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DYLEMATY W PRACY KURATORA SĄDOWEGO
W ŚWIETLE BADAŃ WŁASNYCH, CZ. II

Kurator to sługa ludzkości. Tej ludzkości, która cierpi sama i przez swoje błędy powoduje cierpienie innych. Tę właśnie nieszczęśliwą ludzkość – nieszczęśliwą
i unieszczęśliwiającą – zmienia i ratuje uświadomiony kurator.
Viscount Samuel
W 2016 roku przeprowadzone zostały badania ankietowe pod tytułem: Zawód
kuratora sądowego w Polsce: „praca…, misja…, pasja…, przygoda…?” 1, w których
wzięło udział 392 kuratorów zawodowych z 44 okręgów Sądów Okręgowych
w Polsce. Badania dotyczyły poglądów kuratorów sądowych na temat wykonywanego przez nich zawodu, jego znaczenia i wpływu na różne sfery ich życia.
W pierwszej części artykuł wskazane zostały dane statystyczne w zakresie zadań
i obowiązków powierzanych kuratorom sądowym, a także zaprezentowane wyniki ww. badań, dotyczące takich zagadnień jak samodzielność i autonomia oraz
wcześniejsze doświadczenie zawodowe kuratorów. W drugiej części omówione
zostaną dalsze wyniki przedmiotowych badań.

Terenowy charakter pracy kuratora
Podczas badań dotyczących bezpieczeństwa pracy kuratorów przeprowadzonych
na zlecenie Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości w 2016 roku na grupie ponad 2,5
tysiąca kuratorów sądowych2, ankietowani zostali zapytani o najtrudniejsze okoliczności ich pracy. Część z nich wiązała się z terenowym charakterem pracy kuratora:
– 32,4% respondentów wskazało na duże obciążenie fizyczne (praca terenowa, w różnych warunkach atmosferycznych, dojazdy do odległych miejsc,
kontakt z osobami chorymi i inne);
1
A. Chmielewska, A. Janus-Dębska, G. Rybicka, Zawód kuratora sądowego w Polsce: „praca…,
misja…, pasja…, przygoda…?”, badania przeprowadzone w 2016 r.
2
A. Janus-Dębska, M. Gronkiewicz-Ostaszewska, Bezpieczeństwo kuratorów sądowych w świetle
badania ankietowego, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2016.
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– 28,1% jako utrudnienie uznało wykonywanie zadań w miejscach, gdzie
brak zachowania podstawowych zasad higieny (trudny do wytrzymania
fetor, odchody ludzkie i zwierzęce, insekty i inne)3.
Kuratorzy wymienili również inne zagrożenia związane z pracą terenową, takie
jak: agresywne psy na posesji podopiecznych, brak domofonów i dzwonków, zły
stan techniczny lokali podopiecznych (niebezpieczeństwo porażenia prądem – niezabezpieczone kontakty elektryczne, wypadki na klatce schodowej – uszkodzone
poręcze i schody), brak stałego zameldowania lub miejsca pobytu podsądnych, częste zmiany ich miejsca zamieszkania, narażenie na ataki agresji i groźby ze strony
skazanych, członków ich rodzin i znajomych, osób zaburzonych psychicznie oraz
będących pod wpływem substancji psychoaktywnych (uszkodzenia ciała, pobicia,
niszczenie mienia kuratora) na terenie ich posesji; zastraszenie kuratorów posiadanym przez podopiecznych niebezpiecznym narzędziem (np. bronią, nożem), brak
narzędzi ochrony osobistej w razie ataku ze strony agresywnego podopiecznego
(np. gaz pieprzowy), brak dwuosobowych składów w trakcie wywiadów środowiskowych (przez wykonywanie zadań w terenie pojedynczo kuratorzy narażeni są
na pomówienia lub przedstawianie nieprawdziwego przebiegu wykonanych czynności), brak regulacji prawnych w zakresie wyjazdów kuratorów w teren, dojazdy
do podopiecznych w bardzo odległe i bezludne miejsca w godzinach późnowieczornych, wypadki komunikacyjne w drodze do pracy i z pracy w terenie (używania
prywatnych samochodów do celów służbowych)4.
Jako czynniki stresogenne kuratorzy wymienili między innymi:
1. Choroby psychiczne, zaburzenia osobowości lub znaczne upośledzenia
umysłowe podopiecznych.
2. Agresja (słowna i fizyczna) ze strony podopiecznych, ich rodzin lub środowiska.
3. Zagrożenie związane z pobytem w miejscu zamieszkania podopiecznych
(np. narażenie na choroby zakaźne, niski poziom higieny osób, z którymi
kontaktują się kuratorzy, ataki ze strony zwierząt domowych).
4. Zagrożenia związane z koniecznością dotarcia do miejsca zamieszkania
podopiecznych (np. poruszanie się po niebezpiecznej okolicy, przy niesprzyjających czynnikach atmosferycznych, możliwość uczestniczenia
w wypadku samochodowym)5.
Krajowa Rada Kuratorów na podstawie ankiet przesyłanych ze wszystkich
okręgów sądowych sporządziła sprawozdania za lata 2007-2011 oraz 2013-2014,
które zawierają dane statystyczne dotyczące zagrożeń w związku z wykonywaniem przez kuratorów sądowych obowiązków służbowych6.
3

A. Janus-Dębska, M. Gronkiewicz-Ostaszewska, Bezpieczeństwo kuratorów sądowych…, op. cit., s. 64.
Ibidem, s. 65-66, s. 72-73.
5
A. Janus-Dębska, M. Gronkiewicz-Ostaszewska, Bezpieczeństwo kuratorów sądowych…, op. cit., s. 76-77.
6
Kuratorska Służba Sądowa w Polsce, opracowanie Komisji ds. Monitorowania Warunków Pracy,
Płac i Obciążeń Obowiązkami Kuratorów Krajowej Rady Kuratorów Sądowych, Rozdział III. Bezpieczeństwo pracy i zagrożenia w związku z wykonywanymi obowiązkami.
4
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W badanym okresie siedmiu lat odnotowane zostały (łącznie):
1. przypadki czynnej napaści na kuratora – 1 743 razy;
2. postępowania karne wszczęte w związku z napaścią na kuratora – 752
zgłoszonych postępowań;
3. przypadki ataków zwierząt na kuratora – 1 049 razy7.
Większość niebezpiecznych sytuacji z jakimi spotka się kurator w swojej pracy ma miejsce w terenie, ze strony podopiecznych i ich rodzin8. Podczas badań
przeprowadzonych przez B. Hołysta i E. Wojterę w 2010 r., 16,7% kuratorów
postulowało by ograniczyć pracę z podopiecznymi w terenie9.

Wykres 5. Badania własne przeprowadzone w 2016 r. Zawód kuratora sądowego w Polsce: „praca…, misja…, pasja…, przygoda…?”. Rozkład odpowiedzi na pytanie: „Czy Twoim zdaniem praca kuratora powinna mieć charakter
pracy w terenie czy w siedzibie sądu (praca z podopiecznym w biurze lub
innym wyznaczonym, niezależnym miejscu)?”
Po sześciu latach10, kuratorzy na pytanie: „Czy Twoim zdaniem praca kuratora
powinna mieć charakter pracy w terenie czy w siedzibie sądu (praca z podopiecz7

A. Janus-Dębska, M. Gronkiewicz-Ostaszewska, Bezpieczeństwo kuratorów sądowych…, op. cit., s. 81.
B. Hołyst, E. Wojtera, Bezpieczeństwo kuratorów sądowych w świetle badań ogólnopolskich, Warszawa
2013, s. 222.
9
Ibidem, s. 204.
10
A. Chmielewska, A. Janus-Dębska, G. Rybicka, Zawód kuratora sądowego w Polsce: „praca…,
misja…, pasja…, przygoda…?”, badania przeprowadzone w 2016 r.
8
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nym w biurze lub innym wyznaczonym, niezależnym miejscu)?” (wykres 5), udzielili następujących odpowiedzi:
– 98,4% – Kurator powinien mieć uprawnienia (swobodę wyboru), aby dobierać miejsce pracy z podopiecznym do danego przypadku (bez obligatoryjnego wskazywania miejsca wykonywania zadań);
– 1,1% – Wyłącznie praca w biurze (lub innym wyznaczonym miejscu);
– 0,5% – Wyłącznie praca terenowa (w miejscu zamieszkania podopiecznego).
Blisko 99% kuratorów postuluje swobodę wyboru w doborze miejsca pracy
z podopiecznym, co jest zgodne z art. 5 Kodeksu etyki kuratora sądowego, który
tę swobodę wyboru metod i środków oddziaływania gwarantuje. W sytuacji gdy
podopieczny jest młodą osobą, która nie uczy się, nie pracuje, dysponuje wolnym
czasem, nie wykazuje aktywności i chęci zmiany swojego trybu życia, w wielu
przypadkach wskazane jest zobligować taką osobą do regularnego stawiania się
do kuratora z dokumentacją uprawdopodobniającą podjęcie działań wskazanych
przez kuratora lub świadczących o realizacji obowiązków probacyjnych nałożonych wyrokiem sądu. Podopieczni kuratorów często mieszkają w trudnym
warunkach lokalowych, kilka osób w jednym pomieszczeniu, w których to problematyczne jest przeprowadzenie rozmowy o osobistych sprawach nadzorowanego. Osoby znajdujące się pod dozorem kuratora, nie zawsze chcą informować
swoich współlokatorów o skazaniu, uważają, że może to być dla nich stygmatyzujące. Wyjątek stanowią sprawy rodzinne, związane z przemocą wobec osób
wspólnie zamieszkujących, gdzie jest konieczność skontrolowania warunków życia dzieci i rozmowy z osobami poszkodowanymi lub zagrożonymi przemocą.
Doświadczony kurator potrafi jednak dokonać oceny jaki rodzaj oddziaływań
i kontaktów z podopiecznym będzie odpowiedni dla danego przypadku zarówno w zakresie metod pracy, miejsca wykonywania czynności, jak i częstotliwości
spotkań. Kuratorzy podczas wspomnianych wcześniej badań IWS przedstawiali
swoje propozycje w zakresie rozwiązań dotyczących pracy w terenie:
– „Uważam, że realnie poprawić bezpieczeństwo pracy kuratorów może jedynie zmiana koncepcji sprawowania dozoru. Kurator ma być menadżerem resocjalizacji (kierować do specjalistów, weryfikować realizację poleceń), to dozorowany ma udowadniać, że nadal istnieją przesłanki do warunkowego zawieszenia
wykonania kary, czyli głównie spotykać się z dozorowanymi w biurze oraz zbierać informacje w środowisku o dozorowanych, a nie od dozorowanych. Mam
wrażenie, że teraz jest dokładnie odwrotnie – kurator biega za dozorowanym,
który nie stawia się w biurze, nie otwiera drzwi, nie odbiera telefonu i do sporządzenia wywiadu koniecznie musi odwiedzić skazanego w jego mieszkaniu,
choćby znał je na pamięć, żeby uniknąć zarzutu «a pani/pana u mnie nie było».
A dodatkowo w małych miejscowościach brak specjalistów, do których dozorowanych z problemami psychicznymi, emocjonalnymi itp. można kierować”11;
11

