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W dniu 16 maja 2014 roku w siedzibie Sądu Okręgowego w Krakowie od-
była się międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona zadaniom i proble-
mom kurateli sądowej w Polsce na tle wybranych krajów europejskich. Współ-
organizatorami konferencji byli: Kuratorska Służba Sądowa Sądu Okręgowego 
w Krakowie oraz Zakład Prawa i Polityki Penitencjarnej Uniwersytetu Jagielloń-
skiego. Data tej konferencji zbiegła się w czasie z jubileuszem 650-lecia Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego i 95-lecia kurateli sądowej, a zatem miała ona charakter 
jubileuszowy. 
Pomysł zorganizowania międzynarodowej konferencji naukowej poświęco-

nej problemom kurateli sądowej pojawił się jesienią ubiegłego roku i wynikał 
z przekonania, że w debacie publicznej i dyskusjach naukowych kurateli sądo-
wej poświęca się znacznie mniej uwagi niż byłoby to uzasadnione rozmiarem 
jej zadań i znaczeniem, jakie obecnie przypisuje się służbom probacyjnym w sy-
stemie wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych. Realizacja tego pomysłu 
była możliwa dzięki dużemu zaangażowaniu poprzedniej Kurator Okręgowej 
w Krakowie Ewie Brzozowskiej-Bartosik i obecnej Kurator Okręgowej Jolan-
cie Mochol, a  także dzięki wsparciu finansowemu  i organizacyjnemu Prezesa 
Sądu Okręgowego w Krakowie oraz Dziekana Wydziału Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
Na etapie planowania konferencji zadecydowano, że jej problematyka ogra-

niczy się do kurateli sądowej dla dorosłych. Powodem takiej decyzji bynajmniej 
nie było przekonanie, że kuratorzy rodzinni nie mają problemów, a wręcz prze-
ciwnie – po wejściu w życie ustawy z 2013 r. nowelizującej ustawę o postępowa-
niu w sprawach nieletnich oraz ustawy z 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej, zadania kuratorów rodzinnych oraz kwestie związane z ko-
ordynacją ich pracy z innymi służbami wymagałyby odrębnego potraktowania. 
Organizatorzy postanowili zatem skoncentrować się na kurateli sądowej dla do-
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rosłych i zdiagnozować aktualne problemy tej kurateli w Polsce na tle funkcjo-
nowania służb probacyjnych w kilku innych krajach europejskich, co pozwala 
spojrzeć na polskie realia w szerszym kontekście porównawczym.
Konferencja zorganizowana 16 maja 2014 r. była konferencją otwartą.  Jej 

uczestnikami byli m.in. studenci, doktoranci i pracownicy Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego, pracownicy innych uczelni, kuratorzy zawodowi z różnych okręgów, 
sędziowie,  w  tym  sędziowie  penitencjarni,  oraz  posłanka Elżbieta Achinger. 
Wśród referentów byli kuratorzy zawodowi z okręgu Sądu Okręgowego w Kra-
kowie i pracownicy Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jeśli chodzi o referentów za-
granicznych, w konferencji wzięli udział: prof. Anette Stoorgard z uniwersytetu 
w Aarhus w Danii, prof. Angelika Pitsela z uniwersytetu w Salonikach w Grecji, 
prof. Peter van der Laan zatrudniony na uniwersytecie w Amsterdamie i w ho-
lenderskim Instytucie Badań nad Przestępczością i Wymiarem Sprawiedliwości 
(Netherlands Institute for the Study of  Crime and Law Enforcement), a  także Louise 
Faltum Morton, która pracuje jako konsultantka w Krajowym Zarządzie Wię-
ziennictwa i Probacji w Danii. 
Konferencję otworzyły wystąpienia Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Kra-

kowie Michała Niedźwiedzia i Kurator Okręgowej w Krakowie Jolanty Mochol. 
W trakcie pierwszej sesji konferencyjnej wystąpili kuratorzy zawodowi okręgu 
krakowskiego. Kurator specjalista Ewa Brzozowska-Bartosik z Zespołu Kura-
torskiej Służby Sądowej w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy przed-
stawiła podstawowe kierunki rozwoju kurateli sądowej w Polsce. Aktualne za-
dania kurateli sądowej dla dorosłych, wyznaczone przez obowiązujące przepisy 
prawne,  były  przedmiotem  referatu Magdaleny Michalik,  kuratora  specjalisty 
z zespołu w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Nowej Huty.
Z kolei kurator specjalista Katarzyna Budzińska z zespołu w Sądzie Rejo-

