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Z  PROBLEMATYKI  FUNKCJONOWANIA 
SPOŁECZNEJ  KURATELI  SĄDOWEJ 

Postępowanie wobec jednostek naruszających normy moralne, wchodzą-
cych w konflikt z prawem stanowi ważny obszar refleksji teoretycznej i prak-
tycznej, podejmowanej z perspektywy różnych dziedzin nauki. Uwarunkowa-
ne jest to skalą zjawiska, coraz większą drastycznością dewiacyjnych zacho-
wań, stwarzających potencjalne zagrożenie dla innych, funkcjonujących zgod-
nie z regułami współżycia społecznego. Zainteresowanie tymi zagadnieniami 
koncentruje się na poszukiwaniu skutecznych środków przeciwdziałania oraz 
zwalczania zjawisk patogennych.  

Dotychczasowa praktyka resocjalizacyjna nie przynosi zadowalających 
efektów. Krytyce poddawane są systemy resocjalizacyjne oparte na warunkach 
izolacyjnych. Wskazuje się na niską ich skuteczność w sytuacji oderwania od 
rzeczywistego nurtu życia społecznego (Borowski 2007, s. 78; Ambrozik 
2008, s. 185). Większe możliwości w tym względzie wiążą się z prowadze-
niem pracy resocjalizacyjnej poza placówkami zamkniętymi, czyli w środowi-
sku otwartym, będącym naturalną płaszczyzną dla przebiegu socjalizacji 
i wychowania człowieka w poszczególnych fazach jego rozwoju. Oddziaływa-
nia ukierunkowane na korygowanie wadliwie ukształtowanych postaw osób 
niedostosowanych społecznie mogą być wówczas wzmocnione wartościowymi 
wzorami istniejącymi w danym środowisku.        

Instytucja kurateli sądowej stwarza szansę na proces poprawy jednostek 
z zaburzeniami w przystosowaniu społecznym w warunkach wolnościowych. 
Usytuowana w strukturze resortu sprawiedliwości zajmuje się wykonywaniem 
orzeczeń sądu. Zgodnie z regulacjami zawartymi w Ustawie o kuratorach 
sądowych są nimi kuratorzy zawodowi oraz społeczni, którzy realizują zada-
nia o charakterze wychowawczo-resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilak-
tycznym i kontrolnym (Ustawa o kuratorach sądowych). Z tym, iż podejmo-
wanie tych czynności wynikających z orzeczeń sądu w sprawach karnych 
pozostaje w kompetencjach kuratorów dla dorosłych, a w sprawach rodzin-
nych i nieletnich – kuratorów rodzinnych. Odbywają się one w miejscu aktu-
alnego pobytu podopiecznego, tzn. w środowisku jego zamieszkania lub 
w placówkach, gdzie został umieszczony.  

Nadzorem kuratorskim mogą więc zostać objęte zarówno osoby dorosłe, 
jak i nieletnie. Obecny jego kształt w naszym kraju określa się mianem modelu 
kurateli zawodowo-społecznej, co poprzedzone było wieloma zmianami, lecz 
niezmiennie łączyło się z przekonaniem o potrzebie oddziaływania na samego 
sprawcę i najbliższe jego środowisko, w jakim wzrasta (Ostrowska 2008, 
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s. 274–276). Wymiernym wskaźnikiem tego podejścia było dążenie do nada-
nia kurateli bardziej wychowawczego charakteru niż kontrolno-represyjnego. 
Szczególną w tym rolę odegrało wydzielenie do odrębnego postępowania 
sądowego spraw nieletnich sprawców czynów karalnych.  

Rozwój sądownictwa dla nieletnich, jego reformowanie przyczyniło się 
do utworzenia sądów rodzinnych, mających szersze kompetencje, gdyż do ich 
rozpoznawania włączono również sprawy dotyczące rodziny i dziecka, wyni-
kające z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego (Kalinowski 1984, s. 8). 
Akcentowanie opieki i wychowania w postępowaniu z nieletnim pozwalało na 
podejmowanie wczesnej interwencji w środowisku rodzinnym, kiedy wystę-
powały w nim nieprawidłowości. Tym samym zadania z dziedziny profilaktyki 
zyskały większe znaczenie zarówno w działalności sądownictwa, jak i jego 
organu pomocniczego, czyli kurateli.  