A. Janus-Dębska, M. Gronkiewicz-Ostaszewska, Bezpieczeństwo kuratorów sądowych…, op. cit.,
s. 168.
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– „Uważam, że warto rozważyć zredukowanie pracy kuratora w terenie do sytuacji koniecznych – dotyczy to w szczególności sytuacji, kiedy kurator np. w prowadzonym dozorze podejmuje działania restrykcyjne dla skazanego (np. występuje
z wnioskiem). Należałoby pamiętać, że kurator pracuje ze skazanym często przez
wiele lat, osoby «wracają» do referatu w kolejnych sprawach, np. kurator składa
wniosek o zarządzenie wykonania kary, a później skazany wychodzi na warunkowe przedterminowe zwolnienie i nadal jest pod dozorem. Jest to sytuacja nagminna. Kurator niezależnie od wcześniejszych doświadczeń ze skazanym musi chodzić
do niego do domu”12.
Kuratorzy podczas niniejszych badań oceniali zalety i ograniczenia jakie niosą
spotkania z podopiecznym w jego miejscu zamieszkania oraz na terenie sądu, poprzez odniesienie się w skali od 1 do 5 łącznie do wszystkich twierdzeń zamieszczonych przez autorów ankiety w każdej z kolumn tabeli 1 i tabeli 4, w związku
z własnymi indywidualnymi doświadczeniami zawodowymi (cyfry 1-5 oznaczały: 1 – zdecydowanie nie, 2 – raczej nie, 3 – raczej tak, 4 – zdecydowanie tak,
5 – trudno powiedzieć).
Tabela 1. Zalety wykonywania obowiązków służbowych w miejscu zamieszkania podopiecznych i siedzibie zespołu kuratorskiego

12

W MIEJSCU ZAMIESZKANIA

W SIEDZIBIE ZKSS

MOŻLIWOŚCI
a) Podopieczny czuje się swobodniej, jest naturalny, otwarty, chętnie wypowiada swoje
opinie, chętnie opowiada o sobie.
b) Możliwość obserwowania zachowania podopiecznego w jego naturalnym środowisku
i możliwość obserwowania funkcjonowania tego środowiska.
c) Możliwość poznania i rozmowy z osobami z najbliższego środowiska podopiecznego (członkami rodziny, sąsiadami itp.).
d) Możliwość obserwowania warunków życia (istotne zwłaszcza w sprawach rodzinnych).

MOŻLIWOŚCI
a) Podopieczny czuje „powagę urzędu i swojej sytuacji”.
b) Podopieczny ma możliwość rozmowy bez
obecności innych członków swojej rodziny,
może opowiedzieć o zdarzeniach i sytuacjach, o których przy nich by nie opowiedział.
c) Podopieczny odczuwa potrzebę mobilizacji
i wykazania większej aktywności ze swojej
strony.
d) Kurator ma możliwość rozmawiania w obecności innego kuratora (istotne przy skargach na czynności kuratora-pomówienia).
e) Większe bezpieczeństwo pracy kuratora.
f) Możliwość szybkiej weryfikacji podawanych przez podopiecznego informacji (np.
w innych wydziałach sądu).

Ibidem, s. 168-169.
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Tabela 2. Stopień poziomu ważności zalet wykonywania zadań przez kuratora
w miejscu zamieszkania podopiecznego
Stopień poziomu ważności zalet
„miejsce zamieszkania”

% wszystkich odpowiedzi

1 – „zdecydowanie nie”

3,2%

2 – „raczej nie”

2,9%

3 – „raczej tak”

27,3%

4 – „zdecydowanie tak”

58,4%

5 – „trudno powiedzieć”

8,2%

Blisko 86% respondentów uznało wymienione zalety wykonywania zadań
przez kuratora w miejscu zamieszkania podopiecznego jako „raczej” lub „zdecydowanie” ważne (tabela 2).
Tabela 3. Stopień poziomu ważności zalet wykonywania zadań przez kuratora
w siedzibie zespołu kss
Stopień poziomu ważności zalet
„siedziba zespołu kss”

% wszystkich odpowiedzi

1 – „zdecydowanie nie”

1,6%

2 – „raczej nie”

5,1%

3 – „raczej tak”

30,6%

4 – „zdecydowanie tak”

53,7%

5 – „trudno powiedzieć”

9%

Wymienione zalety wykonywania zadań przez kuratora w siedzibie zespołu kuratorskiej służby sądowej jako „raczej” lub „zdecydowanie” ważne uznało 84,3%
respondentów (tabela 3).
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Tabela 4. Ograniczenia w wykonywaniu obowiązków służbowych w miejscu
zamieszkania podopiecznych i siedzibie zespołu kuratorskiego
W MIEJSCU ZAMIESZKANIA

W SIEDZIBIE ZKSS

UTRUDNIENIA
a) Nieprzewidywalność zachowań podopiecznego.
b) Możliwość pomówienia lub oskarżenia kuratora.
c) Podopieczny może unikać kontaktu z kuratorem, może nie wpuszczać go do domu
itp.
d) Podopieczny nie okazuje respektu kuratorowi będąc „na swoim terenie”, traktuje kuratora jak intruza.
e) Przeprowadzanie rozmów w trudnych warunkach (np. jedno pomieszczenie, duża
ilość innych osób – domownicy, goście).

UTRUDNIENIA
a) Podopieczny może przygotować się do spotkania i rozmowy z kuratorem.
b) Podopieczny może nie stawiać się na kolejne wezwania ze strony kuratora.
c) Brak możliwości poznania i obserwacji najbliższego środowiska podopiecznego.
d) Może to kolidować z pracą zawodową podopiecznego.
e) Poczucie stygmatyzacji (częste wizyty w sądzie).

Tabela 5. Stopień poziomu ważności utrudnień wykonywania zadań przez
kuratora w miejscu zamieszkania podopiecznego
Stopień poziomu ważności utrudnień
„miejsce zamieszkania”

% wszystkich odpowiedzi

1 – „zdecydowanie nie”

1,3%

2 – „raczej nie”

11,9%

3 – „raczej tak”

28,8%

4 – „zdecydowanie tak”

48,8%

5 – „trudno powiedzieć”

9,2%

Blisko 78% respondentów uznało zaproponowane przez autorów ankiety
ograniczenia i trudności w wykonywaniu zadań przez kuratora w miejscu zamieszkania podopiecznego jako „raczej” lub „zdecydowanie” ważne (tabela 5).
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Tabela 6. Stopień poziomu ważności utrudnień wykonywania zadań przez
kuratora w siedzibie zespołu kss
Stopień poziomu ważności utrudnień
„siedziba zespołu kss”

% wszystkich odpowiedzi

1 – „zdecydowanie nie”

2,7%

2 – „raczej nie”

17,9%

3 – „raczej tak”

43%

4 – „zdecydowanie tak”

31,6%

5 – „trudno powiedzieć”

4,8%

Wymienione utrudnienia i ograniczenia w wykonywaniu zadań przez kuratora w siedzibie zespołu kuratorskiej służby sądowej 74,6% respondentów uznało
jako „raczej” lub „zdecydowanie” ważne (tabela 6).
Uzyskane dane obrazują wysoki poziom świadomości kuratorów dotyczący
zalet i wad pracy z poszczególnymi przypadkami zarówno w terenie, jak i siedzibie zespołu kuratorskiego. Właściwym rozwiązaniem byłoby poszerzenie
autonomii kuratorów w zakresie decydowania o wyborze miejsca wykonywania
czynności w zależności od zdiagnozowanych potrzeb indywidualnego przypadku i często dynamicznie zmieniającej się sytuacji osób pozostających pod
nadzorem kuratora. To rozwiązanie, które popiera blisko 99% ankietowanych,
pozwoli na elastyczny i swobodny dobór metod i środków oddziaływania, celem uzyskania optymalnych wyników pracy resocjalizacyjnej i wychowawczej.
Rekomendacje w przedmiotowym zakresie zostały zawarte w raporcie IWS
Bezpieczeństwo kuratorów sądowych w świetle badania ankietowego, w którym wskazano, że konieczne jest: „ograniczenie czynności kuratorów w terenie do sytuacji
tego wymagających, na wzór innych służb probacyjnych w Unii Europejskiej (np.
norweskich)”13. Kurator zawodowy, jako funkcjonariusz publiczny z właściwym
przygotowaniem akademickim – ukończone studia pedagogiczne, psychologiczne,
socjologiczne lub prawne – po rocznej aplikacji lub z wieloletnim doświadczeniem
zawodowym, po ukończeniu licznych kursów, szkoleń, studiów podyplomowych,
permanentnie dokształcający się, posiada stosowne kwalifikacje, aby po zdiagnozowaniu sytuacji podopiecznego podjąć samodzielną decyzję o konieczności wizyt
13

W powyższym zakresie można powołać się na Regułę 74 Rekomendacji Nr R (92) 16 Komitetu
Ministrów dla państw członkowskich Europejskie Reguły dotyczące sankcji i środków alternatywnych: „Czynności kontrolne będą ograniczone do niezbędnego minimum zapewniającego prawidłowe funkcjonowanie nałożonej sankcji lub środka. Muszą one być oparte na zasadzie minimalnej
interwencji, pozostawać w proporcji do zastosowanej sankcji lub środka i być ograniczone celami
kontroli”.
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w miejscu zamieszkania skazanego lub nieletniego oraz zaplanować częstotliwości
tych czynności. Podczas niniejszych badań blisko 43% kuratorów zawodowych
na pytanie: „Jakie rozwiązania Pana/Pani zdaniem, mogą poprawić poczucie bezpieczeństwa pracy kuratorów?”, zaznaczyło opcję: „Ograniczenie pracy w miejscu
zamieszkania podopiecznego do sytuacji tego wymagających (pozostawienie kuratorowi decyzyjności co do konieczności przeprowadzenia czynności w terenie
lub na żądanie sądu)”. Do zakresu obowiązków kuratorów zostały wprowadzone
nowe przepisy obligujące do wykonywania kolejnych czynności w miejscu zamieszkania skazanego: „przeprowadzanie co najmniej raz w roku, nie później niż
w ciągu 6 miesięcy od powierzenia sprawowania dozoru kuratorowi społecznemu,
wywiadu środowiskowego w stosunku do skazanego w celu kontroli sprawowania
dozoru przez kuratora społecznego”14. Podopieczni kuratorów, przychodząc do
sądu, rzadziej wykazują zachowania agresywne, uznając powagę urzędu. W miejscu zamieszkania odbierają wizytę kuratora jako naruszenie ich miru domowego
i prywatności. Obecność osób postronnych, rodziny i znajomych w mieszkaniu
podopiecznego może utrudniać indywidualną pracę resocjalizacyjną. W niewielkich lokalach trudno jest zadbać o swobodny i poufny charakter rozmów. Konieczność stawienia się w siedzibie zespołu kuratorskiego obliguje podopiecznego do większej aktywności, zaangażowania w prowadzoną rozmowę, umożliwia
sporządzenie kopii dostarczonej dokumentacji potwierdzającej uzyskane przez
kuratora informacje, przeprowadzenie telefonicznych rozmów z przedstawicielami instytucji i urzędów, w celu bezzwłocznego udzielenia skazanym niezbędnych
informacji, pomocy i wsparcia15.

