawniane przez dziecko zaburzenia są już wielo-
objawowe i utrwalone. 

W drugim przypadku stresogenność środowiska szkolnego wynika tylko 
z tego środowiska i najczęściej jest pochodną postępowania nauczycieli, ich 
postaw wobec uczniów, spontanicznych reakcji towarzyszących egzekwowaniu 
wiedzy i innym relacjom z dziećmi. Sytuacje te są z reguły bolesne, przykre 
emocjonalnie i potencjalnie suicydogenne. 

Na podstawie badań oraz relacji dzieci podczas terapii w gabinecie psycholo-
gicznym można wyodrębnić dwie grupy potencjalnie suicydogennych dla dzieci 
zachowań nauczycieli. Pierwszą stanowią wszystkie zachowania wyrażające ogól-
ne postawy nauczycieli wobec uczniów lub będące sposobem reagowania na róż-
ne sytuacje szkolne. Polegają one na częstym wyrażaniu przekonania o niskich 
możliwościach intelektualnych uczniów lub konkretnego ucznia, o posiadaniu 
przez nich wyłącznie cech negatywnych oraz koncentrowaniu się na nieustannym 
potwierdzaniu tych przekonań. Jednocześnie rzadko zdarza się, że nauczyciele 
dostrzegają pozytywne przejawy postępowania u dzieci. Inaczej mówiąc, nauczy-
ciele łatwo dostrzegają wszystkie niedociągnięcia ucznia i mają tendencję do ich 
uogólniania, a bardzo rzadko wyrażają opinie pozytywne, co jest przykre i nie mo-
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tywuje pozytywnej aktywności. Do tej grupy zachowań można również zaliczyć 
różne formy agresji, od irytacji, krzyczenia na dzieci, epitetów i wręcz wyzwisk 
aż po agresję fizyczną, jak szarpanie za włosy, uszy, ubranie, a nawet bicie. Tego 
rodzaju zachowania wywołują u dzieci napięcie i przeżywanie takich emocji, jak 
lęk, strach, gniew, poniżenie, nawet jeśli nie dotyczą bezpośrednio danego ucznia. 
U niektórych dzieci prowadzą do zachowań polegających na unikaniu kontaktu 
z takim nauczycielem, a niekiedy wywołują u uczniów reakcje agresywne.

Druga grupa zachowań nauczycieli wiąże się z systemem oceniania ucznia. 
Uczniowie nie negują konieczności stosowania ocen, natomiast przykre i krzyw-
dzące jest, w ich odczuciu, uzależnianie ocen od innych niż wiedza cech ucznia 
lub od postawy i stanów emocjonalnych nauczyciela. Oceny zbyt często zależą 
od tego, czy uczeń lubiany jest przez nauczyciela, czy nie, od opinii o nim innych 
nauczycieli, a niekiedy od nastroju nauczyciela. Równie krzywdząca i niemoty-
wująca do uzupełniania i poszerzania wiedzy jest, zdaniem uczniów, zasada 
średniej oceny. Jednorazowe słabsze przygotowanie skutkuje niższą końcową 
oceną, mimo innych dobrych ocen i możliwości uzupełniania wiedzy. U niektó-
rych dzieci powoduje to przekonanie, że ocena ich wiedzy w znacznie większym 
stopniu zależy od szczęścia i przypadku niż od ich rzeczywistej pracy. Takie 
przekonanie nie sprzyja rozwijaniu pozytywnej motywacji do systematycznej 
nauki. Wiele przykrych emocji wzbudzają też oceny z takich przedmiotów, jak 
wychowanie fizyczne, muzyczne i niekiedy plastyczne. Nauczyciele wychowania 
fizycznego dość często stawiają uczniom wymagania, których dziecko mniej 
sprawne fizycznie nie może spełnić, mimo podejmowanych starań. W kryte-
riach oceniania najważniejszy jest dla nauczyciela poziom wykonania czynności, 
co automatycznie dyskredytuje dzieci z wszelkimi niedostatkami fizycznymi. 

Trzeba w tym miejscu podkreślić, że w niektórych okresach rozwojowych 
dzieci są szczególnie uwrażliwione na wszelkie uwagi i oceny dotyczące ich wy-
glądu i sprawności fizycznej. Dlatego też bardzo stresogenna jest sama nie-
możność wykonania zadań, i to w obecności rówieśników, a uzyskiwane niskie 
oceny tę przykrą sytuację wzmacniają i powodują poczucie mniejszej wartości. 
Podobnie ma się sytuacja z wymaganiami na lekcjach wychowania muzyczne-
go, gdy dziecko nieobdarzone przez naturę słuchem muzycznym nie może po-
prawnie zagrać nawet gamy na flecie. W konsekwencji przedmioty te stają się 
zmorą dla wielu uczniów tylko dlatego, że stosowane kryteria oceny wymagają 
posiadania określonych właściwości biologicznych. 

Opisane wyżej zachowania nauczycieli są częstą przyczyną zaburzeń zachowa-
nia u uczniów i nieprawidłowego rozwoju ich osobowości, mają także potencjal-
ny suicydogenny wymiar. Niestety ten związek przyczynowo-skutkowy jest rzad-
ko dostrzegany w szkole i chyba też nie w pełni uświadamiany przez nauczycieli. 

Źródłem stresu dla ucznia, jak już wspomniano, może być grupa rówieś-
nicza. Dla wielu dzieci akceptacja grupy jest często ważniejsza niż akceptacja 
nauczyciela, a przynależność do niej może stwarzać większe możliwości za-
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spokojenia potrzeb niż inne relacje w szkole, a nawet w rodzinie. Dlatego też 
dzieci, które w szkole nie mają kolegów i przyjaciół, źle się w niej czują i często 
bardzo silnie przeżywają tę sytuację, nawet wtedy, gdy osiągają dobre rezulta-
ty w nauce i są akceptowane przez nauczycieli. Przyczyny izolacji dziecka lub 
wręcz odrzucenia przez grupę mogą być różne i często tkwią w samym dzie-
cku, tzn. w jego cechach i zachowaniu, mogą także być pochodną jego relacji 
z nauczycielami. Z badań wynika, że częściej są izolowane przez grupę dzieci 
o niskich możliwościach intelektualnych i osiągnięciach w nauce, ale też niezbyt 
dobre relacje z grupą mają dzieci bardzo zdolne. W pierwszych latach nauki po-
zycja dziecka w grupie zależy zazwyczaj od akceptacji nauczyciela, a więc dzieci 
dobrze uczące się i spełniające oczekiwania nauczycieli są lepiej spostrzegane 
także przez inne dzieci, natomiast dzieci mające trudności w nauce i gorzej 
oceniane mogą być w klasie izolowane. Natomiast w starszych klasach akcepta-
cja nauczycieli ma chyba mniejsze znaczenie, gdyż izolowane bywają też dzieci 
dobrze uczące się, co skłania do przypuszczenia, że większą rolę odgrywają 
indywidualne cechy dziecka. Ponieważ pozycja dziecka w grupie może istotnie 
zakłócać jego funkcjonowanie, wskazane wyżej prawidłowości i zależności po-
winny być znane nauczycielom i wykorzystywane w korygowaniu relacji między 
uczniami w klasie. Szczególnie konfliktowe dla ucznia mogą być sytuacje, gdy 
grupa rówieśnicza preferuje inny system norm i wartości niż nauczyciele. Musi 
on wówczas dokonywać wyborów, przy czym każdy będzie miał i dobre, i zara-
zem negatywne następstwa. Postępowanie zgodne z normą grupy może narazić 
go na przykrości ze strony nauczycieli, postępowanie zgodne z wymaganiami 
nauczycieli spowoduje nieakceptację ze strony grupy. Te różniące uczniów i na-
uczycieli normy mogą dotyczyć różnych aspektów życia szkolnego oraz prefe-
rowanych zachowań. Pomijając sytuacje, gdy znacząca w klasie grupa kieruje się 
normami aspołecznymi, co jest raczej sporadyczne, rozbieżności wskazywane 
przez uczniów dotyczą często takiego rodzaju zachowań, jak „skarżenie”, „lizu-
sostwo” – „grzeczny, pomagający nauczycielom uczeń”. Tego rodzaju sytuacje 
są w ogóle trudne społecznie, ponieważ granica między tymi zachowaniami nie 
zawsze jest jednoznaczna. Dla ucznia będą one tym trudniejsze, im mniej ma 
on różnych doświadczeń społecznych. 

Środowisko szkolne może być pierwotną przyczyną zaburzeń w funkcjo-
nowaniu dzieci i będzie nią wtedy, gdy sytuacji stresowych będzie dużo, będą 
występowały często lub długotrwale. Może też być wtórną przyczyną zaburzeń, 
w powiązaniu z innymi trudnościami dziecka. W drugim przypadku pierwot-
ne przyczyny tkwią w dziecku, szkoła może je ujawniać, nasilać i wzmacniać. 
Szczególnie podatne na trudności szkolne są dzieci słabsze fizycznie, z deficy-
tami narządów zmysłowych i centralnego układu nerwowego, o nieco niższym 
niż przeciętny poziomie sprawności intelektualnej lub też o wysokim poziomie 
intelektualnym oraz dzieci zaniedbane wychowawczo i z niewłaściwymi do-
świadczeniami nabytymi w środowisku rodzinnym. 
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Podatność tych dzieci na trudności nie oznacza, że zawsze muszą u nich 
wystąpić zaburzenia zachowania, jak również myśli czy też próby samobójcze. 
Szybkie rozpoznanie przyczyn ich trudności, fachowa pomoc i odpowiednia 
motywacja środowiska szkolnego mogą tym zjawiskom zapobiec.

Znajomość problematyki stresu w praktyce szkolnej ma wielkie znaczenie 
zarówno dla uczniów, jak i dla nauczycieli. Szkoła stała się bowiem miejscem 
występowania wielu reakcji stresowych. Wiele czynników – od obowiązku by-
cia uczniem po poziom kultury wychowawczej szkoły – sprawia, że sytuacje 
szkolne mogą być lękotwórcze dla niektórych uczniów. Szczególnie wtedy, gdy 
wchodzą oni do szkoły z naruszonym już wcześniej (np. w rodzinie) lub bardzo 
silnie uszczuplonym kapitałem adaptacyjnym28.

W Polsce problematyce stresu w szkole wiele uwagi w swoich pracach po-
święciła między innymi Maria Tyszkowa, która zaproponowała, aby zamiast po-
jęcia „stres psychologiczny” posługiwać się pojęciem szerszym „sytuacja trud-
na”. Autorka uważa, że pojęcie sytuacji trudnej jest bardziej komunikatywne, 
ponieważ zostało zaczerpnięte z języka potocznego i jest bardziej przydatne do 
operacjonalizacji w przypadku tzw. szkolnych sytuacji trudnych niż inne pojęcia 
teoretyczne, takie jak stres, frustracja29.

W życiu i aktywności dzieci i młodzieży występuje szczególnie wiele sytuacji 
nowych i przez to trudnych. Należą do nich między innymi sytuacje związane 
z wchodzeniem w nowe środowisko (przedszkole, szkoła podstawowa i ponad-
pod-stawowa, a także szkoła wyższa), włączanie się w nowe grupy społeczne, 
podejmowanie nowych form aktywności i działalności. Również trudnych sytu-
acji doświadczają dzieci, które stają się ofiarami wypadków i urazów fizycznych 
lub przebywają poważną chorobę.

W szkole uczniowie ciągle stawiani są przed nowymi zadaniami i wymaga-
niami. Liczba i stopień trudności zadań stanowi nierzadko znaczne obciążenie 
psychiczne dla uczniów, zwłaszcza tych mniej zdolnych, mających odmienne od 
reszty zainteresowania, cechujące się indywidualnym rytmem rozwoju. Często 
powodem takiej sytuacji jest fakt, że rozwój dziecka (także poznawczy) przebie-
ga według indywidualnego planu, a nauczanie odbywa się według jednolitego 
programu i za pomocą tych samych metod, w licznych zespołach klasowych. 
Trudne sytuacje bywają także wtedy, gdy zadania stawiane przed uczniami są 
zbyt skomplikowane lub nadmiernie liczne. Należy także zwrócić uwagę, że 
czasem nie tyle same właściwości zadania są decydujące, lecz trudne warunki 
ich wykonania.

O sytuacjach trudnych można także mówić wtedy, gdy uczniowie przeży-
wają zagrożenia związane z niepowodzeniem, niską oceną, naganą, karami ze 
strony nauczyciela, a także różnymi ich konsekwencjami przenoszonymi na śro-

28 S. Orłowski, Istota i skutki stresu. Techniki antystresowe, [w:] K. Ostrowska, J. Tatarowicz (red.), Zanim 
w szkole będzie źle…, op. cit.
29M. Tyszkowa, Zachowanie się dzieci szkolnych w sytuacjach trudnych, Warszawa 1976.
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dowisko rodzinne. Zbiorowy charakter nauki sprawia, że uczniowie, choć także 
nauczyciele, są stale wystawiani na widok publiczny, wykonując zadania w obec-
ności innych osób. Taka społeczna ekspozycja zaznacza się szczególnie silnie 
wówczas, gdy uczeń odpowiada przed klasą, wykonuje zadania przy tablicy, gdy 
o jego sprawach mówi się wobec klasy oraz gdy zdaje różnorodne egzaminy 
o charakterze komisyjnym. Do napięcia związanego ze społeczną ekspozycją 
dołącza lęk przed negatywną oceną i kompromitacją wobec innych. Sytuacja 
taka staje się szczególnie trudna dla uczniów ambitnych i wrażliwych oraz nie-
śmiałych i zahamowanych.

Przez psychodynamiczne uwarunkowania samobójstw młodzieży rozumie-
my czynniki związane z jakością relacji interpersonalnych, konfliktami wewnątrz 
psychicznymi, a także znaczenie działań i przeżyć. Znaczenie samobójstwa dla 
młodego człowieka można zrozumieć poprzez obserwację jego poznawczych 
(głównie świadomych) i afektywnych (głównie nieświadomych) komponentów30.

W tym kontekście podstawowe znaczenie należy przywiązywać do afektyw-
nych stanów, które determinują podjęcie decyzji o odebraniu sobie życia. Często 
samobójstwo jest opisywane jako ucieczka, a próba samobójcza jako wołanie 
o pomoc. Jest to jednak dość ogólnikowe stwierdzenie i jeśli bliżej przyjrzeć się 
emocjom towarzyszącym samobójstwu, to wśród najważniejszych psychoana-
litycy wymieniają: wściekłość, poczucie beznadziejności, rozpacz i desperację 
oraz poczucie winy.

Wściekłość zwykle ma swój początek w powtarzających się w rodzinie lub 
najbliższym otoczeniu aktach przemocy, które doprowadzają do identyfikacji 
z agresorem, zwykle z jednym z rodziców lub postacią zastępczą. Doznająca 
jej młodzież ma poczucie dezintegracji i utraty kontroli nad emocjami, zwykle 
nad impulsami agresywnymi oraz morderczymi i zwykle jest przerażona nie tyle 
ich konsekwencjami, co nieprzewidywalnością własnych działań, dezorganizu-
jącą funkcjonowanie. Samobójstwo jest w pewnym sensie próbą kontroli nad 
niedającą się przewidzieć wściekłością i morderczymi impulsami. Różne bada-
nia31 wskazują na związek pomiędzy tymi emocjami i samobójstwem. Częstość 
samobójstw wśród zabójców jest znacznie większa niż w populacji ogólnej. 
Z badań R. Plutchika i współpracowników wynika, że około 30% gwałtow-
nych, skłonnych do przemocy osób ma w wywiadzie zachowania autoagresyw-
ne, podczas gdy 10-20% samobójców cechują zachowania agresywne.

Kolejnymi emocjami, mającymi znaczenie dla intencji samobójczych, jest 
poczucie beznadziejności. A. Beck i współpracownicy stwierdzili, że ryzyko sa-
mobójstwa jest związane ze szczególnym aspektem depresji, jakim jest poczu-
cie beznadziejności w odniesieniu do przyszłości32. Inni wolą posługiwać się 
30 I. Namysłowska, Samobójstwa…, op. cit., s. 5.
31 A. Haim, Adolescent Suicide, New York 1974; R. Plutchik, H. van Praag, Psychosocial correlates of  suicide 
and violence risk, [w:] H. van Praag, R. Plutchik, A. Apter (red.), Violence and Suicidality, New York 1990.
32 A. Beck, Hoplessness and eventual suicide: a 10 year prospective study of  patients hispitalized with suicidal ide-
ation, „American Journal of  Psychiatry” 1985, t. 142, s. 559-563.
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takim określeniem, jak rozpacz. Uczucie rozpaczy wywodzi się z samotności, 
nienawiści i braku szacunku dla siebie, a zwłaszcza z utraty wiary w istnienie 
znaczących relacji z innymi ludźmi. Jeszcze inni psychoanalitycy sądzą, że dla 
samobójstwa kluczowe jest uczucie desperacji, zawierające w sobie przekonanie 
o braku nadziei na zmianę życia.

Innym rodzajem emocji, mającym istotne znaczenie dla samobójstwa, jest 
poczucie winy. Dotyczy ono rzeczywistych faktów z przeszłości lub wyima-
ginowanych zdarzeń i odczuć, występujących w depresji, np. poczucie, że jest 
się złym dzieckiem, niewartym miłości rodziców, którym przynosi się jedynie 
wstyd i cierpienie. Doszukać się można wyraźnych podobieństw między odczu-
ciami a treścią sennych marzeń samobójców i osób, które przeżywają zaburze-
nia po przeżyciach traumatycznych (post-traumatic stress disorder – PTSD), wśród 
których częstość samobójstw jest stosunkowo duża33.

Poznawczy komponent samobójstwa to przede wszystkim znaczenie, jakie 
młody człowiek nadaje śmierci. Słowo „poznawczy” jest nieco mylące, ponie-
waż nadawanie znaczenia śmierci odbywa się częściowo na poziomie nieświa-
domym. Wśród wymienianych najczęściej znaczeń, jakie ma śmierć, znajdują 
się: postrzeganie śmierci jako połączenia z ukochaną osobą, która zmarła lub 
odeszła, jako zemsty za porzucenie oraz traktowanie śmierci jako kary i pokuty. 
E. Jones34 i C.G. Jung35 wiele lat temu podkreślali znaczenie fantazji o połącze-
niu i ponownym narodzeniu się wśród samobójców. Wielu współczesnych psy-
choanalityków potwierdziło te obserwacje. Z kolei Z. Freud w swoim słynnym 
dziele Mourning and melancholia podkreśla, że samobójstwo jest wyrazem zrepre-
sjonowanego dążenia do zabójstwa utraconego obiektu miłości, w stosunku do 
którego istniały ambiwalentne emocje – jest więc tym samym aktem zemsty36.

Wielu młodych samobójców podejmuje z kolei tę ostateczną decyzję, po-
nieważ są przekonani, że nie potrafili sprostać oczekiwaniom swoim lub swoich 
rodziców, i żyją w poczuciu klęski życiowej i upokorzeniu, porównując się z ró-
wieśnikami, a zwłaszcza z rodzeństwem. Dla nich samobójstwo jest wyrazem 
nienawiści do siebie i potrzeby kary, równocześnie niesie szansę odpokutowania 
swoich „przewinień”.

Z psychologicznego punktu widzenia u wszystkich badanych osób, które 
usiłowały odebrać sobie życie, można mówić o zaburzeniach w ustosunkowa-
niu się do świata i do samego siebie. System oczekiwań niedoszłych samobój-
ców w stosunku do świata wyrażał się znacznymi wymaganiami, które stawiali 
innym wobec siebie. W szczególności osoby te oczekiwały od ludzi, którzy byli 

33 D. Clark, L. Krisci, Post-traumatic stress disorder, depression, alcohol use. Disorders and quality of  life in ado-
lescents, „Anxiety” 1996, nr 2, s. 226-233; H. Hendin, A. Haas, Suicide and guilt as manifestation ofPTSD in 
Vietnam combatveterans, „American Journal of  Psychiatry” 1999, t. 148, s. 586-591.
34 E. Jones, On „dying together” with special reference to Heinrich von Kleist’s Suicide, [w:] Essays on Applied 
Psychoanalysis, New York 1964.
35 C.G. Jung, The soul and death, [w:] H. Feifel (red.), The Meaning of  Death, New York 1959.
36 Z. Freud, Mourning..., op. cit.



41Motywacje samobójstw nieletnich

w jakiś sposób z nimi związani, trwałych i ciągle manifestujących się pozytyw-
nych uczuć oraz pomocy. Obraz samego siebie charakteryzował się brakiem 
zaufania do siebie i przekonaniem, że się niczego w życiu nie dokona – nie ma 
więc po co żyć. W systemie potrzeb dominowała potrzeba akceptacji i bezpie-
czeństwa uczuciowego. Ze względu na takie układy wytworzyła się u badanych 
mała odporność na trudności, pod wpływem zatem nawet słabych bodźców 
występowało zachwianie równowagi emocjonalnej.

Problem, w jakim stopniu taka osobowość jest wynikiem czynników wrodzo-
nych, a w jakim rezultatem działań niekorzystnych czynników środowiskowych, 
pozostaje kwestią nierozstrzygniętą. Osoby badane jako dzieci były, nawet w wy-
padku istnienia normalnej rodziny, wychowane częstokroć poza jej obrębem, 
przerzucane z miejsca na miejsce, zmieniały swych opiekunów i wychowawców 
od najmłodszych lat. Nie miały czasu, aby się do kogoś przywiązać, przebywając 
ciągle wśród ludzi, którzy albo nie mieli czasu, aby się nimi zająć, albo nie zdążyli 
ich polubić. Tu właśnie można by szukać źródeł przejawianej przez badanych 
neurotycznej potrzeby więzów emocjonalnych i pragnienia akceptacji. W pro-
cesie kształtowania się mechanizmów regulacji czynnikiem niekorzystnym była 
atmosfera wychowawcza, w której wyrastała duża część badanej grupy37.

Można wyciągnąć wniosek, że konflikty na terenie rodziny i zła atmosfera 
wychowawcza zdarzają się również u ludzi, u których nie występują zamachy 
samobójcze. Istotnie, zła atmosfera występuje także w innych postaciach nie-
przystosowania, a więc np. u młodzieży trudnej lub przestępczej. Powstaje więc 
pytanie, jakie cechy osobowości, obok złej sytuacji środowiskowej, odpowie-
dzialne są za wystąpienie zamachów samobójczych.

Poza czynnikami emocjonalnej niedojrzałości w dalszej analizie cech oso-
bowości badanych wysuwa się na plan pierwszy bardzo silna, lecz tłumiona 
agresja. Agresja u osób badanych nie jest wyładowywana na zewnątrz, ponie-
waż posiadają one silnie zaznaczone tendencje konformistyczne (znalazły one 
potwierdzenie w wynikach badań kwestionariuszem Cattella), które powodują 
lęk przed ujawnianiem uczuć agresywnych. Agresja więc wywołuje silne napię-
cia emocjonalne, które nie znajdują ujścia na zewnątrz, kierują się na niszczenie 
samego siebie, prowadząc do zamachu samobójczego.

W grupach badanych stwierdzono także wysoki poziom aspiracji, który nie 
mógł być zrealizowany bądź z powodu niekorzystnych warunków zewnętrz-
nych, bądź też z powodu istniejącej dysproporcji między zamierzeniami a moż-
liwościami badanych. Stąd też niezadowolenie z własnych osiągnięć, któremu 
często towarzyszy poczucie winy lub poczucie krzywdy. Z brakiem dojrzałości 
emocjonalnej łączy się również niezdolność odraczania reakcji, która ujawniła 
się wyraźnie w impulsywnym charakterze młodzieńczych zamachów samobój-
czych. Reakcja na trudną sytuację, na sytuację, która była określana jako „nie do 
zniesienia”, musiała być natychmiastowa.

37 Ibidem, s. 561.
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Najogólniej można więc przyjąć, że u osób, które usiłują dokonać zama-
chów samobójczych, łatwiej niż u innych powstają napięcia emocjonalne, na-
tomiast możliwości zmniejszania tych napięć są u nich niewystarczające; stąd 
ucieczkę od trudności stanowi agresja skierowana na siebie, w postaci aktu sa-
mobójczego38.

38 Szersze rozważania patrz: B. Hołyst, Suicydologia, wyd. II. Warszawa 2012.
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METODYKA ODDZIAŁYWANIA
PEDAGOGICZNEGO A SKUTECZNOŚĆ
PROCESU REINTEGRACJI SPOŁECZNEJ
W WARUNKACH PROBACJI
(część II)

Terapia środowiskowa i rezydencjalna jako kierunek pomocy, 
zmiany i kontroli społecznej

Kolejnym elementem w pracy reintegracyjnej, oprócz terapii jednostki i te-
rapii grupy, jest terapia środowiskowa, która sprowadza się do reaktywowania, 
odtworzenia i budowania właściwości, cech wtórnych, które powinny występo-
wać, wsparcie i więź psychiczno-emocjonalną ze strony środowiska. Tym śro-
dowiskiem jest najczęściej zakład pracy, grupy przyjaciół, społeczność lokalna, 
organizacje i społeczeństwo jako struktura makrospołeczna. Jako elementy 
organizacji terapii środowiskowej należy wymienić tzw. planowanie społeczne, 
rozwój społeczny, organizację pracy środowiskowej, organizację interwencji 
środowiskowych i akcji środowiskowych. A zatem te wszystkie elementy łącz-
nie tworzą terapię środowiskową. Politycy społeczni dysponują wiedzą na temat 
planowania społecznego, rozwoju społecznego, ale nie rozróżniają zagadnień 
organizacji pracy środowiskowej czy akcji środowiskowej – w tym zakresie pa-
nuje zupełne ubóstwo kompetencyjne1.

Oddziaływanie terapii środowiskowej wiąże się z planowaniem społecznym, 
rozwojem społecznym, rozwojem środowiskowym, organizacją pracy środowisko-
wej oraz akcjami środowiskowymi. Te wszystkie procedury powinny być realizo-
wane w zakresie terapii środowiskowej. Zwracam uwagę, iż terapia środowiskowa 
zmierza do reorganizacji wadliwego układu społecznego i równolegle tworzenia 
nowych powiązań grupowych. Mamy zatem dwie płaszczyzny postępowania, które 
w planowaniu, w rozwoju społecznym i środowiskowym oraz w akcjach środowi-
skowych powinny występować równolegle, tj. modyfikacja dotychczasowych grup 
społecznego odniesienia i kreowanie nowych grup pozytywnego odniesienia2. 

1 E. Levinas, Istniejący i istnienie, tłum. J. Margański, Homini, Kraków 2006.
2 J. Dewey, Jak myśleć?, tłum. Z. Bastgen, PWN, Warszawa 1988.
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Podstawowym miejscem dla terapii środowiskowej jest zakład pracy, dlatego 
że jest to przestrzeń dla spotkania, w której jednostka może realizować najważ-
niejsze potrzeby, związane z rozwojem psychicznym, duchowym i społecznym. 
A zatem prawo do pracy – prawo podmiotowe osoby do pracy – pedagodzy 
określają jako najważniejszą powinność jednostki, która gwarantuje, że staje się 
on człowiekiem. Poprzez pracę doświadczamy podmiotowości, rozumiemy, że 
możemy stać się inni niż jesteśmy3. Realizując pracę zmieniamy samych siebie, 
a także tych, wśród których przebywamy i na rzecz których działamy. W rein-
tegracji istotne miejsce zajmuje zakład pracy, i kurator sądowy, organizujący 
proces reintegracyjny, powinien brać pod uwagę miejsce zatrudnienia skazane-
go jako teren, dla przeprowadzenia terapii środowiskowej i terapii grupowej. 
Po pierwsze dlatego, że daje to możliwość budowania więzi społecznych, gdyż 
w środowisku pracy możemy tworzyć nowe relacje i kontakty społeczne4. Po 
drugie – zakład pracy to nie tylko miejsce przebywania, ale także kontaktów, 
które mogą być przeniesione na czas poprodukcyjny. Czas wolny można na-
tomiast wypełnić realizacją programów socjalnych czy programów uspołecz-
nienia osób, które weszły w konflikt z prawem, są uzależnione czy stygmatyzo-
wane społecznie. Zakład pracy należy uznać za dodatkową strukturę wsparcia 
społecznego, gdyż dysponuje zapleczem w postaci budownictwa zakładowego 
i innymi możliwościami aktywizacyjnymi. A zatem jest to najlepsze miejsce dla 
kształtowania relacji międzyosobowych w grupie, z udziałem kierownictwa za-
kładu pracy i załogi. Spotykamy bowiem w kurateli sądowej określenie kura-
tor posiłkowy, tzn. kurator w miejscu pracy podopiecznego. To osoba w pełni 
przygotowana, mająca kompetencje i umiejętności, kierująca metodyką w po-
stępowaniu naprawczym. Badania kryminologiczne pokazują, że skazani akcep-
tują kuratelę posiłkową, która oferuje to, co stanowią braki po stronie statusu 
osobowego opuszczających placówki penitencjarne, ponieważ nie dysponują 
miejscem zatrudnienia, nie mają wsparcia socjalnego i cechują się daleko idą-
cym ubóstwem w zakresie organizowania czasu wolnego, co powoduje przy-
wiązania do poprzednich więzi i patologicznych kontaktów społecznych5. 

A zatem scenariusz reintegracji powinien realizować się na terenie zakładu 
pracy – to sam zakład pracy poprzez relacje i możliwości wynikające z organiza-
cji pracy – jest dobrym układem dla terapii środowiskowej. Osoba znacząca jako 
podmiot oddziaływania jawi się jako dobry kolega z pracy lub osoba wypełnia-
jąca role zawodowe. Często bowiem podopieczny nie ma wpływu np. na wybór 
kuratora, gdyż jest on wyznaczany administracyjnie. Podobnie uczeń nie ma 
wpływu na to, jaki nauczyciel będzie go uczył, bo ten jest narzucany odgórnie. 
Można jednak przyjąć odmienny model, oczywiście przy zachowaniu racjonal-

3 S Sobczak, Hermeneutyka, [w:] T. Zacharuk, A. Klim-Klimaszewska (red.), Konflikt pokoleń czy różnic 
cywilizacyjnych, cz. 3, Wyd. AP, Siedlce 2006.
4 T. Zacharuk, Wprowadzenie do edukacji inkluzyjnej, Wyd. AP, Siedlce 2008.
5 B. Urban, Zachowania dewiacyjne młodzieży w interakcjach młodzieży, Wyd. UJ, Kraków 2005.
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nej kontroli, polegający na tym, że wychowawca prowadzi proces reintegra-
cji, będąc osobą bliską dla podopiecznego. Jednostka, która jest anonimowa, 
obca musi swoimi umiejętnościami, kompetencjami, w okresie próby pozyskać 
zaufanie i akceptację podopiecznego6. Natomiast krąg koleżeński, przyjaciół, 
osób znaczących, wynikający z podziału ról w procesie socjalizacji sprawia, że 
akceptacja osoby jako kuratora czy oficera probacyjnego jest szybsza, a ona ma 
większe możliwości prowadzenia terapii środowiskowej w miejscu funkcjono-
wania podopiecznego7. Mamy bowiem do czynienia z bezpośrednim interak-
cjonizmem społecznym, kurator nie musi już pozyskiwać zaufania, on już je 
posiada. Jeśli np. uczeń sprawdził, który nauczyciel najlepiej uczy angielskiego, 
wybierze lektorat u tego nauczyciela. Podobnie osoba potrzebująca pomocy 
wybrałaby tego kuratora, który zajmuje się reintegracją społeczną, ma doświad-
czenie praktyczne i prowadzi pracę w sposób, który wzbudza jej zaufanie i chęć 
akceptacji8. Dzisiaj w praktyce pedagogicznej jest odwrotnie, gdyż pracownik 
naukowy, który ma duże kompetencje, bardzo często nie może pogodzić pra-
cy terenowej z naukową, ponieważ układ zależności administracyjnych mu to 
uniemożliwia. A zatem, nie stwarzamy takiej sytuacji dla afiliacji osób znaczą-
cych, osób posiadających autorytet, jako osób bardzo bliskich podopiecznemu, 
które mogą wchodzić w praktyczne role społeczne9. 

Trzeba podkreślić, że organizacja pracy w strukturach społeczeństwa oby-
watelskiego powinna polegać na tzw. organizacji pracy środowiskowej i akcjach 
środowiskowych, przygotowywanych przez społeczność lokalną. To ona winna 
zabiegać o oficerów probacyjnych i kuratorów pracy reintegracyjnej, którzy re-
krutowaliby się w miejscu zamieszkania osób, na rzecz których pomoc ma być 
świadczona, i byliby związani z nimi bliskimi więziami społecznymi. Jest prob-
lemem dojrzałości społecznej – czy będziemy tworzyć model organizacji pracy 
środowiskowej i akcji środowiskowych – na poziomie wysoko profesjonalnych 
usług, świadczonych przez osoby najbliższe w miejscu bytowania, zamieszkania 
i funkcjonowania podopiecznych. Dzisiaj – często placówki resocjalizacji i rein-
tegracji – właściwie izolujemy od społeczeństwa, np. zakłady karne budujemy 
najczęściej na peryferiach miast, jak najdalej od skupisk ludzkich, a nawet dopro-
wadzany do karykaturalnej sytuacji, że istnieją pustynie – miasta, w których jedy-
nym miejscem pracy jest zakład karny10. Gdyby zlikwidować ten zakład karny czy 
placówkę resocjalizacyjną, to ludzie nie mieliby gdzie pracować. Natomiast praca 
powinna być działalnością środowiskową, planowaną społecznie i poddaną inter-
wencji poprzez jej organizację, a także przekazywaną specjalistycznym agendom 
poprzez akcyjność środowiskową. Z doświadczenia wiem, że najlepsze zakłady 
to te, które tkwią w strukturze miasta, a racjonalny system kontroli społecznej to 
6 W. Stróżowski, Filozofia a światopogląd, „Znak” 1958, nr 44 (10). 
7 D. Hume, Eseje z dziedziny moralności i literatury, tłum. T. Tatarkiewicz, PWN, Warszawa 1955.
8 M. Mazur, Cybernetyki i charakter, PIW, Warszawa 1976.
9 H. Buczyńska-Garewicz, Uczucia i rozum w świecie wartości, PAX, Warszawa 1975.
10 J.P. Sartre, Byt i nicość. Zarys ontologii fenomenologicznej, tłum. J. Kiełbasa, Zielona Sowa, Kraków 2007.
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taki, który nie wyrzuca nikogo na margines, tylko włącza ich w pozytywne struk-
tury społeczne. Izolowanie, oddalanie społeczne to element stygmatyzacji, a tym 
samym proces reintegracji będzie działaniem nieefektywnym i pozbawionym sku-
teczności. W związku z tym należy zwrócić uwagę, że kompetencje powinny być 
oddawane na rzecz pracowników serwisu probacyjnego, instytucjonalnego syste-
mu reintegracyjnego na poziomie miasta, osiedla bądź miejsca zamieszkiwania 
podopiecznych. Procesu reintegracji nie może prowadzić urzędnik, administra-
tor, ale człowiek o wysokim poziomie edukacji, kompetencji, umiejętności i etyki, 
nabywając te cechy poprzez pracę w miejscu zamieszkiwania. 

Terapeutą grupy może być osoba kreowana z danego środowiska, która bę-
dzie pracować najbliżej bytowania ludzi, którym pomaga. Bardzo dobrze w pro-
wadzeniu terapii środowiskowej i grupowej sprawdzają się psycholodzy czy 
pedagodzy uliczni11. To oni mogą być wykorzystywani w prowadzeniu procesu 
reintegracji adresatów polityki społecznej, tj. osób bezdomnych, alkoholików, 
narkomanów, młodzieży agresywnej, przestępczej, osób z zaburzeniami osobo-
wości. Należałoby decentralizować ten proces jak najdalej w kierunku społecz-
ności lokalnej, zaś centrala powinna ograniczać się wyłącznie do gromadzenia 
informacji i prowadzenia polityki edukacyjnej, a metodyka pracy organizowana 
na teren danej dzielnicy, ulicy i klatki schodowej. W związku z tym należy stwier-
dzić, że terapia środowiskowa to działalność przynależna w aglomeracji miejskiej 
na poziomie zakładu pracy, organizacji, środowiska i społeczności lokalnej12. 

Proces integracji społecznej dewiantów w ujęciu terapii systemów

Praktykę pracy reintegracyjnej można organizować w kategoriach modelo-
wych, ponieważ podopieczny to element systemu i podobnie jak grupa czy 
środowisko, poddawany jest planowaniu i rozwojowi społecznemu, środowi-
skowemu, organizacji pracy środowiskowej i akcji środowiskowych. W związku 
z tym należy się odnieść do wiedzy ogólnej na temat systemu, którą winno 
się przełożyć na metodykę pracy, warsztat techniczny, reguły bezpośredniego 
sprawstwa, czyli umiejętności praktycznych dla kuratorów sądowych, pracow-
ników socjalnych czy oficerów probacyjnych wykonujących zadania menedże-
rów środowiskowych13. W tym miejscu wymienić należy twórców podejścia 
systemowego, tj. Pincusa, Minahama, Goldsteina, Whittakera, Middlemana, 
Goldberga i Siporina reprezentujących interdyscyplinarną szkołę psychologii 
społecznej. Koncepcja Pincusa i Minahama14, to teoria, która zwraca uwagę 
na element spotkania, uczestnictwa stron w procesie reintegracji, systemu oso-

11 Z. Pampuch, Areté, [w:] A. Maryniarczyk (red.), Powszechna Encyklopedia Filozoficzna, t. 1. Wyd. KUL, 
Lublin 2000.
12 A. Andrzejuk, Człowiek i dobro, Navo, Warszawa 2002.
13 J. Mariański, Socjologia moralności, Wyd. KUL, Lublin 2004.
14 A. Pincus, A. Minaham, Social Work Practice: Model and Metod, Peacock Publication, New York 1987, 
s. 112.
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by dozorowanej i systemu osoby interweniującej. Ponadto z systemem akcji, 
z systemem oszacowania tychże akcji i systemem ocen15. Tym samym, mamy 
do czynienia z podsystemami, które decydują o powodzeniu całego modelu. 
System dozorowanego-podopiecznego to nic innego jak system osoby, wobec 
której powinna być prowadzona działalność na zasadzie caseworku, czyli pra-
cy w oparciu o procedurę indywidualnego przypadku. A także, co wiąże się 
z indywidualizacją, podmiotowością, autonomią, godnością oraz traktowaniem 
osoby jako podmiotu zdolnego do rozwoju o własnych zasobach i potencja-
łach16. Natomiast system osoby dozorującej, będzie wiązany z kompetencjami, 
etyką i umiejętnościami osoby, która interweniuje. Teoria Pincusa i Minahama 
zakłada identyfikację problemu, uzyskiwanie informacji, sformułowanie oceny 
i postawienie pełnej diagnozy psychopedagicznej. W systemie dozorowanym 
identyfikacja problemu w oparciu o diagnozę polega na przyporządkowaniu 
systemu podopiecznego w stosunku do osoby dozorującej tak, aby rozwiązać 
np. problem agresywności w środowisku, szkole, eliminując agresywność po-
szczególnych osób17. Musimy jednak interesować się także agresywnością kla-
sy, grupy, szkoły jako mezosystemu społecznego. Jeżeli analizujemy problem 
przestępczości osób dorosłych, to gdy identyfikujemy go, diagnoza pokazuje, 
że są to osoby, które charakteryzują się niskim wykształceniem, wysokim stop-
niem psychopatii, charakteropatii czy socjopatii nabytej oraz znacznym stop-
niem inwalidztwa społecznego18. Są osobami antysocjalnymi, które nie mają 
w większości gdzie mieszkać. Identyfikacja problemu polega na tym, że w indy-
widualnym przypadku, a także na poziomie interwencji zbiorowej należy umieć 
przyporządkować system podopiecznego do systemu osoby dozorowanej19. 

Poprzez pracę terenową z indywidualnym przypadkiem, uruchamianie 
działań środowiskowych, planowanie społeczne, tworzymy warunki dla roz-
woju społecznego, organizacji pracy środowiskowej, interwencji na poziomie 
systemu akcji20. Do tych działań odnosi się teoria Pincusa i Minahama. Kiedy 
bowiem identyfikujemy problem, przyporządkowujemy system podopiecznego 
do systemu dozorowanego i stosujemy system akcji. System akcji to nic innego 
jak strategia oddziaływania21. Nie ma strategii, która jest wyłączna, jest ona bo-
wiem zindywidualizowana do konkretnego problemu i określana na poziomie 
interwencji makro- i mikrospołecznej. 

15 J. McDowell, Jego obraz – Mój obraz, tłum. A. Mandecki, Towarzystwo Krzewienia Etyki Chrześci-
jańskiej, Kraków 1991.
16 M. Jarymowiecz (red.), Poza egocentryczną perspektywą wiedzenia siebie i świata, PAN, Warszawa 1994.
17 A.B. Stępień, Z problematyki doświadczenia wartości, „Zeszyty naukowe KUL” 1980, R. 23 nr 1 (89).
18 K. Domańska-Najder, Definicja pojęcia kontroli – przegląd zagadnień, „Przegląd Psychologiczny” 1984, 
nr 2 (27), s. 405-421.
19 F. Ricken, Etyka ogólna, tłum. P. Domański, Anyk, Kęty 2001.
20 M. Konopczyński, Twórcza resocjalizacja. Kształcenie nowych tożsamości, [w:] B. Urban, J.M. Stanik (red.), 
Resocjalizacja, t. 1, PWN, Warszawa 2007.
21 U. Ostrowska, Aksjologiczne podstawy wychowania, [w:] B. Śliwerski (red.), Pedagogika, t. 1, Gdańskie 
Wydawnictwo Pedagogiczne, Gdańsk 2006.
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A zatem, reintegracja społeczna to wiedza, znajomość, chociażby na poziomie 
teorii Middlemana i Goldberga, adresowana do jednostki i grupy22. Tym samym, 
poprzez znajomość osoby identyfikujemy grupę i jej problemy społeczne. Reinte-
grację powinniśmy zatem traktować jako proces scalania układu mikrospołeczne-
go z układem interwencji makrospołecznej, a będzie to możliwe, kiedy będziemy 
mieli wiedzę o danej osobie. Można wykorzystać wiedzę o przypadku na pozio-
mie interwencji społecznej, grupowej, środowiskowej i przeprowadzić strategię 
wykorzystując metodykę pracy reintegracyjnej. Dlatego nie należy ograniczać 
się do „głaskania”, do pojedynczych interwencji, tylko zyskać dobrą znajomość 
przypadku, celem przystąpienia do terapii grupy, terapii środowiska, instytucji, 
terapii organizacji i społeczeństwa jako całości. Proces reintegracji jako proces 
włączania człowieka, będzie przebiegał dzięki znajomości jego trudności, choro-
by i elementów opresyjnych, w ciąg struktur grupowych i społecznych. Dlatego 
teoria Middlemana i Goldberga zakłada znajomość psychoanalizy, teorii przysto-
sowania społecznego, teorii dewiacji. Bliskie winno nam być również podejście 
humanistyczno-egzystencjalne23, ale także powinniśmy mieć wiedzę z zakresu 
psychologii, socjologii, pedagogiki, ekonomii, ażeby sprostać wymogom mene-
dżera społecznego, organizatora pracy grupowej i środowiskowej. Bowiem jeżeli 
nie będziemy mogli zaproponować systemu akcji, to zaspokoimy problem osoby, 
ale nie rozwiążemy jego problemów społecznych w skali grupy, społeczeństwa 
czy środowiska. A jeżeli będziemy potrafili to zrobić na poziomie systemu akcji, 
to kolejnym elementem jest ocena – czy to jest koherentne dla osoby i dla grupy. 
Ocena będzie więc służyła określeniu diagnozy przypadku i diagnozy społecznej. 
Mówimy wówczas o podejściu dynamicznym, bo wymaga ono ciągłej weryfikacji 
działań w skali ocen, czyli dalszego oszacowania, na ile należy głębiej interwe-
niować wobec jednostki, czy w stosunku do rodziny lub relacji lokalnych, więzi 
w zakładzie pracy, więzi organizacyjnych czy innych interakcji społecznych. 

W przytoczonych teoriach naukowych mieszają się zagadnienia uznające za-
sadność interwencji układu mikrospołecznego z oddziaływaniem makrospołecz-
nym, gdyż metodykę integracji społecznej traktować należy jako pochodną wie-
dzy ogólnej, wiedzy specjalistycznej, pracy środowiskowej, terapeutycznej i pracy 
nad przypadkiem. Teorie Goldsteina, Whittakera czy Siporina24 wskazują ponad-
to, że działania interweniujące winny przebiegać w kategoriach zorganizowanego 
i celowościowego postępowania, w którym uwzględniamy element zaangażowa-
nia, poboru, kontaktu, oszacowania, planowania interwencji i oceniania. 

Wiąże się to z wysoko specjalistycznymi usługami – działalność w katego-
riach poboru, raportowania, ekspertyzy czy czynności doradczych polegający-
mi na monitorowaniu określonych problemów społecznych przez osoby, które 
22 R. Middleman, G. Goldberg, Social Service Delivery: a Structural Approach, Columbia University Press, 1994.
23 Ibidem.
24 H. Goldstein, Social Work Practice: a Unitarny approch, University of  Southcarolina Press, 1993, s. 111; 
J. Whittaker, Social Treatment: an Approach to Interpersonal helping, Aldina, 1994, s. 79; M. Siporin, Introduc-
tion to Social Work Practice, Collier/ Macmillem, 1992, s. 171.
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mają ku temu kompetencje i będą mogły przeprowadzać proces reintegracji 
występując w tychże rolach społecznych. Otóż specjalista, który pomaga in-
nym, to nie tylko jednostka, która rozwiązuje problem. To również doradca, 
ekspert, mediator, pośrednik, a przy tym obrońca i osoba pomagająca25. Należy 
zwrócić uwagę, że te teorie naukowe nakazują coś więcej – wskazują bowiem, 
że poprzez działanie na poziomie interwencji osobowej czy społecznej, terapii 
grupowej środowiskowej, makrostrukturalnej nie możemy się ograniczyć tyl-
ko do pomocy wypełniając rolę obrońcy czy pośrednika pomiędzy jednostką 
a rodziną, nauczycielem, klasą, środowiskiem. Ponadto trzeba być ekspertem 
i doradcą. Dlatego w tych koncepcjach badawczych mówi się o tzw. pobo-
rze, kontraktach, tworzeniu zindywidualizowanych programów społecznych26. 
Otóż to jest element doradztwa, gdy interweniujący w terenie pełni rolę eks-
perta społecznego. A zatem proces reintegracji społecznej rozumiany jako ciąg 
metodycznych działań winien doprowadzić za pośrednictwem specjalisty, do 
rozwiązania problemu. Do niego z racji monitorowania tychże problemów spo-
łecznych mogłyby zwracać się inne podmioty z tzw. sieci powiązań społecznych 
w celu stawiania diagnoz i opracowania oszacowań interwencyjnych (tzw. pro-
gramów wychodzenia z opresji bądź kryzysu)27.

Holistyczne, systemowe i interdyscyplinarne koncepcje: Pincusa, Minaha-
ma, Goldsteina, Whittakera, Goldberga i Siporina wskazują na to, że model 
integracji społecznej to ciąg zdarzeń, który legitymizuje system instytucjonalny 
do monitorowania problemów społecznych, tj. logistyki społecznej kontroli po 
stronie uprawnionych służb, które mogłyby interweniować w roli ekspertów 
i doradców28. Kiedy definiujemy opiekę rezydencjalną to mamy na myśli system 
zamkniętego społecznego środowiska instytucjonalnego (np. szpitale psychia-
tryczne, zakłady karne, zakłady poprawcze, zakłady resocjalizacyjne o wzmo-
żonym rygorze). Gdybyśmy aktualnie w polityce społecznej dopracowali się 
tzw. systemu ekspertów i doradców, to należałoby najpierw zasięgnąć informa-
cji, czy daną osobę należy skierować do zamkniętego układu resocjalizacji, czy 
skierować się do fazy przejściowej w stronę środowiska otwartego. Whittaker 
mówi o tzw. fazie kryzysowo-przejściowej, kiedy nie należy zmieniać struktur 
społecznych w całości, bo czasami nie można tego zrobić, ale pracując z jed-
nostką w tych grupach społecznych, można je modyfikować i to jest właśnie 
rola dla eksperta i doradcy29. 

25 M. Ziółkowski, Zmiany systemu wartości, [w:] J. Wasilewski (red.), Współczesne społeczeństwo Polskie. Dy-
namika zmian, Scholar, Warszawa 2006.
26 H. Świda-Ziemba, Wartości moralne młodzieży lat dziewięćdziesiątych, ISNS UW, Warszawa 1995.
27 S. Nowak, Ciągłość i zmiana tradycji kulturowej, PWN, Warszawa 1989.
28 H. Goldstein, Social Work Practice…, op. cit., s. 111; J. Whittaker, Social Treatment: an Approach to Inter-
personal helping, Aldina, 1994, s. 79; M. Siporin, Introduction to Social Work Practice, Collier/ Macmillem, 
1992, s. 171.
29 J. Banasiak, Reagowanie wychowawcze w wielowymiarowej pedagogice działania, Wydawnictwo UW, Warszawa 
1996.
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W proponowanym przeze mnie modelu probacji jako systemie reintegracji 
społecznej oczywiście jest miejsce dla zamkniętych instytucji i układu rezydencjal-
nego. Jednak trzeba pamiętać, że niekiedy system rezydencjalny może być organi-
zowany w środowisku otwartym. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby dopracować 
się takiego modelu pracy terenowej i szkolić specjalistów poprzez zdobywanie 
umiejętności i doświadczeń, aby zmieniać osoby, grupę, instytucje, organizacje, 
środowiska patogenne w publicznej przestrzeni społecznej30. Pewna populacja 
osób na pewien czas musi być skierowana na leczenie szpitalne, do ośrodków 
izolacyjnych, z których może wyjść do otwartego systemu społecznego. Jednak 
nie ma dzisiaj w kraju takich agend, sieci, które by osobom na to pozwoliły31. 

Teoria systemów wprowadza trójczłonowy wariant pracy metodycznej dla 
realizacji procesu reintegracji społecznej. Mówimy zatem o celach, fazach pro-
cesu i jego zakończeniu. Cele reintegracji są rozbudowane – to zadania, które 
nie tylko koncentrują się wokół osoby poddawanej reintegracji, ale trzeba także 
osiągać cele jego rodziny, grupy przyjaciół, zakładu pracy, grupy środowisko-
wej, społeczności lokalnej oraz społeczeństwa jako całości. A zatem, jak trudny 
jest to proces, skoro sprowadza się do zmiany zachowania bądź zmiany postaw 
bazując na zasobach i potencjałach osoby za pośrednictwem otoczenia, grup 
odniesienia czy grup żywotnych jej interesów32. Jest to istotne dla metodyki 
działań, często w procesie reintegracji chętnie sięgamy do metod z zakresu pe-
dagogiki społecznej środowiska otwartego czy zamkniętego z indywidualnym 
przypadkiem, ale nie realizujemy celów grupowych, ogólnospołecznych. Nato-
miast teoria systemów pokazuje, że dobro jednostki musi przekładać się na do-
bro wspólne, a dobro wspólne to nic innego, jak identyfikacja celów jednostki 
z celami poszczególnych członków rodziny, grupy, wspólnoty mieszkaniowej, 
środowiska lokalnego i społeczeństwa jako całości33. I to są cele, które artyku-
łowane jako ogólne i szczegółowe, stanowią podstawę do dostosowania moż-
liwości oddziaływania w postaci wyboru odpowiedniej strategii. Niestety kon-
centrujemy się wyłącznie na osobie, a poprzez pracę z osobą nie rozwiązujemy 
problemu społecznego, co więcej – nie monitorujemy go, czyli nie realizujemy 
zintegrowanej strategii reintegracji społecznej. 

Kolejnym elementem są fazy procesu reintegracji. Proces reintegracji spo-
łecznej z punktu widzenia metodyki oddziaływań pedagogicznych przebiega 
w trzech fazach: indukcji, rdzenia i zakończenia. Należy przyswoić sobie pewne 
umiejętności, dysponować przygotowaniem praktycznym do wyboru strategii, 
aby można było uruchamiać wyżej wymienione przedsięwzięcia34. Indukcja 

30 J. Galerowicz, Fenomenologiczna etyka wartości, PAT, Kraków 1997.
31 K. Pospiszyl, Resocjalizacja nieletnich. Doświadczenie i koncepcje, WSiP, Warszawa 1990.
32 H. Machel, Rola i zadania kadry resocjalizacyjnej, [w:] B. Urban, J.M. Stanik (red.), Resocjalizacja. t. 2. 
PWN, Warszawa 2007.
33 E. Nęcka, J. Orzechowski, B. Szymura, Psychologia poznawcza, Akademika SWPS, PWN, Warszawa 
2008.
34 J. Homplewicz, Etyka pedagogiczna, Wydawnictwo Salezjańskie, Warszawa 1996.
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to informacja, ocena oraz studium o przypadku i problemie na poziomie gru-
py, organizacji i instytucji, środowiska i społeczeństwa jako dobra wspólnego. 
W związku z tym podmiot interweniujący winien dysponować wiedzą diagno-
styczną, umiejętnościami do stawiania pełnej psychopedagogicznej diagnozy, 
żeby na poziomie informacji, oceny i studium przypadku dokonać indukcji, tj. 
identyfikacji problemu. Rdzeń zaś, to konkretna strategia oddziaływania budo-
wana wokół metod, technik, sposobów i środków podjętych interwencji35. Me-
toda zaś to technika działania i sposób postępowania. W ramach sposobu mamy 
do czynienia ze środkami i instrumentami postępowania. A zatem rdzeń to okre-
ślone etapy postępowania. Jeżeli nie zdefiniujemy metody, nie określimy sposo-
bu, techniki, to nie stworzymy instrumentów oddziaływania na poziomie ziden-
tyfikowanego problemu i do wszystkich działań będziemy podchodzić jednako-
wo36. Aktualnie panuje duża stereotypizacja postępowania, ponieważ z punktu 
widzenia rdzenia, czyli strategii nie różnicujemy reintegracji ze względu na wiek, 
stopień dysfunkcji (socjopatii, charakteropatii, psychopatii), agresywności, in-
teligencji i innych czynników odpowiedzialnych za zachowanie osoby. Każdą 
jednostkę traktujemy jako poddaną stygmie społecznej i skazaną na wyklucze-
nie społeczne, a proces reintegracji to działalność polegająca na odzyskiwaniu 
jednostki dla społeczeństwa. Jednak nie dochodziłoby do procesu wykluczenia 
społecznego defaworyzacji czy ekskluzji społecznej, gdyby proces reintegracji 
społecznej w rygorach metodyki oddziaływań pedagogicznych podporządko-
wać daleko idącej dywersyfikacji rdzenia, tj. strategii, która byłaby uzależniona 
od wielu czynników m.in. od wieku, agresywności, stopnia dezintegracji oso-
bowości, dysfunkcji zachowania czy wadliwego interakcjonizmu społecznego37. 

Ostatni element to faza zakończenia procesu pomocy, zmiany i kontroli. 
Faza ta wiąże się z oceną interwencji w kategoriach oszacowania tego, co zo-
stało osiągnięte. Dokonujemy oceny skuteczności, transformacji i urzeczywist-
niania rezultatów. Zakończenie wiąże się z koherencją, skutecznością z punktu 
widzenia dobra jednostki oraz włączenia jej w struktury grupowe38. A zatem 
faza końcowa procesu reintegracji to efektywny proces terapii grupowej, środo-
wiskowej i społecznej w sytuacji, kiedy cele jednostki stały się celami grupy, śro-
dowiska i społeczeństwa. Jednocześnie na poziomie oceny, studium przypadku 
i oszacowania moglibyśmy stwierdzić, że osoba została włączona do społeczeń-
stwa. A zatem odniesienie do pozytywnych ról społecznych staje się kryterium 
rzeczywistej poprawy obszarem w ramach procesu reintegracji społecznej. Bez 
wiedzy specjalisty – wychowawcy, która przekłada to na metodykę oddziaływa-
nia, jednostka nigdy nie będzie miała szansy, aby stać się osobą zintegrowaną 
z otoczeniem społecznym. 
35 C.E. Sullivan, The interpersonal theory of  psychiatry, Norton and Company. Inc., New York 1953.
36 A. Węgliński, Podmiotowość resocjalizacji nieletnich w modelu wychowania optymalnie przystosowującego, Wyd. 
Annales S.J., Lublin 1990.
37 F. Brentano, Psychologia z empirycznego punktu widzenia, tłum. W. Galewiecz, PWN, Warszawa 1999.
38 U. Schrade, Pojęcie człowieka na gruncie aksjologii marksistowskiej, „Edukacja filozoficzna” 1986, nr 1.
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Inkluzja, faworyzacja i integracja społeczna podstawą 
przeciwdziałania wykluczeniu i marginalizacji jednostki

Proces destygmatyzacji to procedura, która sprowadza się do wzbudzenia 
wątpliwości u dewianta, czy pozostawanie w tej roli ma sens, czy też nie. Wąt-
pliwości oznaczają występowanie oceny co do elementu uczestnictwa, korzyści 
dotychczasowego funkcjonowania39. Mogą jednak pojawić się tylko wtedy, kiedy 
stworzona zostanie alternatywa, czyli propozycja nowych działań ze strony okre-
ślonego podmiotu – serwisu probacyjnego. Ponadto dewiant powinien spotkać 
się z reakcjami społecznymi na temat oceny swojej roli w społeczeństwie. Przy-
kładowo, w Stanach Zjednoczonych, jeśli seryjny zabójca przebywający w obozie 
dyscyplinującym, w sytuacji klęski żywiołowej z własnej woli, narażając swoje ży-
cie, ratuje innych, to wówczas społeczeństwo adresuje prośby do gubernatora czy 
prezydenta o darowanie skazanemu kary. W Polsce wprowadzając system proba-
cji, zmieniłby się sposób reagowania społecznego na przestępcę40. Ludzie inaczej 
ocenialiby, że odbywający karę budują np. domy czy też drogi (tymczasem 90 tys. 
z nich siedzi w więzieniach, a 40 tys. puka do więziennych bram i nie może wejść, 
bo nie ma miejsca). Gdyby zmieniło się reagowanie społeczne na przestępcę, któ-
ry sam sobie mógłby wybudować mieszkanie, i to w centralnej aglomeracji miej-
skiej, to on inaczej by funkcjonował. I nie chodzi wcale o to, żeby mu ten dom 
dać bezpłatnie, ale o to, żeby przestępca podlegający kontroli społecznej mógł 
funkcjonować jako człowiek, przełamując dotychczasowe uprzedzenia. Wówczas 
społeczeństwo będzie tworzyć realne warunki do tzw. procesu destygmatyzacji41. 
Jeżeli jednostka, która cechuje się brutalnością, podczas odbywania kary miałaby 
możliwość uczestniczenia w karze wolnościowej, ucząc się np. na warsztatach 
socjoterapeutycznych, jak należy rozwiązywać swoje problemy emocjonalne, jak 
wychodzić z sytuacji trudnych, wtedy zapewne otoczenie pozytywnie by go po-
strzegało. Moglibyśmy wówczas powiedzieć, że ten trzeci element – czyli reago-
wanie społeczne na przestępcę lub dewianta – zadziała pozytywnie, to jako ważny 
składnik procesu integracji ułatwia destygmatyzację osoby42. 

Reasumując, na początku musi powstać wątpliwość u przestępcy (czyli zmę-
czenie w wypełnianiu dotychczasowej roli), a następnie przestępca winien się 
spotkać z realną propozycją, o wysokim stopniu koherencji, iż podjęte działania 
muszą być zrozumiałe i zaradzą problemowi43. Jeżeli nie będzie znaczącej ko-
39 A. Bałandynowicz, Destygmatyzacja tożsamości dewiantów jako zmiana czasowa i interpersonalna w polifunk-
cyjnym modelu probacji, [w:] A. Kieszkowska (red.), Tożsamość osobowa dewiantów a ich rola społeczna, Impuls, 
Kraków 2011, s. 37-64.
40 T. Lewowicki, Przemiany oświaty. Szkice o ideach i praktyce edukacyjnej, Żak, Warszawa 1994.
41 D. Rutkowska, Wpływ uprzedniej aktywizacji automatycznego vs refleksyjnego systemu wartościowania na operowanie 
pojęciami aksjologicznymi u osób o różnym stopniu ich ukształtowania, „Przegląd Psychologiczny” 2003, t. 46, nr 2. 
42 S. Kawula, Wychowanie – wspomaganie rozwoju, „Problemy opiekuńczo-wychowawcze” 1997, nr 4 rok 
37 (359).
43 A. Bałandynowicz, Asystent probacyjny jako obrońca, nauczyciel, doradca, rzecznik i pośrednik podopiecznych 
w przestrzeni interwencji humanistyczno-egzystencjalnych, [w:] A. Kieszkowska (red.), Tożsamość osobowa dewian-
tów a ich reintegracja społeczna, op. cit., s. 207-222.
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herencji, to mamy do czynienia z działaniami fasadowymi (np. możemy napi-
sać, że alkohol czy tytoń szkodzą zdrowiu, ale i tak je sprzedajemy, wyciągamy 
pieniądze od społeczeństwa). Odpowiedni stopień koherencji działań oznacza 
zaradność, rzeczowość i realność tychże przedsięwzięć. Jeżeli powyższe warun-
ki zostaną spełnione, wówczas społeczeństwo we właściwy sposób zacznie do-
puszczać do realizacji procedurę destygmatyzacji. 

Tymczasem, jak wskazują badania Irvina czy Austina, mamy do czynienia ze 
znacznymi trudnościami, by nie powiedzieć zaniedbaniami, które w ogóle unie-
możliwiają przełamywanie destygmatyzacji44. Przestępcy w większości to ludzie 
bezdomni, bez pracy, obciążeni nałogiem alkoholowym czy narkotykowym, 
z zerwanymi więziami rodzinnymi, często całkowicie wyeliminowani z pozy-
tywnych grup społecznych. Jeżeli proces resocjalizacji w warunkach izolacji pe-
joratywnej nie kończy się realizacją potrzeb podstawowych jednostki, to trudno 
mówić o wypełnianiu potrzeb wyższego rzędu czy próbie edukacji bądź rozwoju 
zainteresowań. Alternatywa wchodzenia w rolę ex-dewianta w warunkach pro-
cesu reintegracji jest jedynie fikcją. Analizy zachowania badanych recydywistów 
przeze mnie w ciągu ostatnich 30 lat – tzw. studia longitudinalne – wskazują, 
że szanse na proces reintegracji ma 0,08%, tj. w grupie 2000 ludzi – 11 osób45. 
Mamy więc system resocjalizacji, funkcjonujący przez kilkadziesiąt lat, który jest 
dysfunkcjonalny i nieskuteczny. Najwyższy czas zbudować ład społeczny w wa-
runkach demokracji normatywnej, w której zasady: kompetencji, pomocowości 
oraz subsydiarności, winny być realizowane, aby nie dopuszczać do tego, by 
osoba nie miała szans na reintegrację społeczną. To tak, jakby powiedzieć, że 
odżywiamy ludzi, ale nie dajemy im żadnych produktów do jedzenia lub uczymy 
ludzi, tylko nie tworzymy żadnych warunków, w których mogliby się edukować. 
A na dodatek później oceniamy, w jakim stopniu się oni nauczyli lub nie dając 
jeść, oceniamy, ile się człowiek najadł. Przecież są to działania aberacyjne, nie-
logiczne, niespójne, które nie powinny mieć miejsca na poziomie prawa jako 
instrumentu kontroli i organizacji procesów społecznych46.

Kiedy dekretujemy zasadę kompetencji władzy, to mam na uwadze to, że 
władza, która jest niewydolna, powinna się zwrócić o pomoc do organizacji po-
żytku publicznego, instytucji non profit, podmiotów charytatywnych, filantropij-
nych, korporacji zawodowych, mających odpowiednie kwalifikacje i kompeten-
cje do wykonywania zadań. Należy oddawać uprawnienia innym – tym, którzy 
mogą dane zadania wykonać47. Kompetencja to właściwość, że ktoś dzięki swo-
jej profesjonalnej wiedzy jest zdolny organizować przedsięwzięcie. Proces sub-
sydiarności oznacza zaś kształtowanie kultury społecznej po pierwsze, poprzez 
powszechną edukację, po drugie – przekazywanie zadań, a po trzecie – poprzez 
44 P.A. Adler, Constractions of  defiance, Social Power, Context and Interaction, Edition, Wadsovth 2000, s. 113.
45 A. Bałandynowicz, Probacja. Resocjalizacja z udziałem społeczeństwa, Wyd. Prawo i Praktyka Gospodar-
cza, Warszawa 2006, s. 79 i n.
46 J. Tischner, Myślenie według wartości, Znak, Kraków 1982.
47 K. Ostrowska, D. Wójcik, Teorie kryminologiczne, ATK, Warszawa 1986.
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stworzenie systemu, któryby spójnie organizował sieć usług instytucjonalnych, 
przyjmując formę ,,zinstytucjonalizowanego indywidualizmu”48. Dzisiaj osoba, 
która jest np. emerytem, mogłaby świadczyć pomoc drugiej osobie, jeśli tylko 
ktoś by chciał go zauważyć – a powinien to uczynić, gdyż jest człowiekiem, 
który może pomagać bliźniemu. Jest też grupa specjalistów, terapeutów, lekarzy, 
pedagogów, psychologów, którzy mogliby zorganizować działalność interwen-
cyjną – i to nieodpłatnie – na rzecz osób wymagających zindywidualizowanych 
działań pomocowych. Musi zatem zaistnieć zawodowstwo system sprawstwa, 
edukacja społeczna, która pozwoli ochotnikom włączać się w system działań 
podejmowanych przez specjalistów. Proces destygmatyzacji to nade wszystko 
proces formowania zdrowych i powszechnych reakcji społecznych wobec de-
wiantów. Jeżeli więźniowie byliby zatrudniani przy budownictwie mieszkanio-
wym, a nie byłoby kształtowania świadomości społecznej w zakresie tychże 
potrzeb, to ci, którzy nie mają domów socjalnych bądź nie pracują z własnej 
winy, podjęliby działania konkurencyjne na zasadzie buntów i protestów w sto-
sunku do systemu, który załatwia wyłącznie sprawy wtórne, a nie realizuje 
polityki mieszkaniowej wobec osób, które nie są przestępcami49. Otóż należy 
poprzez edukację i na zasadzie kompetencji i wiedzy włączać wolontariuszy 
i społeczeństwo do działalności w proces reintegracji społecznej. Jest to wyraz 
troski społeczeństwa, które samo zrodziło problemy dla osób dysfunkcyjnych 
społecznie. Dlatego też specjalista, który działa na rzecz reintegracji, winien 
występować w roli obrońcy. Osoba ta rozumie przyczyny, dla których jednostka 
popełnia przestępstwo, a nie eliminuje jej ze struktury społecznej50. 

A zatem, bardzo ważne jest stworzenie tego rodzaju zinstytucjonalizowane-
go, indywidualnego uczestnictwa, kierowanie zainteresowania społeczeństwa na 
wypełnianie zadań na rzecz innych, gorszych, niemających szans. W mojej gru-
pie badanych recydywistów wszyscy winni mieć możliwość zintegrowania spo-
łecznego, a nie tylko wspomniane 0,08%. W procesie socjalizacji i resocjalizacji 
badanych przestępców nie brało udziału społeczeństwo, wolontariat ani osoby, 
które mogłoby organizować proces destygmatyzacji skazanych. Procesu, gdzie 
powstać musi u każdego przestępcy wątpliwość, przyjęcia oferty poprawy i wy-
klarowania się konieczności zmiany postaw i zachowań społecznych51. Należy 
mieć odwagę i przyznać, że ludzie mieszkają na śmietnikach, nie dlatego że lubią 
mieszkać w taki sposób, tylko że społeczeństwo nie stworzyło dla nich żadnej al-
ternatywy. Ludzie kradną, bo nie stworzyliśmy dla nich potrzeb wyższego rzędu 
i nie interesujemy się tymi grupami, które zostały zmarginalizowane bądź wy-
kluczone społecznie52. Jeżeli osoba popełnia przestępstwo o charakterze agre-

48 P. Sztompka, Socjologia, Znak, Kraków 2002, s. 116.
49 Arystoteles, O duszy, tłum. P. Siwek, PWN Warszawa 1988.
50 L. Feuerbach, Wykłady o istocie religii, tłum. A. Landman, PWN, Warszawa 1953.
51 A. Bałandynowicz, Probacja. Resocjalizacja z udziałem społeczeństwa, op. cit., s. 129 i n.
52 L. Pytka, Różne ujęcia definicji resocjalizacji, [w:] B. Urban, J.M. Stanik (red.), Resocjalizacja, t. 1. PWN, 
Warszawa 2007.
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sywnym przeciwko życiu i zdrowiu, to społeczeństwo demokracji normatywnej 
powinno mieć odwagę przyznać się, że wina leży także po jego stronie, gdyż 
w procesie stygmatyzacji – dwufazowego oddziaływania, odeszło się od osoby, 
odwróciło się do niego53. Los jednostek nie stał się celem grupy, jednostka nie 
została poddana właściwemu procesowi socjalizacji czy resocjalizacji. Oczywi-
ście osoba jest istotą wolną – sama decyduje o sobie, a zatem ponosi winę, za 
własne wybory, jednak należy profilaktycznie doprowadzać do takich sytuacji 
i procesów makrospołecznych, żeby w jak najmniejszym zakresie człowiek był 
zdany na wybory negatywne i patologiczne. Dlatego tak istotna jest rola opieku-
na, obrońcy jako sprawcy usług profesjonalnych i reagowania społecznego przez 
innych członków tej szeroko pojętej widowni społecznej. Z drugiej strony, kiedy 
mówiłem o zasadzie kompetencji, podziału czy subsydiarności, wskazywałem na 
pomocowość, ale to działanie musi być rzeczywistym wsparciem społecznym54.

Jak wskazują Irvin czy Austin, osoby opuszczające placówki resocjalizacyjne 
lub penitencjarne, mają całkowity deficyt potrzeb podstawowych, tzn. nie mają 
zagwarantowanej żadnej pomocy. Dzisiaj ten system polega na rozdawienni-
ctwie, na doraźnych świadczeniach materialnych. Natomiast pomoc to nie jest 
rozdawiennictwo, to nie jest udzielanie gratyfikacji finansowej, ale świadcze-
niem polegającym na rozwiązywaniu problemów, sytuacji trudnych55. Oczywi-
ście należytym działaniem jest udzielić wsparcia materialnego, podczas którego 
stwarza się warunki do zaoferowania alternatywy i jej akceptacji, celem przeła-
mywania procesu destygmatyzacji i konfliktu, aby nie dopuszczać do marginali-
zacji i wykluczenia społecznego podopiecznego56. 

Nie może być tak, że organizując pomoc na poziomie kompetencji czy 
partycypacji, bardzo często poprzestajemy na dawaniu pieniędzy tym, którzy 
będą je umieli rozdzielić na rzecz potrzebujących. Na przykład, kiedy zbliża się 
okres zimy i brakuje miejsc w noclegowniach, to pieniądze zostaną przeznaczo-
ne tylko na zorganizowanie dodatkowych miejsc. Także jeżeli ktoś jest biedny 
bądź ma wielodzietną rodzinę, to cała pomoc w zakresie reintegracji sprowa-
dza się do gratyfikacji finansowych: opłacenia posiłków, kolonii czy pokrycia 
kosztów leczenia. Tak więc serwis sieci zinstytucjonalizowanej, zindywiduali-
zowanej pomocy reintegracyjnej na zasadzie podziału i kompetencji organizuje 
wsparcie jedynie w oparciu o ratownictwo. A to jest podstawowy błąd. Pro-
ces destygmatyzacji to nie jest procedura socjalna polegająca na okazjonalnym 
serwowaniu usług pośrednich, finansowo-materialnych, ale przede wszystkim 
podejmowanie realnych i koherentnych działań, dających możliwość rozwią-
zania określonego problemu społecznego jednostki57. Otóż nie ma osób, które 

53 O. Lipowski, Resocjalizacja, WSiP, Warszawa 1980.
54 Mikołaj z Kuzy, Laik o umyśle, tłum. A. Kijewska, Antyk. M. Drzewiecki, Warszawa 2008.
55 P.A. Adler, Constractions of  defiance, Social Power, Context and Intraction, Edition, Wadsovth 2000, s. 111.
56 L. Hostyński, Wartości utylitarne, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1998.
57 J. Szałański, Przeobrażenia w spostrzeganiu ludzi u wychowanków zakładów poprawczych i wychowawczych, 
WSPS, Warszawa 1993.
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chętnie mieszkają na śmietniku, ustawiają się w kolejkach po obiad w punktach 
pomocowych. Nie ma ludzi, którzy chętnie proszą w różnych instytucjach opie-
kuńczych o dary. Oczywiście robią to jednostki, które wykorzystują sytuację, 
bowiem same siebie traktują przedmiotowo, a społeczeństwo ich ocenia wy-
łącznie zadaniowo. Natomiast pomocowość jako reguła sprawcza powinna być 
przetworzona na normy praktycznego oddziaływania integracyjnego. Powinna 
polegać na tym, że jednostka uzyska wiedzę, możliwości i szansę na rozwiązanie 
swojego problemu społecznego, np. na wybudowanie własnego mieszkania czy 
przekwalifikowanie się w celu zdobycia pracy zarobkowej58. 

Człowiek nie może być traktowany instrumentalnie, gdyż nie będzie przy-
swajał wiedzy i umiejętności w celu rozwiązywania swoich problemów. Zgodnie 
z koncepcją Shovera te szczytne zasady – pomocowości, partycypacji i subsy-
diarności – winny być wpisane w ustawę konstytucyjną pracy integracyjnej i nie 
mogą być martwą literą prawa59.

 Co z tego, że istnieją zasady ogólnoustrojowe, kiedy nie wykształciła się 
metodyka pracy terenowej, która urzeczywistniłaby je na poziomie kompetencji 
i powinności; czyli nie ma sprawców i nie ma specjalistów, nie ma zinstytucjo-
nalizowanej, indywidualnej pomocy, rozwiązywania sytuacji trudnych jednostki. 
Analizowałem sytuację rodzin w Warszawie i stwierdziłem, że jest ponad dwa 
tysiące organizacji, które statutowo powołane są do rozwiązywania ich proble-
mów, ale nie spotkałem żadnej rodziny, której problemy by rozwiązano. Naj-
lepiej bowiem, aby rodzina sama kierowała się do tych wszystkich instytucji 
i od każdej z nich coś otrzymała. Jednak nie na tym polega zasada kompeten-
cji pomocowości czy subsydiarności. Pomocowość, jak mówi Shover, w sen-
sie reintegracji społecznej to zmiana czasowa i zmiana interpersonalna – które 
koncentrują się na stylu funkcjonowania człowieka, czyli odnoszą się do wize-
runku i obrazu jego życia60. Można przeprowadzić eksperyment pedagogiczny 
i zapytać jakiegokolwiek pracownika socjalnego, kuratora czy pedagoga, co to 
jest zmiana czasowa i interpersonalna w zakresie wizerunku czy obrazu życia 
jednostki. Każdy z nich będzie miał trudności z podaniem właściwego określe-
nia, ponieważ brak im przygotowania aksjologicznego i kompetencji. Bowiem, 
wygodnie być urzędnikiem – mieć katalog, brulion, zestaw osób, które przy-
szły i wyszły, wpisać: „otrzymał…, pobrał…” i na tym kończy się interwencja. 
Tylko że w ten sposób niczego nie zmieniamy, to nie jest proces reintegracji 
– tworzymy jedynie mity, schematy, stereotypy mówiące społeczeństwu obywa-
telskiemu o zasadach konstytucyjnej pomocy. Jednak w życiu społecznym nie 
urzeczywistniamy praktycznych reguł postępowania, by te reguły przekładać na 
konkretne sprawstwo. Nie uczymy tego pracowników socjalnych, kuratorów, 

58 H.K. Wells, Pragmatism: Philosophy of  Imperialism, Books for Libraries Press, New York 1971.
59 N. Shover, The later strages of  ordinary property offender cariers…, “Social Problems” 1993, nr 31, s. 70. 
60 W. Brzezinka, Wychowanie i pedagogika. w dobie przemian kulturowych, tłum. J. Kochanowski, WAM, 
Kraków 2005.
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wychowawców czy przedstawicieli serwisu probacyjnego, bądź organizacji po-
żytku publicznego i kościołów, które powinny przygotowywać osoby, jak pisze 
Shover, do reinterpretacji celów życia przez jednostki poddane marginalizacji 
i wykluczeniu społecznemu61.

Co oznacza wizerunek życia, obraz życia jako cecha zmian czasowych? 
Zmiana to sprawienie, że jednostka nie będzie musiała mieszkać na śmietni-
ku, bo będzie miała własne mieszkanie, np. socjalne. Jeżeli nie posiada zawodu 
i żyje z nielegalnego źródła, to wówczas oznacza pozyskanie konkretnego za-
wodu. Tylko stała praca zarobkowa daje możliwość utrzymania siebie i rodzi-
ny, a nie otrzymany zasiłek finansowy w określonej wysokości. To muszą być 
świadczenia z tytułu wykonywanego zawodu, które będą realnie stabilizowały 
sytuację osoby. Człowiek nie może stać się jedynie przedmiotem pobierania 
jałmużny, bo wyzbywa się wszelkich możliwości ku autopoprawie62. Wiemy, że 
osoba dotknięta krzywdą oczekuje w cieniu widowni społecznej na jej rozwią-
zanie. A zatem społeczeństwo samo winno dotrzeć do tych osób. Jednostka 
oczekuje na usługi bezpośrednie, na spotkanie, dialog, po to żeby mogła swój 
problem wyartykuować, a w sensie zmiany czasowej oczekuje na jego rozwiąza-
nie. Czy nieletni, który przyjmuje rolę dewianta, do końca akceptuje tożsamość 
dewiacyjną? On akceptuje tożsamość dewiacyjną w takich granicach, w jakich 
realizuje to potrzeba uznania, akceptacji, samooceny i wysokiego statusu warto-
ści63. Funkcjonowanie jednostki to życie w grupie gdzie zachodzi proces inter-
nalizacji, wytwarzający dobrostan, w którym zmierza się albo w kierunku wie-
lowymiarowości, albo prymitywnej egzystencji. Należy zintegrowane interakcje 
tak kształtować, by pozwoliły osobie wyjść z roli dewianta w stronę ex-dewiacji 
w procesie destygmatyzacji64. Jednostka bowiem oczekuje, gdyż nie jest tak, 
że znajduje poczucie własnej wartości czy pozytywną samoocenę wyłącznie 
w grupach podskórnych, nieformalnych i nie zauważa rozwiązań alternatyw-
nych. Jeżeli odmienności się nie stwarza, to umacnia się osobę w tożsamości 
dewiacyjnej i tworzy się zaburzoną osobowość, często psychopatyczną, cha-
rakteropatyczną, socjopatyczną o silnej reaktywności, skłonnej do nienawiści, 
buntu i zachowań agresywnych65.

I jak pisze Shover o zmianie interpersonalnej, to ma na myśli przemianę 
polegającą na tym, że zastępuje się reakcje osobowe nieformalne w grupie na 
rzecz stosunków interpersonalnych w pozytywnej grupie społecznej66. Osoba 
dąży do funkcjonowania w relacjach społecznych, pozwalających jej nabywać 

61 K. Dąbrowski, Zdrowie psychiczne a wartości ludzkie, Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej, 
Warszawa 1974.
62 E. Kubiak-Szymborska, D. Zając (red.), Wokół podstawowych zagadnień teorii wychowania, Wers, 
Bydgoszcz 2002.
63 J.J. Rousseau, Umowa społeczna, tłum. A. Peretiatkowicz, Antyk, Kęty 2002.
64 H. Gasiul, W poszukiwaniu podstaw rozwoju ja emocjonalnego, Żak, Warszawa 2001.
65 W.W. Szczęsny, Edukacja moralna. Logos. Atropos. Praksis. Etos, Żak, Warszawa 2001.
66 J. Nuttin, Struktura osobowości, tłum. T. Kołakowska, PWN, Warszawa 1968.
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nowe doświadczenia uczące, które poprawią dotychczasowy status osobowy. 
Jednostka jest istotą zdolną o własnych siłach wyjść z obszaru życia fizyczne-
go ku rozwojowi psychicznemu, duchowemu i społecznemu. Jest holistyczna 
i oczekuje na wrażliwość społeczną pozwalającą zadzierzgnąć związki inter-
aktywne z osobami pozytywnych grup społecznych. Obserwując praktyków 
zajmujących się wykonywaniem kurateli sądowej, można dojść do wniosku, że 
w ramach procesu reintegracji kurator nakazuje podopiecznemu zmienić grupę, 
ale nie tworzy jednocześnie nowej grupy odniesienia. Administratorzy reinte-
gracji nie potrafią zrozumieć, że ten proces sprowadza się do praktycznych 
i wyuczanych zmian w dotychczasowym stylu życia. Nie wykształcamy bowiem 
żadnych reintegratorów społecznych, nie kreujemy twórców zmian, tylko mno-
żymy urzędników, którzy wnioskują o: „zmianie grupy, nie piciu alkoholu, nie 
biciu żony”, ale nie tworzą praktycznych możliwości nauczenia podopiecznego 
rozwiązywania swoich problemów społecznych. Z praktyki wynika, że kurator 
rozwiązuje problem podopiecznego za pośrednictwem skontrolowania jego za-
chowania. Takiego kuratora przygotowuje się jako dozorcę, bo tak zakładają 
aktualne przepisy prawne: kuratorem może być w pierwszej kolejności prawnik. 
Zaś miejscem pracy kuratora nie jest środowisko społeczne, tylko zespół kura-
torski, którego działalność koncentruje się na kontroli i nadzorze. W warstwie 
normatywnej różnicuje się wychowanie i resocjalizację, jakby wychowanie nie 
było częścią procesu resocjalizacji. Także mówi się o diagnozie i profilaktyce 
jako czynnościach niemających żadnego związku z reintegracją, tylko działal-
nością poprzedzającą to zjawisko. A zatem, istnieje niebezpieczeństwo, duże 
ryzyko zmiany w ustawodawstwie krajowym, które będzie większym uwstecz-
nieniem istniejącego stanu prawnego i brakiem systemowego podejścia do pro-
cesu reintegracji społecznej67. 

Uważam, że reintegracja społeczna to nie tylko przełamywanie destygma-
tyzacji, ale także realne wychodzenie podopiecznego ze stresu, czyli z sytuacji 
opresji. Dewiant to jednostka, która mieszka na śmietniku, któremu nakazu-
jemy zmienić środowisko, który pije i nakładamy obowiązek zakazu picia, to 
człowiek pozostający w permanentnym stresie. Ten stres podopiecznego trak-
tować należy jako sytuację trudną do rozwiązania. Trzeba umieć go rozłado-
wać i wyjść z niej, żeby obniżyć poziom lęku, niepokoju, wzmocnić system 
bezpieczeństwa, popracować na poziomie wzmacniania autonomii i godności68. 
W związku z powyższym, jeżeli zjawisko reintegracji chcemy traktować jako 
wyzwanie społeczne, to należy stwierdzić, że np. ustanowienie kuratora, czy też 
podejmowanie programów resocjalizacyjnych, które polegają na formułowaniu 
nakazów i zakazów wino być odrzucone, gdyż świadczą one o braku zrozumie-
nia, zaradczości i efektywności, a powodują wyłącznie silny stres u podopiecz-

67 L. Dyczewski, System wartości w świadomości młodzieży, [w:] T. Ożóg (red.), Nauki społeczne a młodzież, 
Wydawnictwo UMCS, Lublin 1994.
68 J. Mariański, Moralność w procesie przemian, PAX, Warszawa 1990.
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nych69. A zatem osobie, która jest w stresie program, który powinien być ofer-
tą wyjścia ze stresu, nakłada dodatkowe obciążenie, czyli mamy do czynienia 
z sytuacją upokorzenia jednostki70. Psycholog społeczny wie, że jeżeli na stres 
nakłada się dodatkowy stres, jest to zjawisko wtórnej dewiacji, głębokiej trau-
my społecznej. Ta trauma osobowa i trauma społeczna w procesie reintegracji 
powinna być przełamywana. Może to zrealizować specjalista o wysokim stop-
niu kompetencji i umiejętności społecznych, a nie osoba, która ogranicza się 
do kontroli i nie wchodzi w bezpośrednie interakcje z podopiecznymi w celu, 
przeprowadzenia działań terapeutycznych71. Specjalistą będzie osoba, która np. 
potrafi prowadzić zajęcia z logoterapii, czyli definiuje sens i cele życia, uczy, że 
warto wyjść z dewiacji i przyjmować pozytywne role społeczne, np. matrymo-
nialną czy też pracowniczą. 

Logoterapia kształtuje obraz życia i zakłada, że warto włączyć się pod-
opiecznemu w pozytywne grupy społeczne, a nie w struktury chuligańskie, 
uliczne czy podwórkowe. Od specjalisty wymaga się zatem wiedzy, polegającej 
na wyznaczaniu dewiantom właściwych norm ich przyswojenia i organizowania 
w oparciu o nie nowego sensu życia72.