Zakres zadań i uprawnienia kuratorów sądowych związane z powierzo-
nym im nadzorem są określone w kilku aktach prawnych. Oprócz cytowanej 
już Ustawy o kuratorach sądowych, precyzuje je Rozporządzenie Ministra 
Sprawiedliwości z dnia 12 czerwca 2003 r.  w sprawie szczegółowego sposo-
bu wykonywania uprawnień i obowiązków kuratorów sądowych. Według §3.1 
sprawowanie nadzoru przez kuratora rodzinnego (zawodowego i społecznego) 
sprowadza się do wykonania szeregu czynności, tzn.:  
„1) zaznajamia się z aktami sprawy i innymi niezbędnymi źródłami informacji  

o podopiecznym, a w szczególności z przebiegiem dotychczasowych nadzorów; 
2)  nawiązuje pierwszy kontakt z podopiecznym, nie później niż w ciągu 7 dni 

od daty  wpływu prawomocnego orzeczenia zespołu kuratorskiej służby 
sądowej;  

3)  poucza podopiecznego o prawach i obowiązkach, wynikających z orzecze-
nia sądu oraz   omawia sposób i terminy ich realizacji; 

4)  planuje wobec podopiecznego oddziaływania profilaktyczno-resocjaliza-
cyjne i opiekuńczo-wychowawcze; 

5)  współpracuje z rodziną podopiecznego w zakresie oddziaływań, o których 
mowa w pkt. 4; 

6)  udziela podopiecznemu pomocy w organizowaniu nauki, pracy i czasu 
wolnego oraz rozwiązywaniu trudności życiowych; 

7)  kontroluje zachowania podopiecznego w miejscu zamieszkania, pobytu, 
nauki i pracy; 

8)  współdziała z organizacjami, instytucjami i innymi podmiotami, których 
celem działania jest pomoc podopiecznym” (Dz.U., 2003 nr 112, 
poz. 1064).       

Udział kuratora rodzinnego w postępowaniu sądowym obejmuje etap 
przed wydaniem orzeczenia i związany z jego wykonaniem. W pierwszym 
przypadku polega na gromadzeniu wszelkich informacji o osobie i jej środo-
wisku, która jest przedmiotem zainteresowania sądu, a także na sprawowaniu 
tymczasowego nadzoru celem dokładniejszego rozpoznania sytuacji środowi-
skowej dziecka i podjęcia działań zapobiegających pogłębianiu się występują-
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cych dysfunkcji. Na etapie wykonawczym zajmuje się on sprawowaniem nad-
zoru nad nieletnimi wobec których sąd orzekł środek wychowawczy w postaci 
nadzoru kuratora. Do obowiązków kuratora rodzinnego należy również reali-
zacja orzeczeń sądu wynikających z postępowania opiekuńczego, tzn. nadzo-
rowania sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej osób w sytuacji, kiedy 
została im ograniczona (Mirosław 2007, s. 315).  

O zakresie ich działalności świadczy liczba wykonywanych nadzorów. 
Zanim zostaną one przedstawione trzeba zaznaczyć, iż dane statystyczne od-
nośnie do wykonywanych orzeczeń w sprawach nieletnich są prowadzone 
oddzielnie w stosunku do środków wychowawczych niemających charakteru 
izolacyjnego i tych, które zgodnie z Ustawą o postępowaniu w sprawach 
nieletnich (2007) wiążą się z umieszczeniem w rodzinie zastępczej, w mło-
dzieżowym ośrodku wychowawczym, w młodzieżowym ośrodku socjoterapii 
albo w ośrodku szkolno-wychowawczym.  

Opracowania statystyki sądowej ukazują w ujęciu liczbowym działalność 
rodzinnych kuratorów sądowych. Biorąc pod uwagę głównie jej aspekt wy-
chowawczo-resocjalizacyjny, prezentację tych danych zawężono do realizo-
wanych nadzorów wobec nieletnich. Ze statystyki sądowej wynika, iż do naj-
częściej wykonywanych środków wychowawczych wobec nieletnich o charak-
terze nieizolacyjnym należy nadzór kuratora sądowego. Przykładem są dane 
z lat 2005–2008, zamieszczone w  tabeli 1.  

