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У статті розглядаються питання щодо ролі працівника служби пробації в польській системі
соціального забезпечення. Представлено завдання та функції, які в соціальній системі виконують
професійні куратори та соціальні куратори. Роль працівників пробації не обмежується лише
діяльністю з соціальної реабілітації, а й стосується допомоги сім’ям, в яких відбуваються різні
соціальні патології. У статті звертається увага на те, що кураторський нагляд дозволяє усунути
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Wprowadzenie
Polski system socjalny funkcjonuje na podstawie zapisów ustawy z dnia 12 marca

2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2004 Nr 64 poz. 593). Instytucje pomocy
społecznej stworzone zostały w celu niesienia pomocy osobom i rodzinom
w przezwyciężeniu trudnych sytuacji życiowych oraz doprowadzenia do ich
usamodzielnienia.

Zręby systemu tworzą: pomoc w ramach instytucji opiekuńczych (domy pomocy
społecznej, placówki opiekuńczo – wychowawcze itp.), pomoc środowiskowa
(świetlice środowiskowe, noclegownie, domy pobytu dziennego, schroniska dla
bezdomnych czy środowiskowe domy samopomocy dla osób z zaburzeniami
psychicznymi) oraz pomoc finansową, usługową i rzeczową, która może być
świadczona przez ośrodki pomocy społecznej lub centra pomocy rodzinie1.

Pomoc społeczna w Polsce organizowana jest przez organy administracji rządowej
i organy administracji samorządowej przy współpracy z organizacjami pozarządowymi,
kościołami i związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.
Funkcjonowanie systemu socjalnego niejednokrotnie w mniejszym bądź większym
zakresie powiązane jest z funkcjonowaniem sądownictwa oraz podległych mu organów.

1 Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2004 Nr 64 poz. 593).
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Wśród najważniejszych obszarów zainteresowań polskiego systemu socjalnego
wymienia się: ubóstwo, wykluczenie społeczne, bezrobocie, bezdomność,
niepełnosprawność oraz wiele innych, które kształtują trudną sytuację życiową
jednostki oraz wpływają na nieumiejętność radzenia sobie w funkcjonowaniu
społecznym2. Ze względu na niemożności lub nieumiejętności organizowania własnych
spraw przedstawiciele systemu socjalnego niejednokrotnie muszą korzystać z pomocy
kuratorów sądowych.

Zadania kuratora sądowego
W systemie socjalnym swoją rolę zajmuję kurator sądowy z uwagi na charakter

jego pracy z osobami które bardzo często potrzebują tej pomocy.  W myśl zapisów
art. 115 § 13 pkt 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. 1997 Nr 88
poz. 553) kurator sądowy jest funkcjonariuszem publicznym pełniącym obowiązki w
zespole kuratorskiej służby sądowej. W ramach pełnionej funkcji realizuje określone
w przepisach zadania o charakterze wychowawczo – resocjalizacyjnym oraz zadania
o charakterze diagnostycznym, profilaktycznym i kontrolnym. Wszystkie zadania
wypełniane przez kuratora sądowego są powiązane w sposób jednoznaczny z
wykonywaniem orzeczeń sądu3.

Kurator sądowy wykonuje powierzone mu zadania na mocy obowiązujących
przepisów prawa wykonuje tak w środowisku osób, których dotyczy postępowanie w
miejscu ich zamieszkania jak również na terenie zakładów zamkniętych i innych
placówek ich pobytu, ze szczególnym uwzględnieniem zakładów karnych, placówek
opiekuńczo – wychowawczych czy placówek leczniczo – rehabilitacyjnych4.

Uwzględniając mnogość zadań wykonywanych przez kuratorów sądowych oraz
różnorodność ich podopiecznych w praktyce funkcjonuje podział kuratorów sądowych
na dwie grupy:

 kuratorów zawodowych;
 kuratorów społecznych.
Równocześnie grupa kuratorów zawodowych jest podzielona na kuratorów

zawodowych dla dorosłych oraz kuratorów zawodowych rodzinnych. Kuratorzy dla
dorosłych wykonują zadania w ramach orzeczeń sądu w sprawach karnych, a rodzinni
kuratorzy zawodowi wykonują zadania w ramach orzeczeń sądu w sprawach
opiekuńczych oraz w sprawach osób nieletnich. Natomiast kuratorzy społeczni
sprawują dozory w ramach orzeczeń sądu w sprawach karnych oraz nadzory
w sprawach opiekuńczych i sprawach nieletnich. Prowadzenie spraw powierzone im
jest przez kuratorów zawodowych. Chociaż swoją pracę z tymi osobami sprawują
społecznie, to comiesięcznie naliczany jest im ryczałt, który stanowi zwrot kosztów
poniesionych w miesiącu za sprawowanie kurateli.