Podsumowanie

Jednostka, w stosunku do której zakończył się proces resocjalizacji w pla-
cówce zamkniętej i wychodzi na wolność, to proces reintegracji społecznej jest 
niczym innym jak tylko zjawiskiem przełamywania zaistniałej sytuacji opresyj-
nej. Podmiot oczekuje na pomoc i zmianę dotychczasowej sytuacji życiowej, 
a jeśli tego nie otrzyma, wówczas wyzwala się stan upokorzenia, który prze-
chodzi w traumę. Trauma może przekształcić się w stan politraumy i wówczas 
osoba podejmuje czyny wbrew własnej woli, szkodzące samemu sobie. Proces 
reintegracji społecznej to proces zindywidualizowany w stosunku do osoby ze 
względu na to, że ma ona szansę spotkania się ze specjalistą, potrafiącym neu-
tralizować sytuacje i stany trudne. Jest kwestią czasu, czy podopieczny swój stan 
upokorzenia podda racjonalizacji integracyjnej wykonawcom usług. Powstaje 
pytanie, czy zadowoli się marginalizacją, defaworyzacją i pauperyzacją społecz-
ną, czy odrzucając te stany tożsamościowe zamieni na zachowania społecznie 
akceptowane73.

69 A. Jougan, Słownik kościelny łacińsko-polski, Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej, Warszawa 
1992.
70 P. Stępniak, Wymiar sprawiedliwości i praca socjalna w krajach Europy Zachodniej, PDW „Ławica”, Poznań 
1998.
71 A. Tomkiewicz, Światopogląd w aspekcie psychologicznym, [w:] M. Rusecki (red.), Z zagadnień światopoglądu 
chrześcijańskiego, Wyd. KUL, Lublin 1989.
72 F.W. Bednarski, Podstawy wychowania społecznego według nauki św. Tomasza z Akwinu, [w:] Roczniki 
Filozoficzne. t. XXIII, 1975, z. 2.
73 T. Sinko, Zarys literatury greckiej, t. I-II, PWN, Warszawa 1959.
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Mówimy zatem o przymiotach osobowych, które mają zmierzać do kreowa-
nia roli sprawcy procesu reintegracyjnego – z jednej strony jako obrońcy, na-
uczycielu i pomocniku, a drugiej – jako ekspercie i doradcy74. Stanowiąc prawo 
normatywne i system instytucjonalny należy dopracować się takich rozwiązań, 
dzięki którym kurator mógłby spełniać te powinności. A zatem kurator, wy-
chowawca i terapeuta środowiskowy jako wykonawca usług reintegracyjnych 
dysponujący odpowiednim warsztatem pracy, jest w stanie osiągać zmianę 
czasową i zmianę interpersonalną u podopiecznego. Wizerunek i nowy obraz 
życia osoby będzie kształtowany przez strategię destygmatyzacji i przełamywa-
nia stresu, czyli wychodzenia z sytuacji opresyjnej. Jest to działalność planowa, 
celowościowa i zorganizowana. Przebiega ona w ściśle określonych etapach: 
pierwszy to udana resocjalizacja w systemie instytucjonalnym, drugi to działania 
w systemie resocjalizacji otwartej. Zmierza ona do przygotowania podopiecz-
nego poprzez wyposażenie w kompetencje, wiedzę, samoocenę, motywację do 
zmiany obrazu i wizerunku dotychczasowego życia. Powinniśmy zatem tworzyć 
indywidualne programy reintegracyjne, czyli oferty zmian. Oferta oznacza, że 
jedna osoba proponuje zmiany, a druga w tym procesie uczestniczy poprzez 
wspólne wyznaczanie celów, zadań, które mogą doprowadzić do realizacji pro-
gramu. Należy być dysponentami środków, narzędzi gwarantujących realizację 
usług bezpośrednich i pośrednich, o charakterze opiekuńczym wychowawczym 
i terapeutycznym, aby oferta sprawiła realną zmianę zachowania podopieczne-
go. Jest to możliwe za pośrednictwem autorskich ofert reintegracyjnych. Nato-
miast po stronie społeczeństwa organizować należy sieć zinstytucjonalizowa-
nych usług specjalistycznych w odpowiedzi na uczciwość, pracowitość i uży-
teczność czyli rzeczywiście realizowany w działaniu aksjologiczny paradygmat 
tożsamości społecznej75.

74 K. Dąbrowski, Funkcje i struktura emocjonalna osobowości, Ośrodek Higieny Psychicznej dla Ludzi 
Zdrowych, Lublin 1984.
75 W. Cichoń, Wartości, człowiek, wychowanie, Wyd. UJ, Kraków 1996.
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PROBACJA A NOWA PENOLOGIA

Wiadomo powszechnie, że pierwszym, najbardziej bliskim „pierwotnym emo-
cjom” stosunkiem do przestępców była maksymalnie surowa kara, początkowo 
rozumiana jako sprawiedliwy odwet za popełnione przez nich krzywdy. Wiadomo 
także, że jednym z najbardziej wymownych wskaźników rozwoju cywilizacji było 
z jednej strony stopniowe łagodzenie surowości kary, a z drugiej uczynienie z niej 
metody poprawy przestępcy (M. Szerer, 1964). Jednym z najważniejszych mo-
torów tej zmiany był dynamiczny rozwój psychologii, jako podstawowej – obok 
prawa i socjologii – dziedziny nauki o przestępcy, czyli kryminologii.

Pomimo jednak wspomnianej powyżej, diametralnej niekiedy zmiany w su-
rowości i „filozofii” karania, niezmiennym pozostał fakt nieuchronności kary 
– jako że karanie przestępców od zarania dziejów po dzień dzisiejszy jest inte-
gralnym atrybutem władzy. Do podstawowych bowiem zadań osób władzę tę 
sprawujących należała i dalej należy ochrona życia i mienia ludzi, którzy danej 
władzy podlegają.

Z tej to właśnie przesłanki wypływa główna idea nowej penologii, sformu-
łowana po raz pierwszy w artykule Malcolma Freely’ego i Jonathana Simona 
zamieszczonym na początku ostatniego dziesięciolecia ubiegłego wieku w pre-
stiżowym amerykańskim periodyku kryminologicznym.

Główną przesłanką „nowej penologii” jest właśnie maksymalne zmniejsze-
nie dotkliwości popełnianych przestępstw dla przeciętnych, z reguły prawo-
rządnych, obywateli. Podstawowym zaś mechanizmem, na którym opiera się 
wprowadzenie w życie tej „penologii” jest stosowane w ubezpieczeniach po-
dejście aktuarialne (actuarial approach) – chodzi w nim o możliwie najdokład-
niejsze oszacowanie możliwości wystąpienia szkodliwych społecznie zachowań 
kryminalnych. Szacunki te dotyczyć muszą dwóch podstawowych właściwości 
czynów przestępczych, a mianowicie ich rodzajów i stopnia zaawansowania.

Nie wszystkie rodzaje przestępstw są dla społeczeństwa równie dotkliwe, 
dlatego też sprawcy mniej szkodliwych czynów nie powinni być skazywani na 
pobyt w zakładach karnych. Podobne podejście musi mieć zastosowanie w od-
niesieniu do osobników mniej zdemoralizowanych, dla których pobyt w więzie-
niu nie jest wskazany.

Uzasadnieniem takiego podejścia jest dążenie do zmniejszenia bezpośred-
nich kosztów przestępstwa poprzez kierowanie to zakładów karnych tylko naj-
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groźniejszych przestępców, którzy stanowią realne zagrożenie dla społeczeń-
stwa, pozostali zaś, mniej groźni przestępcy, podlegać powinni daleko mniej 
kosztownym, a zarazem bardziej skutecznym oddziaływaniom resocjalizacyj-
nym, jakie stwarza probacja!

Nowa penologia należy do rzędu tych pomysłów kryminologicznych, które, 
poprzez swą celowo zarysowaną jednostronność, starają się ukazać w wyostrzo-
nym świetle najważniejszego – z przyjętego punktu widzenia – problemu.

Podobnym nieco podejściem była bardzo popularna wśród prawników i po-
litologów amerykańskich idea zwana trudnym do dokładnego przetłumaczenia 
na nasz język określeniem rethinking method. Koncepcja ta zrodziła się na tle po-
pularnych swego czasu ruchów anty psychiatrii, jej głównym – i też bardzo pre-
cyzyjnie uproszczonym – założeniem było wykazanie manowców stosowanych 
dosyć powszechnie manipulacyjnych technik zmierzających różnymi sposobami, 
by wymóc na przestępcy (a także – na dobrą sprawę – na każdym człowieku) 
konieczność pracy nad sobą. Ta nieodzowna w rozwoju człowieka i skuteczno-
ści zabiegów resocjalizacyjnych postawa powinna być – zdaniem przedstawicieli 
tego kierunku myślenia – całkowicie autonomicznym wyborem danego człowie-
ka i tylko wtedy spełni swą rolę w doskonaleniu jednostki ludzkiej. 

Nowa penologia jest podobnie sprecyzowana na jeden cel, jest nim dobro 
społeczne, a nie indywidualne. Tylko z tak wyostrzonej perspektywy ukazać 
można istotę i wagę problemu. 

Nowa penologia nie dotyczy bezpośrednio sposobu karania, ani resocjaliza-
cji, przedmiotem jej zainteresowania są grupy i jednostki zakłócające porządek 
społeczny. Koncentruje się na stworzeniu ze względu na bezpieczeństwo or-
ganizacji społeczeństwa – jej celem jest nie tyle eliminowanie przestępstwa, co 
uczynienie go możliwie najmniej szkodliwym, dzięki stworzeniu systemowych 
zabezpieczeń – piszą inicjatorzy tej koncepcji M. Freely i M. Simon.

Jest oczywiste, że tak jednoznacznie zawężone stanowisko wywołuje liczne 
krytyki, które – najogólniej rzecz ujmując – koncentrują się na dwóch podsta-
wowych ograniczeniach tej koncepcji.

Pierwszy nurt, najbardziej wyraziście reprezentowany przez B. Howarda – 
autora kilku błyskotliwie napisanych prac krytycznych na temat omawianej tu 
koncepcji, dotyczy podstawowej – zdaniem B. Harcourta – niekonsekwencji 
nowej penologii – przecież najlepszym zabezpieczeniem społecznym przed 
przestępcą jest zmiana tego przestępcy w człowieka praworządnego. Szcze-
gólnie znamienna pod tym względem jest pierwsza z owych prac krytycznych, 
której sam tytuł stanowi wymowne przesłanie: Illusion of  order. The false promise 
broken windows policing, czyli: „Złudzenie porządku w fałszywej obietnicy ochro-
ny wybitych okien” (B. Harcourt, 2001).

Drugi nurt krytyki nowej penologii dotyczy tego, że stosowane w tym typie 
myślenia podejście aktuarialne stwarza nie do końca prawdziwe odzwiercied-
lenie obrazu zjawisk kryminalnych, a tym samym zawiera poważne niedostatki 
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w zakresie budowania właściwych (w sensie ich skuteczności) systemów zabez-
pieczeń. Oparte na statystykach podejście aktuarialne kieruje bowiem uwagę 
polityków, stróżów prawa i porządku społecznego na grupy w jakimś sensie 
upośledzone: biedotę, ludzi niewykształconych, itp. Co prawda, w wymienio-
nych środowiskach częściej występują zjawiska kryminalne, ale najgroźniejsze 
dla porządku społecznego przestępstwa gospodarcze dotyczą głównie przed-
stawicieli klas średnich i to najczęściej najwyższych warstw tych klas, a te w sza-
cunkach zwolenników nowej penologii schodzą na dalszy plan w zestawieniu 
z częściej odnotowanymi przejawami drobnej przestępczości. Za najbardziej 
reprezentacyjnego przedstawiciela tego nurtu krytyki uznać można autora licz-
nych prac kryminologicznych – M. Welcha (por. dla przykładu 1999).

Podsumowując zarysowane powyżej kierunki krytyki nowej penologii 
stwierdzić należy, że wszelkie jednostronności z istoty swej – z czystej logiki 
– posiadają ograniczenia, ale właśnie dzięki nim ich twórcy pragną ukazać naj-
ważniejsze punkty widzenia z takim stopniem ostrości, który nie byłby możliwy 
bez tych „okrojeń”.

Nowej penologii nie da się – wbrew założeniom jej twórców – odgraniczyć 
od współczesnych osiągnięć tego, co u nas zwykło się nazywać resocjalizacją. 
Owe powinowactwa dotyczą zarówno przyczyn powstania omawianej tu nowej 
penologii, jak i jej wpływu na szerokie spektrum oddziaływań resocjalizacyjnych.

Przede wszystkim, bez wykorzystania współczesnej wiedzy o patologii zacho-
wania nie byłoby możliwe wprowadzenie podstawowego, aktuarialnego podejścia 
do oszacowania zagrożeń płynących z zachowań przestępczych, całe to podejście 
bazuje przecież na diagnostyce różnicującej różne postacie zachowania przestęp-
czego, a także różne stopnie nasilenia wypaczeń tego zachowania się – jednym sło-
wem na stosowanej obecnie od dosyć dawna we wszystkich działaniach psychoko-
rekcyjnych zasadzie differential treatment, czyli zróżnicowanego traktowania.

Drugi aspekt wpływu nowej penologii na aktualną teorię i praktykę wyko-
nywania kary wydaje się jeszcze bardziej oczywisty. Podkreślana przez ten kie-
runek myślenia racjonalność musiała przeniknąć do krytycznej oceny i przemo-
delowania niektórych zbyt emocjonalnie (i życzeniowo) zabarwionych praktyk 
resocjalizacyjnych, powodujących ich małą skuteczność.

Dotyczy to zarówno organizacji sposobu sprawowania probacji, jak i strate-
gii oddziaływań psychokorekcyjnych.

Jeśli chodzi o pierwszy problem, czyli wpływ na współczesne sposoby wy-
konywania probacji, rzecz tę najtrafniej oddaje aforyzm przytoczony na jednym 
z międzynarodowych kongresów poświęconych probacji przez nestora amery-
kańskiej kryminologii Michaela Foucaulta, który stwierdził, że probacja nie może 
– tak jak do tej pory – być porównywana do pozbawienia krnąbrnego chłopca 
deseru, zamiast poddania go dotkliwej chłoście! Dzisiejsza metoda działania pro-
bacji nie może się obyć bez „deseru”, który podawany w odpowiednich momen-
tach i dawkach stanowi najpewniejsze źródło sukcesu (M. Foucault, 2009).
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Tak więc wspomniane już poszerzenie „całkowicie racjonalnego” spojrzenia 
na probację (jako niezbędnej metody ochrony podatnika od zbędnych w wielu 
przypadkach pokaźnych wydatków na więzienia) w naturalny niejako sposób 
przenika do przemiany metod oddziaływań w ramach tej formy organizacji 
pracy z przestępcami. Przemiany te idą w kierunku usprawnienia metod i tech-
nik kontaktów międzyludzkich, poprzez coraz to bardziej skuteczne ćwiczenia 
w „zręcznościach społecznych” pozwalających na nawykowe wręcz unikanie 
niekontrolowanego sposobu wyładowania emocji.

Pod wpływem nowej penologii uległ zmianie – i to w sposób zasadniczy – sposób 
oceny szans skutecznej resocjalizacji. Do niedawna szanse te oceniano na podsta-
wie analizy ilości i jakości popełnionych przez danego podopiecznego przestępstw 
i wykroczeń, im ta ilość była wyższa i im owe czyny były groźniejsze, tym gorsze 
były prognostyki dotyczące poprawy, dziś natomiast większy nacisk kładzie się na 
potencjalność rozwojową danego osobnika – mówiąc inaczej, bierze się pod uwagę 
się nie tyle to, co zrobił dotychczas złego, ale przede wszystkim to ile uczynił dobra, 
to nowe podejście nazywane bywa strength-based approach (por.  W. Marshall, 2011).

Przy tej okazji wspomnieć także należy o wpływie nowej penologii na nowe 
rozumienie mechanizmów karania (nie należy wszakże zapominać, że „peno-
logia” to nic innego, jak „nauka o karze”). Kara – jak powszechnie wiadomo 
– ma podstawowe znaczenie nie tylko w resocjalizacji, ale i w całym skom-
plikowanym procesie rozwoju i wychowania człowieka. Jej wpływ na znęka-
ną wyrzutami sumienia duszę najprecyzyjniej przedstawił Fiodor Dostojewski 
w swej sławnej powieści Zbrodnia i kara, na jej temat napisano też wiele rozpraw 
psychologicznych, warto choćby wspomnieć pracę naszego, wybitnego psycho-
loga społecznego, Stanisława Miki: Rola kar w wychowaniu (1968). Nie wdając się 
w szczegóły, podkreślić należy, że karaniem aktywujemy dwa podobne, a zara-
zem nieco odmienne stany emocjonalne: wstyd i poczucie winy.

Poprzednio zdecydowana większość oddziaływań resocjalizacyjnych bazo-
wała na rozbudzaniu i wzmacnianiu na różne sposoby poczucia wstydu, jako 
zapory przed „wstydliwymi” uczynkami. Ten typ podejścia – pomimo że pozor-
nie słuszny – zawiera w sobie niebezpieczną pułapkę – wstyd prowadzi przede 
wszystkim do obniżenia samooceny, a tym samym do wydatnego zmniejszenia 
wiary w siebie, niezbędnej do podjęcia gigantycznych zazwyczaj wysiłków nad 
przezwyciężaniem negatywnych przyzwyczajeń. „Skoro jestem taki zły, że po-
pełniam tak niegodne czyny, to nie mogę mieć większych szans, aby stać się 
lepszym” – rozumuje często taki osobnik.

Bazowanie na zwiększaniu poczucia wstydu może przybrać jeszcze inną – 
gorszą w konsekwencjach – postać. Jak powszechnie wiadomo z praktyki kli-
nicznej, im większy wstyd, tym silniejszy napęd do „bezwstydności”, a więc do 
kompulsywnej potrzeby spożycia „zakazanego (wstydem!) owocu”. Podejście 
takie uruchamia tym samym samonapędzający się mechanizm błędnego koła 
stanowiącego esencję wszystkich zaburzeń psychicznych.
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Głównym podejściem strength-based approach jest nie tyle eliminowanie po-
czucia wstydu ze struktury duchowej poddawanych resocjalizacji przestępców 
seksualnych, lecz wyraźne zmniejszenie nacisku na jego rolę w mechanizmach 
socjalizacji, a przede wszystkim zaś na oddzieleniu wstydu od poczucia winy, 
wstyd bowiem w daleko mniejszym stopniu poddaje się racjonalizacji niż po-
czucie winy.

Mówiąc o roli wstydu i poczucia winy nie sposób nie wspomnieć o bardzo 
ciekawej książce Ruth Benedict Chryzantema i miecz (udostępnionej po latach 
czytelnikowi polskiemu w roku 1999), w której autorka tłumaczy m.in. feno-
men częstych samobójstw w dawnej Japonii tym, że kraj ten rozwijał się w krę-
gu „kultur poczucia wstydu”, podczas gdy świat chrześcijański ukształtował 
„kultury poczucia winy”.

Winę można naprawić, wstyd zaś trudno wymazać (!), dlatego też autorzy 
strenht-based approach wkładają wiele wysiłku, aby w czasie terapii oba te stany 
emocjonalne, czyli wstydu i poczucia winy oddzielić od siebie oraz w to, żeby 
nadmierny wstyd nie paraliżował u poddawanego resocjalizacji intensywnej 
pracy nad poprawą swego zachowania się.

Strategia prowadzenia resocjalizacji przestępców seksualnych przyjęta 
w omawianych obecnie programach powoduje tym samym zmiany w niektó-
rych płaszczyznach prowadzenia konkretnych oddziaływań.

Dotyczy to przede wszystkim szeroko stosowanej metody kognitywno 
(poznawczo?)-behawioralnej. Podstawowy kierunek oddziaływania tej metody 
– uświadomienie pacjentowi mechanizmów narastania i działania jego dewiacji, 
zdaniem autorów strength-based approach musi być integralnie zespolony z budze-
niem i rozwijaniem u pacjenta pozytywnych emocji niezbędnych do skutecznej 
pracy resocjalizacyjnej. W tym celu, obok niezbędnej analizy dynamiki zacho-
wania przestępczego konieczne jest kładzenie w pracy terapeutycznej nacisku 
na pozytywnych, a nierzadko nawet przykładnych cechach zachowania się pod-
dawanego resocjalizacji osobnika.
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Robert Opora

KIERUNKI WSPÓŁCZESNYCH BADAŃ
NAD EFEKTYWNOŚCIĄ ODDZIAŁYWAŃ
RESOCJALIZACYJNYCH

Z retrybutywnego punktu widzenia sprawca zasługuje na karę. Aby sprawca 
został ukarany, powinna mu zostać udowodniona wina. Implikacje retrybutyw-
nych sankcji nie przynoszą resocjalizacyjnego efektu i dlatego są uznawane za 
nieadekwatne. Retrybutywne podejście do sprawcy koncentruje się na przeszło-
ści zamiast na rozważeniu wpływu orzeczonej sankcji na przyszłość skazane-
go. Retrybutywne teorie kary nawet w swoich najstarszych formach biblijnych 
(„oko za oko, ząb za ząb”) w pewnym stopniu uwzględniają zasadę proporcjo-
nalności. Odzwierciedla to fakt, że najwyższy wymiar kary za dane przewinienie 
był rozważany pod kątem jego skuteczności. Potwierdza to zasadę, że przy 
wymierzaniu kary powinien istnieć pewien przedział, który będzie ograniczony 
proporcjonalnością wobec popełnionego czynu. Można uznać, że szacowanie 
wysokości sankcji bierze się już z retrybutywnej perspektywy kary kryminalnej. 
Natomiast w niewielkim stopniu perspektywa ta uwzględnia pojęcie efektyw-
ności w rozumieniu wpływu na przyszłe prospołeczne zachowanie człowieka. 

Z tego powodu w poniższym tekście przedstawiona została perspektywa 
spojrzenia na sprawcę, która w pewnym stopniu odchodzi od popełnionego 
czynu mającego miejsce w przeszłości, a w większym stopniu skierowana jest 
na prospołeczne zachowanie człowieka w przyszłości. Dlatego podstawowym 
celem opracowania jest opisanie warunków, które mogą przyczynić się do re-
dukcji zachowań przestępczych w przyszłości. Zmniejszenie powrotu do prze-
stępstwa może być osiągnięte albo przez podejmowanie działań odstraszają-
cych potencjalnych sprawców, albo poprzez oddziaływania resocjalizacyjne. 

Pomiar efektywności oddziaływań redukujących przestępczość

Zakładać należy, że oceny efektywności orzeczonych sankcji można doko-
nać poprzez porównanie zachowania sprzed i po orzeczonej sankcji oraz zwią-
zanej z nią interwencji resocjalizacyjnej, jednak z kliku powodów jest to plan 
dość mało precyzyjny. 
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Po pierwsze, w takiej sytuacji zakładamy, że na zachowanie nie miało wpły-
wu nic innego poza orzeczoną sankcją. 

Po drugie, taki plan zakłada, że w sytuacji braku zastosowania określonej 
sankcji sprawca będzie utrzymywał ten sam poziom zachowań antyspołecznych. 

Po trzecie, powracanie do przestępstwa nie powinno być mierzone jedynie po-
przez bezpośredni wskaźnik powrotu do przestępstwa, gdyż zazwyczaj każdy bez-
pośredni wskaźnik pomiaru jest w pewnym stopniu zniekształcony. Na przykład 
osoba mogła powrócić do przestępstwa, ale waga czynu była niższa, ilość zachowań 
antyspołecznych zmniejszyła się, albo czas powrotu był odroczony. Powracanie do 
przestępstwa najczęściej jest szacowane w oparciu o takie wskaźniki, jak ponowne 
aresztowanie, ponowne udowodnienie winy lub kwestionariusze samooceny do-
tyczące powrotu do przestępstwa. Pomija się między innymi takie wskaźniki od-
działywań resocjalizacyjnych, jak poziom zaspokojenia potrzeb sprawcy będących 
źródłem przestępstwa, jakość przekonań sprawcy, czy jego poziom kompetencji 
społecznej, które mogą dopiero zaowocować w późniejszym czasie. 

Za najczęstszy cel oddziaływań resocjalizacyjnych stawia się zapobieganie po-
wrotowi do przestępstwa. W związku z tym pojawia się pytanie, czy można mie-
rzyć uzyskiwane efekty podejmowanych interwencji w kategoriach innych celów, 
które w bezpośredni sposób nie przewidują obniżenia wskaźnika powrotu do 
przestępstwa. Również warto poddać pod rozwagę kwestię związaną z mierze-
niem sukcesu resocjalizacyjnego w sytuacji, gdy udało nam się osiągnąć wyłącz-
nie jeden cel z większej liczby celów uprzednio planowanych do osiągnięcia.

W praktyce, nawet jeśli rezultaty badań są uzyskane w wyniku dobrze prze-
prowadzonego procesu ewaluacji, to i tak zazwyczaj pozostaje naukowcom 
pewna możliwość spekulowania nad tym, w jaki sposób został osiągnięty niższy 
wskaźnik recydywy. Zazwyczaj zakłada się, że pozytywny efekt resocjalizacyjny 
zawdzięczamy korekcyjnej funkcji kary lub oddziaływaniom, które potencjal-
nie zawierają pewne aspekty resocjalizacyjne, takie jak doradzanie czy pomoc 
w znalezieniu pracy. Wszystkie te oddziaływania są skuteczne, gdyż wspierają 
proces resocjalizacji. Natomiast stosowanie jedynie surowych sankcji zakłada 
odstraszanie sprawców, również tych potencjalnych. 

Brak zgodności co do efektywności orzekanych przez sąd sankcji oraz 
obiektywnych sposobów pomiaru efektów resocjalizacyjnych i odstraszające-
go działania orzekanych kar i środków ogranicza możliwości dyskutowania na 
temat skuteczności nakładanych przez sąd sankcji na sprawców przestępstw. 
Na przykład odmiennego zdania mogą być badacze zjawiska przestępczości 
prowadzący badania w oparciu o krajowe statystyki, które nie uwzględniają wie-
lu subtelności, w porównaniu z badaczami preferującymi badania jakościowe 
i bezpośrednią obserwację sprawców. 

Obok orzekanych przez sąd sankcji nie można wykluczyć działania dodat-
kowych czynników zniechęcających i odstraszających sprawców do popełniania 
przestępstw. Wzrostowi orzekania kary pozbawienia wolności zapewne towa-
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rzyszy wzrost subiektywnego odczucia, że w sytuacji popełnienia przestępstwa 
zostanie ono wykryte (Bottoms, 2004). Przyjmując taki kontekst należałoby 
uznać, że ponowne udowodnienie winy sprawcy może być istotnym czynni-
kiem redukującym wskaźnik zjawiska przestępczości w społeczeństwie. 

Pomiar efektywności podejmowanych interwencji mających na celu obniże-
nie zjawiska przestępczości jest złożony ze względu na fakt, iż sądy, aby osiąg-
nąć różnego rodzaju cele, orzekają różne sankcje wobec różnych typów spraw-
ców o różnym prawdopodobieństwie zagrożenia. Z tego powodu wyjątkowo 
skomplikowane jest dobranie podobnych osób do grupy badanych i porówny-
wanie uzyskanych wyników. 

Zapewne istnieje pewna część praktyków pracujących ze sprawcami i pro-
jektujących oddziaływania resocjalizacyjne, która dostrzega dowody na skutecz-
ność podejmowanych oddziaływań. Hollin (1990) dokonał metaanalizy i przed-
stawił, że niektóre interwencje mogą być skuteczne w odniesieniu do określo-
nych sprawców w pewnych okolicznościach. W literaturze przedmiotu różni 
autorzy przedstawiają rozmaite listy czynników warunkujących efektywność 
resocjalizacyjną. Poniżej prezentuję własne sugestie i podsumowuję najczęściej 
pojawiające się kwestie przedstawiane w literaturze jako istotne dla obniżenia 
wskaźnika powrotu do przestępstwa.

1. Bardziej intensywne programy powinny być nakierowane na sprawców 
o wysokim poziomie zagrożenia. Wobec sprawców o niskim poziomie zagro-
żenia powrotem do przestępstwa powinny być podejmowane minimalne in-
terwencje. Natomiast w praktyce często obserwujemy odwrotną sytuację. Pa-
radoksalnie sprawcy o większym ryzyku powrotu do przestępstwa spotykają 
się z niewielką ofertą resocjalizacyjną, a największe możliwości korzystania ze 
środków resocjalizacyjnych i wsparcia społecznego mają osoby o niskim praw-
dopodobieństwie powrotu do przestępstwa. 

2. Interwencje resocjalizacyjne powinny koncentrować się na tych czyn-
nikach, które bezpośrednio przyczyniają się do zachowań przestępczych, np. 
postawy antyspołeczne, uzależnienie od alkoholu, deficyty w obszarze umiejęt-
ności społecznych. Ma to szczególne znaczenie w momencie rekrutowania do 
określonego programu. 

3. Styl uczenia powinien być dopasowany do stylu uczenia osób skazanych 
– zazwyczaj powinien to być styl polegający na aktywnym uczestniczeniu spraw-
ców w zajęciach resocjalizacyjnych. Samo doradzanie sprawcy nie jest szczegól-
nie skuteczne, gdyż przejawia on wówczas bierną postawę zamiast podejmować 
aktywność nakierowaną na rozwiązanie własnych problemów.

4. Oddziaływania resocjalizacyjne powinny być wielowymiarowe i tak zapro-
jektowane, aby poprawić takie umiejętności osób skazanych, jak zdolność pro-
społecznego rozwiązywania problemów. Z aktualnych sugestii formułowanych 
w komunikatach z badań programy resocjalizacyjne powinny bazować na teorii 
poznawczo-behawioralnej oraz teorii społecznego uczenia (Kazdin, Weisz, 2006). 
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5. Programy, które biorą pod uwagę poziom zagrożenia, kryminogenne po-
trzeby i uwzględniają bieżącą sytuację sprawcy sprawdzają się w różnych warun-
kach, lecz lepsze efekty przynoszą w warunkach wolnościowych niż w warun-
kach penitencjarnych (Vennard, Sugg, Hedderman, 1997). 

6. Interwencje powinny być stosowane konsekwentnie przez cały czas. Re-
alizowanie wystandaryzowanych programów resocjalizacyjnych wymaga odpo-
wiedniego przygotowania kadry resocjalizacyjnej. 

Niektórzy praktycy i teoretycy zorientowani socjologicznie mogą wyrażać 
swoje niezadowolenie z wyraźnego podkreślania współcześnie teorii psycholo-
gicznych, a zwłaszcza koncepcji poznawczo-behawioralnej. Mogą oni zarzucać 
terapii poznawczo-behawioralnej, że wymaga ona od sprawców postrzegania 
siebie jako osoby odpowiedzialnej za swoje zachowanie niezależnie od pojawia-
jących się okoliczności zewnętrznych i zdarzeń losowych. Opinie takie mogą 
być wyrazem obaw przed nadmiernym posługiwaniem się podejściem poznaw-
czo-behawioralnym. Podobne zdanie może mieć część psychologów, którzy 
szczególną wagę przykładają do zewnętrznych czynników kryminogennych. 

Istnieje takie zagrożenie, że przesadne posługiwanie się podejściem poznaw-
czo-behawioralnym może doprowadzić do niedoceniania pojawiających się in-
nowacji i zatrzymać rozwój innych podejść teoretycznych. Sytuacja taka byłaby 
niepożądana, gdyż populacja sprawców jest bardzo zróżnicowana i może się 
okazać, że określone podejście teoretyczne może być adekwatne do wybranej 
grupy sprawców, a pozostałe osoby mogłyby więcej skorzystać z odmiennych 
interwencji resocjalizacyjnych opartych na innych podstawach teoretycznych. 
Nie została jeszcze zidentyfikowana metoda czy forma interwencji resocjaliza-
cyjnej, która byłaby panaceum na wszystkie kryminogenne problemy sprawców. 

Również nie można nadmiernie generalizować efektów z uzyskiwanych od-
działywań, gdyż w pewnych warunkach mogą być dane interwencje skuteczne, 
a w innych niekoniecznie. 

Artykuł ten koncentruje się na trzech ściśle związanych ze sobą obszarach 
interwencji resocjalizacyjnych, które w istotny sposób wpływają na efektyw-
ność oddziaływań resocjalizacyjnych, są to:

 ▪ poznawczo-behawioralne programy resocjalizacyjne,
 ▪ edukacja, trening umiejętności społecznych i praca,
 ▪ sprawiedliwość naprawcza.

Związek tych aspektów polega na tym, że poznawczo-behawioralne progra-
my resocjalizacyjne pozwalają sprawcom dostrzec alternatywne postawy wobec 
antyspołecznych zachowań. Są one tak zaprojektowane, aby zwiększyć szan-
se sprawców na uzyskanie zatrudnienia przez edukację, treningi umiejętności 
społecznych, pracę i inicjatywy bazujące na idei sprawiedliwości naprawczej, 
których zamiarem jest reintegracja sprawców w społeczeństwie. 
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Poznawczo-behawioralne programy resocjalizacyjne

Jedną z form pracy resocjalizacyjnej jest realizowanie wystandaryzowanych 
w pewnym stopniu programów resocjalizacyjnych. Większość z nich powstała 
na podstawie teorii poznawczo-behawioralnych (Marczak, 2009).

Przez program resocjalizacyjny zazwyczaj rozumie się ustrukturyzowaną 
sekwencję interwencji stwarzającą możliwość do zdobycia określonej wiedzy 
i dokonania zmiany dotychczasowego stylu życia. Program resocjalizacyjny po-
winien być zbiorem usystematyzowanych i możliwych do powtarzania aktywno-
ści, w których sprawca może uczestniczyć, aby zmienić swoje funkcjonowanie. 

Z przeprowadzonych badań przez Merringtona i Stanley’a1 wynika, że osoby, 
które kończą programy resocjalizacyjne rzadziej wracają do przestępczości w po-
równaniu z osobami, które ich nie podejmują. Natomiast osoby, które decydują 
się na uczestniczenie w programie resocjalizacyjnym i nie kończą go, częściej po-
wracają do przestępczości niż osoby, które nie uczestniczyły w żadnym programie 
i zostały jedynie ukarane karą pozbawienia wolności (Merrington, Stanley, 2007).

Badania przeprowadzone przez Friendship i współpracowników (2002) na 
populacji osób skazanych na karę pozbawienia wolności wskazują na 11-14% 
spadek powrotności do przestępstwa sprawców zakwalifikowanych do osób 
o średnim stopniu zagrożenia powrotem do przestępstwa. Natomiast Falshaw 
ze współpracownikami (2003) sugerują, że uzyskane rezultaty badań mogą być 
konsekwencją błędów wynikających z pomiaru lub nieprawidłowych założeń 
teoretycznych. Niepowodzenia realizowanych programów poznawczo-beha-
wioralnych najłatwiej wyjaśnić tym, że niektóre elementy realizowanego pro-
gramu zostały zmienione, co doprowadziło do odmiennych efektów. 

Na przykład z podjętych badań przez Ong i współpracowników (2003) 
wynika nieco inny obraz efektywności podejmowanych oddziaływań resocja-
lizacyjnych. Wskazują oni, że osoby, które realizowały programy poznawczo-
-behawioralne w ramach środków probacyjnych cechują się o 22,5% wyższym 
wskaźnikiem powrotu do przestępstwa niż grupa porównywana, która nie zo-
stała poddana tym programom. Jednak Debidin i Lowbakke (2005) w sposób 
zasadniczy zakwestionowali te rezultaty, ponieważ grupa osób porównywanych 
nie była precyzyjnie dobrana w stosunku do grupy poddanej programom po-
znawczo-behawioralnym. 

Innym możliwym wyjaśnieniem podważającym wyniki programów poznaw-
czo-behawioralnych jest fakt, że uzyskane rezultaty badań w grupie poddanej 
programom uwzględniały również osoby, które zostały do nich skierowane, ale 
faktycznie nie brały w nich udziału. 

Najczęściej wyłącznie te osoby, które kończą programy resocjalizacyjne są 
zaliczane do grupy poddanej określonemu programowi. W związku z tym po-

1 S. Merrington, S. Stanley, Effectiveness: who counts what? [w:] L. Gelsthorpe, R. Morgan (red.), Handbook 
of  probation, Devon, UK 2007. 
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jawia się pytanie o prawidłowy dobór osób do grup badanych, które mają być 
porównywane ze sobą. 

Wydaje się, że nie można zaliczać do grupy poddanej określonemu progra-
mowi resocjalizacyjnemu jedynie tych osób, które go ukończyły, gdyż wskaźnik 
osób niekończących danego programu również świadczy o jego skuteczności. 
Na przykład możemy oceniać skuteczność oddziaływań resocjalizacyjnych 
w zakładach poprawczych dla nieletnich uwzględniając dwie różne grupy: 

 ▪ grupę nieletnich, którzy dotrwali do końca orzeczonego wyroku w zakła-
dzie poprawczym pomijając wszystkich tych, którzy uciekli z zakładu, nie 
powrócili z przepustek, czy popełnili kolejny czyn i zostali już umieszcze-
ni w zakładach karnych; 

 ▪ grupę nieletnich, w skład której wchodzą wszyscy nieletni umieszczeni 
w określonym zakładzie poprawczym w określonym czasie. 

Wyłączenie z analizy statystycznej osób, które przerwały program resocjali-
zacyjny prowadzi do zniekształcenia otrzymanych wyników badań. Należy za-
łożyć, że osoby, które uczestniczą w programach resocjalizacyjnych i kończą je, 
w większym stopniu są skłonne zmienić swoje funkcjonowanie. Oczywistym 
jest fakt, że mało prawdopodobne jest, aby ktoś, kto nie uczestniczy w progra-
mie resocjalizacyjnym uległ jego wpływowi. Również mało prawdopodobne 
jest to, że wszyscy, którzy ukończyli programy resocjalizacyjne zmieniliby się 
bez jakiejkolwiek pomocy. Dlatego też oceny programów resocjalizacyjnych 
i terapeutycznych dla sprawców i osób uzależnionych powinno się dokonywać 
w dwojaki sposób:

 ▪ porównując grupę poddaną programowi resocjalizacyjnemu z odpowied-
nio dobraną grupą, która nie była poddana programowi, 

 ▪ dzieląc grupę poddaną programowi na osoby kończące programy resocja-
lizacyjne i te, które ich nie kończą. 

Posługując się założeniami pierwszego sposobu analizowania, wskaźnik 
powrotu do przestępstwa będzie prawdopodobnie wyższy w porównaniu do 
drugiego sposobu analizowania statystycznego. Czyli łatwiej jest udowodnić 
skuteczność oddziaływań resocjalizacyjnych stosując drugi sposób analizy przy 
założeniu, że nie uwzględniamy wskaźnika osób, które nie kończą danego pro-
gramu resocjalizacyjnego. 

Edukacja, trening umiejętności społecznych i zatrudnienie

Duża część osób pozostających pod dozorem kuratora sądowego oraz oso-
by opuszczające zakłady karne pozostaje bez zatrudnienia. Brak zatrudnienia 
i środków do utrzymania jest niewątpliwie podstawowym czynnikiem ryzyka 
powrotu do przestępstwa. Z literatury przedmiotu wynika, że w związku z bra-
kiem odpowiednich kompetencji społecznych i osobistych deficytów sprawcom 
trudno jest uzyskać zatrudnienie. Najczęstszymi problemami dostrzeganymi 
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wśród sprawców są (Szymanowska, 2003): słabe umiejętności w pisaniu, czyta-
niu i liczeniu, niskie kwalifikacje zawodowe, brak ciągłości zatrudnienia, niska 
samoocena, niskie poczucie pewności siebie, niska motywacja do poszukiwania 
zatrudnienia, problemy ze zdrowiem, uzależnienia od środków odurzających, 
ubóstwo i długi finansowe, brak stałego miejsca zamieszkania, bezdomność. 

W związku z powyższym zazwyczaj każda skuteczna interwencja resocjali-
zacyjna będzie wymagała pomocy sprawcy przy rozwiązaniu wielu życiowych 
problemów. 

Podstawowym celem edukacji jest uzupełnienie brakującego wykształce nia 
oraz przygotowanie do zawodu na różnym poziomie zaawansowania. Machel 
(1994) zwraca uwagę na to, że szkoła w zakładzie karnym z jednej strony sprzyja 
dowartościowaniu się skazanych poprzez skończenie szkoły i zdobycie zawodu, 
co powinno ułatwić ich readaptację społeczną po wyjściu z zakładu karnego. 
Z drugiej strony skazani kształtują w sobie pewne pożądane cechy osobowości 
w związku z tym, że są poddani treningowi szkolnemu, gdzie obowiązuje spo-
kój, praca nad sobą, zdyscyplinowanie, pełnienie pewnych funkcji szkolnych 
itp. Szkoła stymuluje osoby skazane do wyznaczenia sobie nowych, społecznie 
akceptowanych celów życiowych, dzięki czemu skazani dostrzegają, że cele te 
mają pewną wartość, dla której warto się aktywizować. 

Jednym z podstawowych celów w resocjalizacji jest zmiana lub eliminacja 
antyspołecznych zachowań. Obok pracy nad psychologicznym problemem 
sprawcy leżącym u podstaw niewłaściwego zachowania zazwyczaj istnieje do-
datkowa potrzeba skupienia się na treningu umiejętności społecznych oraz 
konstruktywnego radzenia sobie z uczuciami. 

Bywa tak, że mimo prawidłowego wglądu w siebie i zdolności analitycznych 
sprawcy nie radzą sobie na poziomie behawioralnym. Wówczas najczęściej 
okazuje się, że w swoim repertuarze zachowań nie posiadają konstruktywnych 
umiejętności społecznych. Takim osobom oferowane są treningi umiejętności 
społecznych, na których będą uczyły się i ćwiczyły deficytowe umiejętności. 
Treningi poszerzają krąg nowych umiejętności przydatnych w kontaktach mię-
dzyludzkich. Ponadto kształtują one u trenujących pewnego rodzaju biegłość 
w poruszaniu się po nowych, wieloznacznych sytuacjach społecznych. Przeja-
wia się ona w elastycznym korzystaniu z dotychczasowych doświadczeń i wie-
dzy w celu rozwiązania bieżących problemów. Sprawcy przestępstw często nie 
dysponują bogatym repertuarem skutecznych rozwiązań, z których mogliby 
korzystać w trudnych sytuacjach życiowych.

Trenowanie umiejętności społecznych wraz z kontrolą złości sprzyja rów-
nież zwiększeniu prawdopodobieństwa uzyskania pracy i jej utrzymania. 

Praca jest jedną z podstawowych metod resocjalizacyjnych oraz celów for-
mułowanych w resocjalizacji sprawców. Praca jest zasadniczym elementem ży-
cia ludzkiego. Zatrudnienie w zakładzie karnym jest przejawem zasady normal-
ności, gdyż jest uznaniem tej samej normy, która obowiązuje poza więzieniem. 
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Praca ma walory resocjalizacyjne wówczas, kiedy powoduje u więźnia pożądane 
zmiany, np. eliminuje aspołeczne nawyki, a kształtuje pożądane, wytwarza potrze-
bę pracy, których to zachowań więzień dotychczas nie miał, więc „włóczył się”, 
kradł itp. Wówczas mówimy o wychowaniu do pracy (Machel, 1994). U niektó-
rych ludzi należy wykształcić pewne cechy, takie jak: dokładność, systematycz-
ność, obowiązkowość, szacunek dla pracy innych; trzeba też zmienić styl myśle-
nia, że to właśnie praca, a nie przestępstwo jest sposobem na życie. Zazwyczaj 
dokonuje się to poprzez odpowiednio dobraną do sprawcy pracę. Jest to wycho-
wanie przez pracę (Machel, 1994). Chcąc podnieść resocjalizacyjną funkcję pracy, 
należy ją wspierać przy pomocy wpływu osobistego, przez kary i nagrody itp. 

Machel (1994) nawiązując do Petersa podkreśla, że z punktu widzenia wycho-
wania resocjalizacyjnego praca musi również spełniać pewne warunki, tj. musi być:

 ▪ społecznie pożyteczna i odpłatna,
 ▪ dostosowana do fizycznych i psychicznych możliwości więźnia i jego 

kwalifikacji, ewentualnie zainteresowań,
 ▪ dobrze zorganizowana, fachowo nadzorowana i zabezpieczona pod 

względem BHP,
 ▪ oceniana.

W niektórych przypadkach praca pozwala podtrzymać sprawność zawodo-
wą. Spełnia również funkcję ekonomiczną. 

Sprawiedliwość naprawcza

W modelu resocjalizacji skoncentrowanym na idei sprawiedliwości napraw-
czej można wyodrębnić trzy właściwości charakterystyczne dla tego podejścia. 

Pierwsza właściwość polega na uznaniu, że przestępczość jest czymś więcej 
niż tylko naruszeniem normy prawnej. Dlatego osoby pokrzywdzone przestęp-
stwem powinny mieć możliwość aktywnego działania, wyrażenia i reprezentowa-
nia własnego stanowiska. Po drugie, proces podejmowania decyzji wobec sprawcy 
powinien być przemyślany i uwzględniać cel, jakim jest budowanie konsensusu, 
dzięki któremu osoby pokrzywdzone będą mogły odzyskać kontrolę nad swoim 
życiem. Po trzecie, najważniejszym celem sprawiedliwości naprawczej powinno 
być naprawienie i zadośćuczynienie wyrządzonej krzywdy przez sprawcę.

Oceny efektywności podejmowanych inicjatyw z obszaru sprawiedliwości 
naprawczej można dokonywać koncentrując się na tym, która z form spra-
wiedliwości naprawczej pozwala osiągnąć najwyższy poziom satysfakcji wśród 
uczestników konfliktu. Podczas rozwiązywania konfliktu możemy mieć do czy-
nienia z trzema rodzajami satysfakcji:

 ▪ psychologiczną – gdy strony konfliktu mają możliwość zaspokojenia swo-
ich psychologicznych potrzeb, np. gdy osoba pokrzywdzona może zapy-
tać sprawcę o interesujące ją kwestie związane z czynem, a sprawca może 
wyjaśnić pewne okoliczności, czy też przeprosić,
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 ▪ materialną, gdy strony osiągnęły pewne porozumienie w kwestiach ma-
terialnych,

 ▪ proceduralną, gdy pomyślnie została zrealizowana cała procedura postę-
powania i zakończyła się ugodą.

Mało prawdopodobne jest, aby każda z tych satysfakcji mogła być w pełni 
osiągnięta. Zazwyczaj każda z nich zostaje uzyskana w większym lub mniejszym 
stopniu. 

Podstawową ideą sprawiedliwości naprawczej nie jest zredukowanie wskaź-
nika powrotu do przestępstwa. W związku z tym ponownie pojawia się py-
tanie, czy efekty resocjalizacyjne mogą być mierzone w oparciu o pośrednie 
efekty mogące przyczynić się do zredukowania powrotu do przestępstwa. 
W przypadku modelu resocjalizacji bazującego na sprawiedliwości naprawczej 
wskaźnikiem uzyskanego efektu resocjalizacyjnego jest poziom uzyskanej sa-
tysfakcji będącej wynikiem podjętej interwencji. Jak już wspominałem, pojawia 
się pytanie o zasadność oceniania podejmowanych interwencji resocjalizacyj-
nych w związku z celami, które wprost nie zakładają zredukowania wskaźnika 
recydywy. Jakkolwiek istnieją badania (Herman, Strang, Woods, 2000), które 
wskazują, że rozsądnym jest przypuszczenie, że jeśli sprawca okaże szczerą 
skruchę, to można spodziewać się mniejszego prawdopodobieństwa dalszego 
popełniania przestępstw przez tą osobę. Herman i współpracownicy (2000) 
porównali grupę sprawców, którzy uczestniczyli w rozwiązaniu sporu w ra-
mach inicjatyw sprawiedliwości naprawczej ze sprawcami, którzy uczestniczyli 
w tradycyjnym procesie sądowym bez elementów sprawiedliwości naprawczej. 
W badaniu uczestniczyło cztery rodzaje sprawców: osoby kierujące samocho-
dem pod wpływem alkoholu, nieletni dokonujący kradzieży w sklepach, nieletni 
sprawcy popełniający czyny przeciwko mieniu, sprawcy przestępstw z użyciem 
siły w wieku poniżej 30 lat. Po upływie roku zaobserwowali oni 38% spadek 
powrotu do przestępstw wśród sprawców przestępstw z użyciem siły. Jednak 
interwencje te nie sprawdziły się wobec sprawców z pozostałych trzech grup. 
Wśród osób kierujących samochodem pod wpływem alkoholu wskaźnik po-
wrotu do przestępstwa nawet wzrósł o 6%. 

Z przedstawionych powyżej wyników badań można wywnioskować, że war-
to powtarzać tego rodzaju badania w różnych warunkach z różnymi rodzajami 
sprawców. Natomiast trzeba być świadomym, że operacjonalizacja takich ba-
dań jest złożona i niestety uzyskane wyniki nie zawsze będą mogły być bezpo-
średnio porównywane z wynikami z innych badań, chociażby z tego powodu, 
że osoby pokrzywdzone mogą nie chcieć dodatkowych kontaktów ze sprawcą 
w ramach inicjatyw sprawiedliwości naprawczej. 

Z przeprowadzonej przez Bonta i innych (2002) metaanalizy międzynarodo-
wej literatury wynika, że u osób, które uczestniczyły w programach związanych 
ze sprawiedliwością naprawczą dochodzi do spadku powrotu do przestępstwa 
między 2% a 8%. 
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W analizowanych przez nich badaniach istniały pewne niedoskonałości me-
todologiczne. Na przykład w żadnym z analizowanych badań nie było doboru 
losowego do badanej populacji, ani precyzyjnie zastosowanej i kontrolowanej 
metody matchingu (doboru do grupy kontrolnej poprzez tworzenie par osób 
o zbliżonych właściwościach). Z tych powodów nie można wykluczyć, że uzy-
skane efekty mogą być rezultatem braku ścisłego przestrzegania pewnych zasad 
metodologicznych. 

Konkluzje dotyczące podnoszenia efektywności oddziaływań 
resocjalizacyjnych

W dalszym ciągu istnieje konieczność poszukiwania dowodów świadczących 
o skuteczności podejmowania różnych oddziaływań resocjalizacyjnych. Wie-
dza na ten temat nie tylko w Polsce jest niewystarczająca. Z zaprezentowanych 
w artykule badań wynika, że jak dotąd różnice między określonymi typami 
oddziaływań resocjalizacyjnych są stosunkowo niewielkie, zwłaszcza jeśli do-
datkowo uwzględnimy różnorodne zmienne, na przykład demograficzne, czy 
historię przestępczą osób badanych. Nie oznacza to, że nie należy podejmować 
wysiłków w celu doskonalenia praktyki orzekania i realizowania środków reso-
cjalizacyjnych. 

Zapewne spadek wskaźnika powrotu do przestępstwa jest osiągany między 
innymi przez zmieniającą się praktykę orzekania i wykonywania środków reso-
cjalizacyjnych. Również ze względów humanitarnych, jak i finansowych warto 
podejmować badania naukowe z tego zakresu chociażby dla tych kilku procent 
osób, które nie powracają do przestępstwa. Każda osoba powracająca do prze-
stępstwa jest źródłem wielu kosztów, jakie ponosi społeczeństwo chociażby na 
etapie postępowania sądowego oraz później, np. w związku z kosztami zwią-
zanymi z orzeczoną karą pozbawienia wolności. Powracanie do przestępstwa 
wiąże się z często niepoliczalnymi osobistymi kosztami związanymi z popełnio-
nym przestępstwem, zwłaszcza po stronie osoby pokrzywdzonej. W sytuacji, 
gdy jeden z rodziców zostaje umieszczony w zakładzie karnym również rodzina 
sprawcy ponosi finansowe i osobiste konsekwencje jego uwięzienia. 

Z zaprezentowanych w tym artykule badań wynika, że quasi-eksperymental-
ne metody, które najczęściej są stosowane do oceny efektów podejmowanych 
interwencji resocjalizacyjnych, okazują się niewystarczające. W sytuacji, gdy 
dokonujemy celowego doboru osób do grupy kontrolnej, zazwyczaj pojawia-
ją się pytania co do adekwatności dobranych osób. Natomiast ze względów 
etycznych i praktycznych badania dotyczące obszaru resocjalizacji, w których 
dobór do grup badawczych został dokonany w sposób losowy bardzo rzadko 
są realizowane. 

Z punktu widzenia praktyki, godnym uwagi sposobem oceny efektywno-
ści podejmowanych oddziaływań resocjalizacyjnych jest przyjęta przez badaczy 
z krajów anglosaskich strategia polegająca na wykorzystywaniu w badaniach na-
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ukowych „wirtualnej” grupy kontrolnej. Tworzona jest ona przy pomocy tech-
niki statystycznego modelowania, dzięki której oblicza się oczekiwany wskaźnik 
powrotu do przestępstwa uwzględniając demograficzne i kryminogenne właś-
ciwości sprawcy.

Tego rodzaju badania pozwalają na kontrolowanie wyłącznie osób, którym 
udowodniono popełnienie przestępstwa. Ponadto pozwolą również opisać do-
datkowe kwestie, takie jak czas powrotu do przestępstwa, czy wagę kolejnych 
popełnionych przestępstw. 

W brytyjskich badaniach podjętych przez Deering i współpracowników 
(1996) dokonano porównania dwóch grup złożonych z losowo dobranych osób 
badanych. Populacja osób była stosunkowo niewielka (2 grupy po 30 osób). 
W pierwszej grupie znajdowały się osoby, wobec których zastosowano wy-
łącznie dozór kuratora, a w drugiej znajdowały się osoby, wobec których obok 
dozoru kuratora zastosowano również interwencje poznawczo-behawioralne. 
Okazało się, że jedna trzecia z 30 osób z drugiej grupy nie wytrwała do końca 
dozoru. Badanie to zwraca uwagę na istniejący problem niekończenia i niewy-
wiązywania się z nakładanych obowiązków na sprawców podczas dozoru. 

Podobna sytuacja miała miejsce w badaniach mających na celu dokonanie 
charakterystyki osób przerywających terapię uzależnień na stacjonarnym od-
dziale terapii uzależnień (Breska, Opora, 2012). W 2011 roku 283 pacjentów 
uczestniczyło w odwykowej terapii uzależnień. Z czego 78 osób przerwało te-
rapię z różnych powodów, co stanowi 28% badanej populacji. Podczas bada-
nia przeanalizowano 73 historie pacjentów przerywających terapię. Pięć historii 
chorób zostało pominiętych, ze względu na trudności z dotarciem do historii 
choroby, które prawdopodobnie znajdowały się w innych oddziałach szpitala 
w związku z ponowną hospitalizacją pacjenta.

Program terapii obejmował 9 tygodni. Pacjenci najczęściej przerywali tera-
pię w trzecim lub czwartym tygodniu terapii. W każdym z tych tygodni 17% 
przerwało terapię. W 30,1% przerwanie terapii wiązało się z naruszeniem regu-
laminu oddziału. Natomiast w 64% pacjenci zrezygnowali na własny wniosek. 

Przytoczone badania sugerują, że być może istnieją inne ważniejsze trud-
ności, jakimi należy się zająć, zanim sprawca lub osoba uzależniona zostanie 
skierowana do programu poznawczo-behawioralnego. 

Kolejną konkluzją powstałą na bazie przedstawionych rozważań jest suge-
stia podkreślająca, że przy podejmowaniu podobnych do omówionych badań 
warto pamiętać o podstawowej zasadzie metodologii, że to specyfika i natura 
pytań badawczych determinuje specyfikę procedury badawczej oraz naturę me-
tod i narzędzi wykorzystywanych podczas realizacji projektu. Losowy dobór do 
grupy może być odpowiednim sposobem oceny efektów w wyniku zastosowa-
nia pojedynczej interwencji resocjalizacyjnej, lecz takie badania same w sobie 
nie udzielą nam ostatecznej odpowiedzi na pytanie, co faktycznie spowodowało 
ten efekt. Losowy dobór do grupy sprawdza się w laboratoriach eksperymen-
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talnych, gdzie podejmowane interwencje są jednolite i pozostałe potencjalne 
wpływy są utrzymywane na tym samym poziomie – wówczas możemy mó-
wić o wysokiej wewnętrznej wiarygodności badania. Oczywiście zarzutem for-
mułowanym wobec takich badań jest fakt, że jeśli jakiś efekt został uzyskany 
w sztucznie wyizolowanych warunkach eksperymentalnych, to wcale nie ozna-
cza, że pojawi się on również w naturalnych warunkach. Jeśli mamy do czynie-
nia z rozbieżnością między zachowaniem się człowieka w warunkach ekspe-
rymentalnych w porównaniu z zachowaniem w naturalnych jego warunkach, 
wówczas mówimy o braku lub niskiej zewnętrznej wiarygodności badania. 

W obszarze badań nad efektywnością resocjalizacyjną bardzo trudne jest 
osiągnięcie wewnętrznej wiarygodności. Chociażby ze względu na osobiste 
właściwości sprawców i ich doświadczenia wynikające z uprzednio podejmo-
wanych wobec nich interwencji. Także różne kombinacje interwencji resocjali-
zacyjnych oraz zróżnicowana ich ilość i kolejność stosowania owocuje różnymi 
efektami. 

Z kolei dążąc do prostego wyjaśnienia i chęci nadmiernego kontrolowa-
nia czynników mających potencjalny wpływ na efekt resocjalizacyjny może-
my utracić wiedzę na temat czynników, które faktycznie najlepiej sprawdzają 
się w pracy resocjalizacyjnej oraz pominąć istotne informacje (np. wobec kogo 
oraz w jakich okolicznościach określone oddziaływania resocjalizacyjne są sku-
teczne). Zwłaszcza, że w wielu przypadkach tam, gdzie uzyskany został efekt 
resocjalizacyjny decydujące znaczenie mogła mieć relacja między wychowawcą 
a podopiecznym (Gelso, Hayes, 2004 ). W takiej sytuacji nie byłoby rozsądnym 
ograniczanie naszego pojmowania na temat tego, co się sprawdza w resocjaliza-
cji do kilku doniesień z badań. 

Z literatury przedmiotu wynika, że większość efektywnych inicjatyw resocja-
lizacyjnych wykorzystuje poznawczo-behawioralne programy resocjalizacyjne 
(Kazdin, Weisz, 2006). W większości badań nad efektywnością resocjalizacyjną 
zgodnie wskazuje się na obecność oddziaływań poznawczo-behawioralnych. 
W związku z tym interwencje tego typu można uznać za jeden z ważniejszych 
czynników decydujących o pozytywnych efektach w pracy resocjalizacyjnej 
(McGuire, 1995). 

Warto również zwrócić uwagę na fakt, że sprawcy zazwyczaj mają więcej niż 
tylko jeden problem mogący być źródłem ponownej przestępczości. W związ-
ku z tym wielu z nich potrzebuje zróżnicowanej pomocy. 

Dodatkowo uwzględniając specyfikę sprawców należy podejmować oddzia-
ływania motywujące ich do dokonywania zmiany w swoim funkcjonowaniu, 
a także później zachęcać ich do kontynuowania życia wolnego od zachowań 
antyspołecznych. 

Nie każda interwencja przynosi pożądany skutek wobec każdej osoby. 
Z tego powodu kryteria doboru do programu resocjalizacyjnego powinny być 
ściśle określone tak, aby był pewien balans między zamierzonym wpływem od-
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działywań a dopasowaniem treści i struktury programu do stylu uczenia się 
sprawcy (zdolności percepcyjnych). Oczywiście oddziaływania resocjalizacyjne 
powinny być realizowane przez dobrze przygotowany i wyposażony personel 
pedagogiczny. 

Realizowane programy poznawczo-behawioralne mają również pewne ogra-
niczenia. Głównie dotyczą one tego, że nie każdy kończy rozpoczęty program 
oraz wiele osób nawet odmawia uczestniczenia w tego rodzaju programach. 
Jeśli udało by się zwiększyć procent osób podejmujących terapię i kończących 
ją, byłby to istotny postęp w zakresie oddziaływań resocjalizacyjnych. Intere-
sującym pytaniem jest, czy różnice w zakresie powrotu do przestępstwa przez 
osoby kończące programy resocjalizacyjne i osoby przerywające je są faktyczne, 
czy są wynikiem określonego doboru do grupy badawczej. 

Zwiększenie restrykcji w celu przymuszania sprawców do podejmowania 
i kończenia terapii nie powinno być sposobem do osiągania wyższego wskaź-
nika osób kończących programy resocjalizacyjne. Wówczas wzrosłaby liczba 
osób, które uległy tzw. pozornej resocjalizacji i mielibyśmy do czynienia ze 
sztucznie wymuszonym kończeniem programów resocjalizacyjnych. 

Wyzwaniem dla praktyków i badaczy, którzy chcieliby poznać to, co przy-
nosi pozytywne efekty w resocjalizacji, jest równoległe uwzględnianie wpływu 
programów resocjalizacyjnych oraz indywidualnych właściwości samego wy-
chowawcy. Oczywiście programy resocjalizacyjne są istotne, lecz stanowią jedy-
nie pewną część oddziaływań resocjalizacyjnych.

Jeśli chcemy, aby realizowane oddziaływania resocjalizacyjne były efektywne, 
to wszystkie elementy przynoszące jakiekolwiek pozytywne efekty powinny być 
powiązane z całościowym procesem wychowania resocjalizacyjnego, a nie tylko 
stanowić wyizolowany element uwzględniający jedynie wybrany aspekt funkcjo-
nowania człowieka. 

Poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, co sprawdza się w pracy resocjaliza-
cyjnej, nie powinno dotyczyć wyłącznie kwestii związanych z wykonywaniem 
orzeczeń sądu, lecz także polityki karania. Na przykład ważna jest również 
społeczna dyskusja nad stosowaniem kary pozbawienia wolności jako metody 
eliminowania powrotu do przestępstwa oraz poszukiwania alternatywy wobec 
kary pozbawienia wolności. Kwestia ta również nie powinna być pomijana, ale 
wciąż dyskutowana przez polityków. Zwłaszcza, że kara pozbawienia wolności 
nie jest najlepszym sposobem eliminowania przestępczości, a kraje mające wy-
soki wskaźnik inkarceracji charakteryzują się jednocześnie wysokim wskaźni-
kiem przestępczości (Hederman, 2006).

Ewaluacja oddziaływań z zakresu sprawiedliwości naprawczej wskazuje, że 
istnieją inne możliwości reagowania na przestępstwo oraz oceniania efektyw-
ności resocjalizacyjnej podejmowanych oddziaływań wobec sprawców. W przy-
padku sprawiedliwości naprawczej za korzyści nie tylko przyjmuje się brak 
powrotu do przestępstwa. Istotne są również dodatkowe korzyści w postaci 
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osiągniętej satysfakcji przez strony konfliktu, będące wynikiem podejmowanych 
oddziaływań pojednawczych.

Resocjalizacyjna praca ze sprawcami nad zrozumieniem konsekwencji ich 
zachowania dla siebie i innych, jednocześnie sprzyja poprawie ich podstawo-
wych umiejętności społecznych, co może przełożyć się na zwiększenie praw-
dopodobieństwa uzyskania zatrudnienia i utrzymania podjętej pracy. Tak więc 
jeśli nawet praca resocjalizacyjna natychmiast nie powstrzyma lub nie spowo-
duje całkowitej zmiany postawy z antyspołecznej na prospołeczną u większości 
sprawców, to w pewnym stopniu może ona zmniejszyć wskaźnik powrotu do 
przestępstwa lub odroczyć je w czasie. 

Oddziaływania resocjalizacyjne mogą również przyczyniać się do zaniecha-
nia przez sprawcę podejmowania kolejnych zachowań antyspołecznych poprzez 
podtrzymywanie pozytywnych relacji społecznych sprawcy z innymi ludźmi, 
stwarzanie sprawcy możliwości pozytywnej aktywności i wniesienie własnego 
wkładu w życie społeczeństwa, a także umożliwienie osobom popełniającym 
przestępstwa stanie się kimś więcej niż tylko byłym przestępcą. 
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Piotr Stępniak

OCENA SPOSOBÓW WYKONANIA KARY
POZBAWIENIA WOLNOŚCI W ASPEKCIE
PORÓWNAWCZYM POLSKO-FRANCUSKIM.
POMIĘDZY SYSTEMEM A PROGRAMEM
INDYWIDUALNYM 

Artykuł stanowi próbę porównania sposobów wykonywania kary pozbawie-
nia wolności w dwóch krajach Unii Europejskiej, tj. Francji i Polsce. Unowo-
cześnianie polskiego prawa karnego wykonawczego wymaga poznania rozwią-
zań, które sprawdzają się w innych krajach. Skłania to do refleksji nad rozwią-
zaniami krajowymi, pokazuje co jest w nich dobre, co zaś wymaga ewentualnej 
korekty. 

Pretekstem do podjęcia wskazanego problemu jest upływ ponad 12 lat od 
chwili wejścia w życie Kodeksu karnego wykonawczego. Z takiej perspekty-
wy czasowej interesujące jest porównanie jego rozwiązań oraz doświadczeń 
z opartej na nich praktyki z rozwiązaniami i doświadczeniami innych krajów, 
zwłaszcza bliskich kulturowo, o zbliżonym poziomie rozwoju. Krajów takich 
jest wiele (praktycznie są to np. wszystkie kraje Unii Europejskiej). Przedmio-
tem porównań może być więc każdy z nich. Autorowi opracowania jednak naj-
lepiej znane są rozwiązania francuskie, tak więc to one stanowić będą punkt 
odniesienia do dalszych rozważań we wskazanym wyżej zakresie. 

Uwaga skupiona zostanie przede wszystkim na porównaniu stanowisk dok-
trynalnych, a także idących w ślad za nimi, najważniejszych rozwiązań usta-
wowych, określających sposoby wykonania kary pozbawienia wolności w obu 
krajach. 

Porównując je niejako z „lotu ptaka”, można już na wstępie bez większego 
trudu stwierdzić, że zarówno ich logika, jak i konkretne jego elementy są wy-
raźnie zróżnicowane. Podstawą procesu wykonawczego w Polsce są jednolite 
dla wszystkich kar pozbawienia wolności systemy jej wykonania, wywiedzione 
z zasady indywidualizacji oddziaływań.

Z kolei ustawodawstwo francuskie sposób wykonania kary uzależnia od jej 
rodzaju. Tak więc kryterium jego zróżnicowania nie ma charakteru podmioto-
wego, tak jak w ustawodawstwie polskim, lecz przedmiotowy. 
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Podstawowym elementem tego sposobu jest określenie całokształtu warun-
ków życia w zakładzie karnym, które francuska doktryna prawa karnego wyko-
nawczego nazywa reżimem więziennym1. Jest on wspólny dla kar kryminalnego 
pozbawienia wolności, orzekanych za zbrodnie oraz poprawczego pozbawienia 
wolności, orzekanego za występki. Elementami reżimu więziennego są zatem 
warunki urządzenia życia więziennego, prawa i obowiązki skazanego, system 
dyscyplinarny, środki i metody oddziaływań penitencjarnych, a także tzw. syste-
my uwięzienia. 

Na warunki życia więziennego składają się: porządek w zakładzie i reżim 
dyscyplinarny, a także środki oddziaływań, mające prowadzić do ponownego 
włączenia skazanych do społeczeństwa. Są to zarówno środki sprzyjające włą-
czaniu ekonomicznemu (nauka zawodu, praca), jak i rozwijające osobowość 
(zajęcia socjoklulturalne, korzystanie z biblioteki, radia, telewizji, zajęcia spor-
towe, czytanie prasy i książek, udział w spektaklach, możliwość indywidualne-
go urządzenia celi, własna odzież itp.). Uzupełniają je jeszcze środki służące 
respektowaniu osoby skazanego (w sferze fizycznej – spacery, opieka lekarska, 
leczenie odwykowe itp.; w sferze moralnej – odwiedziny, korespondencja itp.).

Jak zatem widać, sposób określenia tych warunków przypomina polskie roz-
wiązania w tym zakresie. Są one jednak jednolite dla wszystkich skazanych. 

Zasadą jest to, że z osadzonymi negocjuje się indywidualne programy odby-
wania kary, przypominające programy układane w ramach polskiego systemu 
programowanego oddziaływania. Zasadnicza różnica polega jednak na tym, że 
w systemie francuskim prawo do indywidualnego programu mają wszyscy ska-
zani, zaś przystąpienie do niego jest zawsze dobrowolne. 

Podstawowy zespół warunków reżimu więziennego uzupełnia przy karach 
kryminalnych tzw. okres bezpieczeństwa, stosowany w pierwszym okresie jej 
wykonywania, a także możliwość odbywania kary w formie półwolnościowej 
w okresie ostatnim (tzw. kara urządzona). 

W formie kary urządzonej (amenagement de la peine) można także wykonywać 
– i to już od samego ich początku – poprawcze kary pozbawienia wolności. Są 
one jednak wyraźnie bardziej rozbudowane (warunki półwolnościowe, umiesz-
czenie na zewnątrz zakładu, np. w hotelu, internacie, itp., dozór elektroniczny). 
Aksjologiczną podstawą stosowania form kary urządzonej jest zasada persona-
lizacji, stanowiąca francuski odpowiednik polskiej zasady indywidualizacji.

Przy formułowaniu wstępnych uwag do rozważań na temat sposobu wy-
konania kary pozbawienia wolności, należy się jeszcze nieco dokładniejsza in-
formacja o tzw. okresie bezpieczeństwa (periode de surete). Jest on oryginalnym 
rozwiązaniem francuskim. Stosuje się go tylko w przypadku kryminalnych kar 
pozbawienia wolności, wyjątkowo przy karach poprawczych, jeśli ich wymiar 
jest wyższy od lat 5, co zdarza się we Francji rzadko. 

1 Por. J. Larguier, Criminologie et sciences penitentiaires, Paris 2005, s. 152. 
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Jak wynika z treści art. 132-23 Code Pénal oraz art. 720-2 Code de Procédure 
Pénale, istotą okresu bezpieczeństwa jest odebranie skazanemu w tym czasie 
niektórych jego praw, nazywanych niekiedy w literaturze francuskiej wolnoś-
ciami2 (libertes). Chodzi tu o prawo do ubiegania się o: zawieszenie wykonania 
bądź podziału kary pozbawienia wolności na mniejsze frakcje, które byłyby 
wykonywane kolejno (suspension ou fractionnement de la peine), umieszczenia na ze-
wnątrz więzienia (placement a l’exterieur), przepustek (permission de sortir), warunki 
półwolnościowe (semi-liberté), zwolnienie warunkowe (liberation conditionnelle).

Takie rozwiązanie przypomina zatem, chociaż tylko w pewnym stopniu, pol-
skie unormowania w zakresie różnych okresów odbywania kary pozbawienia 
wolności, określające jaką część tej kary skazany musi odbyć, aby uzyskać wa-
runkowe przedterminowe zwolnienie, bądź przepustkę3. 

W doktrynie francuskiej uwidacznia się stanowisko, że w okresie tym realizo-
wana jest wyłącznie funkcja izolacji i odstraszania4. Wynika zresztą z tego ciekawy 
wniosek, iż w ujęciu doktrynalnym funkcje wykonania kary pozbawienia wolności 
mogą mieć charakter dynamiczny, tak więc zmieniać się w procesie wykonawczym 
w zależności od ściśle określonych przez sąd jego stadiów. Takiego stanowiska dok-
tryna polska nie prezentuje, do jego konstruowania nie daje zresztą podstaw treść 
art. 67 § 1 Kodeksu karnego wykonawczego. 

O okresie bezpieczeństwa orzeka sąd w chwili skazania. Materialne prze-
słanki wskazuje art. 132-23 Code Pénal. Są to:

1. skazanie na karę pozbawienia wolności bez warunkowego jej zawieszenia,
2. długość kary wynosi co najmniej 10 lat,
3. popełnienie szczególnego rodzaju przestępstw określonych przez prze-

pisy prawa (np. ciężkie morderstwo, niektóre formy stręczycielstwa).

Jak zatem z tego wynika, okres bezpieczeństwa jest orzekany w przypadku 
skazań za zbrodnie i to obligatoryjnie (art. 132-32 Code Pénal). J. Larguier na-
zywa ten jego rodzaj „okresem bezpieczeństwa z mocy prawa” (periode de surete 
de plein droit)5. Jego długość wynosi połowę orzeczonej kary, zaś w przypadku 
2 Por. np. J.P. Cere, La consecration des droits de detenus, [w:] Problemes politique et sociaux. Prisons, “Perma-
nence d’un debat” 2004, nr 920, s. 21; Także tego autora: Le droits des detenus sous la Cinquieme Repub-
lique: de rels progres?, “Revue francaise d’administration publique” 2007, nr 4, s. 424. 
3 Charakterystycznym jednak jest, że autorzy polskich podręczników prawa karnego wykonawczego, 
np. Z. Hołda i J. Hołda, S. Lelental, S. Pawela, okres ten wskazują tylko jako materialną przesłankę 
warunkowego przedterminowego zwolnienia, nie zaś jako okres, w którym stopień izolacji, czy też za-
kres korzystania z niektórych praw zostają ograniczone. S. Pawela nazywa go wręcz tylko „progiem”. 
Podobnie ujmują go komentatorzy prawa karnego (por. np. Kodeks karny. Komentarz pod red. 
O. Górniok., Warszawa 2004, s. 272-273). Wynika z tego, że znaczenie tego okresu w polskim prawie 
karnym jest odmienne niż we francuskim. W tym ostatnim bowiem, stanowi on specyficzny, szcze-
gólny przedział czasowy, w którym kara pozbawienia wolności wykonywana jest w sposób szczególny, 
cechujący się dużym jego obostrzeniem. Por. Z. Hołda, J. Hołda, Prawo karne wykonawcze, Zakamycze, 
Kraków 2004, s. 199; S. Lelental, Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2012, 
s. 643-645; S. Pawela, Prawo karne wykonawcze, Warszawa 2007, s. 231.
4 J. Larquier, Droit penal general, Paris 2009, s. 167; J. Pradel, Droit penal general, Paris 2007, s. 203.
5 J. Larquier, Criminologie…, op. cit., s. 145.
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kary dożywotniego pozbawienia wolności – 18 lat. Warto jednak zauważyć, że 
przepis art. 132-32 Code Pénal przewiduje możliwość podniesienia tej długości 
odpowiednio do 2/3 wymiaru kary lub też 22 lat, jak również możliwość skró-
cenia jego granic ustawowych. 

Poza wskazanym wyżej „okresem bezpieczeństwa z mocy prawa”, J. Larguier 
wyróżnia także „okres wynikający z decyzji sądu” (periode de surete decidee par la juri-
diction). Jego orzeczenie ma zawsze charakter fakultatywny6. Można go stosować 
w przypadku skazania za inne zbrodnie niż wskazane przykładowo powyżej, a tak-
że za występki jeżeli kara pozbawienia wolności orzeczona była w wymiarze 5 lat 
lub więcej, bez warunkowego zawieszenia jej wykonania (art. 132-32 Code Pénal). 

W odróżnieniu od okresu pierwszego typu, a więc orzekanego obligato-
ryjnie, długość okresu fakultatywnego nie jest określona w sposób sztywny. 
Powoływany przepis ustala tylko maksymalną długość takiego okresu, która 
wynosi 2/3 kary, jeżeli jest ona określona w swoim wymiarze, bądź też 22 lata 
w przypadku skazania na dożywotnie pozbawienie wolności. 

Efektem wskazanych wyżej ograniczeń jest wyeksponowanie izolacyjnej funk-
cji kary. Trzeba jednak pamiętać, że okres bezpieczeństwa orzekany jest w przy-
padku skazania za najpoważniejsze przestępstwa. Jego orzeczenie rozbija okres 
wykonywania kary pozbawienia wolności na 2 podokresy: pierwszy – stricte izola-
cyjny, w którym zakres swobód skazanego zostaje ograniczony do minimum oraz 
drugi – post-izolacyjny, w którym ulega on odpowiedniemu zwiększeniu poprzez 
możliwość korzystania z takich swobód i ulg w wykonywaniu kary, aż do takich 
form: jak przepustki warunki półwolnościowe oraz zwolnienie warunkowe7. 

W uzupełnieniu wszystkiego, co powiedziano dotychczas, należy jeszcze 
podać, że podstawą oddziaływań penitencjarnych jest w Polsce tzw. wolna pro-
gresja, z której ustawodawstwo francuskie, wskutek licznych jej wad, o których 
będzie mowa w dalszym ciągu, ostatecznie zrezygnowało jeszcze w roku 1975 r. 

Po tych koniecznych uwagach wprowadzających, określających obszar roz-
ważań w tym artykule, pora na bardziej szczegółową analizę wskazanych wyżej 
najważniejszych zagadnień wykonawczych. Analiza ta będzie miała na celu nie 
tylko ich porównanie, lecz także próbę krytycznej oceny z punktu widzenia 
dotychczasowych doświadczeń praktycznych, a także europejskich standardów 
postępowania z więźniami. 

Należy ją rozpocząć od porównania treści zasady indywidualizacji i perso-
nalizacji. 

Jak podaje się zgodnie w polskiej doktrynie prawa karnego wykonawcze-
go, zasada indywidualizacji jest fundamentem oddziaływań penitencjarnych8. 

6 Ibidem, s. 146. 
7 Ibidem, s. 147.
8 T. Szymanowski, Z. Świda, Kodeks karny wykonawczy. Komentarz. Ustawy dodatkowe, akty wykonawcze, 
Warszawa 1998, s. 153; S. Lelental, Kodeks karny wykonawczy…, op. cit., s. 317-319; S. Pawela, Prawo karne 
wykonawcze, op. cit., s. 168 i n.; J. Hołda, Z. Hołda, Prawo karne wykonawcze, op. cit., s. 162-164. 
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Jest ona realizowana m.in. poprzez określenie przez Kodeks karny wykonawczy 
systemów wykonania kary pozbawienia wolności. 

Polskiej zasadzie indywidualizacji odpowiada francuska zasada persona-
lizacji. Aksjologia obu zasad jest podobna. Zakłada ona poszanowanie praw 
ludzkich skazanych, humanitarne, godne, sprawiedliwe i zindywidualizowane 
ich traktowanie, ochronę społeczeństwa przed przestępczością, współdziałanie 
w realizacji zadań polityki karnej, minimalizację społecznych kosztów wykony-
wania kar”9.

Porównując ich treść, można jednak ocenić, że uwidaczniają się w nich 
wyraźne różnice. Personalizacja jest bowiem unowocześnionym wariantem 
zasady indywidualizacji oddziaływań penitencjarnych i ma wymiar wyłącznie 
podmiotowy. S. Lelental zwraca jednak uwagę, że polskie ustawodawstwo wy-
konawcze posługuje się terminem indywidualizacja tylko w odniesieniu do jej 
form instytucjonalnych10. Różni to ją wyraźnie od zasady francuskiej i wynika 
z treści przepisu art. 67 § 2 k.k.w. Wymienia on dwie z takich form, tj. systemy 
wykonania kary oraz rodzaje i typy zakładów karnych. Poza tym według tego 
Autora taką formą jest klasyfikacja skazanych11. Można zatem ocenić, że zasada 
indywidualizacji oddziaływań wykazuje się dużym stopniem ogólności i polega 
na dość schematycznym, obowiązkowym podziale wszystkich osadzonych na 
różne kategorie urzędowe i to bez względu na wymiar kary12. 

W odróżnieniu od tego, zasada personalizacji odnosi się przede wszystkim 
kar średnio- i długoterminowych, jak również form kary urządzonej (pozaza-
kładowych), jeśli stosuje się je w końcowym etapie wykonywania takich kar. 
Jak wskazują M. Herzog-Evans13, J. Larguier14, z zasady personalizacji wyni-
ka obowiązek uwzględniania „ewolucji osobowości skazanego” (evolution de la 
personalite) oraz „jego sytuacji” (situation du condamne). Wymaga tego koniecz-
ność dostosowania zarówno samej kary, jak i procesu jej wykonywania do cech 
i właściwości osobistych przestępcy. Chodzi o uwzględnienie zmian w jego oso-
bowości, jakie zaszły w trakcie trwającego nieraz długo postępowania karnego, 
w tym również postępowania wykonawczego. Często w jego trakcie stał się on 
innym człowiekiem15. 

Warto podkreślić, że francuska doktryna wykonawcza kontestuje sens sto-
sowania zasady personalizacji do kar krótkoterminowych. We Francji są nimi 
kary w przedziale od 1 do 3 miesięcy pozbawienia wolności, a więc wyraźnie 

9 Projekt kodeksu karnego wykonawczego wraz z uzasadnieniem. Wkładka do zeszytu 7-8/1994 „Państwa 
i Prawa”, Warszawa 1994, s. 65.
10 S. Lelental, Kodeks karny wykonawczy…, op. cit., s. 318.
11 Ibidem, s. 317.
12 Szczegółowe rodzaje kategorii osadzonych wskazuje Regulamin, np. P 1.
13 M. Herzog-Evans, Droit de l’execution des peines, Paris 2007, s. 48. 
14 J. Larguier, Criminologie…, op. cit., s. 177.
15 P.V. Tournier, L’execution des peines, [w:] Crime et securite. L’etat de savoirs, Praca zbiorowa pod red. 
L. Muchelliegi i P. Roberta, Paris 2001, s. 358. 
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krótsze niż w Polsce16. Ponieważ przeważają one w orzecznictwie sądów, prze-
ważająca część skazanych opuszcza zakłady karne w okresie do 6 miesięcy od 
chwili osadzenia17. Stawia to pod znakiem zapytania sens bardziej planowych 
oddziaływań w tak krótkim okresie. Bez większego znaczenia jest więc to, czy 
opierałyby się one o indywidualne programy odbywania kary, czy też systemy 
jej wykonywania. 

Odmienne treści porównywanych zasad wywierają wyraźnie odmienne skut-
ki dla metodyki diagnozowania skazanych odbywających kary pozbawienia wol-
ności. W tym zakresie wskazać należy, że ustawodawstwo francuskie, rezygnuje 
z unormowania obowiązku opracowywania diagnozy w przypadku do skazań 
na kary w wymiarze do 1 roku.

Diagnozę wyjściową stawia się zatem we wszystkich karach w Polsce i dla 
kar powyżej 1 roku pozbawienia wolności we Francji. Kolejna różnica w tym 
zakresie polega na tym, że według ustawodawstwa polskiego, diagnozy nie po-
nawia się, oceniając na dalszych etapach postępowania wykonawczego, jedynie 
postępy w resocjalizacji skazanych. Służy to ich ewentualnej reklasyfikacji (art. 
76 § 1 pkt 4 k.k.w.). 

Zasada personalizacji wymaga natomiast systematycznego powtarzania diag-
nozy celem jej aktualizacji. Jak podkreślają m.in. C. Faugeron i J.M. Boulaire18, 
ma to służyć jak najlepszemu przygotowaniu skazanego do wyjścia z zakładu 
karnego (preparation du condamne a la sortir de la prison). Personalizacja procesu 
wykonania kary wpływa zatem na jego uelastycznienie i przeciwdziała schema-
tyzmowi. Warto zauważyć, że tego rodzaju diagnostyka nie obejmuje kryterium 
„rodzaju popełnionego przestępstwa”19, bowiem traci w niej ono sens. Kry-
terium to przyjmuje natomiast ustawodawstwo polskie, co jest dość zgodnie 
krytykowane20. 

Należy ponadto zwrócić uwagę na to, że z zasady indywidualizacji wynika 
dyrektywa wyjściowego diagnozowania całych grup skazanych, dobranych we-
dług podmiotowego kryterium rodzajowego (np. młodocianych, recydywistów 
penitencjarnych, skazanych objętych programowanym oddziaływaniem itp.), co 
nie zawsze jest potrzebne. Obserwacja procesu stawiania wyjściowej diagnozy 

16 W literaturze polskiej przyjmuje się na ogół, że kara krótkoterminowa to kara w wymiarze od 3 do 
6 miesięcy (niekiedy do 1 roku) pozbawienia wolności. Por. J. Wąsik, Kara krótkoterminowego pozbawienia 
wolności.
17 Sprzyja temu m.in. system redukcji kary wykonywanej.
18 C. Faugeron J.M. Boulaire, Prison et d peines de prison. Elements de construction d’une theorie, Etudes et don-
nees penales, 1991, s. 29.
19 Klasyfikacja skazanych do różnego rodzaju zakładów karnych nastepuje w oparciu o rodzaj kary 
pozbawienia wolności (kryminalny – maison centrale; poprawczy – centre de detension). 
20 Jak zauważa bowiem S. Lelental, jako jedno z nich wprowadzono, wbrew krytycznemu stanowisku 
doktryny oraz Rzecznika Praw Obywatelskich, „rodzaj popełnionego przestępstwa” (art. 82 § 2 pkt 
8 k.k.w.). Należy się z nim zgodzić, że skutkuje to częściowym odejściem od zasady indywidualiza-
cji wykonania kary pozbawienia wolności, o której istocie decydują wszelkie okoliczności i kryteria 
o charakterze podmiotowym. Por. S. Lelental, Kodeks karny wykonawczy, Warszawa 2010, s. 366.
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tak dużych grup skazanych w polskiej praktyce penitencjarnej prowadzi przy 
tym do wniosku, że trwa on na ogół dość długo, w skrajnych przypadkach 
nawet wiele miesięcy. Może to zatem sprzyjać umacnianiu się stosunkowo dłuż-
szego niż w innych krajach, w tym także we Francji, średniego okresu wyko-
nywania kary pozbawienia w Polsce. Trudno to ocenić jako efekt pozytywny21. 

Francuska zasada personalizacji obowiązek diagnozowania ustala według od-
miennego kryterium, tj. długości kary (tylko kary średnio- i długoterminowe). 
Ponieważ odsetek udziału takich kar w ogólnej strukturze skazań przez sądy 
francuskie jest znacznie niższy niż w Polsce, zasięg stosowania tej zasady staje się 
znacznie mniejszy22. Paradoksalnie jest to bardziej pragmatyczne, bowiem pozwala 
oszczędzać środki. Tym niemniej ma to także swoje ujemne strony. Chodzi o to, 
że metodyka postępowania penitencjarnego koncentruje się wokół dwóch ekstre-
mów: albo diagnoza wielokrotna, albo jej brak skutkujący brakiem oddziaływań 
planowanych i „pustym” czasem izolacji, która nabiera charakteru formalnego. 