nowym dla Krakowa-Śródmieścia  poddała  analizie  zadania  zawodowych  ku-
ratorów  sądowych  związane  z  wykonywaniem  kary  ograniczenia  wolności. 
Referentka zwróciła uwagę m.in. na zmiany treści kary ograniczenia wolności 
i sposobu jej wykonywania, wprowadzone do Kodeksu karnego i Kodeksu kar-
nego wykonawczego w 2010 roku, które miały usprawnić wykonywanie tej kary 
i zachęcić sądy do jej częstszego orzekania. Informacje o rosnącym obciążeniu 
zawodowych  kuratorów  sądowych  sprawami  dotyczącymi wykonywania  kary 
ograniczenia wolności na obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Krakowie 
w latach 2011-2013 wskazują na to, że ten cel został przynajmniej częściowo 
osiągnięty. Obecnie przeszkodą do sprawnego wykonywania kary ograniczenia 
wolności może okazać się nieadekwatna do potrzeb liczba zawodowych kurato-
rów sądowych i braki w zakresie obsługi biurowej kuratorów.
Ostatnie  wystąpienie  w  pierwszej  sesji  konferencyjnej  poświęcone  było 

wykonywaniu  dozorów  w  świetle  rozporządzenia  Ministra  Sprawiedliwości  
z  2013  r. Kurator  specjalista Marta Zasada  z  zespołu w  Sądzie  Rejonowym 
dla Krakowa-Podgórza przedstawiła uregulowania prawne zawarte w tym roz-
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porządzeniu, w  tym zasady podziału sprawców oddanych pod dozór na  trzy 
grupy ryzyka powrotności do przestępstwa. W swoim wystąpieniu wskazała na 
najbardziej kontrowersyjne obszary pracy kuratora sądowego po wejściu w ży-
cie ww. rozporządzenia. Jednym z tych obszarów jest konieczność sporządzania 
sprawozdań z objęcia dozoru według sztywnego, sformalizowanego schematu, 
który powoduje, że sprawozdanie staje się trudne do przygotowania i nieczytel-
ne. Krytycznie oceniła także wskazane w rozporządzeniu kryteria klasyfikacji 
osób dozorowanych do grup ryzyka, które w zasadzie wymuszają dychotomicz-
ny podział sprawców na grupę obniżonego i podwyższonego ryzyka. Zdaniem 
referentki, narzucona kuratorom konieczność wykonywania sformalizowanych 
i  rozbudowanych  czynności,  często oderwanych od  konkretnego przypadku, 
ma wiele  negatywnych  konsekwencji  i  skłania  kuratorów do mechanicznego 
i formalistycznego wykonywania dozorów.
Kolejna sesja koncentrowała się wokół systemu probacji w Holandii i Da-

nii. Profesor Peter van der Laan przedstawił strukturę organizacyjną probacji 
w Holandii, na którą składają się trzy niepubliczne organy probacyjne, finan-
sowane ze środków publicznych na podstawie zawartych kontraktów. Podsta-
wowe zadania  tych organów obejmują: diagnozowanie podejrzanych  i  skaza-
nych na potrzeby prokuratury i sądu, w tym także doradzanie w kwestii sankcji 
i środków najbardziej adekwatnych w konkretnych przypadkach, nadzorowa-
nie  sprawców pozostających  na wolności  przy  nałożeniu  na  nich warunków 
i ograniczeń na różnych etapach postępowania karnego, wykonywanie sankcji 
polegającej na pracy społecznie użytecznej (community service) oraz realizację pro-
gramów behawioralnych adresowanych do niektórych kategorii sprawców. Do-
radzanie w kwestiach dotyczących sankcji  i środków stosowanych przez pro-
kuraturę lub sąd opiera się na modelu ryzyka, potrzeb i reaktywności. Organy 
probacyjne w Holandii posługują się narzędziem szacowania ryzyka powrotu 
do przestępstwa o sprawdzonej empirycznie mocy predykcyjnej, które oparte 
jest na podobnym narzędziu (Offender Assessment System) stosowanym standardo-
wo przez służbę probacyjną w Anglii i Walii. Organy probacyjne, podobnie jak 
cały holenderski wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych, kierują się zasa-
dą, że za ryzykiem idą środki, a to oznacza, że poziom kontrolowania sprawców 
nadzorowanych w społeczeństwie oraz rodzaj i intensywność przeznaczonych 
dla nich programów terapeutycznych i resocjalizacyjnych są adekwatne do oce-
ny ryzyka  recydywy. W ostatnim czasie holenderski  rząd coraz większą wagę 
przykłada  do  finansowania  programów  terapeutycznych  i  resocjalizacyjnych 
o sprawdzonej skuteczności, dlatego proponuje się utworzenie komisji akredy-
tacyjnej, której zadaniem będzie kompleksowa ocena programów proponowa-
nych przez podmioty ubiegające się o ich finansowanie z publicznych pieniędzy.
Profesor Anette Stoorgard scharakteryzowała system probacyjny w Danii. 