Funkcję kuratora sądowego może pełnić osoba, która posiada obywatelstwo polskie
oraz pełnię praw obywatelskich i praw cywilnych, cechuje się nieskazitelnym

2 Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2004 Nr 64 poz. 593).
3 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. 1997 Nr 88 poz. 553).
4 Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach s¹dowych (Dz. U. 2001 Nr 98, poz. 1071).
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charakterem oraz stanem zdrowia adekwatnym do wykonywanych obowiązków.
Równocześnie musi ona być absolwentem wyższych studiów z zakresu nauk
pedagogiczno – psychologicznych, nauk socjologicznych lub nauk prawnych oraz
odbyła aplikację kuratorską i zdała egzamin kuratorski.

Do pełnienia funkcji kuratora społecznego może natomiast zostać powołana osoba
posiadająca co najmniej średnie wykształcenie, ma doświadczenie w prowadzeniu
działalności o charakterze resocjalizacyjnym, opiekuńczym lub wychowawczym i złoży
aktualną kartę karną z Krajowego Rejestru Karnego5.

Kuratorzy sądowi działający przy sądach rejonowych i okręgowych wykonują
zadania niezbędne do prawidłowego funkcjonowania kuratorskiej służby sądowej.
Dodatkowo do zadań kuratorów okręgowych należy koordynowanie działalności
podległych im kuratorów sądowych, kontrola i ocena ich działań.

W ramach wypełniania obowiązków służbowych kurator ma prawo do:
 odwiedzania pomiędzy 7:00 a 22:00 swoich podopiecznych w miejscu ich

zamieszkania lub pobytu oraz na terenie zakładów zamkniętych;
 żądania okazania przez podopiecznego lub osobę objętą postępowaniem

dokumentu, który pozwoli na stwierdzenie lub potwierdzenie jego tożsamości;
 żądania od podopiecznych lub innych osób objętych postępowaniem, dozorem

kuratorskim, nadzorem lub inną formą kontroli zaleconej przez sąd niezbędnych
wyjaśnień i informacji;

 przeglądania akt sądowych oraz sporządzania z tych akt odpisów w związku z
wykonywaniem czynności służbowych;

 dostępu do dokumentacji odnoszącej się pośrednio lub bezpośrednio do
podopiecznego lub innych osób objętych postępowaniem;

 żądana od Policji i innych organów lub instytucji państwowych, organów
samorządu terytorialnego, stowarzyszeń oraz organizacji społecznych pomocy w
wykonywaniu czynności służbowych6.

Rola kuratora sądowego w systemie socjalnym
W systemie socjalnym kuratorzy sądowi odgrywają znaczącą rolę. Odnosi się to

zarówno do kuratorów zawodowych jak również kuratorów społecznych – tak
w sprawach dotyczących osób dorosłych jak również w sprawach nieletnich.

Kurator zajmujący się sprawami osób nieletnich jest najczęściej kuratorem
rodzinnym. Jego głównym zadaniem jest resocjalizacja podopiecznego w środowisku
otwartym – rodzinie biologicznej, rodzinie zastępczej czy rodzinie adopcyjnej. Właściwie
prowadzone działania resocjalizacyjne zapobiegają, bowiem przestępczości
podopiecznych oraz ich społecznemu wykolejeniu. Dzięki niej możliwa jest również
pomoc podopiecznemu w readaptacji społecznej7.

5 Encyklopedia prawa, red. U. Kalina-Praszniec (Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck, 2007), 511.
6 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 lutego 2013 r. (Dz. U. z 2013, poz. 335).
7 Kazimierz Pośpieszyl, Resocjalizacja nieletnich. Doświadczenia i koncepcje (Warszawa:

Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, 1990), 294.
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W związku z przedstawionymi powyżej informacjami można stwierdzić, że głównym
zadaniem kuratora sądowego w systemie socjalnym odnoszącym się do nieletnich
jest opieka nad podopiecznym, udzielenie pomocy rodzinie problemowej czy zagrożonej
patologią społeczną.