Znacznie ważniejszym – od różnic w diagnozowaniu – skutkiem stosowa-
nia analizowanych, zróżnicowanych treściowo zasad wykonania kary, jest ich 
wpływ na zasięg oddziaływań penitencjarnych. Zgodnie z ustawodawstwem 
polskim mają one charakter systemowy, obejmujący urzędowo całe grupy ska-
zanych, dobieranych według określonych kryteriów ustawowych (np. młodo-
ciani). Ustawodawstwu francuskiemu systemy wykonania kary znane natomiast 
nie są. Oddziaływania planowane opiera ono na indywidualnych programach 
wykonania kary. Chociaż proponuje się je wszystkim skazanym odbywającym 
kary dłuższe niż 1 rok pozbawienia wolności, to jednak obserwacja praktyki 
francuskiej pokazuje, że przystępuje do nich tylko część z nich23. Można to 
oceniać jako swoistą wadę takiego rozwiązania, bowiem pozostali spędzają wię-
zienny czas w sposób bierny. Tym niemniej możliwość odrzucenia przymusu 
i swobodny wybór są jednocześnie zaletami takiego rozwiązania i pozwalają 
unikać efektu „resocjalizacji urzędowej”, powstającego często przy oddziaływa-
niach w ramach systemów wykonania kary pozbawienia wolności, a także kolizji 
z Europejskimi Regułami Więziennymi oraz innymi aktami praw człowieka24. 

Powstaje jednak pytanie innej jeszcze natury. Czy pomiędzy indywidualizacją 
realizowaną w formie systemu nie zachodzi logiczna i funkcjonalna sprzecz-
ność. Szukając na nie odpowiedzi, warto przeanalizować jakie możliwości indy-
widualizowania oddziaływań dają różne systemy wykonania kary. 

21 W Polsce wynosi on około 1 rok i 4 miesiące, we Francji 6,9 miesiąca. Por. Statystyka penitencjarna, 
CZSW Warszawa, grudzień 2010; Statistiques penitentiaires, Ministere de la Justice, Paris, decembre 2010. 
22 Za karę średnioterminową uznaje się we Francji karę w wymiarze wyższym od 6 miesięcy. Średni 
odsetek takich kar za ostatnie 10 lat wynosi około 30,00%. Por. Donnes locaux. Activite penale. Situation 
au 1 Janvier 2010, Ministere de la Justice, Paris. 
23 Por. Les conditions de detention en France. Raportr 2007. Observatoire Internationale des Prisons, Paris 2008, 
s. 104-112.
24 Np. Reguła 1 nakazująca poszanowanie prawa człowieka, a więc odrzucająca przymusowe oddzia-
ływania korekcyjne. 
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Analiza zapisów ustawowych w tym zakresie prowadzi do wniosku, że in-
tensywność indywidualizacji zależy od tego, w ramach jakiego systemu ma być 
realizowana, podejmowana. Można ocenić, że najmniejsza jest w systemie zwy-
kłym. Z analizy treści art. 98 k.k.w., który określa na czym ma on polegać, 
wynika jedynie, że skazany może korzystać z dostępnego w zakładzie karnym 
zatrudnienia, nauczania oraz zajęć kulturalno-oświatowych. 

Komentując ten przepis w kontekście indywidualizacji oddziaływań S. Le-
lental podaje jedynie, że ich zakres wyznaczają podstawowe uprawnienia ska-
zanego25. Jak zatem widać, indywidualizacja jest tu zupełnie iluzoryczna. Jeżeli, 
pomimo to, dokonuje się okresowych ocen zachowania skazanego i postępów 
w jego resocjalizacji, opierać się one muszą na oportunistycznym założeniu, że 
skazany poprawia się sam. Jeśli oczywiście chce, bowiem zakład karny w tym 
zakresie robi niewiele albo nic. Powszechnie znane są np. trudności w zapew-
nianiu skazanym zatrudnienia w zakładzie. 

Powstaje jednak pytanie, po co mu w takim razie wychowawca więzienny. 
Resocjalizacja ma bowiem charakter urzędowy i ogranicza się do egzekwowania 
regulaminów więziennych, co robi z reguły oddziałowy. W takiej sytuacji można 
ocenić, że system zwykły, którego treść ona stanowi, systemem zindywiduali-
zowanych oddziaływań nie jest. Obejmuje bowiem „urządzenie” skazanemu 
podstawowych elementów jego życia więziennego (porządek dzienny, prawa 
i obowiązki, których trzeba przestrzegać, odpowiedzialność dyscyplinarna, itp.), 
a więc zespół warunków technicznych”. Kodeksowa nazwa system wydaje się 
więc być używaną na wyrost.

Pozostawiając na uboczu problem indywidualizacji oddziaływań w ramach 
systemu terapeutycznego, jako specyficznych, wkraczających przede wszystkich 
w dziedzinę ochrony zdrowia, należy przeanalizować, jakie jej możliwości daje 
system programowanego oddziaływania.  

Zgodnie z treścią art. 95 § 1 k.k.w. odbywają w nim karę skazani, młodo-
ciani, a także skazani dorośli, którzy po przedstawieniu im projektu programu 
oddziaływania wyrażają zgodę na współudział w jego opracowaniu i wykona-
niu. W programie tym ustala się zwłaszcza: rodzaje zatrudnienia i nauczania, 
kontakty z rodziną i osobami bliskimi, wykorzystywanie czasu wolnego, możli-
wości wywiązania się z ciążących obowiązków oraz inne jeszcze przedsięwzięcia 
niezbędne dla przygotowania do powrotu do społeczeństwa (§ 2). 

Z powołanych zapisów ustawowych wynika więc, że indywidualizacja od-
działywań penitencjarnych znajduje wyraz właściwie tylko w tym systemie. Tym 
niemniej, należy zauważyć, że jej walor poważnie obniża przymusowe obejmo-
wanie nim nie poszczególnych jednostek, a całej kategorii więźniów młodocia-
nych. Indywidualizacja w dużej grupie skazanych łatwo staje się indywidualiza-
cją urzędową. Nie zmienia tego schematyczna treść układów w ramach systemu 

25 S. Lelental, Kodeks karny wykonawczy…, op. cit., s. 417. Por. także § 13 ust. 3 Rozporządzenia Ministra 
Sprawiedliwości w sprawie sposobów prowadzenia oddziaływań penitencjarnych. 



91Ocena sposobów wykonania kary pozbawienia wolności w aspekcie porównawczym...

programów indywidualnych. Obserwacja praktyki penitencjarnej prowadzi do 
wniosku, że w opisanej sytuacji są one często traktowane instrumentalnie. 

Warto także przypomnieć w tym miejscu uwagi, jakie w swoim czasie zgła-
szali Z. Hołda i K. Postulski. Zgodnie z ich opiniami, istota oddziaływania 
systemowego (zwłaszcza w ramach tzw. programowanego oddziaływania) za-
kłada pewien okres, w ciągu którego środki i przedsięwzięcia mają być w pełni 
realizowane. W praktyce jest to kilka miesięcy26. Z niektórych badań pedago-
gicznych wynika jednak, że dla racjonalnego oddziaływania programowanego 
potrzeba co najmniej 2 lat27. Zasadnym jest więc wniosek, że stosowanie syste-
mów wykonania kary pozbawienia wolności może osłabiać argumentację na 
rzecz skrócenia przeciętnego jej wymiaru. Warto zatem na problem ten zwrócić 
baczniejszą uwagę, bowiem okres ten jest w Polsce zbyt długi, zaś ujemną tego 
konsekwencją jest przeludnienie w zakładach karnych. 

Porównanie francuskiego i polskiego sposobu wykonania kary pozbawienia 
wolności wymaga także analizy dwóch innych jeszcze, ważnych zagadnień, tj. 
tzw. systemów uwięzienia i tzw. wolnej progresji. Francuska doktryna prawa 
karnego wiąże je ze sobą, wskazując że stosowanie progresji wiązało się trady-
cyjnie z tymi systemami. Problematyce systemów uwięzienia, tradycyjnie już, 
poświęca wiele miejsca francuska doktryna prawa karnego, normuje je także 
ustawodawstwo. Warto zatem przypomnieć główne założenia ich konstrukcji, 
tym bardziej, że zarówno doktryna polska, jak i polski Kodeks karny wykonaw-
czy w tak bezpośredni sposób ich nie określają.  

Według J. Larguiera systemy te są następujące:
1. uwięzienie wspólne (emprisonnement en commun) – ma ono szereg zalet, lecz 

również wad. Wśród zalet wskazać należy: niskie koszty, łatwość organizowania 
pracy dla skazanych, jej większy walor wychowawczy, wyrobienie przyzwyczaje-
nia do życia w grupie. Z kolei wadami są: niebezpieczeństwo korupcji, uleganie 
złym wpływom innych skazanych, z którymi osadzony spotyka się częściej niż 
z doradcami ds. wszczepienia społecznego, trudności w utrzymaniu dyscypli-
ny, konieczność separowania niektórych skazanych ze względów rasowych, re-
ligijnych, przestępców seksualnych itp., naruszanie zasady równości (większa 
uciążliwość przebywania w grupie dla niektórych skazanych), ryzyko tworzenia 
barier dla readaptacji społecznej (np. po wyjściu na wolność niektórzy skazani 
mogą być szantażowani przez byłych współwięźniów). 

Systemowi uwięzienia wspólnego poświęcone są art. D. 88 do D. 90 Code 
de Procédure Pénale. Zgodnie z treścią art. D.88 CPP system ten stosowany jest 
w domach aresztowych (maison d’arret)28. Polega on na tym, że osadzonych loku-
je się wspólnie w pomieszczeniach więziennych (sypialnie, warsztaty, stołówki). 

26 Z. Hołda, K. Postulski, Kodeks karny wykonawczy, Gdańsk 2005, s. 385.
27 Por. np. H. Machel, Sens i bezsens resocjalizacji penitencjarnej – casus polski, Kraków 2006, s. 113 i n.
28 W tego rodzaju zakładach karnych wykonuje się m.in. tymczasowe aresztowanie oraz krótkotermi-
nowe kary pozbawienia wolności.
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Tym niemniej zasadą jest, że pewne kategorie osadzonych podlegają odizolo-
waniu od pozostałych więźniów. Są to osoby tymczasowo aresztowane, ukara-
ne dyscyplinarnie, osoby wymagające odosobnienia ze względów ostrożności 
i bezpieczeństwa, ze względów medycznych, młodociani (do ukończenia 21 ży-
cia) oraz recydywiści. Tego rodzaju system uwięzienia wspólnego ustawodaw-
stwu polskiemu, ani też opartej na nim praktyce penitencjarnej, znany nie jest.

2. Kolejnym systemem uwięzienia jest system celkowy (emprisonnement cel-
lulaire de jour et de nuit). Polega on na umieszczeniu skazanych w celach, zwy-
kle kilkuosobowych zarówno w nocy, jak i w porze dziennej. Dopuszcza się 
jednak wspólny pobyt skazanych w warsztatach oraz jadalniach. Jak zauważa 
M. Herzog-Evans29, celem stosowania tego systemu jest izolacja, przy czym 
w warunkach obecnych nie jest to izolacja totalna, taka jaką stosowano niegdyś 
w zakładach karnych. Obecnie skazanych izoluje się tylko od innych skaza-
nych. Korzystają oni z przepustek, telewizji i radia w celach, mogą spotykać się 
z doradcami ds. wszczepienia społecznego. Również i ten system ma zarówno 
zalety, jak i wady. Jego główną zaletą jest ograniczenie możliwości komuniko-
wania się pomiędzy skazanymi. Wadami natomiast są: wysokie koszty, prizo-
nizacja, trudności w organizowaniu pracy w celach, mały walor wychowawczy 
pracy w pojedynkę, negatywne konsekwencje, jeśli izolacja jest totalna, widocz-
ne w zagrożeniu zdrowia (zwłaszcza pogorszenie wzroku, zanik mięśni, zmia-
ny psychiczne itp.). Osobny problem stanowi zróżnicowana percepcja czasu 
przeżytego w więzieniu. Osobom młodocianym wydaje się on dłuższy, także 
osobom, które przed osadzeniem prowadziły aktywny tryb życia. J. Larguier 
podaje, że obserwuje się, iż osoby słabiej rozwinięte intelektualnie trudniej 
znoszą samotność, niektórzy skazani nie chcą być sami30. Charakteryzowany 
system stosowany jest we Francji – jako zasada – w zakładach karnych typu 
zamkniętego (maison centrale, centre de detension). Obejmuje się nim skazanych na 
kary dożywotniego pozbawienia wolności, a także – co ciekawe osoby – odby-
wające kary krótkoterminowe. Cytowany wyżej J. Larguier podaje, że najczęst-
szymi przyczynami odstępowania od tego systemu we francuskich zakładach 
karnych są przeludnienie (encombrement) oraz trudności w organizowaniu pracy 
dla pojedynczych osób. Skazani mogą być także izolowani na swoje żądanie 
oraz ze względów bezpieczeństwa. Zasadą jest, że w systemie celkowym osadza 
się osoby tymczasowo aresztowane. Od tej zasady są następujące wyjątki: żąda-
nie skazanego w sytuacji, kiedy stan jego osobowości wskazuje, że nie powinien 
on być sam; osadzony uzyskał zgodę na pracę albo też naukę bądź kształcenie 
zawodowe, którego zorganizowanie jest narzucone. Warto podkreślić, że do 
czerwca 2008 r. organizacja francuskich domów aresztowych nie pozwalała na 
uwięzienie indywidualne. W porównaniu z opisaną sytuacją organizacja polskie-
go więziennictwa przedstawiała się znacznie korzystniej. Zasadą było bowiem 

29 M. Herzog-Evans, Droit de l’execution des peines, Paris 2008, s. 658-659.
30 J. Larguier, Criminologie…, op. cit., s. 141.
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i jest – stosowanie systemu celkowego wobec tymczasowo aresztowanych i to 
bez żadnych wyjątków, nawet z uwagi na przeludnienie w jednostkach peniten-
cjarnych typu areszty śledcze. 

Unormowania w zakresie uwięzienia w systemie celkowym zostały zawarte 
w art. D. 84 do D. 87 Code de Procédure Pénale. I tak, zgodnie z treścią art. D. 84 
CPP system ten może być stosowany okresowo. Szef  zakładu karnego może 
jednak zawiesić jego stosowanie w każdym czasie z uwagi na motywy natury 
psychologicznej. W takim przypadku musi jednak zawiadomić o tym międzyre-
gionalnego dyrektora Administracji Penitencjarnej oraz sędziego prowadzące-
go sprawę, bądź też sędziego ds. wykonania kary. 

Zasadą określoną w art. D 85 CPP jest, że osadzonych w tym systemie 
umieszcza się w celach pojedynczych. Można od tego odstąpić jedynie w sytu-
acji, kiedy liczba cel jest niewystarczająca. W praktyce zdarza się to coraz częś-
ciej z uwagi na przeludnienie w zakładach karnych. We wspólnej celi nie mogą 
jednak przebywać osoby, wobec których toczy się to samo postępowanie karne. 
Bez względu na stan zaludnienia jednostki penitencjarnej, w celach pojedyn-
czych muszą być izolowane osoby, które mają zakaz komunikowania się z inny-
mi osadzonymi, jak również osoby poniżej 21 roku życia, a więc młodociane. 

3. Ostatnim wreszcie z systemów uwięzienia, znanych ustawodawstwu fran-
cuskiemu, jest system mieszany. System ten wykorzystuje korzyści, jakie daje sto-
sowanie systemów omówionych uprzednio. Stwarza jednak ryzyko skoncentro-
wania ich wad. Dla przykładu, uwięzienie wspólne w ciągu dnia rodzi podobne 
niebezpieczeństwa, jak system uwięzienia wspólnego w ciągu nocy i dnia. System 
ten stosuje się obecnie we francuskich zakładach karnych typu zamkniętego 
(maisons centrales, centres de detension). Jego istotę określa art. D. 95 Code de Procédure 
Pénale. Zgodnie z nim, obejmuje on izolację skazanych w nocy oraz zbieranie 
ich w ciągu dnia celem wykonywania pracy, aktywności fizycznych i sportowych, 
kulturalnych, a także celem nauki lub kształcenia zawodowego.

Warto zauważyć, że system mieszany jako podstawowy system uwięzienia, 
stosowany jest także, chociaż z pewnymi wyjątkami, w polskich zakładach 
karnych31.

We francuskiej doktrynie prawa karnego wykonawczego dość zgodnie po-
daje się, że jego odmianą jest system progresywny (por. np. M. Herzog-Evans, 
J. Larguier i in.)32. Ponieważ doświadczenia w stosowaniu wolnej progresji, 
a także ocena różnych jej aspektów są we Francji i w Polsce odmienne, warto 
ich porównaniu poświęcić nieco więcej uwagi. 

System progresywny, w jego wariancie francuskim, polegał na stosowaniu 
scharakteryzowanych powyżej systemów uwięzienia wspólnego oraz celkowe-
go. Jego istotą jednak nie było ich łączenie na przestrzeni 24 godzin, tak jak 
w systemie auburnskim, lecz stopniowo na przestrzeni dłuższego czasu. Tak 

31 Chodzi np. o więźniów stwarzających poważne zagrożenie społeczne. Por. art. 88b k.k.w. 
32 J. Larguier, Criminologie…, op. cit., s. 141.
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więc, w okresie wstępnym (periode initiale) osadzonych izolowano zarówno nocy, 
jak i w ciągu dnia. Była to jednak tylko izolacja od innych osadzonych, przy za-
pewnieniu kontaktów z więziennymi doradcami ds. ponownego włączenia do 
społeczeństwa (faza obserwacji). Po jej pomyślnym odbyciu, ocenianym przy 
pomocy kryterium dobrego zachowania, osadzonych umieszczano w określo-
nej grupie (faza zaufania). W tej fazie izolowano ich w celach tylko w nocy, 
natomiast w porze dziennej stosowano system uwięzienia wspólnego. Reżim 
stawał się więc bardziej liberalny. Skazani mogli korzystać z przepustek, wyko-
nywać pracę na zewnętrz zakładu karnego, starać się o warunkowe zwolnienie. 

System ten we Francji był stosowany tradycyjnie. Jak podkreśla jednak J. Largu-
ier, jego aplikacja wobec nieletnich oraz kobiet zakończyła się ostatecznie niepo-
wodzeniem. Obecnie we francuskiej doktrynie prawa karnego formułuje się szereg 
zarzutów wobec systemu progresywnego. Niektóre z nich, co może bulwersować, 
wkraczają w dziedzinę etyki. Warto zatem przedstawić je przedstawicielom polskiej 
myśli penitencjarnej celem analizy i przedyskutowania. Jak dotychczas bowiem, 
w rodzimej penitencjarystyce, wad wolnej progresji nie dostrzega się. 

Zarzuty te można ująć w następujących punktach.
1. Był on postrzegany jako swoistego rodzaju rekompensata, nagroda. 

Wykorzystywał jednak tylko skazanych najbardziej podatnych na readaptację, 
którzy – paradoksalnie – potrzebowali go najmniej. Pozostałych zwalniano 
z zakładów karnych bez przechodzenia przez odcinki pośrednie. System ten 
więc w praktyce zakładał zatem wykluczenie pewnej części osadzonych z od-
działywań penitencjarnych (exclusion), co budziło poważne zastrzeżenia natury 
etycznej. Stosowanie tego systemu było więc dotknięte swoistą hipokryzją. Do-
brze obrazuje ją to, że we francuskiej penitencjarystyce zwolnienie z zakładu 
karnego zaczęto nazywać „dekompresją” (decompression). 

2. Systemu progresywnego nie można było stosować poza zakładami kar-
nymi, w szpitalach, w których oddziaływanie miało charakter stricte medyczny. 
Rodziło to kolejne pytania natury etycznej, np. dlaczego chorzy nie mogą być 
przenoszeni, tak jak pozostali więźniowie do sytemu półwolnościowego. 

3. Wreszcie, system progresywny miał być sposobem równego traktowania 
wszystkich skazanych. Wymagał tego wzgląd na konstytucyjną zasadę egalitary-
zmu, która musi być także stosowana w postępowaniu penitencjarnym. W prak-
tyce więziennej okazało się to jednak niemożliwe do zrealizowania. Wiele grup 
skazanych zostało bowiem z niego wyłączonych (np. skazani niebezpieczni). 
Powstał zatem ciekawy problem jego konstytucyjności33. 

W efekcie narastania wskazywanych wątpliwości i kontrowersji wokół sy-
stemu progresywnego, jeszcze w roku 1975 r. zrezygnowano ostatecznie z jego 
stosowania34. 

33 Ibidem, s. 142.
34 Warto przypomnieć, że system progresywny rozwijał się ponad 150 lat w kilkudziesięciu krajach 
świata. Por. np. L. Rabinowicz, Podstawy nauki o więziennictwie, Warszawa 1933, s. 162 i n.
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Tego rodzaju dylematów polska myśl penitencjarna zdaje się nie dostrzegać. 
Przeciwnie, w uzasadnieniu Kodeksu karnego wykonawczego z roku 1997 z peł-
ną akceptacją podano, że „typologia zakładów przyjmuje (…) możliwość zarów-
no awansowania, jak i degradacji skazanych w zależności od ich postawy i za-
chowania. Oznacza to przyjęcie w przyszłym systemie penitencjarnym zasady 
niesformalizowanej, podporządkowanej zasadzie indywidualizacji, progresji”35. 

S. Pawela pisze, że podstawę jej stosowania stanowić mają okresowe oceny 
indywidualnych postępów resocjalizacji36. Zgodnie z zasadą wolnej progresji, 
jeżeli postawa i zachowanie skazanego za tym przemawiają, przenosi się go 
z zakładu karnego typu zamkniętego do zakładu typu półotwartego lub otwar-
tego, zaś z zakładu półotwartego do otwartego. Ujemna ocena postawy i za-
chowania skazanego, a także względy bezpieczeństwa mogą jednak powodować 
przeniesienie go do zakładu karnego typu zamkniętego37.

Obserwacja polskiej praktyki penitencjarnej skłania jednak do poważnej re-
fleksji nad zaletami i wadami sposobu wykonania kary pozbawienia wolności 
opartego na wolnej progresji, w konsekwencji więc do postawienia kilku trud-
nych pytań. 

Po pierwsze bowiem, tak naprawdę nie wiadomo, o postępy w jakiej reso-
cjalizacji chodzi – rzeczywistej, czy też urzędowej? O jaką postawę skazanego, 
wobec czego i kogo: funkcjonariuszy i regulaminów więziennych, współosa-
dzonych, własnej poprawy, zobowiązań na wolności wobec osób trzecich, któ-
rych wykonanie może być mniej lub bardziej realne (np. płacenia alimentów 
w sytuacji, kiedy po zwolnieniu z zakładu karnego, skazany najprawdopodob-
niej nie będzie miał pracy) itd.?

Wreszcie, czy ocenie podlegają rzeczywiste zmiany w zachowaniu skazane-
go, czy też zmiany pozorne, tj. o charakterze instrumentalnym, mające na celu 
uzyskanie określonych korzyści podczas pobytu w zakładzie karnym? Ocenia-
jąc je pozytywnie, popadamy zatem w swoistą hipokryzję. Słabym jej uspra-
wiedliwieniem jest to, że uchwycenie poprawy pozornej jest najłatwiejsze bądź 
też tylko taką w ogóle potrafimy uchwycić? Rodzi to dodatkowy problem etycz-
nego wymiaru takiego postępowania. 

Niestety, praktyka penitencjarna pokazuje, że ocenia się postępy w reso-
cjalizacji urzędowej, a więc pozorne. Wskazują one bowiem jedynie na lepsze 
lub gorsze respektowanie regulaminów więziennych. Robi to najczęściej ko-
misja penitencjarna, a także sędzia lub sąd penitencjarny. Pozorność poprawy 
potwierdzają wysokie wskaźniki recydywy po wykonaniu kary pozbawienia 
wolności. 

35 Projekt kodeksu karnego wykonawczego wraz z uzasadnieniem, Wkładka do zeszytu 7-8/1994 „Państwa 
i Prawa”, Warszawa 1994, s. 27.
36 S. Pawela, Prawo karne wykonawcze, op. cit., s. 204. 
37 Zasadę tę w polskim piśmiennictwie omawiają m.in. G. Szczygieł, Społeczna readaptacja skazanych 
w polskim systemie penitencjarnym, Temida 2, 2002, s. 115; T. Szymanowski, Z. Świda, Kodeks karny wyko-
nawczy…, op. cit., s. 152. Por. także art. 89 § 1 i 45 k.k.w. 
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Nasuwa się przeto trudne pytanie, czy stosowanie tego rodzaju miernika 
nie świadczy o wadach, bądź też złych założeniach samego systemu, jeśli jest 
on tylko dobrym konstruktem teoretyczno-doktrynalnym, lecz w praktyce ła-
two ulega procesowi patologizacji? Czy funkcjonariusze sądowi i penitencjarni, 
którzy uczestniczą w tym procesie nie naruszają zasad etyki poprzez swoiste 
„skostnienie zawodowe”, zwłaszcza jeśli wynika z ich konformizmu, prowa-
dząc z czasem do „wypalenia”? 

Wszystkie te pytania prowadzą więc do postawienia problemu bardziej za-
sadniczego. Chodzi tu o to, w jakim stopniu wolna progresja jest systemem rze-
czywistym, w jakim zaś pozornym. Jaką zatem ma wartość jeśli stosowana jest 
w takich właśnie realiach? Czy racjonalnym jest opieranie na niej systemu pe-
nitencjarnego, czy też trzeba szukać innych jego koncepcji? Zwłaszcza wobec 
powszechnie znanych wysokich wskaźników recydywy wśród byłych więźniów, 
stanowiących dowód słabej skuteczności opartego o nią systemu.

Dylematy te są więc wariantami opisywanych wyżej dylematów francuskich. 
Wypada ocenić, że jak dotychczas, w polskiej penitencjarystyce dostrzega się je 
słabo. Jeśli jest inaczej, to trudno wytłumaczyć, dlaczego nie wyciąga się z nich 
żadnych wniosków.

Podsumowując wszystko, co powiedziano w tym artykule, warto przedsta-
wić kilka refleksji końcowych. 

1. Sposoby wykonania kary pozbawienia wolności we Francji i w Polsce 
są zróżnicowane co do swojej logiki oraz rozwiązań szczegółowych. Tym nie-
mniej ich aksjologia jest podobna i opiera się na podstawowych standardach 
praw człowieka oraz wartościach europejskiego kręgu kulturowego. Wynika 
to z uwarunkowań historycznych, kulturowych i społeczno-ekonomicznych. 
W takim kontekście trudno oceniać, które z krajowych rozwiązań są lepsze. 
Pełnią bowiem zbliżoną rolę społeczno-ekonomiczną, tak więc ich znaczenie 
w pokonywanych krajach jest podobne. 

2. Z punktu widzenia tradycji i doświadczeń polskiej penitecnjarystyki dość 
trudno byłoby akceptować wyraźną dwoistość sposobu wykonania kary pozba-
wienia wolności w zależności od jej rodzaju (kryminalne i poprawcze). W przy-
padku kar kryminalnych (za zbrodnie) sposób ten cechuje się dużą surowością, 
zaś jego podstawowym elementem jest ścisła izolacja skazanego (długi tzw. 
okres bezpieczeństwa). 

W przypadku kar poprawczych (za występki), sposób wykonania kary jest 
wyraźnie łagodniejszy, dopuszcza możliwość stosowania form pozazakłado-
wych i to od samego początku ujęcia skazanego w ewidencji zakładu karnego. 

Można jednak mieć wątpliwości, czy to swoiste „rozwarcie nożyc” nie jest 
zbyt duże. Jak się wydaje, we francuskiej praktyce penitencjarnej wynika ono 
z dwóch czynników, które dość trudno ze sobą pogodzić. Tradycyjnie dużej 
tolerancyjności społeczeństwa francuskiego, którą coraz skuteczniej koryguje 
rosnące ciągle poczucie zagrożenia przestępczością najpoważniejszą. Wskaźni-
ki jego poziomu od wielu już lat są wyraźnie wyższe niż analogiczne dla Polski. 
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3. Zasadnicza różnica pomiędzy sposobami wykonania kary polega na tym, 
że ustawodawstwu francuskiemu nie są znane systemy wykonania kary w takim 
rozumieniu i konstrukcji, jakie normuje polski Kodeks karny wykonawczy. 

 Rozwiązaniem, które pełni podobną funkcję, jest zróżnicowanie sposobu 
jej wykonania. Kryterium tego zróżnicowania nie stanowi jednak rodzaj grupy 
skazanych, lecz rodzaj kary orzeczonej za przestępstwo. Sposób ten w swojej 
podstawowej konstrukcji obejmuje: systemy osadzenia (wspólnego, celkowy, 
mieszany), warunki życia więziennego oraz reżim dyscyplinarny.

W przypadku kar poprawczych, orzekanych za występki, do tych elemen-
tów dochodzi jeszcze możliwość wykonania kary w formach pozazakładowych 
(umieszczenie poza zakładem karnym, warunki półwolnościowe oraz dozór 
elektroniczny). W przypadku kar kryminalnych, orzekanych za zbrodnie moż-
liwości takiej nie ma, wobec skazanych można natomiast stosować tzw. okres 
bezpieczeństwa, którego istota polega na wzmożonej izolacji. 

4. Pewna unifikacja sposobu wykonania kary pozbawienia wolności we 
Francji ma swoje zalety i wady.

5. Wadą jest – wskazywane wyżej – oparcie zróżnicowania tego sposobu 
na kryterium przedmiotowym, co prowadzi do dużego rozwarstwienia stopnia 
jego surowości od rodzaju kary. W przypadku kar kryminalnych (za zbrodnie), 
jest on większy niż w odpowiednich rozwiązaniach polskich (okres bezpieczeń-
stwa), przy występkach – wyraźnie łagodniejszy.

6. Zaletę stanowi to, że brak systemów wykonania kary, którymi w Polsce 
obejmuje się od razu całe grupy osadzonych, na dodatek w przypadku mło-
docianych przymusowo, daje lepszą gwarancję na rzeczywistą indywidualizację 
oddziaływań. Mówiąc inaczej, pozwala na odchodzenie od kontrowersyjnej in-
dywidualizacji instytucjonalnej, w kierunku jej bardziej nowoczesnego warian-
tu, tj. personalizacji. W efekcie planowane oddziaływania penitencjarne oparte 
są wyłącznie na programach indywidualnych. Programy te negocjowane są ze 
wszystkimi skazanymi, nie zaś tylko z tymi, którzy przystąpią najpierw do okre-
ślonego systemu wykonania kary, bądź też zostaną zakwalifikowani do niego 
urzędowo (programowane oddziaływanie). 

Skazany może program przyjąć lub nie, według swojego uznania. Nie naru-
sza to jego wolności decydowania o sobie, a więc praw człowieka. Jeśli przyjmie, 
jego decyzja jest w pełni dobrowolna, tak więc motywacja do wykonywania 
założeń programu silniejsza niż wtedy, kiedy uczestnictwo w programie zostaje 
mu narzucone (w Polsce dotyczy to młodocianych obejmowanych oddziaływa-
niem programowanym). 

Wadą takiego rozwiązania jest to, że w przypadku odrzucenia programu, 
skazany spędza czas w zakładzie karnym w sposób bierny. Można więc ocenić, 
że w takiej sytuacji polski standard resocjalizacji urzędowej zastępuje się prze-
strzeganiem regulaminów, co wychodzi na to samo. Unika się jednak zbędnej 
hipokryzji i dwuznaczności moralnej urzędowych oddziaływań poprawczych. 
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Tym niemniej, ta część skazanych, która do programu przystępuje sponta-
nicznie, daje nadzieję na to, że proces ich poprawy będzie miał wymiar rzeczy-
wisty. 

Wskazywany tu bilans wad i zalet skłania zatem do postawienia pytania koń-
cowego, stanowiącego zaproszenie do dyskusji. Czy lepszy jest system wykona-
nia kary, którym obejmuje się urzędowo całą grupę osadzonych spełniających 
określone kryteria ustawowe (np. wieku, jak w ustawodawstwie polskim), czy 
też program wykonania kary, do którego przystępują tylko ci osadzeni, którzy 
rzeczywiście tego chcą (ustawodawstwo francuskie)? Co jest zatem lepsze: fasa-
dowość oddziaływań wychowawczych (system), czy też ryzyko ich braku, jeśli 
zdarzy się tak, że w danym zakładzie karnym takich skazanych będzie bardzo 
mało, albo też nie będzie ich wcale (indywidualny program)?



Justyna Kusztal

PROBACJA W SPRAWACH NIELETNICH
W PERSPEKTYWIE PORÓWNAWCZEJ

Pojęcie probacji jest jednym z najbardziej nieostrych w literaturze z obszaru 
prawa, polityki kryminalnej czy pedagogiki resocjalizacyjnej1. Przyjęcie jednej, 
choćby najbardziej szerokiej definicji, wydaje się być ryzykownym, dlatego też 
najczęściej obok terminów prawniczych występują definicje regulujące czy pro-
jektujące, formułowane na potrzeby konkretnego projektu badawczego, a au-
torzy podają jedynie warunki konieczne do opisu probacji2. Środki probacyjne, 
jako reakcje na czyny nieletnich, generalnie zakładają: 

 ▪ pozostawienie na wolności w określonym czasie,
 ▪ spełnienie w tym czasie określonych przez sąd obowiązków,
 ▪ pozostanie pod nadzorem wskazanej osoby (często, choć nie zawsze ku-

ratora). 
Andrzej Bałandynowicz lokuje probację obok kary pozbawienia wolności 

i systemu kar pośrednich, jako trzeci typ postępowania resocjalizacyjnego3. 
Zgodnie z przyjętym w wielu krajach podejściem, probacja przybiera postać ta-
kiego oto postępowania, w którym po określeniu poziomu wykolejenia i szkod-
liwości społecznej popełnionego przez jednostkę czynu, odstępuje się od nało-
żenia sankcji penalnych i poddaje się ją działaniom opiekuńczym, wspierającym 
i wzmacniającym, a także zabiegom, których celem jest odbudowanie naruszo-
nych przez nią więzi z podstawowymi grupami jej społecznego uczestnictwa 
(reintegracja). Uruchamia się również w środowisku podopiecznego działania 
mające na celu stworzenie klimatu akceptacji dla jego osoby. Tym samym po-
stępowanie probacyjne przybiera bardziej postać rozbudowanej formy pomocy 
i pracy socjalnej aniżeli postać sankcji penalnej4.

1 D. Wójcik, Probacja – rozważania prawne w niektórych krajach europejskich, Archiwum kryminologii, 1999-
200, t. XXV, s. 29-79; J. Jakubowska-Hara, J. Skupiński (red.), Alternatywy pozbawienia wolności w polskiej 
polityce karnej, Wyd. naukowe Scholar, Warszawa 2009.
2 Por. przykł. D. Wójcik, Probacja – rozważania prawne w niektórych krajach europejskich…, op. cit., s. 30-35.
3 A. Bałandynowicz, Probacja. Resocjalizacja z udziałem społeczeństwa, Wyd. Prawo i Praktyka Gospo-
darcza, Warszawa 2006, s. 87-107, cyt. za W. Ambrozik, Postępowanie probacyjne z perspektywy pedagogiki 
resocjalizacyjnej, „Probacja” 2009, nr 1, s. 113.
4 Ibidem.
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Autorzy międzynarodowego projektu Juvenile Justice Systems In Europe. Current 
Situation and Reform Developments z 2010 roku wśród sankcji formalnych, do któ-
rych zaliczają: 

1) ostrzeżenie, upomnienie, naganę, skazanie bez wyroku, polecenia o cha-
rakterze edukacyjnym,

2) grzywnę, pracę na cele społeczne, naprawienie szkody, mediacje,
3) trening umiejętności społecznych i inne bardziej intensywne środki wy-

chowawcze,
4) „wyroki (środki) mieszane” (inaczej zwane jako combination orders), cha-

rakteryzowane jako bardziej represyjny, bardziej interwencyjny sposób rozwią-
zania sprawy nieletniego,

5) zawieszenie wyroku bez nadzoru kuratora,
7) zawieszenie wyroku wraz z nadzorem kuratora, monitoring elektroniczny,
8) umieszczenie w ośrodku opiekuńczo-wychowawczym (educational residen-

tial care), umieszczenie w zakładzie karnym dla nieletnich i inne formy pozba-
wienia wolności, wymieniają, też środki probacyjne5.

W wielu, ale nie we wszystkich, krajach europejskich, stosuje się wobec nie-
letnich zawieszenie umieszczenia w zakładzie karnym dla nieletnich wraz z rów-
noczesnym nadzorem kuratora lub pracownika służb społecznych (social service). 
Taka forma nadzoru jest obligatoryjna w Niemczech i w Estonii. Model konty-
nentalny zawieszenia umieszczenia w zakładzie karnym dla nieletnich zakłada, że 
jeśli sprawca złamie warunki probacji, zawieszenie zostanie odwołane przez sąd 
i nastąpi wykonanie kary pozbawienia wolności określonej w wyroku zawieszają-
cym. Tak jest w Austrii, Bułgarii, Niemczech i Hiszpanii. W Anglii i Walii, Irlandii 
Północnej i Szkocji, podobnie jak w Kosowie, Irlandii i na Cyprze, probacja jest 
sankcją odrębną, ale najczęściej połączoną ze wsparciem i kontrolą kuratora. 

W przeciwieństwie do modelu kontynentalnego, w Anglii i Walii sąd nie okre-
śla w wyroku okresu pozbawienia wolności. Dopiero wówczas, gdy nieletni zła-
mie warunki probacji, sąd podczas drugiego procesu określa czas pozbawienia 
wolności. Widoczne jest tu różne rozumienie pojęcia probacji. Wiele opracowań 
naukowych posługuje się pojęciem probacji w jego europejskim, kontynental-
nym rozumieniu, utożsamianym raczej jako zawieszenie wykonania wyroku wraz 
z nadzorem kuratora. Środkiem probacji w Anglii i Walii jest odstąpienie od 
kary (conditional discharge, absolute discharge), które może przybrać jedną z dwóch 
postaci: bezwarunkową – absolute discharge – stosowaną gdy nieletni przyznał się 
do winy lub został uznany winnym, a stosowanie innych środków nie wydaje 
się konieczne. „W świetle poglądów prezentowanych w doktrynie, do okolicz-
ności uzasadniających bezwarunkowe odstąpienie od wymierzenia nieletniemu 
kary należy: popełnienie czynu z zakresu drobnej przestępczości, niewielka wina 

5 F. Dünkel, I. Pruin, J. Grzywa, Sanctions systems and trends in the development of  sentencing practices, 
[w:] F. Dünkel, J. Grzywa, P. Horsfield, I. Pruin, Juvenile Justice Systems in Europe. Current Situation and Reform 
Developments, Forum Verlag Godesberg. Mönchengladbach 2010, s. 1651-1657.
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sprawcy lub fakt, że nieletni poniósł już inne, pozasądowe, ujemne konsekwen-
cje swojego zachowania”6. Postać „warunkowa” – conditional discharge – polega na 
tym, że nieletni nie otrzymuje natychmiast kary, a wyznacza mu się okres próby 
od 6 miesięcy do trzech lat. Zastosowanie tej sankcji zostało ograniczone, jak to 
określa Crime and Disorder Act z 1998 r. do wyjątkowych okoliczności, ponadto 
Powers of  Criminal Courts (Sentencing) Act 2000 w art. 12 ogranicza możliwość 
stosowania jakiejkolwiek postaci odstąpienia od kary w sytuacji popełnienia po-
ważnych przestępstw7. W Szwecji nadzór jest rozumiany wyraźnie jako surowa 
reakcja karna, podczas gdy warunkowe skazanie (zawieszenie wykonania kary) 
jest traktowane jako łagodniejszy środek. Nadzór, jak i zawieszenie wykonania 
kary są traktowane jako surowsze niż grzywna, powyższe zaś traktowane są jako 
łagodniejsze niż wszelkie formy pozbawienia wolności8. W Szkocji środki proba-
cyjne wobec nieletnich są rodzajem najczęściej stosowanych sankcji powszech-
nych (community sentences). Okres próby może trwać od 6 miesięcy do 3 lat. Celem 
probacji jest praca z nieletnim sprawcą przestępstwa nakierowana na zapobiega-
nie lub obniżenie ryzyka recydywy. Sprawca przestępstwa w swoim programie 
resocjalizacji (Action Plan) zgadza się na stosowanie takiego środka zorientowa-
nego konkretnie na jego potrzeby. Sądy w Szkocji podchodzą do środków pro-
bacyjnych elastycznie, a jako obowiązki probacyjne orzekają najczęściej: podjęcie 
nieodpłatnej pracy, obowiązek zgłaszania się na policji, świadczenie pieniężne na 
rzecz ofiary (odszkodowanie), uczestnictwo w specjalistycznym programie tera-
peutycznym (wobec uzależnionych od alkoholu czy narkotyków)9. We Francji na 
mocy dekretu z 1945 roku, instytucja probacji – wolności dozorowanej mogła 
być łączona z różnymi innymi środkami stosowanymi przez sędziego w spra-
wach nieletnich zarówno przed rozprawą, jako środek zapobiegający uchylaniu 
się do sądu, jak i w wyniku rozprawy, jako zastosowany środek, a także przy orze-
czeniu kary wobec nieletniego. Przy stosowaniu instytucji wolności nadzorowa-
nej na nieletniego nakłada się pewne obowiązki, a jednocześnie pozostawia się 
go na wolności10. Dziś natomiast nie występuje tam odrębna sankcja probacyjna, 
a jedynie w formie warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wol-
ności z obligatoryjnym nadzorem kuratora.

To, jakie miejsce w wymiarze sprawiedliwości czy w systemie pomocy i re-
socjalizacji nieletnich zajmuje probacja zależy od przyjętego w danym państwie 
modelu prawa karnego nieletnich. I tak, w państwach zorientowanych opie-

6 M. Muskała, Scaled approach w sprawach nieletnich, artykuł niepublikowany (2012), s. 2 i cytowana tam 
literatura.
7 Ibidem.
8 F. Dünkel, I. Pruin, J. Grzywa, Sanctions systems and trends in the development of  sentencing practices…, 
op. cit., s. 1652.
9 J. Kusztal, A. Siuda, Probacja w sprawach nieletnich – doświadczenia szkockie, artykuł złożony do druku 
(2012).
10 L. Poklewski-Koziełł, D. Wójcik, Probacja w prawie karnym i praktyce Francji, [w:] L. Bogunia (red.), 
Księga pamiątkowa ku czci Prof. Józefa J. Wąsika, Wrocław 1999, wyd. Kolonia Ltd. S. 243-244.
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kuńczo (welfare model), probacja ma wymiar marginalny, jako że praktycznie nie 
przypisuje się w tych państwach odpowiedzialności karnej nieletniemu i rzadko 
sąd ucieka się do orzeczenia pozbawienia wolności i ewentualnego zawieszenia 
tej sankcji. Inaczej jest w państwach, które przyjmują model jurydyczny (i jego 
odmiany) czy model neokorekcyjny, gdzie formalnie występuje pozbawienie 
wolności jako reakcja na zachowania przestępcze nieletnich. Wówczas w ka-
talogu wszystkich dopuszczalnych sankcji pojawia się probacja rozumiana jako 
sankcja odrębna lub jako zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności11. 
Bywa jednak i tak, że chociaż w danym kraju generalnie nieletni nie odpowiada 
na zasadach prawa karnego (tak jak na przykład w Polsce czy w Belgii), do-
puszczalne jest zawieszenie umieszczenia nieletniego w placówce opiekuńczo-
-wychowawczej czy w zakładzie poprawczym, jak ma to miejsce w Polsce12. 

I tak, w krajach europejskich, które brały udział we wspomnianym już mię-
dzynarodowym projekcie Juvenile Justice Systems In Europe. Current Situation and Re-
form Developments z 2010 roku, probacja występuje jako samodzielny środek 
w: Anglii i Walii, Irlandii, Kosowie, Irlandii Północnej i Szkocji oraz na Cyprze. 
Natomiast warunkowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności połą-
czone z nadzorem kuratora występuje w: Austrii, Bułgarii, Chorwacji, Czechach, 
Estonii, Finlandii, Francji, Niemczech i na Węgrzech, a także we Włoszech, 
na Łotwie, Litwie, w Rumunii, na Słowacji, w Hiszpanii, Szwajcarii, Turcji i na 
Ukrainie. Warunkowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności bez 
nadzoru kuratora ma miejsce na Cyprze, w Danii, Północnej Irlandii, Holandii, 
Portugalii, Rosji i Szwecji. W Kosowie środek ten jest połączony zawsze z pracą 
na cele społeczne, natomiast w Grecji jest orzekany jedynie wówczas, gdy nielet-
ni staje przed sądem w dniu lub po dniu ukończenia osiemnastu lat13.

O zastosowaniu środka probacyjnego orzeka zawsze sąd (karny lub rodzin-
ny, w zależności od przyjętego podejścia do spraw nieletnich w danym państwie, 
jednakże odpowiedzialność za wykonywanie środków probacyjnych spoczywa 
na instytucjach bardzo zróżnicowanych pod względem ustrojowym i organiza-
cyjnym. Generalnie są to służby socjalne (social workers) lub służby działające 
w ramach systemu wymiaru sprawiedliwości (probation officers). Literatura przed-
miotu oraz ogólnodostępne w sieci dokumenty – raporty rożnych podmiotów 
i instytucji wymieniają jeszcze: community development workers, community education 
officer, youth worker, youth offending team officer14. W literaturze niemieckojęzycznej 

11 Modele wymiaru sprawiedliwości w sprawach nieletnich na tle współczesnych tendencji w zapobie-
ganiu przestępczości nieletnich opisano w czasopiśmie „Probacja” 2011, nr 4, s. 27-43.
12 Jedynie wyjątkowo nieletni ponosi odpowiedzialność karną przed ukończeniem 17-go roku życia na 
mocy art. 10 § 2 kodeksu karnego z 1997 roku (Dz.U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.), zasadniczo zaś 
czyny karalne nieletnich (13-17 lat) podlegają regulacjom ustawy o postępowaniu w sprawach nielet-
nich z 1982 roku (Dz.U. z 2010 r. Nr 33, poz 178 z późn. zm.).
13 F. Dünkel, I. Pruin, J. Grzywa, Sanctions systems and trends in the development of  sentencing practices…, 
op. cit., s. 1657.
14 J. Kusztal, A. Siuda, Probacja w sprawach nieletnich – doświadczenia szkockie, artykuł złożony do druku 
(2012) i cytowana tam literatura.
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pojawiają sie określenia, które należałoby tłumaczyć jako różnego rodzaju wy-
chowawcy, pomocnicy wychowawczy czy opiekunowie społeczni15. Najczęściej 
są to osoby udzielające wsparcia i pomocy, ale także sprawujące nadzór i kon-
trolę. Najbardziej odpowiednim wydaje się porównanie osób odpowiedzialnych 
do polskiego kuratora, choć w odniesieniu do niektórych krajów wydaje się to 
nie do końca trafne, tak jak na przykład w Anglii i Walii, gdzie youth offending team 
officer to pracownik, wchodzący w skład angielskich Youth Offending Team, jest to 
więc stanowisko niespotykane w żadnym innym kraju europejskim. W Szkocji 
środki probacyjne najczęściej wykonywane są przez probation officers we współ-
pracy z pracownikami socjalnymi (social workers)16.

Angielski VIII Raport o roli służb kuratorskich (probation service) z lipca 2011 
roku, przedstawiany i dyskutowany w Izbie Gmin, oprócz diagnozy stanu i funk-
cjonowania służb kuratorskich, zawiera także prognozy na kilka przyszłych lat 
i wskazania koniecznych zmian w zakresie funkcjonowania systemu probacji w an-
gielskim wymiarze sprawiedliwości17. Chociaż generalnie cytowany raport opisuje 
sytuację służb probacyjnych wykonujących zadania w systemie resocjalizacji doro-
słych sprawców przestępstw, podkreśla też rolę kuratorów w zakresie resocjalizacji 
nieletnich i wykonywania wobec tej grupy dozorowanych środków wychowaw-
czych i kontrolnych. Wśród zadań stawianych aktualnie przed służbą kurator-
ską jest praca ze specjalną grupą sprawców przestępstw, jaką stanowią tak zwani 
„młodzi dorośli” w wieku 18-25 lat. Orzekane wobec nich sankcje powszechne są 
często z ich punktu widzenia bardziej represyjne. Orzeczone grzywny, zakazy czy 
nieodpłatna praca na cele społeczne, są trudne do wykonania przez skazanych bez 
koniecznego wsparcia w odpowiedzialnym wykonaniu nałożonych obowiązków. 
Dlatego właśnie koniecznym jest dookreślenie zadań służb kuratorskich w tym za-
kresie. Cytowany raport koncentruje się też na kosztach pracy służb probacyjnych 
ze specjalnymi grupami sprawców przestępstw, gdzie najbardziej kosztowną, obok 
pracy z recydywistami uzależnionymi od alkoholu czy narkotyków, osobami chory-
mi psychicznie, jest praca z młodymi ludźmi funkcjonującymi na granicy wymiaru 
sprawiedliwości oraz umieszczonymi w placówkach korekcyjnych18.

Należy przyjąć, że samo ustalenie granic znaczeniowych pojęcia probacja 
czy środek probacyjny jest bardzo trudne w obliczu różnorodności rozwiązań 
przyjmowanych w poszczególnych krajach w wymiarze sprawiedliwości dla do-
rosłych, a tym bardziej dla nieletnich, gdzie jeszcze bardziej rozbudowane są 
towarzyszące probacji sankcje o charakterze wychowawczym czy korekcyjnym. 

15 J. Kusztal, System resocjalizacji młodzieży niedostosowanej społecznie w Polsce i w Niemczech, wyd. WAM, 
Kraków 2008, s. 212-217.
16 J. Kusztal, A. Siuda, Probacja w sprawach nieletnich – doświadczenia szkockie, artykuł złożony do druku 
(2012).
17 The Role o Probation Service, Eighth Report of  Session 2011, published 27 July 2011 by authority of  
the House of  Commons, London: The Stationery Office Limited.
18 Ibidem, s. 25.
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Podczas gdy w krajach europejskich interwencja sądowa jest ostatecznością, 
jako że systemy opierają się w dużej mierze na instytucjach „pozasądowych”19, 
polski system zapobiegania przestępczości nieletnich zorientowany jest opie-
kuńczo (welfare model) i postępowanie w sprawach nieletnich prowadzi sąd ro-
dzinny. Środki probacji w sprawach nieletnich w polskiej literaturze przedmiotu 
opisywane są rzadko, choć statystyki pokazują, że wiele spraw nieletnich odpo-
wiadających za dokonanie czynu karalnego kończy się zawieszeniem umiesz-
czenia w zakładzie poprawczym.

Na mocy art. 11 ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich:
„§ 1. Umieszczenie nieletniego w zakładzie poprawczym można warunkowo 

zawiesić, jeżeli właściwości i warunki osobiste oraz środowiskowe sprawcy, jak 
również okoliczności i charakter jego czynu uzasadniają przypuszczenie, że po-
mimo niewykonania środka poprawczego cele wychowawcze zostaną osiągnięte.

§ 2. Warunkowe zawieszenie następuje na okres próby, który wynosi od roku 
do lat 3; w okresie próby sąd stosuje do nieletniego środki wychowawcze.

§ 3. Jeżeli w okresie próby zachowanie nieletniego wskazuje na dalszą de-
moralizację albo jeżeli nieletni uchyla się od wykonywania nałożonych na niego 
obowiązków lub od nadzoru, sąd rodzinny może odwołać warunkowe zawie-
szenie i zarządzić umieszczenie nieletniego w zakładzie poprawczym. W razie 
popełnienia przez nieletniego czynu karalnego określonego w art. 134, art. 148 
§ 1, 2 lub 3, art. 156 § 1 lub 3, art. 163 § 1 lub 3, art. 166, art. 173 § 1 lub 3, art. 
197 § 3, art. 252 § 1 lub 2 oraz w art. 280 Kodeksu karnego i braku podstaw 
do rozpoznawania sprawy przez sąd właściwy według przepisów Kodeksu po-
stępowania karnego, sąd rodzinny odwołuje warunkowe zawieszenie i zarządza 
umieszczenie nieletniego w zakładzie poprawczym.

§ 4. Jeżeli w okresie próby i w ciągu dalszych 3 miesięcy odwołanie warun-
kowego zawieszenia nie nastąpiło, orzeczenie o umieszczeniu w zakładzie po-
prawczym z mocy prawa uważa się za niebyłe20.

I tak, statystyki Ministerstwa Sprawiedliwości pokazują strukturę orzeczeń 
sądów rodzinnych w sprawach nieletnich w latach 2002-2010, z analizy których 
wynika, że sądy zawieszają wykonanie środka poprawczego wobec nieletnich 
o wiele częściej niż orzekają bezwzględne umieszczenie w zakładzie popraw-
czym, co jest oczywiście zgodne z zasadą ostateczności stosowania środka po-
prawczego21. I tak, w 2002 roku sądy orzekły umieszczenie w zakładzie po-
prawczym z zawieszeniem w 740 przypadkach, w tym nadzór kuratora przy 
zawieszeniu był orzeczony w 565 przypadkach, natomiast bez zwieszenia w 540 

19 Szeroką gamę środków pozasądowych opisał cytowany wyżej M. Muskała, Pozasądowe formy reakcji 
na zachowania dewiacyjne dzieci i młodzieży w Anglii i Walii, artykuł złożony do druku w: „Studia Eduka-
cyjne” (2012); wiele uwagi tym rozwiązaniom poświęca B. Stańdo-Kawecka, Prawo karne nieletnich. Od 
opieki do odpowiedzialności, Wolters Kluwer, Warszawa 2007.
20 Art. 11 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U. Nr 33, 
poz. 178 z późn. zm.).
21 www.ms.gov.pl, z dnia 22.04.2012.
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przypadkach na 2511 osób, wobec których sąd zastosował środki wychowaw-
cze i poprawcze. Tendencja wzrostowa utrzymuje się do 2008 roku. W 2009 
roku sądy orzekały środki wychowawcze i poprawcze wobec 24.953 osób, 
a umieszczenie w zakładzie poprawczym z zawieszeniem zostało orzeczone 
w 499 przypadkach (w tym 364 z nadzorem kuratora), natomiast bezwzględne 
umieszczenie w zakładzie poprawczym zostało orzeczone w 371 przypadkach. 
Podobnie kształtuje się obraz statystyczny orzeczeń sądowych za rok 201022.

Violetta Konarska-Wrzosek opisując projektowane zmiany w zakresie po-
stępowania z nieletnimi w Polsce wskazuje, że: „nieletni, wobec których za-
stosowano warunkowe zawieszenie umieszczenia w zakładzie poprawczym, są 
często przez dłuższy czas pozostawieni bez żadnych oddziaływań wychowaw-
czych – do czasu objęcia przez kuratora nadzorem, który w takich przypadkach 
jest najczęściej orzekany”23. Nadzór kuratorski nie jest środkiem rzeczywiście 
intensywnym, realizowany jest zwykle tak samo jak nadzór kuratora stosowany 
jako środek wychowawczy. Warunkowe zawieszenie umieszczenia w zakładzie 
poprawczym jest więc dla nieletniego sytuacją, którą odczytuje jako kolejną 
możliwość uniknięcia odpowiedzialności, bez żadnego znaczenia resocjalizują-
cego. Okres próby wynosić może od roku do lat 3 (na postawie art. 11 UPN), 
wówczas nieletni ma wykonywać nałożony obowiązek poddania się warunkom 
nadzoru kuratorskiego. Jeśli jednak wychowanek uchyla się od nadzoru, sąd 
może lub musi (jeśli nieletni dopuścił określonego w ustawie czynu) odwołać 
warunkowe zawieszenie. Cytowana Autorka zestawia instytucję warunkowego 
zawieszenia umieszczenia w zakładzie poprawczym z instytucją odstąpienia od 
wykonania orzeczenia o umieszczeniu nieletniego w zakładzie poprawczym 
i stwierdza, że jest to rozwiązanie „zdecydowanie lepsze niż warunkowe zawie-
szenie wykonania umieszczenia w zakładzie poprawczym, gdyż to nieletni musi 
się zdyscyplinować i pokazać, że chce się zmienić; nie chodzi o to, aby wszyscy 
poza nim zabiegali o to, by nieletni nie trafił do zakładu poprawczego”24. Po-
stuluje tym samym, argumentując wieloaspektowo, rezygnację ze stosowania 
warunkowego zawieszenia umieszczenia w zakładzie poprawczym i zastąpienie 
tego środka odstąpieniem od wykonania orzeczenia o umieszczeniu. Odstąpie-
nie od umieszczenia nieletniego w zakładzie poprawczym nie wyklucza oczy-
wiście zastosowania wobec niego środków wychowawczych i nie rezygnuje się 
tym samym z okresu próby. 

Jak wspomniano wyżej, probacja w sprawach nieletnich jest bardziej widocz-
na w tych systemach zapobiegania przestępczości nieletnich, które odchodzą 

22 Ibidem.
23 V. Konarska-Wrzosek, Projektowane zmiany w zakresie postępowania z nieletnimi w Polsce, „Państwo i Pra-
wo” 2011, nr 4, s. 18-34; Prof. Konarska-Wrzosek pełni funkcję przewodniczącej zespołu ekspertów, 
powołanego zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 13.10.2009 do przeprowadzenia analizy 
dotychczasowych oraz wypracowania nowych modelowych rozwiązań prawnych w zakresie proble-
matyki nieletnich.
24 Ibidem, s. 23.
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od modelu welfare i orientują się na akcentowanie odpowiedzialności samych 
nieletnich i ich opiekunów za przekroczenia norm prawnych. W opiekuńczo-
-wychowawczo-ochronnym modelu postępowania z nieletnimi, który przyjmu-
je ustawodawstwo polskie, nie akcentuje się tych punktów, które związane są 
przyjęciem odpowiedzialności za dokonane przestępstwo, a samo zachowanie 
sprzeczne z normami prawa karnego, traktuje się jako uwarunkowane zewnętrz-
nie, uzasadnione deficytami wychowawczymi czy socjalizacyjnymi.

Wskazywanie na potrzebę prowadzenia badań nad uwarunkowaniami efek-
tywności resocjalizacji jest widoczne nie tylko w środowisku naukowym, ale 
też w środowisku samych służb kuratorskich. Należy uznać, że potrzeba ta do-
tyczyć powinna nie tylko dozorów nad dorosłymi sprawcami przestępstw, ale 
także nadzorów nad nieletnimi i ich rodzinami. 

Podczas Ogólnopolskiej konferencji „Rola nauki i służb probacyjnych w reso-
cjalizacji sprawców przestępstw”, odbywającej się w dniach 11-12 maja 2011 roku, 
zostały wypracowane rekomendacje dotyczące kierunku doskonalenia struktur 
i organizacji służby kuratorskiej w systemie probacji. Na szczególną uwagę za-
sługuje rekomendacja siódma: „Należy dążyć do utworzenia zsynchronizowanej 
bazy danych dotyczących wykonywania orzeczeń sądowych. Dotyczy to informa-
cji z zakresu szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości. W tym zakresie na-
leży również dążyć do zmniejszenia czynności administracyjnych wykonywanych 
przez służby kuratorskie na rzecz wprowadzenia pomiaru efektywności oddziały-
wań wychowawczo-resocjalizujących realizowanych przez kuratorów sądowych. 
Rzeczywisty pomiar efektywności kurateli sądowej powinien dotyczyć nie tyle 
sfery sprawozdawczo-administracyjnej, ale przede wszystkim realnych dokonań 
socjalizacyjno-wychowawczych, potwierdzonych przez realne sukcesy społecz-
ne i indywidualne podopiecznych”25. Poza granicami naszego kraju przyjęte jest 
stosowanie akredytowanych programów resocjalizacyjnych, których skuteczność 
potwierdzona jest badaniami opartymi na metaanalizach (evidenced-based). Progra-
my te, jako efektywne, zawierają rekomendacje określonych instytucji (na przy-
kład właściwego ministerstwa) do stosowania w praktyce26.

Przykładem może być intensywny program nadzoru – Intensive Suprvision 
Program (ISP), realizowany w Australii. Jest to sankcja alternatywna dla pozba-
wienia nieletniego wolności w zakładzie karnym czy placówce korekcyjnej. 
Nieletni pozostaje w środowisku lokalnym, zacieśnia więź ze społecznością 
lokalną poprzez ściśle zorganizowany nadzór nad nieletnim27. Jest to program 
zaprojektowany specjalnie dla sprawców najpoważniejszych przestępstw i re-

25 Komisja rekomendacyjna pod przewodnictwem M. Konopczyńskiego, Rekomendacje Ogólnopolskiej Kon-
ferencji „Rola nauki i służb probacyjnych w resocjalizacji sprawców przestępstw, „Probacja” 2011, nr 4, s. 129.
26 Venture Trust, Strategic Framework 2011-2014, s. 1-9. Broszura informacyjna, [w:] http://www.ventu-
retrust.org.uk/media/uploads/files/110623_VT_Strategic_Framework_2011-14_Board_Approved.
pdf, dostęp z dnia 12.11.2011.
27 A. McGuinness, T. McDermott, Review of  Effective Practice in Juvenile Justice. Report for the Minister for Juvenile 
Justice, 2010, s. 21, http://www.djj.nsw.gov.au, dostęp z dnia 10.05.2012, tłum. i opracowanie A. Siuda.
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cydywistów. Program działa na licencji amerykańskiego modelu Multi-Systemic 
Therapy (MST), który został zaimplementowany w wielu krajach i który wiele 
badań uznaje za jeden z najbardziej efektywnych w przeciwdziałaniu recydywie. 
W ramach programu ISP grupa specjalistów pracuje ze sprawcami poważnych 
przestępstw lub recydywistami (a także ich rodzinami) nad rozwiązaniem kon-
fliktów w sferach intra- i interpersonalnych związanych z ich przestępczymi 
zachowaniami28. Program skierowany jest do młodych ludzi w wieku od 10 do 
12 lat, na okres maksymalnie 6 miesięcy. Orzeczenie obowiązku uczestnictwa 
w programie wymaga od nieletniego zgody na udział we wszystkich aktyw-
nościach organizowanych przez Department of  Communities (to jednostka 
„zajmująca się społecznościami lokalnymi”, nie znajduje żadnego odpowied-
nika w polskim systemie). Te aktywności to na przykład konferencje rodzinne, 
superwizja, spotkania indywidualne ze specjalistami, testy na obecność nar-
kotyków i inne. Ekonomicznie rzecz biorąc, celem ISP jest też zmniejszenie 
przeciążenia pracą (liczbą przypadków) pracowników probacyjnych (probation 
officers) głównie poprzez nakierowanie działań na intensywny monitoring dla 
nieletnich objętych probacją. ISP wymusza częstszy kontakt z probation officers. 
Oprócz tego programy te często zawierają również szeroką skalę strategii kon-
troli ryzyka, tak jak spotkania osobiste z pracownikiem nie tylko w godzinach 
porannych, ale również wieczornych, testy na obecność narkotyków czy elek-
troniczny monitoring. Często te programy uzupełniane są terapią (np. Multi-
-Systemic Therapy) lub innymi oddziaływaniami nakierowanymi na indywidualne 
potrzeby nieletniego i jego rodziny29.

Jaka jest skuteczność opisanego wyżej programu? W internetowej bazie da-
nych Wydziału Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych „OJJDP Model Programs 
Guide” opisano i oceniono programy różnego typu – profilaktyczne, probacyjne 
i resocjalizacyjne, które zostały zaimplementowane w Stanach Zjednoczonych. 
Znajdujące się tam badania różnych autorów dotyczące programu ISP wskazują 
na to, że program ten jest bardziej efektywny w redukowaniu ryzyka recydywy niż 
kara pozbawienia wolności30. Natomiast wyniki badań Joan Petersilia i Susan Turner 
przytoczone w artykule Andrew R. Morral i współpracowników z 2006 roku wska-
zują na to, że ISP nie zmniejsza w znaczącym stopniu recydywy, a koszty programu, 
związane z liczbą pracowników czy testami na obecność narkotyków są ogromne 
i wyższe niż w przypadku klasycznej probacji. Badanie przeprowadzono na dwóch 
próbach i dwukrotnie uzyskano podobne rezultaty31. Istnieją jednak dowody na to, 
że ten program probacyjny może być skuteczny, gdy zostanie połączony z innymi 
terapeutycznymi oddziaływaniami (np. terapią MST). Nie jest jednak jednoznacznie 

28 Ibidem, s. 25-26.
29 Ibidem, s. 48-49.
30 http://www.ojjdp.gov/mpg)., z dnia 12.05.2012, tłum. A. Siuda.
31 A.R. Morral, D.F. McCaffrey, G. Ridgeway, Effectiveness of  community-based treatment for substance abusing 
adolescents: 12-month outcomes from a case-control evaluation of  a Phoenix Academy, ”Psychology of  Addictive 
Behaviors” 2006, 18(3), s. 257-268., tłum. A. Siuda.
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sprawdzone czy na zmniejszenie recydywy wpływa terapia, superwizja czy kombi-
nacja tych dwóch oddziaływań32. Warto jeszcze wyjaśnić czym jest terapia multisy-
temowa, opisana już między innymi przez Barbarę Stańdo-Kawecką czy Krzysztofa 
Biela33. Jest to program realizowany w środowisku lokalnym, skierowany do nielet-
nich recydywistów i młodych sprawców przemocy. Nakierowany jest na rozpozna-
nie tych czynników w środowisku nieletniego (rodzina, grupa rówieśnicza, szkoła, 
sąsiedztwo), którą mogą wpływać na zachowania antyspołeczne. Celem programu 
jest pomoc rodzicom w radzeniu sobie z problemami wychowawczymi, a także 
stworzenie naturalnych systemów wsparcia w społeczności lokalnej. Specyficzne 
techniki terapeutyczne opierają się głównie na takich koncepcjach psychologicz-
nych, jak terapia kognitywno-behawioralna czy terapia rodzinna. Program oferuje 
około 60 godzin konsultacji ze specjalistami, a także wsparcie kryzysowe dostępne 
24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu, przez okres około 4 miesięcy34. Od 
lat 80. XX wieku wiele badań wykazało efektywność programu MST w minimali-
zowaniu recydywy, a także w zmniejszeniu liczby wychowanków w placówkach za-
mkniętych. Przewidywany spadek recydywy wynikający z zastosowania MST waha 
się pomiędzy 25% a 70%. Program jest z powodzeniem stosowany w wielu krajach 
Ameryki Północnej, Wielkiej Brytanii, Australii i Europie, a szczególnie państwach 
skandynawskich. MST został uwzględniony na liście najbardziej efektywnych inter-
wencji i oddziaływań, która została przedstawiona w raporcie Review of  Good Practices 
in Preventing Juvenile Crime in the European Union, prezentującym najciekawsze i najsku-
teczniejsze programy interwencyjne z całej Europy. Efektywność programu opiera 
nie tylko na stopniu zmniejszenia recydywy (o około 7,7%), ale również na niskich 
kosztach implementacji i prowadzenia programu35. 

Autorka artykułu jest daleka od stwierdzenia, że należy bezrefleksyjnie pro-
mować zagraniczne rozwiązania probacyjne w polskim systemie zapobiega-
nia przestępczości nieletnich. Zastosowanie środka probacyjnego jest niejako 
ostatnią szansą pozostania na wolności, celem jego zastosowania jest już tylko 
zapobieganie ponownemu popełnieniu czynu karalnego. Wnioski z licznych ba-
dań nad czynnikami ryzyka recydywy pokazują, że najistotniejszym z nich jest 
umieszczenie w placówce izolacyjnej36. Jednakże „Pozostawienie nieletniego 

32 A. McGuinness, T. McDermott, Review of  Effective Practice…, op. cit., s. 49, http://www.djj.nsw.gov.
au, dostęp z dnia 10.05 2012, tłum. i opracowanie A. Siuda. 
33 B. Stańdo-Kawecka, Zapobieganie przestępczości nieletnich w świetle evidence based Policy, [w:] P. Hofmanski, 
S. Waltoś (red.), W kręgu prawa nieletnich. Księga pamiątkowa ku czci Profesor Marianny Korcyl-Wolskiej, Wol-
ters Kluwer, Warszawa 2009, s. 145-164; Biel K., Uwarunkowania oraz profilaktyka zachowań przestępczych 
dziewcząt w kontekście społeczności lokalnej, [w:] J. Aksman, J. Pułka (red.), W kręgu oddziaływania mediów 
i grup rówieśniczych – w i pomimo czasów ponowoczesnych, Kraków 2012, s. 185-197.
34 A. McGuinness, T. McDermott, Review of  Effective Practice…, op. cit., s. 21, http://www.djj.nsw.gov.
au, dostęp z dnia 10.05.2012, tłum. i opracowanie A. Siuda, s. 36.
35 B. Gladstone, I. Kessler, A. Stevens, Review of  Good Practices in Preventing Juvenile Crime in the European 
Union, 2006, s. 13: http://www.eucpn.org, dostęp z dnia 11.05.2012.
36 J. Kusztal, A. Siuda, Pozbawienie wolności młodzieży niedostosowanej społecznie w perspektywie porównawczej, 
artykuł złożony do druku (2012). 
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w środowisku, przy zastosowaniu pozasądowych form reakcji na jego dewiacyj-
ne zachowania, gdzie może liczyć na wsparcie rodziny czy wspólnoty lokalnej 
przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniego nadzoru, poza oczywistymi 
korzyściami może pociągać za sobą także negatywne konsekwencje. Te, któ-
re najczęściej są eksponowane w literaturze, to przede wszystkim rozszerzenie 
sieci kontroli – net widening37, także na tych, którzy w naturalny sposób, bez 
formalnej interwencji odstąpiliby od dalszych tego typu zachowań”38. Z dru-
giej strony jednak, pozostawienie młodego człowieka bez jakiejkolwiek reak-
cji na jego zachowanie jest czynnikiem ryzyka powtórnego popełnienia czynu 
karalnego czy zachowań świadczących o demoralizacji. Pokazał to w analizie 
wyników swoich badań Witold Klaus39. Stosowane powszechnie rozwiązania 
zachodnioeuropejskie pokazują, że „sposobem uniknięcia zjawiska net-widening 
jest włączenie organizacji samorządowych i pozarządowych oraz podmiotów 
społecznych funkcjonujących w środowisku lokalnym nieletniego”40.

Nasuwa się refleksja o potrzebie przeprowadzenia badań wskazujących na 
czynniki efektywności zastosowanych metod resocjalizacyjnych podczas poby-
tu w placówce, które przekładałyby się na funkcjonowanie nieletnich po jej 
opuszczeniu. Cytowany już W. Klaus powołuje się na wyniki badań Z. Ostrihań-
skiej z końca lat osiemdziesiątych XX wieku: „Przeprowadzone (…) wywiady 
z nieletnimi i ich matkami, których pytano o przyczyny poprawy ich zachowa-
nia, wskazują jednak, iż żaden z respondentów nie stwierdził, że sprawowanie 
nadzoru kuratorskiego i praca kuratora miały na niego wpływ (niektórzy nato-
miast swoją poprawę przypisywali pobytowi w placówce)”41. Trudno odnieść 
się dziś, po ponad dwudziestu latach do takich wniosków; zmienił się kontekst 
społeczno-kulturowy i prawny. Jednak i dziś w literaturze przedmiotu nie spoty-
ka się często podobnych badań, prawdopodobnie również z powodu trudności 
metodologicznych ich przeprowadzenia42. 

37 M. Muskała, Pozasądowe formy reakcji na zachowania dewiacyjne dzieci i młodzieży w Anglii i Walii, artykuł 
złożony do druku w: „Studia Edukacyjne”, por. przypis 49.
38 Ibidem, s. 16.
39 W. Klaus, Działalność wychowawcza sądu rodzinnego wobec nieletnich – pomiędzy ideami a praktyką, [w:] Ar-
chiwum Kryminologii 2007-2008, T. XXIX-XXX, s. 331-347.
40 J. Kusztal, Dziecko niedostosowane społecznie wobec instytucji pomocowych, [w:] A. Kieszkowska (red.), Toż-
samość osobowa dewiantów a ich reintegracja społeczna, Impuls, Kraków 2011, s. 515-528.
41 W. Klaus, Działalność wychowawcza sądu rodzinnego wobec nieletnich…, op. cit., s. 337.
42 Można tu wskazać badania R. Opory, opublikowane m.in. [w:] Ewolucja niedostosowania społecznego 
jako rezultat zmian w zakresie odporności psychicznej i zniekształceń poznawczych, 2009, Gdańsk, wyd. UG, 
a także: aktualne badania Justyny Siemionow, których podmiotem jest młodzież przebywająca w pla-
cówkach wychowawczych i nakierowane są na wskazanie czynników efektywności pobytu w młodzie-
żowym ośrodku wychowawczym nieletnich poddawanych działaniu metod resocjalizacji opartych na 
podejściu kognitywno-behawioralnym. Autorka wskazuje, że u badanych nastąpiły zmiany w zakresie 
zmiennych poznawczych, rzutujących na ich kompetencje poznawczo-osobowe i wprowadza pojęcie 
efektywności wewnętrznej i zewnętrznej w resocjalizacji – por. Siemionow J., Niedostosowanie społeczne 
nieletnich. Działania, zmiana, efektywność, Difin, Gdańsk 2011.
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Skuteczności wykonanego środka wychowawczego nie można mierzyć jedy-
nie poprzez porównanie powrotności do przestępstwa (czynu karalnego czy za-
chowań świadczących o demoralizacji), jako że statystyka sądowa nie świadczy 
jeszcze o tym, że ktoś nie złamał prawa i nie prezentuje zachowań dewiacyjnych. 
Czynniki efektywności resocjalizacji są bardzo złożone43, być może głównie ze 
względu na dostępność grupy badawczej najczęściej badacze dokonują analizy 
czynników efektywności zastosowania nadzoru kuratorskiego czy umieszcze-
nia w placówce wychowawczej czy poprawczej. Prawie wszyscy wskazują, że 
przyczyną powrotności do zachowań dewiacyjnych jest brak opieki następczej 
po zastosowaniu środka, czy braki w obszarze readaptacji nieletniego w środo-
wisku. W przypadku nadzoru kuratorskiego badacze wskazują na konieczność 
otoczenia kuratora siecią instytucji i placówek, które będą wspierały rodzinę 
i samego kuratora w pracy z nią44. 

Powyższe rozważania prowadzić mają do konkluzji, że istnieje paląca po-
trzeba zmian systemowych w zakresie podejścia do młodzieży przejawiającej 
zachowania dewiacyjne i dokonującej czynów karalnych. Jeśli rozumieć sku-
teczność jako stopień wykorzystania możliwości istniejącego systemu45, to wy-
daje się, że tak „pomyślany” system reakcji prawnych na czyny nieletnich nie 
może być wystarczający. Od lat reforma postępowania w prawach nieletnich 
jest przedmiotem licznych prac powołanych do tego gremiów46. Ostatni opisa-
ny w literaturze projekt pozostaje przy modelu opiekuńczym, w którego struk-
turze nie ma miejsca na zdecydowane środki akcentujące odpowiedzialność nie-
letniego i jego rodziców bądź opiekunów za jego zachowanie. Za podejściem 
opiekuńczo-wychowawczym nie idzie akceptacja społeczna. Oczekiwania są 
zgoła inne, stwarza się swego rodzaju paradoks, kiedy reakcje wychowawcze 
pozostawia się w gestii sądu i oczekuje się natychmiastowych efektów.

 Wieloletnie już „przyglądanie się” autorki niniejszego tekstu systemowi 
pomocy i resocjalizacji nieletnich w naszym kraju, prowadzi ją do wniosku, 
że cechą charakterystyczną naszego myślenia i działania w sprawach nieletnich 
jest niekonsekwencja. Przyjmując podejście opiekuńczo-wychowawcze powin-

43 Poszukiwania odpowiedzi na pytanie: jak dokonać pomiaru efektywności resocjalizacji są od lat w li-
teraturze polskiej przedmiotem rozważań wielu badaczy, warto w tym miejscu tylko wspomnieć o kon-
cepcji pomiaru skuteczności L. Tyszkiewicza, licznych badaniach na przestrzeni lat 70. i 80. XX w., 
(przytacza tę koncepcję cytowany wyżej W. Klaus (2007-2008), a także J. Kusztal (2008), w tej kwestii 
wypowiada się między innymi M. Heine (2012), Efektywność resocjalizacji – możliwości i ograniczenia jej 
pomiaru, artykuł niepublikowany; Efektywność resocjalizacji i niektóre jej uwarunkowania, [w:] M. Prokosz 
(red.), Dewiacyjne aspekty współczesnego świata, Wyd. A. Marszałek, Toruń 2004, s. 47-53; w odniesieniu 
do pomiaru efektywności resocjalizacji nieletnich, Z.B. Gaś, Efektywność instytucjonalnych form pomocy 
na rzecz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, Pracownia Wydawnicza Fundacji „Masz szansę”, 
Lublin 2008.
44 W. Klaus, Działalność wychowawcza sądu rodzinnego wobec nieletnich…, op. cit., s. 343, por. przypis nr 52.
45 M. Heine, Efektywność resocjalizacji – możliwości i ograniczenia jej pomiaru, artykuł niepublikowany (2012), s. 4.
46 J. Kusztal, Nierozwiązany problem polskiego systemu resocjalizacji, „Resocjalizacja Polska” 2011, nr 2, 
s. 185-196.
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no się wykonywanie tych środków pozostawić w gestii środowiska lokalnego 
i służb społecznych, których celem jest pomoc, wsparcie specjalne, resocjaliza-
cja w środowisku otwartym, a nie wymierzanie sprawiedliwości. 

JUVENILE PROBATION IN COMPARATIVE PERSPECTIVE

Abstract

The aim of  the following paper is an analysis of  solutions applicable to minors 
sentenced for probation in various European countries. The roles and functions of  
probations facilities for young people, as well as the requirements to be met by people 
working with such children, depend on the adopted model of  juvenile and vary from 
country to country. This paper presents the solutions adopted by such European countries 
as Poland, England and Wales and Scotland. This presentation could be an inspiration 
for reforms and innovations in polish juvenile system of  correction.





Łukasz Kwadrans

DIAGNOZA AKTUALNEJ SYTUACJI I PROPOZYCJE
ROZWOJU OŚRODKÓW KURATORSKICH

Wobec trwającej dyskusji o transformacji systemu profilaktyki i resocjalizacji 
nieletnich w Polsce należy zasygnalizować jak istotnym jego elementem jest śro-
dek wychowawczy w postaci skierowania nieletniego do ośrodka kuratorskiego. 

Wejście w życie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu 
w sprawach nieletnich zmieniło obowiązujący system prawny dotyczący zasad 
funkcjonowania sądów rodzinnych, a tym samym kurateli sądowej dla nielet-
nich. Celem tej ustawy było przede wszystkim przeciwdziałanie demoraliza-
cji i przestępczości nieletnich oraz stworzenie warunków powrotu do życia 
w społeczeństwie nieletnich, którzy popadli w konflikt z prawem bądź zasada-
mi współżycia społecznego oraz dążenie do umacniania funkcji opiekuńczo-
-wychowawczej i poczucia odpowiedzialności rodzin za wychowanie nieletnich 
na świadomych swych obowiązków członków społeczeństwa1. Dziś wiemy, że 
przedmiotowa ustawa wymaga kolejnych nowelizacji, aby podążać za zmienia-
jącą się rzeczywistością społeczną. Od 1 stycznia 2012 roku w istotny sposób 
umocowano w niej kuratorów sądowych, dodając do ustawy o postępowaniu 
w sprawach nieletnich m.in. art. 70a-70e określający zakres ich działania i wska-
zując na delegację do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 lute-
go 2012 r. w sprawie zasad i trybu wykonywania nadzoru nad nieletnim przez 
kuratorów sądowych, sposobu wykonywania obowiązków przez organizacje 
młodzieżowe lub inne organizacje społeczne, zakłady pracy i osoby godne za-
ufania oraz sposobu kontrolowania obowiązków nałożonych na rodziców lub 
opiekuna nieletniego (Dz.U. 2012 r., poz. 228).

Wspominany wyżej środek wychowawczy był wcześniej stosowany, zmieniła 
się jego nazwa i zasada funkcjonowania ośrodków kuratorskich. Z nostalgią 
wciąż używa się określenia kuratorskie ośrodki pracy z młodzieżą, a obowią-
zujące od 2001 r. rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości i ustawa o postę-
powaniu w sprawach nieletnich zawierają nazwę ośrodki kuratorskie. Zgodnie 
z tymi zmianami legislacyjnymi mamy obecnie inną charakterystykę uczestni-

1 Por. K. Grześkowiak, Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich. Komentarz, A. Krukowski (red.), War-
szawa 1991; P. Górecki, S. Stachowiak, Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich. Komentarz, Zakamycze 
1998; K. Gromek, Komentarz do ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, Warszawa 2001.
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ków ośrodków kuratorskich, inne zasady finansowania. Wobec późniejszych 
zmian w strukturze sądownictwa powstała instytucja kierownika finansowego, 
który ma wpływ na konstruowanie budżetów ośrodków kuratorskich na ob-
szarze działania danych sądów rejonowych. Należy zaznaczyć, że w niektórych 
okręgach sądowych nie funkcjonują ośrodki kuratorskie, a zatem orzecznictwo 
w sprawach nieletnich ma ograniczone możliwości stosowania środków wy-
chowawczych w ramach ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich2. Tym 
samym zawęża się możliwość alternatyw dla zamkniętych środowisk wycho-
wawczych w postępowaniu z nieletnimi.

Zagadnienia dotyczące efektywności zajęć prowadzonych dla uczestników 
ośrodków kuratorskich wydają się szczególnie istotne jako głos w dyskusji nad 
możliwymi zmianami w systemie pracy z dziećmi i młodzieżą trudną. Wobec 
powyższego, przeprowadzono badania na 103 ośrodkach kuratorskich funkcjo-
nujących w 32 okręgach sądowych. Do badań wykorzystano narzędzie w postaci 
kwestionariusza ankiety, o którego wypełnienie proszono kierowników ośrodków 
kuratorskich. Celem badań była próba pomiaru efektywności pracy ośrodków 
kuratorskich, opisu ich organizacji oraz sytuacji ekonomicznej. Pytania kwestio-
nariusza zostały tak ułożone, aby dostarczyć odpowiedzi na powyższe problemy. 
Konstruując narzędzie wzięto pod uwagę również obowiązujące rozporządzenie, 
aby zaprezentować, jakie ma ono zastosowanie w rzeczywistości. W ten sposób 
dokonano swego rodzaju aktualnej diagnozy sytuacji ośrodków kuratorskich.

W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 października 2001 r. 
w sprawie ośrodków kuratorskich określono tryb i szczegółowe zasady two-
rzenia i znoszenia ośrodków kuratorskich, zakres działania i organizację ośrod-
ków kuratorskich, sposób wykonywania nadzoru nad ośrodkami kuratorskimi3. 
Ośrodki funkcjonują przy sądach rejonowych w ilości zależnej od potrzeb lo-
kalnych, 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. 4-5 godzin dziennie. Ośrodki mogą 
być sprofilowane ze względu na stopień demoralizacji uczestników. Działal-
ność ośrodka jest finansowana ze środków budżetu sądu rejonowego. Przyjęcie 
uczestnika do ośrodka następuje na podstawie orzeczenia sądu. W latach 2009-
2011 liczba uczestników ośrodków kuratorskich wynosiła rocznie od 1601 do 

2 Z badań Krajowej Rady Kuratorów (KRK) dotyczących ośrodków kuratorskich przeprowadzonych 
w okresie od marca do maja 2012 r. na 103 ośrodkach kuratorskich wynika, że funkcjonują one w 32 
z 45 okręgów sądowych. Dane te potwierdzają sprawozdania MS-S 40 oraz dane Komisji Monito-
rowania Warunków Pracy, Płacy i Obciążeń Obowiązkami KRK. Najwięcej ośrodków kuratorskich 
funkcjonuje w okręgach świdnickim (12), lubelskim (11), gliwickim (9), zamojskim (7), poznańskim 
(6), katowickim (5).
3 Zob. K. Gromek, Regulacje prawne dotyczące ośrodków kuratorskich, [w:] Wychowanie, profilaktyka, resocjali-
zacja, (red.) J. Sowa, E. Piotrowski, J. Rejman, Rzeszów 2003 (cz. II).
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1694. Najczęstsze przyczyny orzeczenia o umieszczeniu w ośrodku kurator-
skim w 2011 roku to: absencja szkolna (862), bójki, pobicia (299), spożywanie 
alkoholu lub substancji psychoaktywnych (203), ucieczki z domu rodzinnego 
(74), inne (462), takie jak: środek profilaktyczny przy zagrożeniu demoralizacją 
małoletnich, palenie papierosów, kradzieże, czyny karalne, czynności seksualne, 
uszkodzenie mienia, oszustwa, zachowania agresywne, przywłaszczenia, wymu-
szenia, włamania, wulgarne i aroganckie zachowanie w szkole, posiadanie nar-
kotyków, groźby karalne, odroczenie umieszczenia w młodzieżowym ośrodku 
wychowawczym.