 

Tabela 1. Wykonywane środki wychowawcze wobec nieletnich w latach 2005–2008 
 

LATA Środki  
wychowawcze 2005 2006 2007 2008 

Zobowiązanie do 
określonego 
postępowania 

7 869 9 089 11 056 12 586 

Nadzór odpowie-
dzialny rodziców 
lub opiekunów 

14 662 14 933 15 200 15 380 

Nadzór organiza-
cji, zakładu pra-
cy, osoby 

       90      102       109        95 

Nadzór kuratora 
zawodowego 

17 434 18 629   17 266 16 694 

Nadzór kuratora 
społecznego 

30 650 29 705   31 993 32 392 

Skierowanie do 
ośrodka kurator-
skiego 

  1 353    1 380           1 471    1 640 

 

Źródło: sprawozdanie w sprawach rodzinnych nieletnich, dotyczące wykonywanych 
środków wobec nieletnich (z wyłączeniem umieszczeń w placówkach) według 
stanu na ostatni dzień okresu sprawozdawczego. Statystyka Ministerstwa 
Sprawiedliwości.   
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Zauważyć można, iż na przestrzeni analizowanych czterech lat liczba 
wykonywanych nadzorów kuratorskich wobec nieletnich znacznie przewyższa 
inne środki wychowawcze, które również nie wymagają zmiany przez nich 
środowiska zamieszkania. Toteż o wiele rzadziej dotyczą one nadzoru odpo-
wiedzialnego rodziców lub opiekunów, zobowiązania nieletniego do określo-
nego postępowania, skierowania go do ośrodka kuratorskiego, nadzoru orga-
nizacji młodzieżowej bądź zakładu pracy lub osoby godnej zaufania, która 
udzieli poręczenia za niego.  

Przytoczone w powyższej tabeli dane statystyczne wskazują na tendencję 
wzrostową sprawowanych nadzorów nad nieletnimi przez kuratorów społecz-
nych. W 2005 r. wykonywali je wobec 30 650 podopiecznych, w następnym 
roku nastąpił niewielki ich spadek (29 705), a w kolejnych latach ponownie 
uległ on zwiększeniu (2007 r. – 31 993; 2008 r. – 32 392). Odmiennie przed-
stawia się to w odniesieniu do nadzorów wykonywanych przez zawodowych 
kuratorów rodzinnych, bowiem największa ich liczba wynosiła 18 629 w 2006 r. 
Poza wymienionym okresem pod ich bezpośrednim nadzorem było mniej 
nieletnich, czyli w 2005 r. – 17 434; w 2007 – już nieco mniej (17 266), 
z dalszym spadkiem w 2008 r. do 16 694.              

Kuratela sądowa, traktowana jako alternatywa dla resocjalizacji instytu-
cjonalnej, opiera się na indywidualnej pracy z podopiecznym (Pytka 2001, 
s. 270). Ten sposób postępowania został przejęty z pracy socjalnej, gdzie 
stanowi jedną z metod działań pomocowych udzielanych osobom będącym 
w niekorzystnej sytuacji życiowej (Lalak 1999, s. 133). W przypadku nadzoru 
kuratorskiego posłużenie się metodą indywidualnych przypadków ma na celu 
wspomaganie jednostki, która wskutek niewłaściwych relacji i zachowań utra-
ciła więź ze społeczeństwem. Specyfiką tej pracy jest to, iż wynika z realizo-
wania orzeczenia sądu, co dla osoby poddanej nadzorowi łączy się z przymu-
sem. Konieczność podporządkowania się decyzji sądu może wyzwalać różne 
zachowania u podopiecznego, przyczyniając się do powstania trudności 
w nawiązaniu z nim kontaktu przez kuratora. Ich pokonanie warunkuje dalszą 
współpracę i realizację nałożonych przez sąd zobowiązań w toku sprawowa-
nego nadzoru.    