Równocześnie wspomniane zadania zawierają się w sprawowaniu nadzoru
kuratorskiego. Sam nadzór kuratorski jest poprzedzony ustaleniem – pomiędzy
kuratorem a jego podopiecznym zakresu niezbędnej pomocy w ponownym
przystosowaniu się podopiecznego do życia społecznego oraz wymogów społecznych
panujących w danym środowisku. W czasie tego ustalenia analizowany jest także
sposób realizacji pomocy udzielanej podopiecznemu8.

Sprawowanie nadzoru kuratorskiego stanowi jedną z wiodących ról kuratora
w systemie społecznym. Polega ono przede wszystkim na podejmowaniu wszelkich
możliwych starań zapobiegających dalszej demoralizacji podopiecznego. Działanie to
jest możliwe poprzez uruchomienie funkcji wychowawczych w najbliższym
podopiecznemu środowisku.

Należy w tym miejscu podkreślić również, że nadzór kuratorski nie opiera się
wyłącznie na zminimalizowaniu ryzyka dopuszczenia się podopiecznego dalszej
demoralizacji. Odnosi się on również do likwidowania dotychczasowych źródeł
demoralizacji, jakie działają lub mogą działać na jednostkę objętą kuratelą oraz
likwidowania objawów nieprzystosowania społecznego9.

Zgodnie z aktualnym stanem prawnym rola kuratora sądowego zajmującego się
sprawami rodzin oraz sprawami osób nieletnich w systemie socjalnym odnosi się
również do przeprowadzania wywiadów środowiskowych w sprawach: małżeńskich,
opieki nad małoletnimi, adopcyjnych, w postępowaniach wyjaśniających oraz
w postępowaniach rozpoznawczych. Do zadań kuratora sądowego należy również
prowadzenie wywiadów środowiskowych w sprawach nieobjętych nadzorem
kuratorskim, w szczególności w postępowaniach o zachowaniu się podopiecznego po
wydaniu orzeczenia. Kuratorzy zawodowi rodzinni zobowiązani są do przeprowadzania
wywiadów kontrolnych10.

Rola kuratora sądowego w systemie socjalnym dotyczy również sprawowania
nadzoru kuratorskiego w sprawach opiekuńczych, ze szczególnym uwzględnieniem
postępowań dotyczących ograniczenia władzy rodzicielskiej oraz umieszczenia
małoletniego w rodzinie zastępczej. Kuratorzy sądowi podejmujący sprawy osób
nieletnich sprawują także nadzór kuratorski w sprawach nieletnich, ze szczególnym
uwzględnieniem postępowań dotyczących umieszczenia nieletniego w zakładzie
poprawczym, warunkowego zwolnienia nieletniego oraz warunkowego odstąpienia
od umieszczenia nieletniego w zakładzie poprawczym. Dodatkowo kuratorzy sądowi

8 Barbara Stańko-Kawecka, Prawne podstawy resocjalizacji (Zakamycze: Wydawniczy Zakamycze,
2000), 113–115.

9 Tamże.
10 Zarys metodyki pracy kuratora sądowego, red. T. Jedynak, K. Stasiak (Warszawa: Wydawnictwo

Prawnicze Lexis-Nexis, 2008), 71–72.
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zobowiązani są do sprawowania nadzoru kuratorskiego nad osobami, które Sąd
zobowiązał do poddania się leczeniu odwykowemu11.

Rola kuratora sądowego w systemie socjalnym odnosi się również do jego udziału
w kontaktach małoletnich z ich rodzicami, jeśli sąd wyda decyzję o konieczności
nadzorowania tychże spotkań. Bierze on również udział w działaniach związanych z
przymusowym odebraniem małoletniego rodzicom lub opiekunom prawnym oraz
umieszczeniem go w placówce opiekuńczo – wychowawczej lub rodzinie zastępczej.
Rolą kuratora sądowego jest również udział w pracy w ośrodków kuratorskich12.

Do zadań kuratorów rodzinnych należy również kontrola wykonywania przez
podopiecznego nałożonych na niego obowiązków oraz poleceń i szeroko rozumiane
oddziaływanie wychowawcze. Kurator pełni rolę swoistego pomocnika oraz doradcy
w całym procesie resocjalizacji nieletniego13.