Dylematy w pracy kuratora
Kurator sądowy podczas wykonywania obowiązków służbowych spotyka się
z wieloaspektowymi problemami, wynikającymi między innymi z:
– pracy z osobami znajdującymi się w trudnej sytuacji życiowej, potrzebującymi zróżnicowanej pomocy (prawnej, socjalnej, bytowej, psychologicznej,
terapeutycznej, zdrowotnej i in.) oraz specjalistycznego wsparcia;
– konieczności podejmowania decyzji o złożeniu właściwych wniosków incydentalnych;
– dylematu pomiędzy powinnością egzekwowania zgodnie z prawem obowiązków wynikających z orzeczeń sądu a chęcią niesienia pomocy, mając na wzglę14

§ 19 pkt 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie sposobu
i trybu wykonywania czynności przez kuratorów sądowych w sprawach karnych wykonawczych
(Dz.U 2016, poz. 969); wcześniej: § 23 pkt 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 26
lutego 2013 r. w sprawie sposobu wykonywania obowiązków i uprawnień przez kuratorów sądowych w sprawach karnych wykonawczych (Dz.U. 2013, poz. 335).
15
A. Janus-Dębska, M. Gronkiewicz-Ostaszewska, Bezpieczeństwo kuratorów sądowych w świetle badania ankietowego, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2016, s. 16-188.
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dzie dobro osób podlegających pieczy kuratora, będąc świadomym również
uprawnień osób poszkodowanych i pokrzywdzonych przestępstwem;
– zadaniowego czasu pracy, który obliguje kuratorów do podejmowania zadań w godzinach 7.00-22.00 (wywiady w trybie art. 214 k.p.k. od godziny
6.00 rano), także w dni ustawowo wolne od pracy (np. udział kuratora
w kontaktach rodziców z dzieckiem wyznaczony w Święta Bożego Narodzenia, w niedziele itp.);
– terenowego charakteru pracy, co wiąże się z takimi sytuacjami, jak ataki
agresywnych podopiecznych, będących pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, trudności z dotarciem do miejsca wykonania czynności
(wypadki komunikacyjne, nieprzejezdne drogi) i wejścia na posesję (ataki
zwierząt) oraz miejsca zamieszkania podopiecznego, które bywa bardzo
zaniedbane, o niskim standardzie higieny (trudny do wytrzymania fetor),
z możliwością zagrożeń epidemiologicznych (pchły, wszy, pluskwy, choroby zakaźne);
– współpracy z podopiecznymi, którzy prezentują roszczeniowe podejście
do współpracy z kuratorem, wyrażające się w nieuzasadnionych żądaniach „załatwienia” wszystkich spraw, bez ich udziału, bez chęci wykazania inicjatywy ze swojej strony i zmiany dotychczasowego trybu życia.
Niekiedy jest to połączone z szantażem, groźbami sporządzenia skargi
lub powiadomienia mediów jeśli te oczekiwania nie zostaną spełnione;
– pracy z osobami negatywnie nastawionymi do orzeczenia sądu, wielokrotnie karanymi, które po raz kolejny znalazły się pod dozorem lub nadzorem
kuratora, natomiast wcześniejsze działania resocjalizacyjno-wychowawcze
kuratora nie przyniosły pozytywnego efektu;
– przepisów obligujących kuratora do sformułowania diagnozy osobopoznawczej i środowiskowej podopiecznego już w sprawozdaniu z objęcia dozoru
(§ 9 ust. 1 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu
i trybu wykonywania czynności przez kuratorów sądowych w sprawach
karnych wykonawczych)16.
Podczas badań kuratorzy wskazali zadania, które w ich pracy są najtrudniejsze (w kolejności od najczęściej wymienianych, wykres 6):
1. Współpraca z podopiecznym, który jest negatywnie lub roszczeniowo nastawiony do kuratora i nie akceptuje orzeczenia sądu.
2. Dylematy pomiędzy bezwzględnym egzekwowaniem orzeczeń sądu a chęcią pomocy.
3. Przygotowanie planu pracy resocjalizacyjnej dla osoby, która wielokrotnie
była podopiecznym kuratora, jednakże żadne z dotychczasowych oddziaływań nie przyniosło pozytywnego efektu.
16

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie sposobu i trybu
wykonywania czynności przez kuratorów sądowych w sprawach karnych wykonawczych (Dz.U.
2016, poz. 969).
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4. Obowiązek sformułowania diagnozy dotyczącej podopiecznego już na
początku okresu próby (sprawozdanie z objęcia dozoru/nadzoru).
5. Poświęcenia czasu podopiecznym kosztem rodziny.
6. Dobro skazanego a dobro osoby pokrzywdzonej przestępstwem (egzekwowanie obowiązków związanych z naprawieniem szkody).
7. Odraza/niechęć (z uwagi na zaniedbania fizyczne podopiecznych, brak
higieny osobistej, insekty, choroby zakaźne) a konieczność udzielenia długofalowej pomocy podopiecznemu.
8. Złożenie wniosku skutkującego osadzeniem podopiecznego w zakładzie
karnym.
9. Konieczność służenia pomocą potrzebującym, wbrew osobistym preferencjom, opiniom czy uprzedzeniom.
10. Poświęcenia czasu rodzinie kosztem podopiecznych.
Kuratorzy uznali, że najtrudniejszym aspektem ich pracy jest współpraca
z podopiecznym, który jest negatywnie lub roszczeniowo nastawiony do kuratora i nie akceptuje orzeczenia sądu (21,9% wszystkich odpowiedzi). Pierwszym
działaniem, jakie podejmuje kurator w takiej sytuacji, jest próba zdiagnozowania przyczyn prezentowanej przez dozorowanego czy nadzorowanego postawy w jego wcześniejszych doświadczeniach. W następnej kolejności, może
stopniowo nawiązywać współpracę z podopiecznym, jego rodziną lub środowiskiem i szukać płaszczyzny porozumienia. Jednakże zdarza się, że mimo wielowymiarowych i złożonych oddziaływań kuratora, nastawienie podopiecznego
nie ulega zmianie, nie wykazuje on żadnej aktywności, żądając „załatwienia”
wszystkich swoich spraw, bez zaangażowania własnego. Praca kuratora to często „praca na oporze”, której efektów oddziaływań można oczekiwać po miesiącach lub latach. Takie sytuacje mogą wywoływać niezadowolenie, poczucie
niespełnienia, braku skuteczności i wpływu na prowadzone postępowanie. Stawiane sobie przez kuratora standardy pracy nie zostają spełnione, co powoduje
poczucie porażki i niezadowolenia z siebie oraz innych, praca staje się trudem
i źródłem permanentnego zmęczenia pomaganiem, co może wywoływać wypalenie zawodowe. Aby zapobiec temu zjawisku kurator powinien szukać wsparcia
w postaci zdobywania nowej wiedzy, świeżości spojrzenia na trudne sytuacje,
poprzez uczestniczenie w szkoleniach i superwizjach, z uwzględnieniem wsparcia w kolegach, przyjaciołach, rodzinie, zainteresowaniach i pasjach, nauczyć się
umiejętnie odpoczywać i wieść pozytywny styl życia. Brak tych umiejętności
może doprowadzić do zwiększonego narażenia na choroby somatyczne, psychosomatyczne, załamania emocjonalne i duchowe, a więc pogorszyć jakość życia17.