Zgodnie z rozporządzeniem ośrodek prowadzi działalność profilaktycz-
ną, opiekuńczo-wychowawczą i resocjalizacyjno-terapeutyczną, zmierzając do 
zmiany postaw uczestników w kierunku społecznie pożądanym, zapewnia-
jącym prawidłowy rozwój ich osobowości, w szczególności poprzez: zaspo-
kajanie potrzeb osobowościowych, rozwiązywanie problemów psychicznych, 
uczenie samodzielnego radzenia sobie z trudnościami życiowymi, eliminowa-
nie zaniedbań wychowawczych i edukacyjnych oraz wyrównywanie zaniedbań 
środowiskowych, wdrażanie do przestrzegania norm społecznych, rozwijanie 
zainteresowań, wyrabianie właściwych nawyków spędzania czasu wolnego, roz-
ładowywanie napięć emocjonalnych, kształtowanie poczucia odpowiedzialno-
ści i opiekuńczości. Z badań Krajowej Rady Kuratorów wynika, że uczestnicy 
ośrodków kuratorskich nabywali ponadto umiejętności w zakresie samoobsługi 
i przygotowania posiłków, budowania pozytywnych relacji interpersonalnych, 
autoprezentacji, dostrzegania własnych pozytywów, samokontroli, samodziel-
nego odrabiania lekcji, współpracy w grupie, kreatywnego spędzania wolne-
go czasu, rozwijania twórczych postaw, eliminowania agresji, umiejętności 
autoprezentacji, życia bez alkoholu, umiejętności rozwiązywania konfliktów, 
kształtowania postaw tolerancji, odkrywania predyspozycji zawodowych, ko-
munikacji interpersonalnej, radzenia sobie ze stresem, wyrażania uczuć poprzez 
„komunikat ja”, umiejętności panowania nad emocjami, nauki systematycznej 
pracy, poczucia własnej wartości, rozwijania potencjałów, rozwijania empatii.

W celu realizacji tych zadań, w ośrodku organizuje się zajęcia z uczestnikami 
oraz inicjuje współpracę z instytucjami państwowymi, społecznymi, jednostka-
mi samorządowymi, w szczególności z powiatowym centrum pomocy rodzinie  
(§ 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie ośrodków kura-
torskich), oraz osobami godnymi zaufania. Z doświadczeń kadr ośrodków wy-
nika, że rzadko współpracują jednak z PCPR, a dużo częściej korzystają w różny 
sposób z pomocy Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych i urzędów gmin, miast oraz organizacji pozarządowych. Ta współpraca 
objawia się nie tylko w wymiarze pomocy materialnej, zakupu środków trwałych, 
pomocy dydaktycznych, ale również w organizowaniu wspólnych imprez, wyjaz-
dów terapeutyczno-resocjalizacyjnych (wycieczki, kolonie), imprez sportowych, 
turniejów piłki nożnej, tenisa stołowego, kręglarskich itp. o zasięgu rejonowym, 
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czy okręgowym pomiędzy ośrodkami. Z badań KRK wynika, że wypoczynek 
letni i zimowy uczestników organizowany jest w 73 ośrodkach. Są to zazwyczaj 
wycieczki (59 ośrodków), obozy, kolonie (32 ośrodki). Dodatkowo realizowane 
są programy profilaktyczne (28 ośrodków) oraz inne formy zajęć poza ośrod-
kiem, jak półkolonie, wyjścia do kina, na kręgle, biwaki, kuligi, basen, spacery, 
wyjścia do muzeum, zajęcia sportowe, ogniska, park linowy, ogród zoologiczny. 
Wypoczynek letni i zimowy uczestników finansowany jest najczęściej przez sąd 
rejonowy, gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych, samorząd 
lokalny, Ochotnicze Hufce Pracy, Caritas, Polski Czerwony Krzyż, urzędy woje-
wódzkie, sponsorów prywatnych, ze środków Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci.

Podkreślić należy, że bardzo pozytywnym aspektem w działalności ośrodków 
kuratorskich jest współpraca z organizacjami pozarządowymi. W tym zakresie 
należy przede wszystkim docenić duże zaangażowanie osób prowadzących te 
placówki. Z badań wynika, że w 60 ośrodkach kuratorskich pozyskano środki 
finansowe na utrzymanie z zewnętrznych źródeł, między innymi z: gminnych 
komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, organizacji pozarządowych, 
samorządu lokalnego, darowizn od osób fizycznych, firm finansowych, pry-
watnych, projektu „Szansa” Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Towarzystwa 
Przyjaciół Dzieci, fundacji, urzędów marszałkowskich, sponsorów żywności, 
Stowarzyszenia Penitencjarnego Patronat.

Dzięki pomocy partnerów lokalnych ośrodki kuratorskie mogą również ko-
rzystać czasami ze specjalistycznej pomocy terapeutów. Z badań KRK wynika, 
że w 53 ośrodkach kuratorskich zatrudniani są terapeuci bądź wychowawcy, 
którzy posiadają takie dodatkowe kwalifikacje (34 socjoterapeutów, 36 psycho-
logów, poza tym m.in. korepetytorzy, logopedzi, specjaliści muzykoterapii, psy-
choterapeuci, terapeuta od gimnastyki mózgu według Paula Dennisona, artete-
rapeuta, profilaktyk uzależnień, sportterapia).

W ośrodku organizowane są także spotkania z rodzicami lub opiekunami 
uczestników, pedagogami szkolnymi, mające na celu dokonywanie analizy prze-
biegu procesu wychowania i ustalenie dalszych metod postępowania, a także 
mobilizowania do udziału uczestników w zajęciach, sporządzanie wspólnie 
kontraktów z nieletnimi. Zaznaczyć należy, że rocznie w ośrodkach odbywa 
się około 700 zebrań z rodzicami uczestników w 103 ośrodkach kuratorskich, 
a dodatkowo mają miejsce spotkania indywidualne. Stały kontakt z rodzicami/
opiekunami uczestników jest istotnym elementem skutecznego oddziaływania 
wychowawczego. 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, czy rozwijaniu ich potencjałów.

Zajęcia z uczestnikami realizuje się w szczególności metodą pracy: grupo-
wej, z indywidualnym przypadkiem, środowiskowej. Najczęściej, bo w około 



117Diagnoza aktualnej sytuacji i propozycje rozwoju ośrodków kuratorskich

60 ośrodkach kuratorskich, w zajęciach bierze udział grupa 5-10 uczestników, 
jednak w 39 placówkach frekwencja wynosi powyżej 10 nieletnich. 

Zajęcia z uczestnikami polegają w szczególności na organizowaniu czasu 
wolnego, nawiązywaniu współpracy ze środowiskiem, prowadzeniu terapii, 
udzielaniu pomocy w usuwaniu zaniedbań wychowawczych i edukacyjnych. 
Uczestnicy ośrodków kuratorskich mogą korzystać m.in. z zajęć sportowych, 
artystycznych, treningu zastępowania agresji ART, zajęć kulinarnych, dotyczą-
cych szkodliwości środków psychoaktywnych, asertywności, radzenia sobie 
z gniewem, zajęć z seksuologii, mediacji rodzinnych i rówieśniczych, zajęć sa-
moobsługowych dotyczących przygotowywania posiłków i czynności porząd-
kowych, biblioterapii, arteterapii, odrabiania lekcji, pogadanek, filmów tema-
tycznych, gazetek ściennych, mądrego używania internetu, imprez okolicznoś-
ciowych, projektów z zakresu profilaktyki uzależnień, doradztwa zawodowego, 
nauki języka obcego, zajęć teatralno-muzycznych, treningów zachowań i pracy 
w ujęciu systemowym, programu korekcji zachowań destrukcyjnych TUKAN. 

Diagnoza dotycząca osobowości jednostki i jej środowiska rodzinnego, rówieś-
niczego, 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 in-
stytucji obejmuje takie funkcje, jak: profilaktyka, opieka, wychowanie, resocjali-
zacja i terapia. Chodzi tu szczególnie o profilaktykę objawową, która polega na 
interwencji wychowawczej obejmującej nieletnich, zdradzających wstępne objawy 
niedostosowania, bądź zagrożenia niedostosowaniem społecznym. Kwestią wy-
magającą refleksji jest fakt, że większość nieletnich trafiających do ośrodków to 
osoby nieprawidłowo realizujące obowiązek szkolny. Na podstawie takich danych 
można zauważyć, że szkoły kierują wnioski do sądów rodzinnych o wgląd w sy-
tuację opiekuńczą, nie stosując, czy wyczerpując środki oddziaływania im dostęp-
ne, albo dodatkowo zauważając możliwość wsparcia ze strony kadry ośrodków 
kuratorskich. W tym momencie należy wspomnieć, że nieuzasadnione jest częste 
utożsamianie ośrodków kuratorskich ze świetlicami środowiskowymi, które mają 
inny organ prowadzący i odmienny profil działalności nastawiony przede wszyst-
kim na zabezpieczenie funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Zdarza się jednak, 
że na terenie danej gminy obie placówki sprawnie współpracują w ramach prowa-
dzonych działań i organizowanych imprez.

Zadania realizowane w ośrodkach kuratorskich są prowadzone w formie za-
jęć w zabezpieczonych przez sądy lokalach, ale także poza nimi (ośrodki spor-
towe, domy kultury, organizacje pozarządowe, poradnie itp.)4, a także w śro-
dowiskach wychowawczych, jak: rodzina, szkoła, grupa rówieśnicza czy też 
środowisko lokalne.
4 Z badań KRK z 2012 r. wynika, że siedziba ośrodka kuratorskiego, to lokale zabezpieczone przez 
sąd rejonowy – 15, szkołę – 20, parafię – 2, stowarzyszenie – 1, spółdzielnię mieszkaniową – 15, inne 
(urząd miasta, miejskie zarządy nieruchomości, ośrodki pomocy społecznej, OHP, TPD, centrum 
kultury, wspólnota mieszkaniowa) – 50.
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Ośrodki kuratorskie przede wszystkim prowadzą działalność profilaktyczną 
i resocjalizacyjno-terapeutyczną zmierzając do wtórnej socjalizacji uczestników. 
W rzeczywistości pełnią również funkcję opiekuńczo-wychowawczą5 i edukacyj-
ną (elementy kształcenia resocjalizującego6), tzn. zapewniają opiekę w godzinach 
popołudniowych pod kierunkiem kuratorów sądowych, wolontariuszy, prakty-
kantów7. Organizują zajęcia pozalekcyjne oraz stwarzają odpowiednie sytuacje 
wychowawcze, a także przygotowują do zajęć samoobsługowych. Niezmiernie 
ważna jest także odpowiednia realizacja z zakresu usuwania braków i zaniedbań 
w nauce, podnoszenie sprawności w nauczaniu i uczeniu się oraz częściowa 
reedukacja. Podstawowym zadaniem funkcji profilaktyczno-kompensacyjnej jest 
rozpoznanie sytuacji zagrożenia nieletnich. W zakres tej funkcji wchodzą nastę-
pujące zadania: częściowe izolowanie i uodparnianie nieletnich na negatywne 
bodźce środowiska wychowawczego, np. dysfunkcyjnej rodziny, grupy rówieśni-
czej, środowiska lokalnego. Wskazywanie pożądanych sposobów funkcjonowa-
nia w społeczeństwie, grupie, rodzinie. Kolejne zadania to: rozpoznawanie fazy 
niedostosowania społecznego, określenie objawów oraz opracowanie programu 
resocjalizacji i jego systematyczna realizacja. Nie bez znaczenia jest ustalenie rocz-
nych planów pracy ośrodka kuratorskiego, w których uwzględnia się oddziaływa-
nia korespondujące z potrzebami uczestników w zakresie kompensacji. 

W pracy ośrodków kuratorskich planuje się również rozwój ukrytych i od-
krywanie nowych potencjałów tożsamościowych w myśl koncepcji twórczej re-
socjalizacji. Uzyskanie kompetencji i umiejętności społecznych do tej pory nie-
osiągalnych. Ośrodek kuratorski może stać się fenomenalnym miejscem do kre-
owania nowego człowieka, nie zmuszającym go do przychodzenia, do terapii, 
która powinna być dobrowolna. Twórcza resocjalizacja, która jest alternatywą 
do tradycyjnego postrzegania resocjalizacji (behawioralno-psychodynamiczne-
go), opiera się na jednym głównym przesłaniu. Podstawą resocjalizacji jest za-
proszenie do rozwoju. Nurty, które chcą zmieniać człowieka, stosując kontrolę 
czy terapię, nie sprawdziły się, a u podstaw resocjalizacji powinno leżeć myśle-
nie o rozwoju. Najważniejsze jest zaproszenie człowieka do rozwoju. Przez sty-
mulowanie struktur poznawczych za pomocą animacji teatralnej, sportu, dzia-
łalności plastycznej, muzycznej, można trwale zmienić sposób funkcjonowania 
osoby w środowisku, gdyż zmienia się tożsamość osoby, sposób myślenia o so-
bie, innych i otoczeniu. Fundamentem budowy naszej tożsamości są potencja-
ły, umiejętności, predyspozycje. Marek Konopczyński wskazuje struktury po-
znawcze i twórcze rozwijane w procesie twórczej resocjalizacji: percepcja – od 
percepcji fizjonomicznej do allocentrycznej, emocje – od emocji negatywnych 

5 Stąd właśnie częste utożsamianie ośrodków kuratorskich ze świetlicami środowiskowymi.
6 Por. A. Szecówka, Kształcenie resocjalizujące, [w:] Resocjalizacja. Teoria i praktyka pedagogiczna, (red.) 
B. Urban, J.M. Stanik, Warszawa 2007, s. 249-278.
7 Z badań KRK wynika, że w ośrodkach kuratorskich rocznie kształci się do przyszłego zawodu ok. 
100 praktykantów i ok. 200 wolontariuszy, którzy odpowiednio przepracowują od kilku do kilkunastu 
tysięcy godzin rocznie.
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do pozytywnych, motywacje – od motywacji instrumentalnych do autonomicz-
nych, pamięć – od fazy zapamiętywania do fazy przywoływania pamięciowego, 
myślenie – od myślenia stereotypowego do metaforycznego, wyobraźnia – od 
wyobraźni odtwórczej do wyobraźni twórczej – kreowanie mechanizmów wizu-
alizacji8. Celem resocjalizacji jest więc rekonstrukcja struktury Ja, uadekwatnienie 
i urealnienie samooceny, zrównoważenie poczucia kontroli oraz w konsekwen-
cji przemiana dewiacyjnej tożsamości w tożsamość niedewiacyjną (akceptowalną 
społecznie). Jest to w istocie proces kreowania alternatywnych parametrów toż-
samości, a nie eliminowanie parametrów istniejących. Osiągnięcie tego celu jest 
możliwe poprzez metodyczne stymulowanie rozwoju struktur i mechanizmów 
procesów poznawczych i twórczych jednostek nieprzystosowanych społecznie, 
a więc struktur zasadniczo nierozwiniętych i zablokowanych u tej kategorii osób. 
Metodą resocjalizowania jest oddziaływanie poprzez inspirowaną i metodycznie 
utrwalaną autoprezentację wizualizowanych parametrów tożsamości. Tak rozu-
miana resocjalizacja jest w swojej istocie kreowaniem i rozwijaniem potencjałów, 
a nie jak to się tradycyjnie przyjmuje korekcją. Stosowanie metod twórczej reso-
cjalizacji jest jedynie pretekstem do: diagnozy „mocnych stron” podopiecznego, 
a więc jego potencjałów rozwojowych, rozwoju struktur poznawczych i twór-
czych wychowanków, bowiem struktury te są podstawowym budulcem osobowo-
ści oraz tożsamości indywidualnej i społecznej człowieka. Metody twórczej reso-
cjalizacji w trakcie wielomiesięcznych treningów utrwalają uzyskiwane w trakcie 
oddziaływań kompetencje i umiejętności. Efekty resocjalizacji tradycyjnej, opartej 
na paradygmacie behawioralno-psychodynamicznym, to pozbawianie fragmen-
tów dotychczasowej tożsamości społecznej – poprzez stygmatyzowanie w de-
wiacyjnej roli oraz dekompletowanie Ja indywidualnego – poprzez zaniżenie po-
czucia kontroli i wartości. Efekty Twórczej Resocjalizacji opartej na koncepcjach 
kognitywno-interakcyjnych i heurystycznych, to zmiana funkcjonalnego sposobu 
myślenia o samym sobie i własnych priorytetach życiowych w kontekście ich spo-
łecznego odbioru – a więc zmiana tożsamości indywidualnej i społecznej. Od-
krycie w sobie potencjałów i zasobów – a więc swoich mocnych stron. Uzyskanie 
kompetencji i umiejętności społecznych do tej pory nieosiągalnych. Taki model 
myślenia jest według Marka Konopczyńskiego ogromną szansą na sukces reso-
cjalizacji w ośrodku kuratorskim, w którym przymus uczestnictwa w zajęciach jest 
mniejszy niż w placówkach zamkniętych9. 

Należy także podkreślić niezwykłe znaczenie takich zadań ośrodka, jak roz-
poznawanie potrzeb opiekuńczo-wychowawczych i ich zaspokajanie w stopniu 

8 Krótkie omówienie koncepcji twórczej resocjalizacji za: M. Konopczyński, Metody twórczej resocjaliza-
cji. Teoria i praktyka wychowawcza. Warszawa 2007, a także na podstawie wystąpienia profesora Marka 
Konopczyńskiego pt. Twórcza resocjalizacja w ośrodkach kuratorskich. Możliwości i ograniczenia, wygłoszone 
podczas Ogólnopolskiej Konferencji nt. „Ośrodki kuratorskie – szansa na resocjalizację nieletnich 
w środowisku lokalnym”, zorganizowana wspólnie przez PEDAGOGIUM Wyższą Szkołę Nauk 
Społecznych w Warszawie i Krajową Radę Kuratorów (Warszawa 10 maja 2012 r.). 
9 Szerzej: M. Konopczyński, op. cit. 
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pozwalającym pozostać nieletnim objętym kuratelą grupową10, w ich natural-
nym środowisku. Istotne są zadania polegające na współdziałaniu kadry ośrod-
ka 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. Ciekawym i wartym zastanowienia zagadnieniem jest miej-
sce ośrodków kuratorskich w systemie środków wychowawczych stosowanych 
przez sądy opiekuńcze. Z informacji przedstawionych w badaniach KRK jasno 
wynika, że skierowanie do ośrodka kuratorskiego jest bardzo szeroko stosowane 
przez sądy rodzinne. Wskazany środek wychowawczy stosowany jest najczęś-
ciej wówczas, gdy nieletni pochodzi z rodziny tzw. niewydolnej wychowawczo. 
Kurator wykonujący swoje obowiązki w ośrodku sprawuje opiekę nad nielet-
nim w ciągu tygodnia. Nieletni otrzymuje w takim ośrodku dożywianie i pomoc 
w nauce oraz ma zapewnioną możliwość właściwego spędzenia wolnego czasu. 
Dlatego środek ten jest tak ważny w katalogu środków wychowawczych.

Diagnoza uczestników ośrodków kuratorskich wskazuje, że prezentują się 
oni mniej korzystnie na tle swoich rówieśników, pod względem uwarunkowań 
psychofizycznych oraz stosunków interpersonalnych w szkole. Wykazują oni 
nierzadko niższy poziom inteligencji, znaczne zaniedbania dydaktyczne, opóź-
nienia szkolne, niższy poziom rozwoju fizycznego, niższą sprawność motorycz-
ną, gorszy stan zdrowia i nieco odmienne uwarunkowania temperamentalne. 
Zdecydowaną większość niedostosowanych społecznie stanowią uczestnicy ce-
chujący się negatywizmem szkolnym, brakiem aspiracji edukacyjnych, brakiem 
chęci zdobycia zawodu, ubóstwem potrzeb poznawczych, zawężonym obsza-
rem zainteresowań, zaniedbaniami w zakresie techniki pracy umysłowej i nie-
chęcią do wysiłku umysłowego. Uwarunkowania te skłaniają do pracy opartej 
na specyficznym systemie dydaktyczno-terapeutycznym. Niedostatki systemu, 
infrastruktury, programów oddziaływań wobec tej trudnej młodzieży mogą 
skutkować pogłębianiem się wykluczenia społecznego, aż do trwałych zacho-
wań z obszaru patologii społecznej jak przestępczość nieletnich. 

Ze względu na potrzeby rozszerzenia możliwości oddziaływań wychowaw-
czych 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 w zakresie pod-
noszenia poziomu organizacyjnego. Młodzież niedostosowana jest zazwyczaj 
nieprzygotowana w zakresie kompetencji społecznych i zawodowych do startu 
w dorosłe życie i podziela los swoich rodziców generując zjawiska społecznie 
niepożądane. Aktywizacja społeczno-zawodowa mogłaby pozwolić na właści-
we funkcjonowanie młodych ludzi zagrożonych niedostosowaniem w społe-

10 Zob. H. Haak, Zadania kuratorów rodzinnych określone w ustawie z 26 października 1982 r. o postępowaniu  
w sprawach nieletnich, [w:] Zarys metodyki pracy kuratora sądowego, (red.) T. Jedynak, K. Stasiak, Warszawa 
2008, s. 376.
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czeństwie, zdobycie zawodu, pracy i uświadomienie pożądanych wzorów za-
chowania. 

Ośrodki prowadzą działalność wychowawczo-resocjalizacyjną, nie obejmu-
ją jednak oddziaływań z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej. Jak wynika 
z diagnozy potrzeb opracowanej przez Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie Za-
grożonej Patologią Społeczną POSTIS z Lublina, autorów projektu „SZANSA 
– Aktywizacja społeczno-zawodowa młodzieży trudnej” (jest to nowatorskie 
przedsięwzięcie resocjalizacyjne skierowane do kilkuset nieletnich z kilkudziesię-
ciu ośrodków kuratorskich w Polsce), jedynie wysokospecjalistyczne i intensywne 
działania aktywizujące młodzież trudną w wieku 15-18 lat dają gwarancję zwięk-
szenia ich dojrzałości społecznej oraz przyszłego znalezienia się na rynku pracy. 
Realizacja projektu ma przyczynić się zatem do rozwiązania następujących prob-
lemów: wykluczenia społecznego uczestników ośrodków kuratorskich poprzez 
działania projektu; niedoboru programów aktywizacji społeczno-zawodowej dla 
młodzieży zagrożonej marginalizacją w wieku 15-18 lat poprzez stworzenie takiej 
oferty; niedostatecznej informacji o nowych metodach aktywizacji społeczno-za-
wodowej nieletnich w ośrodkach kuratorskich poprzez upowszechnienie i pro-
mocję telewizyjną oraz organizację kampanii informacyjno-promocyjnej11.

Ośrodki kuratorskie stały się elementami lokalnych systemów wsparcia, re-
socjalizacji i pomocy, wspomagają gminne instytucje zajmujące się problemami 
społecznymi. Kadry ośrodków kuratorskich włączane są do lokalnych zespo-
łów interwencyjnych, interdyscyplinarnych grup opracowujących strategie, sy-
stemy przeciwdziałania przemocy w rodzinie, walki z przestępczością, profi-
laktyki uzależnień, wspierają także tworzenie diagnoz społecznych na terenie 
gmin. Dostrzega się coraz lepsze powiązanie podejmowanych działań przez 
pracowników ośrodków z działaniami rodziców, nauczycieli oraz działaczy 
społecznych w lokalnym środowisku. Wielu naukowców, jak i praktyków pod-
kreśla konieczność powiązania tego typu placówek ze środowiskiem lokalnym, 
ich głębszego osadzenia w konkretnych społecznościach, co być może przyczy-
niłoby się do oddziaływania resocjalizacyjnego kadry ośrodków kuratorskich 
w psychosocjologicznym i pedagogicznym znaczeniu. Rzeczywistość pokazuje, 
że mamy do czynienia z sytuacją, w której zarówno ośrodki kuratorskie mogą 
liczyć na wsparcie ze strony społeczności lokalnych, jak i te środowiska otrzy-
mują istotny element systemu wsparcia, profilaktyki, resocjalizacji nieletnich 
na terenie dzielnicy, gminy, miasta. Ośrodki kuratorskie doskonale uzupełniają 
bowiem ofertę lokalną skierowaną do dzieci i młodzieży, szczególnie tej trud-
nej bądź ze środowisk zagrożonych patologią społeczną. Rozwinięcia wymaga 
współpraca ze szkołami w zakresie wypełniania funkcji wychowawczych, a tak-
że ośrodkami pomocy społecznej w kontekście kwestii opiekuńczych i socjal-
nych, czy innymi placówkami wsparcia w zakresie diagnostycznym, jak ośrodki 
interwencji kryzysowej, poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

11 Zob. http://www.szansa.postis.pl/; http://postis.pl/ (30.06.2012).
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W ostatnim czasie powstają również opracowania metodyczne dotyczące reali-
zacji w ośrodkach kuratorskich określonych programów resocjalizacyjnych czy pro-
jektów wspomaganych przez środki z programów Unii Europejskiej12. Wciąż jednak 
nie podjęto starań o przygotowanie zarysu metodyki pracy w ośrodkach kurator-
skich, która mogłaby przyczynić się do poprawy działalności tych instytucji oraz by-
łaby pomocą dla realizatorów zajęć z uczestnikami13. Równie ważne dla przyszłości 
ośrodków kuratorskich wydaje się przygotowanie raportu ewaluacyjnego oceniające-
go koszty prowadzonych działań, a przede wszystkim ich efekty stanowiące o sku-
teczności i zasadności funkcjonowania ośrodków kuratorskich w Polsce. 

Sytuacja społeczna wymaga, aby w poszczególnych środowiskach lokalnych 
powstawały najróżniejsze placówki wsparcia, wychowania, świetlice środowi-
skowe, ośrodki kuratorskie. Taką aktywnością wykazują się organizacje poza-
rządowe, ośrodki pomocy społecznej, parafie, a działania te wspierają lokalne 
samorządy. Rolę szczególną w środowiskach lokalnych spełniają ośrodki kura-
torskie. Są prowadzone przez kuratorów sądowych oraz społecznych, więc oso-
by o odpowiednich, wysokich kwalifikacjach. Potwierdziły to wyniki badania 
KRK dotyczące kadry ośrodków kuratorskich i zaangażowania wolontariuszy 
oraz praktykantów. Wychowawcy zatrudnieni w ośrodkach kuratorskich mają 
wykształcenie wyższe pedagogiczne (335), wykształcenie wyższe socjologiczne 
(26), wykształcenie wyższe psychologiczne (15), wykształcenie wyższe prawni-
cze (17), inne (46): średnie, kulturoznawstwo, resocjalizacyjne, podyplomowe 
np. edukacja emocji, doktor nauk humanistycznych, administracja, socjoterapia, 
logopedia, mediacja, filologia angielska, wyższe techniczne, ekonomiczne. Wo-
lontariusze i praktykanci pracowali w ośrodkach od kilkutysięcy do kilkunastu-
tysięcy godzin rocznie (lata 2009-2011). Każdego roku w ośrodkach pomagało, 
a zarazem przygotowywało się do zawodu, około 100 wolontariuszy i około 
200 praktykantów. Przyjmowano również grupy studenckie.

Ośrodki kuratorskie wdrażają bardzo specjalistyczne programy wychowaw-
cze, skierowane do środowisk szczególnie trudnych. Pomimo tego, że praktycz-
nie nie stosuje się żadnych form przymusu uczestniczenia w zajęciach ośrod-
ki tętnią życiem. Udaje się je wyposażać w komputery, które umożliwiają taką 
formę zajęć, która przyciąga podopiecznych, zapewnione jest dożywianie, więc 
często nawet rodziny dysfunkcyjne dbają, by ich dzieci nie opuszczały zajęć. 
Ośrodki proponują szerokie programy pracy z podopiecznymi, które obejmują 
12 Zob. S. Kulpa, K. Ługowska, K. Bartnik, SZANSA. Aktywizacja społeczno-zawodowa młodzieży trudnej 
na Lubelszczyźnie. II edycja. Raport ewaluacyjny, Lublin 2012; S. Kulpa, Możesz wrócić! Program dla ośrodków 
kuratorskich. Zrealizowany w ramach Phare 2008. Wzmocnienie Wymiaru Sprawiedliwości. Stowarzy-
szenie Pomocy Rodzinie Zagrożonej Patologią Społeczną „POSTIS”. Lublin 2006; Z.B. Gaś, Oddzia-
ływania 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.
13 Zob. Ł. Kwadrans, Ośrodek kuratorski – środek wychowawczy wykonywany przez kuratorów sądowych, [w:] Zarys 
metodyki pracy kuratora sądowego, (red.) T. Jedynak, K. Stasiak, Wydawnictwo Lexis Nexis, Wydanie 2,  
Warszawa 2010.
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m.in. sportterapię, artterapię, socjoterapię, psychoterapię. Zaangażowani w swą 
służbę kuratorzy sądowi szukają sponsorów, do realizacji takich specjalistycz-
nych zajęć. Dzięki temu organizują także wycieczki, a nawet kolonie czy zi-
mowiska. W ostatnim czasie kuratorzy sądowi zakładają 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 uczestników ośrodków kuratorskich.

Należałoby zatem rozwijać funkcjonowanie ośrodków kuratorskich wobec 
niepowodzeń zabiegów resocjalizacyjnych w placówkach zamkniętych. Jest to 
jeden z najtańszych środków wychowawczych (kilkunastokrotnie tańszy od środ-
ków izolacyjnych). Na podstawie badań KRK ustalono niskie koszty miesięczne 
wydatkowane na jednego nieletniego w ośrodku kuratorskim (od 46 do 924 zł). 
Dla porównania wydatki na jednego wychowanka w zakładzie poprawczym wy-
nosiły w 2008 r. od 4.532 do 18.310 zł (kwoty te uzależnione były od rodzaju 
zakładu i liczby wychowanków w grupie wychowawczej i oddziale szkolnym). 

Praktyka pokazała, że to znacznie skuteczniejszy środek zapobiegający skut-
kom demoralizacji, niż pozostałe środki wychowawcze. W badaniach KRK 
wskazano, że w ciągu ostatnich 3 lat średnio w ośrodkach kuratorskich uczest-
niczyło ponad 1600 nieletnich rocznie. Większość skierowana była w związku 
z nieprawidłowym realizowaniem obowiązku szkolnego. Najczęściej w zaję-
ciach brało udział od 5 do 10 uczestników. O efektywności świadczyć może to, 
że rocznie składanych jest około 600 wniosków o uchylenie tego środka wy-
chowawczego i ponad 1200 nieletnich kontynuuje naukę w szkołach, a jedynie 
około 200 nieletnich popełnia czyny karalne, ma nowe postępowania w związ-
ku z demoralizacją. Istnieje zatem potrzeba prowadzenia wielokierunkowych 
programów badawczych poszukujących nowych metod resocjalizacji i pracy 
z nieletnim w ośrodku kuratorskim. Wskazane jest stosowanie w pracy wy-
chowawczo-resocjalizacyjnej metod twórczej resocjalizacji. Rzeczywisty pomiar 
efektywności kurateli sądowej powinien dotyczyć nie tyle sfery sprawozdawczo-
-administracyjnej, ale przede wszystkim realnych dokonań socjalizacyjno-wy-
chowawczych potwierdzonych przez realne sukcesy społeczne i indywidualne 
podopiecznych ośrodków kuratorskich. Podkreślić należy oddalenie w czasie 
efektywności pracy kuratorów rodzinnych z nieletnimi.

Ośrodki kuratorskie wzajemnie wspomagają się także ze stosowanym nad-
zorem kuratorów sądowych. Nieletni najczęściej dobrowolnie biorą udział 
w zajęciach. Jest to zgodne ze współczesnymi trendami w resocjalizacji. Dysku-
sja o ośrodkach kuratorskich staje się zatem pretekstem do szerokiego spojrze-
nia na system resocjalizacji nieletnich i na określenie przyszłych działań w kon-
tekście zmian w kierunku rozwoju. Może być to przyczynek do budowania 
systemu wsparcia dla nieletnich. Należałoby dostrzec możliwości współpracy 
międzyresortowej, dodatkowo z Ministerstwem Edukacji Narodowej oraz Mi-
nisterstwem Pracy i Polityki Społecznej, a szczególnie z Ochotniczymi Hufcami 
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Pracy. Jak już wspomniano nie ma potrzeby rozbudowywania placówek typu 
zamkniętego, których utrzymanie jest kosztowne, ponieważ ośrodki kuratorskie 
zapewniają równowagę systemu. 

Ośrodek kuratorski to również element pracy kuratorów sądowych wska-
zujący na istotę kurateli, którą z założenia nie jest kuratela urzędnicza tylko 
polegająca na pracy wychowawczo-resocjalizacyjnej z podopiecznym. Ośrodek 
kuratorski, zajęcia tam prowadzone, ograniczają nieletnich w działaniach na 
zewnątrz, pobudzają ich pozytywną aktywność. Jak żaden inny środek wycho-
wawczy, ośrodek kuratorski umożliwia poza powszechnym systemem szkolnym 
nadrobienie przez nieletniego braków i zaległości edukacyjnych. 

Konieczne zatem jest rozwijanie tego środka wychowawczego we współpra-
cy z organizacjami pozarządowymi, społecznościami lokalnymi, samorządem 
terytorialnym w postaci wzbogacenia możliwości korzystania ze specjalistycz-
nego poradnictwa i terapii. Istnieje zatem konieczność prowadzenia permanen-
tnej działalności informacyjnej w zakresie korzyści płynących ze stosowania 
środka wychowawczego w postaci skierowania do ośrodka kuratorskiego oraz 
uzyskania wsparcia społeczności lokalnych przy jego wykonywaniu. 

THE ANALYSIS OF THE PRESENT SITUATION – PROPOSALS 
ON THE DEVELOPMENT OF THE ABOVE INSTITUTION

Abstract

Because of  the lengthy discussion on the transformation of  the prevention and 
resocialization system of  the minors in Poland, it is important to underline the 
importance of  placing the under-aged in attendance centres as an educational measure. 
The text presents general characteristics of  attendance centres pursuant to mandatory 
statutes, recommendations by theoreticians and practitioners, and the National 
Council of  Probation Officers. Therefore, it is essential to underline the importance 
of  cooperation development between local environment and self-governments. The 
issues related to the effectiveness of  the activities conducted for the minors seem to be 
particularly important as they might bring about changes in the work conducted for 
difficult children and youths. According to the legislation, attendance centres should 
carry out preventive, care and education activities, resocialization and therapy. They 
should also aim to promote the youths’ positive social attitudes. There are more than 
100 such centres in Poland. Attendance centres make a remarkable Polish contribution 
towards resocialization of  the minors. They can set examples to other European and 
non – European countries pursuing noticeable and rapid improvements in education 
and resocialization activities. The operation of  attendance centres should be further 
developed due to a failure of  resocialization activities in the isolated institutions. It is 
in accordance with the modern trends in the area of  resocialization.
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UDZIAŁ KURATORA SĄDOWEGO
W WYKONYWANIU ORZECZEŃ  O PRZYMUSOWYM
ODEBRANIU OSOBY PODLEGAJĄCEJ WŁADZY
RODZICIELSKIEJ LUB OPIECE (ART. 5986-13 K.P.C.)

Nałożenie na kuratorów rodzinnych nowego zadania – wykonania orzeczeń 
o odebraniu osoby podlegającej władzy rodzicielskiej – zbiegło się w czasie 
w nadaniem kuratorom nowej formuły ustrojowej. Nowelizacja kodeksu po-
stępowania cywilnego i uchwalenie ustawy o kuratorach sądowych dokonały 
się w odstępie zaledwie tygodnia, oba akty zostały opublikowane w tym samym 
dzienniku ustaw1. Niewątpliwie wywarły one istotny wpływ na funkcjonowa-
nie kuratorów rodzinnych, którzy od tej pory znaleźli się w zupełnie nowej 
dla nich sytuacji organizacyjnej i funkcjonalnej. Ustawa o kuratorach sądowych 
usytuowała kuratora rodzinnego poza wydziałem rodzinnym w nowej komórce 
organizacyjnej sądu – zespole kuratorskiej służby sądowej, kierowanym przez 
kuratora – kierownika i powiązanym z wydziałem więziami funkcjonalno-
-informacyjnymi, realizując w pewnym zakresie wizję nestorów polskiego są-
downictwa rodzinnego W. Stojanowskiej i A. Strzembosza2. Natomiast kodeks 
postępowania cywilnego, uczynił kuratora – używając określenia H. Haaka, 
głównym organem wykonawczym prowadzącym postępowanie w celu wykonania orzeczenia 
nakazującego oddanie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką3. 
Powierzając kuratorowi zadanie, które dotychczas wykonywał komornik sądo-
wy, ustawodawca postawił go w roli quasi organu egzekucyjnego, w sprawach 
o odebranie dziecka. Zmiana usytuowania przepisów i umieszczenie ich w czę-
ści kodeksu poświęconej postępowaniu opiekuńczemu, nieprocesowemu nie 

1 Ustawa z dnia 19 lipca 2001 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o kosztach sądowych 
w sprawach cywilnych oraz ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U. Nr 98, poz. 1069), wprowadziła 
do K.p.c. Oddział 5. Sprawy o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką; Usta-
wa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych – art. 147 §2 i art. 154 (Dz.U. Nr 98, poz. 
1070) i Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (Dz.U. Nr 98, poz. 1071).
2 Por. W. Stojanowska, A. Strzembosz, O nowe zasady organizacji postępowania przed sądem rodzinnym, 
„Zeszyty Naukowe Instytutu Badania Prawa Sądowego” 1979, nr 10.
3 H. Haak, Ochrona prawna udzielana przez sąd opiekuńczy, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń 
2002, s. 364n, por. tenże, Przymusowe odebranie dziecka, „Studia Administracyjne” Nr 3 („Zeszyty 
Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” Nr 652), Szczecin 2011, s. 68.
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zmieniła w sposób zasadniczy egzekucyjnego charakteru tych czynności. Przy-
musowe odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej różni się w sposób 
zasadniczy od właściwych kuratorom, a określonych w art. 1 ustawy o kura-
torach sądowych, zadań o charakterze wychowawczo-resocjalizacyjnym, diagnostycznym, 
profilaktycznym i kontrolnym, związanych z wykonywaniem orzeczeń sądu. 

Godne uwagi jest uzasadnienie potrzeby zmiany dotychczasowego stanu 
rzeczy i powierzenia kuratorom nowego zadania. Sejmowa Komisja Rodziny, 
która wystąpiła z inicjatywą ustawodawczą w dniu 28 marca 2001 r. w uza-
sadnieniu projektu konstatowała niezadowalający w tym zakresie stan prawny, 
wskazując na: nadmierny formalizm postępowania egzekucyjnego prowadzo-
nego przez komornika powodujący przewlekłość postępowania, niską sku-
teczność procedury, która pozwalała osobie zobowiązanej do wydania dziecka 
na uchylanie się od wykonania orzeczenia, co w konsekwencji prowadziło do 
podważenia prestiżu i powagi prawomocnych orzeczeń sądowych. Komisja 
wskazała także na brak przygotowania pedagogicznego lub psychologicznego 
komorników, czyli kwalifikacji pozwalających na przeprowadzenie tej czynności 
w sposób najmniej negatywnie oddziaływujący na dziecko4. Celem proponowa-
nej nowelizacji K.p.c było przede wszystkim uproszczenie i odformalizowanie 
postępowania, przeniesienie przepisów dotyczących odebrania dziecka z części 
kodeksu regulującej postępowanie egzekucyjne, do – bardziej adekwatnej dla 
osób – części postępowania nieprocesowego, podniesienie skuteczności tego 
postępowania i przyspieszenie momentu powrotu dziecka do osoby uprawnio-
nej. Ponadto podnoszono potrzebę przekazania uprawnień organu wykonaw-
czego kuratorowi sądowemu ze względu na jego przygotowanie pedagogiczne 
lub psychologiczne, a także doświadczenie kuratorów w realizowaniu orzeczeń 
o umieszczeniu małoletnich dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej 
w trybie szczególnym5.

Projektodawca wyraźnie zaakcentował prymat kompetencji „miękkich”, 
pedagogicznych, psychologicznych i opiekuńczych, właściwości charaktery-
stycznych dla kuratora, nad kompetencjami właściwymi komornikom – wiedzą 
prawniczą i umiejętnościami w zakresie egzekucji dóbr i świadczeń. Jest to tak-
że konsekwencja przyjęcia zasady prymatu dobra dziecka (osoby odbieranej), 
nad najbardziej nawet usprawiedliwionymi roszczeniami uczestników sporu. 
W ocenie ustawodawcy  kurator jest organem, który posiada najlepsze przygo-
towanie i doświadczenie dla ochrony dobra dziecka i zminimalizowania ewen-
tualnych negatywnych skutków wykonywania orzeczenia, jak też oceny stanu 

4 Uzasadnienie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o kosz-
tach w sądowych sprawach cywilnych oraz ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (Druk 2844), 
skierowanego do Laski Marszałkowskiej w dniu 28.03.2001 r. 
5 Tamże; por. J. Gudowski, Postępowanie w sprawach o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozo-
stającej pod opieką, „Przegląd Sądowy” 2002, nr 1, s. 21; tenże, Komentarz do kodeksu postępowania cywilnego, 
LexPolonica, teza 1 do art. 5981; J. Jagieła, Postępowanie w sprawach o odebranie osoby podlegającej władzy 
rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką (stadium wykonawcze), „Monitor Prawniczy” 2003, nr 6, s. 247. 
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zagrożenia tego dobra i decyzji o podjęciu lub wstrzymaniu tej czynności. Tym 
samym ustawodawca spełnił pojawiający się już w drugiej połowie lat 50. XX 
wieku, postulat powierzenia postępowania o odebranie dziecka właśnie kurato-
rowi, a nie działającemu przy sądzie komornikowi6.

Do tej nowej roli ustawodawca wyposażył kuratora w szeroki zakres auto-
nomii i większy niż w przypadku pozostałych zadań kuratorskich, zakres de-
cyzyjności. Powierzono mu m.in. decyzje w sprawie ustalenia czasu i miejsca 
wykonania orzeczenia, żądania pomocy różnych podmiotów i osób przy rea-
lizacji orzeczenia, w szczególności funkcjonariuszy Policji i pracowników po-
mocy społecznej, a także nakazania Policji usunięcia z miejsca wykonywania 
orzeczenia osób, które przeszkadzają w jego czynnościach. Do kuratora należy 
decyzja o przerwaniu czynności, jeżeli w jego ocenie dalsze jej wykonywanie 
może rodzić zagrożenia dla fizycznego lub moralnego dobra dziecka. W stanie 
prawnym sprzed nowelizacji K.p.c. większość tych uprawnień przysługiwała są-
dowi lub komornikowi. 

Nie ulega wątpliwości, że internalizacja nowego stanu prawnego wymagała 
czasu i wysiłku nie tylko wśród kuratorów, ale również wśród sędziów rodzin-
nych, a przede wszystkim organów pomocy społecznej i Policji współpracują-
cych z kuratorem przy wykonywaniu tego rodzaju orzeczeń. Szczególnie trudne 
było to doświadczenie dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, która 
w owym czasie przejmowała z resortu edukacji zadania pieczy zastępczej i orga-
nizowała je na poziomie samorządowym. Reorganizacja systemu pieczy zastęp-
czej i liczne w latach 1997-2005 zmiany przepisów w tym zakresie, poważnie 
wpływały na odczuwalne przez kuratorów trudności w wykonywaniu orzeczeń 
o przymusowym odebraniu dziecka. 

W okresie 10 lat obowiązywania znowelizowanego K.p.c. omawiany problem 
stał się przedmiotem wielu publikacji7, licznych wystąpień i pism nadzorczych 
6 Wydaje się, że gdyby zamiast obcego „pana z teczką” [komornika – przyp. TJ] (czy nawet prokuratora, jak nie-
którzy sugerują) przy czynnościach przekazania dziecka jednemu z rodziców, bądź komu innemu obecna była znana 
już dziecku osoba kuratora czy inspektora społecznego – można by uniknąć, a co najmniej w dużej mierze złagodzić 
wstrząs, jakiego dziecko w takich przypadkach doznaje. J. Balicka, E. Mędrzycka, Egzekucja dziecka, „Prawo 
i Życie” 1957, nr 2, s. 6, por. E. Mędrzecka, Egzekucja roszczenia o wydanie dziecka, „Biuletyn Minister-
stwa Sprawiedliwości” 1958, nr 12 (46), s. 10n, E. Mędrzecka, Egzekucja roszczenia o wydanie dziecka, 
„Palestra” 1959, nr (46), s. 54. Autorki postulują, by czynności związane z wykonywaniem orzeczeń 
nakazujących odebranie dziecka powierzyć organom władzy opiekuńczej, na przykład „inspektorom 
społecznym”. W 1956 r. powołano inspektorów społecznych jako społeczny organ pomocniczy wła-
dzy opiekuńczej. Wykonywali oni zadania w sprawach opiekuńczych podobne do tych, które obecnie 
wykonują kuratorzy rodzinni. 
7 H. Haak, Ochrona prawna udzielana przez sąd opiekuńczy, op. cit., s. 348, 360-379; K. Piasecki, (red.), 
Kodeks rodzinny i opiekuńczy z komentarzem, LexisNexis Warszawa 2002, s. 634-636; J. Gudowski, Po-
stępowanie w sprawach o odebranie osoby…, op. cit., s. 17-32; Z. Świeboda, Orzekanie i wykonywanie orzeczeń 
w sprawie o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką, „Monitor Prawniczy” 
2003, nr 1, s. 17-21; J. Jagieła, Postępowanie w sprawach o odebranie osoby…, op. cit., s. 247-252; T. Ereciń-
ski, J. Gudowski, M. Jędrzejewska, Komentarz do kodeksu postępowania cywilnego, LexisNexis Warszawa 
2004; J. Gudowski, Komentarz do art. 5981-13 kodeksu postępowania cywilnego, Lex Polonica; A. Jakubecki 
(red.), Kodeks postępowania cywilnego. Praktyczny komentarz, Zakamycze, Kraków 2005, s. 895; K. Piasecki 
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Ministerstwa Sprawiedliwości8, był też tematem wystąpień Rzecznika Praw 
Dziecka9 i interpelacji poselskich. Przede wszystkim jednak jest przedmiotem 
stałego zainteresowania kuratorów sądowych i ich organu samorządowego – 
Krajowej Rady Kuratorów. Pokazuje to, że praktyka nieustannie przynosi nowe 
problemy i rodzi pytania, które niewątpliwie warto i należy podjąć. 

W niniejszym opracowaniu rozważania będą się koncentrować na wykonaw-
czym stadium postępowania o odebranie osoby podlegającej władzy rodziciel-
skiej lub pozostającej pod opieką i na czynnościach podejmowanych w tej fazie 
przez kuratora sądowego. Stadium rozpoznawcze zostało zresztą szeroko omó-
wione w wymienionej wcześniej literaturze przedmiotu (przyp. 7). Natomiast 
celem tego opracowania jest przedstawienie propozycji procedur postępowania 
kuratora w najbardziej typowych sytuacjach, w których stosowane są przepisy 
oddziału 5 K.p.c., a mianowicie – odebrania dziecka od osoby nieuprawnio-
nej i oddania go osobie uprawnionej do sprawowania nad nim pieczy (5986-12 
K.p.c.) oraz odebrania dziecka w celu umieszczenia go w rodzinie zastępczej 
lub placówce opiekuńczo-wychowawczej (59813 K.p.c.). 

Ponadto przedstawiona zostanie propozycja procedury postępowania kura-
tora w sytuacji kryzysowej, kiedy w trakcie wykonywania rutynowych czynności 
służbowych (nadzór, wywiad środowiskowy) spotyka dziecko pozostawione bez 
opieki rodziców (dorosłych opiekunów) lub gdy osoby te ze względu na stan 
ograniczonej świadomości (wskutek np. zamroczenia alkoholowego albo narko-
tycznego) nie są zdolne do zapewnienia dziecku opieki i bezpieczeństwa. W co-
dziennej praktyce kuratorzy kwalifikują takie sytuacje jako „odebranie dziecka”. 
Od wymienionych wyżej sytuacji różni się ona tym, że kurator nie działa na zle-
cenie sądu i nawet nie jest w stanie zlecenia takiego uzyskać, np. w trakcie wyko-
nywania czynności poza godzinami funkcjonowania sądu albo w dni wolne od 
pracy, kiedy kontakt z sędzią rodzinnym jest poważnie utrudniony albo zgoła nie-

(red.), Kodeks postępowania cywilnego (art. 425-843). Komentarz t. II., Wyd. 3 (seria: Komentarze Becka); 
G. Niemiałtowska, Postępowanie o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką 
w świetle przepisów art. 5981-59813 k.p.c., „Rodzina i Prawo” 2007, nr 1 (4), s. 12-24; N. Górska, Odebranie 
osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką oraz udział kuratora w sprawach o umieszczenie 
dziecka w środowisku zastępczym, [w:] T. Jedynak, K. Stasiak (red.), Zarys metodyki pracy kuratora sądowego, 
LexisNexis Warszawa 2010 (wyd. 2), s. 613-629; D. Cieślik, Odebranie i doprowadzenie małoletniego do pla-
cówki opiekuńczo-wychowawczej (organy wykonujące orzeczenie), „Rodzina i Prawo” 2008, nr 9-10, s. 128-132. 
8 Np. pisma: P.II.4333/1/02 z dnia 4 listopada 2002 r.; DNWO III 013/69/04 z dnia 19 li-
stopada 2004 r.; DNWO III 5300-26/05 i DNWO III 5300-27/05 z dnia 9 lutego 2006 roku; 
P.II.472/1157/05 z dnia 6 lipca 2006 roku; DWOiP III 5143-90/07 z dnia 16 października 2007 
roku; DWOiP III 5143-96/07 z dnia 7 lutego 2008 roku; DL-P-II-413-1/10 z dnia 6 kwietnia 
2010 roku; Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości – z upoważnienia 
ministra – na interpelację nr 17096 w sprawie określenia szczegółowych procedur przymusowego 
odebrania dziecka i przekazania go osobie uprawnionej (23 sierpnia 2010 roku); pismo Zastępcy 
Przewodniczącego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego działającej przy Ministrze Sprawied-
liwości z dnia 4 listopada 2010 r. (KKKPC 301/op 521.2010).
9 Np. pisma: ZII/500/2/2008/RR z dnia 2 grudnia 2008 roku; ZSR/500/1-1/2010/AT z dnia 
9 lutego 2010 roku; ZSR/500/3/2010/AW z dnia 12 lutego 2010 roku
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możliwy. Tego rodzaju sytuacje w praktyce kuratorskiej nie należą do rzadkości. 
Dla ich odróżnienia od odebrania przewidzianego w art. 5986-13 K.p.c., będą one 
w dalszej części rozważań określane pojęciem „interwencja kryzysowa”.

I. Procedura postępowania w celu wykonania postanowienia sądu 
rodzinnego o przymusowym odebraniu osoby podlegającej władzy 
rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką – art. 5986-12 K.p.c.

Działania kuratora rozpoczynają się wraz z otrzymaniem zlecenia sądu 
o przymusowym odebraniu dziecka (art. 5986 K.p.c.). W doktrynie przeważa 
pogląd, że zlecenie to przybiera formę postanowienia10. Postanowienie to nie 
podlega zaskarżeniu11. Kuratorzy spotykają się niekiedy z wnioskami strony zo-
bowiązanej do oddania dziecka lub jej pełnomocnika, którzy wskazując na po-
tencjalne zagrożenie dobra dziecka wskutek wykonania orzeczenia i powołując 
się na art. 59812 § 2 K.p.c., domagają się od kuratora sądowego wstrzymania 
wykonania orzeczenia. W tej fazie postępowania kurator nie ma takiej możli-
wości i po otrzymaniu orzeczenia musi przystąpić do wykonywania czynności. 

Po otrzymaniu postanowienia sądu kurator ustala termin i miejsce odebrania 
dziecka i powiadamia o nim osobę uprawnioną do sprawowania pieczy nad dzie-
ckiem, której odda dziecko po jego odebraniu od osoby zobowiązanej. Osoba 
uprawniona może upoważnić do odebrania dziecka inną osobę lub instytucję, 
do której statutowych celów należy pomoc dziecku i rodzinie. W przypadku 
upoważnienia osoby lub instytucji kurator winien powiadomić wybrane przez 
uprawnionego podmioty (art. 5989 K.p.c.), nie ma natomiast obowiązku po-
wiadamiać osoby zobowiązanej do oddania dziecka (§ 9 pkt 1 rozporządzenia 
Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowego sposobu 
wykonywania uprawnień i obowiązków kuratorów sądowych (Dz.U. Nr 112, poz. 1064). 

W literaturze można jednak spotkać pogląd (choć jest to pogląd odosob-
niony), że kurator powiadamia nie tylko osobę uprawnioną, ale także zobo-
wiązaną12. Wprawdzie powiadomienie zobowiązanego pociąga za sobą ryzyko 
ukrycia dziecka i uniemożliwienia wykonania orzeczenia, jednakże niepowiado-
mienie go o zamierzonej czynności wiąże się z niemniejszym ryzykiem nieza-
stania dziecka w jego miejscu zamieszkania. W takiej sytuacji, kurator wraz ze 
wszystkimi osobami, które stawiły się w wyznaczonym przez niego miejscu, będzie 

10 Por. H. Haak, Ochrona prawna udzielana przez sąd opiekuńczy, op. cit., s. 370; tenże, Przymusowe ode-
branie…, op. cit., s. 70; J. Gudowski, Postępowanie w sprawach o odebranie osoby…, op. cit., s. 28; J. Jagieła, 
Postępowanie w sprawach o odebranie osoby…, op. cit., s. 249; J. Gudowski, Komentarz do art. 5986 K.p.c. teza 3, 
[w:] M. Jędrzejewska, K. Weitz, T. Ereciński, J. Gudowski, Komentarz do kodeksu postępowania cywilnego, 
LexisNexis, Warszawa 2009; G. Niemiałtowska, Postępowanie o odebranie osoby podlegającej władzy rodziciel-
skiej…, op. cit., s. 21.
11 Tamże, a także: Z. Świeboda, Orzekanie i wykonywanie orzeczeń…, op. cit., s. 20, A. Zieliński, Komentarz 
do art. 5986 K.p.c. teza 4, [w:] A. Zieliński, Komentarz do kodeksu postępowania cywilnego, C.H. Beck, War-
szawa 2009.
12 Por. G. Niemiałtowska, Postępowanie o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej…, op. cit., s. 22.
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zmuszony dokonywać ustaleń, gdzie przebywa dziecko i odbierać je z innego miej-
sca, np. ze szkoły, od sąsiadów albo krewnych, co z kolei może powodować trud-
ności we właściwym przygotowaniu dziecka, spakowaniu niezbędnej odzieży i obu-
wia, przedmiotów osobistych dziecka lub podręczników. Powiadomienie o terminie 
i ewentualnym przebiegu przymusowego odebrania, stwarza nadto szansę na skło-
nienie osoby zobowiązanej do dobrowolnego oddania dziecka, co z punktu widze-
nia dobra dziecka jest bez wątpienia stanem najbardziej pożądanym. 

Wydaje się jednak, że ewentualne powiadomienie osoby zobowiązanej za-
leży od okoliczności danej sprawy. W niektórych przypadkach, kiedy kurator 
znając osoby zobowiązane będzie mógł z dużym prawdopodobieństwem przy-
puścić, że nie tylko nie ukryją one dziecka, ale je odpowiednio przygotują, war-
to powiadomić także osoby zobowiązane do oddania dziecka. Kiedy jednak 
kurator nie jest w stanie przewidzieć ich zachowania, albo wprost może spo-
dziewać się utrudnień lub oporu z ich strony, w takich sytuacjach nie powinien 
informować zobowiązanego o terminie i miejscu wykonania orzeczenia. Na 
taką okoliczność, a także w dla uniknięcia poważnego zagrożenia dobra dziecka 
ustawodawca nadał kuratorowi uprawnienie do odebrania dziecka od każdej 
osoby, u której ono się znajduje. Jeśli zatem spodziewa się oporu ze strony zo-
bowiązanego, może ustalić z osobą uprawnioną, że miejscem wykonania ode-
brania dziecka będzie szkoła, przedszkole lub inna instytucja, w której dziecko 
przebywa, może także zażądać pomocy pracowników tej instytucji (art. 59812 

§ 1 K.p.c.), aby niezwłocznie po odebraniu dziecko oddać uprawnionemu. 
Jeżeli osoba uprawniona lub przez nią upoważniona nie stawi się w wyzna-

czonym przez kuratora miejscu i czasie, kurator nie wykona orzeczenia. Nie 
oznacza to jednak, że postępowanie zostało zakończone, zadanie nie zostało 
wykonane i kurator musi podejmować kolejne czynności w celu jego wykona-
nia, przede wszystkim winien wyznaczyć kolejny termin odebrania i powiado-
mić o nim uprawnionego i zobowiązanego. Wskazane jest przy tym, aby dla 
uniknięcia ponownego bezskutecznego działania, termin i miejsce odebrania 
zostały ustalone w porozumieniu z zainteresowanymi i osobami, a przynajmniej 
z osobą zobowiązaną. O fakcie niewykonania orzeczenia z powodu nieobec-
ności osoby uprawnionej,  kurator winien powiadomić sąd w notatce, którą 
zgodnie z § 9 pkt 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 czerwca 
2003 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania uprawnień i obowiązków kuratorów 
sądowych (Dz.U. Nr 112, poz. 1064) sporządza do akt sprawy. Powtarzające się 
niestawiennictwo osoby uprawnionej lub przez nią upoważnionej w określo-
nym terminie i miejscu może w konsekwencji spowodować zmianę orzeczenia. 
W literaturze przedmiotu spotkać można dwa poglądy na temat ewentualnej 
decyzji sądu w takiej sytuacji. J. Gudowski opowiada się za zawieszeniem postę-
powania na podstawie art. 177 § 1 pkt 5 lub 6 w związku z art. 13 § 2 K.p.c.13. 

13 J. Gudowski, Postępowanie w sprawach o odebranie osoby…, op. cit., s. 30, tenże, Komentarz do art. 5989 teza 3, 
[w:] Jędrzejewska M. i in., Komentarz do kodeksu postępowania cywilnego, op. cit.



131Udział kuratora sądowego w wykonywaniu orzeczeń o przymusowym odebraniu...

J. Jagieła w odróżnieniu od J. Gudowskiego uważa, że informacja kuratora o za-
chowaniu uprawnionego może być traktowana jako przewidziane w art. 572 
K.p.c. zawiadomienie sądu o zdarzeniu uzasadniającym jego działanie z urzędu. 
W takim wypadku sąd opiekuńczy na podstawie art. 570 K.p.c. może z urzędu 
wszcząć postępowanie i w trybie art. 577 K.p.c. rozważyć zmianę orzeczenia 
o odebraniu oraz rozstrzygnięcia w przedmiocie władzy rodzicielskiej14. Bez 
względu na to, którą strategię wybierze sąd opiekuńczy, w interesie dziecka, 
ale również kuratora, jest rozwiązanie tego problemu i usunięcie rozbieżności 
pomiędzy stanem prawnym a faktycznym sprawowaniem władzy rodzicielskiej. 

Wykonywanie orzeczeń o odebraniu dziecka może mieć niekiedy bardzo 
trudny przebieg i w takich przypadkach zachodzi konieczność skorzystania 
z pomocy organów porządkowych. Kurator sądowy może skorzystać z pomocy 
Policji na podstawie art. 9 pkt 5 ustawy o kuratorach sądowych. Ustawodawca 
przewidział jednak takie uprawnienie także w art. 59810 K.p.c. Przepis nie precy-
zuje jakiego rodzaju pomocy kurator może żądać od Policji, niewątpliwie może 
to być zapewnienie bezpieczeństwa kuratorowi i osobie odbieranej, zapewnie-
nie porządku podczas wykonywania czynności odebrania oraz innej pomocy 
w zależności od okoliczności sprawy i mieszczącej się w ramach kompeten-
cji Policji15. Ustawa oddaje do dyspozycji kuratora możliwość użycia środków 
przymusu jeżeli zobowiązany lub inne osoby utrudniają kuratorowi wykonanie 
orzeczenia w miejscu pobytu osoby podlegającej władzy rodzicielskiej 
(art. 59811 § 3 K.p.c.). W takim przypadku kurator jest uprawniony do żądania 
od Policji usunięcia tych osób z miejsca wykonywania orzeczenia. W celu speł-
nienia tego żądania Policja może zastosować środki przymusu, nie wyłączając przymusu 
bezpośredniego, przewidziane w ustawie z dnia 6.04.1990 r. o Policji oraz wydanym na jej 
podstawie Rozporządzeniu RM z 17.09.1990 r. w sprawie określenia przypadków oraz 
warunków i sposobów użycia przez policjantów środków przymusu bezpośredniego (Dz.U. 
Nr 70, poz. 410)16. Kurator powołując się na art. 59810 K.p.c. nie może żądać od 
funkcjonariuszy Policji pomocy w postaci wejścia na teren posesji, wyważenia 
drzwi czy przeszukania mieszkania. Praktyka pokazuje, że niekiedy kuratorzy, 

14 J. Jagieła, Postępowanie w sprawach o odebranie osoby…, op. cit., s. 249 i n.
15 J. Gudowski uważa, że do czasu wydania stosownych przepisów odnośnie udzielania pomocy ku-
ratorom, odpowiednie zastosowanie, mogłyby mieć wydane na podstawie art. 765 § 3 K.p.c., rozpo-
rządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 stycznia 2002 r. w sprawie udzielania 
pomocy lub asystowania komornikowi przez Policję lub Straż Graniczną przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych 
oraz wydane na podstawie art. 46 § 3 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w admini-
stracji, rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie 
sposobu udzielania przez Policję lub Straż Graniczną pomocy lub asysty organowi egzekucyjnemu i egzekutorowi przy 
wykonywaniu czynności egzekucyjnych. Por. J. Gudowski, Postępowanie w sprawach o odebranie osoby…, op. cit., 
s. 30, tenże, Komentarz do art. 59810 teza 2, [w:] M. Jędrzejewska i in., Komentarz do kodeksu postępowania 
cywilnego, op. cit. Opinia ta nie znajduje jednak oparcia w ustawie, nie znalazła także poparcia u innych 
autorów. Godny odnotowania jest jednak pogląd, że w tym zakresie można było się spodziewać wy-
dania odpowiedniego aktu wykonawczego lub odesłania do aktu już istniejącego. 
16 J. Jagieła, Postępowanie w sprawach o odebranie osoby…, op. cit., s. 251, por. A. Zieliński, Komentarz do 
kodeksu postępowania cywilnego, teza 5 do art. 59811 K.p.c.
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czy to pod presją oczekiwań uprawnionych albo ich pełnomocników, czy też kie-
rując się „kategorycznym imperatywem” wykonania orzeczenia sądu za wszelką 
cenę, domagają się od Policji takich form pomocy. Ministerstwo Sprawiedliwości 
zajęło w tej kwestii wyraźne stanowisko w piśmie z dnia 23 sierpnia 2010 r., 
będącym odpowiedzią na interpelację poselską nr 1709617. Kurator musi zawsze 
pamiętać, że zastosowanie przymusu bezpośredniego to ostateczność i zawsze 
wywiera negatywny wpływ na dziecko. Podejmując każdą decyzję podczas wy-
konywania postanowienia o odebraniu dziecka, kurator winien mieć na wzglę-
dzie jego dobro, jednakże decyzja o poleceniu Policji usunięcia osób przeszka-
dzających w wykonaniu orzeczenia, musi być wyjątkowo przemyślana. Trudno 
z góry przewidzieć, jak bardzo traumatyczne konsekwencje może mieć ta decy-
zja dla rozwoju dziecka i jego relacji z rodzicami. W takich momentach kurator 
winien szczególnie pamiętać, że dobro małoletniego dziecka jest nieprzekra-
czalną granicą wszystkich decyzji i działań kuratora w tym postępowaniu. 

Powyższa zasada dochodzi do głosu szczególnie w art. 59812 K.p.c., który 
zobowiązuje kuratora do zachowania szczególnej ostrożności i dołożenia wszel-
kich starań, aby dobro osoby odbieranej nie zostało naruszone, aby nie doznała 
ona krzywdy fizycznej lub moralnej (§ 1). Jeżeli w wyniku wykonania orzeczenia 
powstałoby poważne zagrożenie dobra dziecka (osoby odbieranej), kurator wi-
nien wstrzymać się z jego wykonaniem, do czasu aż zagrożenie ustanie, pod tym 
wszakże warunkiem, że wstrzymanie wykonania nie będzie stanowiło większego 
zagrożenia dla dziecka (§ 2). Ocena sytuacji i stanu zagrożenia owego dobra nale-
ży do kuratora wykonującego orzeczenie, jest to wypadkowa jego kultury, wrażli-
wości i profesjonalizmu oraz okoliczności towarzyszących wykonywanym przez 
niego czynnościom18. Wykonujący orzeczenie kurator może przy podejmowaniu 
decyzji skorzystać z opinii osób, które pomagają mu wykonać orzeczenie, mogą 
to być na przykład przedstawiciele pomocy społecznej, funkcjonariusz Policji, 
psycholog, ale również przedstawiciele innych wyspecjalizowanych instytucji 

17 Przeszukanie bowiem mieszkania, pomieszczenia lub pojazdu – zgodnie z art. 50 Konstytucji RP – może na-
stąpić jedynie w przypadkach zawartych w ustawie i w sposób w niej określony. Normę konstytucyjną egzemplifikuje 
przepis art. 219 Kodeksu postępowania karnego (dalej K.p.k.), dopuszczając możliwość dokonywania przeszukania 
pomieszczeń, innych miejsc oraz osób, jeżeli ta czynność procesowa ma na celu: wykrycie, zatrzymanie lub przymusowe 
doprowadzenie osoby podejrzanej, znalezienie rzeczy mogących stanowić dowód w sprawie, znalezienie rzeczy podlega-
jących zajęciu. Wskazany przepis nie przewiduje przeprowadzenia tych czynności w przypadku wykonania orzeczenia 
o przymusowym odebraniu osoby. Przepisy ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2007 r. Nr 43, poz. 
277, z późn. zm.) w art. 14 ust. 2 wskazują jedynie, iż Policja wykonuje czynności na polecenie sądu, prokuratora, 
organów administracji państwowej i samorządu terytorialnego w zakresie, w jakim obowiązek ten został określony 
w odrębnych ustawach. Zarówno przepisy Kodeksu postępowania karnego, jak również Kodeksu postępowania cywilne-
go nie przewidują możliwości dokonywania powyższych czynności przez funkcjonariuszy Policji w sprawach o odebranie 
osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką. Jeżeli jednak np. zobowiązany pozbawiony jest 
władzy rodzicielskiej nad małoletnim, to wówczas wypełnione mogą zostać znamiona czynu z art. 211 K.k. Taka 
sytuacja może uprawniać Policję do przeszukania pomieszczeń celem wykrycia osoby podejrzanej o ten czyn, a przy 
okazji umożliwić odebranie dziecka. O takich przesłankach kurator winien informować prokuraturę w zawiadomie-
niu, o którym mowa w art. 59811§ 1 K.p.c.
18 Por. J. Gudowski, Postępowanie w sprawach o odebranie osoby…, op. cit., s. 31.
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Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno-Konsulta-
cyjnego, placówek służby zdrowia, poradni psychologiczno-pedagogicznej i in-
nych, w zależności od zasobów społeczności lokalnej19. O decyzji o wstrzymaniu 
wykonania orzeczenia kurator zawiadamia uczestników. Uczestnikom nie przy-
sługuje jednak żaden środek zaskarżenia tej decyzji, jak również innych decyzji 
podejmowanych przez kuratora podczas wykonywania orzeczenia o przymuso-
wym odebraniu osoby podlegającej władzy rodzicielskiej20. Kiedy tylko minie za-
grożenie, kurator wyznaczy nowy czas i miejsce dla realizacji orzeczenia, a następ-
nie zawiadamia osoby zainteresowane w sprawie. 

J. Jagieła zwrócił uwagę na bardzo ważną kwestię związaną z zagadnieniem 
wstrzymania się z wykonaniem orzeczenia. Jego zdaniem: jeżeli okoliczności 
przemawiające przeciwko odebraniu mają charakter trwały [podkreśl. au-
tor J.J.], a niedokonanie odebrania nie stwarza zagrożenia dla osoby podlegającej odebra-
niu, kurator wstrzymując się z odebraniem powinien zawiadomić sąd opiekuńczy o potrzebie 
rozstrzygnięcia z urzędu w przedmiocie zmiany orzeczenia o odebranie, a w razie potrzeby 
także o władzy rodzicielskiej lub opiece (art. 572 § 1 K.p.c.). Pamiętać bowiem należy, że 
w sprawach opiekuńczych dotyczących odebrania osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub 
pozostającej pod opieką, najważniejsze jest dobro tych osób21.

W przypadku ukrycia osoby, która ma zostać odebrana kurator winien we-
zwać zobowiązanego do wyjawienia miejsca pobytu dziecka (art. 59811 § 1 K.p.c. 
zd. 1)22. Jeżeli wezwanie to nie przyniesie żadnych rezultatów, kurator ma obo-
wiązek złożenia wniosku do sądu o przymusowe sprowadzenie zobowiązanego 
celem złożenia oświadczenia o miejscu pobytu osoby, która ma zostać odebra-
na. Niezależnie od tego wniosku, w przypadku podjęcia przez zobowiązanego 
jakiejkolwiek czynności mającej na celu uniemożliwienie wykonania orzecze-
nia sądu (w tym także poprzez ukrycie osoby, która winna zostać odebrana), 
kurator winien zawiadomić prokuratora, który podejmie stosowne czynności 
w sprawie (art. 59811 § 1 K.p.c.). W literaturze brak opinii na temat ewentual-
nych działań prokuratury na skutek zawiadomienia kuratora, o którym mowa 
w tym przepisie. Może w tym wypadku chodzić o udział prokuratora w sprawie 
w celu ochrony praworządności, interesu społecznego i praw obywateli23.

Odebrane dziecko kurator niezwłocznie, w miejscu odebrania, oddaje oso-
bie uprawnionej albo osobie przez nią upoważnionej do przejęcia pieczy dzie-
cka. Z brzmienia przepisu wynika, że ustawodawca nie nałożył na kuratora 
obowiązku doprowadzania, ani tym bardziej dowożenia dziecka do osoby 

19 Tamże, H. Haak, Ochrona prawna udzielana przez sąd opiekuńczy, op. cit., s. 376, J. Jagieła, Postępowanie 
w sprawach o odebranie osoby…, op. cit., s. 251.
20 J. Jagieła, Postępowanie w sprawach o odebranie osoby…, op. cit., s. 252, A. Zieliński, Komentarz do kodeksu 
postępowania cywilnego, teza 3 do art. 59812 K.p.c.
21 J. Jagieła, Postępowanie w sprawach o odebranie osoby…, op. cit., s. 251.
22 Por. A. Zieliński, Komentarz do kodeksu postępowania cywilnego, teza 2 do art. 59811 K.p.c., s. 238, 
G. Niemiałtowska, Postępowanie o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej…, op. cit., s. 22. 
23 Por. A. Zieliński, Komentarz do kodeksu postępowania cywilnego, teza 1 do art. 59811 K.p.c.
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uprawnionej. Jak wyżej powiedziano, osoba uprawniona albo osoba upoważ-
niona mają obowiązek stawić się w miejscu i czasie wykonania orzeczenia, aby 
móc przejąć pieczę nad odebranym dzieckiem, a jeżeli żadna z nich się nie sta-
wi, kurator nie będzie mógł wykonać orzeczenia (art. 5989 K.r.o.). Na wypadek, 
gdyby dziecko przebywało w miejscu innym niż jego miejsce zamieszkania, albo 
pod opieką innej osoby niż osoba zobowiązana wymieniona w postanowieniu 
sądu – kurator ma prawo odebrać dziecko od każdego u kogo się ono znajduje, 
np. krewnych czy znajomych, na podstawie tego samego orzeczenia (art. 59812a 
K.p.c.). Oddanie dziecka osobie uprawnionej oznacza wykonanie orzeczenia 
sądu. Schemat procedury postępowania w tych sprawach przedstawia rysunek 1.

Po oddaniu dziecka kurator na mocy § 9 pkt 3 rozporządzenia Ministra Spra-
wiedliwości z dnia 12 czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania 
uprawnień i obowiązków kuratorów sądowych winien sporządzić notatkę z przebiegu 
tej czynności. Ze względu na toczące się postępowanie dotyczące opieki i wła-
dzy rodzicielskiej i na ewentualną potrzebę oceny postępowania kuratora podczas 
wykonywania orzeczenia, notatka powinna być możliwie precyzyjna, aby dawała 
obraz czynności kuratora i innych zaangażowanych podmiotów, a także zachowań 
dzieci i ich rodziców lub opiekunów. W notatce takiej kurator winien opisać m.in.: 
czynności przygotowawcze (w tym ustalenia dokonane z uprawnionym i osoba-
mi, do których kurator zwrócił się o udzielenie pomocy, a także zlecone im czyn-
ności), informacje na temat czasu i miejsca wykonania czynności oraz przebiegu 
odebrania, w tym działań własnych, działań innych uczestników, reakcji dziecka 
i jego rodziców / opiekunów, wreszcie na temat sposobu zakończenia czynności. 

Notatkę kurator przedkłada w sekretariacie Zespołu Kuratorskiej Służby 
Sądowej lub wyznaczonemu pracownikowi wykonującemu czynności biurowe 
na rzecz zespołu, który rejestruje pismo we właściwych urządzeniach ewiden-
cyjnych, dołącza do akt sprawy i przedkłada sędziemu, aby mógł zapoznać się 
z przebiegiem wykonania orzeczenia. 

Wykonanie orzeczenia o kontaktach w postępowaniu o odebranie 
osoby – uchwała Sądu Najwyższego z dnia 28 sierpnia 2008 r. 
(III CZP 75/08) 

Pomimo faktu, że ustawa z dnia 26 maja 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks 
postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 144, poz. 854) wprowadziła nowe zasady 
w tej materii, warto w tym miejscu wspomnieć o zastosowaniu opisanej wyżej 
procedury do wykonywania orzeczeń dotyczących kontaktów dzieci i rodziców 
żyjących w rozłączeniu lub innych osób bliskich dziecku. 

Zagadnienie realizowania prawa do kontaktów, a właściwie nierealizowania 
tego prawa jest problemem społecznym, ale też prawnym i to nie tylko w Polsce, 
ale także w innych krajach europejskich i w Ameryce. Nauki społeczne, socjo-
logia, psychologia, pedagogika dawno dowiodły, że dla prawidłowego rozwoju 
tożsamości osobowej dziecka istotne znaczenie ma kontakt z obojgiem rodziców, 
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a jeszcze lepiej ich współdziałanie w procesie wychowawczym. Międzynarodowe 
konwencje i standardy, prawo krajowe poszczególnych państw, w Polsce Konsty-
tucja i Kodeks rodzinny i opiekuńczy, także prawo pomocy społecznej zawierają 
normy mające prowadzić do utrzymania więzi dziecka z rodziną pochodzenia, 
w szczególności zaś z rodzicami. Pomimo tych wysiłków niewątpliwie rację ma 
sędzia R. Zegadło, kiedy stwierdza: …nie istnieje i nie jest do osiągnięcia regulacja praw-
na, która zawsze gwarantowałaby realizację kontaktów z dzieckiem, choćby przy usilnych sta-
raniach osoby uprawnionej i wykorzystaniu wszelkich dostępnych środków prawnych24. Zdanie 
to bez zbytniej przesady mogłoby służyć za motto do rozważań nad tymi kwestia-
mi i dedykację dla wszystkich ustawodawców. 

W Polsce, wobec braku odpowiednich unormowań w procedurze cywilnej i na 
skutek zagadnienia prawnego przedstawionego przez Sąd Okręgowy we Wrocła-
wiu, Sąd Najwyższy w dniu 28 sierpnia 2008 r. (III CZP 75/08) podjął następują-
cą uchwałę: postanowienie regulujące kontakty rodziców z dzieckiem, nakazujące wydawanie 
przez rodzica, któremu powierzono wykonywanie władzy rodzicielskiej, oraz zobowiązujące 
drugiego rodzica do odprowadzenia dziecka, podlega wykonaniu w postępowaniu unormowa-
nym w art. 5981 i nast. K.p.c. W kontekście omawianego tematu, oznaczało to, że 
w przypadku gdy rodzic, z którym dziecko stale zamieszkuje uporczywie utrudnia 
kontakty drugiemu rodzicowi (i / lub innym uprawnionym osobom) i odmawia 
wydania dziecka na czas kontaktu, sąd na wniosek osoby uprawnionej do kon-
taktu zleci kuratorowi przymusowe odebranie dziecka (art. 5986-12 K.p.c.). Nadto 
Sąd Najwyższy podkreślił, że istotą nowelizacji K.p.c. z dnia 19 lipca 2001 r. jest 
skupienie w jednym postępowaniu (opiekuńczym, nieprocesowym) kwestii związanych z rozpo-
znaniem i wykonaniem (także przymusowym) orzeczenia nakazującego odebranie osoby (…) 
wyłączone jest stosowanie przepisów dotyczących postępowania egzekucyjnego oraz postępowania 
klauzulowego25. 

24 R. Zegadło, Kontakty z dzieckiem. Wewnętrzne i międzynarodowe przesłanki modernizacji regulacji prawnej, „Mo-
nitor Prawniczy” 2004, nr 4, s. 173. Jest to problem zarówno we Francji, jak i w Niemczech, na Węg-
rzech, w Holandii czy też w Belgii, a także w Ameryce, by wymienić tylko niektóre państwa. W celu 
przezwyciężenia uporu rodzica, który sprawując opiekę nad dzieckiem permanentnie utrudnia lub unie-
możliwia realizowanie prawa do kontaktu, w tym prawa do odwiedzin i zabierania dziecka na określony 
czas do miejsca innego niż jego stałe miejsce zamieszkania, stosują one stopniowalne dolegliwości od 
kar pieniężnych, poprzez prace na cele społeczne, karę aresztu, aż po zmianę orzeczenia w sprawie pie-
czy nad dzieckiem i powierzenie dziecka drugiemu rodzicowi (jeżeli sąd uzna, że opór rodzica uniemoż-
liwiającego kontakty, zagraża dobru dziecka). Por. Weil, Gotshal & Manges, Memorandum, http://www.
hfhrpol.waw.pl/precedens/aktualnosci/egzekucja-kontaktow-z-dzieckiem-za-dluga-i-malo-skuteczna.
html, Advocatenkantoor Elfri De Neve, Niet afgeven van een kind door de ene ouder aan de andere, http://
www.elfri.be/niet-afgeven-van-een-kind-door-de-ene-ouder-aan-de-andere, Dwangmiddelen bij omgangsre-
geling, http://childrescue.wordpress.com/2008/12/28/dwangmiddelen-bij-omgangsregeling/, T.M.C. 
Asser Instituut, Comparative study on enforcement procedures of  family rights, http://ec.europa.eu/civiljustice/
publications/docs/family_rights/study_family_rights_synthesis_report_en.pdf
25 Uchwała ta nawiązywała do wcześniejszego orzeczenia Sądu Najwyższego z 26 maja 1975 roku (III 
CZP 30/75), która w odniesieniu do obowiązującego wówczas stanu prawnego ustalała, że jeżeli sąd 
zobowiązał tego z rodziców, któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej, do wydania dziecka 
drugiemu z rodziców, do wykonania tego obowiązku ma zastosowanie art. 1050 w związku z art. 1089 K.p.c., 
także wtedy, gdy wydanie ma nastąpić na czas określony. W praktyce wykonywanie kontaktów w tym trybie 
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Uchwała Sądu Najwyższego spotkała się z licznymi głosami krytyki ze stro-
ny praktyków. W niniejszym opracowaniu nie ma miejsca na omawianie argu-
mentów krytyków, szeroko na ten temat wypowiadali się praktycy sędziowie26. 
Stała się ona także powodem licznych wystąpień Rzecznika Praw Obywatel-
skich do Ministra Sprawiedliwości, w których Rzecznik wyrażał obawy, że wy-
konywanie orzeczeń o kontaktach na podstawie przepisów o odebraniu dziecka 
nie poprawi skuteczności tego postępowania, ponieważ brak w nich sankcji 
dla rodzica uporczywie utrudniającego kontakty. Nadto podczas tego rodzaju 
czynności dochodzi do takiej eskalacji konfliktu, że należy się spodziewać, że 
kuratorzy będą się wstrzymywać z odebraniem dziecka. Rzecznik podniósł też 
potrzebę sformułowania jasnych wytycznych co do sposobów postępowania 
kuratora w przypadkach, kiedy strona zobowiązana odmawia wydania dziecka, 
unika kontaktu z kuratorem, nie wpuszcza go na teren posesji, przez co unie-
możliwia wykonanie postanowienia. Rzecznik przedstawił na koniec postulat 
niezwłocznego podjęcia działań zmierzających do stworzenia regulacji zapew-
niających wykonanie orzeczeń sądowych27.

Krytyczne przyjęcie stanowiska Sądu Najwyższego, postulaty wyrażane 
przez Rzecznika Praw Obywatelskich, działania lobbystyczne organizacji upo-
minających się o respektowanie prawa do kontaktów, a także sygnalizowane 
przez kuratorów trudności na etapie realizacyjnym orzeczeń o przymusowym 
odebraniu na czas kontaktu, doprowadziły do opracowania w Ministerstwie 
Sprawiedliwości projektu nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego, który 
jako projekt rządowy został skierowany do Sejmu w dniu 7 maja 2010 roku 
(druk 3063). W projekcie przewidziano zastosowanie sprawdzonych w Europie 
rozwiązań, mających zdyscyplinować osoby zobowiązane (ale także uprawnio-

odbywało się niezwykle rzadko i wyłącznie w odniesieniu do kontaktu, który trwał dłuższy czas, np. 
przerwa wakacyjna, ferie świąteczne. O odebraniu na czas kilkugodzinnego kontaktu nawet nie myśla-
no, ponieważ było to niewykonalne choćby ze względów proceduralnych i czasowych. W literaturze 
wyrażono pogląd, że nie podlegają wykonaniu (są niewykonalne) w tym trybie orzeczenia nakazujące wydanie osoby 
w określonych dniach tygodnia lub miesiąca oraz dotyczące kontaktów tego z rodziców, któremu nie zostało powie-
rzone wykonywanie władzy rodzicielskiej. Orzeczenia takie są wykonywanie według przepisów o egzekucji świadczeń 
niepieniężnych, (J. Jagieła, [w:] K. Piasecki (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz t. II, art. 1089 
teza 4, C.H. Beck Warszawa 1997). Zmiana stanu prawnego w tym zakresie i przeniesienie postępo-
wania o odebranie osoby do postępowania opiekuńczego, nieprocesowego, nie zmieniła – wbrew 
intencji ustawodawcy – dominującego poglądu. Powstała wskutek tego dychotomia w procedurze, 
do wykonywania kontaktów stosowano tryb egzekucyjny przewidziany w art. 1050 lub 1051 K.p.c., 
a do odbierania dzieci „na stałe” tryb opiekuńczy przewidziany w art. 5986-12 K.p.c. Uchwała Sądu 
Najwyższego miała na celu usunięcie tej dychotomii i wprowadzenie szybkiego i skutecznego trybu 
postępowania, lecz nie była to – jak się okazało – próba udana. 
26 Por. E. Holewińska-Łapińska, Realizacja prawa do kontaktów z dziećmi, IWS Warszawa 2011, R. Ze-
gadło, Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 28 sierpnia 2008 r., III CZP 75/08, „Rodzina i Prawo” 2009, 
nr 11, s. 85-90, A. Kallaus, Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 28 sierpnia 2008 r., III CZP 75/08, „Ro-
dzina i Prawo” 2009, nr 12, s. 103-115, M.B. Dunajska, Rozważania o wykonywaniu postanowienia o usta-
nowieniu kontaktów z dzieckiem w świetle uchwały Sądu Najwyższego z 28 sierpnia 2008 r. (III CZP 75/08), 
„Rodzina i Prawo” 2011, nr 19, s. 33-46. 
27 Por. przyp. 9.
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ne), do respektowania warunków określonych w orzeczeniu o kontaktach. We-
dług projektu sąd otrzymywał następujące instrumenty dyscyplinowania stron: 
	zagrożenie zobowiązanemu / uprawnionemu, co do którego zachodzi uza-

sadniona obawa, że naruszy obowiązki wynikające z postanowienia o kon-
taktach, nakazaniem zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej, stosownie do 
zasad określonych w art. 59815 przy czym zapłata miałaby nastąpić na rzecz 
drugiej strony (w przypadku naruszenia spowodowanego przez zobowią-
zanego zapłata na rzecz uprawnionego i odwrotnie – art. 5821 § 3 K.p.c.);

	zagrożenie zobowiązanemu / uprawnionemu nakazaniem zapłaty ozna-
czonej sumy pieniężnej, za każde naruszenie obowiązków wynikających 
z postanowienia o kontaktach, przy czym zapłata miałaby nastąpić na 
rzecz drugiej strony (art. 59815 § 1 i 2 K.p.c.);

	nakazanie zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej, za każde naruszenie obo-
wiązków wynikających z postanowienia o kontaktach, jeżeli strona po-
mimo uprzedniego zagrożenia nadal nie wypełnia obowiązku, zapłata 
według wyżej określonych reguł (art. 59816 § 1 i 2 K.p.c.); 

	zlecenie kuratorowi przez określony czas przymusowego odbierania dzie-
cka w terminach kontaktów w trybie przewidzianym w art. 5987-12 K.p.c.