Duńska  służba  probacyjna  jest  służbą  publiczną,  połączoną  organizacyjnie 
z więziennictwem  i podległą Ministerstwu Sprawiedliwości, w którym usytu-
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owany jest departament więziennictwa i probacji. Do podstawowych zadań tej 
służby należy: przygotowywanie sprawozdań dotyczących sytuacji psychospo-
łecznej sprawcy na potrzeby prokuratury i sądu (pre-sentence report), nadzorowa-
nie różnych kategorii sprawców w społeczeństwie (w tym przy wykorzystaniu 
monitorowania elektronicznego) oraz wykonywanie sankcji polegającej na pra-
cy społecznie użytecznej. W pracy duńskiej służby probacyjnej z osobami nad-
zorowanymi duże znaczenie przywiązuje się do łączenia funkcji pomocowych 
i  kontrolnych,  a  ostatnio  także  do  zwiększenia  efektywności  i  przejrzystości 
działania  tej  służby zgodnie z założeniami modelu polityki karnej opartej na 
dowodach naukowych (evidence based criminal policy). 
Ten ostatni problem obszernie omówiła w swoim wystąpieniu Louise Faltum 

Morton, konsultantka w duńskim Ministerstwie Sprawiedliwości zaangażowana 
w prace nad adaptacją i implementacją narzędzia szacowania ryzyka recydywy. 
Zwróciła ona uwagę na to, że w świetle badań prowadzonych w Danii pod ko-
niec lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku kurator spostrzegany był przede 
wszystkim jako osoba udzielająca sprawcy pomocy, a w mniejszym stopniu jako 
osoba wykonująca funkcje kontrolne. Chociaż ten sposób spostrzegania kura-
tora zasadniczo się nie zmienił, to jednak obecnie znacznie bardziej akcentuje 
się potrzebę ograniczania przestępczości powrotnej jako zadanie służby proba-
cyjnej. Z tego powodu w 2012 roku duńscy politycy podjęli decyzję o zmianie 
dotychczasowego sposobu działania  służby probacyjnej przez wprowadzenie 
podejścia, które opiera się na zasadach ryzyka, potrzeb  i  reaktywności. Refe-
rentka przedstawiła kilkuletni plan pracy nad projektem RNR  (Risk-Need-Re-
sponsivity), którego celem  jest poprawa efektywności nadzorowania  sprawców 
przez  służbę probacyjną, ograniczenie powrotności osób nadzorowanych do 
przestępstwa i zoptymalizowanie publicznych nakładów na działalność proba-
cyjną.  Pierwszym  etapem  tego  projektu  jest  adaptacja  kanadyjskiego  ustruk-
turyzowanego narzędzia służącego do szacowania ryzyka recydywy  i potrzeb 
kryminogennych, znanego pod nazwą LSI (Level of  Service Inventory). Narzędzie 
przystosowane do warunków duńskich będzie używane do szacowania ryzyka 
i potrzeb przez specjalnie przeszkolonych w tym celu kuratorów. W następnym 
etapie pracy nad projektem kuratorzy będą uczestniczyć w szkoleniu dotyczą-
cym metod nadzorowania dostosowanych do zdiagnozowanych potrzeb kry-
minogennych  sprawców. Cały projekt  jest wieloletnim,  złożonym  i  starannie 
zaplanowanym przedsięwzięciem badawczym. 
Wystąpienia referentów były inspiracją do dyskusji uczestników konferencji. 