17

E. Kiliszek, Zasoby osobiste i społeczne sądowych kuratorów zawodowych na podstawie próby kuratorów zawodowych ze studiów podyplomowych UW IPSIR, „Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja”
2016, s. 36-37.
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Wykres 6. Badania własne przeprowadzone w 2016 r. Zawód kuratora sądowego w Polsce: „praca…, misja…, pasja…, przygoda…?”. Rozkład odpowiedzi na
pytanie: „Które z wymienionych poniżej działań kuratora zawodowego, Twoim
zdaniem można określić jako najtrudniejsze?”
Kuratorzy są świadomi konieczności zmiany postrzegania ich roli w życiu
podopiecznych, w szczególności wobec skazanych osób dorosłych, co ilustruje
wypowiedź jednego z kuratorów podczas badań IWS: „Uważam, że założenia
pracy kuratora wykonującego orzeczenia w sprawach karnych powinny zostać
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zmienione; kurator winien nadzorować wykonanie orzeczeń Sądu, wskazywać
możliwości i sposoby ich wykonania oraz kontrolować zachowanie podopiecznego; przypisanie kuratorowi zadań polegających na udzielaniu wszelkiej pomocy
w rozwiązywaniu problemów życiowych jest uprzedmiotowieniem skazanego;
podopieczny winien sam decydować o swoim postępowaniu i ponosić za nie
odpowiedzialność; kurator nie posiada narzędzi do rozwiązywania wszelkich
problemów życiowych podopiecznych”18.
Kolejnym zgłaszanym utrudnieniem w pracy badanej grupy zawodowej może
być „dylemat pomiędzy bezwzględnym egzekwowaniem orzeczeń sądu a chęcią
pomocy”, na które wskazało 14,6% respondentów. Należy pamiętać, że kurator
działa wyłącznie w ramach przepisów prawa i ten konflikt ma charakter jedynie
wewnętrzny.
Na podopiecznych kuratora sąd może nałożyć szereg obowiązków, np. wobec nieletnich zobowiązania wynikające z art. 6 pkt 2 ustawy o postępowaniu
w sprawach nieletnich19, natomiast na skazanego obowiązki probacyjne i świadczenia pieniężne wynikające z art. 72 § 1 i 2 Kodeksu karnego20. Dozorowany lub
nadzorowany, który ma do naprawienia szkodę wobec pokrzywdzonego i jednocześnie znajduje się w trudnej sytuacji materialnej (rodzina na utrzymaniu, brak
pracy i kwalifikacji pozwalających na podjęcie zatrudnienia), mimo wykazanej
skruchy i chęci poprawy, może mieć problem z wywiązaniem się z powyższego
obowiązku. Gdy mija termin uiszczenia świadczenia i pokrzywdzony domaga
się realizacji należnego mu zadośćuczynienia, kurator jest zobligowany podjąć
decyzję o powiadomieniu sądu o powyższym w formie upomnienia lub wniosku. Dlatego też, jako jeden z dylematów w pracy kuratora 7,3% ankietowanych
wskazało: „Dobro skazanego a dobro osoby pokrzywdzonej przestępstwem –
egzekwowanie obowiązków związanych z naprawieniem szkody”. Kurator powinien mieć na uwadze uprawnienia osób poszkodowanych i pokrzywdzonych
przestępstwem i jednym z jego zadań jest wzbudzenie w podopiecznym motywacji wewnętrznej do zadośćuczynienia za doznaną krzywdę osobie, która stała
się ofiarą przestępstwa21.
Kurator zawodowy, jako organ postępowania wykonawczego, przed złożeniem wniosku dokonuje samodzielnego osądu konkretnych zdarzeń faktycznych, celem dokonania oceny, czy w zachowaniu skazanego zachodzą przesłanki świadczące o „uchylaniu się” od wykonania kary lub obowiązków. Wynika
to z roli, jaką ustawodawca przypisał kuratorowi, co prowadzi do wniosku, że
jeśli kurator oceni, iż w zachowaniu skazanego nie ma znamion uchylania się
18
A. Janus-Dębska, M. Gronkiewicz-Ostaszewska, Bezpieczeństwo kuratorów sądowych…, op. cit.,
s. 169.
19
Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (t.j. Dz.U. 2016,
poz. 1654).
20
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (t.j. Dz.U. 2017, poz. 665).
21
Art. 53 k.k.w.: „Wykonanie kary (…) ma na celu wzbudzenie w skazanym woli kształtowania jego
społecznie pożądanych postaw, w szczególności poczucia odpowiedzialności”.
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od odbywania kary lub obowiązków, nie jest zobligowany do występowania
z wnioskiem o określenie kary zastępczej22. Do zarządzenia wykonania kary nie
jest wystarczające stwierdzenie faktu nie wykonania obowiązków w wyznaczonym terminie, sąd powinien także dokonać oceny, czy zachowaniu skazanego
można przypisać znamiona „uchylania się”, czyli umyślnego i uporczywego dążenia do ich niewykonania 23. Uchylanie się, jako przesłanka zarządzenia wykonania kary, oznacza tylko takie zachowanie się skazanego, które jest wyrazem
jego negatywnego stosunku do tej kary czy nałożonych w związku z nią obowiązków, a więc wynika z jego złej woli, a nie z przyczyn innych, obiektywnych
lub nawet przez niego zawinionych24. Natomiast „uporczywość” w niezastosowaniu się do rygorów kary, ze swej istoty oznacza zachowanie o charakterze
powtarzającym się lub trwającym jakiś czas, nie może to być incydent występujący jednorazowo. Dlatego też ustawodawca umożliwił kuratorowi odstąpienie
od złożenia odpowiedniego wniosku, o którym mowa w art. 173 § 2 pkt 4 oraz
6-8 k.k.w., jeżeli przemawiają za tym rodzaj i stopień naruszenia uzasadniające
przekonanie, że pomimo odstąpienia od złożenia wniosku, cele środka związanego z poddaniem skazanego lub sprawcy próbie zostaną osiągnięte. W takiej
sytuacji, kurator udziela skazanemu lub sprawcy pisemnego upomnienia, w którym wskazuje rodzaj naruszenia oraz informuje go o skutkach niezastosowania
się do upomnienia. Odpis upomnienia jest przekazywany sądowi, który może
podjąć stosowne postępowanie z urzędu25.
Blisko 13% respondentów wskazało, że ma trudności z przygotowaniem planu
pracy resocjalizacyjnej dla osoby, która wielokrotnie była podopiecznym kuratora, jednakże żadne z dotychczasowych oddziaływań nie przyniosło pozytywnego
efektu. Praca z podopiecznymi–recydywistami, wymaga podejmowania innego
rodzaju działań niż ze skazanymi pierwszy raz karanymi. W takich przypadkach
istotne są: doświadczenie kuratora i umiejętność dokonania szczegółowej analizy
linii życia podopiecznego, dotychczas podejmowanych oddziaływań resocjalizacyjno-wychowawczych i profilaktycznych, ze szczególnym uwzględnieniem sukcesów i porażek, zebranie obszernych materiałów do sformułowania diagnozy
osobopoznawczej (np. opinie sądowo-psychiatryczne, akta prowadzonych postępowań w wydziale rodzinnym i karnym, świadectwa szkolne, świadectwa pracy,
opinie penitencjarne, informacje z Krajowego Rejestru Karnego itp.), przeprowadzenie wywiadu i obserwacji w środowisku rodzinnym i lokalnym. Plan pracy
powinien być oparty na pozytywach, zasobach skazanego i dotychczasowych
sukcesach, stawiać przed podopiecznym realne cele i wzmacniać jego samoocenę. Współczesne nauki społeczne wskazują, że najskuteczniejszą metodą zarówno
22

K. Postulski, Komentarz do art. 57 Kodeksu karnego wykonawczego, Lex el. 2012.
K. Postulski, Komentarz do art. 65 Kodeksu karnego wykonawczego, Lex el. 2012.
24
Zob. K. Postulski, Uchylanie się od odbycia kary ograniczenia wolności, „Palestra” 2016, nr 6, s. 54-55.
25
Art. 173 § 3 i 4 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy, (t.j. Dz.U. 2017,
poz. 665).
23
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zapobiegania zjawiskom patologicznym, jak i resocjalizacji jest działalność ukierunkowana na wszechstronny rozwój potencjałów osobowych i społecznych jednostek wykazujących syndrom nieprzystosowania społecznego26.
Jest to niewątpliwie trudne zadanie, zwłaszcza dla kuratora, który otrzymuje
pod nadzór/dozór osobę, która wielokrotnie była jego podopiecznym i mimo
ogromnego zaangażowania i podejmowania wielokierunkowych oddziaływań
readaptacyjnych, postepowanie kończyło się porażką (np. obligatoryjnym złożeniem wniosku o zarządzenie wykonania kary pozbawienia wolności, popełnieniem kolejnego czynu karalnego itp.).
Powyższy problem mógłby zostać ograniczony poprzez wzmocnienia roli kuratora w postępowaniu przed wydaniem wyroku, poprzez przedkładanie sądowi na
jego żądanie raportu o sprawcy, zawierającego wszelkie istotne informacje o nim,
określenie ryzyka powrotu do przestępstwa, co wymaga wypracowania stosownych narzędzi jego szacowania, a także przedstawienie propozycji w zakresie stosowania kar i środków probacyjnych27, adekwatnych do dokonanych ustaleń, także
dotyczących wcześniej prowadzonych postępowań.
Korzystając z obecnie obowiązujących uregulowań prawnych przed orzeczeniem właściwej kary zapewne pomocne byłoby częstsze wykorzystywanie informacji zebranych przez kuratora w formie wywiadu środowiskowego, zleconego
na podstawie art. 214 k.p.k. Jest to jedyne, choć niewystarczające, narzędzie wykorzystywane w postępowaniu sądowym, które może mieć wpływ na indywidualizację i racjonalizację orzekanej kary, tak aby pełniła ona funkcje prewencyjne,
kompensacyjne i wychowawcze. Kurator lub funkcjonariusz Policji przeprowadzający wywiad może w nim przekazać własne spostrzeżenia i konkluzje dotyczące właściwości i warunków osobistych oraz dotychczasowego sposobu życia
oskarżonego, a także zawrzeć informacje o jego środowisku rodzinnym, szkolnym lub zawodowym, źródłach dochodu, stanie zdrowia i ewentualnych uzależnieniach. Zlecenie tego wywiadu jest obligatoryjne tylko w dwóch wypadkach:
w sprawach o zbrodnie oraz dotyczących umyślnego występku osoby młodocianej przeciwko życiu i jest wykorzystywane w około 5% prowadzonych postępowań sądowych.
Bogate źródło wiedzy o oskarżonym dla sądu może stanowić dokumentacja
dotycząca prowadzonych postępowań wykonawczych, a w szczególności w zakresie skuteczności wcześniej zastosowanych środków reakcji karnej. Akta wykonawcze prowadzone w zespołach kuratorskich zawierają między innymi dane
dotyczące sytuacji zdrowotnej, rodzinnej, zawodowej, osobistej skazanego oraz
informują, czy skazany po poprzednim orzeczeniu kary wolnościowej przestrze26

M. Konopczyński, Zamiast wstępu. Misja Kuratorskiej Służby Sądowej w społeczeństwie obywatelskim, [w:] M. Konopczyński, Ł. Kwadrans, K. Stasiak, Polska kuratela sądowa na przełomie wieków.
Nadzieje, oczekiwania, dylematy, Impuls, Kraków 2016, s. 11.
27
J. Zagórski, Przyjęcie tez i zaleceń pokonferencyjnych, [w:] Polski system probacji stan i kierunki rozwoju w kontekście standardów europejskich, Materiały z konferencji Komisji Praw Człowieka i Praworządności 27-28 października 2008 r., Kancelaria Senatu RP, Warszawa 2010, s. 476.
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gał nałożonych obowiązków (np. czy wykonał prace na cele społeczne), jaki
był jego stosunek do kuratora i wydawanych poleceń, jakie postępy poczynił
podsądny w trakcie wyznaczonego okresu próby, w jakim zakresie potrzebował
wsparcia i pomocy, czy współpracował z kuratorem i wykazywał chęć zmiany
dotychczasowego trybu życia, jak zakończyło się postępowanie (np. orzeczeniem kary zastępczej lub wcześniejszym zwolnieniem od reszty kary). Niestety
w postępowaniu przygotowawczym prokuratura lub sąd sporadycznie korzystają
z materiałów uzyskanych we wcześniej prowadzonych postępowaniach wykonawczych, dotyczących skazanego aktualnie występującego w roli podejrzanego.
Dokonywanie ustaleń na podstawie danych, które są już w posiadaniu wymiaru
sprawiedliwości, jest rozwiązaniem optymalnym z punktu widzenia ekonomiki postępowania oraz respektowania praw podejrzanych do minimalizowania
uciążliwości związanych z przebiegiem postępowania wobec osoby objętej domniemaniem niewinności28.
Wymóg zebrania niezbędnych informacji na etapie przed wydaniem wyroku
wynika także z Reguł europejskich, a zwłaszcza Reguły 31, która brzmi: „Sankcje i środki alternatywne będą orzekane tylko wtedy, gdy jest wiadome, jakie
warunki i obowiązki będą odpowiednie dla sprawcy, i że sprawca jest gotowy
się do nich stosować”. Aby sankcje i środki alternatywne osiągnęły swój cel,
wymagają współpracy ze strony sprawcy czynu i nie mogą być wyegzekwowane
niezależnie od jego woli. Z Reguł 31, 32, 34, 35, 36 można wysnuć wniosek
a contrario, że jeśli sprawca w jawny sposób odmawia współpracy i przestrzegania stosownych warunków, a organ stosujący sankcje i środki alternatywne
nie ma dostatecznej wiedzy jakie warunki i obowiązki będą odpowiednie dla
danego sprawcy, to nałożenie sankcji lub środków alternatywnych jest bezcelowe29. Rozeznanie przedprocesowe stanowi istotny sposób ustalenia i powiadomienia sądu o tym, jakie warunki byłyby odpowiednie dla danej osoby
i czy sprawca będzie gotów współpracować. Starannie przeprowadzony wywiad
środowiskowy, z zastosowaniem odpowiednio przygotowanych do tego celu
narzędzi diagnostyczno-prognostycznych, pozwoliłby sędziemu podjąć decyzję
zgodną z dyrektywami wymiaru kary zawartymi w treści art. 53 k.k. (sąd przy
wymierzaniu kary uwzględnia w szczególności: motywację i sposób zachowania się sprawcy, rodzaj i stopień naruszenia ciążących na sprawcy obowiązków,
właściwości i warunki osobiste sprawcy, sposób życia przed popełnieniem przestępstwa i zachowanie się po jego popełnieniu, staranie o naprawienie szkody
lub zadośćuczynienie w innej formie społecznemu poczuciu sprawiedliwości
i inne czynniki) oraz zasadą indywidualizacji (art. 55 k.k.).
28