Przedstawione propozycje, poza ostatnią, uznano za zmierzające we właści-
wym kierunku i dające nadzieję na efektywne rozwiązanie problemu niewykony-
wania władzy rodzicielskiej. W odróżnieniu od środków zmierzających do przy-
muszania uczestników do postępowania zgodnie z orzeczeniem, przymusowe od-
bieranie dziecka przez kuratora spotkało się z negatywną opinią Rzecznika Praw 
Dziecka28, jak i Krajowej Rady Kuratorów, ze względu na trudne do przewidzenia 
szkody jakie u dziecka mogłyby powstać wskutek cyklicznego przymusowego od-
bierania, a także ze względu na brak jasnych procedur postępowania kuratorów 
wykonujących orzeczenia w tego typu sprawach. Kuratorzy szczególnie mocno 
akcentowali odmienność sytuacji jednorazowego przymusowego odbierania dzie-
cka „na stałe” od sytuacji będącej przedmiotem tejże regulacji, czyli cyklicznego 
przymusowego odbierania dziecka na czas kilkugodzinnego kontaktu. Podstawowa 
różnica tych sytuacji polega na tym, że w pierwszej z nich działania kuratora jednorazowo 
i trwale zmieniają sytuację dziecka, odbiera on dziecko od osoby, u której nie powinno ono 

28 W sytuacji, gdy brak kontaktów z uprawnionym opiekunem jest wyłącznie efektem konfliktu dorosłych, zastoso-
wanie rozwiązania proponowanego w art. 59817 do art. 59818 K.p.c. mogłoby być sprzeczne z dobrem dziecka. Nie 
sposób bowiem przewidzieć rozmiaru szkód wywołanych stresem towarzyszącym każdorazowemu odbieraniu dziecka 
wyłącznie w celu zrealizowania orzeczonych kontaktów. Stąd adekwatne wydaje się zastosowanie finansowego środka 
przymusu wobec rodzica zobowiązanego, który skutecznie uniemożliwia spotkanie uprawnionego z dzieckiem. W dniu 
12 lutego 2010 r. w wystąpieniu do Ministra Sprawiedliwości odniosłem się do zagadnienia związanego z brakiem 
stosownych regulacji przy czynnościach związanych z przymusowym odebraniem dziecka. Wówczas już proponowa-
łem dokonanie zmian proceduralnych, tak by powstały przepisy wykonawcze regulujące precyzyjnie i kompleksowo 
uprawnienia kuratora i innych osób uczestniczących w czynności odebrania dziecka, stanowisko Rzecznika Praw 
Dziecka w sprawie projektów ustaw o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (druki nr 
1856 i 3063), ZSR/071/6/2010/AK z dnia 30 grudnia 2010 r. 
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przebywać i oddaje osobie, która winna nad nim sprawować opiekę. W drugiej sytuacji kurator 
odbiera dziecko, znajdujące się u rodzica (lub opiekuna), któremu sąd powierzył sprawowanie 
pieczy, ponieważ dawał on lepsze gwarancje prawidłowego wykonywania obowiązków opiekuń-
czych i wychowawczych niż drugi rodzic, a jego więź z dzieckiem była silniejsza niż z drugim 
rodzicem. Rodzic ten na co dzień prawidłowo wypełnia swoją rolę, a jego relacje z dzieckiem po-
zostają bez zarzutu, jedynie konflikt z osobami uprawnionymi powoduje opór przed wydaniem 
dziecka. W takiej sytuacji (do której akurat odnosi się przedmiotowy projekt ustawy), kurator 
przy użyciu środków przewidzianych w 59810-59812 K.p.c. ma przymusowo odebrać dziecko 
rodzicowi, który ma na co dzień być opiekunem, autorytetem, dbać o właściwe ukształtowanie 
postaw i ról społecznych i przekazać osobie uprawnionej na czas kontaktu – kilku lub kilku-
dziesięciu godzin. Trudno wyobrazić sobie stan emocjonalny takiego dziecka, a także przebieg 
kontaktu wyegzekwowanego tym sposobem.(…) Rada wyraża opinię, że w sytuacji egzekwo-
wania kontaktów odesłanie do art. 5987-12 jest rozwiązaniem nieadekwatnym, a przewidziane 
w tych przepisach środki są nieprzydatne do wykonania tego rodzaju orzeczenia29.

Podczas prac Podkomisji Stałej do Nowelizacji Prawa Cywilnego Sejmu RP 
VI Kadencji ostatecznie zrezygnowano z przymusowego odbierania dziecka 
na czas kontaktów i projektowany art. 59817 K.p.c otrzymał dzisiejszy kształt. 
Głosem, który ostatecznie przekonał posłów do usunięcia zapisu o przymuso-
wym odebraniu przez kuratora, było wystąpienia Rzecznika Praw Dziecka 
M. Michalaka, który na posiedzeniu Podkomisji w dniu 17 marca 2011 r. nie 
tylko podtrzymał wyrażone wcześniej stanowisko, ale jeszcze je zradykalizował 
i kategorycznie sprzeciwił się temu rozwiązaniu30.

Dnia 13 sierpnia 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 26 maja 2011 r. o zmianie 
ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, która w rozdziale 2 działu II, dodała 
oddział 6 Sprawy dotyczące wykonywania kontaktów z dzieckiem. Od tego czasu orze-
czenia dotyczące wykonywania kontaktów wykonuje się na podstawie zawartych 
w tym oddziale unormowań, które nie przewidują przymusowego odebrania 
dziecka przez kuratora w terminach kontaktów. W wyniku ustawowego ure-
gulowania zagadnienia wykonywania kontaktów z dzieckiem uchwała Sądu Naj-
wyższego z 28 sierpnia 2008 r. (III CZP 75/08) utraciła aktualność. 

II. Procedura postępowania w celu wykonania postanowienia sądu 
rodzinnego o przymusowym odebraniu dziecka w celu umieszczenia 
go w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej 
(59813 K.p.c.) 

W odróżnieniu od wykonywania orzeczeń o przymusowym odebraniu oso-
by uprowadzonej lub zatrzymanej, wykonywanie orzeczeń o przymusowym 
odebraniu dziecka w celu jego umieszczenia w środowisku zastępczym, czyli 
29 Opinia Krajowej Rady Kuratorów z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie projektu ustawy o zmianie 
ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (Druk nr 3063). 
30 Zapis audio pos. 31 Podkomisji Stałej do Nowelizacji Prawa Cywilnego Sejmu RP VI Kadencji 
z dnia 17 marca 2011 r. sygn. 1424/7251, czas: 3-8 minuta nagrania. 
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w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub w rodzinie zastępczej, było prakty-
ką znaną kuratorom rodzinnym, a w niektórych w regionach dość powszechną. 
Za sprawą nowelizacji K.p.c. z dnia 19 grudnia 1975 r., dodano art. 10951 K.p.c., 
który w § 1 stanowił: W wyjątkowych wypadkach, gdy dobro małoletniego, co do którego 
orzeczono umieszczenie w placówce opiekuńczo-wychowawczej, przemawia za niezwłoczną 
zmianą jego środowiska wychowawczego, sąd opiekuńczy może nakazać wykonanie orzecze-
nia o odebraniu małoletniego z pominięciem trybu przewidzianego w przepisach poprzedza-
jących. Tryb przewidziany w art. 1089-1095 K.p.c. ustalał, że odebranie dziecka 
w celu umieszczenia go w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub rodzinie 
zastępczej należy do zadań komornika sądowego31. Na podstawie delegacji za-
wartej w § 2 art. 10951 K.p.c. Minister Sprawiedliwości wydał rozporządzenie 
z dnia 3 grudnia 1976 r., w sprawie szczególnego trybu wykonywania orzeczeń sądowych 
o umieszczeniu małoletniego w placówce opiekuńczo-wychowawczej (Dz.U. Nr 38, poz. 
224). Na podstawie tego rozporządzenia organami właściwymi do wykonania 
tego rodzaju orzeczenia stały się sąd opiekuńczy oraz kurator dla nieletnich. 
Jeżeli sąd opiekuńczy zdecydował o wykonaniu orzeczenia o umieszczeniu 
w placówce w trybie szczególnym zawiadamiał pogotowie opiekuńcze lub dom 
małego dziecka o terminie umieszczenia tam dziecka, a kiedy nie było to moż-
liwe, występował do właściwego organu administracji państwowej o wskazanie 
odpowiedniej placówki w terminie do 7 dni od doręczenia wystąpienia. Na-
stępnie sąd wzywał zobowiązanego do oddania dziecka placówce w terminie 
nieprzekraczającym 7 dni od doręczenia wezwania. Po bezskutecznym upływie 
terminu wyznaczonego do dobrowolnego oddania małoletniego, sąd polecał 
kuratorowi odebranie małoletniego i oddanie go oznaczonej placówce opie-
kuńczo-wychowawczej. Kurator był uprawniony do odebrania dziecka od każ-
dej osoby, u której się ono znajduje, a w razie natrafienia na opór przy wykony-
waniu orzeczenia lub gdyby z całokształtu sprawy wynikało, że opór taki może 
nastąpić, kurator miał prawo wezwać pomocy Milicji Obywatelskiej. Podczas 
wykonywania czynności odbierania małoletniego, kurator winien był zachować 
szczególną ostrożność i uczynić wszystko, by dobro małoletniego nie zostało 
naruszone, a zwłaszcza, aby nie doznał on krzywdy fizycznej i moralnej. 

Nawet tak pobieżna charakterystyka szczególnego trybu wykonywania orze-
czeń o umieszczeniu dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej wyraźnie 
ukazuje różnice uprawnień i obowiązków kuratora przed i po nowelizacji K.p.c 
z 19 lipca 2001 roku. Czynności, które przed nowelą w większości obciąża-

31 Taki stan prawny obowiązywał od czasu uchwalenia w 1964 roku Kodeksu postępowania cywil-
nego. Wcześniej tryb postępowania przy wykonywaniu orzeczenia dziecka o umieszczeniu dziecka 
w placówce opiekuńczo-wychowawczej regulowało pismo okólne Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 
27 stycznia 1956 r. nr 4/56/NS, które na kuratora oświaty nakładało obowiązek dowiezienia dziecka 
do placówki: Czynności związane z przewiezieniem małoletniego do zakładu i umieszczenie w zakładzie wykonują 
pracownicy kuratorium. Warto dodać, że obowiązek ten spoczywał na kuratorze oświaty aż do czasu 
reformy samorządowej państwa w 1998 roku i przesunięcia placówek opiekuńczo-wychowawczych 
do zadań własnych powiatów realizowanych przez jednostki pomocy społecznej.  
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ły sąd i tylko w pewnym zakresie kuratora, po nowelizacji zostały przekazane 
do kompetencji kuratorów i umieszczone w przepisach art. 5986-12 K.p.c. Było 
to, jak już powiedziano, novum nie tylko dla kuratorów, ale także dla instytucji 
będących potencjalnymi partnerami kuratorów w wykonywaniu tego rodzaju 
orzeczeń i niekiedy źródłem nieporozumień i trudności w realizacji orzeczeń 
o czym jeszcze będzie mowa w dalszej części rozważań.

Na mocy art. 59813 K.p.c. omówiona w pierwszym punkcie procedura ma 
odpowiednie zastosowanie do wykonywania orzeczeń o umieszczeniu ma-
łoletniego w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub w rodzinie zastępczej, 
a także orzeczeń w wydanych na zasadzie art. 569 § 2 K.p.c. Odpowiednie 
stosowanie przepisów art. 5986-12 K.p.c. oznacza, że niektóre z nich będą stosowane 
wprost, inne w sposób zmodyfikowany, a jeszcze inne w ogóle nie znajdą zastosowania ze 
względu na cel postępowań określonych w art. 59813 K.p.c.32. 

Do przepisów, które będą stosowane wprost, należy zaliczyć:
	zlecenie przymusowego odebrania kuratorowi sądowemu właściwemu ze 

względu na miejsce pobytu dziecka (art. 5987 K.p.c.),
	uprawnienie kuratora do odebrania dziecka od każdej osoby, u której ono 

przebywa (art. 5988 K.p.c.),
	uprawnienie kuratora do żądania pomocy Policji i odpowiadające temu 

uprawnieniu zobowiązanie Policji do udzielenia kuratorowi pomocy przy 
czynnościach związanych z przymusowym odebraniem dziecka (art. 
59810 K.p.c.),

	zobowiązanie kuratora do powiadomienia prokuratora w przypadku 
przeszkód w wykonaniu orzeczenia wskutek ukrycia dziecka lub podję-
cia jakiejkolwiek czynności w celu uniemożliwienia wykonania orzecze-
nia (art. 59811 § 1 K.p.c.),

	zobowiązanie kuratora do złożenia wniosku o sprowadzenie zobowiąza-
nego w celu odebrania od niego oświadczenia o miejscu pobytu dziecka 
(art. 59811 § 2 K.p.c.),

	uprawnienie kuratora do żądania od Policji usunięcia z miejsca wykony-
wania orzeczenia osób, które przeszkadzają w wykonaniu orzeczenia (art. 
59811 § 3 K.p.c.),

	zobowiązanie kuratora do zachowania przy odbieraniu dziecka szczegól-
nej ostrożności i uczynienia wszystkiego, aby dobro dziecka nie zostało 
naruszone, aby nie doznało ono w szczególności krzywdy fizycznej lub 
moralnej (art. 59812 § 1 K.p.c.),

	uprawnienie kuratora do żądania pomocy organu pomocy społecznej lub 
innej instytucji powołanej do wsparcia dziecka i rodziny (art. 59812 § 1 K.p.c.),

	uprawnienie i zobowiązanie kuratora do wstrzymania się z wykonaniem 
orzeczenia, jeżeli wskutek jego wykonania dobro dziecka mogłoby do-

32 Por. J. Jagieła, Postępowanie w sprawach o odebranie osoby…, op. cit., s. 252, G. Niemiałtowska, Postępowanie 
o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej…, op. cit., s. 21. 
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znać poważnego uszczerbku, do czasu ustania tego zagrożenia, za wyjąt-
kiem sytuacji, że wstrzymanie wykonania orzeczenia spowoduje poważ-
niejsze zagrożenie dla dziecka (art. 59812 § 2 K.p.c.). 

W zakresie tych czynności procedury postępowania kuratora podczas odbie-
rania dziecka w celu umieszczenia go w środowisku zastępczym nie różnią się 
od opisanych w części I. Pewne odmienności pojawiają się jednak w zakresie 
ustalenia grona osób uprawnionych, jak również trybu rozpoczęcia postępowa-
nia kuratora. Tej problematyce należy poświęcić więcej uwagi.   

Ustalenie osoby (grona osób) uprawnionej ma kluczowe znaczenie dla tego 
postępowania. Z tą osobą kurator będzie ustalał czas i termin wykonania orze-
czenia, tej osobie ma obowiązek oddać dziecko po jego odebraniu, wreszcie 
– od obecności tej osoby będzie zależało, czy kurator przystąpi do wykonania 
orzeczenia, czy od niego odstąpi. O ile pojęcie „osoby uprawnionej” nie budzi 
poważniejszych wątpliwości, w przypadku, gdy uprawnionym jest przedstawiciel 
ustawowy małoletniego lub ustanowiona orzeczeniem sądu rodzina zastępcza, 
gdyż zostały one skonkretyzowane orzeczeniem sądu, to w przypadku orzecze-
nia o umieszczeniu małoletniego w placówce, sprawa wygląda nieco inaczej, 
ze względu na nieskonkretyzowaną indywidualnie instytucję33. W literaturze 
dominuje pogląd, że w postępowaniu o przymusowe odebranie małoletniego 
w celu umieszczenia go w placówce lub rodzinie zastępczej uprawnionymi są 
przedstawiciel placówki lub rodziny zastępczej34, a także pracownik powiatowego 
centrum pomocy rodzinie właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, w którego 
zakresie obowiązków znajdują się działania o charakterze opiekuńczo-wychowawczym35. 

Zagadnienie ustalenia „osób uprawnionych” w tym postępowaniu było 
przedmiotem licznych zapytań adresowanych do Ministerstwa Sprawiedliwości 
oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Oba ministerstwa konsekwentnie 
prezentują pogląd, że osobami tymi są: przedstawiciel placówki i przedstawiciel 
PCPR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka. Ministerstwo 
Sprawiedliwości w piśmie z dnia 16 października 2007 r. (DWOiP III 5143-
90/07) adresowanym do Dyrektora PCPR w Ełku wyraziło jasne stanowisko 
w tej kwestii: Wątpliwości nie powinno budzić użyte w treści powyższych przepisów pojęcie 
„osoby uprawnionej”. Niewątpliwie jest nią przedstawiciel placówki, do której skierowane 
zostało dziecko. Podzielić należy także pogląd Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, 
zaprezentowany w piśmie DPS-II-5120-72-2086-MJ/06 z dnia 11 kwietnia 2006 r., 
w którym do kręgu osób uprawnionych zalicza się również przedstawiciela Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka. W po-
dobnym duchu Ministerstwo Sprawiedliwości zwraca się do wszystkich Preze-
sów Sądów w Polsce w piśmie z dnia 7 lutego 2008 r. (DWOiP III 5143-96/07): 
(…) „osobą uprawnioną”, o której mowa w art. 5989 K.p.c. (w przypadku wydania orze-

33 Por. Pismo DWOiP III 5143-96/07.
34 Por. H. Haak, Ochrona prawna udzielana przez sąd opiekuńczy, op. cit., s. 367. 
35 D. Cieślik, Odebranie i doprowadzenie małoletniego do placówki…, op. cit., s. 132.



142 Tadeusz Jedynak

czenia o umieszczeniu małoletniego w odpowiedniej placówce), może być pracownik powiatu 
właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, w którego zakresie obowiązków 
znajdują się działania o charakterze opiekuńczo-wychowawczym. 

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, jak wynika z zacytowanego wyżej 
pisma także podziela pogląd, że do grona osób uprawnionych należą: przedsta-
wiciel placówki, do której skierowano dziecko oraz przedstawiciel właściwego 
PCPR. Stanowisko to zostało nadto potwierdzone w piśmie Podsekretarza Sta-
nu w MPiPS do Sekretarza Stanu w MS z dnia 18 listopada 2010 r. (DSR-I-073-
25-I-TU/10): (…) art. 5989 kpc wskazuje, że przy odbieraniu dziecka pozostającego pod 
opieką rodziny powinna asystować, poza kuratorem, również osoba, której należy przekazać 
dziecko. Osobą taką może być np. pracownik socjalny z pcpr lub pracownik pedagogiczny 
placówki, w której dziecko będzie umieszczone.

Uznanie, że „osobą uprawnioną” w postępowaniu o umieszczenie dziecka 
w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub rodzinie zastępczej jest pracownik 
PCPR lub placówki opiekuńczo-wychowawczej albo rodziny zastępczej przesą-
dza o rozwiązaniu kwestii tzw. „dowożenia dziecka do placówki”. W początkowej 
fazie obowiązywania nowych przepisów K.p.c. o odbieraniu osoby podlegającej 
władzy rodzicielskiej, duży problem dla kuratorów wykonujących te orzeczenia 
stanowiła kwestia kto dowiezie dziecko do placówki? kto odpowiada za zorganizowanie 
odpowiedniego środka transportu? Były to pytania, które pracownicy PCPR rutynowo 
kierowali do kuratorów, jako organów wykonujących tego rodzaju orzeczenia. 
Kuratorzy w takich sytuacjach powołując się na art. 59812 § 1 K.p.c. żądali od 
PCPR pomocy właśnie w formie zorganizowania transportu do placówki, na co 
PCPR odpowiadał, że nie posiada odpowiedniego środka transportu i nie może 
takiej pomocy udzielić. Sprawa była tym poważniejsza, że wobec permanentnego 
niedoboru rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych, organy 
kierujące (PCPR) kierowały dzieci do placówek oddalonych niekiedy o ponad 100 
kilometrów od miejsca dotychczasowego zamieszkania dziecka. 

W tym okresie jakby nie zauważono, że art. 5989 K.p.c. nakazuje odebra-
nie i oddanie dziecka w obecności uprawnionego, a jego nieobecność ozna-
cza, że kurator nie przystąpi do wykonania orzeczenia. Intencją ustawodawcy 
było, aby osoba uprawniona przejęła pieczę nad dzieckiem niezwłocznie po 
jego odebraniu rodzicom lub opiekunom, aby nie nastąpiło pogłębienie dozna-
nej przez dziecko traumy, w wyniku wielokrotnego jego przekazywania różnym 
osobom36. Warto w tym miejscu dosłownie przywołać wypowiedź sędziego 
G. Niemiałtowskiej: (…) czynnością dowożenia dziecka do placówki w żadnym razie nie 
powinien zajmować się kurator, gdyż nie posiada on środków do jej realizacji. (…) tym bar-
dziej, że przyjmowanie na siebie przez samych kuratorów (z konieczności dla dobra dziecka) 
obowiązków w tym zakresie, a bezzasadnie aprobowanych przez sędziów, chętnie wykorzy-
stywane jest przez organy zobowiązane do wykonania orzeczeń sądów. Praktyki takiej nie 

36 Por. J. Jagieła, Postępowanie w sprawach o odebranie osoby…, op. cit., s. 249, G. Niemiałtowska, Postępowanie 
o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej…, op. cit., s. 24.
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przewidział też ustawodawca ustalając, że do odbioru osoby podlegającej władzy 
rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką niezbędna jest obecność uprawnio-
nego do odbioru…37. Z chwilą oddania dziecka orzeczenie zostaje wykonane: 
Skoro zatem osobie uprawnionej zostało oddane dziecko to można przyjąć, iż oznacza to 
wykonanie orzeczenia sądu, a zatem nie ma kwestii dowozu małoletniego przez kuratora 
i ponoszenia kosztów transportu dziecka38. Doprowadzenia do placówki dokonuje 
osoba uprawniona, której kurator przekazuje małoletniego po przeprowadze-
niu czynności polegających na przymusowym odebraniu39. 

W związku z faktem, że opisana wyżej kwestia co pewien czas budzi kon-
trowersje, w literaturze, ale także w opinii Zastępcy Przewodniczącego Komisji 
Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego, pojawiły się głosy o potrzebie precyzyjnego 
i jasnego jej uregulowania przepisami prawa40. 

Jak już wyżej powiedziano, tryb wykonania orzeczenia o umieszczeniu dzie-
cka w placówce opiekuńczo-wychowawczej nie jest bez znaczenia. Podstawowym 
założeniem postępowania o odebranie dziecka jest dobrowolne wykonanie orze-
czenia i wydanie dziecka uprawnionemu (art. 5985 K.p.c.). Jeżeli jednak osoba 
zobowiązana nie zastosuje się do orzeczenia, wówczas otwiera się możliwość 
zastosowania przymusowego trybu wykonania orzeczenia (5986 K.p.c). W przy-
padku, gdy postępowanie dotyczy odebrania dziecka bezprawnie zatrzymanego 
i oddania go osobie uprawnionej do sprawowania nad nim pieczy – przejście do 
fazy przymusowego odebrania zależy od zachowania uprawnionego, następuje 
ono po złożeniu przez niego wniosku o przymusowe odebranie. Inaczej jednak 
wygląda sprawa wykonania orzeczeń o umieszczeniu małoletniego w placówce 
opiekuńczo-wychowawczej. W piśmiennictwie panuje zgodne przekonanie, że je-
żeli osoby zobowiązane do oddania dziecka placówce lub rodzinie zastępczej, nie 
wykonają tego zobowiązania w ustalonym przez sąd terminie albo z całokształtu 
postępowania wynika, że nie zamierzają go wykonać, wówczas sąd może z urzędu 
wszcząć procedurę przymusowego odebrania dziecka przez kuratora. Skoro bo-
wiem w sprawach określonych w art. 59813 K.p.c. sąd może orzekać z urzędu, to 
winien również z urzędu mieć możliwość inicjowania ich wykonania41. 

37 G. Niemiałtowska, Postępowanie o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej…, op. cit., s. 24.
38 Ministerstwo Sprawiedliwości w piśmie do Dyrektora PCPR w Zawierciu z dnia 4 listopada 2002 r. 
(P.II. 4333/1/02), Ministerstwo Sprawiedliwości w piśmie do Prezesa Sądu okręgowego w Olsztynie 
z dnia 6 lipca 2006 r. (P.II. 472/1157/05).
39 Ministerstwo Sprawiedliwości w piśmie z dnia 16 października 2007 r. (DWOiP III 5143-90/07), D. 
Cieślik, Odebranie i doprowadzenie małoletniego do placówki…, op. cit., s. 131, Opinia Zastępcy Przewodniczą-
cego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego działającej przy Ministrze Sprawiedliwości do Sekretarza 
Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości z dnia 4 listopada 2010 r. KKPC 301/OP-521/2010, s. 4.
40 G. Niemiałtowska, Postępowanie o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej…, op. cit., s. 24, KKPC 
301/OP-521/2010, s. 4.
41 Por. H. Haak, Ochrona prawna udzielana przez sąd opiekuńczy, op. cit., s. 371, J. Jagieła, Postępowanie w spra-
wach o odebranie osoby…, op. cit., s. 252, A. Zieliński, Komentarz do art. 59813 K.p.c. teza 2, Komentarz do 
kodeksu postępowania cywilnego…, op. cit., s. 240, G. Niemiałtowska, Postępowanie o odebranie osoby podlegającej 
władzy rodzicielskiej…, op. cit., s. 21. 
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Istnienie takiej możliwości nie powinno jednak powodować, że sąd całkowi-
cie zaniecha umożliwienia zobowiązanym dobrowolnego wydania małoletniego 
placówce. Istotnych wskazań pod tym względem udziela § 4 art. 109 Kodek-
su rodzinnego i opiekuńczego oraz rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości 
z dnia 23 lutego 2007 r. – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (rusp) 
w § 267. Wskazane przepisy nakazują sądowi opiekuńczemu zawiadomienie 
właściwej jednostki organizacyjnej wspierania rodziny i systemu pieczy zastęp-
czej, która winna udzielić rodzinie odpowiedniej pomocy (art. 109 §4 K.r.o.), 
a nadto jest zobowiązana do skierowania małoletniego do odpowiedniej pla-
cówki i poinformowania o niej sądu. Po otrzymaniu skierowania sąd poleca 
doprowadzenie do placówki zgodnie ze skierowaniem (§ 267 ust. 1 rusp), a zle-
cenie to może zostać nałożone na rodziców małoletniego (§ 267 ust. 2 rusp). 
Dopiero brak odpowiednich działań zobowiązanych w celu wykonania zlecenia 
sądu, mógłby otwierać drogę do trybu przymusowego, przewidzianego w art. 
5896-12 K.p.c. 

D. Cieślik idzie jeszcze dalej, akcentując potrzebę zaktywizowania uprawnio-
nego. Jego zdaniem wszczęcie postępowania o przymusowe odebranie małolet-
niego w celu umieszczenia w placówce, winno zostać poprzedzone zdarzeniem 
faktycznym – odmową wykonania przez rodziców zobowiązania do doprowa-
dzenia dziecka lub odmową wydania dziecka osobie uprawnionej. Cytowany 
autor słusznie wskazuje, że odmowa rodziców nie zawsze musi świadczyć o ich 
złej woli, ale może być spowodowana na przykład: chorobą, brakiem środków 
transportu czy środków finansowych. Z tego między innymi powodu osoba 
uprawniona (w tym postępowaniu pracownik PCPR lub placówki) powinna ze 
swej strony podjąć przynajmniej jedną próbę dowiezienia dziecka do placów-
ki42 i – jak się zdaje – działanie to byłoby zgodne z normą wyrażoną w § 4 art. 
109 K.r.o., który nakazuje właściwej jednostce organizacyjnej wspierania rodziny i sy-
stemu pieczy zastępczej, która winna udzielić rodzinie odpowiedniej pomocy. Zatem 
dopiero wyraźna odmowa wykonania postanowienia ze strony zobowiązanych 
i niepowodzenie działań podjętych przez uprawnionego, stanowiłoby podstawę 
wszczęcia procedury przymusowego odebrania przez kuratora. 

Uznanie dla przedstawionych powyżej propozycji poszerzenia zakresu do-
browolnego wykonania orzeczenia sądu wydaje się rozwiązaniem bardziej hu-
manitarnym, oszczędzającym dziecku (ale też jego rodzicom / opiekunom) 
traumatycznych i drastycznych doświadczeń. Tak prowadzone postępowanie 
mogłoby dać rodzicom / opiekunom większe poczucie sprawczości, a co za 
tym idzie odpowiedzialności, a być może także motywację do działań napraw-
czych i odzyskania dzieci. Badania aktowe G. Niemiałtowskiej, sędziego wizy-
tatora Sądu Okręgowego Warszawa-Praga, w 50 sprawach (wszystkie sprawy 
okresu 1 maja 2005 r. – 30 czerwca 2006 r.), w których wydano orzeczenia 
wymienione w art. 59813 K.p.c. wykazały, że prawie we wszystkich badanych przy-

42 D. Cieślik, Odebranie i doprowadzenie małoletniego do placówki…, op. cit., s. 130.
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padkach przymusowe odebranie uruchomione było z urzędu (…) W żadnym przypadku 
sąd w postanowieniu o zabezpieczeniu nie określił terminu oddania dziecka. W żadnym też 
przypadku przed zleceniem kuratorowi przymusowego odebrania małoletniego sąd nie wy-
znaczył zobowiązanemu terminu do dobrowolnego oddania, co niekiedy byłoby pożądane43. 
Nie wiadomo, jak sytuacja w tym zakresie przedstawia się w innych okręgach, 
trudno jednak przyjąć, że opisana wyżej praktyka występuje wyłącznie w okrę-
gu warszawsko-praskim. 

Po dokonaniu powyższych ustaleń wydaje się, że postępowanie w celu wy-
konania orzeczenia o umieszczeniu małoletniego w placówce opiekuńczo-wy-
chowawczej lub rodzinie zastępczej może wyglądać następująco:

1. Po prawomocnie zakończonym postępowaniu, sąd opiekuńczy (na pod-
stawie art. 109 § 4) zawiadamia jednostkę organizacyjną wspierania rodziny i sy-
stemu pieczy zastępczej właściwą ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, 
zwraca się (na podstawie § 267 ust. 1 rusp) o wydanie skierowania do odpo-
wiedniej instytucji pieczy zastępczej (rodziny zastępczej lub placówki opiekuń-
czo-wychowawczej) oraz zobowiązuje ww. jednostkę organizacyjną (w praktyce 
PCPR – patrz art. 76 i 182 ustawy z dn. 9.6.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej) do udzielania właściwej pomocy dziecku i rodzinie (w tym mie-
ści się także wsparcie w sytuacji kryzysowej oddania dziecka), jak również do 
informowania sądu o udzielonej pomocy oraz do współpracy z kuratorem. 

2. Organizator rodzinnej pieczy zastępczej (w praktyce pewnie PCPR lub 
odpowiednia sekcja w jego strukturze) zgodnie z orzeczeniem sądu wskazuje 
odpowiednią instytucję, a równocześnie podejmuje współpracę z rodziną, mię-
dzy innymi w celu przygotowania rodziny do wyjścia z kryzysu, podtrzymania 
kontaktu z dzieckiem w instytucji pieczy zastępczej i docelowo powrotu dziecka 
do rodziny.

3. Po otrzymaniu skierowania sąd poleca rodzicom oddanie dziecka instytu-
cji pieczy zastępczej i określa termin wykonania tego obowiązku. Rodzice mogą 
zwrócić się do OPS i PCPR o udzielenie niezbędnej pomocy dla wykonania po-
lecenia sądu. Ponieważ nie jest to wiedza powszechna w społeczeństwie, pismo 
polecające oddanie dziecka placówce i określające termin, w jakim winno to na-
stąpić, mogłoby zawierać stosowne pouczenie w tym zakresie. Takie działanie 
byłoby zgodne z podstawowym założeniem postępowania o odebranie osoby podlegającej 
władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką [jakim] jest dobrowolne oddanie tej osoby 
uprawnionemu przez zobowiązanego (J. Jagieła, s. 248, 252). Jeżeli jednak, z przebiegu 
postępowania sądowego wynika, że rodzice dobrowolnie nie wydadzą dziecka 
wskazanej instytucji, sąd zleci kuratorowi przymusowe odebranie dziecka (art. 
5986 K.p.c.). 

4. Po otrzymaniu postanowienia w sprawie przymusowego odebrania za-
wodowy kurator rodzinny (por. H. Haak, s. 365) podejmuje działania: ustala 
termin i miejsce odebrania osoby podlegającej władzy rodzicielskiej, powiada-

43 G. Niemiałtowska, Postępowanie o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej…, op. cit., s. 23 i n.
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mia o tych ustaleniach przedstawiciela instytucji uprawnionej (wg uprzednich 
ustaleń: przedstawiciela PCPR, rodziny zastępczej lub placówki opiekuńczo-
-wychowawczej), któremu odda dziecko odebrane rodzicom lub opiekunom 
(zobowiązanemu). 

Niestawiennictwo przedstawiciela instytucji uprawnionej na miejscu wyko-
nywania czynności w terminie określonym przez sąd spowoduje niewykonanie 
orzeczenia sądu. Kurator powiadamia o przyczynie niewykonania orzeczenia 
właściwy sąd (art. 59811 § 2 K.p.c.) i prokuratora (art. 59811 § 1 K.p.c.). Powia-
domi również o takim zdarzeniu jednostki nadrzędne tych organów i instytucji 
(§ 5 ust. 6  rozporządzenia MS z dnia 12 czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowego 
sposobu wykonywania uprawnień i obowiązków kuratorów sądowych). Kurator wyznaczy 
następny termin wykonania orzeczenia i powtórzy całą procedurę.

5. Jeżeli kurator w wykonaniu przymusowego odebrania osoby podlegają-
cej władzy rodzicielskiej napotyka przeszkody, np. wskutek ukrycia tej osoby 
lub podjęcia innych czynności w celu udaremnienia wykonania orzeczenia, np. 
osoba zobowiązana nie wpuszcza kuratora do mieszkania – kurator zawiadomi 
prokuratora (art. 59811 § 1 K.p.c.).

6. Jeżeli rodzice (opiekunowie, zobowiązani) wezwani przez kuratora do 
ujawnienia miejsca pobytu dziecka odmawiają udzielenia tej informacji, kurator 
złoży wniosek do sądu o zarządzenie przymusowego sprowadzenia tych osób 
w celu złożenia przez nie oświadczenia o miejscu pobytu dziecka (art. 59811 
§ 2 K.p.c.).

7. W zależności od sytuacji kurator zażąda pomocy właściwego organu po-
mocy społecznej (właściwej jednostki organizacyjną wspierania rodziny i sy-
stemu pieczy zastępczej) lub innej instytucji opiekuńczej (art. 59812 § 1 K.p.c.). 

Może także zażądać pomocy Policji, której obowiązkiem jest ochrona osoby 
kuratora i innych osób uczestniczących w wykonaniu czynności, w szczególno-
ści osoby odbieranej (art. 59810 K.p.c.). 

W razie potrzeby kurator może polecić Policji usunięcie osób przeszkadzają-
cych w wykonaniu orzeczenia (art. 59811 § 3 K.p.c.). Do żądania stosownej pomo-
cy przy wykonywaniu czynności służbowych uprawnia kuratora także art. 9 ust. 
5 ustawy z 27 lipca 2001 roku o kuratorach sądowych.

8. Jeżeli wskutek wykonania orzeczenia dobro dziecka mogłoby doznać po-
ważnego uszczerbku (np. groźba okaleczenia lub zamach na życie dziecka lub 
osoby uprawnionej, groźba samookaleczenia lub samobójstwa osoby, u której 
dziecko przebywa), kurator czasowo wstrzyma się z wykonaniem orzeczenia, 
chyba że wstrzymanie wykonania stwarza poważniejsze zagrożenie dla dziecka. 
Kiedy zagrożenie ustanie kurator ponownie przystąpi do wykonania orze-
czenia. Decyzję w sprawie odstąpienia podejmuje kurator! (nie sąd, nie 
sędzia, nie prokurator, nie pracownik socjalny czy policjant albo psycholog, ale 
wyłącznie kurator). 
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9. Przekazanie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej uprawnionemu na 
miejscu odebrania dziecka kończy czynność przymusowego wykonania orze-
czenia przez kuratora sądowego. 

Dalsze czynności, a co za tym idzie odpowiedzialność za dziecko i jego 
umieszczenie w placówce, spoczywają na uprawnionych: organach PCPR, pla-
cówce lub rodzinie zastępczej. 

Schemat postępowania kuratora w przypadku wykonywania orzeczeń 
o umieszczeniu w placówce opiekuńczo-wychowawczej przedstawia rysunek 2. 

III. Postępowanie w sytuacji kryzysowej w przypadku stwier-
dzenia przez kuratora sądowego faktu pozostawienia dziecka 
bez opieki lub którego życie lub zdrowie jest zagrożone

Kuratorzy (bez względu na specjalizację) w swojej codziennej pracy prze-
prowadzając wywiady środowiskowe lub sprawując nadzory lub dozory bardzo 
często spotykają się z sytuacjami, kiedy małoletnie dzieci są pozostawione bez 
opieki rodziców / opiekunów albo kiedy ich rodzice, ze względu na stan odu-
rzenia alkoholowego lub narkotykowego, nie są w stanie tej opieki sprawować. 
Nie ulega wątpliwości, że dobro małoletniego może być wówczas zagrożone. 
Jednak stopień tego zagrożenia jest zależny od napotkanych okoliczności, mię-
dzy innymi rodzaju zagrożenia, wieku i samodzielności dziecka (inne zagro-
żenie brak opieki będzie stanowił dla niemowlęcia czy małego dziecka, a inne 
dla nastolatka), środowiska rodzinnego i sąsiedzkiego (obecność krewnych lub 
osób bliskich dziecku w otoczeniu dziecka, które mogą otoczyć je opieką), lo-
kalnych zasobów wsparcia rodziny (występowanie instytucji pieczy zastępczej: 
placówek interwencyjnych, rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wycho-
wawczych), a nawet pory dnia (pora pracy urzędów czy wieczór, dzień roboczy 
czy wolny od pracy), itp. 

W zależności od tych okoliczności, kurator winien podjąć odpowiednie 
działania zabezpieczające dziecko i zarazem jak najmniej zmieniające jego śro-
dowisko. Niewątpliwie bardzo ważnym elementem w całej tej sytuacji będzie 
rozsądek, empatia, doświadczenie i wyczucie kuratora, cechy immanentne dla 
zawodu kuratora sądowego, które pozwolą mu zdiagnozować i ocenić stan za-
grożenia dziecka oraz podjąć odpowiednie działania zabezpieczające. Próba 
szczegółowego opisu i gradacji wymienionych czynników wydaje się w tym 
miejscu zbyteczna. 

Jeżeli kurator podczas wykonywania swoich obowiązków służbowych na-
potka dziecko, w sytuacji zagrożenia winien w pierwszej kolejności ustalić, czy 
w najbliższym otoczeniu dziecka mieszkają osoby z nim spokrewnione lub zna-
ne dziecku i z nim zaprzyjaźnione, które mogłyby i chciałyby przejąć nad nim 
pieczę, a zarazem dawałyby rękojmię prawidłowego sprawowania tej pieczy do 
czasu wydania zarządzeń przez sąd opiekuńczy. Kurator w takich okolicznoś-
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ciach mógłby powierzyć im pieczę nad dzieckiem i odebrać pisemne oświad-
czenie, które dołączyłby do notatki służbowej, którą na zasadzie art. 572 K.p.c. 
winien niezwłocznie przedłożyć sądowi opiekuńczemu. 

W przypadku braku takich osób, kurator winien skontaktować się z sędzią 
rodzinnym (a kurator społeczny z kuratorem zawodowym, który skontaktu-
je się z sędzią) i przedstawić mu okoliczności sprawy. W takich sytuacjach – 
w przypadkach nagłych44 sąd może na podstawie art. 730 i 755 pkt 4 K.p.c. lub 
na podstawie art. 569 § 2 K.p.c. wydać z urzędu wszelkie potrzebne zarządze-
nia, w tym o umieszczeniu dziecka w jednostce systemu pieczy zastępczej, któ-
re będzie podlegało wykonaniu na zasadzie art. 59813 K.p.c. Takie orzeczenie 
powinno zostać przekazane najszybszym w danych okolicznościach środkiem 
komunikacji (faks, poczta elektroniczna, woźny sądowy) do właściwego PCPR. 
W tym czasie kurator winien nawiązać kontakt z PCPR albo organizatorem ro-
dzinnej pieczy zastępczej w celu zainicjowania procedury wykonania czynności 
odebrania małoletniego i umieszczenia go w rodzinnej pieczy zastępczej lub 
placówce opiekuńczo-wychowawczej. Dalsze postępowanie kuratora przebie-
gać będzie przy zastosowaniu procedury opisanej w poprzednim punkcie. 

Takie działania kuratora możliwe są pod warunkiem, że mają one miejsce 
w godzinach działania urzędów, sądu i PCPR. Kuratorzy jednak bardzo często 
wykonują swoje zadania po godzinach pracy urzędów albo w dni ustawowo 
wolne od pracy. W takich przypadkach nie ma możliwości kontaktu z sędzią, ani 
uzyskania orzeczenia sądu, które wszczęłoby postępowanie o odebranie dzie-
cka. Utrudniony jest też kontakt z organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej 
i PCPR45. W takiej sytuacji kuratorowi pozostaje – jak się wydaje – wyłącznie 
tryb interwencyjno-kryzysowy. Kurator sądowy w odróżnieniu od pracownika so-
cjalnego (art. 12a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – uppr) nie posiada 
samoistnego uprawnienia do odebrania dziecka z rodziny, czyni to zawsze na 
podstawie postanowienia sądu opiekuńczego46. Postępowanie kuratora mogło-
by przebiegać według następującej procedury (rysunek 3):

1. W przypadku stwierdzenia podczas wykonywania czynności służbowych 
stanu zagrożenia zdrowia lub życia (np.: dziecko ofiara przemocy w rodzinie, 
dziecko, którego rodzice nie są w stanie sprawować nad nim pieczy, itp.) – ku-
rator winien rozeznać sytuację dziecka, w szczególności czy w najbliższym 
otoczeniu mieszkają osoby spokrewnione (znane i zaprzyjaźnione) z dzie-
ckiem i zdolne do zapewniania mu opieki, do czasu wyjaśnienia sytuacji dziecka 

44 H. Haak do przypadków nagłych, w których sąd opiekuńczy może orzekać w trybie art. 569 § 2 
K.p.c. zalicza m.in. umieszczenie w placówce opiekuńczo-wychowawczej małoletniego, który znalazł 
się bez jakiegokolwiek nadzoru lub w sytuacji rażąco grożącej jego wychowaniu, H. Haak, Kodeks 
rodzinny i opiekuńczy. Władza rodzicielska. Komentarz, Wyd. TNOiK „Dom Organizatora”, Toruń 1995, 
s. 232.  
45 Niektóre PCPR wprowadzają dla niektórych pracowników zadaniowy rozkład czasu pracy, wskutek 
czego kontakt z nimi możliwy jest przez całą dobę, także w dni ustawowo wolne od pracy.
46 Por. H. Haak, Przymusowe odebranie…, op. cit., s. 75.
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(w przypadku podejrzenia stosowania przemocy względem dziecka), a przynaj-
mniej do czasu odzyskania przez rodziców zdolności sprawowania opieki nad 
dzieckiem (w przypadku nadużywania alkoholu).  

2. W przypadku braku takich osób powinien wezwać pomocy Policji. 
W oczekiwaniu na przyjazd Policji kurator powinien nawiązać kontakt z osobą 
wskazaną przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej (czyli najprawdopo-
dobniej przez PCPR – por. art. 76 + 182 ust. 1 i 4), którego zadaniem byłoby 
wskazanie rodziny zastępczej lub placówki, która mogłaby zapewnić dziecku 
opiekę w sytuacji kryzysowej. Chodzi w tym wypadku o taką osobę lub instytu-
cję, do której kurator zwracałby się poza godzinami urzędowania PCPR (np. po 
południu i w dni wolne od pracy) i która mogłaby wskazać placówkę najbliższą 
miejsca interwencji, zdolną zapewnić opiekę nad dzieckiem. W praktyce wystar-
czy, aby organizator pieczy zastępczej udostępnił kuratorom jeden „alarmowy” 
numer telefonu, który byłby połączony z interwencyjną placówką opiekuńczo-
-wychowawczą, która posiadałaby potrzebne kuratorowi informacje na temat 
miejsc w rodzinach zastępczych i placówkach interwencyjnych. Wydaje się 
wskazane, aby zespoły interdyscyplinarne w poszczególnych powiatach zadbały 
o stworzenie odpowiednich kanałów komunikacyjnych na okoliczność sytuacji 
kryzysowych (por. art. 9b ust. 2 uppr). Brak podstaw prawnych do rutynowego 
kierowania do szpitala lub wzywania pogotowia do wszystkich małoletnich po-
niżej określonej granicy wieku (poniżej 3 lat). 

3. W sytuacji, kiedy kurator stwierdzi, że dziecko wykazuje oznaki choroby 
lub posiada widoczne obrażenia wymagające interwencji medycznej, kurator 
zawiadamia służbę medyczną, np. pogotowie ratunkowe. Dzieci, które nie wy-
kazują wyraźnych oznak choroby nie powinny być kierowane do szpitala. 

4. Funkcjonariusze Policji prowadzą działania interwencyjne w celu zabez-
pieczenia dziecka (wg właściwych procedur interwencji) i dokonania niezbęd-
nych ustaleń faktycznych (np. zbadanie stopnia stężenia alkoholu alkomatem). 
Kurator przedstawia funkcjonariuszom dokonane ustalenia. W porozumieniu 
z nimi, kurator ustala optymalny sposób zabezpieczenia dziecka i podejmuje 
decyzję co do sposobu interwencji (np. oddanie pod opiekę osoby spokrew-
nionej, umieszczenie w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo-wycho-
wawczej) i udziela im pomocy, np. przy doprowadzeniu / dowiezieniu dziecka 
do placówki (przy przewożeniu dzieci poniżej lat 12 i poniżej 150 cm wzrostu 
pojazdy Policji wyłączone są z obowiązku posiadania fotelika ochronnego, art. 
39 ust. 4 ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym, Dz.U. Nr 108, poz. 
908). W sytuacji, gdy interwencja dotyczy rodziców w stanie upojenia alkoholo-
wego ma zastosowanie art. 23 ust. 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i prze-
ciwdziałaniu alkoholizmowi.

5. Policja wspólnie z kuratorem oddają dziecko wskazanej przez przedsta-
wiciela organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, rodzinie zastępczej lub dyrek-
torowi placówki. Dzieci poniżej 10 lat winny być doprowadzane do rodziny 
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zastępczej pełniącej funkcję pogotowia (art. 58 ust. 1 pkt 2 ustawy o wspieraniu 
rodziny…; rodzina zastępcza może odmówić przyjęcia starszych dzieci dopro-
wadzonych przez Policję lub Straż Graniczną – art. 58 ust. 2 pkt 2 ustawy o wspie-
raniu rodziny…). Dzieci powyżej 10 lat i rodzeństwo w różnym wieku winny być 
doprowadzane do placówki opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego 
(art. 103 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy o wspieraniu rodziny). Z brzmienia art. 103 ust. 9 
ustawy o wspieraniu rodziny… można wnosić, że do placówki mogą być doprowa-
dzane także dzieci poniżej 10 roku życia, w takich wypadkach dziecko zostaje 
niezwłocznie umieszczone w jednej z form rodzinnej pieczy zastępczej. Do 
placówki nie może być doprowadzony nieletni w trakcie „ucieczki” z zakładu 
poprawczego, schroniska dla nieletnich czy młodzieżowego ośrodka wycho-
wawczego (art. 103 ust. 4 ustawy o wspieraniu rodziny…).

6. Policja postępuje dalej według procedury NK określonej w rozporzą-
dzeniu RM z dnia 13.09.2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty”… (Dz.U. 
Nr 209, poz. 1245), wypełnia formularz NK-A, przekazuje go do przewodni-
czącego Zespołu Interdyscyplinarnego, uczestniczy w pracach tego Zespołu 
i powołanej w tym celu grupy roboczej (art. 9a-9d Ustawy z dnia 29.07.2005 r. 
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Dz.U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.).

7. Kurator sporządza informację dla sądu na temat zastanej sytuacji, do-
konanych ustaleń podjętych działań w celu zabezpieczenia dziecka. Ponadto 
włącza się w prace zespołu interdyscyplinarnego i grupy roboczej. Ponieważ 
działania kuratora miały miejsce w związku z wykonywaniem przez niego czyn-
ności służbowych, czyli wobec jego podopiecznych, kurator nie tylko może, ale 
powinien brać udział w pracy zespołu interdyscyplinarnego i grupy roboczej. 

8. Sąd rozważy zasadność wszczęcia nowego postępowania w celu wyjaś-
nienia sytuacji rodzinnej i opiekuńczej dziecka (art. 570 K.p.c.). W tym celu 
może między innymi zlecić kuratorowi sądowemu przeprowadzenie wywiadu 
środowiskowego (art. 5701 K.p.c.), ewentualnie zażądać informacji od przewod-
niczącego zespołu interdyscyplinarnego.

Podsumowanie

Zaprezentowane powyżej rozważania miały na celu dostarczenie kuratorom 
możliwie jasnych i użytecznych procedur postępowania w najbardziej typowych 
sytuacjach związanych z wykonywaniem orzeczeń dotyczących przymusowego 
odebrania osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką. 
Parafrazując w tym kontekście cytowane stwierdzenie sędziego R. Zegadło można 
powiedzieć: nie istnieje i nie jest do osiągnięcia regulacja prawna ani procedura postępowania, 
która zawsze gwarantowałaby wykonanie orzeczenia o przymusowym odebraniu dziecka, choćby 
przy usilnych staraniach kuratora i wykorzystaniu wszelkich dostępnych środków prawnych. 

W intencji autora przedstawione procedury powinny stać się także inspiracją 
do dalszej refleksji na temat najbardziej skutecznego i zarazem humanitarnego 
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sposobu realizowania tej kategorii orzeczeń sądowych. W szczególności doty-
czy to doprecyzowania kilku elementów postępowania opisanego w art. 5986-13 
K.p.c.:
	określenia czynności, jakie winien podjąć prokurator na skutek złożone-

go przez kuratora powiadomienia o przeszkodach lub próbach udarem-
nienia wykonania orzeczenia (art. 59811 K.p.c.); 

	określenia zasad udzielania pomocy kuratorowi przez funkcjonariuszy 
Policji (art. 59810 K.p.c.) – o potrzebie rozporządzenia w tym przedmio-
cie pisał J. Gudowski (por. przyp. 15);

	określenia zakresu obowiązków podmiotów i instytucji, które na żądanie 
kuratora zobowiązane są do udzielenia mu pomocy podczas wykonywania 
orzeczenia o przymusowym umieszczeniu w placówce opiekuńczo-wycho-
wawczej lub rodzinie zastępczej (art. 59813 K.p.c. – por. przyp. 40).

Wydaje się także potrzebne uzgodnienie przepisów i wytycznych dotyczą-
cych omawianej problematyki wydawanych przez Ministerstwo Sprawiedliwo-
ści, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Komendę Główną Policji. 
Zdarza się bowiem, że akty wykonawcze, przepisy resortowe i wytyczne tych 
instytucji nie są ze sobą koherentne, co prowadzi do licznych nieporozumień 
i utrudnień w wykonywaniu orzeczeń o przymusowym odebraniu dziecka. 
Przykładem regulacji, która przez wiele lat rodziła szereg nieporozumień był 
przepis, który od roku 2000 pojawiał się w kolejnych rozporządzeniach MPiPS 
Doprowadzenie do placówki małoletniego i nieletniego, skierowanego na podstawie orzecze-
nia sądu, regulują odrębne przepisy47. Stał się on źródłem trwających blisko dekadę 

47 Jakkolwiek rozporządzenie MPiPS nie wskazuje o jakie „odrębne przepisy” może chodzić, to jed-
nak komentatorzy nie mieli w tym względzie żadnych wątpliwości: Doprowadzenie dziecka do placówki 
odbywa się, zgodnie z § 315 i § 317 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości – regulamin sądów powszechnych 
i jest obowiązkiem rodziców, policji lub kuratora sądowego. [podkreśl. TJ], M. Andrzejewski, Ochrona 
praw dziecka w rodzinie dysfunkcyjnej. (Dziecko – Rodzina – Państwo), Zakamycze 2003, s. 272; por. tenże, 
Komentarz do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych, 
„Problemy opiekuńczo-wychowawcze” 2001, nr 4, s. 25. Zacytowane stwierdzenie jest co najmniej 
kontrowersyjne mając na względzie brzmienie przepisu dawnego regulaminu: doprowadzenie do placówki 
sędzia może zlecić… Tym bardziej, że w okresie od 1956-1999 roku było normą, że dowiezienie do 
placówki opiekuńczo-wychowawczej należało do zadań kuratorium oświaty. W piśmie okólnym Nr 
4/56/NS z dnia 27.I.1956 r. dotyczącym usprawnienia postępowania sądów i kuratoriów okręgu 
szkolnego w przypadkach wykonywania orzeczeń o umieszczeniu w zakładach podległych resortowi 
oświaty Minister Sprawiedliwości postanowił: Czynności związane z przewiezieniem małoletniego do zakładu 
i umieszczenie w zakładzie wykonują pracownicy kuratorium (w: Zbiór Zarządzeń, Okólników, Pism Okólnych 
Ministerstwa Sprawiedliwości, t. I, Warszawa 1961, s. 174). W ostatnim rozporządzeniu Ministra Edukacji 
Narodowej dotyczącym placówek opiekuńczo-wychowawczych przed ich przekazaniem, po reformie 
samorządowej, do resortu polityki społecznej, a obowiązującym do 20 sierpnia 1999 r. dowożenie 
do placówek rozwiązano w sposób następujący: § 25. 1. Dowiezienie dziecka do placówki organizuje ku-
rator oświaty na koszt rodziców lub osób zobowiązanych do alimentacji. 2. Dowiezienie wychowanka z pogotowia 
opiekuńczego lub z młodzieżowego ośrodka wychowawczego diagnostyczno-kierującego do innych placówek należy do 
obowiązków tej placówki, w której wychowanek przebywał. 3. W przypadkach gdy dziecko nie posiada rodziców lub 
osób zobowiązanych do alimentacji, koszty dowiezienia dziecka pokrywa kurator oświaty. (Rozp. MEN z dnia 21 
lutego 1994 r. w sprawie rodzajów, organizacji i zasad działania publicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych 
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kontrowersji i powodem licznych, także cytowanych w tym opracowaniu pism 
nadzorczych Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Ministerstwa Pracy i Polityki 
Społecznej. 

Należy także pamiętać, że nawet najdoskonalsze prawo i najbardziej fine-
zyjne procedury jego realizowania w życiu, okażą się nieskuteczne, jeżeli po 
stronie jego wykonawców: kuratorów, pracowników pomocy społecznej i funk-
cjonariuszy Policji, ale także innych specjalistów, którzy na żądanie kuratora 
mogą zostać zaproszeni do udziału w wykonaniu przymusowego odebrania, 
zabraknie zrozumienia ducha tej regulacji i woli współpracy. 

Działania na rzecz ochrony dobra małoletnich odbieranych rodzicom / 
opiekunom w celu ich umieszczenia w systemie wspierania rodziny powinny 
rozpoczynać się na długo przed faktycznym zaistnieniem takiej konieczności 
i przed wydaniem orzeczenia przez sąd opiekuńczy. Specjaliści uczestniczący 
w procedurze powinni poznać się wzajemnie, znać swoje obowiązki i uprawnie-
nia oraz respektować role, jakie przepisał dla nich ustawodawca w tym postępo-
waniu. A jest ono działaniem zbiorowym, w którym decydujący głos należy do 
kuratora, któremu sąd zlecił wykonanie orzeczenia. Nie ma w nim miejsca na 
zachowania i działania indywidualistyczne. Wzajemnemu poznaniu i zrozumie-
niu powinny służyć wspólne narady i szkolenia.

Ważne jest wszakże i to, co podkreślali sędziowie G. Niemiałtowska i D. Cie-
ślik, przymusowe odebranie osoby podlegającej jest ultima ratio postępowania 
o odebranie tej osoby, którego celem jest doprowadzenie dobrowolnego odda-
nia dziecka przez osoby zobowiązane. Chodzi o to, aby z góry nie rezygnować 
z przewidzianej w prawie szansy wykonania tego orzeczenia bez użycia aparatu 
przymusu. 

i resocjalizacyjnych. (Dz.U. Nr 41, poz. 156). Wejście w życie nowelizacji K.p.c. z dnia 19 lipca 2001 r., 
a później regulaminu urzędowania sądów powszechnych z 2007 r. nie powinno pozostawiać żadnych 
wątpliwości w zakresie dowożenia lub doprowadzania do placówki lub rodziny zastępczej. Jednak 
liczba zapytań o środki i koszty transportu, jak również niedopuszczalnych, sprzecznych z prawem 
praktyk zmuszających kuratorów do organizowania transportu do placówek pokazywały, że może 
być inaczej.
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Rys. 1. Procedura postępowania w celu wykonania postanowienia sądu rodzinnego 
o przymusowym odebraniu osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej 

pod opieką – art. 5986-12 K.p.c. 

Źródło: Opracowanie własne. 

OSOBA UPRAWNIONA DO 
PIECZY NAD DZIECKIEM

LUB PRZEZ NIĄ 
UPOWAŻNIONA

Art. 5989 Kodeks 
postępowania cywilnego Przejmuje pieczę nad dzieckiem

POLICJA

Udzieli pomocy przy czynnościach 
związanych z odebraniem dziecka 

Na polecenie kuratora usunie z miejsc  
wykonania orzeczenia osoby przeszka
dzające kuratorowi w wykonywaniu 
czynności, w tym zobowiązanego

Określa termin odebrania dziecka 
i poinformuje o nim uprawnionego.
W razie nieobecności uprawnionego 
czynność nie będzie wykonana.

W razie potrzeby zażąda 
pomocy Policji

W razie potrzeby zażąda pomocy 
organu pomocy społecznej lub 

innej instytucji (np. ośrodka adop-
cyjnego, RODK, pedagoga szkol-

nego, wychowawcy)

Odbiera dziecko i oddaje je 
uprawnionemu lub osobie przez 

niego upoważnionej

W przypadku zatajenia miejsca 
pobytu dziecka złoży wniosek do 

sądu

W przypadku ukrycia dziecka lub 
udaremnienia wykonania orzecze-

nia zawiadomi prokuratora

W przypadku poważnego zagro-
żenia dobra osoby, kurator 

wstrzyma się z wykonaniem do 
czasu ustania zagrożenia, chyba 

że wstrzymanie wykonania 
spowoduje większe zagrożenie

W razie potrzeby zażąda usunięcia 
przez Policję osób przeszkadzają-

cych w wykonaniu orzeczenia 
w miejscu pobytu dziecka

Zleca kuratorowi sądowemu 
przymusowe odebranie dziecka

Art. 5986 Kodeks 
postępowania cywilnego SĄD

KURATOR

Art. 59810 Kodeks postę-
powania cywilnego

Art. 59811§3 Kodeks 
postępowania cywilnego

Art. 59810 Kodeks postępo-
wania cywilnego,
art. 9 pkt 5 u.k.s.

Art. 59812 § 1 Kodeks 
postępowania cywilnego

Art. 5989 Kodeks
postępowania cywilnego

Art. 5988 i 5989 Kodeks 
postępowania cywilnego

Art. 59811§ 1 Kodeks 
postępowania cywilnego

Art. 59811§ 2 Kodeks 
postępowania cywilnego

Art. 59812 § 2 Kodeks 
postępowania cywilnego

Art. 59810, 59811§ 3 Kodeks 
postępowania cywilnego
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Rys. 2. Procedura postępowania w celu wykonania postanowienia sądu rodzinnego 
o umieszczeniu małoletniego w rodzinie zastępczej lub placówce 

opiekuńczo-wychowawczej – art. 59813 k.p.c. 
 

Źródło: Opracowanie własne. 

KURATOR

Art. 59810 Kodeks postępowa-
nia cywilnego

Art. 59811 § 3 Kodeks postę-
powania cywilnego

Kieruje do rodziny zastępczej lub 
placówki opiekuńczo-wychowawczej

Informuje sąd rodzinny o placówce, do
której skierowano dziecko i o rodzaju 

udzielonej rodzinie pomocy

Organizator rodzinnej 
pieczy zastępczej 

(PCPR)

Art. 35. 1+ 180 pkt 2 i 5 + 182.1
ustawy o wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy zastępczej

Art. 58 ust. 1 pkt 1) + art. 58 ust. 2 
pkt 2); art. 103 ust. 1 i 2 pkt 1) i 9) 
ust.o wsp. rodz. i sys. pieczy zast.

Art. 109 § 4 Kodeks rodzinny 
i opiekuńczy 

Zleca kuratorowi sądowemu przymusowe 
odebranie dziecka

Art. 5986 Kodeks 
postępowania cywilnego SĄD

Przesyła orzeczenie i zobowiązuje PCPR 
do udzielania rodzinie stosownej pomocy

Art. 109 § 4 Kodeks rodzinny 
i opiekuńczy 

SĄD§ 267.1 regulamin urzędowania 
sądów powszechnych

Zwraca się o skierowanie do odpowiedniej 
placówki lub rodziny zastępczej

Art. 59810 Kodeks postępowania 
cywilnego, art. 9 pkt 5 u.k.s.

Art. 59812 § 1 Kodeks 
postępowania cywilnego

Art. 5989 Kodeks
postępowania cywilnego

Art. 5988 i 5989 Kodeks postępo-
wania cywilnego

Art. 59811§ 1 Kodeks 
postępowania cywilnego

Art. 59811§ 2 Kodeks 
postępowania cywilnego

Art. 59812 § 2 Kodeks postępo-
wania cywilnego

Art. 59810, 59811 § 3 Kodeks 
postępowania cywilnego

Określa termin odebrania dziecka i poin-
formuje o nim uprawnionego. W razie nie-
obecności uprawnionego czynność nie będzie 

wykonana

W razie potrzeby zażąda pomocy Policji

W razie potrzeby zażąda pomocy organu 
pomocy społecznej lub innej instytucji (np. 

ośrodka adopcyjnego, RODK, pedagoga 
szkolnego, wychowawcy)

Odbiera dziecko i oddaje dziecko upraw-
nionemu przedstawicielowi PCPR, placówki 

lub rodziny zastępczej

W przypadku zatajenia miejsca pobytu
dziecka złoży wniosek do sądu

W przypadku ukrycia dziecka lub udarem-
nienia wykonania orzeczenia zawiadomi 

prokuratora

W przypadku poważnego zagrożenia 
dobra osoby, kurator wstrzyma się 

z wykonaniem do czasu ustania zagro-
żenia, chyba że wstrzymanie wykonania 

spowoduje większe zagrożenie

W razie potrzeby zażąda usunięcia przez 
Policję osób przeszkadzających w wykona-
niu orzeczenia w miejscu pobytu dziecka

Udzieli pomocy przy czynnościach 
związanych z odebraniem dziecka 

Na polecenie kuratora usunie z miejsca 
wykonania orzeczenia osoby przeszkadzające 

kuratorowi w wykonywaniu czynności 

POLICJA

OSOBA UPRAWNIONA DO 
PRZYJĘCIA DZIECKA

Przejmuje pieczę nad dzieckiem
i doprowadza dziecko do placówki 

wskazanej przez PCPR 

Art. 5989 Kodeks postępowa-
nia cywilnego

Art. 19 pkt 4, art. 72 ust. 1, art. 
80 ust. 1 u.p.s. 
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Rys. 3. Procedura postępowania kuratora w sytuacji kryzysowej w przypadku 
stwierdzenia faktu pozostawienia dziecka bez opieki lub którego życie / zdrowie 

są zagrożone 

Źródło: Opracowanie własne 

Do czasu przybycia policji i/lub pogotowia ustala 
czy dziecko posiada w najbliższym otoczeniu 
krewnych mogących przejąć nad nim opiekę 

i kontaktuje się z ustalonym wcześniej organizato-
rem rodzinnej pieczy zastępczej” z PCPR / MOPR, 

w celu przekazania informacji o interwencji
i ustalenia najbliższej placówki lub rodziny zastęp-

czej, która zapewni dziecku opiekę. 

Jeżeli podczas wykonywania obowiązków służbo-
wych (wywiad / nadzór) poweźmie podejrzenie 
występowania przemocy w rodzinie niezwłocznie 

zawiadamia Policję lub prokuratora, a w przypadku 
choroby dziecka – pomoc medyczną

SĄDArt. 570 kodeksu postępowania 
cywilnego

Rozważy potrzebę wszczęcia z urzędu postępo-
wania, wyda odpowiednie zarządzenia

ORGANIZATOR 
RODZINNEJ 

PIECZY 
ZASTĘPCZEJ

KURATORArt. 9 pkt 5 ustawy o kuratorach 
sądowych

Art. 12 ust. 1 ustawy z dn. 
29.07.2005 o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie

Art. 23 ust. 3 ustawy z dn. 
26.10.1982 o wychowaniu 

w trzeźwości i przeciwdział. alk.

R.zast.: Art. 58 ust. 1 pkt 2) + art. 
58 ust. 2 pkt 2); plac.op.wych.: art.

103 ust. 1 i 2 pkt 2) i 9) ustawy 
o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej

Art. 180 pkt 2 i 5) + art. 182 ust. 1 
i 4  ustawy o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej

Art. 76 ust. 4 pkt 8) + art. 47 ust. 2 
ustawy o wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy zastępczej

Dzieci < 10 lat do rodziny zastępczej, 
Dzieci > 10 lat i rodzeństwo w różnym wieku do 
placówki. Informuje rodzinę zastępczą lub placówkę 
o możliwości przywiezienia dzieci przez Policję. 

Informuje kuratora o dokonanych ustaleniach, podaje 
adres placówki, imię, nazwisko osoby odpowiedzial-

nej za przyjęcie dziecka, telefon kontaktowy

Art. 1 ust. 1 i 2 pkt 1,3,4 ustawy 
z dnia 6.04.1990 o Policji (Art. 11 
pkt. 3,8 Ustawy z dnia 29.08.1997 

o strażach gminnych)

Art. 23 ust. 3 ustawy z dn. 
26.10.1982 o wychowaniu w 
trzeźwości i przeciwdział. alk

R.zast.: Art. 58 ust. 1 pkt 2) + art. 
58 ust. 2 pkt 2); plac.op.wych.: art. 
103 ust. 1 i 2 pkt 2) i 9) ustawy o 

wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej

Art. 15 ust. 1 pkt 6 Ustawy z dnia 
6.04.1990 o Policji

Art. 9a-9d ustawy z dn. 29.07.2005 
o przeciwdziałaniu przemocy w 

rodzinie + §2-10 i §13 rozp.RM w 
spr. procedury NK

Podejmuje interwencję wg procedur  policyjnych dla 
tego typu sytuacji; wspólnie z kuratorem ustalają 
optymalny sposób zabezpieczenia dziecka

Jeżeli zachodzi konieczność opieki medycznej, a 
kurator nie wezwał dotąd  pogotowia ratunkowego –
Policja zwraca się o taką  pomoc

Zabezpiecza dziecko i doprowadza dziecko do 
ustalonej wcześniej rodziny zast. lub placówki.

Jeżeli jest to konieczne,  może żądać od kuratora 
pomocy przy doprowadzeniu dziecka do placówki. 

Dalsze postępowanie wg procedury „NK” i ustawy 
o przeciwdziałaniu przemocy…
Przekazuje „NK-A” przewodniczącemu Zespołu 
Interdyscyplinarnego

POLICJA

Art. 572 kodeksu postępowania 
cywilnego

Art. 11 pkt 3 ustawy o kuratorach 
sądowych

Art. 9a-9b ustawy z dn. 
29.07.2005 o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie

KURATOR

Udziela pomocy Policji podczas doprowadzenia do 
placówki – zajmuje się dziećmi

Informuje sąd opiekuńczy o przebiegu zajścia
i podjętych działaniach

Kontynuuje współpracę z w ramach grupy roboczej 





Konrad A. Politowicz

„TACIERZYŃSKIE” ODROCZENIE.
Uwagi na tle nowelizacji art. 151 § 3 k.k.w.

Wprowadzenie

Analiza treści art. 151 § 3 in fine Kodeksu karnego wykonawczego (w jego 
brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2012 r. – dalej: k.k.w.)1 re-
gulującego odraczanie wykonania kar pozbawienia wolności w postępowaniu 
wykonawczym, mogła nasuwać wątpliwości co do jednoznacznego określenia 
głównego przedmiotu ochrony w tym przepisie wyrażonego. Innymi słowy po-
wstawał dylemat, czy odroczenie może być udzielone kobiecie w okresie do 3 
lat po urodzeniu dziecka i sprawowania nad nim opieki z uwagi na dobro same-
go dziecka, jako centralnego podmiotu, do którego sąd ma odnieść czynione 
oceny, czy może raczej należy ten przepis odczytywać od strony skazanej-matki 
i jej relacji z dzieckiem, budowy wzajemnych więzi, ochrony macierzyństwa. 
Problem ten pozornie mógł się wydawać iluzoryczny2 – wszak obie ww. sfery 
wzajemnie się zazębiają: dobro i prawidłowy rozwój dziecka, tradycyjnie koja-
rzony jest z obecnością przy nim i osobistą pieczą matki. Jednak analiza treści 
całej regulacji art. 151 k.k.w. wskazywała, że dokładne ustalenie wektora tej 
ochrony miało zasadnicze znaczenie dla oceny prawidłowości konstrukcji § 3 
na gruncie zasad równouprawnienia płci, zakazu dyskryminacji i proporcjonal-
ności w zakresie różnicowania pozycji jednostek – zwłaszcza w tak newral-
gicznej sferze, jak postępowanie karne (w całym jego przebiegu). Niewątpliwie 
bowiem dostępność i szczegółowe zasady stosowania odroczenia wykonania 
kary pozbawienia wolności (zwłaszcza w przypadku kar niekwalifikujących 
się do warunkowego zawieszenia w trybie art. 152 k.k.w.), mogło decydować 
o realnym ciężarze penalnym sankcji, na który poza oczywistymi czynnikami 
indywidualnego oddziaływania na skazanego, składają się także elementy eko-
nomiczne, rodzinne i społeczne (w tym rozłąka z bliskimi i poddanie próbie 
czasu wzajemnych więzi). Należy jednak w tym miejscu zauważyć i szczególnie 
1 W brzmieniu nadanym temu przepisowi w tekście pierwotnym kodeksu – Dz.U. z 1997 r., Nr 90, 
poz. 557.
2 Dość wspomnieć, że w licznych orzeczeniach różnego szczebla sądów nie podejmowano rozważań właś-
nie w tej materii (por.: wywód uzasadnienia uchwały składu 7 sędziów SN z dnia 25 lutego 2009 r., 
sygn. I KZP 32/08, OSNKW 2009, z. 4, poz. 25, wraz z powołanymi tam dalszymi judykatami).
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podkreślić istotną różnicę pomiędzy przerwą w kontakcie z dzieckiem, nawet 
dość długotrwałą, a utratą możliwości ukształtowania zrębów tej więzi w okresie, 
gdy się one tworzą, rzutując na całe dalsze życie obu jej stron. Co więcej ustale-
nie pierwszoplanowego przedmiotu ochrony przesądzało będzie również o ce-
lowości wprowadzenia w orbitę zainteresowania omawianej instytucji także ojca 
dziecka3. Skoro bowiem sąd miał możliwość – a nie był zobowiązany – udzielić 
odroczenia matce, nawet kilkukrotnie, w okresie do 3 lat po urodzeniu dziecka, 
konieczne było także zbadanie, czy i w jakim zakresie owa osobista piecza matki 
nad dzieckiem jest rzeczywiście realizowana, tak by udzielone odroczenie speł-
niało swoją funkcję. Mogło się bowiem okazać, że matka co prawda sprawowała 
opiekę nad dzieckiem, ale nie była to opieka wyłączna, bądź kobieta nie odgrywa-
ła w kształtowaniu więzi rodzinnych zasadniczej roli, poświęcając się głównie np. 
pracy zarobkowej. W tym czasie wszelkie funkcje opiekuńcze mógł przejąć ojciec 
dziecka lub inni członkowie rodziny. Nie wolno przeoczyć także sytuacji zgoła 
przeciwnej – gdy to ojciec-skazany był filarem opieki rodzicielskiej, podczas gdy 
matka dziecka bądź to się nim nie interesowała (np. po porzuceniu dziecka), bądź 
była do sprawowania opieki niezdolna (osoba uzależniona, ograniczona w pra-
wach rodzicielskich), albo wręcz osierociła noworodka, pozostawiając go pod 
wyłączną opieką ojca. Odpowiedź na postawione na wstępie pytanie wydaje się 
mieć w tych przypadkach istotne znaczenie, zwłaszcza, że podmiotowy zakres 
stosowania omawianego § 3 w jego pierwotnym brzmieniu określono precyzyj-
nie: dotyczył kobiety, która była ciężarną, a po porodzie (i w domyśle urodzeniu 
żywego dziecka) sprawowała opiekę nad swoim dzieckiem4. Jakkolwiek wobec 
tak kategorycznej konstrukcji przepisu art. 151 § 3 k.k.w. właściwie brak było 
możliwości modyfikacji sposobu jego stosowania w drodze wykładni poprzez 
odpowiednie upodmiotowienie tu także skazanego-ojca (czynności sądu powinny 
czynić zadość zasadzie exeptiones non sunt extendendae wykluczającej tu, mimo pozo-
stawienia sądowi znacznej swobody ocen, tak szeroką ingerencję5), to jednak wy-
nikać stąd mogły również określone, ważkie postulaty de lege ferenda, w kontekście 
których można ocenić trafność aktualnie już obowiązujących rozwiązań.

Ogólne zasady stosowania art. 151 k.k.w.

Na gruncie obowiązującej od 1997 r. regulacji art. 151 k.k.w. (którego zasad-
niczy przekaz normatywny nie został zmieniony) sąd mógł odroczyć wykonanie 
kary pozbawienia wolności – jednorazowo na okres do 6 miesięcy – jeżeli na-
tychmiastowe jej wykonanie pociągnęłoby dla skazanego lub jego rodziny zbyt 
ciężkie skutki. Jednakże sumaryczny okres kilkakrotnie stosowanych odroczeń 
nie mógł przekroczyć roku (dywagacje na temat sposobu obliczania tego okresu 
3 To przewiduje aktualna konstrukcja omawianego przepisu – Dz.U. z 2011 r., Nr 240, poz. 1431.
4 Zob.: uchwała SN z 25 lutego 2009 r., op. cit.
5 Por. uwagi K. Postulskiego, [w:] Z. Hołda, K. Postulski, Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, Gdańsk 
2007, s. 493.
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wykraczają po zakres niniejszego opracowania6). Każde odroczenie wykonania 
kary oznaczało odstępstwo od zasady wyrażonej w art. 9 § 1 k.k.w. – niezwłocz-
nego egzekwowania prawomocnie orzeczonych sankcji – i jako takie musiało 
po pierwsze bazować na przesłankach dostatecznie to uzasadniających, a po 
wtóre w ramach prawidłowo przeprowadzonej procedury opartej na właściwej 
podstawie prawnej – właśnie art. 151 k.k.w.7. Zbyt ciężkie skutki to co praw-
da klauzula generalna, pozostawiająca sądowi dużą swobodę w wypełnianiu jej 
treścią, jednak niepozwalająca na dowolność8. Każde osadzenie celem odbycia 
kary wywołuje pewne ujemne konsekwencje dla skazanego i jego rodziny – 
są to bowiem naturalne konsekwencje izolacji więziennej. Zbyt ciężkie skutki 
muszą być zatem cięższe niż ww., typowe. Celem odroczenia wykonania kary 
miała być każdorazowo likwidacja owych nadzwyczajnych uciążliwości, nie zaś 
odwlekanie w czasie zwykłych niedogodności płynących z powinności wyko-
nania kary9. Regulacja art. 151 k.k.w. niezmieniona od początku obowiązywania 
kodeksu wprowadza zatem dwie kategorie pojęciowe, stanowiące przesłanki 
udzielenia odroczenia: zbyt ciężkie skutki związane z natychmiastowym wyko-
naniem kary dla samego skazanego oraz zbyt ciężkie skutki związane z natych-
miastowym wykonaniem kary dla rodziny skazanego. Tradycyjnie do pierwszej 
kategorii zaliczano chorobę skazanego10 (inną niż określona w art. 150 k.k.w.), 
potrzebę uregulowania spraw zawodowych, majątkowych lub osobistych, a tak-
że edukacyjnych skazanego11. Druga z ww. kategorii dotyczyła m.in. choroby 

6 Zob. m.in.: K. Postulski, Komentarz do art. 151 k.k.w., [w:] Komentarz do niektórych przepisów ustawy z dnia 
6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy, w zakresie zmian wprowadzonych ustawą z dnia 9 października 2009 r. 
o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. Nr 190, poz. 1475), LEX/El., 2011; K. Postulski, Glosa 
do uchwały SN z dnia 30 czerwca 2008 r. (sygn. I KZP 15/08), „Prokuratura i Prawo” 2008, nr 12, s. 160; oraz: 
R.A. Stefański, Przegląd uchwał izby karnej Sądu Najwyższego w zakresie prawa karanego materialnego, prawa karnego 
wykonawczego i prawa wykroczeń za 2008 r., „Wojskowy Przegląd Prawniczy” 2009, nr 1, s. 88; a także: uchwała 
SN z dnia 30 czerwca 2008 r., sygn. I KZP 15/08, OSNKW 2008, z. 7, poz. 54; uchwała SN z dnia 25 
lutego 2009 r., op. cit.; postanowienie SN z dnia 4 października 2004 r., sygn. IV KK 252/04, R-OSNKW 
2004, poz. 1710;  postanowienie SN z dnia 21 czerwca 2000 r., sygn. II KKN 80/00, Palestra 2000, nr 
9-10, s. 163; postanowienie SN z dnia 1 października 2007 r., sygn. V KK 270/07, OSNKW 2007, z. 12, 
poz. 93; postanowienie SN z dnia 10 grudnia 2007 r., sygn. V KK 271/07, R-OSNKW 2007, poz. 2803; 
postanowienie SA w Lublinie z dnia 30 listopada 2005 r., sygn. II AKzw 616/05, OSA 2008, z. 3, poz. 16.
7 Tak: K. Postulski, Kodeks karny wykonawczy…, op. cit., s. 493; oraz: postanowienie SN z dnia 29 wrześ-
nia 2004 r., I KZP 18/04, OSNKW 2004, z. 9, poz. 89.
8 Por.: M. Zieliński, Wykładnia prawa. Zasady. Reguły. Wskazówki, Warszawa 2002, s. 275-276; L. Mo-
rawski, Zasady wykładni prawa, Toruń 2006, s. 319.
9 Zob.: postanowienie SA w Lublinie z dnia 19 maja 2010 r., sygn. II AKzw 354/10, LEX nr 593375, oraz: 
postanowienie SA w Lublinie z dnia 12 grudnia 2007 r., sygn. II AKzw 939/07, KZS 2008, z. 5, poz. 96.
10 Jakkolwiek oczekiwanie przez osadzonego na leczenie, w tym operacyjne może nie stanowić samo 
w sobie powodu odroczenia wykonania kary, chyba że został już wyznaczony termin zabiegu, któ-
ry dodatkowo może być przeprowadzony jedynie w szpitalu wolnościowym (tak: postanowienie SA 
w Lublinie z dnia 3 grudnia 2008 r., sygn. II AKzw 972/08, LEX nr 477854).
11 Brak możliwości kontynuowania nauki może spełniać kryteria przesłanki art. 151 § 1 k.k.w., gdy 
natychmiastowe wykonanie kary powoduje przerwanie edukacji, której koniec lub wyodrębniony etap 
jest nieodległy. Inaczej oceniane jest natomiast podjęcie nauki już w trakcie toczącego się postępowa-
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członka rodziny, wymagającego opieki, którą może zapewnić tylko skazany – 
także z racji wieku lub kalectwa takiej osoby, okresowego pozostawania rodziny 
skazanego bez środków do życia itp. Ich desygnaty nie musiały jednak stanowić 
względem siebie alternatywy, wzajemnie się wykluczać – i w szeregu przypad-
ków tak właśnie bywało. Przykładowo pozbawienie wolności osoby zapewnia-
jącej lokum rodzinie mogło doprowadzić do pozbawienia dachu nad głową 
i członków rodziny, i samego skazanego – gdy już na wolność powracał. Z kolei 
pozbawienie wolności osoby sprawującej pieczę nad członkiem rodziny wy-
magającym szczególnej troski (gdy brak było finansowych lub organizacyjnych 
możliwości zapewnienia skutecznego zastępstwa), mogło doprowadzić do po-
gorszenia się stanu jego zdrowia, a nawet w konsekwencji śmierci, co również 
dla samego skazanego stanowiło niewątpliwie ciężką i niepowetowaną stratę12. 
Podobnie rzecz się miała, gdy byt rodzinie zapewniało wspólne gospodarstwo 
rolne – konieczność wykonania pilnych prac polowych, eliminacja skutków wy-
darzeń losowych, mogły uzasadniać odroczenie13. Niemniej w każdej z takich, 
hipotetycznych – acz prawdopodobnych – sekwencji zdarzeń, występowała 
możliwa do wyodrębnienia przyczyna pierwotna i jej bezpośrednie następstwa 
oraz skutki dalsze, do których powstania przyczynić się mogły z kolei ww. na-
stępstwa wywołane wcześniej. Rolą sądu było cały ten kontekst sytuacyjny, od 
każdej strony (ekonomicznej, społecznej, rodzinno-emocjonalnej, a nawet me-
dycznej – jeżeli to konieczne) przeanalizować i zdecydować, którą lub które 
z potencjalnie licznych przesłanek uzna za podstawę udzielenia odroczenia. 
Dokonując tej „kalkulacji” sąd uwzględniał nie tylko istnienie ww. przesłanek, 
ale także realność właściwego wykorzystania odroczenia, dotychczasowe za-
chowanie niesprzeciwiające się bezwzględnie pozostawieniu skazanego na wol-
ności (miał on rokować przestrzeganie w czasie odroczenia porządku prawne-
go) oraz dostępne alternatywy zapobieżenia negatywnym skutkom osadzenia 
bez bezpośredniego udziału w ich realizacji skazanego lub jedynie w oparciu 
o udzielenie mu zezwolenia na czasowe opuszczenie zakładu karnego np. w ra-
mach przerwy w karze. Jeżeli jednak sąd zdecydował już, iż podstawy dla odro-
czenia zaistniały, był taką swoją oceną związany do czasu ustania „przeszkód” 

nia karnego, której termin zakończenia znacznie przekracza dopuszczalne okresy odroczenia (zob.: 
postanowienie SA we Wrocławiu z dnia 13 października 2004 r., sygn. II AKzw 837/04, OSA 2005, 
z. 4, poz. 32).
12 Byleby osobista piecza skazanego była rzeczywiście jedyną alternatywą (zob.: postanowienie SA 
w Krakowie z dnia 25 czerwca 2004 r., sygn. II AKzw 299/04, KZS 2004, z. 7-8, poz. 62, „Prokura-
tura i Prawo” – wkładka 2005, nr 4, s. 32).
13 Chociaż samo zaistnienie trudności w prowadzeniu gospodarstwa rolnego nie uzasadnia odrocze-
nia wykonania kary pozbawienia wolności – „gospodarstwo rolne jest rodzajem zakładu gospodar-
czego, który można prowadzić i przez osoby najemne bądź zaniechać prowadzenia go, gdy nie ma 
po temu możliwości” (tak: postanowienie SA w Krakowie z dnia 21 września 2000 r., sygn. II AKz 
344/00, KZS 2000, z. 9, poz. 44).
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lub wykorzystania pełnych ustawowych limitów czasowych odroczenia. Kilka 
okresów odroczenia udzielanych w oparciu o te same przesłanki, formalnie 
każdorazowo na czas nieprzekraczający 6 miesięcy, uważano bowiem za jed-
no odroczenie o łącznej długości nieprzekraczającej roku14. Mogło ono trwać 
krócej, jednak wobec braku istotnej zmiany w zakresie „przeszkód” sąd nie 
powinien od swych wcześniejszych ocen dowolnie odstępować15. Wszystkie po-
wyższe założenia normatywne, wraz z ich „obudową” doktrynalną pozostały 
jak wspomniano aktualne także po 1 stycznia 2012 r.

Szczególne przesłanki odroczenia wykonania kary

Mowa była dotychczas o podstawach odroczenia wykonania kary pozbawie-
nia wolności, które można nazwać „zwykłymi” – jakkolwiek już sama instytucja 
odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności (która co do zasady powinna 
być wykonana i to bez zbędnej zwłoki16) była i jest instytucją ekstraordyna-
ryjną. Natomiast (także w większości nadal aktualne) podstawy „szczególne” 
odroczenia wskazywał z jednej strony wspomniany art. 150 k.k.w., a z drugiej 
właśnie art. 151 § 3 k.k.w. Ten pierwszy dotyczył sytuacji odnoszących się bez-
pośrednio do osoby samego skazanego i oparty był na czynnikach obiektyw-
nych, weryfikowanych przez osoby dysponujące stosownymi kompetencjami 
i wiedzą (w tym m.in. biegłych), wynikających z przesłanek zdrowotnych. Przy 
tym – wobec stwierdzenia choroby psychicznej lub innej ciężkiej choroby unie-
możliwiającej wykonanie kary poprzez umieszczenie skazanego w zakładzie 
karnym, z powodu związanego z tym zagrożenia poważnym niebezpieczeń-
stwem jego zdrowia lub wywołania zagrożenia dla życia – odroczenie w oparciu 
o art. 150 § 1 k.k.w. było obligatoryjne i w zasadzie bezterminowe (trwać miało 
do czasu ustania przeszkody dla wykonania kary), co również odróżniało je 
od stosowanego na mocy art. 151 k.k.w. W tym świetle regulacja art. 151 § 3 
k.k.w. stanowiła dla osoby skazanej dużo słabszą ochronę przed rzeczywistym 
wyegzekwowaniem sankcji – skoro maksymalny i nieprzekraczalny czas trwania 
odroczenia wyznaczono tu na 3 lata licząc od dnia urodzenia dziecka, a sko-
rzystanie z niego pozostawiono dyskrecjonalnej władzy sędziego. Niemniej 
możliwość odroczenia wykonania kary na okres – licząc ogólnymi wskazanymi 
w ustawie terminami – trzykrotnie dłuższy niż przewiduje zasada podstawowa, 
stanowiła także niewątpliwe uprzywilejowanie17. Skoro zatem można było trak-

14 Tak: SN w uchwale z dnia 25 lutego 2009 r., op. cit., wpisanej do księgi zasad prawnych.
15 Zob.: postanowienie SA w Krakowie z dnia 25 czerwca 2004 r., sygn. II AKzw 27/04, KZS 2004, 
z. 6, poz. 26, „Prokuratura i Prawo” – wkładka 2005, nr 1, s. 27; oraz: K. Postulski, Glosa…, op. cit.
16 Odroczenie wykonania kary stanowi odstępstwo od zasady bezzwłocznego wykonania wyroku i od 
obowiązku skazanego poddania się karze. Dlatego przesłanki odroczenia wymienione art. 151 nie 
mogą być interpretowane rozszerzająco – tak: K. Postulski, Komentarz…, op. cit.
17 Warto w tym miejscu zwrócić także uwagę, iż odroczenie posiada poza doraźnym, pozytywnym 
– patrząc od strony skazanego  – także negatywny aspekt, z punktu widzenia wymiaru sprawiedliwo-
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tować omawiany § 3 in fine jako lex specialis do ogólnych formuł art. 151 § 1 i 3 
k.k.w., należy się w tym miejscu zastanowić jakie były szczegółowe, kodeksowe 
przesłanki tego wyróżnienia. 