W trakcie dyskusji Kurator Okręgowy w Słupsku Tadeusz Jedynak zwrócił uwa-
gę m.in. na to, że obciążenia kuratorów w Danii i Holandii są bez porównania 
mniejsze niż w Polsce. Co więcej, projekty zmian Kodeksu karnego i Kodeksu 
karnego wykonawczego  przewidują  dalsze  rozszerzenie  stosowania  środków 
probacyjnych,  ale  nie  zakładają  żadnych dodatkowych  środków finansowych 
na rozwój kurateli  sądowej. W odpowiedzi na pytanie o źródła finansowania 
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badań ewaluacyjnych i projektów mających na celu wprowadzenie narzędzi sza-
cowania ryzyka do praktyki probacyjnej prof. Peter van der Laan wyjaśnił, że 
w Holandii  środki  na  badanie  skuteczności  programów  realizowanych przez 
organy probacyjne pochodzą z Ministerstwa Sprawiedliwości i Fundacji Nauki. 
Jednym z warunków uzyskania od tych podmiotów środków finansowych na 
realizację zaproponowanych programów coraz częściej staje się dołączenie do 
opisu oferowanego programu także planu badań ewaluacyjnych, spełniających 
odpowiednie standardy metodologiczne. Z kolei Louise Faltum Morton stwier-
dziła, że duński rząd przeznaczył kilkanaście milionów duńskich koron na ad-
aptację narzędzia szacowania ryzyka recydywy, szkolenie kuratorów w zakresie 
używania tego narzędzia i wprowadzenie go do praktyki probacyjnej.
Trzecią  sesję  konferencyjną  rozpoczęło  wystąpienie  prof.  Angeliki  Pitse-

li  z uniwersytetu w Salonikach na  temat  struktury orzekanych  sankcji  karnych 
i  funkcji  służby  probacyjnej  w Grecji.  Ciekawym,  choć  dość  pesymistycznym 
elementem tego wystąpienia było ukazanie wpływu kryzysu ekonomicznego na 
zahamowanie rozwoju systemu probacji. Następnie głos zabrała dr hab. Barbara 
Stańdo-Kawecka, która przedstawiła dane statystyczne wskazujące na relatywnie 
wysoki poziom przestępczości powrotnej  i  dużą  liczbę  skazanych na karę po-
zbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, którzy ostatecz-
nie trafiają do zakładów karnych z powodu naruszenia warunków okresu próby. 
W ostatnich latach w wielu krajach jednym z celów polityki karnej była poprawa 
bezpieczeństwa społecznego przez zwiększenie skuteczności sankcji  i środków 
wykonywanych w społeczeństwie pod nadzorem organów probacyjnych. Realiza-
cja tego celu następowała przez profesjonalizację organów probacyjnych, wypo-
sażenie ich w jednolite, ustrukturyzowane narzędzia szacowania ryzyka i potrzeb 
kryminogennych oraz rozszerzenie dostępności sprawdzonych programów tera-
peutycznych i resocjalizacyjnych. Tymczasem w Polsce, inaczej niż w większości 
krajów europejskich, kuratela sądowa nie jest traktowana jak jeden z kluczowych 
organów systemu wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych. W strategicz-
nym dokumencie, jakim jest „Strategia modernizacji przestrzeni sprawiedliwości 
w Polsce  na  lata  2014-2020”,  kuratorska  służba  sądowa nie  została  ujęta  jako 
samodzielny podmiot w przestrzeni sprawiedliwości, a jej rola została zmargina-
lizowana. W przygotowanych ostatnio projektach zmian prawa karnego i prawa 
karnego wykonawczego proponuje się znaczące rozszerzenie populacji sprawców 
pozostających w społeczeństwie przy nałożeniu na nich obowiązków i ograni-
czeń, a jednocześnie brakuje refleksji nad potrzebą skutecznego łączenia funkcji 
kontrolnej kurateli z funkcją pomocową. Wystąpienie referentki zakończyło się 
pytaniem, czy polska polityka karna zmierza w kierunku „masowego nadzoro-
wania” sprawców przestępstw w społeczeństwie, pojmowanego w sposób czysto 
kontrolny przy minimalizowaniu aspektów pomocowych. 
Z kolei dr hab. Mariusz Sztuka z Instytutu Pedagogiki UJ postawił pytanie, 
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do przestępstwa. Szukając odpowiedzi na to pytanie, odwołał się do rozwoju 
bazy wiedzy medycznej na  temat szacowania ryzyka wystąpienia określonych 
chorób i skuteczności określonych terapii. Przedstawił także rozwój narzędzi 
szacowania ryzyka powrotności do przestępstwa i podkreślił znaczenie badań 
naukowych,  zmierzających do  identyfikacji  skutecznych  interwencji  korekcyj-
nych. 
W czasie dyskusji po tej sesji zastępca Kuratora Okręgowego w Krakowie 