R. Kaczor, Redukowanie ryzyka popełnienia przestępstwa a ustalenia osobopoznawcze, „Probacja”
2011, nr 3, s. 12-13.
29
M. Ejchart, K. Kosowicz, Rekomendacja Nr R (92) 16 Komitetu Ministrów dla państw członkowskich Europejskie Reguły dotyczące sankcji i środków alternatywnych. Komentarz, „Przegląd Więziennictwa Polskiego” 2011, nr 72-73, s. 354; M. Lewoc, Ocena stanu realizacji przez Polskę Zaleceń
Komitetu Ministrów Rady Europy, „Probacja” 2009, nr 2, s. 62.
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W wielu krajach europejskich bardzo ważną rolę odgrywają tzw. raporty
przedsądowe, które pomagają sędziemu w zindywidualizowany sposób w doborze kar, środków karnych lub probacyjnych. Przed orzeczeniem wyroku kurator
sporządza sprawozdanie dla prokuratora (pre-trial report) lub dla sądu (pre-sentence report), które obejmują następujące obszary: ogólny życiorys skazanego (general background), sytuację zawodową, mieszkaniową, stan zdrowia fizycznego
i psychicznego, wykorzystanie czasu wolnego i sugestie kuratora dotyczące możliwych do zastosowania sankcji, form terapii, właściwości skazanego umożliwiających pracę resocjalizacyjną w ramach probacji30. W takich raportach oficer
probacji ma możliwość odnieść się do wcześniej podejmowanych wobec oskarżonego oddziaływań i ich efektywności oraz sensowności ponownego orzekania
kary wolnościowej i jej rodzaju.
W przeszłości wskazywano, że: „wyposażenie kurateli w nowoczesne narzędzie
do diagnozy osobopoznawczej i prognozy kryminologicznej jest warunkiem sine
qua non jej dalszego rozwoju oraz poprawy trafności orzecznictwa w sprawach
karnych”31. Z przepisów prawa nie wynikają żadne ograniczenia co do rodzaju
metod, które mogą być wykorzystane dla badań osobopoznawczych pod warunkiem, że nie zostały naruszone gwarancje procesowe oskarżonego32.
Obowiązek sformułowania diagnozy dotyczącej podopiecznego już na początku okresu próby – sprawozdanie z objęcia dozoru/nadzoru w 12,3% – okazał
się barierą utrudniającą pracę kuratora. Podejmowane w procesie resocjalizacji
wielokierunkowe działania pedagogiczne, psycho- i socjokorekcyjne w stosunku
do osób niedostosowanych społecznie, wymagają rozpoznania specyfiki zaburzeń oraz ustalenia przyczyn ich występowania u jednostki, a więc sporządzenia
diagnozy psychologiczno-pedagogicznej33.
Diagnozę (diagnosis z grec. rozróżnianie, rozpoznanie, osądzenie)34 można
określić jako wieloaspektowe poznanie jakiegoś stanu rzeczy i przewidywanie
jego tendencji rozwojowych (prognozowanie), dokonywane na podstawie znajomości ogólnych prawidłowości metodologicznych i teoretycznych. Przedmiot
diagnozy może stanowić określona sfera działania ludzkiego (diagnoza fragmentaryczna) lub też człowiek traktowany jako całość (diagnoza całościowa,
holistyczna) a także kontekst sytuacyjno-środowiskowych uwarunkowań funkcjonowania jednostki ludzkiej (diagnoza społeczna, środowiskowa)35. W pracy
socjalnej, pedagogicznej i resocjalizacyjnej diagnoza ma charakter praktyczny
30

M. Lindholm, N. Bishop, Sweden, [w:] I. Durnescu, A.M. van Kalmthout (red.), Probation in
Europe, Nijmegen The Netherlands 2008, s. 12-15 i in. (tłumaczenie własne).
31
T. Kozłowski, K. Mycka, Paradoksy polskiej polityki karnej, czyli jak zapełniamy więzienia nadużywając środków probacji, „Probacja” 2013, nr 2, s. 33.
32
R. Kaczor, Redukowanie ryzyka popełnienia przestępstwa a ustalenia osobopoznawcze, „Probacja” 2011,
nr 3, s. 9.
33
J.M. Stanik, Diagnozowanie niedostosowania społecznego i socjalności, [w:] B. Urban, J.M. Stanik
(red.), Resocjalizacja. Teoria i praktyka pedagogiczna, Pedagogium, PWN, Warszawa 2007, s. 168.
34
Ibidem, s. 168.
35
E. Wysocka, Diagnoza w resocjalizacji, Warszawa 2013, s. 7.
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i służy jakiemuś konkretnemu celowi: poznaniu i wyjaśnieniu danego zjawiska,
zaklasyfikowaniu, dokonaniu selekcji, udzieleniu porady, pomocy, wychowaniu, terapii, podjęciu decyzji przez sąd itd. Może być wykorzystywana przy
podejmowaniu jednorazowych decyzji wobec jednostki bądź też dłuższym prowadzeniu pracy wychowawczej z indywidualnym przypadkiem36. Odwołując
się do definicji diagnozy środowiskowej E. Mazurkiewicza, jest to „opis badania
określonej rzeczywistości na podstawie zebranych i ocenionych danych z różnych źródeł, przy czym rozwinięte rozpoznanie obejmuje opis poszczególnego
złożonego stanu i jego genezę lub przyczyny, oraz wyjaśnienie znaczenia i etapu
rozwoju, a także – w rozpoznaniu decyzyjnym – ocenę możliwości jego zmiany
(lub utrzymania) w kierunku pedagogicznie pożądanym”. Diagnoza nie jest
tylko opisem zebranych informacji, ale powinna zawierać także wnioski, ocenę i prognozę, będącą skutkiem twórczych przemyśleń diagnosty37. Generalną
zasadą diagnozy w resocjalizacji jest konieczność uwzględnienia jej dynamiczności, więc rozpoznanie powinno obejmować przeszłość i bieżące przeżycia,
doznania, sytuację jednostki, co wiąże się z natychmiastową decyzją w zakresie
działań naprawczych o charakterze resocjalizacyjnym. Ze względu na decyzyjny i praktyczny charakter tego rodzaju diagnozy, ma ona postać procesu ciągłego, co wskazuje na cykliczność postępowania diagnostycznego dokonywanego
w określonym porządku organizacyjnym i strukturalnym38.
Przepis § 9 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu i trybu wykonywania czynności przez kuratorów sądowych w sprawach
karnych wykonawczych wskazuje, że w sprawozdaniu z objęcia dozoru przedstawia się w szczególności: diagnozę osobopoznawczą skazanego ze szczególnym
uwzględnieniem stosunku do dozoru i obowiązków okresu próby oraz określenia ryzyka jego powrotu do przestępstwa, diagnozę środowiskową, zamierzenia
readaptacyjne, w tym plan pracy ze skazanym, metody prowadzenia dozoru
i kontroli zachowania skazanego, a także możliwości ich realizacji i przeszkody,
które utrudniają tę realizację39. Sporządzenie diagnozy resocjalizacyjnej wymaga uwzględnienia trzech pespektyw czasowych: przeszłość, teraźniejszość, przyszłość (zawierającej informacje dotyczące nie tylko sfer zaburzonych i deficytów
– diagnoza negatywna, ale przede wszystkim niezaburzonych, wspierających
projektowanie oddziaływań modyfikacyjnych, opartych na zasobach i potencjałach podopiecznego – diagnoza pozytywna, projektująca)40. Przygotowanie
36

Z. Ostrihanska, Diagnoza w pracy kuratora sądowego, [w:] T. Jedynak, K. Stasiak (red.), Zarys metodyki pracy kuratora sądowego, Warszawa 2010, s. 239-240.
37
E. Mazurkiewicz, Diagnostyka w pedagogice społecznej, [w:] T. Pilch, I. Leparczyk (red.), Pedagogika społeczna, Warszawa 1995, s. 55.
38
E. Wysocka, Diagnoza…, op. cit., s. 66.
39
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie sposobu i trybu
wykonywania czynności przez kuratorów sądowych w sprawach karnych wykonawczych (Dz.U.
2016, poz. 969).
40
E. Wysocka, Diagnoza…, op. cit., s. 54.
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takiej diagnozy jest procesem długotrwałym, wymagającym odpowiedniej ilości
czasu na obserwacje i rozmowy z podopiecznym, jego rodziną, środowiskiem
lokalnym, przedstawicielami instytucji i organizacji, z którymi ww. miał kontakt, oraz zebrania, a także analizy właściwej dokumentacji. Jako zjawisko ciągłe
wymaga ona cyklicznego postępowania diagnostycznego i powinna uwzględniać dynamiczne zmiany, jakie zachodzą w okresie wykonania kary. Z uwagi
na powyższe, kurator w pierwszym sprawozdaniu może sporządzić diagnozę
wstępną, ramową, będącą pewną hipotezą, która będzie weryfikowana i uzupełniana, adekwatnie do zachodzących zmian w życiu podopiecznego i poszerzania
wiedzy na jego temat podczas trwania postępowania wykonawczego. Obowiązujące przepisy wskazują na konieczność stałego monitorowania przebiegu procesu wychowawczego i sytuacji podopiecznego, celem weryfikowania diagnozy
wstępnej oraz podejmowania racjonalnych decyzji modyfikujących przebieg procesu resocjalizacji, czemu mają służyć diagnozy etapowe41.
Praca kuratorów dotyczy wieloaspektowych problemów osób, wobec których
podejmują oddziaływania resocjalizacyjne, wychowawcze i profilaktyczne. Problemy te pochodzą z obszaru zaburzeń zachowania, osobowości, zróżnicowanego
zaawansowania kryminogenezy, a także wadliwej socjalizacji w rodzinie dysfunkcyjnej. Podopieczni kuratorów to często osoby o obniżonym poziomie intelektualnym, chore psychicznie, uwikłane w uzależnienie od alkoholu, narkotyków,
różnych substancji psychoaktywnych, także uzależnione behawioralnie. Problemy te często trwają wiele lat, powielane są w kolejnych pokoleniach tak, że powodują liczne straty w życiu osobistym i społecznym, a zmiana ich jest niezwykle
trudna42. Wymienione obszary zagadnień ukazują jak trudna, obciążająca emocjonalnie, wymagająca nieustającego zaangażowania i uwagi, jest praca kuratora.
Z tego powodu zapewne, dla 11% respondentów prezentowanych badań „poświęcenie czasu podopiecznym kosztem rodziny” jest ważnym zagadnieniem.
Jednocześnie, 4,5% kuratorów wskazało, że największą trudność stanowi „poświęcenie czasu rodzinie kosztem podopiecznych”. Pracownicy nie zawsze są
świadomi tego, jak ważna dla zdrowia psychicznego (stres, wypalenie zawodowe)
i fizycznego (schorzenia psychosomatyczne, poczucie permanentnego zmęczenia),
jest umiejętność wyznaczania właściwych proporcji między praca zawodową,
a życiem prywatnym (work-life balance). Wydłużanie aktywności zawodowej na
czas, który powinien być przeznaczony na kontakt z rodziną, rozwijanie zainteresowań i relaks, może zakłócać zdrowy wypoczynek, jak i niezbędną regenerację
organizmu, które pozwalają następnego dnia stawiać czoła kolejnym trudnościom
zawodowym. Konflikt praca–rodzina może mieć charakter dwukierunkowy:
– konflikt praca–rodzina to rodzaj konfliktu ról, który zachodzi wówczas,
gdy wymagania i napięcia związane z pracą oddziałują na zdolność pracownika do wywiązywania się z obowiązków rodzinnych;
41
42