Jeżeli logicznie rozłożyć art. 151 § 3 in fine k.k.w. na czynniki (mowa będzie 
nadal o konstrukcji przepisu sprzed nowelizacji), można z łatwością dostrzec, 
iż mimo pozornie jednolitej konstrukcji, także ten zapis miał charakter zło-
żony z dwóch elementów. Złożoność ta dotyczyła przy tym właśnie czynnika 
statuującego odstępstwo od zasady, że okres odroczenia wykonania kary po-
zbawienia wolności nie może przekraczać roku. Chodzi o element podmiotowy 
tej regulacji. Pojawiała się tu zatem z jednej strony kobieta ciężarna, a z dru-
giej kobieta, która urodziła dziecko nie dalej niż trzy lata wstecz i sprawowała 
nad nim opiekę. Konstrukcja z użyciem spójnika „lub” nie była jednoznaczna. 
Mogła wskazywać, że przynajmniej jedna (lub obie) ze wskazanych okolicz-
ności jest prawdziwa, ale potocznie (a tak w miarę możliwości powinno się 
odczytywać teksty ustaw) zapis taki bywał interpretowany w znaczeniu alter-
natywy rozłącznej (synonim słowa „albo”). W takich sytuacjach przyjmuje się, 
że właściwą interpretację można określić jedynie w nawiązaniu do kontekstu 
użycia spójnika „lub”18. Omawiany przepis wskazywał, iż należało przyjąć ten 
pierwszy, zgodny z zasadami logiki formalnej sposób jego rozumienia: kobieta 
mogła zatem skorzystać z odroczenia w oparciu o § 3 w czasie ciąży, w czasie 
opieki, bądź i w tym, i w tym okresie. Biorąc pod uwagę konieczność ochrony 
ciąży w niektórych przypadkach przez cały okres jej trwania, zakładając plano-
we rozwiązanie, maksymalnie kobieta mogła korzystać z omawianego odrocze-
nia w sumie przez 3 lata i 9 miesięcy. Mogła wszak zaistnieć również sytuacja, 
w której kobieta (w ciąży) bywała objęta ochroną w ramach art. 150 § 1 k.k.w. 
(szczególne powikłania), a dopiero po porodzie z art. 151 § 3 k.k.w., bądź ko-
rzystała najpierw z § 3, a po urodzeniu dziecka ze „zwyczajnego” odroczenia 
z art. 151 § 1 k.k.w. W świetle przesłanek odroczenia fakultatywnego mogło się 
bowiem okazać, że osadzenie skazanej w zakładzie karnym pociągnęłoby zbyt 
ciężkie skutki dla niej i dziecka, ale nie z powodów klasyfikowanych bezpośred-
nio jako ochrona matki, dziecka i macierzyństwa. Gdy przykładowo istniała 
możliwość osadzenia skazanej w zakładzie karnym, przy którym funkcjonował 
dom dla matki i dziecka (co przewidywał nadal aktualny art. 87 § 4 k.k.w.), 
a jedynie przejściowo brak było wolnych miejsc, aby daną osobę tam przyjąć, 

ści i celów oraz efektywności kary. Każde odwlekanie wykonania kary bez dostatecznie poważnych 
powodów godzi w zasadę osądzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki (wynikającą z art. 45 ust. 1 
Konstytucji RP) czy rozpatrzenia sprawy w rozsądnym terminie (art. 6 ust. 1 Konwencji o Ochronie 
Praw Człowieka i Podstawowych Wolności) oraz z powinnością bezzwłocznego wykonania wyroku 
(art. 9 § 1 k.k.w.). Z czasem sankcja może się stać dolegliwością abstrakcyjną, odczuwaną przez skaza-
nego i jego bliskich bardziej jako krzywda niż jako słuszna odpłata za popełnienie przestępstwa (tak: 
postanowienie SA w Krakowie z dnia 29 października 2004 r., sygn. II AKzw 688/04, KZS 2004, 
z. 11, poz. 20).
18 Zob.: Słownik języka polskiego PWN, www.sjp.pwn.pl
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wykonanie kary w systemie zwykłym rodziłoby z pewnością niepożądane na-
stępstwa (choćby związane z umieszczeniem dziecka w jednostce opiekuńczej, 
bez kontaktu z matką). Wynika z powyższego jednoznacznie, że bieg odrocze-
nia opartego na § 3 in fine art. 151 k.k.w., także przed ostatnią nowelizacją, nie 
miał charakteru „jednolitego”. Odroczenie stosowane przed i po porodzie, nie 
było tym samym, acz – w nawiązaniu do uprzednich uwag – realizowanym „na 
raty” odroczeniem. Były to dwa odrębne, aczkolwiek mogące się mocno zazę-
biać etapy ochrony, dla których można odrębnie określić przedmiot, czy pole, 
na którym owa ochrona miała być w pierwszej kolejności realizowana.

Na etapie ciąży podmiotem ochrony była i jest niewątpliwie kobieta oraz 
– oczywiście – płód, jako integralna część jej jestestwa. Nie każda wszak ciąża 
przebiega i dobiega do końca szczęśliwie – może być z przyczyn naturalnych, 
bądź z racji ingerencji z zewnątrz przerwana. Nie wdając się w dywagacje na-
tury etyczno-moralnej, można z pełną odpowiedzialnością przyjąć, że – w na-
wiązaniu do treści art. 151 § 3 k.k.w. – od czasu, gdy dziecko osiąga zdolność 
do samodzielnego życia poza organizmem kobiety, ochrona ta może przebie-
gać dwutorowo (odroczenie ze względu na dobro kobiety, dziecka lub obojga). 
Rozwiązanie (poród) powoduje, że funkcjonowanie kobiety i dziecka może już 
przebiegać wzajemnie niezależnie, a ich interesy, szeroko rozumiane dobro, nie 
zawsze są ze sobą zbieżne (zwłaszcza w subiektywnym odbiorze matek-skaza-
nych). Możliwe jest także urodzenie dziecka nieżywego lub jego zgon w okresie 
do 3 lat od urodzenia. Każde z tych zdarzeń wyłączało możliwość skorzystania 
przez matkę z ochrony art. 151 § 3 k.k.w. Tym samym można zasadnie przy-
jąć, że od chwili żywego narodzenia, to dziecko stawało się głównym punktem 
odniesienia dla oceny „zbyt ciężkich skutków” związanych z osadzeniem jego 
matki. Jego życie, zdrowie – także psychiczne, sfera emocjonalności i prawid-
łowego ukształtowania w pierwszym okresie dynamicznego rozwoju, są war-
tościami zasługującymi na niejako prewencyjną ochronę (w założeniu, że każda 
ingerencja może przynieść trudne do określenia ex ante, ale prawdopodobnie 
istotne w perspektywie dalszego rozwoju, negatywne i nieodwracalne skutki). 
To temu miało posłużyć w założeniu prawodawcy wprowadzającego pierwotną 
konstrukcję odroczenia fakultatywnego osobiste sprawowanie opieki nad dzie-
ckiem przez matkę. 

Jednak nie ulega wątpliwości – co w świetle dostępnych badań zdaje się 
zyskiwać coraz większe znaczenie – że każdemu dziecku niezbędny do prawid-
łowego rozwoju jest także ojciec. Przy czym – co szczególnie warto podkreślić 
– konkluzja ta funkcjonowała już od dawna w ugruntowany sposób nie tylko na 
płaszczyźnie socjologicznej, ale również prawnej (żeby wspomnieć chociażby 
stale ewoluujące w kierunku zmniejszania dysproporcji między środkami wspie-
rającymi macierzyństwo i ojcostwo przepisów Prawa pracy19). Oczywiste jest 

19 Mimo iż jeszcze stosunkowo niedawno osobą jedynie podlegającą ochronie – a w zasadzie korzy-
stającą z szeregu przywilejów związanych z realizacją opieki nad dzieckiem – była kobieta-matka, 
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także, że sam fakt karalności ojca nie musi wpływać automatycznie na uznanie 
go za niezdolnego do sprawowania prawidłowej opieki nad dzieckiem, zapew-
nienia mu bezpiecznych warunków rozwoju – podobnie jak przecież kobieta-
-matka wspomniana w art. 151 § 3 in fine k.k.w. nie jest bynajmniej „aniołem”, 
a o zmianie tego stanu rzeczy nie przesądza samoistnie jej wejście w odmien-
ny stan, czy w konsekwencji urodzenie dziecka20. Jednak od samego początku 
jego obowiązywania omawiany przepis art. 151 § 3 in fine k.k.w. podtrzymy-
wał na tym gruncie radykalne rozróżnienie pozycji kobiety-matki i mężczyzny 
jako ojca – niemal przez półtorej dekady nie poddając się zaakceptowanym już 
w szeroko rozumianym życiu społecznym postulatom zmiany tego podejścia. 
A postulaty te były jak się wydaje istotne i wielopłaszczyznowo ugruntowane – 
stąd warte przytoczenia.

Treść prawa do opieki

Krytycznie oceniając dawne brzmienie art. 151 § 3 k.k.w. i afirmując aktualne 
zrównanie pozycji ojca i matki dziecka na gruncie postępowania wykonawcze-
go, nie sposób uzasadniając celowość tej zmiany pominąć analizy samej natury 
praw rodzicielskich – wynikających z nich uprawnień i obowiązków. Przede 
wszystkim należy odpowiedzieć na pytanie, czy przedmiotowy ich zakres w od-
niesieniu do każdego z rodziców istotnie się różni, uzasadniając – jak to miało 
miejsce – kategorycznie ochronę relacji dziecko-matka przed relacją dziecko-
-ojciec (przyjmując konsekwentnie za centralny punkt odniesienia dobro dzie-
cka). Prawną płaszczyzną niniejszej analizy stać się muszą w oczywisty sposób 
przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (dalej: Krio.)21.

Zgodnie z Krio., dziecko pozostawać ma od urodzenia pod władzą rodzi-
cielską, która przysługuje obojgu rodzicom – każde z nich jest obowiązane 
i uprawnione do jej wykonywania. Jest to ich prawo podmiotowe, naturalne 
i przyrodzone. Art. 93 i 95 ww. Kodeksu nakazuje jednak – co zbieżne z wcześ-

z czasem Kodeks pracy wprowadził m.in. możliwość odpowiedniego zastosowania art. 182 także do 
pracownika-ojca wychowującego dziecko (art. 1822 § 1 k.p. – dotyczy dodatkowego urlopu ojcowskie-
go), a nadto pracownik-ojciec wychowujący dziecko nabył prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze 
2 tygodni, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 12 miesiąca życia albo do upływu 12 
miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie (art. 1823 § 1 k.p.). 
Jednocześnie do końca grudnia 2011 r. „etatowy” ojciec mógł skorzystać z tygodniowego, pełnopłat-
nego urlopu ojcowskiego z tytułu urodzenia dziecka, a od 1 stycznia 2012 r. prawo to dotyczy  2 tygo-
dni urlopu ojcowskiego (zob.: A. Abramowska, ABC urlopu ojcowskiego na 2012 rok, „Rzeczpospolita” 
10 listopada 2011 r., www.rp.pl). W oczywisty sposób ustawowy zwrot „ojciec wychowujący dziecko” 
można zestawić z „kobieta sprawująca opiekę nad dzieckiem” z k.k.w. 
20 Co więcej, zdarzają się kobiety wykorzystujące ciążę całkowicie instrumentalnie, a z drugiej strony 
takie, które prowadząc „rozrywkowy” tryb życia doprowadzają do poczęcia dziecka w sposób nie 
tylko nieplanowany, ale wręcz całkowicie nieświadomy, z przypadkowym, bywa że trudnym do wska-
zania partnerem. 
21 Dz.U. z 1964 r., Nr 9, poz. 59 z późn. zm. – omawiane regulacje obowiązywały zarówno przed, jak 
i po nowelizacji k.k.w. wprowadzonej w życie 1 stycznia 2012 r.
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niejszymi uwagami – ocenę jej wykonywania od strony szeroko rozumianego 
dobra dziecka22, którego zagrożenie umożliwia sądowe ograniczenie lub po-
zbawienie władzy rodzicielskiej jedno lub oboje rodziców. Władza rodzicielska 
obejmuje w szczególności obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy 
nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowania dziecka, z poszanowaniem 
jego godności i praw. Realizuje się to m.in. poprzez troskę o fizyczny i ducho-
wy rozwój dziecka (art. 96). Doktryna rozwinęła ogólne formuły kodeksowe 
wyodrębniając w ramach władzy rodzicielskiej szereg poziomów, o których wy-
pada również w tym miejscu wspomnieć. Jednym z nich jest piecza nad dzie-
ckiem, na którą składa się m.in. wychowanie, kierowanie, troska o środowisko 
dziecka, troska o osobę dziecka, koordynacja rozwoju dziecka. Czytelne są tu 
aspekt psychiczny (mentalny) oraz aspekt fizyczny (materialny), które w pew-
nym stopniu krzyżują się ze sobą. Wychowanie dziecka to osobiste kształto-
wanie osobowości dziecka – m.in. tak ważki aspekt, jak kształtowanie postaw 
emocjonalnych (uczuciowości, wrażliwości), szczególnie istotny w pierwszych 
latach życia dziecka. Istotna jest także bieżąca troska, tj. zapewnienie warunków 
mieszkaniowych, żywienie dziecka, jego pielęgnacja, usuwanie zagrożeń życia 
i zdrowia, celem harmonijnego rozwoju23. W tym świetle wykładnia terminu 
„opieka” z art. 151 k.k.w. prowadzi do wniosku, iż odpowiada on zakresowo 
ww. pieczy i wychowaniu. Do ich realizacji równouprawnieni i zarazem zobo-
wiązani byli i są w kontekście Krio. oboje rodzice.

Elementem władzy rodzicielskiej jest jednak także konieczność uwzględniania 
przy jej wykonywaniu interesu społecznego. Jest to pewne społeczne zobowiąza-
nie każdego rodzica powodujące, że władza rodzicielska to trójstronny stosunek 
prawny: występujący, z jednej strony, pomiędzy rodzicami a dzieckiem, z drugiej 
strony pomiędzy nimi a osobami trzecimi oraz między rodzicami a państwem24. 
Jednocześnie w pewnym sensie podobny charakter można przypisywać odpo-
wiedzialności karnej i stanowiącej jej skutek karze, która ma podlegać wykonaniu 
– m.in. dla zaspokojenia społecznych oczekiwań sprawiedliwościowych i wypeł-
nienia wynikającego z imperium państwa orzeczenia sądu. Może zatem w oma-
wianym kontekście dojść do konkurencji dwóch publicznych zobowiązań osoby 
skazanej: wynikającego z władzy rodzicielskiej oraz z odpowiedzialności za czyn 
zabroniony. Wówczas to państwo jest władne za pośrednictwem sądu ocenić 
i zdecydować, które z nich uznać w danym momencie za priorytetowe – oczy-
wiście nie tracąc z oczu dobra dziecka jako wartości szczególnej. Temu właśnie 
służyć powinno odroczenie wykonania kary (już po urodzeniu się dziecka). Nie 
ulega bowiem wątpliwości, że umieszczenie jednego (a może nawet jedynego) 
z rodziców dziecka w zakładzie penitencjarnym stanowi formę faktycznego i to 
22 Zob.: E. Holewińska-Łapińska, Glosa do uchwały SN z dnia 14 czerwca 1988 r. (sygn. III CZP 42/88), 
„Państwo i Prawo” 1991, nr 2, s. 107.
23 Zob.: T. Sokołowski, Komentarz do art. 95 Krio., [w:] H. Dolecki, T. Sokołowski (red.), Kodeks rodzinny 
i opiekuńczy. Komentarz, Lex 2010.
24 T. Sokołowski, Komentarz…, op. cit.
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niejednokrotnie bardzo istotnego ograniczenia jego władzy rodzicielskiej, a tym 
samym wyłącza możliwość zaspokojenia ww. jej celów od strony dziecka. Co 
szczególnie w tym kontekście istotne – jak można przeczytać w uzasadnieniu 
projektu nowelizacji Krio. z 2008 r.25 – „Artykuł 48 Konstytucji RP26 zapewnia 
rodzicom pierwszeństwo w podejmowaniu wobec dziecka działań wychowaw-
czych. Jak się wydaje, termin „władza rodzicielska” lepiej odzwierciedla przysłu-
gującą rodzicom autonomię wykonywania ich praw i obowiązków. Władza z na-
tury swej jest autonomiczna, piecza – niekoniecznie”. Pierwszeństwo to dotyczy 
zatem (co do zasady) także państwa – chyba że skorzysta ono w przewidziany 
ww. przepisem konstytucyjnym sposób z możliwości ingerencji we władzę ro-
dzicielską, zastępując ją np. pieczą nad dzieckiem powołanej do tego instytucji 
lub innych niż rodzice osób. Może to być konieczne jako bezpośrednie następ-
stwo pozbawienia rodzica dziecka wolności – zwłaszcza jedynego sprawującego 
władzę rodzicielską. W tym konkretnie przypadku faktyczne wyłączenie osoby 
skazanej od realizowania treści rodzicielstwa będzie dodatkowym, bardzo poważ-
nym obostrzeniem wykonania kary zarówno dla niej samej, jak i jej dzieci, do tego 
niewynikającym wprost z ustawy jako element sankcji – czym innym jest bowiem 
rozłąka z jednym z rodziców (naturalna konsekwencja osadzenia), a czym innym 
ww., całkowite (choć czasowe) pozbawienie biologicznej rodziny. 

Jak zatem widać samo faktyczne sprawowanie opieki nie musi się zawsze 
łączyć z posiadaniem formalnej władzy rodzicielskiej nad dzieckiem, ale także 
odwrotnie – pozbawiony wolności rodzic, będzie nim w znacznej części tyl-
ko nominalnie. Nie zmienia to jednak oczekiwania, że obie ww. płaszczyzny 
stosunków rodzice-dziecko powinny w miarę możliwości współwystępować, 
gdyż piecza i dążenie do osiągania dobra dziecka naturalnie czerpią oparcie 
z pokrewieństwa i instynktów rodzicielskich – czego sądowi procedującemu 
odroczenie wykonania kary nie wolno przeoczyć. Wobec powyższych wywo-
dów brak jednoznacznego uzasadnienia dla uznania, że opieka nad dzieckiem 
sprawowana przez ojca jest czymś znacząco odmiennym od tejże realizowanej 
przez matkę, co nie tylko potwierdzają, ale również gwarantują liczne akty pra-
wa międzynarodowego  i krajowego – w tym Konstytucja RP.

System ochrony prawnej rodzicielstwa

Już Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności (da-
lej: Konwencja)27 wraz z rozwijającym jej założenia, szerokim orzecznictwem 
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (dalej: ETPC), stanowi o ochronie 
życia rodzinnego. Życie rodzinne to w szczególności relacje o charakterze so-

25 Pkt 6 uzasadnienia zmian w poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy Krio. i innych ustaw, 
Sejmu RP VI kadencji, Nr druku 629, www.sej.gov.pl.
26 Przepis nadaje rodzicom prawo do wychowania dzieci, czego ograniczenie może nastąpić wyłącznie 
na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu i tylko w oparciu o regulacje ustawowe.
27 Dz.U. z dnia 10 lipca 1993 r., Nr 61, poz. 284 z późn. zm.
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cjalnym, kulturowym i moralnym między osobami – członkami rodziny28. Art. 8 
Konwencji nadaje każdemu prawo do poszanowania jego życia rodzinnego, 
w które ingerencja jest dopuszczalna wyłącznie w sytuacjach przewidzianych 
przez ustawę i koniecznych w demokratycznym społeczeństwie m.in. z uwagi na 
ochronę porządku i zapobieganie przestępstwom oraz ochronę praw i wolności 
innych osób. Jednak możliwość ograniczenia tego prawa nie powinna godzić 
w jego podstawy i musi każdorazowo opierać się na zasadzie proporcjonalno-
ści. Warto również odnotować, iż Komitet Ministrów Rady Europy, a kolejno 
także ETPC uznał samotnego rodzica i jego dziecko za jedną z form rodziny29. 
Z powyższego wynika także, że od chwili urodzenia dziecka utrzymuje się mię-
dzy nim i rodzicami (obojgiem) więź oznaczająca „życie rodzinne”. Odnosi 
się to również do dziecka urodzonego poza małżeństwem. Istnieje ona nawet, 
gdy w chwili urodzenia dziecka rodzice nie są już ze sobą związani30, a tym 
bardziej gdy do rozstania dochodzi później. „Życie rodzinne” zakłada bliskie 
więzi osobiste poza samym tylko rodzicielstwem, nie wymaga natomiast, aby 
członkowie rodziny żyli razem. Wystarczą regularne kontakty i pewien stopień 
ich zależności31. Jednym z podstawowych elementów życia rodzinnego między 
rodzicami i dziećmi jest bowiem wykonywanie praw rodzicielskich32. Naturalne 
więzi między ojcem lub matką i dzieckiem, w tym również urodzonym poza 
małżeństwem, są tak ważne, że kontakty między nimi są zawsze pożądane i nie 
można ich ograniczać, a pozbawić można tylko w wyjątkowych wypadkach, tyl-
ko w razie „szczególnie niegodnego zachowania” rodzica33. Naturalne stosunki 
rodzinne nie kończą się również wraz z objęciem dziecka opieką publiczną34. 
Władze muszą w takich sytuacjach brać pod uwagę interesy oraz prawa i wolno-
ści wszystkich zainteresowanych, zwłaszcza fundamentalne interesy dzieci oraz 
ich prawa wynikające z art. 8 Konwencji35. Zatem ingerencje dotyczące wyko-
nywania praw rodzicielskich oraz dostępu do dziecka wymagają ścisłej kontroli 
w duchu ochrony prawa rodziców i dzieci do poszanowania życia rodzinnego. 

28 Zob.: Decyzja ETPC w sprawie Karassev v. Finlandia z 12 stycznia 1999 r., Izba (Sekcja IV), skarga 
nr 31414/96.
29 Zob.: M.A. Nowicki, Komentarz do art. 8 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, [w:] 
Wokół konwencji europejskiej. Komentarz do europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Lex 2010; oraz: orzecze-
nie ETPC w sprawie Marck przeciwko Belgii z dnia 20 stycznia 2009 r., Izba (Sekcja II), skarga nr 
3976/05, § 26.
30 Orzeczenie Gül v. Szwajcaria z 19 lutego 1996 r., RJD 1996-I, § 32; Ahmut v. Holandia z 28 listo-
pada 1996 r., RJD 1996-VI, § 60.
31 Orzeczenie Olsson v. Szwecja (nr 1) z 24 marca 1988 r., A. 130, § 59; Eriksson v. Szwecja z 22 
czerwca 1989 r., A. 156, § 58; Johansen v. Norwegia z 7 sierpnia 1996 r., RJD 1996-III, § 52.
32 Decyzja S. i S. v. Wielka Brytania z 10 grudnia 1984 r., skarga nr 10375/83, DR 40/196.
33 Orzeczenie Mustafa i Armađan Akýn v. Turcja z 6 kwietnia 2010 r., Izba (Sekcja II), skarga 
nr 4694/03.
34 Orzeczenie Keegan v. Irlandia z 26 maja 1994 r., A. 291, § 42-44; Berrehab v. Holandia z 21 czerwca 
1988 r., A. 138, § 21.
35 Orzeczenie Eberhard i M. v. Słowenia z 1 grudnia 2009 r., Izba (Sekcja III), skargi nr 8673/05 
i 9733/05.
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Te ograniczenia grożą bowiem zerwaniem lub poważnym osłabieniem stosun-
ków między rodzicami i małym dzieckiem36. Wszystkie te wnioski współbrzmią 
w sposób oczywisty i czytelny z przedstawionymi powyżej wywodami.

Szczególnie ważne są na gruncie omawianych zagadnień także wskazania 
ETPC dotyczące korzystania z ochrony więzi rodzinnych przez osoby skazane 
i pozbawione wolności. Co do zasady więźniowie są uprawnieni do korzystania 
ze wszystkich praw i wolności zagwarantowanych w Konwencji, z wyjątkiem 
prawa do wolności osobistej – w tym prawa do poszanowania życia prywatnego 
i rodzinnego37, które jednak ze względu na naturę pozbawienia wolności muszą 
podlegać wielu ograniczeniom. Pozbawienie wolności oznacza zatem ingeren-
cję w prawa zagwarantowane w art. 8 Konwencji, natomiast nie oznacza auto-
matycznie ich niedopuszczalnego naruszenia38. Władze zobowiązane są jednak 
poszukiwać równowagi między wymaganiami postępowania (tu: wykonawcze-
go) i ww. prawami jego podmiotu (tu: skazanego)39. Istotnym aspektem tych 
praw jest bowiem umożliwienie utrzymywania kontaktów z bliską rodziną40. 
Stąd nawet przetrzymywanie więźnia w zakładzie karnym oddalonym od miej-
sca zamieszkania rodziny w stopniu znacznie utrudniającym widzenia, można 
potraktować jako nieusprawiedliwioną ingerencję41. Ingerencja ta jest natomiast 
usprawiedliwiona jedynie, gdy bezpośrednio wskazuje na jej zasadność zapew-
nienie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego lub zapobieżenia prze-
stępstwu. Władze powinny ocenić każdy taki przypadek indywidualnie42. 

Na zakończenie tego fragmentu rozważań, przed przejściem na poziom 
prawa krajowego warto także w kontekście głównego wątku niniejszego opra-
cowania podkreślić, iż art. 14 Konwencji wprowadza w zakresie korzystania 
z wszelkich w niej gwarantowanych praw (w tym wyrażonego w art. 8) zakaz 
dyskryminacji wynikającej z takich powodów jak płeć43. Potwierdza to również 
dorobek orzeczniczy ETPC, który w żadnym z licznych orzeczeń wydawanych 
w odniesieniu do bardzo przecież zróżnicowanych stanów faktycznych, odno-
szących się do odmiennych tradycji kulturowych i prawnych, nie wskazał na 
potrzebę lub wręcz możliwość rozróżnienia na omawianej płaszczyźnie pozycji 
i uprawnień rodziców w zależności od ich płci (co byłoby szczególnie proble-
matyczne do zastosowania w systemach krajowych dopuszczających funkcjo-
nowanie sprawujących opiekę nad dziećmi małżeństw jednopłciowych), zajmu-
jąc wielokrotnie i wprost stanowisko całkowicie przeciwne. Należy tu również 
36 Orzeczenie Pini i Bertani oraz Manera i Atripaldi v. Rumunia z 22 czerwca 2004 r., Izba (Sekcja II), 
skarga nr 78028/01 i 78030/01, § 151.
37 Orzeczenie Gül v. Szwajcaria z 19 lutego 1996 r., ibidem, co uwzględniał także SN w szeregu swoich 
orzeczeń (por. np. uzasadnienie uchwały z 25 lutego 2009 r., op. cit.).
38 Orzeczenie Aliev v. Ukraina z 29 kwietnia 2003 r., Izba (Sekcja IV), skarga nr 41220/98.
39 Orzeczenie Kucera v. Słowacja z 17 lipca 2007 r., Izba (Sekcja IV), skarga nr 48666/99, § 127-128.
40 Orzeczenie Lavents v. Łotwa z 28 listopada 2002 r., Izba (Sekcja I), skarga nr 58442/00, § 141.
41 Orzeczenie Kulikowski v. Polska z 19 maja 2009 r., Izba (Sekcja IV), skarga nr 18353/03, § 74.
42 Raport Hendriks v. Holandia z 8 marca 1982 r., skarga nr 8427/78, DR 29/5.
43 Zob.: wyrok ETPC w sprawie Kozak v. Polska z 02 marca 2010 r., 13102/02, LEX nr 560824.
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– tytułem dopełnienia – wspomnieć, iż także w Rekomendacji Rady Europy 
nr R (84) 4 w sprawie odpowiedzialności rodzicielskiej, zakres władzy rodzi-
cielskiej obojga rodziców został określony bardzo szeroko, jako obejmujący 
wszelkie prawa i obowiązki rodzicielskie, także np. prawo do osobistej styczno-
ści z dzieckiem44 (co jest istotne w kontekście zasad wykonywania pozbawienia 
wolności).

Sięgając w tym miejscu także do Konstytucji RP, należy wskazać na kilka 
zawartych tam regulacji ewidentnie nawiązujących do ducha europejskiego do-
robku prawnego – w sferze praw człowieka, praw podmiotowych i społecz-
nych – i przenoszących go na grunt krajowy. W pierwszej kolejności rzuca się 
w oczy art. 18 stanowiący, iż rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się 
pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej. W doktrynie ugruntowane jest 
przekonanie, że kolejność wskazanych tam wartości ma znaczenie, gdyż prefe-
rowaną konstytucyjnie wizją rodziny jest trwały związek mężczyzny i kobiety, 
nakierowany na macierzyństwo i odpowiedzialne rodzicielstwo45. Zatem – co 
z resztą wynika także z innych, przytoczonych uprzednio, a obowiązujących 
w Polsce regulacji – najbardziej pożądanym stanem ze społecznego punktu wi-
dzenia jest funkcjonowanie pełnej, trwałej i wydolnej rodziny, której celem jest 
prokreacja. Filarem i gwarantem tej ostatniej jest natomiast z przyczyn oczy-
wistych, biologicznych, kobieta-matka. Wynika stąd m.in. szczególny obowią-
zek państwa ochrony kobiet ciężarnych (co jest czynione np. na gruncie prawa 
pracy). Nie oznacza to jednakowoż, iż na ostatnim miejscu znajduje się rodzi-
cielstwo – którego zakres jest dużo szerszy i dotyczy relacji dziecka z obojgiem 
rodziców. Dużo bardziej logicznym uzasadnieniem tak skonstruowanego kata-
logu konstytucyjnego jest uznanie – w nawiązaniu do wcześniejszych wywodów 
czynionych na gruncie art. 151 k.k.w. – iż prawodawca wskazał tym samym 
oczywisty kierunek rozwoju rodziny: począwszy od związku dwojga ludzi prze-
ciwnych płci (co jest wszakże warunkiem naturalnej prokreacji), poprzez ciążę 
kobiety, stanowiącej wstępny etap jej macierzyństwa, po rodzicielstwo – które 
zapoczątkowane narodzeniem żywego dziecka, w zasadzie nie kończy się do 
chwili śmierci jednej z jego stron (choć jego treść z czasem istotnie się zmienia) 
i dotyczy obojga rodziców i ich dzieci, tworząc relacje wielostronne i wielopłasz-
czyznowe – także z udziałem państwa. Nie oznacza to wszakże upośledzenia 
rodzin niepełnych, podobnie jak nie może oznaczać, że na gruncie rodzicielskim 
prawa i relacje z dziećmi matki są bardziej zasługującymi na ochronę niż te same 
realizowane przez ojca, szczególnie, że ewentualne wynikające stąd ograniczenia 
musiałyby czynić zadość zasadzie proporcjonalności (art. 31 ust. 3 Konstytucji). 
Ponadto ewentualne różnicowanie pozycji mężczyzny i kobiety w świetle ich 
rodzicielstwa musiałoby być uzasadnione także w świetle art. 33, który zapew-

44 Zob.: M.A. Nowicki , Komentarz…, op. cit.
45 Por.: M. Kubik, Podmioty konstytucyjnych wolności, praw i obowiązków, „Przegląd Legislacyjny” 2007, 
nr 2, s. 26.
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nia równouprawnienie w  życiu rodzinnym, jako rozwinięcie i konkretyzację 
postanowień zawartych w art. 3246. Ogólny zakaz dyskryminacji z jakiejkolwiek 
przyczyny dotyczy również płci. Zrównanie ma natomiast aspekt zarówno for-
malny, jak i praktyczny. Na gruncie prawa powinno być realizowane zarówno 
w odniesieniu do treści przepisów, jak i do praktyki ich stosowania – czemu art. 
151 § 3 k.k.w. w jego brzmieniu ustalonym w 1997 r. wyraźnie uchybiał47. Po-
wyższe nakazy dopełniają także art. 47 i 48 Konstytucji, gwarantujące każdemu 
(bez różnicowania) prawo do ochrony życia rodzinnego, a rodzicom (obojgu) 
prawo do wychowywania ich dzieci.

Przyjmując konsekwentnie, iż centralnym punktem odniesienia dla niniej-
szych rozważań – jak dla wszelkich rozstrzygnięć mających za swój podmiot 
dziecko – powinno być przede wszystkim jego dobro, należy sięgnąć także do 
konstytucyjnych regulacji art. 72 odnoszącego się do praw dziecka i w tym kon-
tekście do art. 71 Konstytucji. Państwo w swojej polityce społecznej i gospo-
darczej uwzględnia dobro rodziny, której szczególnym członkiem jest dziecko 
– o czy świadczy już chociażby wyodrębnienie na poziomie konstytucyjnym 
przepisu traktującego właśnie o dzieciach. Rzeczpospolita Polska zapewnia 
ochronę praw dziecka, w tym zapewniając mu opiekę i pomoc władz publicz-
nych w przypadku pozbawienia go opieki rodzicielskiej. Wynika stąd, że naj-
bardziej pożądanym i stąd zasługującym również na ochronę i wsparcie (także 
patrząc od strony praw dziecka) jest sprawowanie opieki nad dziećmi przez ich 
rodziców. Każde od tego odstępstwo musi być uznane za sytuację wyjątkową 
i – jeżeli przyczynia się do niej swym działaniem samo państwo – powinna być 
ona szczególnie uzasadniona ochroną istotnych interesów jednostek, a zwłasz-
cza społeczeństwa. Ochrona praw dziecka – wśród których mieści się już z racji 
konstrukcji art. 72 prawo do podlegania opiece rodzicielskiej – nie jest różni-
cowana w kontekście płci rodzica (czy chodzi o ojca, czy o matkę). W zasa-
dzie zatem na gruncie Konstytucji jedynym przepisem mogącym wzbudzać 
pewne wątpliwości w kontekście równouprawnienia rodziców jest art. 71 ust. 
2 – treściowo zbliżony do dawnej konstrukcji art. 151 § 3 k.k.w. Na jego pod-
stawie matka przed i po urodzeniu dziecka ma prawo do szczególnej pomocy 
władz publicznych. Nie może jednak – jak się wydaje – taki zapis prowadzić 
do otwartej konkurencji ze wszystkimi powołanymi powyżej. Przeto ochrona 
matki i macierzyństwa nie może być realizowana z narażeniem praw ojca, a tym 

46 Zob.: W. Skrzydło, Komentarz do art. 33 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] Konstytucja Rzeczypospo-
litej Polskiej, wyd. IV, Zakamycze, Kraków 2002.
47 Por. konkluzje płynące z dorobku orzeczniczego TK, np.: orzeczeń z dnia 4 lutego 1997 r., sygn. 
P 4/96, OTK ZU 1997, nr 1, poz. 3; z dnia 28 listopada 1995 r., sygn. K 17/95, OTK ZU 1995, nr 3, 
poz. 18; z dnia 21 września 1999 r., sygn. K 6/98, OTK ZU 1999, nr 6, poz. 117; z 16 grudnia 1997 r., 
sygn. K 8/97, OTK ZU 1997, nr 5-6, poz. 70; z dnia 24 lutego 1999 r., sygn. SK 4/98, OTK ZU 1999, 
nr 2, poz. 24; wyroku z dnia 16 grudnia 1997 r., sygn. K 8/97, OTK ZU 1997, nr 5-6, poz. 70; a także 
uwag J. Oniszczuka, [w:] J. Oniszczuk, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w orzecznictwie Trybunału Konsty-
tucyjnego, Kraków 2000, s. 283 oraz 320-321.
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bardziej samego dziecka. Zatem szczególna pomoc władz publicznych umożli-
wia powołanie pewnych zakresów dyskryminacji pozytywnej kobiety-matki, nie 
wpływając jednocześnie na możliwość dyskryminacji negatywnej pozostałych 
podmiotów, w tym ojca dziecka. Jednocześnie niezmiernie trudno byłoby uza-
sadnić, iż formą takiej właśnie pomocy mogłoby być wprowadzenie mechani-
zmów uprzywilejowanego dostępu bądź odmiennego ukształtowania instytucji 
postępowania karnego, szczególnie na etapie wykonawczym i to wówczas, gdy 
szczególna biologiczna więź płodu z matką w wyniku jego urodzenia ustała, 
a zastąpił ją konglomerat uprawnień i zobowiązań dziecka względem obojga 
rodziców, jak i zwrotnie, prawa rodzicielskie do pieczy i wychowania dziecka. 

Nowelizacja art. 151 § 3 in fine k.k.w.

Jak wynika z całokształtu przytoczonych powyżej argumentów, szczególna 
ochrona, ewidentne wyróżnienie kobiety z racji jej macierzyństwa (zwłaszcza 
na gruncie prawa), będące pochodną jej oczywistego przywileju noszenia i uro-
dzenia dziecka, jedynie w tym kontekście broni się przed argumentacją uza-
sadniającą jego podważenie. Niemniej odmienny stan jest dla kobiety – także 
w oczach prawodawcy – jak najbardziej naturalny, jakkolwiek (co wynika z do-
świadczenia życiowego i dowodów naukowych) potencjalnie może rodzić także 
zagrożenia dla zdrowia, a nawet życia matki, a patologiczny przebieg ciąży lub 
porodu wpłynąć także na zdrowie i życie dziecka. Potwierdzenie takiej oceny 
wynika również z treści samego art. 151 k.k.w., gdzie ciążę i kolejno opiekę nad 
dzieckiem uznano za przesłankę jedynie fakultatywnego, a nie obligatoryjnego 
odroczenia wykonania kary. Natomiast urodzenie dziecka, rozkład akcentów, 
czy – powracając do terminologii zastosowanej na wstępie do niniejszego opra-
cowania – kierunki wektorów ochrony, wyraźnie zmienia, nakazując ich sku-
pienie wokół dziecka jako podmiotu niesamodzielnego, bezbronnego i wyma-
gającego szczególnej troski. Ewentualne uprawnienia płynące z rodzicielstwa 
powinny być zatem powiązane z możliwością faktycznego zaspokojenia wszel-
kich potrzeb dziecka, bez prostego odwołania do rozróżnienia płci rodzica – 
matki i ojca. W świetle obowiązujących regulacji krajowych, jak i ogólnych zasad 
przyjętych w naszym kręgu kultury prawnej, można także przyjąć, że w sytuacji 
pełnego korzystania z praw rodzicielskich przez oboje rodziców, w razie za-
istnienia szczególnej przyczyny dla okresowego wyłączenia z funkcjonowania 
rodziny jednego z nich (faktycznego ograniczenia go w możliwości wykony-
wania znacznej części władzy rodzicielskiej), brak przeciwwskazań, aby powie-
rzenie wszelkich obowiązków drugiemu, uznać za nadmiernie krzywdzące dla 
kogokolwiek – choć jest to i dla tego rodzica, i dla dziecka niewątpliwie ciężki 
skutek. Nie jest jednak ów skutek – tu: w odniesieniu do skazania za popeł-
nienie przestępstwa na karę podlegającego wykonaniu pozbawienia wolności – 
skutkiem „zbyt ciężkim”, zwłaszcza, że państwo ma obowiązek zagwarantować 
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również osiągnięcie społecznie pożądanych, a w tej sytuacji konkurencyjnych, 
celów sprawiedliwościowych (wyegzekwowanie kary). Zatem nie sprzeciwia się 
pozbawieniu matki wolności po urodzeniu dziecka, sama okoliczność pozosta-
wienia go pod opieką ojca, gdy ten (wspomagany być może przez dalszą rodzi-
nę lub inne dzieci) daje rękojmię właściwego zaspokojenia potrzeb noworodka. 
Podobnie w sytuacji przeciwnej – czego tym bardziej nigdy nie podważano. 
Zgoła jednak odmiennie rzecz się ma, gdy rodzic – matka lub ojciec – są sa-
motnymi opiekunami małego dziecka. Taka niepełna rodzina podlega wszak 
ochronie adekwatnej do ochrony udzielanej rodzinie pełnej, a dziecko w niej 
wychowywane nie może natrafiać na upośledzenie w ochronie jego podsta-
wowych, przyrodzonych i gwarantowanych na wszystkich szczeblach regulacji 
prawnych uprawnień. W tym kontekście sankcjonowanie rozłąki z rodzicem, 
który jest dziecku niezbędny jedynie przez pryzmat płci jest kategorycznie nie-
uzasadnione. Prawa ojca zdecydowanie odpowiadają na omawianej płaszczyź-
nie prawom matki i wpisują się w szereg przytoczonych powyżej, zasadniczych 
i zasługujących każdorazowo na uwagę i – w miarę możliwości – uwzględnienie 
celów społecznego funkcjonowania rodziny. Ewentualna ich kolizja z celami, 
na których straży stoi wymiar sprawiedliwości, jest zawsze kwestią wielce de-
likatną i wymagającą od sądów zdwojonej czujności, wyczucia i świadomości 
nieodwracalności niektórych skutków podejmowanych tu decyzji. Czasowa 
utrata możliwości korzystania przez dziecko z rodzicielskiego wsparcia – za-
równo matczynego, jak i ojcowskiego – szczególnie sprawowanego przez je-
dynego rodzica, co skutkuje faktycznym pozbawieniem rodziny – jawi się tu 
jako skutek ultima ratio. Dlatego właśnie z jednoznaczną aprobatą należy przyjąć 
zmianę dokonaną w treści art. 151 § 3 k.k.w. ustawą z dnia 16 września 2011 r. 
o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw, 
która weszła w życie z początkiem 2012 r. Zgodnie z tą zmianą sąd może – na-
dal fakultatywnie, a zatem po wnikliwej ocenie szeregu wspomnianych powyżej 
wykładników – odroczyć wykonanie kary pozbawienia wolności na okres do 
3 lat po urodzeniu dziecka w stosunku zarówno do skazanej kobiety ciężar-
nej, jak i osoby skazanej samotnie sprawującej opiekę nad dzieckiem. Przepis 
w tym brzmieniu poszerza zakres upodmiotowienia mężczyzny na gruncie ro-
dzicielstwa w polskim systemie prawa. Zmiana ta ma bardzo istotne, wręcz 
historyczne – w świetle zmian świadomości społecznej i modyfikacji ról płci 
w kształtowaniu życia rodzinnego – znaczenie, jakkolwiek w projekcie, któ-
rym została wniesiona nie poświęcono jej należytemu uzasadnieniu zbyt wiele 
miejsca. Tymczasem prawno-filozoficzne i systemowe konotacje tej, językowo 
niewielkiej modyfikacji, są bardzo głębokie i wprowadzają rozwiązania k.k.w. 
(w omawianym zakresie) do grupy rzeczywiście nowoczesnych regulacji euro-
pejskich.
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DADDY’S” REPRIEVING.
Impressions according to the new content of  art. 151 § 3 
of  polish punishment execution code

Abstract

The article contains few impressions based on comparison of  art. 151 § 3 of  
polish punishment execution code in it’s former tenor (in force since 1997) and the 
new one – became effective in 2012. Prerequisites of  a reprieve of  execution of  
a penalty and imprisonment are the resultant of  position of  parenthood relationship 
between parents and children in positive and unwritten law, based on the social and 
cultural traditions, but also on international – including conventional – regulations. 
The only parent (also father) and a child doubtless make a family. Change of  
mentioned regulation brings a new systematics of   material prerequisites of  a reprieve 
of  execution of  a penalty and imprisonment. The phase of  protection of  pregnancy, 
pregnant women and fetus is clearly separate now from the phase of  parent care and 
child breeding. First of  those based on objective, biological and somatic factors, second 
relates to objective and so subjective elements, which are evaluationable. New profile 
of  art. 151 § 3 indicates conclusion, that the man-father has finally became a subject 
of  parenthood on it’s executive context in penal law regulations. That gives practical 
reaction to the postulate of  law philosophers to create equality of  rights of  both sex, 
related to every men and women activity in the social space. Polish Constitution orders 
to use those rules also and especially in such fragile area as is a phase of  execution of  
a punishment inside the process of  bringing to justice.





Mateusz Jaszczuk

EFEKTYWNOŚĆ PRACY KURATORA RODZINNEGO

Kuratela* sądowa w obecnych realiach zapobiegania i zwalczania demoralizacji 
i przestępczości jest jedną z zasadniczych form pracy z nieletnimi. Jest odpo-
wiedzią na powszechnie obowiązującą tendencję do obejmowania osób wcho-
dzących w konflikt z prawem oddziaływaniami w ich własnym środowisku, co 
ma służyć unikaniu w miarę możliwości stosowania wobec tych osób środków 
izolacyjnych. Szczególnie tyczy się to osób nieletnich. Jak rozwijają dalej tę kwe-
stię Zofia Ostrihanska i Aneta Greczuszkin (2005, s. 12), „jeśli niedostosowanie 
społeczne i przestępczość wyrastają we własnym środowisku sprawcy, jeśli ma on 
potem poprawnie w tym środowisku funkcjonować, to tu właśnie powinno prze-
biegać oddziaływanie mające pomóc jego integracji ze społeczeństwem”.

Resocjalizacja, która jest tu celem pracy kuratora z nieletnim, ma dopro-
wadzić do przebudowania w nim jego negatywnych postaw i nawyków tak, 
aby stały się one poprawne i trwałe. Kurator pomaga swemu podopiecznemu 
odnaleźć jego pozytywne strony, rozwijać zdolności i zainteresowania, uczy 
umiejętnie organizować czas wolny, wyrabia w nim nawyki pracy i pomaga 
przygotować się do niej, pokazuje jak umiejętnie korzystać z dóbr kultury, oraz 
uczy pełnić określone życiem role w społeczeństwie (M. Kopeć-Chrościcka; 
za A. Paszkiewicz, 2006).

Istotę pracy kuratora sądowego stanowi więc, według Piotra Stępniaka 
(1992, s. 45), „poszukiwanie sposobu dotarcia do podopiecznych, poznanie ich 
natury oraz przyczyn nieprzystosowania społecznego i braków w dotychczaso-
wym uspołecznieniu, a także poszukiwanie sposobu odnalezienia i pobudzenia 
w nich gotowości do poprawy i sposobu ukształtowania pozytywnych społecz-
nie postaw i zachowań”.

Powyższy aspekt kurateli sądowej podobnie omawia także Robert Opora, 
który za Zbigniewem Tyszką określa ją jako „metodę indywidualnego i społecz-
nego działania wychowawczego na nieletniego w warunkach naturalnego śro-
dowiska społecznego, a więc: domu, szkoły, instytucji rekreacyjnych, zakładu 
pracy, w celu doprowadzenia do jego poprawy i ukształtowania prawidłowych, 
pozytywnych z punktu widzenia interesu ogólnospołecznego postaw i cech 
charakteru” (R. Opora, 2006, s. 10).

* Artykuł opracowano na podstawie pracy magisterskiej Efektywność pracy kuratora rodzinnego, napisanej 
pod kierunkiem prof. zw. dra hab. Bronisława Urbana.

*
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Praca z podopiecznym w jego środowisku i realizowanie wobec niego zasa-
dy indywidualnych oddziaływań są szczególnymi zadaniami dla kuratorów ro-
dzinnych. Środkiem wychowawczym, który przewiduje ustawa o postępowaniu 
w sprawach nieletnich do stosowania w pracy przez kuratora, jest orzeczenie 
przez sąd rodzinny nadzoru kuratora nad nieletnim, będącego obecnie najbar-
dziej znaczącą formą oddziaływania na nieletniego.

Sąd stosuje nadzór kuratora nad nieletnim w celu przeciwdziałania jego dalszej 
demoralizacji i przestępczości, a także stwarzania dla niego odpowiednich warun-
ków, które umożliwią mu powrót do normalnego życia (preambuła u.p.n.), co 
odbywa się przez wychowawczo-resocjalizacyjne, diagnostyczne, profilaktyczne 
i kontrolne działania kuratora skierowane na nieletniego (art. 1 u. o k.s.).

Nadzór kuratora sądowego jest tą formą pracy, w której kurator realizuje 
orzeczenia sądowe, wykonując w ich toku zadania przewidziane przez ustawę 
o kuratorach sądowych. Tadeusz Jedynak i Krzysztof  Stasiak (2008, s. 395) 
wskazują, że „rodzaj i charakter działań podejmowanych przez kuratora w nad-
zorze jest wyznaczony – z jednej strony – przez kategorię osób, do których są 
one adresowane, a z drugiej przez cel, jakiemu ma służyć zastosowanie nadzoru. 
Najogólniej rzecz ujmując – można przyjąć, że celem nadzoru jest udzielenie 
podopiecznemu sądu pomocy i wsparcia w wyjściu z sytuacji, która doprowa-
dziła do ingerencji sądu w jego życie”.

Każda z możliwości stosowania nadzoru będzie w pewnym stopniu determi-
nowała zakres działań wychowawczych kuratora wobec nieletniego i jego oto-
czenia, który może mieć tu charakter wielowymiarowy właśnie ze względu na 
sytuację życiową, w jakiej znalazł się nieletni. Stosowanie różnorodnych sposo-
bów oddziaływania będzie zawsze w pierwszej kolejności odbywało się w opar-
ciu o znaczące regulacje prawne, które będą jednocześnie wpływać na ogólną 
procedurę postępowania w nadzorze. Jednak to wychowawczo-resocjalizacyjna 
strona nadzoru stanowi istotne zadanie do wypełnienia. Jej efektywna realiza-
cja, wraz z wykonywaniem pozostałych zadań przewidzianych w art. 1 ustawy 
o kuratorach sądowych oraz w preambule ustawy o postępowaniu w sprawach 
nieletnich może odbywać się tylko wtedy, gdy kurator posiada odpowiednie 
kompetencje i umiejętności będące dla niego podstawą do oddziaływania na 
nieletniego dla osiągnięcia tego celu. Wyrażają się one w posiadaniu należytego 
przygotowania kuratora do swojej pracy pod względem znajomości odpowied-
nich metod, które powinien on skutecznie stosować w praktyce, aby zwiększyć 
efektywność oddziaływań resocjalizacyjnych na nieletniego. 

Aneta Paszkiewicz (2006, s. 91) podkreśla, że „działalność resocjalizacyjna jest 
specyficzną odmianą wychowania, która obejmuje zarówno świadomie kierowane 
procesy wychowawcze, jak i liczne czynniki istotne dla przebiegu tych procesów. 
Praca resocjalizacyjna z młodzieżą może przybierać różnorodne formy i metody, 
najważniejsze jest jednak, aby mogła się ona odbywać w środowisku, w którym 
nastąpiło wykroczenie bądź demoralizacja. Wtedy bowiem oddziałuje się na jed-
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nostkę nieprzystosowaną, ale również (pośrednio) na środowisko, w którym ona 
przebywa. Nadzór kuratora spełnia te wymogi i dlatego stanowi jeden z najbar-
dziej pożądanych środków stosowanych w resocjalizacji nieletnich”.

Jak pokazuje to praktyka w polskim systemie kurateli sądowej, oddziaływa-
nia kuratorów wobec nieletnich można ulokować w którymś z trzech przed-
stawionych przez Lesława Pytkę (2008) modeli, do których zalicza się model 
kurateli kontrolno-represyjnej, model opiekuńczo-kontrolny oraz model wy-
chowujący oparty na metodzie case-work.

Ostatni z nich staje się współcześnie najbardziej oczekiwanym systemem pra-
cy z nieletnim w kurateli sądowej. Kurator podejmuje się w nim takich czynności, 
które przyczynią się do wywołania pozytywnych i trwałych zmian w sferze moty-
wacji i postaw nieletniego. Istotą modelu wychowującego jest stwarzanie nowych 
kształcących sytuacji i włączanie w nie podopiecznego. Kurator oddziałuje tu na 
nieletniego w uczący i psychologiczny sposób, co może świadczyć o terapeutycz-
no-opiekuńczym charakterze omawianego modelu, zawierającego się przez to 
jeszcze ściślej w metodzie indywidualnych przypadków (L. Pytka, 2008).

Ostrihanska i Greczuszkin (2005, s. 42) zauważają, jak trudno jest ująć poję-
cie metody pracy z indywidualnym przypadkiem w jedną krótką definicję, która 
przedstawiłaby jej istotę, dlatego odwołują się do definicji Bowersa, który twier-
dzi, że metoda ta „jest sztuką, w której wiedza życiowa i nauka o człowieku 
oraz środowisku, a także umiejętność obcowania z ludźmi – są użyte w celu 
zmobilizowania sił w jednostce i odpowiedniej pomocy w społeczeństwie dla 
ulepszenia wzajemnego przystosowania się jednostki i środowiska”.

Zgodnie z powyższą definicją kurator prowadzi dwutorowy proces wycho-
wawczy, który z jednej strony dotyczy podejścia do podopiecznego i nawiązania 
z nim wzajemnej indywidualnej relacji, a z drugiej strony jest nawiązywaniem 
relacji z otoczeniem, które może być włączone w oddziaływanie wychowawcze. 
Wzajemność oddziaływań kuratora i nieletniego stanowi istotny element case-
-worku, w którym oba podmioty mogą wzajemnie wpływać na siebie, współ-
działając w podejmowanych decyzjach i rozwiązywanych problemach.

Elementarnym aspektem pracy z indywidualnym przypadkiem jest stosunek 
kuratora do nieletniego jako do człowieka znajdującego się w potrzebie. Zda-
niem Ostrihanskiej i Greczuszkin (2005, s. 43) „sposób sprawowania kurateli 
nie zależy od czynu, jaki popełniła osoba oddana pod nadzór, ale od jej proble-
mów i potrzeb (…). Są to osoby żyjące w różnych środowiskach, o różnorod-
nych problemach, odpowiadające w różny sposób na zmieniające się wyzwania 
życia. Wymagają one zindywidualizowanych metod postępowania, zmieniają-
cych się w zależności od ich aktualnych potrzeb i ulegającej zmianom sytuacji”. 
Dlatego istotne staje się indywidualne podejście do tych osób.

Rozważania dotyczące nadzoru kuratora nad nieletnim ukazują dwuwymia-
rowość tego środka wychowawczego. Z jednej strony kurator w postępowaniu 
wobec nieletniego jest rozliczany z wypełnianych przez siebie obowiązków, któ-
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re nałożyły na niego przepisy prawne czy orzeczenie sądu oparte na tych prze-
pisach, z drugiej strony kurator jest powołany do wychowawczego oddziały-
wania na podopiecznego, który potrzebuje indywidualnego podejścia, aby móc 
pokonać w konstruktywny sposób zaistniałe trudności życiowe. Ważne jest to, 
że oba podejścia nie wykluczają się wzajemnie. Kurator, łącząc je w nadzorze 
nad nieletnim, musi wykazywać się szerokim zakresem kompetencji i umiejęt-
ności, aby przyczynić się do osiągania większej efektywności, której końcowym 
wyznacznikiem będzie resocjalizacja nieletniego. W niej zawiera się oczywiście 
wiele innych wskaźników, które będą potwierdzać zakres efektywności. 

Rozważania na temat efektywności pracy kuratora rodzinnego podejmuje 
w szerokim aspekcie Opora (2006). Porusza on kwestię kryteriów, na podstawie 
których można oceniać skuteczność resocjalizacji. Jej podstawowym wskaźni-
kiem w kryminologii jest brak powrotności do przestępstwa. Autor podkreśla, że 
stanowi to jednak trudną w weryfikacji przesłankę, ponieważ o ile można spraw-
dzić, czy wobec nieletniego są orzekane jakiekolwiek środki wychowawcze lub 
poprawcze, o tyle nie ma możliwości przekonania się, czy nieletni po zakończeniu 
postępowania sądowego i upływie dłuższego czasu będzie faktycznie funkcjono-
wał zgodnie z powszechnie obowiązującymi normami. Na pozytywną zmianę 
zachowań nieletniego wpływa w końcu nie tylko jakość prowadzonego nadzoru, 
ale także uwarunkowania środowiskowe, w jakich się to odbywa. Nieletni przeby-
wając w środowisku oddziałującym na niego w negatywny sposób, jest narażony 
na powrót do zachowań związanych z demoralizacją, co ma miejsce także po 
zakończeniu nadzoru. Nie można jednak skreślać nadzoru kuratora jako nieefek-
tywnego środka pracy z nieletnim, ponieważ możliwości wychowawczego od-
działywania w nim są bardzo duże, a ich odpowiednie stosowanie może wpłynąć 
na osiągnięcie pozytywnych efektów procesu resocjalizacji.

Możliwość zbadania recydywy nieletnich po kilku latach od zakończenia 
nadzoru nad nimi stworzyłaby dużą szansę na usprawnienie pracy kuratorów 
sądowych i całego wymiaru sprawiedliwości, co mogłoby zwiększyć efektyw-
ność stosowania środka wychowawczego jakim jest nadzór. Opora (2006, s. 99) 
w dalszej części swojego opracowania wymienia ogólne kryteria, którymi moż-
na posłużyć się w badaniach nad skutecznością oddziaływań kuratora sądowe-
go. Zalicza do nich: 

 ▪ „ustąpienie niepożądanych symptomów,
 ▪ postęp w funkcjonowaniu społecznym i psychicznym oceniane przez 

obiektywnych obserwatorów (np. nauczycieli, sąsiadów),
 ▪ samopoczucie i zadowolenie z życia, o którym informuje sam nieletni,
 ▪ funkcjonowanie społeczne w opinii najbliższego otoczenia (rodzina),
 ▪ strukturę osobowości podopiecznego opartą na analizie klinicznej”.

Autor podaje jednak, że w praktyce badań nad efektywnością tego środ-
ka do najczęściej stosowanych wyznaczników należą, obok braku powrotności 
do przestępstwa, także „kontynuowanie nauki szkolnej, podjęcie pracy i odpo-
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wiednie wywiązywanie się z wynikających z niej obowiązków oraz odpowiednie 
pełnienie ról społecznych” (R. Opora, 2006, s. 101). 

To, jaka będzie efektywność tych działań, zależy zarówno od kuratora, jak 
i nieletniego, a także od szeregu uwarunkowań, przy których zaistnieniu te dzia-
łania są podejmowane. Najogólniej mówiąc, od kuratora wymaga się, aby po-
siadał szeroki zakres kompetencji, których umiejętne wykorzystanie przyczyni 
się do skutecznego oddziaływania na podopiecznego, natomiast od nieletnie-
go wymaga się poprawy swojego zachowania i przemiany swoich postaw, wraz 
z przyjęciem powszechnie obowiązujących norm. Tylko współpraca obu stron 
może przynieść oczekiwane wyniki. Istotne staje się systematyczne badanie 
efektów pracy kuratora, ponieważ stwarza to możliwość sprawdzenia tego, czy 
skuteczność podejmowanych przez niego działań jest wysoka. Nawiązując do 
kryteriów efektywności wymienionych przez Oporę, warto podkreślić, że duży 
nacisk w badaniu rezultatów pracy kuratora powinno się położyć na pozna-
wanie opinii osób, wobec których prowadzi on swoje oddziaływania, czyli po-
znawaniu tego, jak postrzegają one pracę z kuratorem, nie pomijając przy tym 
oczywiście badania sytuacji tych osób i wszelkich komponentów związanych 
z nimi w trakcie trwania nadzoru oraz po jego zakończeniu. Tak przeprowa-
dzone badania pozwalają dopiero w rzetelny sposób zagłębić się w zagadnienie 
skuteczności pracy kuratora, nie tylko poprzez poznawanie opinii samych ku-
ratorów, co często ma miejsce we współczesnych badaniach, ale przede wszyst-
kim, jak było to zaznaczone, poprzez docieranie do nieletnich i badanie tego, 
czy dzięki pomocy kuratora zinternalizowali w swoim życiu powszechnie obo-
wiązujące normy moralno-prawne. W przypadku niskiej efektywności należy 
poszukiwać rozwiązań, których wdrożenie podniosłoby jakość działań kurato-
ra, natomiast w przypadku wysokiej – wzmacniać i promować obecne rozwią-
zania, aby w dalszym ciągu przyczyniały się do efektywnej pracy.

Próbą odpowiedzenia na powyższą potrzebę zwiększania skuteczności pra-
cy kuratora były badania własne przeprowadzone w celu poznania tego, jaka 
jest i w czym się przejawia efektywność pracy zawodowego kuratora rodzinne-
go w nadzorze nad nieletnim.

W badaniach wzięto pod uwagę kilka istotnych czynników, od których za-
leżała skuteczność pracy kuratora z nieletnim: sytuację nieletniego przed ob-
jęciem nadzorem, przygotowanie zawodowe kuratora, stosunek i motywację 
kuratora do pracy, częstotliwość spotkań z nieletnim, częstotliwość oddziały-
wania kuratora na środowisko nieletniego, model pracy z nieletnim w nadzo-
rze, uczenie nieletniego przydatnych umiejętności, zawiązujące się pomiędzy 
kuratorem i nieletnim relacje, obowiązki wykonywane przez kuratora, a także 
czynniki mogące wpływać na działania kuratora. Oceny efektywności nadzoru, 
uwzględniając powyższe zależności, dokonano przy zbadaniu nastawienia nie-
letnich do poszczególnych aspektów pracy kuratora, obecnej sytuacji nieletnich, 
ich stosunku do swojego życia czy zakresu respektowanych społecznie norm.



180 Mateusz Jaszczuk

W przeprowadzeniu badań posłużono się metodą ankiety i jej standardowym 
narzędziem, którym był kwestionariusz ankiety, stworzony w celu zgromadze-
nia niezbędnych do badań informacji. Kwestionariusz ankiety został sporzą-
dzony w dwóch rodzajach egzemplarzy, z których pierwszy przeznaczono dla 
zawodowych kuratorów sądowych do spraw rodzinnych i nieletnich, a drugi dla 
nieletnich będących pod nadzorem kuratora i osób, które już nie są objęte tym 
środkiem. Badani wypełniali kwestionariusz anonimowo.

Do stworzenia próby badawczej, do której włączono dwie powyższe ka-
tegorie osób, zastosowano dobór celowy. Podstawowym kryterium doboru 
osób w pierwszej grupie badawczej była wykonywana przez te osoby praca 
w zawodzie kuratorów sądowych do spraw rodzinnych i nieletnich. Ponadto 
oczywistym wyznacznikiem był także sprawowany, w ramach pełnienia swoich 
funkcji, nadzór nad nieletnim, co jest nieodłączne dla pracy kuratora. Główny-
mi kryteriami, jakie przyjęto w drugiej grupie badawczej, był orzeczony przez 
sąd rodzinny nadzór kuratora nad nieletnimi (obecnie lub w przeszłości) oraz 
płeć, zgodnie z którą wybrano wyłącznie chłopców. Tu można wyróżnić dwie 
podgrupy: do jednej z nich należeli nieletni, których dobór był pochodną do-
boru kuratora, co znaczy, że kurator sam decydował, na którym z nieletnich 
chłopców przeprowadzić kwestionariusz ankiety; do drugiej podgrupy należeli 
nieletni przebywający w domu dziecka, których dobrano przy pomocy pracu-
jącego tam wychowawcy. W celu wyjaśnienia należy zaznaczyć, że część osób 
z domu dziecka nie miała w chwili badań orzeczonego nadzoru kuratora, ale 
była nim objęta w przeszłości. Pomimo tego, że te osoby prawnie były trakto-
wane jako małoletni, to w celu ujednolicenia nazewnictwa całej drugiej grupy 
potraktowano ich jako nieletnich, co ułatwiło analizę i interpretację wyników 
badań. Podstawą do tego stał się sprawowany obecnie lub w przeszłości nadzór 
kuratora nad nimi w postępowaniu o demoralizację lub czyny karalne.

Badania przeprowadzono we wrześniu 2010 roku. W przypadku kuratorów 
sądowych i nieletnich, którym dostarczyli oni ankiety, badania wykonano w Są-
dzie Okręgowym w Krakowie. Kuratorzy otrzymali po jednym egzemplarzu 
kwestionariusza dla siebie i jednym dla nieletniego, nad którym sprawowali nad-
zór (po 30 egzemplarzy dla każdej z grup). Pozostałych nieletnich przebadano 
w jednym z domów dziecka w Krakowie. Byli nimi wychowankowie, którzy 
mieli orzeczony lub uchylony nadzór kuratora sądowego (łącznie 15 osób). Po 
zliczeniu otrzymanych egzemplarzy i sprawdzeniu poprawności wypełnionych 
odpowiedzi, w badanych grupach pozostano przy kwestionariuszach 30 kura-
torów i 40 nieletnich.

Kwestią, od której należy zacząć omawianie zebranych wyników, jest sytua-
cja nieletnich przed objęciem nadzorem. To, z jaką sytuacją nieletniego spotka 
się kurator, będzie determinowało zakres i formę podejmowanych przez nie-
go działań. Czasami kurator może się spotykać z tzw. „trudnym przypadkiem 
nieletniego”, więc osiąganie zamierzonych rezultatów pracy może wymagać 
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większej ilości czasu lub stosowania innych niż dotychczas środków. Nieletni, 
którzy zostali objęci badaniami, doświadczyli w swoim życiu bardzo złożonych 
problemów, często występujących jednocześnie. Pochodzili najczęściej z rodzin 
rozbitych (53,50% z wybieranych odpowiedzi), o trudnej sytuacji materialnej 
(45,00%), w których miało miejsce nadużywanie alkoholu (45,00%) i inne za-
chowania świadczące o dysfunkcjonalności tych rodzin, co mogło w znacznym 
stopniu przyczynić się do jakości funkcjonowania społecznego nieletnich, któ-
rzy przejawiali zachowania świadczące o ich niedostosowaniu społecznym. To 
wszystko z pewnością stanowiło dla kuratora uwarunkowanie podejmowanych 
przez niego działań i ich końcowego rezultatu. Nie można jednak efektów pracy 
kuratora uzależniać jedynie od zachowań nieletniego i jego sytuacji. Nie mogą 
one usprawiedliwić niskiej skuteczności działań, ponieważ zależy ona także od 
samego kuratora, jego przygotowania do pracy i oddziaływania adekwatnego 
do potrzeb nieletnich.

Sami kuratorzy wysoko oceniają jakość wykonywanego przez siebie zawodu. 
Przyznają w ponad połowie (63,30% kuratorów), że nadzór jest efektywną for-
mą resocjalizacji nieletniego. Jak pokazały to badania, kuratorzy są przekonani 
o posiadaniu przez siebie właściwych kompetencji (86,67% uważa się za kom-
petentnych, ale się dokształca; 13,33% uważa się za kompetentnych i się nie 
dokształca), a ich motywacja do pracy jest wzorowa (90,00% kieruje się w niej 
wartościami, które można określić jako pozytywne czy ideowe). Jeżeli mają ta-
kie przeświadczenie, nie można mieć w tym wypadku zastrzeżeń do wymagania 
od kuratorów tego, aby ich praca była wykonywana dobrze, oczywiście należy 
uwzględniać także pewne ograniczenia.

Spotkania kuratora z nieletnim były jedną z kwestii, którą badano w dalszej 
kolejności. Odbywały się stosunkowo rzadko, bo miały miejsce najczęściej raz 
w miesiącu (zaznaczało tę odpowiedź 66,67% badanych kuratorów i 62,50% 
nieletnich). Jeżeli częstotliwość spotkań jest tak niska, trudno mówić o tym, że 
nieletni po jednym z takich spotkań zapamięta wszystko, co radził mu kurator 
i przez następny miesiąc będzie samodzielnie nad sobą pracował, osiągając za-
mierzone przez kuratora cele. To jest praktycznie niemożliwe. Częstsze spotka-
nia nie były praktykowane przez kuratora bądź to z powodu obciążeń związa-
nych z wykonywaniem innych nadzorów i pozostałych obowiązków (wszyscy 
kuratorzy zaznaczyli, że w czasie trwania badań mieli pod swoim nadzorem 
ponad 100 podopiecznych), bądź to z racji, że nieletni nie chciał się spotykać 
częściej (60,00% nieletnich uważa, że częstsze spotkania z kuratorem nie wpły-
nęłyby pozytywnienie poprawę ich zachowań). Nie stwarza to możliwości do 
skutecznego oddziaływania na nieletniego. Należy jednak podkreślić, że częst-
sze spotkania nie zawsze mogłyby być związane z osiąganiem lepszych rezulta-
tów, bo zależą one w istocie od jakości spotkań. Trudno w tym wypadku mówić 
w ogóle o jakości, jeżeli ogranicza się ona tylko do rzadkich spotkań.
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Istotne dla osiągania zamierzonych celów w nadzorze powinny być także 
działania podejmowane w środowisku nieletniego – rodzinie, szkole, grupie 
rówieśniczej. Najczęściej kurator współpracował z rodzinami nieletnich (100% 
kuratorów zaznaczyło odpowiedź zawsze, gdzie w opinii nieletnich było w tym 
wypadku 57,50%; 32,50% nieletnich wytypowało tu odpowiedź często). Bio-
rąc pod uwagę przejawy patologii, które miały miejsce w rodzinach nieletnich, 
ukierunkowanie działań kuratora było tu słuszne, podobnie jak w przypadku 
szkoły, choć tam oddziaływanie odbywało się w mniejszym stopniu (możli-
wość zawsze wybrało 30,00% kuratorów i 20,00% nieletnich, natomiast często 
56,67% kuratorów i 35,00% nieletnich; podobnie 35,00% nieletnich wytypo-
wało, że kurator ze szkołą współpracował czasami, gdzie w opinii kuratorów 
było to tylko 10,00%). Nie można natomiast tego stwierdzić w przypadku grup 
rówieśniczych. Te dla nieletnich stanowią jeden z głównych punktów odniesie-
nia. W nich często kształtują się ich poglądy i zachowania. W opinii nieletnich 
to właśnie koledzy byli dla większości z nich przeszkodą w rozwijaniu dobrych 
zainteresowań (52,50% nieletnich). Kurator jednak oddziaływał najrzadziej na 
to środowisko (43,33% kuratorów czasami, 33,33% rzadko; 67,50% nieletnich 
stwierdziło, że nigdy). Różne mogą być tego przyczyny – wynika to albo z braku 
czasu na omawiane działania, albo z ograniczeń w dotarciu do tych grup. Stano-
wi to dla kuratora duże wyzwanie, lecz bez uwzględnienia tych działań w swojej 
pracy, osiąganie zamierzonych celów resocjalizacyjnych jest utrudnione.

Biorąc pod uwagę niską częstotliwość spotkań kuratora z nieletnim i zakres 
podejmowanych działań w środowisku, nie dziwi fakt, że kuratorzy w swojej 
pracy nie stosują wobec podopiecznych w dużym stopniu modelu wychowują-
cego, opartego na metodzie case-work (23,33% deklaruje pracę tą metodą). Case-
-work jest praktykowana stosunkowo rzadko, a zgodnie z założeniami powinna 
przynosić najbardziej pożądane efekty. Dlatego tak istotne jest badanie tego, 
czy kuratorzy w swoich działaniach stosują tę metodę, aby poprzez ukazywanie, 
jak niski jest procent praktykujących ją, zachęcać kuratorów do pogłębiania 
swojej wiedzy w tej tematyce oraz stwarzać im możliwość do dogodnego stoso-
wania jej w pracy z nieletnim. Większość kuratorów zadeklarowała, że pracuje 
w oparciu o model kontrolno-opiekuńczy (70,00%), co w przypadku omówio-
nych poprzednio aspektów jest zrozumiałe. Ten model jest najbliższy ich pracy, 
choć z pewnością nie jest realizowany we wszystkich swoich założeniach. Przy-
kładem może być szeroki zakres oddziaływań na nieletniego i jego środowisko 
wychowawcze, co przez badanych kuratorów ogranicza się głównie do rodziny, 
w mniejszym stopniu do szkoły, a najmniejszym do rówieśników nieletniego. 
Działania kuratorów, w formie aktywnej opieki połączonej z kontrolą, mogą 
przynosić tu oczekiwane rezultaty wyłącznie w przypadku zmiany zachowań 
nieletniego przy współpracy z rodziną czy szkołą. Nie stanowi to jednak roz-
wiązania, które byłoby najbardziej potrzebne, czyli zmiany nie tylko zachowań 
nieletniego, ale także jego motywacji i postaw, co byłoby możliwe przy pracy 
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w modelu wychowującym. Analiza tych wniosków doprowadza do stwierdze-
nia, że poprzez niską częstotliwość w stosowaniu przez kuratora metody case-
-work, nadzór nie jest skutecznym środkiem do pracy z nieletnim.

Potwierdzają to szczególnie wnioski dotyczące badań nad uczeniem nie-
letnich przez kuratorów poszczególnych umiejętności, a także form pomocy, 
której kuratorzy udzielili nieletnim. Warto tu podkreślić, że uczenie tych umie-
jętności nieletnich powinno być bardzo ważnym zadaniem jakie ma do wypeł-
nienia kurator, ponieważ dzięki temu, swoimi działaniami nie będzie wpływał 
on wyłącznie na sferę zachowań podopiecznych, ale, co jest bardziej istotne, bę-
dzie starał się zmieniać ich sposób myślenia, a wpływ na przekonania nieletnich 
w rezultacie znajdzie swoje odzwierciedlenie w ich pozytywnych zachowaniach. 
Zadanie to realizowane było jednak w bardzo wąskim zakresie. Z uzyskanych 
danych wynika, że odpowiedzią, która była wybierana najczęściej w zbliżonym 
wymiarze w obu grupach badanych było uczenie umiejętności kontrolowania 
swoich zachowań oraz przewidywania skutków własnego zachowania (kurato-
rzy w 76,67% twierdzili, że uczyli nieletnich tej umiejętności, co potwierdziło 
67,50% nieletnich). Do innych odpowiedzi, które wybierano z podobną często-
tliwością, należały proszenie o pomoc i udzielanie pomocy (23,33% kuratorów 
i 30,00% nieletnich) oraz zachowywanie kulturalnej postawy w rozmowie z in-
nymi (36,67% kuratorów i 32,50% nieletnich) – pomimo tego, że odpowiedzi 
są zbliżone do siebie, faktem jest to, że tych umiejętności uczono stosunkowo 
rzadko, bo nie wybrała ich nawet połowa respondentów dla każdej z grup. We 
wszystkich możliwych odpowiedziach dotyczących przedstawionych umiejęt-
ności, poza jedną, wybory kuratorów, zgodnie z którymi mieliby uczyć danej 
sprawności swoich podopiecznych, przekraczały procentowo wybory nielet-
nich. Najwyraźniej tę rozbieżność widać w trzech przypadkach: umiejętności 
rozwiązywania problemów (93,33% kuratorów, 32,50% nieletnich), umiejętno-
ści myślenia twórczego, szukania różnych wyjść z trudnej sytuacji i wybierania 
lepszych rozwiązań (66,67% kuratorów, 27,50% nieletnich) oraz umiejętności 
krytycznego oceniania własnego postępowania (80,00% kuratorów, 35,00% 
nieletnich). Tym, co dodatkowo w pewnym stopniu neguje oświadczenia kura-
torów odnośnie podejmowanych działań wobec nieletnich, jest 20,00% nielet-
nich, którzy stwierdzili, że kuratorzy nie nauczyli ich żadnych z wymienionych 
w pytaniu umiejętności.

W przypadku form pomocy udzielanej nieletnim przez kuratorów wynikło, 
że najczęstszą formą była pomoc w problemach związanych ze szkołą (62,50% 
nieletnich oświadczyło, że kurator pomógł im w tym wymiarze). W przypad-
ku pozostałych możliwości odpowiedzi część nieletnich przyznała, że kurator 
pomógł stać się im lepszym człowiekiem oraz że pomógł im w konflikcie z ro-
dziną (po 30,00% nieletnich). Stosunkowo niski procent nieletnich otrzymało 
pomoc związaną z podjęciem pracy lub praktyki oraz z rozwinięciem zainte-
resowań (po 10,00%). Niewiele większa liczba nieletnich (25,00%) otrzymała 
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pomoc związaną z zerwaniem z kolegami, którzy mieli na nich zły wpływ. Po-
jawiła się także jedna odpowiedź, w której nieletni napisał, że kurator pomógł 
mu „wejść do domu dziecka”. Należy również zaznaczyć, że 17,50% badanych 
nieletnich stwierdziło, że nie otrzymało od kuratora żadnej z wymienionych 
form pomocy.

Można więc przypuszczać, że nadzór kuratora ograniczał się wyłącznie do 
kontrolowania zachowań nieletniego i sporadycznych przypadków udzielenia 
pomocy, nie koncentrował się natomiast na nauczeniu go przydatnych spraw-
ności, które mogłyby wpłynąć korzystnie na zmianę jego nastawień i motywacji. 
Zgodnie z założeniami cechującymi umiejętności, o które pytano, ich uczenie 
powinno wpływać na zmianę myślenia nieletnich, wytworzenie zdolności do 
konstruktywnej refleksji nad własnymi emocjami i zachowaniem. Jednak praca 
kuratora koncentrowała się na tym w małym stopniu, a znaczenia nabierała 
wyłącznie zmiana zachowań.

Jeżeli chodzi o zawiązujące się pomiędzy kuratorem a nieletnim relacje, to 
ich obraz z pewnością powinien przenosić się na jakość całej pracy. Z badań 
jednak nie wynikła jednoznaczna odpowiedź na to, czy omawiane relacje są do-
bre, czy też złe. Powstała tu pewna rozbieżność. Z jednej strony, jakość relacji 
w opinii nieletnich w zakresie przestrzegania przez kuratora omawianych zasad 
była stosunkowo niska, z drugiej strony ich opinia wpłynęła pozytywnie na jej 
ocenę w przypadku pozostałych kwestii dotyczących spotkań.

Wyniki dotyczące powyższych wniosków obrazują to następująco. Najbar-
dziej zbliżony zakres procentowy miała akceptacja (kuratorzy w 46,67% stwier-
dzili, że akceptowali swoich podopiecznych, co potwierdziło 45,00% z nich). 
Najwięcej kuratorów zaznaczyło zasadę kompleksowego traktowania (76,67%), 
lecz tylko część nieletnich (37,50%) przyznało, że kurator interesował się nimi 
w różnych dziedzinach ich życia. Najwięcej nieletnich przyznało, że kurator 
kierował się zasadą współuczestnictwa (65,00%). Kuratorzy natomiast przy tej 
możliwości odpowiedzi przyznali w połowie (50,00%), że stosowali tę zasadę, 
będąc gotowym do pomocy swoim podopiecznym i wspierając ich. Stosun-
kowo rzadko w obu grupach zaznaczono zasadę dotyczącą nawiązania wię-
zi emocjonalnej i utrzymania bliskiego kontaktu (17,50% nieletnich, 26,67% 
kuratorów). Największą rozbieżność w zaznaczonych odpowiedziach widać 
w przypadku zasady indywidualizacji – traktowaniu nieletniego jako kogoś wy-
jątkowego (56,67% kuratorów, 7,50% nieletnich). Odpowiedź, która mówiła 
o nieprzejawianiu wobec nieletniego żadnej z omawianych zasad, zaznaczyło 
15,00% nieletnich. We wszystkich zasadach, poza zasadą współuczestnictwa 
przekonanie kuratorów o stosowaniu ich było wyższe od dostrzegania tego 
działania przez nieletnich.

Jak zaznaczono wcześniej, ocena nadzoru kuratora podniosła się w świet-
le odpowiedzi nieletnich w kolejnych pytaniach. Kurator w opinii większości 
był przyjacielski (45,00% z wybieranych odpowiedzi) i wymagający (60,00%), 
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chwalił ich za dobre zachowanie (47,50% nieletnich wybrało odpowiedź zdecy-
dowanie tak, 37,50% raczej tak), stwarzał możliwość zgłaszania mu swoich po-
trzeb (35,00% zdecydowanie tak, 30,00% raczej tak), a same spotkania odbywa-
ły się w przyjemnej atmosferze (30,00% zdecydowanie tak, 45,00% raczej tak). 
Nie można jednak wykluczać tych przypadków nieletnich, którzy nie spotkali 
się z takim obrazem kuratora, co potwierdzają także otwarte wypowiedzi nie-
letnich, w których nieletni wypowiadali się o kuratorach w negatywny sposób. 
Świadczy to o tym, że kuratorzy nie zawsze byli tacy, jak określa ich większość 
badanych nieletnich. Wszystko zależało od tego, o jakie kwestie pytano. Na 
przykład kurator w opinii nieletnich mógł być przyjacielski i stwarzać możli-
wość zgłaszania mu swoich potrzeb, ale nie nawiązywał z podopiecznymi więzi 
emocjonalnej i nie traktował ich jak wyjątkowych osób.

Efektywność pracy jest więc w tym przypadku pojmowana dwuaspektowo. 
Pomimo że kurator przyjmował w stosunku do większości nieletnich satysfak-
cjonującą ich postawę, to większość realizowanych przez niego podstawowych 
zasad była oceniona przez nich stosunkowo nisko. Może to świadczyć o tym, 
że kurator w perspektywie nieletnich był ogólnie przyjacielską i otwartą osobą, 
wymagającą i chwalącą za dobre zachowania, a spotkania z nim były przyjemne. 
Jednak w przypadku konkretnych działań wynikających z zasad pracy, o które 
zapytano nieletnich, nie wywiązywał się z nich w oczekiwanym stopniu. Praca 
kuratora pod względem efektywności ponownie więc ograniczała się wyłącznie 
do niektórych aspektów, w tym wypadku uznanych za mniej ważne w stosunku 
do wymaganych zasad.

Omówione powyżej wnioski charakteryzują w pewnym stopniu najczęściej 
stosowany nadzór kuratora nad nieletnim. Jest to obraz, który efektywność 
pracy kuratora przedstawia w większości w negatywnym świetle. Przebieg opi-
sanych działań mógł pośrednio lub bezpośrednio wpłynąć (bądź też nie) na 
obecną sytuację badanych. Nie ma możliwości sprawdzenia faktu, że to akurat 
nadzór kuratora i podejmowane w jego zakresie działania przyczyniły się do 
poprawienia sytuacji nieletnich. Można jednak przypuszczać, że gdyby nie nad-
zór, to sytuacja ta byłaby znacznie gorsza. Należy więc przyjąć, że praca kurato-
ra przyczyniła się do niej w mniejszym bądź większym stopniu. 

Obraz sytuacji nieletnich, przy powyższym założeniu, wyraźnie podnosi 
opinię na temat efektywności pracy kuratora z nieletnim w nadzorze. Wyraża 
się to przede wszystkim w negatywnych zachowaniach i odczuciach nieletnich, 
których badani nie przejawiali w dużym stopniu, a w porównanych przypad-
kach zachowań wyraźne jest to, że zmalały one znacznie albo nie miały już 
miejsca. Otrzymane wyniki pokazują, że najczęściej nieletni dostrzegali w sobie 
w trakcie trwania badań lenistwo (47,50% z wybieranych odpowiedzi), bun-
towanie się (25,00%) oraz wagarowanie (20,00%). Pozostałe zachowania i od-
czucia zaznaczali nieliczni badani, którzy dla danej możliwości odpowiedzi nie 
przekraczali 10% z ogółu. 17,50% badanych stwierdziło, że nie dostrzega w so-
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bie żadnych z podanych zachowań i odczuć. W porównaniu zachowań przed 
nadzorem i w trakcie trwania badań, liczba niektórych z nich znacznie spadła. 
Widać to wyraźnie w przypadkach uczęszczania na wagary (72,50% uczęsz-
czało przed orzeczeniem nadzoru, 20,00% w trakcie trwania badań), sięgania 
po alkohol (32,50% przed, 7,5% w trakcie), zachowań agresywnych (25,00% 
przed, 10,00% w trakcie) oraz ucieczek z domu (18,50% przed, 0% w trakcie).

Można więc stwierdzić, że nieletni przestrzegali społecznych norm w szero-
kim zakresie. Oprócz zmiany ich zachowań, cennym argumentem dla podniesie-
nia efektywności nadzoru stały się odpowiedzi połowy badanych w tej grupie, 
którzy uznali swoją przeszłość za niekorzystną i wymagającą zmiany (27,50% 
nieletnich wybrało zdecydowanie tak, 27,50% raczej tak), a także fakt, iż więk-
szość badanych nieletnich poprawa zachowań motywowała do dalszej pracy 
(47,50% zdecydowanie tak, 45,00% raczej tak). W porównaniu z poprzednimi 
wnioskami, z których wynikało, że sfera zmiany postaw i motywacji nieletniego 
była oceniana jako rzadki obszar oddziaływań kuratora, w tym miejscu staje 
się ona choć w małym stopniu częścią tych działań. Za osiągnięcie kuratora 
można uznać także ukształtowanie pozytywnego nastawienia nieletnich do na-
uki szkolnej obecnie i jej kontynuowania w przyszłości (55,00% zdecydowanie 
tak, 32,50% raczej tak), utrzymywanie dobrych relacji nieletnich z domem ro-
dzinnym (30% zdecydowanie dobre, 57,50% raczej dobre), aktywne spędzanie 
przez nich wolnego czasu (55,00% uprawiało sport), rozwijanie dobrych zain-
teresowań w grupie rówieśniczej (80,00%), zadowolenie z siebie i ze swojego 
życia (40,00% zdecydowanie tak, 52,50% raczej tak). Z powyższych danych, 
dotyczących ogólnego obrazu sytuacji nieletnich, można wysunąć wniosek, że 
przemawiają one na korzyść oceny pracy kuratora w nadzorze jako efektyw-
nego środka. Działania, które podejmował kurator, mogły przyczynić się do 
poprawienia zachowań nieletnich i ich ogólnej sytuacji.