W związku z powyższym kurator sądowy zobowiązany jest do udzielania
podopiecznemu szeroko rozumianej pomocy społecznej oraz psychologicznej.
Dodatkowo powinien stwarzać możliwości umacniania więzów społecznych
podopiecznego z najbliższym otoczeniem. Jego rola polega również na pomaganiu
nieletniemu w różnych strefach jego życia, a także dobieraniu adekwatnych
oddziaływań  na grupę rówieśniczą, z którym podopieczny ma największą styczność.
Wpływ kuratora na podopiecznego powinien odnosić się też do nadzorowania przebiegu
jego kształcenia, poziomu wykształcenia, nauki zawodu, jego zatrudnienia oraz
właściwej organizacji czasu wolnego. Dodatkowo wpływ ten powinien dotyczyć
poprawy relacji nieletniego z jego rodzicami lub opiekunami prawnymi oraz
naprowadzenie opiekunów na właściwe wykonywanie zadań rodzicielskich
sprzyjających wielostronnemu i zrównoważonemu rozwojowi nieletniego14.

Kurator sądowy może pełnić – i niejednokrotnie pełni – rolę wsparcia dla nieletniego
okazując mu empatię i akceptację. Dla wielu podopiecznych kurator może stanowić
jedyną osobę, z którą może szczerze i życzliwie porozmawiać, zwierzyć się z problemów
i trudności życiowych15.

Z chwilą ustanowienia nadzoru kuratorskiego nad małoletnim kurator zobowiązany
jest między innymi do utrzymywania systematycznego kontaktu z podopiecznym,
rozpoznania jego najbliższego środowiska wychowawczego oraz kontakt z
przedstawicielami tego środowiska – tak rodzicami lub opiekunami prawnymi jak
również rodzeństwem, dalszą rodziną i rówieśnikami. Dodatkowo jest zobowiązany
do sporządzania wstępnej diagnozy, która następnie będzie wykorzystana na etapie
postępowania wyjaśniającego16.

11 Zarys metodyki pracy kuratora sądowego, red. T. Jedynak, K. Stasiak (Warszawa: Wydawnictwo
Prawnicze Lexis-Nexis, 2008), 71–72.

12 Tamże.
13 Stańko-Kawecka, Prawne podstawy resocjalizacji, 113–115.
14 Zofia Ostrihanska, Aneta Greczuszkin, Praca z indywidualnym przypadkiem w nadzorze

rodzinnego kuratora sądowego (Lublin: Wydawnictwo NORBERTINUM, 2005), 22–27.
15 Tamże.
16 Stańko-Kawecka, Prawne podstawy resocjalizacji, 113–115.
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Diagnoza, o której mowa stanowi jedno z najważniejszych działań podejmowanych
przez kuratorów sądowych. Jest ona elementem niezbędnym do wydania przez sąd
odpowiedniego orzeczenia oraz opracowania najlepszych z punktu widzenia
podopiecznego metod pracy resocjalizacyjno – wychowawczej17.

W ramach postępowania przygotowawczego rola kuratora sądowego odnosi się
do:

 diagnozowania polegającego na zebraniu jak największej ilości informacji
dotyczących podopiecznego, które mogą przyczynić się do wyjaśnienia przyczyny
jego niedostosowania społecznego. Dane o których mowa odnoszą się zazwyczaj do
środowiska rodzinnego, grupy rówieśniczej, w której funkcjonuje, niepowodzeń
szkolnych oraz chorób i obciążeń biologicznych;

 wychowywania podopiecznego polegającego na udzielaniu jego rodzicom i/lub
opiekunom prawnym porad dotyczących środków wychowawczych oraz udzielania
im odpowiedniej pomocy jeszcze przed wydaniem orzeczenia sądu;

 profilaktyki - sprowadzającej się do sprawowania nadzoru zapobiegawczego
nad podopiecznym. Należy w tym miejscu podkreślić, że stosowane środki
profilaktyczne będą skuteczne jedynie w sytuacji, w której zostaną odpowiednio szybko
podjęte oraz gdy stan niedostosowania społecznego podopiecznego nie jest jeszcze
bardzo głęboki18.

Kuratorzy sądowi tak dla nieletnich jak również dla osób dorosłych wykonują szereg
działań o charakterze wychowawczo – resocjalizacyjnym, diagnostycznym,
profilaktycznym oraz kontrolnym pełniąc tym samym istotną rolę w systemie socjalnym.
Każde z tych działań ma zastosowanie w procesie realizacji dozoru kuratorskiego, a
w przypadku kuratorów rodzinnych – nadzoru kuratorskiego19.