Z. Ostrihanska, Diagnoza w pracy kuratora…, op. cit., s. 277.
E. Kiliszek, Zasoby osobiste i społeczne sądowych kuratorów zawodowych…, op. cit., s. 37-38.
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– konflikt rodzina–praca to konflikt ról, w którym wymagania związane z życiem rodzinnym negatywnie wpływają na zdolność pracownika do wywiązywania się z obowiązków zawodowych.
Te dwa rodzaje konfliktów nie wykluczają się wzajemnie, co oznacza, że
jednostka może doświadczać ich równocześnie. Należy również pamiętać, że
work-life balance nie ogranicza się jedynie do harmonijnych relacji między pracą
a rodziną, ale jest to również pewien stan równowagi między funkcjonowaniem
zawodowym a innymi aspektami życia prywatnego pracownika, np. realizowaniem hobby, uprawianiem sportu, spotkaniami z przyjaciółmi itp.43
Zadaniowy czas pracy kuratora, głębokie ingerowanie w osobiste życie podopiecznych, zaangażowanie emocjonalne w ich problemy, chęć niesienia wieloaspektowej pomocy osobom powierzonym ich pieczy, mając na względzie ich
dobro, brak superwizji pracy i wsparcia psychologicznego powodują, że kuratorom trudno jest oddzielić życie osobiste od zawodowego. Po wyjściu od osoby,
nad którą kurator sprawuje nadzór lub dozór, jego praca nie kończy się, a dopiero zaczyna, poprzez kontakt ze środowiskiem sąsiedzkim, celem zweryfikowania uzyskanych informacji z instytucjami pomocowymi, Policją, placówkami
oświatowymi lub innymi instytucjami w zależności od problemów, które zgłosił
podopieczny lub członkowie jego rodziny. Jeśli zagadnienia są trudne emocjonalnie, wielowątkowe, związane z zagrożeniem życia lub zdrowia (np. przemoc
w rodzinie), oprócz bezzwłocznych działań interwencyjnych, kurator zarówno
w drodze powrotnej, jak również po powrocie do domu, nadal analizuje zastaną sytuację, zastanawia się nad podjęciem dalszych czynności, często niepokoi
się o los swoich podopiecznych. Można więc założyć, że „poświęcenie czasu
podopiecznym kosztem rodziny” nie dotyczy tylko czasu fizycznie spędzonego
„w terenie”, ale także zaangażowania emocjonalnego, które jest związane z tego
rodzaju pracą.
Aby osiągnąć zakładane cele resocjalizacyjne i wychowawcze, kuratorzy sądowi pracują nie tylko z podopiecznym i jego rodziną, ale kompleksowo z całym środowiskiem, w którym osoba nadzorowana funkcjonuje, angażują się
w wiele projektów, programów i inicjatyw skierowanych do swoich podopiecznych, a także mających charakter szeroko pojętej prewencji społecznej. Kuratorzy dla dorosłych współpracują z instytucjami, w których wykonywana jest
kara ograniczenia wolności, jednostkami samorządu terytorialnego, ze służbą
więzienną, funkcjonariuszami Policji, pracownikami socjalnymi, pracownikami
urzędów pracy, terapeutami uzależnień i organizacjami społecznymi, fundacjami, stowarzyszeniami. Wielu kuratorów sądowych działa w strukturach instytucji zajmujących się udzielaniem pomocy potrzebującym, np. w Miejskich lub
Gminnych Komisjach Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Prowadzą
43

A. Dunajska, M. Boryczko, A. Grodzicka, M. Krause, Bezpieczeństwo pracy pracownika socjalnego. Niech ktoś nas wysłucha, Warszawa 2016, s. 41, źródło: https://badaniahr.pl/rownowaga_miedzy_zyciem_prywatnym_a_praca_work_life_balance [dostęp: 26.08.2017].
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zajęcia w grupie osadzonych w Oddziałach Zewnętrznych Aresztów Śledczych
w ramach Więziennego Klubu Pracy. Uczestniczą w działalności Punktów Interwencji Kryzysowej, w pracach zespołów interdyscyplinarnych, w stowarzyszeniach, które działają na rzecz promocji reintegracji społecznej, resocjalizacji
i tolerancji, pracują w punktach typu „Niebieska Linia”, telefonu zaufania dla
dzieci i młodzieży oraz w ośrodkach interwencji kryzysowej, współorganizują
kampanie na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, współtworzą Lokalne
Systemy Profilaktyki Krzywdzenia Małych Dzieci, biorą udział w rekwalifikacji
podopiecznych domów dziecka, współtworzą Środowiskowe Programy Profilaktyki dla Dzieci i Młodzieży i inne. W ramach swojej pracy kuratorzy rodzinni
prowadzą działalność edukacyjno-profilaktyczną uczestnicząc w komisjach wychowawczych, w spotkaniach z młodzieżą w szkołach w ramach godzin wychowawczych, pracują w ośrodkach kuratorskich. Organizują i realizują programy
na terenie gmin i miast, wskazując alternatywne formy spędzania wolnego czasu
dla dzieci i młodzieży. Aktywnie współpracują we wszystkich inicjatywach, do
których są zapraszani, a także inicjują autorskie programy pracy z podopiecznymi. Kuratorzy sądowi pracują z osobami wykluczonymi i niedostosowanymi
społecznie jak i osobami zagrożonymi tymi negatywnymi zjawiskami44. Wielość
i różnorodność podejmowanych przez kuratorów zadań powoduje znaczne zaangażowanie osobiste i poświęcenie, także czasu prywatnego, na sprawy służbowe.
Niewielka grupa kuratorów (5,9%) biorąca udział w badaniu zakwalifikowała „odrazę/niechęć (z uwagi na zaniedbania fizyczne podopiecznych, brak
higieny osobistej, insekty, choroby zakaźne) a konieczność udzielenia długofalowej pomocy podopiecznemu”, jako kolejny trudny aspekt swojej pracy. Podczas badań dotyczących bezpieczeństwa pracy kuratorów przeprowadzonych
na zlecenie Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości w 2016 roku na grupie ponad
2,5 tysiąca kuratorów sądowych, w 28,1% przypadków, jako jedne z najtrudniejszych okoliczności i zagrożeń związanych z pracą w terenie, wymienione
zostały: wykonywanie przez kuratorów zadań w miejscach, gdzie brak jest zachowania podstawowych zasad higieny (złe warunki sanitarne, brud, trudny do
wytrzymania fetor, odchody ludzkie i zwierzęce, insekty i inne), narażenie na
zagrożenia epidemiologiczne, insekty (pluskwy, prusaki, karaluchy) i pasożyty
(wszy, pchły) w odwiedzanych mieszkaniach (możliwość przeniesienia do własnego domu), choroby sezonowe i zakaźne45. W takich jak wskazane powyżej
przypadki, kurator swoją pracę pomocowo-wychowawczą często rozpoczyna
od podstaw, czyli edukacji podopiecznych w zakresie zasad higieny, których to
albo nie mieli okazji poznać w swoim domu rodzinnym, albo uzależnienia, choroby, wieloletnie zaniedbania, samotne życie, spowodowały degradację w tym
44
Ł. Kwadrans, Oczekiwane efekty resocjalizacyjne a rzeczywiste możliwości oddziaływania kuratorów
sądowych, „Resocjalizacja Polska” 2016, nr 4, s. 279.
45
A. Janus-Dębska, M. Gronkiewicz-Ostaszewska, Bezpieczeństwo kuratorów sądowych w świetle badania ankietowego, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2016, s. 61, 64.
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zakresie. Wsparcie w takich działaniach mogą stanowić inne służby, instytucje
i organizacje pozarządowe. Podobne zagrożenia i utrudnienia w pracy z podopiecznymi zgłaszają również pracownicy socjalni, wskazując jednocześnie na
brak odpowiednich szkoleń, badań okresowych i narzędzi poprawiających ich
bezpieczeństwo i higienę pracy46. Kuratorzy sądowi i pracownicy socjalni w wielu przypadkach wspólnie podejmują oddziaływania pomocowe wobec tej samej
rodziny. Kuratorzy wskazują również na niewystarczającą ilość odpowiednich
szkoleń, badań profilaktycznych, adekwatnych do rodzaju wykonywanych zadań i narzędzi poprawiających ich bezpieczeństwo i higienę pracy47. Stosowne
działania w tym zakresie planuje podjąć Ministerstwo Sprawiedliwości, które
po zleceniu badań Instytutowi Wymiaru Sprawiedliwości, których wyniki zostały zawarte w raporcie Bezpieczeństwo kuratorów sądowych w świetle badania
ankietowego48, pracuje nad projektem normującym powyższe kwestie49.
Wysoki poziom empatii, który powinien charakteryzować osobę wykonującą ten zawód, asertywność, zdolność do kompromisów, pewne walory moralne,
zaangażowanie w pracę, poczucie odpowiedzialności, troska o podopiecznych,
siła charakteru, upór w dążeniu do celu, stanowczość oraz przekonanie o potrzebie postępowania zgodnie z humanistyczną hierarchią wartości50 powodują,
że kuratorzy w swojej pracy potrafią udzielać pomocy podopiecznym pomimo
trudnych warunków zewnętrznych i zagrożeń, które się z tym wiążą.
Te wartości, którymi kierują się kuratorzy w swojej pracy, miały zapewne
wpływ na odpowiedź na pytanie: „Które z wymienionych poniżej działań kuratora zawodowego Twoim zdaniem można określić jako najtrudniejsze?”, gdzie
tylko w 4,5% przypadków zaznaczone zostało: „Konieczność służenia pomocą
potrzebującym, wbrew osobistym preferencjom, opiniom czy uprzedzeniom”.
W doborze kadry kuratorskiej, prócz kompetencji formalnych, takich jak wykształcenie czy stan zdrowia, ważne jest również posiadanie odpowiednich cech
charakterologicznych i właściwego stosunku do wartości uznawanych w zawodach zaufania publicznego. Akceptacja wspólnych wartości może mieć wpływ
na silniejszą identyfikację z wykonywanym zawodem, a co za tym idzie większe
zaangażowanie w wykonywaną pracę51.
46