O efektywności pracy kuratora sądowego decyduje wiele czynników, za 
istotne uważa się zarówno kompetencje merytoryczne, jak i osobowościowe 
(Ostrowska 2008, s. 280; Opora 2004, s. 271). Ze względu na rolę zawodową 
jaką on pełni wymaga to specjalistycznego przygotowania, z wykorzystaniem 
wiedzy prawnej, psychologicznej oraz pedagogicznej. Przydatność tej ostat-
niej wyznacza zakres zadań wychowawczo-resocjalizacyjnych i profilaktycz-
nych jakie ma do wykonania w toku sprawowanego nadzoru wobec pod-
opiecznego i jego środowiska. 

Podejmując więc badania nad funkcjonowaniem społecznych kuratorów 
rodzinnych zmierzano do poznania czynników warunkujących efektywność 
ich pracy. Rozpatrywano je w kontekście formalnego wykształcenia, trudności 
i czynników wspomagających wykonywanie nadzoru kuratorskiego oraz po-
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dejmowanych działań w kierunku zwiększenia kompetencji w pełnieniu tej 
funkcji. Metodą wykorzystaną do zgromadzenia materiału empirycznego był 
sondaż diagnostyczny, a techniką – ankieta. Badaniem objęto, zgodnie z za-
kreśloną tematyką badawczą, 82 społecznych kuratorów rodzinnych, którzy 
wykonują nadzór nad nieletnim, będący jednym ze środków wychowawczych 
określonych w cytowanej  Ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich1.   

Wśród badanej grupy społecznych kuratorów rodzinnych znaczącą część 
stanowiły kobiety (67), niewielką mężczyźni (15). Ogółem przeważały dwie 
grupy wiekowe, a mianowicie od 26 do 37 lat i powyżej tego przedziału – do 
49 lat (po 42,6% badanych), starszych było niewielu (14,6%). W większości 
wiek kobiet kształtował się w przedziale od 38 do 49 lat (44,8%), trochę mniej 
było młodszych (35,8%), a nieliczne powyżej 50 r. życia (16,4%). Odwrotnie 
jest w grupie badanych mężczyzn, gdyż najwięcej jest osób mających do 
37 lat (60,0%), pozostali od 38 do 49 lat (33,3%) oraz tylko jeden znacznie od 
nich starszy.                                

Pełnienie funkcji społecznego kuratora sądowego jest związane z dodat-
kowym zajęciem, wykonywanym poza zasadniczą pracą. Świadczą o tym 
również wypowiedzi badanych, gdyż niemal wszyscy deklarują aktywność 
zawodową (95,1%), a niewielu ją zakończyło uzyskując uprawnienia emery-
talne lub rentowe (4,9%).     

Badani społeczni kuratorzy rodzinni legitymują się w większości wy-
kształceniem wyższym (94,0%), do sporadycznych należy licencjat (3,6%) 
i zakończone na poziomie szkoły średniej (2,4%). Bez względu na płeć domi-
nujące jest wykształcenie wyższe (94,0% kobiet; 93,3% mężczyzn). Wyłącz-
nie kobiety deklarują posiadanie licencjatu (4,5%). W każdej z grup badanych 
jest jedna osoba z wykształceniem średnim.  

Pod względem profilu wykształcenia dominuje pedagogiczne (67,1%), 
stosunkowo rzadko prawnicze (13,4%), a incydentalnie – administracyjne 
i medyczne. Bardziej zróżnicowanie przedstawia się to w przypadku badanych 
kobiet niż mężczyzn, chociaż nadal nie zmienia się pozycja osób z wykształ-
ceniem pedagogicznym (65,7% kobiet; 73,3% mężczyzn) i prawniczym (od-
powiednio: 11,9%; 20,0%). Respondentki deklarowały wykształcenie poloni-
styczne (3,0%) i psychologiczne (1,5%), były to jednostkowe wybory, ale 
związane z przygotowaniem do pracy z wychowankiem.      

Z analizy danych empirycznych wynika, iż posiadane wykształcenie dla 
większości badanych stało się podstawą wykonywania zgodnej z nim działal-
ności zawodowej i zarazem źródłem nabywania doświadczeń pedagogicznych 
w pracy z dziećmi i młodzieżą (wykres 1). 