Należy również wspomnieć na koniec, że kuratorzy w realizacji swoich obo-
wiązków nie napotykali większych trudności, co może świadczyć o tym, że byli 
dobrze przygotowani do wykonywanej przez siebie pracy. To, co ich zdaniem 
mogło najbardziej obniżać efektywność tej pracy, to rosnąca liczba podopiecz-
nych (96,67% kuratorów wybrało tę możliwość odpowiedzi) oraz biurokracja 
w sądach (66,67%), co zdecydowanie wpływało na wzrost obciążenia pracą 
kuratorów i podejmowania działań na pożądanym poziomie.

Na podstawie zebranych wniosków, które przedstawiono powyżej, możliwe 
stało się odpowiedzenie na główne pytanie postawione w badaniach. Tą od-
powiedzią jest stwierdzenie, że ocena efektywności pracy kuratora sądowego 
w nadzorze nad nieletnim zależy od tego, w jakim aspekcie będzie się ją roz-
patrywać, a to w dalszej kolejności będzie wskazywało na zakres, w którym ta 
efektywność się przejawia.

Jak widać, nie jest to jednoznaczna odpowiedź świadcząca o tym, że efek-
tywność pracy kuratora rodzinnego jest wysoka bądź niska. Przy analizie po-
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szczególnych wniosków można było zauważyć, że jej ocena zmieniała się. Moż-
na więc dla powyższego twierdzenia wyprowadzić dwa założenia.

Pierwszym jest to, że praca kuratora rodzinnego w nadzorze nad nieletnim 
nie jest skuteczną formą oddziaływań. To założenie potwierdzają: niska czę-
stotliwość spotkań kuratora z nieletnim, stosunkowo rzadkie oddziaływania 
na grupy rówieśnicze nieletnich, brak praktykowania modelu wychowującego 
opartego na metodzie case-work, a przede wszystkim niska skuteczność w na-
uczaniu nieletnich poszczególnych umiejętności intelektualnych i częste niewy-
wiązywanie się z zasad pracy w nadzorze.

Drugie założenie traktuje pracę kuratora rodzinnego w nadzorze nad nielet-
nim jako efektywną formę oddziaływań. Przejawia się to w poprawie zachowań 
nieletnich, ich pozytywnym stosunku do pracy nad sobą oraz satysfakcjonują-
cym obrazie obecnej sytuacji nieletnich wyrażającej się przykładowo w prakty-
kowaniu konstruktywnych zachowań i pozytywnego nastawienia do życia.

Powyższe dwa założenia pokazują pewien główny wniosek z otrzymanych 
badań. Tak jak praca kuratora z nieletnim nie była realizowana skutecznie 
w przypadku ogólnie określonego wpływu na przekonania i umiejętności nie-
letnich, tak można powiedzieć, że była skuteczna w przypadku zmiany zacho-
wań nieletnich na zgodne z obowiązującymi normami.

Uważam, że moje badania przyczyniły się w pewnym stopniu do ukazania 
stopnia i zakresu efektywności pracy kuratora z nieletnim w nadzorze. Prze-
prowadzone analizy i interpretacje stworzyły podstawę do wyciągnięcia wielu 
znaczących wniosków, które mogą stanowić wkład w badanie efektywności pra-
cy kuratora. Nadzór staje się współcześnie ważnym środkiem wychowawczym 
w resocjalizacji nieletnich i dlatego tak istotne jest ciągłe udoskonalanie wszyst-
kich działań, które prowadzone są w jego zakresie.

Biorąc pod uwagę duże obciążenie kuratorów liczbą podopiecznych, nad 
którymi sprawują nadzór, szeroki zakres wykonywanych obowiązków, a także 
pozostałe przeszkody w realizacji nadzoru na pożądanym poziomie, można 
uznać zmianę zachowań nieletnich i niektórych ich nastawień za zadowalają-
cą, a w tej perspektywie praca kuratora jest skuteczna. Należy jednak położyć 
większy nacisk na kształtowanie w nieletnich pozytywnych postaw i uczenie 
ich przydatnych umiejętności, dzięki którym będą mogli samodzielnie i kon-
struktywnie wpływać na swoje życie, co z perspektywy czasu będzie trwalsze 
i przyczyni się do całkowitego przystosowania nieletnich do obowiązujących 
w społeczeństwie norm.

Tym, co mogłoby wpłynąć na przemianę postaw nieletnich i ukształtowanie 
w nich zdrowego myślenia, byłoby podniesienie jakości oddziaływań kuratora. 
Ta jakość wyrażałaby się w zwiększeniu częstotliwości spotkań kuratora i nie-
letniego, włączeniu w obszar działań kuratora grup rówieśniczych, poprawieniu 
relacji, które zawiązują się pomiędzy kuratorem i nieletnim, przestrzeganiu przez 
kuratora podstawowych zasad pracy w nadzorze i stosowaniu metody case-work, 
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a także wyposażeniu kuratora w praktyczną wiedzę, dzięki której będzie mógł 
uczyć nieletnich umiejętności konstruktywnego decydowania o własnym życiu. 
Inaczej mówiąc, do opiekuńczo-kontrolnego charakteru nadzoru powinien do-
łączyć przede wszystkim jego wychowawczy wymiar, aby oddziaływać nie tylko 
na sferę behawioralną nieletnich, ale także na ich struktury poznawcze.

Wszystkie powyższe zmiany będą możliwe, jeżeli wpłynie się na wszelkie 
trudności, które stanowią przeszkodę w ich osiągnięciu. Istotne staje się tu od-
ciążenie pracy kuratorów sądowych poprzez zwiększenie liczby etatów na tym 
stanowisku, a także budowanie szerokiego systemu pomocy nieletniemu i jego 
rodzinie. Większa etatyzacja zawodu kuratora stwarza szansę na to, że nadzo-
ry będą prowadzone przez osoby dobrze do tego przygotowane, co powinno 
skutkować tym, że działania o wysokiej jakości będą kierowane przez kura-
torów do większej liczby podopiecznych. To przyczyni się także do sytuacji, 
w której pod jednego kuratora zawodowego będzie podlegało mniej nieletnich, 
dzięki czemu kurator, nieobciążony zbyt dużą ilością nadzorów, będzie mógł 
bardziej skoncentrować się na dokładnym oddziaływaniu na każdego ze swoich 
podopiecznych. Ważny staje się tu system pomocy nieletniemu. Kurator samo-
dzielnie nie poradzi sobie ze wszystkimi problemami, które są związane z jego 
podopiecznym. Tylko przy współpracy z instytucjami i organizacjami zajmują-
cymi się działaniami na rzecz osób niedostosowanych społecznie lub zagrożo-
nych tym zjawiskiem staje się możliwa efektywna praca na wysokim poziomie. 
Kuratorzy sądowi powinni odgrywać w tym zakresie dominującą rolę, jako ci, 
którzy koordynują tę współpracę i wyznaczają dla niej istotne cele – adekwatne 
do potrzeb nieletniego i sytuacji, w jakiej się znalazł. Kuratorzy powinni nie-
ustannie dążyć do podnoszenia jakości podejmowanych przez siebie działań 
– zarówno systemowych, jak i indywidualnych, aby praca w nadzorze jak naj-
częściej prowadziła do ponownego i całkowitego przystosowania nieletniego 
do życia w społeczeństwie.
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THE EFFECTIVENESS OF THE PROBATION 
OFFICER’S WORK

Abstract

The following article consists of  a theoretical and empirical analysis of  several 
phenomena related to the work of  a probation officer who supervises minors. The aim 
of  my research is to discern how effective the work of  a probation officer supervising 
minors is, and to find criteria of  this effectiveness. This evaluation is made in the 
context of  the influence of  the probation officer’s work to change the attitudes and 
behaviors of  the minor. An improvement in the minor’s behavior confirms a high 
effectiveness of  the probation officer’s work, whereas a lack of  improved beliefs and 
acquired competences indicate inadequate effectiveness. All the reflections undertaken 
in the article become an important response to the constant measurement of  the 
effectiveness of  the work of  a probation officer with the aim of  improving the quality 
of  actions undertaken during supervision so that the probation officer may more 
effectively help minors adapt to society.
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ODPOWIEDZIALNOŚĆ PORZĄDKOWA
I DYSCYPLINARNA SĄDOWEGO KURATORA
ZAWODOWEGO – O POTRZEBIE ZMIAN

Wstęp

Przeprowadzone badania postępowań dyscyplinarnych z trzydziestu okręgów 
sądów okręgowych, za okres od 2002 do 2011 roku, prowadzą do wniosku, że 
obecne uregulowania odpowiedzialności porządkowej i dyscyplinarnej ponoszo-
nej przez sądowych kuratorów zawodowych wymagają głębokich zmian m.in. 
poprzez dookreślenie zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej, katalogu kar – 
w tym określenia ich skutków i zasad wymierzania, regulacji dotyczącej instytucji 
rzecznika dyscyplinarnego, systemu sądownictwa dyscyplinarnego, a także prze-
biegu postępowania dyscyplinarnego. Na szczególną uwagę zasługuje pominię-
cie w dotychczasowym uregulowaniu etyki zawodowej, która stanowi podstawę 
odpowiedzialności dyscyplinarnej we wszystkich zawodach zaufania publicznego. 

Odpowiedzialność dyscyplinarna jest immanentnie wpisana w etykę zawo-
dową, nazywaną również deontologią – rozumianą jako zbiór zasad i norm 
etycznych regulujących uprawnienia i obowiązki określonego zawodu. Etyka 
zawodowa określa z jednej strony jak przedstawiciele określonego zawodu po-
winni postępować, z drugiej zaś – jak nie powinni1. Celem etyki zawodowej jest 
regulacja stosunków moralnych między profesjonalistą – kuratorem sądowym, 
a jego podopiecznymi. Regulacja ta konkretyzuje, uzupełnia i pogłębia normy 
etyki ogólnej, aby uzgadniać sprawność profesjonalną z obowiązującą w danej 
kulturze moralnością2. W istocie odpowiedzialność dyscyplinarną można po-
równać do odpowiedzialności karnej dostosowanej do potrzeb pewnej organi-
zacji. Jej celem jest dyscyplinowanie członków określonej grupy zawodowej do 
przestrzegania przyjętej deontologii. Czyny, które ją powodują mają różnorod-
ny charakter, poczynając od szeroko rozumianej dyscypliny pracowniczej, aż do 
zachowań wypełniających znamiona przestępstwa. W przypadku czynów naru-
szających zasady przyjętej etyki zawodowej, w odróżnieniu od przestępstw, nie 
jest możliwa precyzyjna typizacja deliktów dyscyplinarnych z uwagi na obiek-

1 R. Tokarczyk, Etyka prawnicza, Lexis Nexis, Warszawa 2011, s. 32.
2 R. Tokarczyk, Uwagi o kształtowaniu norm etyki prokuratora polskiego, „Prokurator” 2002, nr 1.
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tywną niemożność stworzenia pełnego katalogu zachowań zagrażających należy-
temu wykonywaniu obowiązków służbowych czy zachowania godności zawodu3.

Podstawą rozwiązywania sporów, w przypadku naruszenia zasad etyki przez ku-
ratorów sądowych, jest uchwalony przez Krajową Radę Kuratorów w dniu 6 maja 
2004 roku Kodeks etyki kuratora sądowego. Kodeks opiera się na fundamencie uznania 
wartości, godności i niepowtarzalności istoty ludzkiej, jej praw i obowiązków. Wy-
raża on poszanowanie dla sprawiedliwości, solidarności, równości i wolności. Jego 
celem jest sprzyjanie tym wartościom, pomoc w społecznej readaptacji i osiąganiu 
stabilizacji życiowej osób podlegających oddziaływaniu kuratora. Ponadto zawiera 
standardy postępowania z podopiecznymi i współpracownikami. Pozwala on na 
ocenę postępowania kuratora i uświadamia moralny wymiar jego pracy. 

Zasady ogólne Kodeksu kładą nacisk na profesjonalizm kuratora, jego kom-
petencje jako funkcjonariusza publicznego i pracownika wymiaru sprawiedli-
wości, a także stanowią wyraz troski o wizerunek kuratorskiej służby sądowej. 

Kurator powinien wykonywać swoje zadania zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego i określonymi w Kodek-
sie, a także z poszanowaniem praw i godności człowieka, uznając jego podmio-
towość oraz przestrzegając zasady równego traktowania. Wymienione zasady 
postępowania zaczerpnięte zostały z art. 30 Konstytucji RP, gdzie wskazuje się, 
że poszanowanie i ochrona godności człowieka, która stanowi źródło wolno-
ści i praw człowieka i obywatela jest obowiązkiem władz publicznych. Nacisk 
zaś na właściwy poziom wiedzy merytorycznej kuratora, wyrażony poprzez zo-
bowiązanie do pogłębiania wiedzy i doskonalenia umiejętności zawodowych, 
stanowi powtórzenie treści przepisu art. 10 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ku-
ratorach sądowych (Dz.U. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm. – dalej: u. o k.s.). 
Uzasadnieniem dla tego rozwiązania jest duży zakres autonomii kuratora, gwa-
rantowany przez ustawę, a potwierdzony art. 5 Kodeksu, gdzie zapisano, że 
kurator, realizując swoje ustawowe zadania, ma swobodę wyboru metod i środ-
ków oddziaływania, zgodnych z aktualnym stanem wiedzy z zakresu pedagogi-
ki, psychologii i resocjalizacji oraz pracy socjalnej. Kodeks określa także cechy 
osobiste kuratora, które w pewnym zakresie definiują nieostre pojęcie zawarte 
w przepisie art. 5 ust. 1 pkt 2 u. o k.s. dotyczące „nieskazitelności charakteru”, 
wymieniając wśród nich: postępowanie zgodne z zasadami uczciwości, honoru 
i szacunku dla innych osób oraz przestrzeganie dobrych obyczajów4. 

3 Por. W. Kozielewicz, Postępowanie dyscyplinarne jako jedna z gwarancji prawidłowości wykonywania zawodu, 
[w:] Etyka zawodów prawniczych w praktyce. Wzajemne relacje i oczekiwania, G. Borkowski (red.), Oficyna 
Wydawnicza Verba, Lublin 2012, s. 142.
4 Por. Postanowienie SN z dnia 18 stycznia 1933 r., K.Adw. 7/32, w którym SN stwierdza, że „przez 
osoby nieskazitelnego charakteru rozumieć należy nie tylko osoby nie karane za czyny hańbiące lub 
antyspołeczne, lecz posiadające ponadto kwalifikacje etycznie nieprzeciętne, bo nie dopuszczające 
skazy, nawet takiej, którą ogół zwykł traktować pobłażliwie”. Zob. także G. Borkowski, Nieskazitelność 
charakteru a powołanie do wykonywania zawodów prawniczych, [w:] Etyka zawodów prawniczych w praktyce. Wza-
jemne relacje i oczekiwania, op. cit., s. 205 i n.
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Kodeks zawiera zasady postępowania kuratora wobec podopiecznych, 
a wśród nich wymienić należy zachowanie szacunku dla podopiecznego, dy-
stansu, rozwagi oraz obiektywizmu, działanie dla dobra podopiecznego i jego 
prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie. Zakazuje wykorzystywania 
swoich kontaktów służbowych z podopiecznymi do osiągania korzyści osobis-
tych i nakazuje zachowanie tajemnicy służbowej.

Kodeks etyki kuratora sądowego określa także zasady postępowania kuratora 
wobec współpracowników, które wskazują, że kurator powinien być uprzejmy, 
lojalny i koleżeński, służyć radą i pomocą, dzielić się swoim doświadczeniem, zaś 
dbając o autorytet i powagę wykonywanego zawodu zachowywać wstrzemięźli-
wość w ferowaniu opinii o współpracownikach w obecności osób postronnych. 
Ponadto powinien być odpowiedzialny za poziom moralny i merytoryczny swo-
ich współpracowników, poprzez reagowanie na przejawy naruszenia obowiązków 
służbowych przez kuratora sądowego, a także być solidarny z innymi przedstawi-
cielami zawodu, m.in. poprzez działanie w obronie innego kuratora posądzonego 
o naruszenie obowiązków służbowych lub zasad etycznych, jeżeli jest przekonany 
o niesłuszności zarzutów wobec niego, a jako patron aplikacji moralnie odpowie-
dzialny za przygotowanie merytoryczne i etyczne aplikanta kuratorskiego.

W świetle badań postępowań dyscyplinarnych przeprowadzonych wobec 
kuratorów zawodowych, należy stwierdzić, że wskazania Kodeksu w wymie-
nionym zakresie nie są stosowane w pożądanym przez jego twórców wymiarze. 
Kuratorzy działają indywidualnie, nie kolektywnie. Nie zauważają problemów 
innych członków zespołu, tj. zdrowotnych, rodzinnych, materialnych i poza-
materialnych, które nie pozwalają im wykonywać zadań równie efektywnie. Nie 
reagują na pierwsze sygnały zaburzenia funkcjonowania kuratora w zespole. 
Należy przy tym zauważyć, że nierzadko efektem braku solidarności zawodo-
wej, w rozumieniu poczucia odpowiedzialności za innych członków grupy za-
wodowej, są postępowania dyscyplinarne, których w wielu przypadkach można 
byłoby uniknąć, gdyby reakcja członków zespołu na zachowanie lub brak okre-
ślonej dbałości w wykonywaniu czynności służbowych była natychmiastowa. 
Stwierdzone przez sądy dyscyplinarne, wielomiesięczne niewywiązywanie się 
z powierzonych obowiązków przez obwinionych kuratorów zawodowych nie 
powinny mieć miejsca i były z reguły znane innym kuratorom w zespole.

 Należy pamiętać, że reagowanie na przejawy niepożądanych zachowań, czy 
błędną praktykę wykonywania czynności zawodowych jest działaniem dla dobra 
współpracownika. Brak reakcji na zachowania niepożądane będzie działaniem nie 
tylko wbrew Kodeksowi, ale także kuratorskiej służby sądowej, poprzez przyzwo-
lenie na obniżenie standardów i deprecjację etosu zawodu kuratora zawodowego.

Należy zaznaczyć, że odpowiedzialność dyscyplinarna jest jednym z warun-
ków koniecznych do prawidłowego funkcjonowania zawodów zaufania pub-
licznego, do których zalicza się sądowego kuratora zawodowego, a których 
istnienie jest zagwarantowane w ustawie zasadniczej. Konstytucja RP w art. 17 
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wskazuje, że w drodze ustawy można tworzyć samorządy zawodowe, reprezentujące osoby 
wykonujące zawody zaufania publicznego i sprawujące pieczę nad należytym wykonywaniem 
tych zawodów w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony.

Doniosłość, a także aktualność zagadnienia etyki zawodowej jest dostrzegana 
przez przedstawicieli „zawodów zaufania publicznego” w Polsce, czego wyrazem 
jest m.in. uchwała Mazowieckiego Forum Samorządów Zaufania Publicznego 
z dnia 30 listopada 2011 r., podjęta podczas konferencji na temat Etyka istotą zaufa-
nia publicznego, w której głos zabrali m.in. przedstawiciele samorządu adwokackiego, 
kuratorów zawodowych, komorników, lekarzy. W jej treści stwierdza się m.in., że 
głównym warunkiem zaufania publicznego do zawodów reprezentowanych w ra-
mach Forum jest wysoki poziom etyczny ich członków i przedstawicieli. Wezwano 
przedstawicieli reprezentowanych zawodów do stosowania w swoim postępowa-
niu najwyższych standardów etycznych, a władze samorządowe do przestrzega-
nia i wprowadzania regulacji, które zapewnią przestrzeganie norm etycznych wy-
konywanych zawodów. Podkreślono, że tak wykonywane zadania samorządowe, 
zapewnią uzyskanie koniecznego zaufania publicznego, bez którego prawidłowe 
wykonywanie pracy oraz świadczenie pomocy, nie będzie możliwe5. 

Samorząd kuratorski tworzą kuratorzy zawodowi, tym samym przynależność 
do niego jest obowiązkowa. Organami samorządu są: Krajowa Rada Kuratorów, 
której skład tworzy 45 delegatów, tj. przedstawicieli każdego z okręgów sądów 
okręgowych. Przewodniczy jej trzyosobowe Prezydium, składające się z Prze-
wodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego oraz Sekretarza. Na szczeblu po-
szczególnych okręgów sądów okręgowych funkcjonują okręgowe zgromadzenia 
kuratorów, którym przewodniczą kuratorzy okręgowi. Samorząd kuratorski czu-
wa nad prawidłowym wykonywaniem funkcji publicznej przez kuratorów sądo-
wych. Wypełnia wiele istotnych zadań związanych z funkcjonowaniem służby, 
m.in. będąc gwarantem odpowiedzialności korporacyjnej swoich członków, po-
przez bezpośredni wpływ na wybór organów postępowania dyscyplinarnego, tj. 
rzecznika dyscyplinarnego oraz członków sądu dyscyplinarnego pierwszej, jak 
i drugiej instancji. W doktrynie wskazuje się także inne cechy tzw. zawodu zaufa-
nia publicznego, np. wysokie kwalifikacje zawodowe, co znajduje potwierdzenie 
w odniesieniu do kuratora zawodowego, którym może być mianowany ten, kto 
ukończył wyższe studia magisterskie z zakresu nauk pedagogiczno-psychologicz-
nych, socjologicznych lub prawnych albo inne wyższe studia magisterskie i studia 
podyplomowe z zakresu nauk pedagogiczno-psychologicznych, socjologicznych 
lub prawnych (art. 5 ust. 1 pkt 4 u. o k.s.). Właściwe wykształcenie kierunkowe 
musi zostać potwierdzone odpowiednim przygotowaniem praktycznym. W przy-
padku kuratorów zawodowych, poprzez roczną aplikację, uregulowaną w roz-
dziale szóstym ustawy o kuratorach sądowych. Postępowanie rekrutacyjne jest 
jawne i odbywa się w drodze otwartego postępowania egzaminacyjnego. Liczba 

5 Zob. Uchwała Mazowieckiego Forum Samorządów Zaufania Publicznego z dnia 30 listopada 2011 r., 
http://www.ora-warszawa.com.pl/uploaded/Uchwała MFSZZP.PDF
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etatów aplikanckich jest z góry określona, otrzymują je kandydaci, którzy uzyskali 
najlepszy wynik egzaminacyjny. Po zakończonej aplikacji i zdanym pozytywnie 
egzaminie kuratorskim, aplikant ma zapewniony etat kuratora zawodowego. Wy-
konujący „zawód zaufania publicznego”, powierzone mu zadania wypełnia samo-
dzielnie i osobiście. Potwierdzenie autonomicznego działania kuratora znajduje-
my w art. 1 u. o k.s., który wskazuje, że kurator realizuje określone przez prawo 
zadania o charakterze wychowawczo-resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profi-
laktycznym i kontrolnym, związane z wykonywaniem orzeczeń, a więc w kontak-
cie bezpośrednim z podmiotem postępowania wykonawczego6. 

Zaznaczyć należy, że istotą odpowiedzialności porządkowej i dyscyplinar-
nej, wynikającej z przynależności do kuratorskiej służby sądowej, jest dbałość 
o właściwy poziom merytoryczny oraz etyczny sądowego kuratora zawodowe-
go. Ustawa wskazuje, że kuratora zawodowego powinna cechować nieskazitel-
ność charakteru (art. 5 ust. 1 pkt 2 u. o k.s.). W rocie ślubowania zaś kurator 
ślubuje m.in. kierować się zasadami etyki zawodowej (art. 6 ust. 1 u. o k.s.). 
Jednakże granice odpowiedzialności porządkowej i dyscyplinarnej kuratora za-
wodowego istotnie zawężono. Zostały one wskazane w przepisie art. 52 ust. 
1 u. o k.s. Zgodnie z jego treścią kuratorzy zawodowi ponoszą odpowiedzialność po-
rządkową albo dyscyplinarną za naruszenie obowiązków kuratora. Tak wąskie ujęcie 
odpowiedzialności porządkowej i dyscyplinarnej kuratora zawodowego nie po-
winno budzić żadnych wątpliwości, jednakże stanowi istotny problem inter-
pretacyjny zarówno dla teoretyków, jak i praktyków7. Prima facie odpowiedzial-
ność dyscyplinarną powinno rodzić także naruszenie zasad etyki zawodowej, 
rozumianych jako uchybienie godności urzędu, których przestrzeganie kurator 
ślubuje uroczyście przed aktem mianowania. Pogląd taki nasuwa się w wyniku 
wnioskowania przez analogię do rozwiązań systemowych, regulujących tę prob-
lematykę wobec innych zawodów zaufania publicznego, jak choćby sędziów8, 
prokuratorów9, adwokatów10, radców prawnych11 czy komorników sądowych12. 

6 Zob. także wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 października 1999 r. sygn. akt SK 4/99, w któ-
rym stwierdza m.in., że w odniesieniu do wolnych zawodów treścią wolności wykonywania zawodu jest stworzenie sytuacji 
prawnej, w której: po pierwsze, każdy mieć będzie swobodny dostęp do wykonywania zawodu, warunkowany tylko talentami 
i kwalifikacjami; po drugie, mieć będzie następnie rzeczywistą możliwość wykonywania swojego zawodu oraz – po trzecie, 
nie będzie przy wykonywaniu zawodu poddany rygorom podporządkowania, które charakteryzują świadczenie pracy. Jest 
jednak rzeczą oczywistą, że wolność wykonywania zawodu nie może mieć charakteru absolutnego i że musi być poddana 
reglamentacji prawnej, w szczególności gdy chodzi o uzyskanie prawa wykonywania określonego zawodu, wyznaczenie spo-
sobów i metod (ram) wykonywania zawodu, a także określenie powinności wobec państwa czy samorządu zawodowego. 
7 Por. K. Stasiak, [w]: Zarys metodyki pracy kuratora sądowego, wyd. 2, Lexis Nexis, Warszawa 2010, s. 181.
8 Por. art. 107 §1 i 2 ustawy z 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. Nr 98, 
poz. 1070, z późn. zm.).
9 Por. art. 66 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o Prokuraturze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 
(Dz.U. Nr 31, poz. 138, z późn. zm.).
10 Por. art. 80 ustawy z dnia 6 maja 1982 r. – Prawo adwokaturze (Dz.U. Nr 16, poz. 124, z późn. zm.).
11 Por. art. 64 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz.U. Nr 19, poz. 145, z późn. zm.). 
12 Por. art. 71 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U. Nr 133, 
poz. 882, z późn. zm.).
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Tymczasem ustawa o kuratorach sądowych nie wprowadziła do zakresu odpo-
wiedzialności dyscyplinarnej naruszenia zasad etyki zawodowej, mimo że zobo-
wiązała kuratorów do działania zgodnie z jej postanowieniami rotą ślubowania. 

Nie sposób zaprzeczyć stwierdzeniu, że sprawne i efektywne wykonanie 
orzeczenia świadczy o rzeczywistej  skuteczności organów wymiaru sprawied-
liwości, które przez ten pryzmat oceniane jest przez społeczeństwo. Jednym 
z najistotniejszych filarów postępowania wykonawczego z uwagi na specyfikę 
orzecznictwa polskich sądów w sprawach karnych powinien być funkcjonujący 
system probacji, w którym istotną rolę pełnią kuratorzy sądowi.13 Równie do-
niosłą rolę pełnią kuratorzy sądowi wykonujący orzeczenia sądów rodzinnych 
i nieletnich. Stąd szczególną rolę w pełnieniu służby przez kuratora sądowego 
powinna odgrywać etyka zawodowa.

Ramy obowiązków sądowego kuratora zawodowego 
wskazane ustawą o kuratorach sądowych

Ustawa o kuratorach sądowych określa zasady organizacji kuratorskiej służ-
by sądowej i wskazuje ramy nałożonych na kuratorów sądowych obowiązków 
służbowych. Wśród nich należy wymienić:

 ▪ wykonywanie zadań w środowisku podopiecznych, także na terenie za-
mkniętych zakładów i placówek ich pobytu, w szczególności na terenie 
zakładów karnych, placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz leczni-
czo-rehabilitacyjnych (art. 3 ust. 1 u. o k.s.), szczególne znaczenie pracy 
kuratora w terenie podkreśla art. 13 ust. 2 u. o k.s., który określa także 
obowiązek pełnienia dyżurów w sądzie;

 ▪ stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych, w tym uczestniczenie w szko-
leniach i innych formach doskonalenia zawodowego (art. 10 u. o k.s.);

 ▪ występowanie w uzasadnionych wypadkach z wnioskiem o zmianę lub 
uchylenie orzeczonego środka, przeprowadzania na zlecenie sądu lub sę-
dziego wywiadów środowiskowych, współpracę z właściwym samorzą-
dem i organizacjami społecznymi, które statutowo zajmują się opieką, wy-
chowaniem, resocjalizacją, leczeniem i świadczeniem pomocy społecznej 
w środowisku otwartym, organizowanie i kontrolę pracy podległych ku-
ratorów społecznych oraz innych osób, uprawnionych do wykonywania 
dozorów lub nadzorów, sygnalizowania sądowi przyczyn przewlekłości 
postępowania wykonawczego lub innych uchybień w działalności poza-
sądowych podmiotów wykonujących orzeczone środki (art. 11 u. o k.s.); 

 ▪ uczestniczenie w posiedzeniach okręgowego zgromadzenia kuratorów 
(art. 48 ust. 1)14. 

13 Zob. K. Mycka, [w:] Polski system probacji, stan i kierunki rozwoju w kontekście standardów europejskich, 
Materiały z konferencji zorganizowanej przez Komisję Praw Człowieka i Praworządności 27-28 paź-
dziernika 2008 r., Kancelaria Senatu 2010 r., s. 154.
14 Por. A. Rzepniewski, [w:] Zarys metodyki pracy kuratora sądowego, wyd. 2, Lexis Nexis, Warszawa 2010, 
s. 165.



197Odpowiedzialność porządkowa i dyscyplinarna sądowego kuratora zawodowego...

Ponadto wskazać należy:
 ▪ zakaz podejmowania dodatkowego zatrudnienia bez zgody prezesa sądu 

okręgowego, a także innego zajęcia lub sposobu zarobkowania, które 
przeszkadzałoby w pełnieniu obowiązków kuratora sądowego, mogło 
osłabiać zaufanie do jego bezstronności lub podważać zaufanie do sądu 
(art. 15 ust. 1 i 2 u. o k.s.);

 ▪ zakaz wprowadzania bezpośredniej zależności służbowej między najbliż-
szymi (art. 22 u. o k.s.).

 ▪ Zaznaczyć należy, że rota ślubowania obliguje kuratora zawodowego do 
wykonywania obowiązków służbowych sumiennie i rzetelnie, zgodnie 
z prawem, a także przestrzegania zasad etyki zawodowej, dbałości o do-
bro Rzeczpospolitej Polskiej i osób podlegających pieczy oraz dochowa-
nia tajemnicy służbowej (art. 6 ust. 1)15.

Szczegółowy sposób wykonywania uprawnień i obowiązków kuratorów są-
dowych, uwzględniając potrzebę szybkiego wykonywania orzeczeń sądu oraz 
zagwarantowania praw i interesów podopiecznych, określił rozporządzeniem 
Minister Sprawiedliwości na podstawie upoważnienia ustawowego zawartego 
w przepisie art. 12 u.ok.s.16.

Zakres obowiązków sądowego kuratora zawodowego 
wykonującego orzeczenia w sprawach karnych, 
określonych w innych ustawach

Jak wskazuje Kodeks karny wykonawczy17 (dalej k.k.w.), do podstawowych 
obowiązków kuratora sądowego należy nawiązanie bezzwłocznego kontaktu ze 
skazanym, nad którym powierzono dozór, a także poinformowanie go o jego 
obowiązkach i uprawnieniach (art. 172 § 1 k.k.w.). Ponadto kurator sądowy jest 
obowiązany do składania sądowi okresowych sprawozdań z przebiegu dozoru, 
a w szczególności ma obowiązek bezzwłocznego powiadomienia sądu o po-
pełnieniu przez skazanego przestępstwa lub o innym rażącym naruszeniu przez 
niego porządku prawnego (art. 172 § 2 k.k.w.).

Szczegółowy katalog obowiązków wynikający z zakresu działań kuratora za-
wodowego jest ten, zawarty w przepisie art. 173 § 2 k.k.w., tj.:

1) sprawowanie dozorów w stosunku do skazanego lub sprawcy – we wska-
zanych w ustawie wypadkach,

2) kontrolowanie w okresie próby wykonania przez skazanego lub sprawcę 
nałożonych na niego obowiązków,
15 Ibidem, s. 167.
16 Zob. rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 czerwca 2002 r. w sprawie zakresu praw 
i obowiązków podmiotów sprawujących dozór, zasad i trybu wykonywania dozoru oraz trybu wyzna-
czania przez stowarzyszenia, organizacje i instytucje swoich przedstawicieli do sprawowania dozoru 
(Dz.U. Nr 91, poz. 812).
17 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. Nr 90, poz. 557, z późn. zm.).
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3) składanie wniosków o zmianę okresu próby w sprawach dotyczących wy-
konywania postanowienia o warunkowym zwolnieniu,

4) składanie wniosków o podjęcie postępowania warunkowo umorzonego,
5) składanie wniosków o ustanowienie, rozszerzenie lub zmianę obowiąz-

ków w okresie próby,
o zwolnienie od wykonania tych obowiązków albo o oddanie pod dozór lub 

zwolnienie od dozoru,
6) składanie wniosków o odroczenie lub o przerwę w wykonaniu kary lub 

o odwołanie odroczenia lub przerwy w wykonaniu kary,
7) składanie wniosków o warunkowe zwolnienie i o odwołanie warunkowe-

go zwolnienia,
8) składanie wniosków o zarządzenie wykonania kary, której wykonanie wa-

runkowo zawieszono oraz o wykonanie kary zastępczej,
9) składanie wniosków dotyczących wykonania kary ograniczenia wolności,
10) udzielanie pomocy postpenitencjarnej,
11) udział w posiedzeniach sądu, w wypadkach wskazanych w ustawie,
12) podejmowanie czynności mających na celu przygotowanie skazanego 

do zwolnienia z zakładu karnego,
13) przeprowadzanie na żądanie uprawnionych organów postępowania wy-

konawczego wywiadów środowiskowych18,
14) wykonywanie czynności związanych z organizowaniem i kontrolowa-

niem wykonywania kary ograniczenia wolności (art. 55 § 2 k.k.w., a także pracy 
społecznie użytecznej, tj. kary zastępczej, orzeczonej za nieuiszczoną grzywnę 
– art. 45 § 2 k.k.w.),

15) wykonywanie innych czynności wynikających z niniejszej ustawy oraz 
przepisów odrębnych.

Zgodnie z treścią wskazanego przepisu jest to katalog otwarty obowiązków, 
stąd wśród innych obowiązków ustawowych sądowego kuratora zawodowego 
należy wymienić:

 ▪ czynności związane z organizowaniem i kontrolowaniem wykonywania 
kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru 
elektronicznego19,

 ▪ nadzór nad wykonywaniem obowiązku powstrzymania się od przebywa-

18 Zob. także Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 czerwca 2003 r. w sprawie regula-
minu czynności w zakresie przeprowadzania wywiadu środowiskowego oraz wzoru kwestionariusza 
tego wywiadu (Dz.U. Nr 108, poz. 1018); Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 sierpnia 
2003 r. w sprawie określenia innych niż kurator sądowy organów powołanych do przeprowadzenia 
wywiadu środowiskowego, jego zakresu oraz trybu przeprowadzania (Dz.U. Nr 152, poz. 1495).
19 Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem kar-
nym w systemie dozoru elektronicznego (Dz.U. Nr 191, poz. 1366, z późn. zm.); Rozporządzenie 
Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 sierpnia 2010 r. w sprawie sposobu oraz szczegółowych warunków 
wykonywania kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego 
(Dz.U. Nr 149, poz. 998). 
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nia w określonych środowiskach lub miejscach, zakazu kontaktowania się 
z określonymi osobami lub zakazu opuszczania określonego miejsca po-
bytu bez zgody sądu (art. 181a § 2 i 4 k.k.w.),

 ▪ udzielenie skazanemu lub sprawcy pisemnego upomnienia (art. 173 § 4 
k.k.w.), w przypadku gdy skazany nie korzysta z odroczenia wykonania 
kary pozbawienia wolności lub przerwy w wykonaniu kary pozbawienia 
wolności w celu, w jakim zostało udzielone, albo rażąco narusza porządek 
prawny (art. 156 § 1 k.k.w.), jak również z powodu niewykonywania obo-
wiązków określonych w art. 151 § 4 k.k.w.; zasady udzielenia upomnienia 
stosuje się odpowiednio także do przerwy w wykonaniu kary pozbawie-
nia wolności (art. 156 § 2 k.k.w.); w przypadku zaistnienia fakultatyw-
nych przesłanek odwołania warunkowego zwolnienia (art. 160 § 1 pkt 
2-4 k.k.w.) oraz podjęcia postępowania karnego warunkowo umorzonego 
(art. 68 § 2 k.k.w.) lub zarządzenia wykonania kary pozbawienia wolności, 
której wykonanie warunkowo zawieszono (art. 75 § 2 k.k.w.);

 ▪ związane z pomocą pokrzywdzonym, ochroną ofiar przestępstw oraz 
przeciwdziałaniem zjawisku przemocy w rodzinie20,

 ▪ związane z wykonywaniem czynności biurowych i prowadzeniem bieżącej 
dokumentacji21.

Szczegółowy sposób wykonywania uprawnień i obowiązków kuratorów są-
dowych określił Minister Sprawiedliwości na podstawie upoważnienia ustawo-
wego zawartego w art. 176 k.k.w.22. Zgodnie z treścią ustawy zmieniającej ustawę 
Kodeks karny wykonawczy23, przepisy wykonawcze wydane na jego podstawie 
zachowują moc prawną do dnia wejścia w życie nowych aktów wykonawczych, 
nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

Zakres obowiązków sądowych kuratorów rodzinnych

Wprawdzie w przypadku kuratorów rodzinnych nie określono tak precyzyj-
nie zakresu obowiązków wynikających z innych ustaw, jak w przypadku kura-
torów dla dorosłych, to jednak nie można nie zgodzić się z twierdzeniem, że 
obowiązki kuratora wynikają wprost z zakresu powierzonych mu zadań, do 
których w przypadku kuratora rodzinnego należą:

 ▪ przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w sprawach małżeńskich (art. 
434 k.p.c. w zw. z art 56 § 2, 58 § 1 i 611 § 2 k.r.o.), w postępowaniu o zezwo-

20 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 180, poz. 1493, 
z późn. zm.) 
21 Zob. także Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji 
i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej; Metodologia pro-
wadzenia dokumentacji w sprawach dotyczących dozoru kuratora sądowego DWOiP-II-5300-23/09.
22 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowego 
sposobu wykonywania uprawnień i obowiązków kuratorów sądowych (Dz.U. Nr 112, poz. 1064).
23 Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych 
innych ustaw (Dz.U. Nr 240, poz. 1431).
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lenie na zawarcie małżeństwa (art. 5611 k.p.c.), o rozstrzygnięcie w istotnych 
sprawach rodziny (art. 5651 k.p.c.), w sprawach opiekuńczych małoletnich 
(art. 5701 k.p.c.), w sprawach o przysposobienie dziecka (art. 9 Europejskiej 
Konwencji o przysposobieniu dzieci), w postępowaniu wyjaśniającym i roz-
poznawczym w sprawach nieletnich (art. 24 u.p.n.), w postępowaniu wyko-
nawczym w sprawach nieobjętych nadzorem: o zachowaniu się podopiecz-
nego po wydaniu orzeczenia (§259 r.u.s.p.), wywiady kontrolne przeprowa-
dzane w nadzorach sprawowanych przez kuratorów społecznych oraz inne 
uprawnione osoby (art. 11 pkt 4 u. o k.s., § 5 pkt 2 r. upr.kur.sąd.)24;

 ▪ sprawowanie nadzorów w sprawach opiekuńczych: jako środka zabez-
pieczającego (art. 109 § 1 k.r.o. w zw. z art. 732 i 755 § 1 k.p.c.), jako 
środka ograniczenia władzy rodzicielskiej (art. 109 § 2 k.r.o.), w przypad-
ku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo 
– wychowawczej (art. 109 § 4 k.r.o.); nad nieletnimi25: jako środka tym-
czasowego (art. 26 u.p.n.), jako środka samoistnego (art. 6 pkt 5 u.p.n.), 
jako środka „probacyjnego” w przypadku zawieszenia umieszczenia 
w zakładzie poprawczym (art. 11 §2 u.p.n.), w przypadku warunkowego 
zwolnienia (art. 87 § 2 u.p.n.), w przypadku warunkowego odstąpienia od 
umieszczenia w zakładzie poprawczym (art. 88 § 2 u.p.n.); nad osobami 
zobowiązanymi do leczenia odwykowego (art. 31 ustawy z dnia 26 paź-
dziernika 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoho-
lizmowi); Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich26 określa płasz-
czyznę działania kuratora sądowego w zakresie sprawowania nadzoru nad 
nieletnim (art. 70a u.p.n.). Przy czym należy utożsamiać go z zakresem 
obowiązków ciążących na kuratorze rodzinnym.

Ponadto składanie wniosków o modyfikację orzeczeń, udział w ustanowio-
nych przez sąd kontaktach rodziców z małoletnimi dziećmi (art. 97 § 2 i art. 
109 k.r. i o.), przymusowe odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej 
(art. 5986-59812 k.p.c.), oraz umieszczenie w rodzinie zastępczej lub placówce 
opiekuńczo-wychowawczej (art. 59813 k.p.c.), współpraca z sądem rodzinnym 
na podstawie § 260 r.u.s.p., współpraca z powiatowym centrum pomocy rodzi-
nie w trybie art. 109 § 4 k.r. i o., współpraca z jednostkami pomocy społecznej, 
w sprawach opiekuńczych małoletnich umieszczonych w środowisku zastęp-
czym – w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej, kiero-
wanie i praca w ośrodku kuratorskim27.

24 T. Jedynak, Zarys metodyki pracy kuratora sądowego, wyd. 2, Lexis Nexis, Warszawa 2010, s. 93.
25 Zob. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 lutego 2012 r. w sprawie zasad i trybu wykony-
wania nadzoru nad nieletnim przez kuratorów sądowych, sposobu wykonywania obowiązków przez orga-
nizacje młodzieżowe lub inne organizacje społeczne, zakłady pracy i osoby godne zaufania oraz sposobu 
kontrolowania obowiązków nałożonych nma rodziców lub opiekuna nieletniego (Dz.U. 2012, poz. 228).
26 Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U. Nr 35, poz. 228).
27 Ibidem, s. 94; zob. także rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 października 2001 r. 
w sprawie ośrodków kuratorskich (Dz.U. Nr 120, poz. 1294).
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Odpowiedzialność porządkowa sądowego kuratora zawodowego

Odpowiedzialność porządkowa kuratora zawodowego wynika z art. 52 ust. 1 
u. o k.s., którą kurator okręgowy i jego zastępca ponoszą przed prezesem sądu 
okręgowego, zaś pozostali kuratorzy przed prezesem sądu rejonowego (art. 53 
ust. 1 u. o k.s.). Jest to rodzaj odpowiedzialności, który wynika z bezpośredniej 
podległości służbowej, a nie przynależności do samorządu kuratorskiej służby 
sądowej. W 2011 roku odnotowano 16 przypadków udzielenia przez prezesów 
sądów rejonowych kar porządkowych upomnienia, zaś w latach: 2010 – 10, 2009 
– 16, a w 2008 – 19. Można więc przyjąć, że od kilku lat utrzymuje się stały 
wskaźnik udzielanych przez przełożonych upomnień. Kary porządkowe udzie-
lane przez prezesów sądów rejonowych w 2011 roku dotyczyły najczęściej takich 
przewinień, jak nieterminowość w podejmowanych czynnościach służbowych 
przez kuratora, nie wykonywanie poleceń służbowych kierownika zespołu lub 
prezesa sądu, nierzetelne wykonywanie obowiązków oraz brak informacji ze 
strony kuratora zawodowego o rzeczywistym miejscu pobytu kuratora28.

Od decyzji prezesa, służy kuratorom możliwość odwołania się odpowiednio do 
Ministra Sprawiedliwości lub prezesa sądu okręgowego w terminie 3 dni od zawia-
domienia go o wymierzeniu kary (art. 53 ust. 2 u. o k.s.). Ich decyzja jest ostateczna. 

Ustawa o kuratorach sądowych nie wyróżnia naruszeń obowiązków kura-
tora, które rodziłyby bezpośrednią odpowiedzialność porządkową. Wskazuje 
jedynie, że kara porządkowa wymierzana jest kuratorowi za przewinienia mniej-
szej wagi (art. 52 ust. 2 u. o k.s.). Zatem decyzja przełożonego co do wyboru 
rodzaju odpowiedzialności kuratora powinna opierać się m.in. na: okolicznoś-
ciach naruszenia obowiązku służbowego poprzez działanie lub zaniechanie 
określonego działania, jego skutki, powtarzalność, walor ilościowy, a także sto-
sunek kuratora do powierzonych obowiązków, jak i jego zachowanie po do-
puszczeniu się określonego naruszenia obowiązków służbowych29.

W związku z tym, że ustawa o kuratorach sądowych nie określa terminu do 
zastosowania kary porządkowej upomnienia, należy posiłkować się przepisem 
art. 105 u. o k.s., który odsyła do odpowiedniego stosowania przepisów Ko-
deksu pracy30, a w tym konkretnym przypadku zastosowanie znajdzie art. 109 
§ 1, zgodnie z treścią którego, kara nie może być zastosowana po upływie 2 tygodni 
od powzięcia wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego i po upływie 3 miesięcy od 
dopuszczenia się tego naruszenia31. 

Zgodnie z treścią przepisu art. 70 ust. 1 pkt 1 u. o k.s. decyzja o ukaraniu 
kuratora karą porządkową upomnienia podlega usunięciu z akt osobowych ku-

28 Opracowanie Komisji ds. Monitorowania Warunków Pracy, Płac i Obciążeń Obowiązkami Kuratorów Krajowej 
Rady Kuratorów: Kuratorska Służba Sądowa Polsce wg stanu na dzień 31.12.2011 r., wyk. L. Sobiesz-
czuk, W. Kuźmicki.
29 Por. K. Stasiak, [w:] Zarys metodyki pracy kuratora sądowego…, s. 193.
30 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. Nr 24, poz. 141, z późn. zm.).
31 Por. K. Stasiak, [w:] Zarys metodyki pracy kuratora sądowego…, s. 193.
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ratora z urzędu, zarządzeniem prezesa sądu okręgowego, po roku od jej upra-
womocnienia. Jednakże w szczególnie uzasadnionych wypadkach prezes sądu 
okręgowego, na wniosek ukaranego, może zarządzić usunięcie decyzji po upły-
wie połowy wskazanego terminu. Zastosowanie przez ustawodawcę nieostre-
go pojęcia „szczególnych okoliczności” wskazuje, że prawidłowe wykonywanie 
obowiązków wydaje się niewystarczającą przesłanką, albowiem należyte wyko-
nywanie czynności powinno być normą. Celowe jest przywołanie dla porówna-
nia przepisu art. 100 § 1 k.p., który ogólnie traktuje o obowiązkach pracownika, 
wśród których wymienia: sumienne i staranne wykonywanie pracy oraz stosowa-
nie się do poleceń przełożonych. Dlatego też można stwierdzić, że za szczegól-
ne okoliczności powinny być uznawane zachowania i indywidualne osiągnięcia 
kuratora, które zasługują na wyróżnienie, a więc m.in. stosowanie nieszablono-
wych metod postępowania, które cechuje niecodzienna skuteczność lub uzyska-
ny efekt społeczny, poświęcenie czy zachowanie nacechowane odwagą.

Odpowiedzialność dyscyplinarna sądowego kuratora zawodowego

Odwołując się do brzmienia art. 52 ust. 2. u. o k.s., który przewiduje karę po-
rządkową upomnienia za przewinienia mniejszej wagi, można stwierdzić, że na-
ruszenia obowiązków o większym ciężarze gatunkowym, rodzą odpowiedzial-
ność dyscyplinarną. Wobec kuratorów zawodowych i aplikantów w 2011 roku 
toczyły się 23 postępowania dyscyplinarne, podobnie jak w roku poprzednim. 
Sądy dyscyplinarne orzekły dwie kary wydalenia ze służby, jedną karę obniżenia 
stopnia służbowego (jak widać nadal stosuje się tę karę, pomimo że ustawa 
jej nie przewiduje), dwie kary nagany z ostrzeżeniem i pięciokrotnie karę na-
gany. Najczęstszymi przewinieniami ze strony obwinionych były nierzetelność 
i nieterminowość w wykonywaniu obowiązków, jak i dopuszczanie się czynów 
karalnych w związku z wykonywanymi obowiązkami32. 

Zawarty w ustawie katalog kar dyscyplinarnych przewiduje pięć ich rodzajów:
 ▪ nagana,
 ▪ nagana z ostrzeżeniem,
 ▪ nagana z pozbawieniem możliwości uzyskania wyższego stopnia służbo-

wego przez okres 2 lat,
 ▪ usunięcie z zajmowanego stanowiska,
 ▪ wydalenie ze służby kuratorskiej.

Jak już wspomniano, ustawa o kuratorach sądowych jedynie ogólnie trak-
tuje o sposobie wyboru odpowiedzialności porządkowej bądź dyscyplinarnej 
kuratora. Nie zawiera także wskazówek co do zastosowania określonego wy-
miaru kary. Dlatego też, pomimo braku delegacji ustawowej do odpowiednie-
go stosowania przepisów prawa karnego materialnego, rzecznik dyscyplinarny 
w chwili formułowania żądania wymierzenia określonego rodzaju kary, a także 

32 Opracowanie Komisji ds. Monitorowania Warunków Pracy, Płac i Obciążeń…, op. cit.
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sąd dyscyplinarny na etapie orzekania, winni kierować się ogólnymi zasadami, 
sformułowanymi przepisem art. 53 Kodeksu karnego33, według którego: 

a) sąd wymierza karę według swojego uznania, w granicach przewidzianych 
przez ustawę,

b) kara nie powinna przekroczyć stopnia winy, uwzględniać zaś winna sto-
pień szkodliwości czynu oraz brać pod uwagę cele zapobiegawcze i wychowaw-
cze, a także jej cel prewencyjny,

c) kara winna uwzględniać motywację i sposób zachowania obwinionego 
zarówno przed, jak i po popełnieniu naruszenia obowiązków, rodzaj i stopień 
naruszenia ciążących na sprawcy obowiązków, rodzaj i rozmiar ujemnych na-
stępstw naruszenia obowiązków, właściwości i warunki osobiste obwinionego.

Z analizy orzeczeń sądów dyscyplinarnych dla kuratorów zawodowych wy-
nika, że stosowanie kary nagany, nagany z ostrzeżeniem oraz nagany z pozba-
wieniem możliwości uzyskania wyższego stopnia służbowego przez okres 2 
lat, nie budzi wątpliwości co do ich stosowania w praktyce, w przeciwieństwie 
do dwóch ostatnich, najbardziej dolegliwych kar dyscyplinarnych, tj. usunięcia 
kuratora z zajmowanego stanowiska oraz wydalenia ze służby kuratorskiej (art. 
52 ust. 3 pkt 4 i 5 u. o k.s). 

Nadal zdarza się, iż sądy dyscyplinarne orzekają na podstawie przepisu art. 
52 ust. 3 pkt 4 u. o k.s. karę „pozbawienia, czy też obniżenia stopnia służbowe-
go kuratora”, czyli stosują swoisty rodzaj degradacji zawodowej. Jest to oczywi-
stym błędem co do zastosowania tego rodzaju kary, spowodowanym niewłaś-
ciwym rozumieniem pojęcia „funkcja”, która nie może być identyfikowana ze 
stopniem służbowym. Wykonywaną funkcją będzie więc „kierownik zespołu 
kuratorskiej służby sądowej”, czy też „kurator okręgowy lub jego zastępcy”. 
Tylko wobec osób, którym powierzono wymienione funkcje, można zastoso-
wać wymienioną karę dyscyplinarną34. 

Karą definitywną jest kara wydalenia ze służby kuratorskiej, która de facto 
powoduje pozbawienie możliwości wykonywania zawodu na okres 5 lat (art. 70 
ust. 1 pkt 2 in fine). Dopuszczalna jest jednak możliwość, że kurator wydalony 
ze służby, po upływie wskazanego w ustawie czasu, ponownie będzie ubiegał 
się o przyjęcie do kuratorskiej służby sądowej. Spowoduje to jednak potrzebę 
przebycia przez niego całego procesu rekrutacyjnego od początku. W prakty-
ce ponowne podjęcie zatrudnienia w tym charakterze może okazać się bardzo 
trudne. Po upływie wskazanego okresu, tj. 5 lat albo po ewentualnym wniosku 
ukaranego po upływie połowy tego okresu, następuje na podstawie zarządzenia 
prezesa sądu okręgowego, usunięcie odpisu orzeczenia sądu dyscyplinarnego 
o wydaleniu ze służby kuratorskiej z akt osobowych kuratora. Nie zmienia to 
faktu, że na świadectwie pracy będzie widniał ślad w postaci podstawy prawnej, 
tj. art. 52 ust. 3 pkt 5 u. o k.s., określającej tryb rozwiązania stosunku pracy. 

33 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.). 
34 Ibidem, s. 189-190.
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Do niedawna płaszczyzną sporów wśród praktyków była kwestia kontynu-
owania postępowania dyscyplinarnego po rozwiązaniu z kuratorem stosunku 
pracy z innych przyczyn aniżeli orzeczenie sądu dyscyplinarnego o wydaleniu ze 
służby. Sądy dyscyplinarne w takich przypadkach orzekały o umorzeniu postę-
powania dyscyplinarnego na podstawie przepisu art. 52 ust. 1 u. o k.s. a contrario. 
Wychodząc z założenia, że jeżeli rozwiązano z kuratorem stosunek pracy, to 
nie jest on już sądowym kuratorem zawodowym i tym samym dalsze prowadze-
nie postępowania dyscyplinarnego jest bezprzedmiotowe. Uzasadnienie wyro-
ku Sądu Apelacyjnego – Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie 
z dnia 16 czerwca 2011 r. sygn. akt III Apo 18/10, daje podstawę do zrewido-
wania dotychczasowej praktyki orzeczniczej sądów dyscyplinarnych. Zgodnie 
z jego treścią fakt rozwiązania stosunku pracy nie zwalnia kuratora z odpowiedzialności 
dyscyplinarnej w przypadku potwierdzenia się stawianych mu zarzutów […] Odpowiedzial-
ność dyscyplinarna związana jest zatem z samym faktem naruszeń obowiązków służbowych 
kuratora w trakcie pełnionej funkcji, na co nie ma wpływu rozwiązanie stosunku pracy, po 
wszczęciu postępowania dyscyplinarnego. Zwolnienie kuratora zawodowego z odpowiedzial-
ności dyscyplinarnej może nastąpić wyłącznie w przypadku zaistnienia przesłanek, o których 
mowa w art. 68 u. o k.s., do których nie zaliczono okoliczności rozwiązania stosunku pracy. 
[…] Unormowania ustawy o kuratorach sądowych aczkolwiek wyrażone w innej formie, 
należy uznać za tożsame m.in. z art. 118 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – prawo o ustroju 
sądów powszechnych (Dz.U. Nr 98, poz. 1070), z którego wynika, że w razie rozwiązania 
lub wygaśnięcia stosunku służbowego sędziego w toku postępowania dyscyplinarnego (które 
trwa do czasu uprawomocnienia się orzeczenia), postępowanie toczy się nadal.

Wprawdzie orzeczenia sądów powszechnych nie stanowią źródła prawa, 
to jednak z reguły wyrażają przeważające stanowisko doktryny co do określo-
nych zagadnień prawnych i wskazują właściwy kierunek orzeczniczy. Cytowany 
wyrok sądu stanowi potwierdzenie przekonania praktyków, że postępowanie 
dyscyplinarne winno być kontynuowane w podobnych sprawach, pomimo roz-
wiązania stosunku pracy, a dotychczasową praktykę umarzania postępowań 
dyscyplinarnych z wymienionego powodu przed zakończeniem postępowania 
dyscyplinarnego, należy uznać za błędną.

Przebieg postępowania dyscyplinarnego

Rzecznik dyscyplinarny

Ustawa o kuratorach sądowych określa, że uprawnionym do prowadzenia 
postępowania wyjaśniającego, a następnie oskarżenia przed sądem dyscyplinar-
nym w sprawach kuratorów jest rzecznik dyscyplinarny (art. 58 ust. 1 u. o k.s.), 
który jest wybierany przez okręgowe zgromadzenie kuratorów spośród swoich 
członków, przy czym jego kadencja trwa 6 lat (art. 58 ust. 2 u. o k.s.). 

Podkreślić należy, że rzecznik dyscyplinarny powinien wykazywać wysoki po-
ziom wiedzy prawnej z zakresu funkcjonowania kurateli sądowej, ze szczególnym 
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uwzględnieniem aktów prawnych, regulujących uprawnienia i obowiązki zarówno 
kuratorów wykonujących orzeczenia w sprawach karnych, jak i kuratorów wyko-
nujących orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich. Podział na specjalizacje 
kuratorskie wynikający z art. 2 ust. 2 u. o k.s. nie może negatywnie rzutować na 
jakość postępowania prowadzonego przez rzecznika oraz rzetelność w groma-
dzeniu materiału dowodowego i jego merytoryczną ocenę w sprawie.

Zadania rzecznika dyscyplinarnego zawarte w katalogu zamkniętym określa 
przepis art. 59 u. o k.s., który wśród nich wymienia:

1) Prowadzenie postępowania wyjaśniającego
Zgodnie z treścią art. 68 ust. 1 u. o k.s., zawiadomienie o uzasadnionym 

podejrzeniu naruszenia obowiązków służbowych przez sądowego kuratora za-
wodowego powinno mieć formę pisemną. Ustawa nie wskazuje kręgu podmio-
tów uprawnionych do dokonania tej czynności. Podobnie nie wskazuje ona, do 
kogo skarga ma być skierowana. Aby wskazać adresata skargi, należy kierować 
się przepisem art. 58 ust. 3 u. o k.s., który wskazuje, że uprawnionym do żądania 
wszczęcia postępowania wyjaśniającego przez rzecznika dyscyplinarnego jest 
prezes sądu okręgowego. 

Z treści ustawy wynika więc, że zawiadomienia może dokonać każdy, kto po-
wziął informację o prawdopodobnym naruszeniu przez kuratora obowiązków 
służbowych, do których można zaliczyć działanie, jak i zaniechanie działania, 
czyny zabronione – popełnione w związku z wykonywaniem obowiązków ku-
ratora, jak i naruszenie dóbr osobistych podmiotów postępowania wykonaw-
czego lub osób postronnych. Jak już wspomniano, zawiadomienie, aby było 
skuteczne, powinno mieć formę pisemną i być skierowane do prezesa sądu 
okręgowego. W przypadku, kiedy trafiłoby do innego organu, tj. kierownika 
zespołu kuratorskiej służby sądowej, prezesa sądu rejonowego czy też kura-
tora okręgowego, powinno być rozpatrzone w trybie skargowym albo przeka-
zane jako właściwe zawiadomienie o naruszeniu obowiązków prezesowi sądu 
okręgowego. Jak wynika z badań akt postępowań dyscyplinarnych znakomita 
większość zawiadomień kierowanych jest przez kuratora okręgowego, który 
odpowiada przed prezesem sądu okręgowego za funkcjonowanie kuratorskiej 
służby sądowej w okręgu (art. 37 ust. 1 u. o k.s.), a ponadto zgodnie z treścią 
przepisu art. 37 ust. 2 pkt 14 u. o k.s. jest uprawniony do rozpoznawania skarg 
i wniosków dotyczących czynności kuratorów sądowych w okręgu. Niewiele 
mniej zawiadomień o naruszeniu obowiązków służbowych kieruje prezes sądu 
rejonowego, który jest pracodawcą konkretnego kuratora zawodowego, a tak-
że jest uprawniony do przyjmowania i rozpatrywania skarg dotyczących pracy 
sądu w ramach art. 32 ust. 1 pkt 11 Regulaminu urzędowania sądów powszech-
nych35. Każdy z wymienionych organów w ramach swoich kompetencji nadzor-

35 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie – 
Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. 2012, poz. 1070).
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czych i kontrolnych jest uprawniony i jednocześnie zobowiązany do ujawnienia 
wykrytych nieprawidłowości, prezesa sądu okręgowego, który jako jedyny ma 
uprawnienie do zainicjowania wszczęcia postępowania wyjaśniającego oraz dy-
scyplinarnego. 

Termin zawity do wszczęcia postępowania wyjaśniającego przez rzecznika 
dyscyplinarnego to miesiąc od dnia uzyskania pisemnego zawiadomienia o po-
pełnieniu czynu uzasadniającego odpowiedzialność dyscyplinarną oraz rok od 
dnia popełnienia tego czynu (art. 68 ust. 1 u. o k.s.). Jeżeli zaś czyn zawiera 
znamiona przestępstwa, przedawnienie dyscyplinarne nie następuje wcześniej 
niż przedawnienie karne (art. 68 ust. 3 u. o k.s.). Za początek biegu terminu 
przedawnienia uznaje się datę wpływu zawiadomienia do prezesa sądu okrę-
gowego36. Z przeprowadzonych badań wynika, że sądy dyscyplinarne w wielu 
przypadkach mylnie utożsamiają przedawnienie karalności w przypadku nie-
wszczęcia postępowania wyjaśniającego w terminie jednego roku od dnia po-
pełnienia wskazanego naruszenia z wyłączeniem odpowiedzialności pomimo 
wszczęcia postępowania wyjaśniającego, wielokrotnie umarzając postępowania 
dyscyplinarne z powodu upłynięcia jednego roku od czasu popełnienia narusze-
nia obowiązku służbowego, które nastąpiło w trakcie trwającego postępowania 
dyscyplinarnego. Należy podkreślić, że jest to praktyka błędna, a po wszczęciu 
postępowania wyjaśniającego, postępowanie dyscyplinarne toczy się do czasu 
uprawomocnienia się orzeczenia sądu dyscyplinarnego.

Z brzmienia przepisu art. 68 ust. 2 u. o k.s. wynika, choć nie bezpośrednio, że 
przed wszczęciem postępowania wyjaśniającego kurator powinien mieć możli-
wość złożenia wyjaśnień co do okoliczności zawartych w zawiadomieniu. Tak 
więc, po wpłynięciu zawiadomienia, prezes sądu okręgowego powinien zażądać 
wyjaśnień od kuratora, którego zawiadomienie dotyczy. Złożenie wyjaśnień nie 
jest obowiązkiem kuratora, tak więc zwłoka, czy odmowa złożenia wyjaśnień 
we wskazanym terminie nie musi prowadzić do uchybienia miesięcznemu ter-
minowi, określonemu na wszczęcie postępowania wyjaśniającego. W sytuacji, 
gdy kurator nie ma możliwości złożenia wyjaśnień z powodu nieobecności 
w pracy, np. spowodowanej chorobą, a nawet urlopem wypoczynkowym, bieg 
omawianego terminu nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu do 
dnia stawienia się kuratora w pracy (art. 68 ust. 2 u. o k.s.). 

W mojej ocenie, w sytuacji gdy prezes sądu okręgowego nie umożliwi kura-
torowi złożenia wyjaśnień i skorzysta z uprawnienia określonego w art. 58 ust. 
3, rzecznik dyscyplinarny nie jest uprawniony do tego, aby wykonać te czynno-
ści37. Pierwszą czynnością rzecznika dyscyplinarnego, w szeroko rozumianym 
postępowaniu dyscyplinarnym, jest wydanie postanowienia o wszczęciu postę-
powania wyjaśniającego. Nie przewidziano w ustawie żadnych czynności, które 

36 Zob. także K. Stasiak, [w:] Zarys metodyki pracy kuratora sądowego…, op. cit., s. 199.
37 Inaczej T. Jedynak, K. Stasiak, Komentarz do ustawy o kuratorach sądowych, Lexis Nexis, Warszawa 
2008, s. 30.
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rzecznik mógłby wykonać przed jego rozpoczęciem. W sytuacji, gdy wpływa 
do rzecznika polecenie wszczęcia i przeprowadzenia postępowania wyjaśniają-
cego, rzecznik nie ma prawa odmówić jego wszczęcia, nawet w sytuacji, gdyby 
już na tym etapie nie zgadzał się z decyzją prezesa sądu okręgowego, uznając 
wyjaśnienia kuratora za wystarczające i potwierdzające brak podstaw do pro-
wadzenia dalszych czynności. W sytuacji braku złożonych wyjaśnień, rzecznik 
nie jest uprawniony do tego, aby zwrócić prezesowi sądu okręgowego pole-
cenie, celem umożliwienia złożenia wyjaśnień kuratorowi zawodowemu. Tak 
więc jedyną czynnością, do której jest uprawniony, to wszczęcie i prowadzenie 
postępowania wyjaśniającego, w którym to dopiero może przesłuchać kuratora 
zawodowego objętego postępowaniem.

Ustawa nie wskazuje właściwej formy wszczęcia postępowania wyjaśniające-
go, dlatego też należy posiłkować się przepisami k.p.k., na podstawie delegacji 
ustawowej, zawartej w przepisie art. 66 u. o k.s. Zatem czynność rzecznika, 
dla celów dowodowych, powinna mieć formę postanowienia, ponieważ w tym 
przypadku należy zastosować przepis art. 303 k.p.k. w zw. z art. 66 u. o k.s. Po-
dobnie do prowadzenia czynności dowodowych, konstruowania protokołów 
przesłuchań świadków itd. odpowiednie zastosowanie znajdą przepisy k.p.k. 

2) Składanie wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, jeżeli wy-
niki postępowania wyjaśniającego to uzasadniają

Rzecznik dyscyplinarny składa wniosek o wszczęcie postępowania dyscy-
plinarnego w sytuacji, kiedy jest przekonany, że materiał dowodowy, zgroma-
dzony w toku postępowania wyjaśniającego jest wystarczający. Jednakże nie 
wyposażono go w tym zakresie do wydania innej, aniżeli określona w ustawie 
decyzji, zarządzenia, czy postanowienia odmiennej treści. Ostateczna decyzja 
co do wszczęcia albo przychylenia się do wniosku rzecznika o odstąpienie od 
wszczęcia postępowania dyscyplinarnego, należy do prezesa sądu okręgowego. 
Nawet w sytuacji, kiedy rzecznik dyscyplinarny przedstawi argumenty, które 
świadczą o braku podstaw do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego, pre-
zes sądu okręgowego może żądać od niego wystąpienia z takim wnioskiem, 
a rzecznik dyscyplinarny nie ma możliwości odmówienia temu żądaniu (art. 58 
ust. 3 u. o k.s.). W związku z tym, że ustawa nie określa wymogów formalnych 
co do formy wniosku, należy posiłkować się w tym zakresie przepisami k.p.k. 
Powinien on zawierać informacje określone w przepisie art. 332 k.p.k., a więc 
m.in. co do określenia osoby obwinionego, określenia zarzucanego mu naru-
szenia obowiązków kuratora, uprzedniej karalności, określenia podstawy praw-
nej zarzucanego mu naruszenia, wskazanie sądu właściwego do rozpoznania 
sprawy, uzasadnienie oskarżenia. Ponadto powinien także zawierać, przy od-
powiednim zastosowaniu art. 333 § 1 k.p.k. m.in. listę osób, których wezwania 
rzecznik żąda, a także wykaz dowodów, których przeprowadzenia domaga się 
przed sądem dyscyplinarnym. Należy zgodzić się z twierdzeniem, że wniosek 
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o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego powinien także zawierać żądanie 
rzecznika co do rodzaju kary, która ma być wymierzona. Wynika to pośrednio 
z brzmienia przepisu art. 60 ust. 2 u. o k.s. i ma szczególne znaczenie przy żą-
daniu kary określonej w przepisie art. 52 ust. 3 pkt 5, a więc wydalenia z kura-
torskiej służby sądowej, kiedy to obwiniony musi korzystać z pomocy obrońcy, 
przy czym jeśli nie ma obrońcy z wyboru, przewodniczący składu dyscyplinar-
nego wyznacza obrońcę z urzędu38. Niezależnie jednak od tego, czy rzecznik 
zawrze żądanie wymierzenia określonej kary we wniosku, czy też nie, sąd po 
analizie formalnej wniosku, a także zgromadzonego materiału dowodowego, 
może wyznaczyć obrońcę z urzędu, jeżeli uzna to za stosowane, a wymierzenie 
kary wydalenia ze służby – prawdopodobne.

3) Udział w rozprawach w charakterze strony
Zgodnie z treścią przepisu art. 59 pkt 3 u. o k.s. udział rzecznika dyscypli-

narnego w rozprawie przed sądem dyscyplinarnym I instancji jest obligatoryjny 
i jego nieobecność wstrzymuje możliwość jej prowadzenia. 

4) Wnoszenie odwołań od orzeczeń sądu dyscyplinarnego pierwszej instancji
Zapis ten należy traktować jako uprawnienie rzecznika dyscyplinarnego do 

składania odwołań od orzeczeń sądu dyscyplinarnego pierwszej instancji, kiedy 
uzna to za konieczne, nie zaś jako obowiązek składania odwołania od każde-
go orzeczenia sądu dyscyplinarnego, albowiem byłoby to działanie irracjonalne 
(art. 59 pkt 4 u. o k.s.).

5) Udział w postępowaniu odwoławczym
Podobnie jak w przypadku udziału w rozprawach przed sądem dyscyplinar-

nym pierwszej instancji, tak i w postępowaniu odwoławczym udział rzecznika 
dyscyplinarnego jest obowiązkowy i jego nieobecność wstrzymuje postępowa-
nie przed sądem dyscyplinarnym drugiej instancji. Takiego obowiązku nato-
miast nie określono dla postępowania przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie 
(art. 59 pkt 5 u. o k.s.).

Sąd dyscyplinarny pierwszej instancji i postępowanie przed sądem

Zgodnie z treścią ustawy sądy dyscyplinarne są dwuinstancyjne (art. 54 
u. o k.s.). Sąd dyscyplinarny pierwszej instancji dla sądowych kuratorów zawodo-
wych działa na terenie właściwości określonego sądu okręgowego i rozpoznaje 
sprawy dyscyplinarne kuratorów pełniących służbę w jego właściwości miejsco-
wej (art. 54 ust. 2 u. o k.s.). Sąd orzeka w składzie trzyosobowym (art. 54 ust. 3 
u. o k.s.). Wyboru członków sądu dyscyplinarnego pierwszej instancji, w liczbie 
od 6 do 12, dokonuje okręgowe zgromadzenie kuratorów spośród kuratorów 
zatrudnionych w danym okręgu sądowym, z wyjątkiem kuratora okręgowego 
i jego zastępcy oraz rzecznika dyscyplinarnego (art. 55 ust. 1 u. o k.s.). Ostatecz-

38 Zob. K. Stasiak, [w:] Zarys metodyki pracy kuratora sądowego..., op. cit., s. 196-198.



209Odpowiedzialność porządkowa i dyscyplinarna sądowego kuratora zawodowego...

na liczba we wskazanym zakresie będzie więc zależna od kilku czynników, m.in. 
woli zgromadzenia, liczby kandydatów, czy też liczebności personalnej człon-
ków zgromadzenia, tożsamej z liczbą kuratorów zatrudnionych w danym okręgu 
sądu okręgowego. Kadencja członka sądu dyscyplinarnego trwa 6 lat. 

Skład sądu dyscyplinarnego pierwszej instancji wyznacza prezes sądu okrę-
gowego z listy członków odpowiedniego sądu ułożonej w porządku alfabetycz-
nym. Składowi przewodniczy członek najstarszy służbą. Członkowie sądów 
dyscyplinarnych są niezawiśli i podlegają tylko ustawie. Jest to najważniejsze 
uregulowanie, jeśli chodzi o funkcjonowanie sądów dyscyplinarnych. Rzecz-
nik dyscyplinarny  jest ograniczony wolą prezesa sądu okręgowego co do de-
cyzji o wszczęciu postępowania wyjaśniającego oraz wystąpienia z wnioskiem 
o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego. Natomiast od momentu wszczęcia 
postępowania dyscyplinarnego, prezes sądu okręgowego nie ma wpływu na 
jego przebieg i podejmowane przez członków sądu decyzje.

Właściwe postępowanie dyscyplinarne rozpoczyna się skierowaniem przez 
rzecznika dyscyplinarnego wniosku o jego wszczęcie do sądu dyscyplinarnego 
pierwszej instancji. Następnie prezes sądu okręgowego wyznacza skład sądu 
dyscyplinarnego oraz jego przewodniczącego zarządzeniem. Przewodniczą-
cy sądu wyznacza protokolanta spośród kuratorów zawodowych oraz termin 
pierwszego posiedzenia. Zgodnie z treścią ustawy, sąd dyscyplinarny wszczy-
na postępowanie dyscyplinarne z dniem zgłoszenia właściwego wniosku przez 
rzecznika. Z uwagi na brzmienie przepisu art. 61 ust. 1 wydaje się, że jest to 
czynność obligatoryjna. Jeżeli zaś sąd po dokonaniu analizy, czy wniosek speł-
nia wymogi formalne stwierdzi, że wniosek im nie odpowiada, może zwrócić 
go rzecznikowi w celu ich usunięcia w terminie 7 dni (art. 337 § 1 k.p.k.). Sąd 
dyscyplinarny wszczyna postępowanie dyscyplinarne postanowieniem. Jedno-
cześnie doręcza obwinionemu wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinar-
nego i wzywa do złożenia wniosków dowodowych w terminie 7 dni od dnia 
jego doręczenia (art. 338 § 1 k.p.k.).

Sąd dyscyplinarny pierwszej instancji wydaje orzeczenie po przeprowadze-
niu rozprawy, w toku której wysłuchuje stron, tj. rzecznika dyscyplinarnego, 
obwinionego i jego obrońcy, a także po rozpatrzeniu dowodów mających zna-
czenie w sprawie. Jak już wspomniano, obecność rzecznika dyscyplinarnego 
jest obligatoryjna na rozprawie, stąd jego nieobecność wstrzymuje postępo-
wanie w sprawie. Nieusprawiedliwione niestawiennictwo obwinionego lub 
jego obrońcy na rozprawie nie wstrzymuje rozpoznania sprawy. Rozprawa jest 
jawna, lecz w uzasadnionych wypadkach skład orzekający może wyłączyć jej 
jawność. Ogłoszenie orzeczenia zawsze jest jawne. Orzeczenie sądu dyscypli-
narnego powinno być ogłoszone bezpośrednio po naradzie. Jedynie w wyjąt-
kowych wypadkach można odroczyć ogłoszenie orzeczenia, jednakże na czas 
nie dłuższy niż 3 dni. Po jego ogłoszeniu przewodniczący składu orzekającego 
podaje ustnie zasadnicze motywy rozstrzygnięcia. Orzeczenie wraz z uzasad-
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nieniem doręcza się stronom z urzędu, nie później jednak, niż 7 dni od dnia 
jego ogłoszenia (art. 62 u. o k.s.).

Ażeby określić warunki formalne, jakim powinno odpowiadać orzeczenie 
sądu dyscyplinarnego, należy zastosować odpowiednio przepis art. 413 i nast. 
k.p.k. w zw. z art. 66 u. o k.s. 

W praktyce, już samo określenie nazwy dla rozstrzygnięcia sądu dyscyplinar-
nego rodziło, do czasu przeprowadzenia szkoleń dla członków sądu dyscypli-
narnego na przełomie 2010/2011 roku, znaczące problemy. Określano je mia-
nem postanowienia, wyroku, a nawet wyroku wydanego w imieniu Rzeczpo-
spolitej Polskiej. Tymczasem ustawa wskazuje, choć nie bezpośrednio, właściwe 
określenie dla rozstrzygnięcia sądu dyscyplinarnego i jest nim „orzeczenie” (art. 
61 ust. 2 u. o k.s.). W związku z tym, że ustawa o kuratorach sądowych nie za-
wiera wskazówek co do tego, jakie warunki formalne powinno spełniać uzasad-
nienie orzeczenia sądu dyscyplinarnego, musimy posiłkować się odpowiednim 
stosowaniem przepisu art. 424 k.p.k. w zw. z art. 66 u. o k.s.

Sąd dyscyplinarny pierwszej instancji może: postępowanie dyscyplinarne 
umorzyć, uniewinnić albo ukarać karą dyscyplinarną obwinionego. Zaś zgodnie 
z treścią przepisu art. 69 u. o k.s. koszty postępowania dyscyplinarnego ponosi 
Skarb Państwa, co sąd dyscyplinarny powinien zawrzeć w orzeczeniu.

Obrońca

Zgodnie z przepisem art. 60 u. o k.s. obwiniony może ustanowić obrońcę 
spośród kuratorów zawodowych, a gdy nie ma obrońcy z wyboru, a rzecznik 
dyscyplinarny wnosi o orzeczenie kary wydalenia ze służby kuratorskiej lub po 
wstępnej analizie materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie członko-
wie sądu dojdą do wniosku, że orzeczenie kary wydalenia ze służby jest możli-
we, przewodniczący sądu dyscyplinarnego wyznacza obrońcę z urzędu spośród 
kuratorów zawodowych.

Według mnie, kurator powinien posiadać prawo do obrony w każdym sta-
dium postępowania dyscyplinarnego, a więc także w postępowaniu wyjaśniają-
cym, co gwarantuje wprost Konstytucja w art. 42 ust. 2. Ponadto wprowadzone 
ograniczenie ustawowe co do osoby występującej w charakterze obrońcy – ku-
ratora zawodowego, zdaje się stanowić istotne ograniczenie zasady prawa do 
obrony oraz naruszać prawa gwarantowane w art. 42 ust. 2 Konstytucji. Ogra-
niczenia te nie znajdują także uzasadnienia w oparciu o treść art. 31 ust. 3 Kon-
stytucji, gdzie zawarto katalog zamknięty sytuacji, w których można zastosować 
ustawowe ograniczenia konstytucyjnych wolności i praw. 

Podobne ograniczenia w ustawach o Straży Granicznej, o Policji i o Służbie 
Celnej zostały usunięte po wydanym w dniu 19 marca 2007 r. wyroku Trybuna-
łu Konstytucyjnego (K 47/05), który powołał się na wskazaną podstawę praw-
ną. Trybunał Konstytucyjny uznał m.in., że „konstytucyjne prawo do obrony 
należy traktować szeroko, jest ono bowiem nie tylko fundamentalną zasadą 
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procesu karnego, ale też elementarnym standardem demokratycznego państwa 
prawnego. Prawo to przysługuje każdemu od chwili wszczęcia przeciwko niemu 
postępowania karnego (w praktyce od chwili przedstawienia zarzutów), aż do 
wydania prawomocnego wyroku, obejmuje również etap postępowania wyko-
nawczego”. Trybunał Konstytucyjny podniósł nadto, że „nie ulega wątpliwości, 
że postępowania karnego […] nie można utożsamiać z postępowaniem dyscy-
plinarnym. Z drugiej jednak strony TK zawsze stał na stanowisku, że wszyst-
kie gwarancje, ustanowione w rozdziale II Konstytucji, znajdują zastosowanie 
także wówczas, gdy mamy do czynienia z postępowaniem dyscyplinarnym. 
Gwarancje te odnoszą się bowiem do wszelkich postępowań represyjnych, tzn. 
postępowań, których celem jest poddanie obywatela jakiejś formie ukarania lub 
jakiejś sankcji, a więc także postępowań dyscyplinarnych”.

Z przeprowadzonej analizy akt postępowań wyjaśniających wynika jedno-
znacznie, że w praktyce nie stosuje się instytucji „przedstawienia zarzutów” 
(art. 313 k.p.k.). Z punktu widzenia praktycznego jej stosowanie rozwiązałoby 
wiele z obecnych problemów, z którymi borykają się rzecznicy dyscyplinarni. 
W toku postępowania wyjaśniającego kurator zawodowy objęty postępowa-
niem określany jest mianem „podejrzanego, kuratorem, a także obwinionym”. 
W przypadku przesłuchania kuratora przed przedstawieniem mu zarzutów, 
nader często zdarza się, iż jest on pouczany o obowiązku mówienia prawdy 
i odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, co jednoznacznie 
wskazuje, że przesłuchiwany jest w charakterze świadka na etapie postępowa-
nia „w sprawie”, a nie „przeciwko osobie”. W przypadku skierowania wnio-
sku w przedmiocie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego, wyjaśnienia zło-
żone przez obwinionego w toku postępowania wyjaśniającego prowadzonego 
„w sprawie”, kiedy przesłuchano go w charakterze świadka – są dla sądu dyscy-
plinarnego bezużyteczne, bowiem obwiniony nie ma obowiązku dowodzenia 
swej niewinności ani obowiązku dostarczania dowodów na swoją niekorzyść 
(art. 74 § 1 k.p.k.). Odpowiednikiem statusu „podejrzanego” dla potrzeb postę-
powania wyjaśniającego będzie więc uzyskanie statusu „obwinionego” poprzez 
wydanie przez rzecznika postanowienia o przedstawieniu mu zarzutów na piś-
mie (art. 71 § 1 k.p.k.). Z chwilą dokonania przedstawienia zarzutów „obwi-
niony” uzyskuje szereg uprawnień wynikających m.in. z art. 300 k.p.k., a więc 
prawo do składania wyjaśnień, do odmowy składania wyjaśnień lub odmowy 
odpowiedzi na pytania, do składania wniosków o dokonanie czynności w po-
stępowaniu wyjaśniającym, do korzystania z pomocy obrońcy, do końcowego 
zaznajomienia z materiałami postępowania, jak również uprawnienie przesłu-
chania go z udziałem obrońcy oraz o obowiązkach i konsekwencjach wskaza-
nych, a stosowanych odpowiednio w art. 74, 75, 138 i 139 k.p.k. 

Mając na uwadze opisane stanowisko Trybunału Konstytucyjnego, należy 
stwierdzić, że zmiany ustawy o kuratorach sądowych w tym zakresie są nie-
uchronne. Stąd tak ważny jest aspekt kształcenia ustawicznego rzeczników dy-
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scyplinarnych oraz członków sądów dyscyplinarnych z racji przyszłej profesjo-
nalizacji postępowania dyscyplinarnego, poprzez udział w nich adwokatów czy 
radców prawnych. 

Sąd dyscyplinarny drugiej instancji, postępowanie odwoławcze

Postępowanie dyscyplinarne przed sądem dyscyplinarnym drugiej instancji 
inicjuje odwołanie od orzeczenia sądu dyscyplinarnego pierwszej instancji, zło-
żone za jego pośrednictwem, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia 
wraz z uzasadnieniem. Do odwołania powinno się stosować odpowiednio prze-
pisy działu IX k.p.k. dotyczące postępowania odwoławczego z racji braku od-
powiedniego uregulowania w przepisach ustawy o kuratorach sądowych. Przede 
wszystkim przepis art. 427 k.p.k., który określa, co odwołanie powinno zawierać, 
tj.: wskazanie zaskarżonego orzeczenia, a także to, czego odwołujący się doma-
ga, wskazanie zarzutów stawianych rozstrzygnięciu oraz uzasadnienie – w przy-
padku, gdy odwołanie składa rzecznik dyscyplinarny lub obrońca obwinionego, 
nowe fakty lub dowody. Strona składająca odwołanie może zaskarżyć całość, jak 
i część orzeczenia, a także jego uzasadnienie. Odwołanie może wnieść zarów-
no rzecznik dyscyplinarny, jak i obwiniony lub jego obrońca. Do postępowania 
przed sądem dyscyplinarnym drugiej instancji stosuje się odpowiednio prze-
pisy o postępowaniu przed sądem dyscyplinarnym pierwszej instancji (art. 65 
u. o k.s.). Stosując odpowiednio art. 437 k.p.k. w zw. z art. 66 u. o k.s., sąd dyscy-
plinarny drugiej instancji może wydać następujące orzeczenie po rozpatrzeniu 
środka odwoławczego: o utrzymaniu w mocy, zmianie lub uchyleniu zaskarżone-
go orzeczenia w całości lub w części albo jeżeli pozwalają na to zebrane dowody, 
zmienia zaskarżone orzeczenie, orzekając odmiennie co do istoty, lub uchyla 
je i umarza postępowanie. W innych wypadkach uchyla orzeczenie i przekazuje 
sprawę sądowi pierwszej instancji do ponownego rozpoznania.

Zgodnie z treścią przepisu art. 65 ust. 2 u. o k.s., od orzeczenia sądu dyscy-
plinarnego drugiej instancji służy stronom odwołanie do Sądu Apelacyjnego 
w Warszawie, w terminie 30 dni od dnia doręczenia orzeczenia z uzasadnie-
niem. Do wniesienia odwołania stosuje się przepisy Kodeksu postępowania 
cywilnego o apelacji. 