Zob. A. Dunajska, M. Boryczko, A. Grodzicka, M. Krause, Bezpieczeństwo pracy pracownika
socjalnego. Niech ktoś nas wysłucha, Warszawa 2016, s. 92-96, 189-198.
47
Zob. A. Janus-Dębska, M. Gronkiewicz-Ostaszewska, Bezpieczeństwo kuratorów sądowych w świetle
badania ankietowego, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2016, s. 83-101.
48
Ibidem.
49
A. Krzyżanowska, Presja, niepokój, agresja. Zestresowany jak kurator, „Dziennik Gazeta Prawna”
6 lutego 2017, s. B7.
50
Z. Bartkowicz, A. Węgliński (red.), Skuteczna resocjalizacja. Doświadczenia i propozycje, UMCS,
Lublin 2008, s. 180; za: A. Strumińska, Czynniki warunkujące skuteczność pracy kuratora sądowego,
[w:] K. Marzec-Holka, T. Głowik, E. Bilska, H. Iwanicki (red.), Profilaktyka i resocjalizacja. Od dysfunkcji do funkcjonalności, APS, Warszawa 2012, s. 115.
51
A. Samek, Kodeks Etyki Kuratora Sądowego – od kwalifikacji moralnych do kompetencji etycznych,
„Probacja” 2013, nr 2, s. 130-131.
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Przed przystąpieniem do wykonywania obowiązków kurator zawodowy składa ślubowanie, w którym zobowiązuje się powierzone obowiązki wykonywać
zgodnie z prawem, sumiennie i rzetelnie, w postępowaniu kierować się zasadami
etyki zawodowej, mając na względzie dobro Rzeczypospolitej Polskiej i dobro
osób podlegających jego pieczy (art. 5 u.o.k.s.).
Zasady, na których opiera się Kodeks etyki kuratora sądowego, odnajdujemy w jego Preambule52: „Kodeks opiera się na fundamencie uznania wartości,
godności i niepowtarzalności osoby ludzkiej, jej praw i obowiązków. Wyraża 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. Kodeks zawiera
standardy etycznego postępowania z podopiecznymi i współpracownikami. Pozwala on na ocenę postępowania kuratora, uświadamia moralny wymiar jego
pracy i stanowi podstawę rozwiązywania sporów w przypadku naruszenia zawartych w nim zasad”53.
Autorzy kodeksu odwołując się do dobra wspólnego i dobra osób powierzonych ich pieczy, szacunku dla godności osoby ludzkiej, do poszanowania
sprawiedliwości, solidarności i wolności stoją na gruncie personalizmu etycznego
akcentującego prymat osoby względem uwarunkowań społecznych i materialnych54. Analiza przepisów Kodeksu Etyki Kuratora pozwala na określenie modelowej sylwetki kuratora, który powinien być osobą przede wszystkim profesjonalną, efektywną, prawą i tolerancyjną, a także posiadać kompetencje etyczne,
umiejętność oraz chęć przestrzegania formalnych i nieformalnych zasad postępowania55. Kurator, który przestrzega zasad szacunku, koniecznego dystansu
i rozwagi, oraz stawiania podopiecznemu wymagań stosownych do możliwości
oraz obiektywnej oceny jego postępowania (art. 6 Kodeksu etyki kuratora sądowego), co również jest wyrazem zachowania właściwego poziomu tolerancji, nie
pozwala sobie na kierowanie się osobistymi preferencjami, opiniami czy uprzedzeniami w kontaktach z podopiecznym.
Jednym z podstawowych zadań sądowego kuratora zawodowego dla dorosłych, wynikającym z art. 173 § 2 k.k.w., jest składanie wniosków o wszczęcie postępowań incydentalnych. Jest to forma aktywnego kształtowania postępowania
wykonawczego, świadcząca o współodpowiedzialności za jego przebieg, mająca
wpływ na życie podopiecznych i ich rodzin. Tego rodzaju uprawnienie wiąże się
ze znaczną odpowiedzialnością, która wymaga rozwagi, głębokiej diagnozy i znajomości sytuacji skazanego, jego potrzeb, zasobów lub dysfunkcji oraz wszech52

Uchwała Krajowej Rady Kuratorów z dnia 6 maja 2004 roku, Kodeks etyki kuratora sądowego,
źródło: http://kurator.webd.pl/kodeks-etyki-kuratora/ [dostęp: 26.08.2017].
53
Ibidem.
54
E. Dłużak, Profilaktyczno-resocjalizacyjna rola kuratorów sądowych we wspomaganiu rodziny niewydolnej wychowawczo, „Pedagogika Rodziny” 2011, nr 1 (1), s. 209-210.
55
A. Samek, Kodeks Etyki Kuratora Sądowego – od kwalifikacji moralnych do kompetencji etycznych,
„Probacja” 2013, nr 2, s. 133-135.
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stronnej oceny zachowania podopiecznego z uwzględnieniem przewidywanych
skutków podjętych decyzji, przed przystąpieniem do sporządzenia wniosku56.
Kurator występuje przed sądem jako organ wykonujący orzeczenie, posiadający
duże doświadczenie i wiedzę o skazanym, a więc mogący mieć istotny wpływ na
decyzje sądu. Decyzja o sporządzeniu wniosku musi być z jednej strony pozbawiona
elementów emocjonalnych, zaś z drugiej strony powinna być wynikiem dobrej znajomości realiów konkretnej sprawy, jak też przesłanek prawnych, które warunkują
podjęcie przez sąd decyzji w danej sprawie. Uczestnicząc w posiedzeniach sądu, kurator ma prawo przedstawiać swoje stanowisko w kwestiach, które są przedmiotem
sprawy, a także zgłaszać stosowne wnioski co do biegu postępowania57.
Wnioski kuratora mogą spełniać różne funkcje:
– prewencyjną (np. wniosek o nałożenie obowiązków probacyjnych, mający
na celu zapobieżenie ponownemu popełnieniu przestępstwa przez zmianę
tych zachowań, które do czynu karalnego mogą doprowadzić);
– wychowawczą (np. wniosek o zwolnienie od dozoru lub obowiązków, jako
forma nagrody w sytuacji pozytywnych zmian w zachowaniu skazanego
lub o nałożenie obowiązku przygotowania do zawodu);
– informacyjną, którą to spełnia każdy wniosek, ponieważ poprzez jego
złożenie kurator informuje sąd o przebiegu postępowania wykonawczego
oraz efektach podejmowanych oddziaływań;
– represyjną (np. wniosek o zarządzenie wykonania kary pobawienia wolności, będący wyrazem dezaprobaty dla dotychczasowego zachowania skazanego)58.
Ta ostatnia z wymienionych funkcji, skutkująca osadzeniem podopiecznego
w zakładzie karnym przez 5,1% respondentów została zaliczona do aspektów
trudnych w pracy kuratora. Biorąc pod uwagę fakt, że 55% ankietowanych to
byli kuratorzy zawodowi dla dorosłych, których bezpośrednio mogło dotyczyć
to pytanie, ten dylemat może być istotny dla większej części kuratorów.
Zapewne dla kuratora nie stanowi poważnego utrudnienia fakt złożenia
wniosku w sytuacji, gdy zarządzenie kary pozbawienia jest obligatoryjne (np.
na podstawie art. 75 § 1 k.k.). Chociaż taka sytuacja może wywoływać refleksje
dotyczące skuteczności podjętych działań profilaktycznych. Od kuratorów oczekuje się nie tylko efektywności społecznej (wpływ dozoru na sytuację społeczną
podopiecznego), ale przede wszystkim efektywności prawnej (brak powrotności
do przestępstwa). Należy jednak zaznaczyć, że efektywność pracy kuratora jest
uzależniona nie tylko od jego właściwości osobistych, przygotowania, zaangażowania, podejmowanych działań i zaangażowania, ale przede wszystkim od po56
K. Stasiak, Wnioski składane przez kuratora dla dorosłych, [w:] T. Jedynak, K. Stasiak (red.), Zarys
metodyki pracy kuratora sądowego, LexisNexis, Warszawa 2008, s. 324-325.
57
K. Postulski, Udział sądowego kuratora dla dorosłych w postępowaniu przed sądem, „Probacja” 2010,
nr 1, s. 6.
58
K. Stasiak, Wnioski składane przez kuratora…, op. cit., s. 325.
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stawy podopiecznego i od wielu czynników sytuacyjnych, dostępnych zasobów
wewnętrznych i zewnętrznych (wyposażenia, narzędzi, informacji, pomocy ze
strony innych instytucji, dostępnych procedur postępowania, czasu na wykonanie zadania i nieprzewidzianych zdarzeń losowych)59.
Znacznie większej refleksji i rozwagi wymaga wystąpienie z fakultatywnym
wnioskiem mogącym skutkować osadzeniem podopiecznego w jednostce penitencjarnej. Kuratorzy zdają sobie sprawę, iż czasami samo złożenie przez kuratora
wniosku, nawet gdy nie zostanie on uwzględniony przez sąd, może spełnić swój
cel i może stanowić motywację dla skazanego do podjęcia działań poprawczych60.
Zmiany legislacyjne przeprowadzane w prawie karnym w ostatnich latach wprowadziły szereg zmian umożliwiających zastosowanie wobec dozorowanych innych form reakcji na ich negatywne zachowanie.
Istotnym narzędziem danym kuratorowi w celu dyscyplinowania skazanego do przestrzegania porządku prawnego, w szczególności do wykonywania
w okresie próby ciążących na nim obowiązków, jest upomnienie (art. 173 § 3
k.k.w.). Ta instytucja stwarza szanse dla podopiecznego na poprawę zachowania, bez konieczności podejmowania przez sąd decyzji będących konsekwencją
naruszeń porządku prawnego lub obowiązków wynikających z okresu próby.
Zgodnie z art. 173 § 3 k.k.w. kurator ma prawo odstąpić od złożenia wniosku,
jeżeli uzna, iż przemawiają za tym rodzaj i stopień naruszenia, uzasadniające
przekonanie, że pomimo odstąpienia od złożenia wniosku, cele środka związanego z poddaniem skazanego próbie zostaną osiągnięte. W takim przypadku,
udziela on skazanemu pisemnego upomnienia. Jest to więc alternatywa wobec
wniosku o odwołanie warunkowego zwolnienia lub zarządzenia kary pozbawienia wolności uzależniona od oceny kuratora, czy jest to uzasadnione wspomnianym przekonaniem, ale poprzedzona ustaleniem, że istnieją okoliczności,
będące przesłankami wskazanymi w ww. przepisie. Wszystkie te elementy toku
myślowego kuratora muszą znaleźć się w treści decyzji o upomnieniu. Skazany
jest informowany o skutkach niezastosowania się do upomnienia61.
Kolejną szansę dla skazanego może stanowić postanowienie sądu wydane na
podstawie art. 75a § 1 k.k., zgodnie z którym wobec skazanego na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, który w okresie
próby rażąco narusza porządek prawny albo uchylał się od uiszczenia grzywny, od dozoru, wykonania nałożonych obowiązków lub orzeczonych środków
karnych, środków kompensacyjnych lub przepadku, sąd może, jeżeli cele kary
zostaną w ten sposób spełnione, mając na względzie wagę i rodzaj czynu zabronionego przypisanego skazanemu, zamiast zarządzenia wykonania kary pozba59