Posiadane przez badanych doświadczenia pedagogiczne przed podjęciem 
funkcji kuratora rodzinnego najczęściej wiążą się z wykonywaniem zawodu 
nauczycielskiego i pedagoga szkolnego (35,4%), pełnieniem funkcji wycho-
wawcy w placówkach pozaszkolnych (26,5%), a także z udziałem w działal-

                                                           
1 Materiał empiryczny zgromadzono w ramach zajęć dydaktycznych. 



Danuta Kowalczyk 264

ności woluntarystycznej mającej na celu wspomaganie dzieci (11,0%) oraz 
prowadzeniem zajęć socjoterapeutycznych (9,8%). Część deklarowała, iż 
podejmowała funkcję społecznego kuratora rodzinnego nie mając wcześniej 
zawodowych doświadczeń pedagogicznych (20,7%). 
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Wykres 1.  Źródła doświadczeń pedagogicznych badanych przed podjęciem funkcji 
społecznego kuratora rodzinnego  

 

Źródło: opracowanie własne. 
 

Badane kobiety są najczęściej nauczycielkami lub pracują na stanowisku 
pedagoga szkolnego (37,3%), wychowawczyniami w placówkach pozaszkol-
nych (37,3%), zajmują się wolontariatem (10,4%), a rzadko prowadzeniem 
zajęć socjoterapeutycznych (4,5%). Jedynie one angażują się w działalność 
organizacji harcerskiej (4,5%) i pracują jako nauczycielki w przedszkolu 
(3,0%). Obowiązki zawodowe mężczyzn wynikają z prowadzenia grup socjo-
terapeutycznych (33,3%), funkcji nauczyciela i pedagoga szkolnego (26,7%), 
a pozostałych – związane z pracą w placówkach pozaszkolnych i wolontaria-
cie (po dwie osoby). Na brak doświadczeń pedagogicznych wskazało 22,4% 
badanych kobiet i 13,3% mężczyzn.             

Jak wynika z wypowiedzi badanej grupy społecznych kuratorów rodzin-
nych, zajmujących się pracą dydaktyczno-wychowawczą mają oni poczucie 
zadowolenia z jej wykonywania. Bez względu na płeć, wszyscy oceniają ją 
jako satysfakcjonującą zawodowo. Z pewnością pozytywne doświadczenia 
pedagogiczne w pracy z dziećmi i młodzieżą są czynnikiem inspirującym do 
podejmowania innych zadań wychowawczych.  

Wskazane przez badanych powody podjęcia funkcji społecznego kuratora 
rodzinnego można ująć w trzy kategorie motywów, tj. potrzeby pomagania 
innym, samorealizacji i finansowe (wykres 2). 
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Wykres 2. Motywy podjęcia funkcji społecznego kuratora sądowego przez badanych 
 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Dla większości badanych podłożem decyzji o podjęciu funkcji społecz-
nego kuratora rodzinnego była chęć pomagania innym (53,7%), zwłaszcza 
dzieciom i młodzieży. Drugi ważny powód to względy osobiste, wynikające 
z potrzeby samorealizacji (43,9%), możliwy do zaspokojenia poprzez nowe 
wyzwania zawodowe. Rozpatrywana w tych kategoriach społeczna funkcja 
kuratora sądowego może stanowić szansę na poszerzenie już posiadanej wie-
dzy oraz umiejętności, jak i na uzyskanie innych kompetencji. Te motywy są 
deklarowane w takiej samej kolejności niezależnie od płci badanych, czyli 
dominuje potrzeba wspierania innych (52,2% kobiet; 60,0% mężczyzn) i sa-
morealizacji (odpowiednio: 44,8%; 40,0%)). Powody finansowe nie odgrywa-
ją większej roli w badanej grupie, bowiem wymieniły je tylko dwie badane 
kobiety. 