Przepisy ustawy o kuratorach sądowych nie regulują kwestii możliwości wnie-
sienia kasacji. Pojawia się więc pytanie, czy odwołanie do Sądu Apelacyjnego na-
leży traktować jako odwołanie do sądu kasacyjnego? Takie twierdzenie jest uza-
sadnione z racji przyjęcia zasady, że brak regulacji ustawowej nie może stanowić 
przyzwolenia do stosowania analogii oraz wykładni rozszerzającej. Jeśli jednak 
dopuścimy możliwość wniesienia kasacji od wyroku Sądu Apelacyjnego, pojawia 
się kolejna nierozwiązana kwestia, mianowicie co do wskazania, czy uczynić to 
w trybie przepisów ustawy Kodeks postępowania karnego – stosowanego odpo-
wiednio do postępowania dyscyplinarnego, czy też Kodeksu postępowania cywil-
nego – stosowanego odpowiednio do trybu odwołania do Sądu Apelacyjnego. 
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Aplikant kuratorski oraz sądowy kurator społeczny

Ustawa o kuratorach sądowych reguluje kwestie odpowiedzialności porząd-
kowej i dyscyplinarnej aplikantów kuratorskich, a także wskazuje przyczyny 
i tryb odwoływania sądowych kuratorów społecznych przez prezesa sądu rejo-
nowego. Na podstawie art. 76 u. o k.s. aplikant kuratorski za naruszenie swoich 
obowiązków ponosi odpowiedzialność porządkową albo dyscyplinarną na za-
sadach obowiązujących kuratorów zawodowych. 

Prezes sądu rejonowego odwołuje kuratora społecznego, jeżeli przestał od-
powiadać warunkom określonym w art. 84 ust. 1 u. o k.s. lub złożył prośbę 
o zwolnienie go z powierzonej mu funkcji (art. 88. 1 u. o k.s.). Może on odwo-
łać kuratora społecznego, jeżeli kurator nienależycie wypełnia powierzoną mu 
funkcję lub wymagają tego względy organizacyjne. Na podstawie art. 89 u. o k.s. 
prezes sądu rejonowego na wniosek kierownika zespołu zawiesza kuratora spo-
łecznego w czynnościach, w razie wszczęcia przeciwko niemu postępowania 
karnego, do czasu jego prawomocnego rozstrzygnięcia. 

Odwołanie kuratora społecznego powoduje jego skreślenie z listy kurato-
rów społecznych39.

De lege ferenda do ustawy o kuratorach sądowych

Obecne zapisy dotyczące odpowiedzialności porządkowej i dyscyplinarnej, 
ponoszonej przez sądowych kuratorów zawodowych, wymagają głębokich 
zmian w zakresie dookreślenia zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej, kata-
logu kar – w tym określenia ich skutków i zasad wymierzania, regulacji dotyczą-
cej instytucji rzecznika dyscyplinarnego, systemu sądownictwa dyscyplinarnego, 
a także przebiegu postępowania dyscyplinarnego. 

Dokonując oceny obecnego zakresu odpowiedzialności porządkowej i dy-
scyplinarnej należy stwierdzić, że dzisiejsza dychotomia odpowiedzialności – 
wynikająca z jednej strony z podległości służbowej wobec pracodawcy, z dru-
giej zaś z przynależności do samorządu zawodowego, nie jest pożądana. 

W mojej ocenie odpowiedzialność z tytułu dopuszczenia się naruszenia 
obowiązków służbowych lub czynów niezgodnych z etosem wykonywanego 
zawodu, także w przypadkach mniejszej wagi, powinna zostać przekazana do 
zakresu działania sądów dyscyplinarnych. To rozwiązanie w sposób jedno-
znaczny powierzyłoby odpowiedzialność za swoich członków właściwym orga-
nom samorządu zawodowego do tego powołanym. W ostatnich czterech latach 
liczba orzeczonych kar upomnienia wahała się w przedziale od 10 w 2010 roku 
do 19 w 2008 roku w skali kraju. Przy założeniu profesjonalizacji funkcji rzecz-
nika dyscyplinarnego oraz sądu dyscyplinarnego, m.in. poprzez ich ustawiczne 
kształcenie, efektywność orzecznictwa dyscyplinarnego istotnie wzrośnie, stąd 

39 E. Wojtera, Wiktymizacja sądowych kuratorów zawodowych, niepublikowana rozprawa doktorska, 
Olsztyn 2011.
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przekazanie wskazanego rodzaju spraw nie spowoduje nadmiernego obciążenia 
sądów dyscyplinarnych. 

Zakres odpowiedzialności służbowej

Na podkreślenie zasługuje brak możliwości pociągnięcia kuratora zawodo-
wego do odpowiedzialności dyscyplinarnej za „niegodne” zachowanie, nieprzy-
stające do etosu wykonywanego zawodu, co stanowi istotny mankament obec-
nego uregulowania prawnego. Odpowiedzialność dyscyplinarna jest jednym 
z warunków koniecznych do prawidłowego funkcjonowania zawodów zaufania 
publicznego, do których zalicza się sądowego kuratora zawodowego. Mając na 
uwadze obecne utrudnienia rzeczników dyscyplinarnych z postawieniem kura-
torowi objętemu postępowaniem właściwego zarzutu i przypisanie mu podsta-
wy prawnej, zakres deliktów dyscyplinarnych powinien obejmować:

 ▪ zawinione, nienależyte wykonywanie obowiązków służbowych,
 ▪ czyny sprzeczne z treścią ślubowania,
 ▪ czyny sprzeczne z zasadami etyki kuratora sądowego,
 ▪ czyny sprzeczne z prawem.

Takie ujęcie katalogu czynów, których popełnienie powoduje pociągnięcie do 
odpowiedzialności dyscyplinarnej, nie daje pola do interpretacji, czy stosowania 
niepożądanej wykładni. Jednocześnie uwzględnia wszystkie rodzaje deliktów, któ-
re zostały rozpoznane w postępowaniach dyscyplinarnych poddanych badaniu. 

Katalog kar

Obecnie stosowany katalog kar jest nieadekwatny do potrzeb praktyki, 
a brak określenia zasad wymierzania kary oraz skutków ich wymierzenia po-
woduje, że dolegliwość kary jest znikoma. Kara nagany nie rodzi w praktyce 
żadnych konsekwencji. Zaś kara nagany z ostrzeżeniem nie różni się w prak-
tyce swym skutkiem od kary nagany. Ustawa nie wskazuje bowiem, co niesie 
za sobą zwrot „ostrzeżenie”. Dlatego też należy usunąć z katalogu ten rodzaj 
kary, natomiast karę nagany pozostawić za dopuszczenie się popełnienia czynu 
o mniejszym ciężarze gatunkowym. Kara nagany z powodzeniem mogłaby więc 
zastąpić karę upomnienia ferowaną obecnie przez prezesów sądów rejonowych 
albo okręgowych, w przypadku przewinień mniejszej wagi.

Kara nagany z pozbawieniem możliwości uzyskania wyższego stopnia służ-
bowego przez okres 2 lat jest karą wymierną w skutkach. Jednakże jej zastoso-
wanie może osiągnąć swój skutek jedynie do części kuratorów zawodowych, np. 
stosowanie tego rodzaju kary wobec kuratora specjalisty jest bezcelowe. Ten ro-
dzaj kary powinien jednak pozostać w katalogu, przy jednoczesnym wydłużeniu 
okresu oraz zastosowaniu elastycznego zakresu na jaki może zostać orzeczona 
według uznania sądu, a ponadto określeniu skutków jej wymierzenia.

Kara usunięcia z zajmowanego stanowiska. Jak już wspomniano, nadal zda-
rza się, iż sądy dyscyplinarne orzekają na podstawie przepisu art. 52 ust. 3 pkt 
4 u. o k.s. karę „pozbawienia, czy też obniżenia stopnia służbowego kuratora”, 
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czyli stosują swoisty rodzaj degradacji zawodowej, co jest oczywistym błędem. 
Aby nie dopuścić do wątpliwości interpretacyjnych należy określić skutki wy-
mierzenia tej kary, a także wychodząc na przeciw praktyce – rozszerzyć katalog 
kar o karę samoistną – możliwości obniżenia stopnia służbowego.

Katalog kar należy uzupełnić o kary wymierne w swoim skutku. Jako novum 
należy zaproponować możliwość pozbawienia kuratora części wynagrodzenia 
na określony czas. Jak wynika z przeprowadzonych badań, jednym z rodzajów 
naruszeń obowiązków służbowych jest niewykonywanie czynności w miejscu 
zamieszkania podopiecznych. Tym samym kurator nie wykorzystuje w sposób 
właściwy dodatku trudnościowego za pracę terenową, wypłacanego w wyso-
kości 50% kwoty bazowej (art. 14 ust. 5 u. o k.s.). Należy więc wyposażyć 
sąd dyscyplinarny w narzędzie, które w swoim zastosowaniu odniesie pożądany 
skutek wychowawczy. Sąd orzekałby obniżenie wynagrodzenia w przedziale np. 
od 30% do 50% kwoty bazowej, w zależności od stopnia przewinienia kuratora, 
zgodnie ze wskazanymi zasadami wymierzania kary.

Karą definitywną jest kara wydalenia ze służby kuratorskiej, która de facto 
powoduje pozbawienie możliwości wykonywania zawodu na okres 5 lat (art. 70 
ust. 1 pkt 2 in fine). Obecnie dopuszczalna jest możliwość, że kurator wydalony 
ze służby, po upływie wskazanego w ustawie czasu, ponownie będzie ubiegał 
się o przyjęcie do kuratorskiej służby sądowej. Dlatego wskazując skutki wy-
mierzenia tej kary należy rozważyć utratę możliwości powrotu do wykonywa-
nia zawodu w przypadku jej orzeczenia. Obecna treść ustawy nie przewiduje 
wprost możliwości rozwiązania stosunku pracy z kuratorem w sytuacji skaza-
nia go prawomocnym wyrokiem sądu za popełnienie przestępstwa umyślnego. 
Proponowane w dalszej części opracowania określenie zasad wymierzania kary, 
wskazuje jednoznacznie jakiego rodzaju kara dyscyplinarna powinna być orze-
czona w takim przypadku.

Mając na uwadze powyższe uwagi, nowy katalog kar dyscyplinarnych powi-
nien zawierać następujące ich rodzaje:

1) nagana,
2) pozbawienie możliwości uzyskania wyższego stopnia służbowego przez okres od roku 

do trzech lat,
3) obniżenie wynagrodzenia o 30% do 50% kwoty bazowej na okres do 3 m-cy,
4) usunięcie z zajmowanej funkcji,
5) obniżenie stopnia służbowego o jeden stopień,
6) wydalenie ze służby kuratorskiej.

Przykładowe skutki wymierzenia określonych kar:
1) orzeczenie kary określonej w pkt 1 i 2 pociąga za sobą zakaz wykonywania patro-

natu nad aplikantem kuratorskim na okres 2 lat od dnia uprawomocnienia się orzeczenia,
2) orzeczenie kary określonej w pkt 3, 4 i 5 pociąga za sobą zakaz wykonywania patro-

natu nad aplikantem kuratorskim na okres 5 lat od dnia uprawomocnienia się orzeczenia,
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3) obok kary określonej w pkt 2 i 4 sąd dyscyplinarny może orzec także karę określoną 
w pkt 3,

4) orzeczenie kary określonej w pkt 1-2 pociąga za sobą utratę biernego i czynnego 
prawa wyborczego do organu samorządu kuratorskiego na czas od 6 m-cy do 3 lat od dnia 
uprawomocnienia orzeczenia,

5) orzeczenie kary określonej w pkt 3, 4 i 5 pociąga za sobą utratę biernego i czynnego 
prawa wyborczego do organu samorządu kuratorskiego na czas 5 lat od dnia uprawomocnie-
nia się orzeczenia,

6) orzeczenie kary określonej w pkt 4 pociąga za sobą utratę możliwości pełnienia funk-
cji kuratora okręgowego, zastępcy kuratora okręgowego albo kierownika zespołu – na okres 
7 lat od dnia uprawomocnienia się orzeczenia,

7) orzeczenie kary określonej w pkt 5 pociąga za sobą utratę możliwości nadania wyż-
szego stopnia służbowego przed upływem 3 lat od dnia uprawomocnienia się orzeczenia,

8) orzeczenie kary określonej w pkt 6 pociąga za sobą utratę możliwości ponownego 
mianowania na kuratora zawodowego,

9) orzeczenie kary określonej w pkt 1 i 2 pociąga za sobą utratę możliwości wykony-
wania funkcji rzecznika dyscyplinarnego albo członka sądu dyscyplinarnego na okres 5 lat,

10) orzeczenie kary określonej w pkt 3, 4 i 5 pociąga za sobą utratę możliwości wykony-
wania funkcji rzecznika dyscyplinarnego albo członka sądu dyscyplinarnego na okres 10 lat.

Określenie zasad wymierzenia kary dyscyplinarnej

Z przeprowadzonych badań akt postępowań dyscyplinarnych wynika jed-
noznacznie, że sądy dyscyplinarne orzekają karę dowolnie. Niewykluczone, że 
w jednym z okręgów sądowych wymierzona zostanie kara nagany za narusze-
nie obowiązków służbowych, za które w innym okręgu sądowym orzeczona 
zostanie kara nagany z pozbawieniem możliwości uzyskania wyższego stopnia 
służbowego na okres 2 lat. Ażeby uniknąć tak zróżnicowanego orzecznictwa 
w ramach jednej służby, należy wskazać członkom sądów dyscyplinarnych kon-
kretnie określone przesłanki, którymi powinni kierować się podczas wymie-
rzania kary. Przesłanki te są precyzyjnie sformułowane w przepisach Kodeksu 
karnego (art. 53 k.k.). Ustawa o kuratorach sądowych nie zawiera jednak upo-
ważnienia, na podstawie którego można by go stosować odpowiednio, dlatego 
też należy wprowadzić odrębne przepisy, które ułatwią sądom dyscyplinarnym 
orzekanie. Analogiczny do wskazanego zapis, winien mieć następujące brzmienie:

 ▪ Sąd dyscyplinarny wymierza karę według swojego uznania, w granicach przewidzia-
nych przez ustawę, bacząc, aby jej dolegliwość nie przekraczała stopnia winy obwinio-
nego, uwzględniając stopień społecznej szkodliwości czynu oraz biorąc pod uwagę cele 
zapobiegawcze i wychowawcze, które kara ma osiągnąć w stosunku do obwinionego, 
a także potrzeby w zakresie kształtowania świadomości prawnej kuratorów zawodo-
wych i aplikantów kuratorskich.

 ▪ Wymierzając karę, sąd dyscyplinarny uwzględnia w szczególności motywację i sposób 
zachowania się obwinionego, rodzaj i stopień naruszenia ciążących na nim obowiąz-
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ków służbowych, rodzaj i rozmiar ujemnych następstw czynu, właściwości i warunki 
osobiste obwinionego, przebieg służby przed popełnieniem czynu oraz zachowanie się 
po popełnieniu czynu, a zwłaszcza starania o naprawienie szkody.

 ▪ W przypadku prawomocnego skazania sądowego kuratora zawodowego za popełnie-
nie przestępstwa umyślnego ściganego z oskarżenia publicznego lub umyślnego przestęp-
stwa skarbowego, sąd dyscyplinarny orzeka karę wydalenia ze służby kuratorskiej.

Mając na uwadze stwierdzone problemy sądów dyscyplinarnych podczas 
orzekania w sprawach wieloczynowych, należy rozważyć wprowadzenie kolej-
nych zasad wymierzania kar:

 ▪ W razie jednoczesnego ukarania za kilka przewinień dyscyplinarnych o różnym cha-
rakterze, sąd dyscyplinarny wymierza karę za poszczególne przewinienia, a następnie 
karę łączną.

 ▪ Przy orzekaniu kary łącznej stosuje się następujące zasady:
−	 w razie orzeczenia kary nagany i pozbawienia możliwości uzyskania wyższego 

stopnia służbowego, wymierza się karę pozbawienia możliwości uzyskania wyż-
szego stopnia służbowego przez okres od roku do 3 lat, od dnia uprawomocnienia 
się orzeczenia,

−	 w przypadku orzeczenia kilku kar obniżenia wynagrodzenia, kara łączna nie 
może przekroczyć 50% kwoty bazowej,

−	 w przypadku orzeczonych za kilka przewinień kar różnego rodzaju i kary wyda-
lenia ze służby kuratorskiej, wymierza się karę wydalenia ze służby kuratorskiej,

−	 kary usunięcia z zajmowanego stanowiska i obniżenia stopnia służbowego o jeden 
stopień nie podlegają łączeniu.

Obecne uregulowania prawne nie wskazują sądowi dyscyplinarnemu jak ma 
postąpić, kiedy podczas trwającego postępowania dyscyplinarnego ujawnią się 
inne przewinienia, aniżeli objęte zawiadomieniem o naruszeniu dyscypliny pra-
cy bądź niegodnym zachowaniu kuratora albo wnioskiem rzecznika dyscypli-
narnego o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego. 

W świetle badań praktyka postępowania sądów dyscyplinarnych jest niejed-
norodna. Sądy dyscyplinarne albo rozszerzały w takim przypadku zakres de-
liktów, które podlegały osądzeniu, albo wyłączały przewinienie do odrębne-
go rozpoznania poprzez przekazanie informacji prezesowi sądu okręgowego. 
W konsekwencji rzecznik dyscyplinarny był zobowiązany przez prezesa sądu 
okręgowego do wszczęcia wobec kuratora kolejnego postępowania wyjaśniają-
cego, przy czym decyzję podejmował sąd dyscyplinarny z urzędu. 

W związku z tym, aby ujednolicić praktykę orzeczniczą w tym zakresie nale-
żałoby rozważyć wprowadzenie następującej regulacji prawnej:

 ▪ Jeżeli w toku rozprawy ujawni się inne przewinienie oprócz objętego wnioskiem 
o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, sąd dyscyplinarny może wydać co do tego 
przewinienia orzeczenie tylko za zgodą lub na wniosek rzecznika dyscyplinarnego albo 
za zgodą lub na wniosek obwinionego lub jego obrońcy; w razie braku zgody rzecznik 
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dyscyplinarny może żądać zawiadomienia prezesa sądu apelacyjnego o stwierdzonym 
przewinieniu przez sąd dyscyplinarny albo zawiadamia o jego stwierdzeniu prezesa 
sądu apelacyjnego (z racji postulowanego w dalszej części opracowania przekazania tej 
kompetencji prezesowi sądu apelacyjnego).

Kolejną, kontrowersyjną z punktu widzenia praktyki orzeczniczej sądów 
dyscyplinarnych kwestią jest sytuacja, w której stwierdza się, że przewinienie 
zawiera znamiona przestępstwa. Praktyka orzecznicza w tym zakresie jest róż-
na. W niektórych przypadkach sądy prowadzą postępowanie dyscyplinarne 
w dalszym ciągu w całości, w innych z wyłączeniem przewinienia, które rozpa-
trywane jest przez sąd powszechny, w kolejnych postępowanie dyscyplinarne 
zawiesza się do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez sąd powszechny. W celu 
ujednolicenia praktyki orzeczniczej w tym zakresie należy rozważyć wprowa-
dzenie do ustawy następującej regulacji: 

 ▪ Jeżeli o ten sam czyn toczy się postępowanie karne, postępowanie dyscyplinarne zawie-
sza się do czasu jego prawomocnego zakończenia.

Jak wcześniej wskazano ustawa w obecnym brzmieniu nie reguluje sytuacji, 
w której stosunek pracy z kuratorem zawodowym ulega rozwiązaniu, podczas 
wszczętego postępowania dyscyplinarnego. Prowadzi to do sytuacji, w której 
kurator zawodowy może uniknąć odpowiedzialności dyscyplinarnej. Praktyka 
orzecznicza w tym zakresie jest różna, jednak z reguły postępowania dyscy-
plinarne poddane badaniu, umarzane były na podstawie przepisu art. 52 ust. 1 
a contrario, poprzez uznanie, że w przypadku rozwiązania stosunku pracy z ku-
ratorem zawodowym dalsze postępowanie jest bezprzedmiotowe, ponieważ 
po jego ustaniu nie jest on już kuratorem zawodowym. Praktykę umarzania 
postępowań dyscyplinarnych w tym zakresie, szczególnie w przypadku najcięż-
szych przewinień, należy uznać za błędną i szkodliwą. W razie umorzenia po-
stępowania wyjaśniającego lub dyscyplinarnego w aktach osobowych kuratora 
zawodowego nie będzie wzmianki o naruszeniu przez niego obowiązków służ-
bowych oraz stwierdzenia jego winy. W sytuacji kiedy po wszczęciu postępo-
wania wyjaśniającego stosunek pracy zostanie z nim rozwiązany, np. na mocy 
porozumienia stron, nic nie będzie stało na przeszkodzie, aby podjął pracę jako 
kurator zawodowy we właściwości miejscowej innego sądu okręgowego, uni-
kając odpowiedzialności dyscyplinarnej i orzeczenia sądu, np. o wydaleniu ze 
służby kuratorskiej. Ażeby wykluczyć taką ewentualność należy wprowadzić 
następującą regulację prawną:

 ▪ W razie rozwiązania stosunku pracy z kuratorem zawodowym w toku postępowania 
dyscyplinarnego, postępowanie toczy się nadal.

Przy czym przez postępowanie dyscyplinarne należy rozumieć wszystkie 
jego etapy, a więc trwa ono od złożenia żądania przeprowadzenia postępowania 
wyjaśniającego do czasu jego prawomocnego zakończenia.
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Ponadto uważam, że należy nadać sądowi dyscyplinarnemu uprawnienie do 
odstąpienia od wymierzenia kary w przypadku popełnienia czynów mniejszej 
wagi, jeżeli cel kary zostanie osiągnięty, pomimo jej niewymierzenia. Instytucja 
taka jest niezwykle potrzebna, szczególnie w sytuacjach, kiedy po stwierdzonym 
naruszeniu obowiązków służbowych lub innego zachowania (zgodnie z propo-
zycją nowego zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej), obwiniony podejmie 
działania naprawcze.

Należy jednoznacznie stwierdzić, że wskazanie w ustawie, że aplikant ku-
ratorski za naruszenie swoich obowiązków ponosi odpowiedzialność porząd-
kową albo dyscyplinarną na zasadach obowiązujących kuratorów zawodowych 
(art. 76 u. o k.s.), jest niewystarczającym rozwiązaniem. Należy rozważyć od-
rębny zakres odpowiedzialności dyscyplinarnej aplikanta kuratorskiego z racji 
trudności w „odpowiednim” stosowaniu przepisów o odpowiedzialności kura-
tora zawodowego, poprzez konkretne wskazanie, które z kar należy stosować, 
a także skutki ich stosowania. Zgodnie z obecnym katalogiem kar, możliwe 
jest w stosunku do aplikanta kuratorskiego zastosowanie kary nagany, nagany 
z ostrzeżeniem albo wydalenia z aplikacji. Stosowanie ich budzi jednak wątpli-
wości interpretacyjne oraz wymusza niepożądane stosowanie analogii i wykład-
ni rozszerzającej, co nie ułatwia właściwego w tych sprawach postępowania. 
Zaznaczyć należy, że kuratorska służba sądowa bierze odpowiedzialność za 
wszystkich członków grupy zawodowej, z której nie powinno wykluczać się 
aplikanta kuratorskiego, który jest zatrudniany przez prezesa sądu okręgowego 
po zasięgnięciu opinii kuratora okręgowego. Aplikacja przebiega pod nadzo-
rem patrona, który jest sądowym kuratorem zawodowym, a egzamin kuratorski 
zdaje przed komisją, w której zasiadają oprócz prezesa sądu okręgowego tak-
że kurator okręgowy i inni członkowie samorządu kuratorskiego. Oczywistym 
jest, że odpowiedzialność za właściwe przygotowanie aplikanta do wykonywa-
nia zawodu ponosi obecnie kuratorska służba sądowa. 

Zawieszenie kuratora zawodowego w pełnieniu obowiązków służbowych

Ustawa w obecnym brzmieniu w sposób niewystarczający reguluje kwestię 
możliwości zawieszenia kuratora zawodowego w pełnieniu obowiązków. O ile 
słusznie przewiduje możliwość zawieszenia kuratora w pełnieniu obowiązków 
w razie tymczasowego aresztowania wraz z obniżeniem jego wynagrodzenia do 
połowy – bezterminowo, o tyle w sytuacji wszczęcia postępowania dyscyplinar-
nego regulacja dotknięta jest wadami. 

W świetle przeprowadzonych badań należy stwierdzić, że trzymiesięczny 
okres, na który można kuratora zawiesić w pełnieniu obowiązków w przypadku 
wszczęcia postępowania dyscyplinarnego jest zbyt krótki, bowiem postępowa-
nia dyscyplinarne jedynie w wyjątkowych przypadkach kończone są w tym cza-
sie.  Zapewne ta okoliczność stanowi jeden z głównych powodów, dla których 
prezes sądu okręgowego korzysta z tego prawa niezwykle rzadko.
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Kolejną przeszkodą w korzystaniu z tej instytucji jest pragmatyka pracy ku-
ratora zawodowego. Obecna regulacja nie przewiduje, w przypadku zawieszenia 
kuratora w pełnieniu obowiązków służbowych, obniżenia jego wynagrodzenia, 
którego składnikiem jest dodatek trudnościowy za pracę terenową w kwocie 
50% kwoty bazowej. Tym samym otrzymuje pełne wynagrodzenie, pomimo 
braku podejmowanych czynności w terenie. Ponadto zawieszając kuratora za-
wodowego w pełnieniu obowiązków, który wykonuje swoje zadania samodziel-
nie, z reguły na wyznaczonym obszarze właściwości sądu rejonowego, pracę 
pod jego nieobecność wykonują inni kuratorzy zawodowi. De facto więc, karę 
za uprzednie niedopełnienie obowiązków obwinionego ponosi cały zespół, 
którego członkowie przejmują do prowadzenia sprawy kuratora zawieszonego 
w pełnieniu obowiązków.

Z racji postulowanego w kolejnej części opracowania poszerzenia kręgu 
podmiotów, uprawnionych do żądania wszczęcia postępowania wyjaśniającego, 
należy także analogicznie uregulować kwestię uprawnienia do żądania zawiesze-
nia kuratora zawodowego w czynnościach, tj. o Ministra Sprawiedliwości, pre-
zesów sądów: apelacyjnego, okręgowego i rejonowego oraz kuratora okręgowe-
go, a także sądu dyscyplinarnego, który orzekałby w tym przedmiocie z urzędu 
– po wszczętym postępowaniu dyscyplinarnym.

Z racji przytoczonych argumentów koniecznym jest wprowadzenie regula-
cji, która przewiduje:

 ▪ poszerzenie kręgu podmiotów uprawnionych do żądania zawieszenia kuratora w peł-
nieniu obowiązków służbowych w sytuacji, kiedy skierują żądanie wszczęcia postępo-
wania wyjaśniającego, które składaliby do właściwego prezesa sądu okręgowego, 

 ▪ wydłużenie czasu trwania zawieszenia kuratora w pełnieniu obowiązków służbowych 
na czas trwania postępowania dyscyplinarnego,

 ▪ obniżenie do połowy wynagrodzenia kuratora zawieszonego w czynnościach.

Rzecznik dyscyplinarny

Ustawa o kuratorach sądowych nie w pełni reguluje kwestie związane 
z rzecznikiem dyscyplinarnym, jak i postępowaniem wyjaśniającym oraz dy-
scyplinarnym. Należy wskazać kilka najbardziej istotnych mankamentów, które 
powinny zostać usunięte.

Przeniesienie funkcji rzecznika dyscyplinarnego na poziom sądu 
apelacyjnego, poprzez wprowadzenie „zespołu rzeczników dyscyplinarnych”

Obecnie w każdym z 45 okręgów sądów okręgowych funkcję rzecznika 
dyscyplinarnego pełni jedna osoba, niezależnie od tego jak wielu kuratorów 
zatrudnionych jest w określonym okręgu sądowym. Różnice w tym zakresie 
są istotne. Dla przykładu można wskazać, że w okręgu Sądu Okręgowego 
w Bielsku-Białej  zatrudnionych jest 66 kuratorów zawodowych, natomiast 
w okręgu Sądu Okręgowego w Poznaniu 295 kuratorów zawodowych. Nie 
tylko aspekt ilościowy odgrywać będzie rolę dla prawidłowego wykonywania 
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funkcji rzecznika dyscyplinarnego. Ważne jest zachowanie bezstronności, a tak-
że obiektywnej oceny materiału dowodowego. Nie można tracić z oczu możli-
wości oddziaływania przez przełożonych na rzecznika dyscyplinarnego, który 
podlega bezpośrednio kierownikowi zespołu, a także kuratorowi okręgowemu. 
Niejednokrotnie zdarzało się, że rzecznik dyscyplinarny oskarżał kuratora za-
trudnionego w tym samym zespole kuratorskiej służby sądowej wyższego stop-
niem, z którym spotyka się na co dzień w miejscu pracy. Kierownika zespołu, 
który ma m.in. uprawnienia kontrolne i związane z wystąpieniem o awans dla 
kuratora zawodowego. Kuratora okręgowego, od którego decyzji zależy m.in. 
przyznanie nagrody, czy poparcie wniosku o awans, który sprawuje także nad-
zór merytoryczny nad zadaniami wykonywanymi przez kuratorów zatrudnio-
nych w określonym okręgu sądowym, a więc także rzecznika dyscyplinarnego. 
Rzecznik dyscyplinarny usytuowany w okręgu sądowym, w którym pracuje, 
narażony jest więc nie tylko na stres związany z prowadzeniem oskarżenia wo-
bec przełożonych oraz kolegów i koleżanek, ale także na możliwe niepożądane 
oddziaływania z ich strony. W takich warunkach nie można mieć wątpliwości, 
że wzajemne relacje i świadomość ewentualnych konsekwencji działań podej-
mowanych w toku postępowania dyscyplinarnego mogą narazić go na alie-
nację w środowisku zawodowym, a także negatywny stosunek przełożonych, 
co uniemożliwi mu wykonywanie zawodu w przyszłości i postawi w sytuacji 
niepomiernie gorszej od pozostałych kuratorów zatrudnionych w określonym 
okręgu sądowym. 

Ustawa w obecnym brzmieniu przewiduje jednego rzecznika dyscyplinar-
nego w okręgu sądu okręgowego. Rodzi to trudności w przebiegu postępowa-
nia dyscyplinarnego na każdym jego etapie, za wyjątkiem postępowania przed 
sądem apelacyjnym, w którym udział rzecznika nie jest obowiązkowy. Fakt, że 
nie ma zastępcy, może utrudnić lub wręcz uniemożliwić prawidłowy przebieg 
postępowania. Można podać kilka tego przykładów. Ustawa przewiduje wstrzy-
manie miesięcznego terminu na wszczęcie postępowania wyjaśniającego od 
momentu zawiadomienia prezesa sądu okręgowego o naruszeniu obowiązków 
służbowych w przypadku nieobecności kuratora, którego dotyczy zawiado-
mienie o naruszeniu obowiązków służbowych. Podobnego uregulowania nie 
przewidziano w przypadku nieobecności w pracy rzecznika dyscyplinarnego. 
Efektem tego może być uchybienie terminowi zawitemu, określonemu w usta-
wie i w efekcie brak możliwości wszczęcia postępowania wyjaśniającego, konse-
kwencją zaś będzie brak odpowiedzialności dyscyplinarnej kuratora. Nieobec-
ność kuratora – rzecznika dyscyplinarnego, uniemożliwia także prowadzenie 
postępowania przed sądami dyscyplinarnymi pierwszej i drugiej instancji, po-
nieważ jego obecność jest obligatoryjna, co może istotnie wpływać na przewle-
kłość postępowania dyscyplinarnego. W razie długotrwałej nieobecności rzecz-
nika w pracy, może zaistnieć konieczność zwołania zgromadzenia okręgowego, 
które jako jedyne ma uprawnienie do dokonania wyboru nowego rzecznika. 
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Pozostaje też kwestia rezygnacji rzecznika z pełnionej funkcji. O ile kurator jest 
w stanie złożyć pisemną lub ustną rezygnację, zgromadzenie może ją przyjąć 
i przeprowadzić nowe wybory. Co jednak, jeśli np. stan zdrowia rzecznika nie 
pozwala mu na złożenie żadnego z wymienionych? Ustawa w żaden sposób nie 
rozwiązuje tych zagadnień. Z podobną sytuacją mamy też do czynienia, kiedy to 
zawiadomienie o naruszeniu obowiązków służbowych dotyczy osoby rzeczni-
ka dyscyplinarnego albo kiedy będzie niewłaściwie wykonywał powierzoną mu 
funkcję. Analiza akt postępowań dyscyplinarnych potwierdza, że wprowadze-
nie nowych rozwiązań w tym zakresie jest niezbędne. 

Odrębnym problemem jest brak opracowań dotyczących zarówno poszcze-
gólnych etapów postępowania wyjaśniającego, jak i określonych czynności, tj. 
formularzy dotyczących wszczęcia postępowania wyjaśniającego, przedstawie-
nia zarzutów, pouczeń obwinionego, świadków, wniosku o wszczęcie postępo-
wania dyscyplinarnego itd. Sama delegacja ustawowa do odpowiedniego sto-
sowania przepisów k.p.k. jest niewystarczająca. Należy mieć na uwadze fakt, 
że nie wszyscy rzecznicy dyscyplinarni posiadają wykształcenie prawnicze. Jak 
udowodniła analiza akt prowadzonych postępowań dyscyplinarnych, praktyka 
w tym zakresie i rozbieżności w jakości prowadzonych postępowań, używanych 
druków pism, w końcu samego nazewnictwa tych samych instytucji i czynności, 
podejmowanych przez rzeczników dyscyplinarnych są różne, co świadczy o pil-
nej potrzebie uporządkowania procedury postępowania wyjaśniającego, a także 
prowadzenia kształcenia ustawicznego członków sądów dyscyplinarnych oraz 
rzeczników dyscyplinarnych.

Po niemalże 10 latach funkcjonowania ustawy i dokonanej analizie jakości 
prowadzonych postępowań dyscyplinarnych w sprawach kuratorów zawo-
dowych, zniwelowania przynajmniej niektórych z wymienionych problemów 
podjął się Wydział Kurateli w Departamencie Wykonania Orzeczeń i Probacji 
w Ministerstwie Sprawiedliwości, organizując cykl szkoleń dla rzeczników dy-
scyplinarnych oraz członków sądu dyscyplinarnego pierwszej i drugiej instancji 
w zakresie stosowania przepisów prawa materialnego i procesowego w postę-
powaniu dyscyplinarnym. Warto podkreślić, że prowadzenie dalszej działalno-
ści Ministerstwa Sprawiedliwości w tym zakresie jest niezbędne i powinno mieć 
charakter ciągły.

Należy podkreślić, że ustawa nie przewiduje obligatoryjnego dodatku spe-
cjalnego dla kuratorów pełniących funkcję rzeczników dyscyplinarnych. Właś-
ciwym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie dwustopniowego dodatku, np. 
w wysokości 15% kwoty bazowej stałego dodatku w związku z pełnioną funk-
cją oraz 30% w okresie prowadzenia postępowania wyjaśniającego i dyscypli-
narnego. Należy także rozważyć możliwość zwolnienia pełniącego obowiązki 
rzecznika z części wykonywanych zadań kuratora zawodowego. Wszystkie te 
zabiegi mają służyć podkreśleniu rangi wykonywanej funkcji, a także gratyfi-
kacji za wykonywanie zadań wymagających specjalistycznej wiedzy prawniczej, 
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trudności prowadzenia działań w środowisku koleżeńskim, a także konieczność 
kształcenia ustawicznego. 

Mając na uwadze powyżej przywołane okoliczności, należy wskazać, że jed-
nym z możliwych rozwiązań zdiagnozowanych problemów, jest  umiejscowie-
nie zespołu rzeczników dyscyplinarnych w sądzie apelacyjnym, przez co rzecz-
nik dyscyplinarny nie będzie wykonywał swoich czynności w okręgu sądowym, 
w którym jest zatrudniony. Oczywiście nie chodzi tu o tworzenie stałego ciała, 
którego członkowie rezydowaliby w sądzie apelacyjnym, lecz o podległość pre-
zesowi sądu apelacyjnego, do którego kompetencji należałoby przekazywanie  
do prowadzenia spraw rzecznikom dyscyplinarnym wskazanym na liście alfa-
betycznej, z wyłączeniem możliwości prowadzenia postępowania wobec ku-
ratorów zatrudnionych w obrębie właściwości miejscowej sądu okręgowego, 
w którym zatrudniony jest rzecznik dyscyplinarny. Istotne jest, aby wyboru 
rzeczników dyscyplinarnych nadal dokonywało okręgowe zgromadzenie kura-
torów zawodowych. Osoby pełniące tę funkcję powinny bowiem cieszyć się 
szacunkiem i wsparciem środowiska zawodowego. Jako adekwatne rozwiązanie, 
z uwagi na wcześniej wskazane zróżnicowanie pod względem liczby kuratorów 
zatrudnionych w poszczególnych okręgach sądów okręgowych, należy wskazać 
zróżnicowanie liczby powoływanych rzeczników w konkretnym okręgu sądu 
okręgowego w następujący sposób:

▪ dla okręgów sądów okręgowych, w których zatrudnionych jest do 150 kuratorów za-
wodowych, okręgowe zgromadzenie kuratorów powołuje dwóch rzeczników dyscypli-
narnych,

▪ dla okręgów sądów okręgowych, w których zatrudnionych jest powyżej 150 kuratorów 
zawodowych, okręgowe zgromadzenie kuratorów powołuje trzech rzeczników dyscy-
plinarnych.

Pomimo że często spotykamy twierdzenie, że właściwym rozwiązaniem jest 
wprowadzenie funkcji zastępcy rzecznika dyscyplinarnego, to jednak takie roz-
wiązanie sugerowałoby podległość służbową rzecznikowi dyscyplinarnemu, albo 
wykonywanie funkcji rzecznika jedynie w zastępstwie. Proponowane rozwiązanie 
wprowadzenia „zespołu rzeczników dyscyplinarnych” jest rozwiązaniem o tyle 
lepszym, że pozwala na swobodne (ograniczone jedynie kolejnością alfabetycz-
ną) przydzielanie, zgodnie z proponowanym modelem, sprawy do prowadzenia 
rzecznikowi dyscyplinarnemu przez prezesa sądu apelacyjnego. Ponadto obecne 
problemy przewlekłości postępowania, spowodowane chociażby długotrwałą 
nieobecnością rzecznika w pracy, nie będą miały miejsca, ponieważ prezes sądu 
apelacyjnego w takim przypadku wyznaczy kolejnego – równorzędnego rzeczni-
ka z listy alfabetycznej. Istotny, przeszło stuprocentowy wzrost liczby rzeczników 
dyscyplinarnych, przyczyni się także do podniesienia jakości prowadzonych postę-
powań, z racji odciążenia rzeczników dyscyplinarnych, którzy w wyniku obecnego 
uregulowania prawnego, prowadzą kilka postępowań wyjaśniających jednocześnie, 
przy jednoczesnym wykonywaniu zadań sądowego kuratora zawodowego.
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Zawiadomienie o naruszeniu obowiązków służbowych

Obecne uregulowanie określające termin przedawnienia wszczęcia postępo-
wania wyjaśniającego po upływie miesiąca od dnia zawiadomienia prezesa sądu 
okręgowego należy ocenić negatywnie. Bieg terminu przedawnienia powinien 
zostać wydłużony, bądź rozpoczynać się od dnia skutecznego zawiadomienia 
rzecznika dyscyplinarnego. Wynik analizy akt postępowań dyscyplinarnych do-
wodzi, że zdarzało się w praktyce, iż kuratorzy unikali odpowiedzialności dyscy-
plinarnej w wyniku uchybienia temu terminowi, tj. w wyniku wszczęcia postę-
powania wyjaśniającego przez rzecznika dyscyplinarnego z opóźnieniem, spo-
wodowanym nie tylko opieszałością rzecznika, ale równie często opóźnionym 
przekazaniem zobowiązania do przeprowadzenia postepowania wyjaśniającego 
przez prezesa sądu okręgowego. Wprowadzenie proponowanego rozwiązania 
zapewne rozwiąże wskazany problem.

Jak już wspomniano, koniecznym jest rozszerzenie kręgu podmiotów, które 
mogą żądać wszczęcia postępowania wyjaśniającego przez rzecznika dyscypli-
narnego – za pośrednictwem prezesa sądu apelacyjnego, do którego obowiązku 
należałoby przekazanie żądania właściwemu rzecznikowi dyscyplinarnemu. Do 
kręgu tych podmiotów powinni bezsprzecznie należeć: Minister Sprawiedli-
wości, prezesi sadów: apelacyjnego, okręgowego, rejonowego, a także kurator 
okręgowy. Rozwiązanie uprości zasadniczo procedurę inicjowania odpowie-
dzialności dyscyplinarnej kuratora, a także wyposaży w oczywiste kompetencje 
organy nadzorcze, których obecnie nie posiadają. Należy podkreślić, że w pro-
ponowanym modelu ocena merytoryczna żądania nie należałaby, tak jak to ma 
dzisiaj miejsce w przypadku prezesa sądu okręgowego, do prezesa apelacyjne-
go, lecz do rzecznika dyscyplinarnego.

Wszczęcie i odmowa wszczęcia postępowania wyjaśniającego oraz skierowa-
nie wniosku w przedmiocie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego

Obecne uregulowanie instytucji wszczęcia postępowania wyjaśniającego oraz 
dyscyplinarnego przez rzecznika dyscyplinarnego należy ocenić negatywnie. 
Rzecznik dyscyplinarny jest bowiem uzależniony od woli prezesa sądu okręgo-
wego w zakresie wszczęcia postępowania wyjaśniającego, a także postępowania 
dyscyplinarnego. W konsekwencji może to prowadzić do sytuacji, w której jest 
zmuszony popierać wnioski, z którymi się nie zgadza. W praktyce dochodzi do 
sytuacji, że pomimo wydania postanowienia o umorzeniu postępowania wyjaś-
niającego z przyczyn obiektywnych, prezes sądu nakazuje rzecznikowi dalsze 
prowadzenie postępowania i wystąpienie do sądu dyscyplinarnego z wnioskiem 
o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego.

Właściwym rozwiązaniem będzie wprowadzenie odpowiedniego stosowa-
nia przepisów k.p.k. w zakresie odmowy wszczęcia postępowania wyjaśniające-
go, a także umorzenia postępowania wyjaśniającego (art. 305 i 322 k.p.k.). Na 
wydane we wskazanym przedmiocie postanowienie rzecznika dyscyplinarnego, 
zgodnie z postulowaną zmianą, prezesowi sądu apelacyjnego albo innemu skła-
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dającemu żądanie wszczęcia postepowania  wyjaśniającego organowi, przysłu-
giwałoby zażalenie na postanowienie rzecznika do sądu dyscyplinarnego pierw-
szej instancji, przy czym decyzja sądu dyscyplinarnego byłaby ostateczna.

Mając także na uwadze postulowane przekazanie spraw mniejszej wagi kompe-
tencji sądów dyscyplinarnych byłoby to rozwiązanie adekwatne do potrzeb praktyki. 

Wprowadzenie terminów instrukcyjnych

Ustawa nie przewiduje terminu, w którym postępowanie wyjaśniające po-
winno zostać zakończone. Tak dla podniesienia efektywności pracy rzeczników 
dyscyplinarnych, jak i transparentności przebiegu postępowania celowym jest 
wprowadzenie terminu instrukcyjnego, np. 30 dni, w którym postępowanie wy-
jaśniajace powinno zostać zakończone. W przypadku zaś postępowania skom-
plikowanego, rzecznik mógłby zwrócić się (zgodnie z postulowaną zmianą) do 
prezesa sądu apelacyjnego o wydłużenie tego okresu. 

Obowiązek uczestniczenia w szkoleniach rzecznika dyscyplinarnego

Z racji dążenia do profesjonalizacji postępowań dyscyplinarnych i podnie-
sienia ich efektywności, celowym jest wprowadzenie obowiązku organizowania 
przez prezesa sądu apelacyjnego szkoleń dla rzeczników dyscyplinarnych, jak 
i członków sądu dyscyplinarnego, przynajmniej raz w roku. Ci zaś mieliby obo-
wiązek uczestniczenia w organizowanych szkoleniach. Należy mieć na uwadze, 
że znaczna grupa rzeczników i członków sądu dyscyplinarnego nie posiada 
wykształcenia prawniczego, co istotnie rzutuje na jakość prowadzonych postę-
powań dyscyplinarnych.

Możliwość odwołania rzecznika w  przypadku niewłaściwie wykonywanej 
funkcji, zawieszenia w  czynnościach w  przypadku zawiadomienia o  czy-
nach wypełniających znamiona przewinienia dyscyplinarnego

Obecna regulacja nie przewiduje możliwości odwołania rzecznika dyscypli-
narnego w sytuacji, kiedy nie wypełnia właściwie swojej funkcji. Podobnie nie 
przewiduje możliwości zawieszenia w czynnościach, kiedy prezes sądu okrę-
gowego zostanie zawiadomiony o naruszeniu przez niego obowiązków służ-
bowych. Brak podobnych rozwiązań może powodować istotne ograniczenia 
dla prawidłowego przebiegu postępowania dyscyplinarnego. Decyzję o odwo-
łaniu rzecznika dyscyplinarnego z pełnionej funkcji, na zawiadomienie pre-
zesa sądu apelacyjnego, podejmowałoby zgromadzenie okręgowe kuratorów 
zawodowych, natomiast zawieszenie w pełnieniu czynności powinno wynikać 
z przepisu ustawy, a więc z mocy prawa w określonych sytuacjach, tj. wszczęcia 
postępowania dyscyplinarnego, czy karnego.

Obrońca

Mając na uwadze przytoczone wyżej stanowisko Trybunału Konstytucyj-
nego, należy stwierdzić, że zmiana obecnego stanu prawnego powinna umoż-
liwić korzystanie przez obwinionego z pomocy obrońcy, którym mógłby być 
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adwokat, radca prawny, a także kurator zawodowy. Dla potrzeb sądownictwa 
dyscyplinarnego wydaje się, że ograniczenie liczby obrońców do dwóch jest 
wskazane. Takie rozwiązanie umożliwi korzystanie jednocześnie z usług adwo-
kata lub radcy prawnego oraz kuratora zawodowego.

Sąd dyscyplinarny

Z analogicznych, jak w przypadku rzecznika dyscyplinarnego powodów, na-
leży rozważyć umiejscowienie sądów dyscyplinarnych dla kuratorów zawodo-
wych przy sądach apelacyjnych. Jak dowodzą wyniki badań bardzo często do-
chodzi do sytuacji, w których członkowie sądu wnoszą o wyłączenie ze składu 
orzekającego z racji bliskich relacji z obwinionym. Skład sądu dyscyplinarnego 
wyznaczałby prezes sądu apelacyjnego z listy alfabetycznej, przy czym człon-
kowie sądu dyscyplinarnego nie mogliby orzekać w sprawach obwinionych, 
zatrudnionych w tym samym okręgu sądowym sądu okręgowego. Wyboru 
członków sądu dyscyplinarnego dokonywałoby jak dotychczas zgromadzenie 
okręgowe, lecz liczba powołanych do pełnienia tej funkcji kuratorów, powinna 
być uzależniona od liczby zatrudnionych kuratorów w danym okręgu, tj.:

 ▪ od 6 do 8 dla okręgów SO, w których zatrudnionych jest do 100 kurato-
rów zawodowych, 

 ▪ od 8 do 10 dla okręgów SO, w których zatrudnionych jest do 150 kuratorów,
 ▪ od 10 do 12 dla okręgów SO, w których zatrudnionych jest powyżej 150 

kuratorów.
Proponowane rozwiązanie, wraz z przewidywaną likwidacją sądów dyscypli-

narnych II instancji, które obecnie funkcjonują przy Ministrze Sprawiedliwości, 
zrekompensuje wzrost liczby powołanych rzeczników dyscyplinarnych.

Obecny system sądownictwa dyscyplinarnego jest skomplikowany i nazbyt 
absorbujący zasoby ludzkie, tj. obejmuje sąd dyscyplinarny pierwszej instancji 
dla właściwości miejscowej określonego sądu okręgowego, a także sąd dyscy-
plinarny drugiej instancji przy Ministrze Sprawiedliwości, ponadto przewiduje 
możliwość złożenia odwołania do sądu apelacyjnego. Tak rozbudowane sądow-
nictwo dyscyplinarne nie znajduje uzasadnienia i jest przyczyną  przewlekłości 
postępowania, dlatego też należy rozważyć jego uproszczenie, poprzez ogra-
niczenie postępowania dyscyplinarnego do dwóch instancji, tj. w pierwszej in-
stancji orzekałby sąd dyscyplinarny dla sądowych kuratorów zawodowych przy 
sądzie apelacyjnym, natomiast instancję odwoławczą i ostateczną stanowiłby sąd 
apelacyjny, tym samym kasacja od wyroku sądu apelacyjnego by nie przysługiwa-
ła. Propozycja powierzenia sądom apelacyjnym rozpatrywania spraw odwoław-
czych od orzeczeń wydawanych przez sądy dyscyplinarne dla kuratorów zawo-
dowych jest uzasadniona również i tym, że już dzisiaj rozstrzygają one odwoła-
nia od orzeczeń sądów dyscyplinarnych dla sądowych kuratorów zawodowych, 
choć w drugiej instancji. Mając na uwadze dążenie do skrócenia czasu trwania 
postępowań dyscyplinarnych, należy stwierdzić, że propozycja jest zasadna.
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Dla porównania można wskazać, że w przypadku sędziów sądami dyscypli-
narnymi są w pierwszej instancji sądy apelacyjne, w drugiej zaś Sąd Najwyższy 
(art. 110 u.s.p.). W przypadku komorników sądowych sprawy dyscyplinarne 
pierwszej instancji rozpoznaje komisja dyscyplinarna (art. 75 ust. 1 u.k.s.), zaś 
stronom przysługuje odwołanie od orzeczeń komisji dyscyplinarnej do sądu 
okręgowego (art. 75 ust. 2 u.k.s.), przy czym od orzeczenia sądu okręgowego 
nie przysługuje kasacja (art. 75 ust. 3 u.k.s.).

Obecne zapisy ustawy nie przewidują, podobnie jak w przypadku rzecznika 
dyscyplinarnego, możliwości odwołania członka sądu dyscyplinarnego innych, 
jak te przy odpowiednim stosowaniu instytucji wyłączenia sędziego na podsta-
wie przepisów k.p.k. Dlatego też w nowej regulacji należy określić przesłanki 
wykluczenia członka sądu dyscyplinarnego ze składu orzekającego oraz zawie-
szenie w czynnościach i pozbawienie sprawowanej funkcji, w razie zaistnienia 
określonych okoliczności. Wśród nich można wymienić:

Odwołanie z funkcji członka sądu dyscyplinarnego w przypadku:
 ▪ zrzeczenia się funkcji członka sądu dyscyplinarnego złożonego zgroma-

dzeniu okręgowemu lub jego przewodniczącemu,
 ▪ utracenia prawa wykonywania zawodu sądowego kuratora zawodowego 

w wyniku orzeczenia sądu dyscyplinarnego albo orzeczenia sądowego,
 ▪ uznania winnego przewinienia dyscyplinarnego, także w przypadku od-

stąpienia od wymierzenia kary przez sąd dyscyplinarny.

Zawieszenie w czynnościach członka sądu dyscyplinarnego w przypadku:
 ▪ wszczęcia postępowania wyjaśniającego – na czas trwania postępowania 

dyscyplinarnego,
 ▪ wszczęcia postępowania karnego – do czasu jego zakończenia.

W obecnym brzmieniu ustawy nie rozstrzygnięto zasad uzupełnienia składu 
członków sądu dyscyplinarnego, wskazując jedynie, że kadencja sądu dyscy-
plinarnego trwa 6 lat (art. 55 ust. 4 u. o k.s.). W wyniku takiej regulacji istnie-
ją uzasadnione wątpliwości, czy w związku z rezygnacją członka sądu, nowy 
członek sądu dyscyplinarnego jest wybierany na pełną kadencję 6 lat, czy też 
stanowi uzupełnienie składu sadu dyscyplinarnego i jego kadencja kończy się 
wraz z upływem 6 lat od dnia wyboru składu sądu dyscyplinarnego. W związku 
z tym należy wprowadzić zapis, który ureguluje tę kwestię:

 ▪ W trakcie trwania kadencji skład sądu dyscyplinarnego może być uzupełniony, z tym 
że mandat nowego członka wygasa wraz z upływem kadencji sądu dyscyplinarnego.

Jest to rozwiązanie znane ustawie o komornikach sądowych (art. 75b ust. 2 
u.k.s.).

Ustawa nie przewiduje obecnie sytuacji, w której w trakcie trwającego po-
stępowania dyscyplinarnego wygasa kadencja składu sądu dyscyplinarnego. 
W przypadku zmiany składu sądu i dokonania wyboru nowych członków sądu 
dyscyplinarnego zaszłaby potrzeba prowadzenia sprawy od początku. Byłaby 
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to sytuacja niedopuszczalna i będąca przyczyną nieuzasadnionej przewlekłości 
postępowania niekorzystnego tak dla obwinionego, np. w przypadku zawiesze-
nia kuratora w pełnieniu obowiązków służbowych wraz z jednoczesnym ob-
niżeniem wynagrodzenia o połowę, jak i zespołu, w którym jest zatrudniony, 
ponieważ inni członkowie zespołu musieliby wykonywać czynności służbowe 
w zastępstwie obwinionego w wydłużonym okresie czasu. Ponownie można 
przywołać rozwiązanie zawarte w ustawie o komornikach sądowych (art. 75b 
ust. 3 u.k.s.). Przykładowa regulacja mogłaby mieć następujące brzmienie:

 ▪ W przypadku upłynięcia kadencji sądu dyscyplinarnego, członkowie składu orze-
kającego pełnią swoją funkcję do czasu zakończenia prowadzonego przez nich postę-
powania dyscyplinarnego, chyba że zachodzi konieczność prowadzenia postępowania 
dyscyplinarnego od początku.

Dla uzupełnienia zapisów dotyczących funkcjonowania sądów dyscyplinar-
nych w nowej formie, należy także określić, że obsługę biurową sądu dyscypli-
narnego zapewniałby sekretariat prezesa sądu apelacyjnego. Jako miejsce roz-
praw należy wyznaczyć sąd apelacyjny. Są to rozwiązania konieczne, bowiem 
jak wynika z przeprowadzonych badań, rangę sądów dyscyplinarnych depre-
cjonował przede wszystkim brak należytej dbałości o ich prestiż. Rozprawy 
dyscyplinarne odbywały się w biurach kuratorów okręgowych, świetlicach są-
dów okręgowych, czy sądach rejonowych. Takie rozwiązania nie budzą zaufania 
i pewności prowadzonych rozpraw, co wydaje się uzasadnione. Rozprawy po-
winny odbywać się na sali rozpraw, zgodnie z proponowanymi rozwiązaniami, 
sądów apelacyjnych. 

Dla podniesienia konkurencyjności i wzmożenia motywacji najlepiej wy-
kształconych i przygotowanych do wykonywania funkcji członka sądu dyscypli-
narnego czy też rzecznika dyscyplinarnego, należy wprowadzić proponowane 
obligatoryjne dodatki specjalne z tytułu przyjęcia dodatkowych funkcji. Tylko 
w taki sposób można doprowadzić do podniesienia rangi wykonywanej funkcji, 
a przez to doprowadzić do tego, aby była pożądana i ceniona w środowisku 
kuratorów zawodowych.

Raz jeszcze należy podkreślić, że jednym ze sposobów na podniesienie jako-
ści i efektywności prowadzonych postępowań dyscyplinarnych jest organizacja 
cyklicznych i obowiązkowych, dla podejmujących się pełnienia funkcji członka 
sądu dyscyplinarnego i rzecznika dyscyplinarnego, szkoleń z zakresu prawa ma-
terialnego i procesowego. 

Nowy model odpowiedzialności dyscyplinarnej zagwarantuje jego profe-
sjonalizację, a także bezpieczeństwo stronom postępowania dyscyplinarnego, 
wzmacniając jednocześnie pewność postępowania. Zapewnienie bezpieczeń-
stwa prawnego kuratorom zawodowym z racji rosnących wymagań stawianych 
przed kuratorską służbą sądową jest jednym z warunków koniecznych dla jej 
prawidłowego funkcjonowania, dla dobra wymiaru sprawiedliwości i społe-
czeństwa, któremu służy.
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GLOSA DO UCHWAŁY SĄDU NAJWYŻSZEGO
Z DNIA 20 CZERWCA 2012 R. – I KZP 9/12

Do pojednania małoletniego pokrzywdzonego z jego rodzicem w try-
bie art. 66 § 3 k.k. uprawniony jest kurator wyznaczony przez sąd opie-
kuńczy do reprezentowania małoletniego. Na pojednanie to musi ze-
zwolić sąd opiekuńczy.

Zagadnienie prawne stanowiące przedmiot rozważań Sądu Najwyższego 
niewątpliwie wymagało dokonania zasadniczej wykładni ustawy1, jednak po-
gląd, któremu wyraz daje teza uchwały, nasuwa istotne zastrzeżenia.

Zastosowanie warunkowego umorzenia postępowania karnego, jako środ-
ka reakcji karnej na przestępstwo, związanego z poddaniem sprawcy próbie, 
uzależnione jest od zaistnienia określonych w art. 66 k.k. przesłanek. Jedną 
z nich jest zagrożenie czynu karą nieprzekraczającą 3 lat pozbawienia wolności. 
W myśl wprowadzającego wyjątek od tej zasady art. 66 § 3 k.k., warunkowe 
umorzenie dopuszczalne jest również wobec sprawcy przestępstwa zagrożo-
nego karą nieprzekraczającą 5 lat pozbawienia wolności, kiedy ten pojednał 
się z pokrzywdzonym lub naprawił szkodę wyrządzoną przestępstwem bądź 
też uzgodnił z pokrzywdzonym sposób jej naprawienia. Na tym właśnie tle 
powstało pytanie, czy w przypadku popełnienia przestępstwa na szkodę ma-
łoletniego dziecka przez jego rodzica(ów), warunek pojednania się pokrzyw-
dzonego ze sprawcą spełniony jest wówczas, gdy pojednanie nastąpiło między 
kuratorem ustanowionym przez sąd opiekuńczy dla reprezentowania małolet-
niego pokrzywdzonego w postępowaniu karnym a sprawcą(ami), a jeśli tak, 
czy dla zachowania skuteczności tej czynności konieczne jest zezwolenie sądu 
opiekuńczego? Sąd Najwyższy udzielając pozytywnej odpowiedzi na to pytanie 
odwołał się przede wszystkim do treści art. 51 § 2 k.p.k. oraz art. 156 k.r.o. 
argumentując, że pojednanie jest czynnością prawną, która w procesie karnym 
realizuje się poprzez czynność procesową, przy czym z punktu widzenia prawa 

1 Wyłaniające się na tle art. 66 § 3 k.k. wątpliwości interpretacyjne, są w dużej mierze pochodną wad-
liwego ukształtowania tego przepisu, niejednokrotnie poddawanego już krytyce przez doktrynę (zob. 
przekrojowe ujęcie B. Kunickiej-Michalskiej, System prawa karnego. Tom 6. Kara i środki karne. Poddanie 
sprawcy próbie, Warszawa 2010, s. 967-977; zaskakuje fakt, że mimo wielokrotnego nowelizowania prze-
pisów regulujących instytucję warunkowego umorzenia postępowania, kwestia ta nie została należycie 
dostrzeżona i nie stała się przedmiotem ani szerszej dyskusji naukowej, ani działań prawodawczych.
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rodzinnego i opiekuńczego jest to tzw. ważniejsza czynność, a zatem taka, która 
wymaga zezwolenia sądu opiekuńczego. 

Kluczowe znaczenie dla odpowiedzi na pytanie prawne przedstawione Sądowi 
Najwyższemu miała wykładnia dwóch pojęć, którymi operuje art. 66 § 3 k.k., 
tj. „pojednanie” i „pokrzywdzony”. 

„Pojednanie” to termin, który nie został zdefiniowany prawnie ani na grun-
cie kodeksu karnego, ani na gruncie kodeksu postępowania karnego, choć 
w tym ostatnim akcie normatywnym funkcjonuje od dawna w ramach przepi-
sów regulujących postępowanie w sprawach z oskarżenia prywatnego (art. 492 
§ 1 k.p.k.). Doktryna procesu karnego definiuje pojednanie jako umowę, w któ-
rej strony oświadczają, że zobowiązują się nie wysuwać wobec siebie pretensji 
w związku z popełnionym przestępstwem i wyrażają zgodę na umorzenie po-
stępowania2. Tak – a zatem w sposób czysto formalny – rozumiane pojednanie 
nie musi być połączone z jakimikolwiek świadczeniami oskarżonego na rzecz 
pokrzywdzonego lub choćby jego przeproszeniem i może polegać na tym tylko, 
że strony oświadczeniem o pojednaniu kończą postępowanie, ma zatem cha-
rakter czynności wyłącznie procesowej, dokonywanej przez strony w ramach 
przysługującej im dyspozycyjności czynnościami procesowymi3. Konsekwencją 
tego jest przyznanie osobom wykonującym prawa małoletnich stron procesu, 
prawa do dopełnienia pojednania4.

Niezmiennie stoję na stanowisku, że takie rozumienie terminu „pojednanie” 
jest zupełnie nieadekwatne w kontekście art. 66 § 3 k.k.5. Przepis ten otwie-
ra możliwość warunkowego umorzenia postępowania w stosunku do sprawcy 
przestępstwa zagrożonego karą pozbawienia wolności do lat 5, który poprzez 
swoją aktywną postawę dąży do zniwelowania negatywnych skutków tego prze-
stępstwa w ich aspekcie moralnym lub materialnym i w związku z tym zasługuje 
na łagodniejsze potraktowanie. Pojednanie w znaczeniu słownikowym to tyle 
co pogodzenie się, porozumienie, polubowne zakończenie sporu i adekwat-
ność tego terminu w odniesieniu do relacji sprawca – pokrzywdzony może 
budzić zasadnicze wątpliwości. Uwzględniając charakter tej relacji, wynikłej 
wszak z czynu sprawcy wyrządzającego szkodę (krzywdę) pokrzywdzonemu 
oraz omówioną wyżej funkcję pojednania w ramach instytucji warunkowego 
umorzenia postępowania, nie podobna jednak nie łączyć go z jakimś aktem eks-
piacji ze strony sprawcy (przeproszeniem, wyrażeniem skruchy, żalu, ubolewa-
nia, prośbą o przebaczenie) i jakimś aktem absolucji ze strony pokrzywdzonego 
(wybaczeniem, puszczeniem w niepamięć, przyjęciem przeprosin). Pojednanie 

2 K. Marszał, Proces karny, Katowice 1992, s. 446; S. Waltoś, Postępowania szczególne w procesie karnym, 
Warszawa 1973, s. 206.
3 W. Daszkiewicz, Pojednanie, ugoda, mediacja w procesie karnym. Zagadnienia procesowe, [w:] Nowa kodyfikacja 
karna. Krótkie komentarze, z. 8, Warszawa 1998, s. 60 i 76.
4 Ibidem, s. 89.
5 T. Kozioł, Glosa do uchwały SN z dnia 30 września 2003 r., I KZP 19/03, PiP 2004, z. 7, s. 126-127; 
tenże, Warunkowe umorzenie postępowania karnego, Warszawa 2009, s. 131-135.
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stanowi zatem akt moralny o relewantnym prawnie – w kontekście art. 66 
§ 3 k.k. – charakterze, a przy tym akt autonomiczny i osobisty, co wynika ze 
specyfiki omawianej relacji. Z tego punktu widzenia nie można więc w ogóle 
mówić o uprawnieniu pokrzywdzonego do pojednania się ze sprawcą, które 
mogłoby być wykonywane przez podmioty określone w art. 51 § 2 k.p.k.

Takiemu ujęciu zagadnienia można jednak postawić dwa zasadnicze zarzuty. 
Po pierwsze, konieczność przyjęcia „procesowego” rozumienia terminu pojed-
nanie na gruncie art. 66 § 3 k.k. uzasadniać można odwołaniem do reguł wy-
kładni językowej, a zwłaszcza dyrektywy języka prawniczego, zgodnie z którą, 
jeśli nie istnieje definicja legalna danego pojęcia, ale ma ono ustalony sens w ję-
zyku prawniczym, to należy przyjąć, że znaczenie prawnicze tego pojęcia ma 
pierwszeństwo przed jego znaczeniem potocznym6. Argument ten – pomijając, 
że dyrektywa ta nie ma charakteru konkluzywnego – nie przekonuje w świetle 
powyższych rozważań, jak również ze względu na problematyczne konsekwen-
cje takiego ujęcia, o których będzie mowa poniżej. Po wtóre, można zarzucić, 
że skoro ustawodawca w ustawie karnej przewidział możliwość pojednania po-
krzywdzonego ze sprawcą oraz skonstruował służące temu mechanizmy pro-
cesowe (art. 23a k.p.k., art. 341 § 3 k.p.k., art. 414 § 5 k.p.k.), to przez sam 
fakt ustawowej regulacji stworzył zainteresowanym podmiotom uprawnienie 
do przedsięwzięcia takiego aktu (zaznaczmy – uprawnienie materialnoprawne). 
Zarzut ten stawia przed filozoficznoprawnym pytaniem, czy w demokratycz-
nym państwie prawa, opartym na poszanowaniu wolności jednostki, ustawo-
dawca może wiążąco regulować kwestie dokonywania przez jednostkę autono-
micznych i osobistych aktów z dziedziny moralności7, a w szczególności upraw-
niać do nich, czy też – co najwyżej – może w pewnych kontekstach określać 
prawną relewancję tych aktów? Nie miejsce tu na rozważanie tego zagadnienia, 
acz nie sposób uciec od refleksji, że w prawie karnym odpowiedź na bardzo 
szczegółowe pytanie, dotyczące marginalnej kwestii praktycznej zależna jest 
bardzo często od zajęcia określonego stanowiska w dziedzinie pewnych pryn-
cypiów, rudymentów systemu, czego przykładem jest także sprawa stanowiąca 
podstawę omawianego orzeczenia Sądu Najwyższego. W moim przekonaniu, 
art. 66 § 3 k.k. nie kreuje po stronie pokrzywdzonego jakiegokolwiek upraw-
nienia do pojednania, a jedynie określa prawne konsekwencje zaistnienia okre-
ślonych faktów, takich jak pojednanie się pokrzywdzonego ze sprawcą, a także 
naprawienie przez sprawcę wyrządzonej czynem szkody tudzież uzgodnienie 
przez pokrzywdzonego i sprawcę sposobu naprawienia szkody. 

Jednakże Sąd Najwyższy traktuje pojednanie jako „uprawnienie pokrzyw-
dzonego przybierające postać czynności procesowej”, poprzez którą następuje 
w procesie karnym realizacja czynności prawnej i konsekwentnie przyjmuje, że 
może być ono realizowane samodzielnie tylko przez pełnoletniego pokrzyw-

6 L. Morawski, Zasady wykładni prawa, Toruń 2006, s. 99-100.
7 Chodzi tu rzecz jasna o akty moralne niegodzące w dobro wspólne oraz w dobra współobywateli.
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dzonego, podczas gdy małoletni pokrzywdzony musi być reprezentowany 
przez przedstawiciela ustawowego, a jeżeli ten nie może go reprezentować, 
przez kuratora ustanowionego przez sąd opiekuńczy. Takie ujęcie przechodzi 
do porządku nad istotą problemu i podobnie jak wcześniejszy pogląd Sądu 
Najwyższego o możliwości dopełnienia aktu pojednania ze sprawcą przez oso-
bę wykonującą prawa zmarłego pokrzywdzonego8 nasuwa zasadnicze wątpli-
wości co do zachowania omówionego powyżej ratio legis art. 66 § 3 k.k. Z jednej 
strony bowiem sprowadza pojednanie do czynności o charakterze konwencjo-
nalno-technicznym, której moralna wartość jest kwestią drugoplanową, jeśli nie 
nieistotną. Z drugiej strony zaś kreuje sytuację, w której kluczowe znaczenie 
dla zaistnienia pojednania ma pogląd organu procesowego (sądu opiekuńczego 
będącego organem państwa), który w istocie rzeczy władczo decyduje, czy oby-
watel tego państwa (reprezentujący go kurator) pojedna się ze sprawcą popeł-
nionego na swoją szkodę przestępstwa. Pytanie, czy odpowiada to idei, która le-
gła u podstaw wprowadzenia do ustawowej regulacji warunkowego umorzenia 
postępowania karnego art. 66 § 3 k.k., a swymi korzeniami sięga koncepcji tzw. 
sprawiedliwości naprawczej, wydaje mi się tu tyleż uzasadnione, co retoryczne9.

Co gorsza, wyrażona przez Sąd Najwyższy teza daje pole sytuacjom wysoce 
wątpliwym. Pozostając przy przestępstwie z art. 207 § 1 k.k. zauważyć nale-
ży, że po jej myśli możliwe będzie np. pojednanie rodzica z kilkumiesięcznym 
dzieckiem – ofiarą przemocy w rodzinie, które z racji stopnia swego rozwoju 
osobniczego i psychospołecznego, znaczenia aktu pojednania żadną miarą po-
jąć nie zdoła, jak również pojednanie rodzica z dzieckiem wbrew woli dziecka, 
jeżeli tylko sąd opiekuńczy, a w ślad za nim kurator uzna, iż stanowisko dziecka 
jest wynikiem niedojrzałej psychospołecznie, emocjonalnej postawy wiedzionej 
infantylnym poczuciem krzywdy wobec rodzica, podczas gdy za pojednaniem 
przemawia „dążenie do łagodzenia i likwidacji zatargu rodzinnego powstałego 
w wyniku popełnienia przestępstwa, co w szczególności ma istotne znaczenie 
dla dobra dziecka i ochrony więzów rodzinnych”10. Problematyczne są także 
implikacje procesowe takich sytuacji: co wówczas, gdy po złożeniu przez ku-
ratora oświadczenia o pojednaniu, a przed wydaniem wyroku, pokrzywdzony 
osiągnie pełnoletniość i odwoła oświadczenie o pojednaniu, a co wówczas gdy 
dojdzie już do wydania orzeczenia o warunkowym umorzeniu postępowania, 
ale pokrzywdzony osiągnąwszy pełnoletność w czasie biegu terminu do jego 
zaskarżenia wniesie apelację, w której odwoła pojednanie? Oczywiście ocena 
tych sytuacji będzie zależna w decydującej mierze od poglądu na temat odwo-
łalności czynności procesowych stron w postępowaniu karnym, ale same w so-
bie ukazują one pewną – rzec można formalistyczną – sztuczność konstrukcji 
prawnej pojednania przyjętej przez Sąd Najwyższy.
8 Uchwała z dnia 30 września 2003 r., I KZP 19/03, OSNKW 2003/9-10/78.
9 Zob. także E. Wdzięczna, Warunkowe umorzenie postępowania karnego w świetle koncepcji sprawiedliwości 
naprawczej, Toruń 2010, s. 261-268. 
10 Cytat z uzasadnienia glosowanej uchwały.
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Przechodząc do drugiego ze wskazanych powyżej pojęć stwierdzić należy, że 
w kontekście dotychczasowych rozważań jasne jest, iż nieprzypadkowo w art. 66 
§ 3 k.k. jako o stronach pojednania mowa wyłącznie o pokrzywdzonym i spraw-
cy. Przepis ten ma charakter materialnoprawny i statuując dodatkową prze-
słankę warunkowego umorzenia postępowania karnego, samodzielnie określa 
krąg podmiotów mogących dopełnić aktu pojednania w zgodzie z jego – wyżej 
omówionym – charakterem. Kodeks karny nie definiuje terminu „pokrzywdzo-
ny”, co zgodnie z dyrektywą języka prawnego11 czyni zasadnym odwołanie się 
do definicji zawartej w kodeksie postępowania karnego. Ta jednak w pełni po-
twierdza wyrażoną tu konkluzję. Określa bowiem pokrzywdzonego jako osobę 
fizyczną lub prawną, której dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone lub 
zagrożone przez przestępstwo (art. 49 § 1 k.p.k.). W ślad za tym przyjmuje się, 
że zbiór pokrzywdzonych w danej sprawie wyznaczony jest zespołem znamion 
czynu będącego przedmiotem postępowania oraz czynów współukaranych12. 
Jednocześnie, ustawa procesowa bardzo wyraźnie odróżnia „pokrzywdzone-
go” od „uważanych za pokrzywdzonego” (art. 49 § 3) oraz „wykonujących 
prawa pokrzywdzonego” (art. 51 § 2-3, art. 52 § 1). Wynik wykładni języko-
wej art. 66 § 3 k.k. jest zatem jednoznaczny – nie ma w nim mowy o osobach 
wykonujących prawa pokrzywdzonego. Wydaje się zresztą, że gdyby intencją 
ustawodawcy było poszerzenie kręgu osób mogących dopełnić aktu pojedna-
nia ze sprawcą przestępstwa, dałby temu wyraz w treści przepisu. Wskazuje na 
to choćby zestawienie treści art. 46 § 1 k.k., w którym prawo do wystąpienia 
z wnioskiem o orzeczenie środka karnego w postaci obowiązku naprawienia 
szkody przyznał obok pokrzywdzonego „innym uprawnionym osobom” oraz 
art. 46 § 2 k.k., w którym prawo do otrzymania – zamiast świadczenia stanowią-
cego naprawienie szkody – nawiązki, przyznano wyłącznie pokrzywdzonemu. 
Obrazuje to racjonalny sposobu działania ustawodawcy w dziedzinie określania 
kategorii podmiotów powołanych (uprawnionych) do realizacji określonych ak-
tów (czynności)13. 

Analiza terminu „pokrzywdzony” przez pryzmat dyrektyw wykładni syste-
mowej i funkcjonalnej nie ujawnia odmiennych jego znaczeń. Jedynie z punk-
tu widzenia argumentu a rubrica dodać można, że przepis art. 66 § 3 k.k. ma 
charakter wyjątkowy w stosunku do przepisu art. 66 § 2 k.k. i jako taki zgod-
nie z powszechnie przyjmowanymi kanonami wykładni nie powinien być in-

11 L. Morawski, Zasady…, op. cit., s. 95; zob. także uzasadnienie wyroku SN z dnia 8 kwietnia 2002 r., 
V KKN 281/00, OSNKW 2002/7-8/56 oraz uzasadnienie uchwały SN z dnia 29 stycznia 2004 r., 
I KZP 39/03, OSNKW 2004/2/13.
12 Zob. uchwała SN z dnia 15 listopada 1999 r., I KZP 26/99, OSNKW 1999/11-12/69.
13 Na marginesie zwraca uwagę fakt, że na gruncie art. 46 § 2 k.k. Sąd Najwyższy pojęcie pokrzyw-
dzonego wykłada ściśle, podobnie jak i doktryna, zob. wyrok SN z dnia 1 października 2010 r., IV 
KK 46/10, LEX nr 653734; T. Grzegorczyk, Zobowiązanie sprawcy przestępstwa do naprawienia szkody lub 
uiszczenia nawiązki w trybie art. 46 k.k., „Przegląd Sądowy” 2009, nr 1, s. 57; zob. także istotny dla tej 
problematyki wyrok SA w Krakowie z dnia 17 czerwca 2009, II AKa 93/09, KZS 2009/10/37.
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terpretowany w sposób rozszerzający14. Stwierdzenie, że za małoletniego po-
krzywdzonego może pojednać się wykonujący jego prawa kurator, jest moim 
zdaniem niczym innym, jak przykładem wykładni rozszerzającej, wykraczającej 
poza ramy znaczeniowe przepisu, ustalone na podstawie jego jednoznacznego 
brzmienia15.

Jak zauważa Sąd Najwyższy – odwołując się do racji teleologicznych – przyję-
cie odmiennego niż zaprezentowany w uchwale poglądu prawnego wykluczyłoby 
zastosowanie warunkowego umorzenia postępowania wobec rodzica będącego 
sprawcą przestępstwa zagrożonego karą pozbawienia wolności, której górna gra-
nica przekracza 3 lata, popełnionego na szkodę małoletniego dziecka. To z kolei 
mogłoby utrwalać i pogłębiać ostry konflikt w rodzinie między rodzicami i ma-
łoletnimi dziećmi, należy zaś dążyć do łagodzenia i likwidacji zatargu rodzinnego 
powstałego w wyniku popełnienia przestępstwa, co w szczególności ma istot-
ne znaczenie dla dobra dziecka i ochrony więzów rodzinnych. Argumentacja ta 
w pierwszym rzędzie nasuwa pytanie, czy warunkowe umorzenie postępowania 
w istocie jest adekwatnym środkiem reakcji karnej na wielomiesięczne i wielo-
postaciowe znęcanie się rodzica nad swym dzieckiem, a zwłaszcza czy można tu 
mówić o stopniu zawinienia, który nie jest znaczny, oraz pozytywnej prognozie 
kryminologicznej16. Ponadto jest ona chybiona o tyle, że przyjęcie proponowa-
nego przeze mnie poglądu na charakter pojednania nie wyklucza w sposób bez-
względny zastosowania warunkowego umorzenia w interesujących tu sytuacjach. 
Wyjęcie pojednania z konwencji czynności procesowej i przyjęcie, że jest ono 
prawnie relewantnym aktem moralnym sprawia bowiem, że za otwartą uznać 
należy możliwość dopełnienia pojednania przez małoletniego pokrzywdzonego, 
o ile tylko działa on z wystarczającym rozeznaniem co do znaczenia tego aktu 
oraz autonomicznie, co podlegać powinno racjonalnej, podyktowanej zasadami 
wiedzy i doświadczenia życiowego ocenie sądu17. 

Wszystko to sprawia, że odpowiedź na pytanie prawne skierowane do Sądu 
Najwyższego powinna brzmieć: wynikający z art. 66 § 3 k.k. materialnoprawny 
warunek pojednania się pokrzywdzonego ze sprawcą nie jest spełniony, gdy 

14 L. Morawski, Zasady…, op. cit., s. 179.
15 W tym kontekście warto odnotować, że w literaturze dotyczącej problematyki pojednania jako prze-
słanki nadzwyczajnego złagodzenia kary również akcentuje się, że aktu pojednania dopełnić może 
wyłącznie ta osoba pokrzywdzona, której dobro zostało bezpośrednio naruszone w wyniku popeł-
nionego przestępstwa – zob. J. Raglewski, Model nadzwyczajnego złagodzenia kary w polskim systemie prawa 
karnego (analiza dogmatyczna w ujęciu materialnoprawnym), Kraków 2008, s. 192; Z. Ćwiąkalski, [w:] A. Zoll 
(red.), Kodeks karny. Część ogólna. Tom I. Komentarz do art. 1-116 k.k., Warszawa 2012, s. 831-832. 
16 Pytanie to jako dotyczące sfery faktu pozostawiam tu otwarte – na pojawiające się w tym zakresie 
nieprawidłowości w stosowaniu warunkowego umorzenia stwierdzone w toku badań aktowych zwra-
całem już uwagę w innym miejscu, zob. T. Kozioł, Warunkowe…, op. cit., s. 137.
17 Jeśli możliwość wzięcia pod uwagę w procesie karnym stanowiska osoby małoletniej wydaje się 
w jakiś sposób wątpliwa, to warto zauważyć, że w swej istocie ujęcie to nie jest przecież dalekie od 
sformułowanego przez Sąd Najwyższy postulatu, by przed wydaniem orzeczenia w sprawie zezwo-
lenia kuratorowi na pojednanie się ze sprawcą, sąd opiekuńczy wysłuchał małoletniego i w miarę 
możliwości uwzględnił jego stanowisko.
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pojednanie takie nie nastąpiło między oskarżonym a pokrzywdzonym, a jedy-
nie między oskarżonym a kuratorem ustanowionym przez sąd opiekuńczy dla 
reprezentowania małoletniego pokrzywdzonego w postępowaniu karnym. 

GLOSS TO THE SUPREME COURT JUDGEMENT  
OF 20 JUNI 2012, I KZP 9/12

Abstract

Conditional discontinuance of  criminal proceedings is a measure, which is 
a characteristic of  the Polish penal law, a legal response to an offence, connected with 
subjecting an offender to a probationary period. One of  the reasons for applying 
such a measure to an offender subject to the penalty of  up to 5 year imprisonment 
is the reconciliation of  the offender with the victim. The Supreme Court stated 
that a guardian appointed by the Guardianship Court is entitled to reconcile the 
minor victim with the parent and the Guardianship Court must give consent to such 
reconciliation. The author of  the gloss criticises such an approach arguing that there 
are no grounds for this in the provisions of  the penal law and says that reconciliation 
is a personal and autonomous moral act of  legally relevant nature and can only be 
fulfilled by the victim.





ROBERT OPORA, EWOLUCJA NIEDOSTOSOWANIA

SPOŁECZNEGO JAKO REZULTAT ZMIAN W ZAKRESIE

ODPORNOŚCI PSYCHICZNEJ I ZNIEKSZTAŁCEŃ

POZNAWCZYCH, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU

GDAŃSKIEGO, GDAŃSK 2009, ss. 405.

Publikacja prof. UG, dr. hab. Roberta Opory Ewolucja niedostosowania społecz-
nego jako rezultat zmian w zakresie odporności psychicznej i zniekształceń poznawczych 
ma charakter nowatorski. Jej istota i waga zostały zawarte w dobrze sformuło-
wanym tytule.

Praca składa się z czterech wyodrębnionych części związanych ze sobą me-
rytorycznie, stanowiących jedną całość.

Dwie pierwsze części mają charakter teoretyczny, z których pierwsza pre-
zentuje teoretyczne źródła istotne dla współczesnej resocjalizacji, a druga doty-
czy zjawiska odporności psychicznej. Stanowią one precyzyjne wprowadzenie 
do dobrego zrozumienia dalszego tekstu, który w części trzeciej zawiera me-
todologię podjętych badań, a w części ostatniej umieszczone zostały wyniki 
z przeprowadzonych badań.

W kontynuacji wywodu teoretycznego wyjaśniającego myślenie na ten temat 
Autor szczególnie podkreśla znaczenie psychologicznej koncepcji poznawczo-
-behawioralnej.

Niezwykle istotny jest cel, dla którego Autor podjął trud badawczy. Celem 
badania jest ustalenie i ukazanie czynników, które o ile zaistnieją, powodują ko-
rzystną zmianę korekcyjną, nie powodują jej, albo powodują zmianę negatywną. 
Istotą postępowania badawczego jest zatem wykrycie predyktorów tych zmian, 
co się Autorowi udało.

Autor eksperymentując wpływem resocjalizacyjnym przez okres jednego 
roku na nieletnich nieprzystosowanych społecznie zaobserwował, iż można 
wyodrębnić trzy różne kategorie poddawania się temu wpływowi.

Na tej podstawie wyróżnił on podczas realizacji projektu badawczego trzy 
grupy nieletnich: 

1) u których poziom niedostosowania społecznego uległ korzystnym zmia-
nom po rocznym okresie nadzoru kuratorskiego, 2) u których poziom niedo-
stosowania nie zmienił się w tym okresie oraz 3) u których wzrósł poziom 
niedostosowania społecznego podczas rocznego okresu nadzoru.
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Naturalnie tego rodzaju zjawisko musi budzić pytanie: dlaczego tak się dzieje?
Prezentowany w książce materiał badawczy ma istotne znaczenie dla opisu 

mechanizmu procesów sprzyjających lub niesprzyjających resocjalizacji.
Ustalenia poczynione przez Autora publikacji można przełożyć na praktykę 

psychokorekcyjną wkraczając w ten sposób w obszar metodyki resocjalizacji. 
Rodzi się tu zatem zadanie dla psychologów i wychowawców resocjalizacyjnych.

Analizując, zwłaszcza część metodologiczną recenzowanej pracy, odnoszę 
wrażenie, iż zapoczątkowała ona pewien nowy rodzaj badań w obszarze peda-
gogiki resocjalizacyjnej.

Henryk Machel 



INFORMACJA DLA AUTORÓW

Redakcja prosi o nadsyłanie artykułów i innych materiałów przeznaczonych 
do publikacji wyłącznie w formie elektronicznej w edytorze Word 2010, dla 
następujących ustawień: strona niestandardowa (szerokość 17 cm, wysokość 
24 cm), marginesy: górny 2 cm, boczne (lewy i prawy) 2,5 cm i dolny 1,5 cm, 
czcionka Times New Roman w rozmiarze 11 (dla przypisów dolnych 9) oraz 
pojedynczy odstęp między wierszami. Jednocześnie informujemy, że ramy 
artykułu nie powinny przekraczać 25 stron znormalizowanego tekstu, a pozo-
stałych opracowań – 10 stron, prosimy również o dołączenie opracowanego 
w języku angielskim streszczenia artykułu wraz z tytułem (maksymalnie 500 
znaków).

Na pierwszej stronie należy zamieścić: imię i nazwisko autora (autorów) 
oraz tytuł pracy. Na końcu pracy należy podać: adres (adresy) autora (autorów), 
nr telefonu, adres e-mail, a także informacje o statusie profesjonalnym autora 
(autorów), z wyszczególnieniem posiadanych tytułów naukowych, nazwy insty-
tucji zatrudniającej oraz zajmowanego stanowiska.

Materiały należy przesyłać na adres e-mail: wojtera@ms.gov.pl
Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania w nadesłanych materiałach 

zmian tytułów, skrótów, poprawek stylistyczno-językowych oraz innych prze-
róbek technicznych. Redakcja przyjmuje prace dotychczas niedrukowane, zaś 
niezamówione materiały zwraca wyłącznie na życzenie autora (autorów).

INFORMACJA DLA CZYTELNIKÓW

Redakcja uprzejmie zawiadamia, że kwartalnik „Probacja” nie jest dostępny 
w prenumeracie. Równocześnie – pod adresami: www.ms.gov.pl/probacja – jest 
udostępniona wersja elektroniczna czasopisma, którą można odczytywać pro-
gramem Acrobat Reader od 6.0.
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