A. Samek, Kompetencje zawodowe kuratorów sądowych i ich wpływ na pomiar efektywności pracy
– rozważania teoretyczne, „Probacja” 2012, nr 1, s. 13.
60
K. Postulski, Udział sądowego kuratora dla dorosłych w postępowaniu…, op. cit., s. 11.
61
K. Postulski, Materialnoprawne aspekty odwołania warunkowego przedterminowego zwolnienia,
„Prokuratura i Prawo” 2012, nr 12, s. 100.
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wienia wolności zamienić ją na karę ograniczenia wolności w formie obowiązku wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne albo na
grzywnę. Wprawdzie kurator nie ma uprawnień do składania wniosku na tej
podstawie prawnej, jednakże w uzasadnieniu swojego fakultatywnego wniosku
może przedstawić argumenty przemawiające za takim rozwiązaniem.
Aby zapobiec podobnym dylematom kuratorów, skutkującym wypaleniem
zawodowym, zniechęceniem, przy kolejnym przypadku naruszenia porządku
prawnego przez podopiecznego wskazane byłoby dokonywać adekwatnej oceny
pracy kuratora, która opierałaby się na analizie wszystkich wskaźników, od zamiaru dokonania przestępstwa do zakończenia procesu resocjalizacji, nie tylko
w zakresie braku powrotności do przestępstwa, ale również pozytywnych przemian w sferze motywacyjnej i kontrolnej oraz efektywnego uczestnictwa w życiu społecznym62. Wskazanie sposobów i narzędzi oceny podejmowanych przez
kuratorów sądowych czynności mogłoby zapobiec dotychczasowemu poczuciu
bezradności oraz wpływać na poziom satysfakcji tej grupy zawodowej z wykonywanej pracy. Warunkiem skuteczności mogłoby być wykształcenie pozytywnych
interakcji pomiędzy kuratorami sądowymi a podopiecznymi. Nie bez znaczenia
dla efektywności oddziaływań resocjalizacyjnych pozostaje sama osoba kuratora, jego pozycja społeczna wypracowana w trakcie kontaktu z podopiecznym,
autorytet, to jak jest postrzegany i jaki stosunek mają do niego podopieczni.
Również istotne znaczenie miałaby superwizja przypadków, która pozwoliłaby na dokonywanie ewaluacji własnej pracy, doskonalenie poprzez informacje
zwrotne i oceny nadające kierunek oddziaływaniom kuratora sądowego63.
Praktycy zajmujący się pracą resocjalizacyjną w kurateli podczas wcześniej prowadzonych badań wskazywali na podobne, jak również inne przeszkody, utrudniające wykonywanie powierzonych zadań, m.in.:
– brak możliwości skutecznego, szybkiego reagowania (długość rozpatrywania wniosków), brak orzecznictwa odpowiadającego rzeczywistym potrzebom działania;
– quasi wnioski, będące jedynie informacją dla sądu ze strony kuratorów rodzinnych w sprawach opiekuńczych);
– poczucie bezradności i brak odpowiedniej współpracy ze strony innych instytucji, służb (asysty Policji przy odebraniu osoby małoletniej, problemy z uzyskiwaniem informacji o dozorowanych/nadzorowanych od innych instytucji);
– brak współpracy ze strony podopiecznych (postawa roszczeniowa);
– nadmierne zbiurokratyzowanie działań kuratorów sądowych;
– brak czasu na efektywną pracę w terenie w związku z zaburzoną relacją
biuro–teren;
62
Zob. B. Urban. Ocena rezultatów resocjalizacji, [w:] B. Urban, J.M. Stanik (red.), Resocjalizacja.
Teoria i praktyka pedagogiczna, Warszawa 2007, s. 312-317.
63
Ł. Kwadrans, Oczekiwane efekty resocjalizacyjne…, op. cit., s. 282; Por. R. Opora, Efektywność i możliwość jej oceny w instytucji kurateli sądowej, „Probacja” 2011, nr 3, s. 65-72.
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– rozbudowana dokumentacja, która służy kontroli pracy kuratora sądowego,
a nie pomocy w pracy resocjalizacyjnej z podopiecznym;
– brak poczucia bezpieczeństwa w kontaktach z podopiecznymi;
– brak poczucia bezpieczeństwa i ochrony ze strony przełożonych w związku
z wykonywanymi czynnościami, podejmowanymi decyzjami;
– brak superwizji przypadków;
– niewystarczająca liczba szkoleń;
– brak środków na dokształcanie, zdobywanie dodatkowych kwalifikacji,
rozwijanie warsztatu pracy;
– niewielka wiedza innych służb na temat specyfiki pracy kuratorów sądowych
i ich zadań, możliwości, kompetencji, obowiązków, uprawnień;
– brak koordynacji pracy oraz odpowiedniej współpracy pomiędzy instytucjami zewnętrznymi i sądem64.
Świadomość odpowiedzialności wynikającej z zadań jakie przyjmują na siebie kuratorzy sądowi, może powodować pojawianie się wielu dylematów natury
etycznej, a także problemów praktycznych, organizacyjnych, komunikacyjnych,
merytorycznych i wielu innych, związanych z pracą z człowiekiem potrzebującym pomocy i wsparcia, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Zdolność
ich rozwiązywania świadczy o dojrzałości zawodowej, a tak że o gotowości do
dalszej pracy nad doskonaleniem posiadanych kompetencji. Natomiast brak
umiejętności rozwiązywania dylematów etycznych, radzenia sobie z frustracją
i stresem związanym z wykonywaną pracą, może powodować u kuratora zniechęcenie, unikanie kontaktu z podopiecznymi i współpracownikami, a w dalszej perspektywie wypalenie zawodowe. Z tego powodu ważny jest dobór takiej
kadry, która będzie posiadała odpowiednie kwalifikacje nie tylko teoretyczne
i praktyczne, ale również moralne65.
Rada Europy w rekomendacjach z 1992 r., w rozdziale V „Personel zawodowy”66 wskazała zasady rekrutacji i szkolenia służb nadzorujących wykonywanie kar
wolnościowych, podkreśliła znaczenie odpowiednich cech osobowości, kwalifikacji, doświadczenia osób zajmujących się pracą resocjalizacyjną, wymagań etycznych, a także potrzebę zagwarantowania odpowiedniego statusu zawodowego
służb probacyjnych67.
Pomimo tych trudności, na które wskazują kuratorzy, dla większości z nich
wykonywana praca stanowi znaczącą wartość. Podczas badań, 81,2% kuratorów
64

Ł. Kwadrans, Oczekiwane efekty resocjalizacyjne a rzeczywiste możliwości oddziaływania kuratorów
sądowych, „Resocjalizacja Polska” 2013, nr 4, s. 284-285.
65
A. Samek, Kodeks Etyki Kuratora Sądowego – od kwalifikacji moralnych do kompetencji etycznych,
„Probacja” 2013, nr 2, s. 140.
66
Rada Europy Komitet Ministrów Rekomendacja Nr R (92) 16 Komitetu Ministrów dla państw
członkowskich Europejskie Reguły dotyczące sankcji i środków alternatywnych, przyjęte 19 października 1992 r. Tekst rekomendacji w języku polskim, w: Międzynarodowe standardy wykonywania
kar, „Przegląd Więziennictwa Polskiego” 2011, nr 72-73, s. 339-340.
67
A. Janus-Dębska, M. Gronkiewicz-Ostaszewska, Bezpieczeństwo kuratorów sądowych…, op. cit., s. 13.
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wskazało, że praca kuratora jest dla nich zdecydowanie lub raczej satysfakcjonująca (wykres 7). Udzielając się w obszarze pomocowym nie należy oczekiwać
natychmiastowych efektów podejmowanych działań. Często właściwe zmiany
w funkcjonowaniu podopiecznych kurator może dostrzec po kilku miesiącach
lub nawet po wielu latach wspólnej pracy.
Pozytywne efekty pracy kuratora, kiedy przezwycięża trudności, mogą w nim
budzić nadzieję, poczucie spełnienia, zadowolenie z własnych działań, szacunek
drugiego człowieka, a w rezultacie – dawać satysfakcję. Wtedy pogłębia się poczucie spójności wewnętrznej, skuteczności, życzliwości dla innych oraz sprawczości
w sobie, odczucie wspólnoty z innymi ludźmi, przekonanie, że jest się skutecznym
interwentem, osobą dobrze pomagającą potrzebującym68.

Wykres 7. Badania własne przeprowadzone w 2016 r. Zawód kuratora
sądowego w Polsce: „praca…, misja…, pasja…, przygoda…?”. Rozkład odpowiedzi na pytanie: „Czy praca kuratora jest dla Ciebie satysfakcjonująca?”

68

E. Kiliszek, Zasoby osobiste i społeczne sądowych kuratorów zawodowych…, op. cit., s. 36.
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DILEMMAS IN PROBATION OFFICER WORK
ACCORDING TO OWN RESEARCH

Abstract
In 2016 a questionnaire survey called The profession of a court probation officer in
Poland: “Work…, Mission…, Passion… or Adventure…?” was carried out, involving 392 professional probation officers from 43 district courts in Poland. Probation
officers are often perceived and judged by the society through the prism of sensational
media coverage that frequently has pejorative undertones. That is why it is so important to present an unbiased image of this officer group, to raise awareness about the
objectives of their profession, and to present the broad social activities and the mission
they pursue every day.
In this paper, the author discusses such issues as the professional experience of probation officers prior to beginning their probation service, the theoretical and practical
independence and autonomy of probation officers, the on-the-go nature of the probationer’s work, including hazards and benefits, as well as ethical and moral dilemmas
confronted when working with people.