Dozór kuratora definiowany jest jako forma oddziaływania wychowawczego
kuratora na osobę skazaną wyrokiem z warunkowym zawieszeniem wykonania kary
pozbawienia wolności lub warunkowo przedterminowo zwolnioną z odbywania reszty
kary pozbawienia wolności20.

Kurator sądowy dla dorosłych pełni istotną rolę w postępowaniu wykonawczym.
Postępowaniem wykonawczym w tym kontekście jest sprawowanie dozoru
kuratorskiego w przypadkach:

 warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności;
 warunkowego zwolnienia z odbycia reszty kary pozbawienia wolności;
 warunkowego umorzenia postępowania karnego wobec oskarżonego;
 zwolnienia skazanego z zakładu karnego na jego wniosekì
 wyroku skazującego na karę ograniczenia wolności;

17 Stańko-Kawecka, Prawne podstawy resocjalizacji, 113–115.
18 Tamże.
19 Krystyna Gromek, Kuratorzy sądowi – komentarz (Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze Lexis-

Nexis, 2005), 47–52.
20 Zarys metodyki pracy kuratora sądowego, 205.
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 skierowania osoby skazanej za popełnienie przestępstwa w związku
z uzależnieniem od alkoholu i/lub narkotyków na leczenie w placówce leczniczej,
rehabilitacyjnej lub leczniczo – rehabilitacyjnej;

 warunkowego zwolnienia skazanego popełniającego przestępstwo w stanie
ograniczonej poczytalności, wobec którego sąd wydał decyzję o skierowaniu do zakładu
leczniczego lub zakładu rehabilitacyjnego21.

Rola kuratora dla osób dorosłych polega również na organizowaniu oraz
kontrolowaniu wykonywania przez skazanego kary ograniczenia wolności. W
odniesieniu do skazanych, którym warunkowo umorzone zostało wykonywanie kary
pozbawienia wolności oraz skazanych, których warunkowo zwolniono z odbywania
reszty kary pozbawienia wolności rola kuratora sądowego odnosi się również do
kontroli zachowania podopiecznego w czasie próby. W tym okresie kurator sądowy
ma prawo do żądania od podopiecznego informacji oraz wyjaśnień dotyczących
wszystkich ewentualnych wątpliwości czy niedomówień. Jego rola polega także na
przygotowaniu skazanego do życia poza murami zakładu karnego lub przygotowaniu
go do powrotu do właściwego funkcjonowania w społeczeństwie22.

W związku z rolą jaką pełni kurator sądowy w odniesieniu do osób dorosłych
zobowiązany jest do utrzymywania stałych i regularnych kontaktów z podopiecznym
oraz współudziału w udzielaniu podopiecznemu pomocy postpenitencjarnej. Do jego
zadań należy także współpraca z zakładami, w których przebywają skazani lub
wykonują prace w ramach wyroku w zakresie prawidłowego wykonywania dozoru
oraz kary pozbawienia wolności oraz kontrolowania wykonywania przez
podopiecznego nałożonych przez sąd obowiązków23.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa do zadań realizowanych przez
kuratorów sądowych dla osób dorosłych należy również:

 stawianie diagnozy podopiecznych;
 kontrolowanie okresu próby, jakiemu zostali poddani;
 kontrolowanie przebiegu dozoru jakiemu poddany został podopieczny kuratora;
 kontrolowanie wykonywania przez podopiecznego obowiązków jakie zostały

na niego nałożone przez sąd;
 podejmowanie oddziaływań resocjalizacyjno – wychowawczych adekwatnych

do cech osobowości i potrzeb;
 udzielaniu mu pomocy w readaptacji społecznej;
 udzielanie podopiecznemu pomocy w wykonywaniu nałożonych przez sąd

obowiązków, ze szczególnym uwzględnieniem poddania się leczeniu;
 udzielanie porad dotyczących różnych sfer jego życia;
 prowadzenie działań zapobiegawczych polegających przystosowaniu

podopiecznego do życia zgodnie z zasadami współżycia społecznego24.

21 Zarys metodyki pracy kuratora sądowego, 205.
22 Tamże.
23 Gromek, Kuratorzy sądowi – komentarz, 47–52.
24 Tamże.
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Przedstawiony powyżej szereg ról jakie kurator sądowy pełni w systemie socjalnym
pozwala na stwierdzenie, że kurator sądowy jest organem mającym bardzo duże
znaczenie w kontekście polskiego systemu socjalnego.
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