Sprawowanie przez badanych funkcji społecznego kuratora rodzinnego 
obejmuje różny przedział czasowy. Najliczniejsza grupa wykonuje te obo-
wiązki od 3 do 6 lat (39,0%), z większym stażem jest nieco mniej (34,2%). Na 
ostatnim miejscu plasują się badani z krótkim wymiarem lat pracy w pełnieniu 
tych obowiązków, czyli do dwóch lat (26,8%). Wśród badanych kobiet roz-
kłada się to stopniowo, począwszy od stażu pracy trwającego ponad 7 lat 
(35,8%), od 3 do 6 lat (32,8%) i wynoszącym do 2 lat (31,4%). Z kolei dekla-
rowany przez najliczniejszą grupę badanych respondentów wymiar lat pracy 
społecznego kuratora obejmuje przedział czasowy od 3 do 6 lat (66,7%), a na-
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stępnie jeszcze dłuższy (26,6%). Z krótszym, do 2 lat stażem w pełnieniu tej 
funkcji, jest tylko jeden badany mężczyzna.              

Ogółem pod nadzorem badanych kuratorów społecznych jest 472 nielet-
nich. Liczba powierzonych nadzorów kształtuje się odmiennie w zależności od 
płci respondentów. W grupie kobiet najwięcej z nich wykonuje maksymalną 
ich liczbę, czyli nadzoruje 10 podopiecznych (31,4), a w drugiej kolejności są 
te, z obciążeniem o połowę mniejszym (22,4%)2. Pozostałe respondentki spra-
wują nadzór nad trójką nieletnich (14,9%), dwoma i czterema podopiecznymi 
(po 10,4%), jednym i siedmioma (po 4,5%). W przypadku jednej badanej 
kobiety obejmuje to sześć nadzorów nad nieletnimi. Obowiązki z tego tytułu 
badanych mężczyzn sprowadzają się najczęściej do wykonywania pięciu 
(33,3%), sześciu (26,7%) i czterech nadzorów nad nieletnimi (20,0%). Nato-
miast tylko jeden respondent nadzoruje 10 podopiecznych. 

W opinii ogółu badanych nadzorowani nieletni są jednostkami z proble-
mami adaptacyjnymi (36,6%), potrzebujący wsparcia w funkcjonowaniu spo-
łecznym (30,5%). Uważają, iż wykazują oni brak dojrzałości emocjonalnej 
(14,6%), określają też ich jako niezaradnych (13,4%). Głównie w wypowie-
dziach badanych kobiet pojawia się wskazanie na znaczy proces ich niedosto-
sowania, czyli demoralizację (6,0%). Jednak większość respondentek postrze-
ga nieletnich, wobec których sprawuje nadzór, jako doznających trudności 
w przystosowaniu społecznym (38,8%), wymagających w tym względzie po-
mocy (29,9%), charakteryzujących się bezradnością (13,4%) i emocjonalną 
niedojrzałością (11,9%). Podobnego zdania są również badani mężczyźni, 
w rozkładzie danych z tych wypowiedzi są niewielkie różnice (odpowiednio: 
26,7%; 33,3%; 13,3%; 26,7%). 

Można więc sądzić, iż nieletni są raczej postrzegani jako jednostki zanie-
dbane, pozbawione prawidłowej opieki wychowawczej. Zdaniem badanych 
kuratorów społecznych doświadczają oni wielu problemów, które najczęściej 
związane są z sytuacją szkolną wynikającą z niewłaściwej postawy wobec 
szkoły i realizacji zadań edukacyjnych (40,2%), konfliktami z prawem 
(15,8%), trudną sytuacją rodzinną (14,6%). Są one także następstwem kontak-
tów ze środkami psychoaktywnymi, czyli spożywania alkoholu (12,2%), sto-
sowania narkotyków (8,5%). Badane kobiety wymieniły jeszcze funkcjonowa-
nie nieletniego w destruktywnej grupie rówieśniczej (10,4%). Bez względu na 
płeć poglądy badanych są zbieżne w kwestii problemów szkolnych nadzoro-
wanych nieletnich, uważanych za dominujące (37,3% kobiet; 53,3% męż-
czyzn). W dalszej kolejności dla respondentek są nimi konflikty z prawem 
(17,9%), środowisko rodzinne (13,4%), kontakty z alkoholem (11,9%) i nar-
kotykami (9,0%). Badani mężczyźni wskazują na sytuację rodzinną nieletnich 
(20,0%) i spożywanie przez nich alkoholu (13,3%), konflikty z prawem i za-
żywanie narkotyków (po 6,7%). 