Maria Baran zwróciła się do gości z Danii i Holandii z prośbą o przedstawie-
nie sposobu działania kuratora przy wykonywania kary ograniczenia wolności 
w  ich krajach. Odpowiedzi udzielili Louise Faltum Morton  i prof. Peter van 
der Laan. Oboje akcentowali w swoich wypowiedziach współpracę kuratora, 
sądu i środowiska lokalnego we wskazaniu miejsca pracy na cele społeczne i eg-
zekwowaniu  obowiązku  pracy. W  dalszej  części  dyskusji  Kurator Okręgowy 
w Słupsku Tadeusz Jedynak odniósł się do zagadnienia „masowego nadzorowa-
nia” zasygnalizowanego przez dr hab. Barbarę Stańdo-Kawecką i przyznał, że 
takie zjawisko może być konsekwencją proponowanych zmian ustawodawstwa. 
Wskazał na potrzebę zwiększenia nakładów na kuratelę sądową, ponieważ przy 
obecnym stanie kadrowym i infrastrukturalnym realizowanie przez kuratorów 
coraz liczniejszych zadań nie może pozostać bez wpływu na jakość ich pracy 
oraz na ich ogólną kondycję psychofizyczną i syndrom wypalenia zawodowego. 
Ponadto odpowiedział  twierdząco na pytanie o potrzebę posiadania narzędzi 
do szacowania ryzyka przez służbę kuratorską i podkreślił, że kuratorska służ-
ba  sądowa w Polsce nie  tylko nie dysponuje narzędziami  szacowania  ryzyka, 
ale generalnie brakuje  jej  standaryzowanych narzędzi do pracy, podobnie  jak 
szkoleń, kształcenia ustawicznego i wsparcia psychologicznego i edukacyjnego. 
Kolejna  uczestniczka  dyskusji  Barbara Wilamowska,  koordynatorka Ministra 
Sprawiedliwości do spraw Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, 
zapytała prof. Petera van der Laana o pozajurydyczne wskaźniki efektywności 
resocjalizacji w warunkach probacji. W odpowiedzi na to pytanie prof. van der 
Laan wskazał na komplementarność twardych i miękkich wskaźników efektyw-
ności działań kuratora, a ponadto podkreślił potrzebę koordynacji działalności 
organów probacyjnych z programami realizowanymi przez inne organy odpo-
wiedzialne za edukację, pomoc społeczną czy opiekę zdrowotną. 
Wydaje się, że uczestnicy konferencji zwrócili uwagę na jej aspekt edukacyj-

ny, czego dowodem było duże zainteresowanie rozwiązaniami organizacyjnymi 
i funkcjonalnymi w innych krajach europejskich. Uczestnicy w dyskusji podkre-
ślali specyfikę polskiego systemu probacji, dostrzegając jednocześnie potrzebę 
usprawnienia działania kurateli sądowej, co jednak nie jest możliwe bez nakła-
dów finansowych. Przebieg tej konferencji potwierdził potrzebę przedyskuto-
wania ze środowiskiem kuratorów sądowych proponowanych zmian w polityce 
karnej, zakresu zadań kuratorów i sposobów ich realizacji. Pozostaje mieć na-
dzieję, że konferencja będzie inspiracją dla praktyków, teoretyków i polityków 
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odpowiedzialnych za kreowanie polityki karnej do podejmowania kolejnych ini-
cjatyw w zakresie optymalizacji pracy kuratorskiej  służby sądowej w polskim 
wymiarze sprawiedliwości.

the taSKS and the proBlemS of proBation  
officerS in poland in perSpective of Selected 
european countrieS – the conference report

Abstract

The aim of  this article is the presentation of  key topics of  international conference. The 
conference took place in Cracow 16th May 2014 and was organized by Probation Officers 
of  District Court in Cracow and Department of  Low and Penitentiary Policy in Faculty of  
Law in Jagiellonian University. There is the 95th Jubilee of  Probation officers in Poland and 
650th Jubilee of  Jagiellonian University in this year, so the conference has a special character. 
The speakers said about the basic problems of  Probation in Netherland, Greece, Denmark 
and obviously in Poland.