                                                           
2 Zgodnie z Ustawą o kuratorach sądowych liczba nadzorów nie powinna prze-

kraczać 10.    
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Zasadniczy sens pracy rodzinnego kuratora sądowego sprowadza się do 
wspomagania nieletniego i jego środowiska rodzinnego w konstruktywnym 
rozwiązywaniu ich osobistych problemów oraz funkcjonowaniu zgodnym ze 
społecznie akceptowanymi normami współżycia. Wymaga to podejmowania 
kompleksowych działań, często przy współpracy z różnymi instytucjami, co 
wpływa na złożoność tej pracy. Na trudności z jej realizacją wskazują dane 
z wypowiedzi badanych zamieszczone na poniższym wykresie. 
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Problemy, jakich doświadczają badani kuratorzy społeczni w swojej pra-

cy związanej z realizacją nadzoru nad nieletnim dotyczą przede wszystkim 
współpracy ze środowiskiem rodzinnym (79,3%). Uważają oni, iż rodzice 
nieletniego nie wykazują nim zainteresowania i nie chcą współpracować z ku-
ratorem. Nie znajdują też zrozumienia w środowisku szkolnym nieletniego, 
które prezentuje wobec niego niechętny stosunek (37,8%). Dużym problemem 
jest również postawa nieletniego, unikającego kontaktów z kuratorem (36,6%) 
oraz przejawiającego  dystans w relacjach interpersonalnych (25,6%). Do 
rzadko wymienionych trudności należy brak dyspozycyjności czasowej sa-
mych badanych (8,5%), niemających możliwości częstszego kontaktu z nadzo-
rowanym nieletnim. Występowanie wymienionych problemów w pracy bada-
nych jest niezależne od płci, bowiem wskazują na nie zarówno kobiety, jak 
i mężczyźni. Głównym źródłem trudności jest współpraca z rodziną nieletnie-
go (77,6% kobiety; 86,7% mężczyźni), środowiskiem szkolnym (odpowied-
nio: 34,3%; 53,3%), a także z samym nieletnim ze względu na jego niechętny 
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stosunek do kontaktów z kuratorem (odpowiednio: 29,9%; 66,7%) i nawiązy-
wania z nim bliższej relacji (odpowiednio: 17,9%; 60,0%). W grupie bada-
nych kobiet obejmują one jeszcze stadium zaawansowania asocjalności nielet-
niego (13,4%), gdyż od tego uzależniają możliwość oddziaływania wycho-
wawczego. 

Niewątpliwie wymienione problemy w pracy kuratora rodzinnego przy-
czyniają się do trudności z dokonaniem oceny efektywności sprawowanego 
nadzoru nad nieletnim, bowiem większość badanych unika jej dokonania 
(59,8%). Niewielka część respondentów ocenia go wysoko (34,1%), a prze-
ciwnego zdania jest już zdecydowana mniejszość (6,1%). W grupie badanych 
kobiet dokonujących wysokiej jego oceny jest znaczniej mniej (37,3) w po-
równaniu do tych, niemających sprecyzowanej opinii w tym zakresie (62,7%). 
Bardziej zróżnicowany stosunek w tej kwestii mają badani mężczyźni, choć 
częściej wskazują na niskie efekty tej pracy (33,3%) niż wysokie (20,0%), ale 
niemal połowa z nich deklaruje brak zdania na ten temat (46,7%). 

Kolejnym wskaźnikiem poglądów badanych kuratorów rodzinnych na 
temat wykonywanej pracy są ich wypowiedzi w kwestii czynników wspomaga-
jących realizację tych obowiązków (wykres 4).  
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Badani z perspektywy własnych doświadczeń w pełnieniu tej funkcji 
uważają, iż kluczowe znaczenie dla osiągania efektów w pracy kuratora sądo-
wego ma współpraca z instytucjami (34,1%), których celem działalności jest 
udzielanie pomocy dziecku i rodzinie. Na drugim miejscu wymieniają dyspo-
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zycyjność (17,1%), umożliwiającą podejmowanie obowiązków kuratora 
w zależności od potrzeb podopiecznego i jego rodziny, częstokroć znajdują-
cych się w sytuacji wymagającej natychmiastowej reakcji. Niewiele mniejsze 
znaczenie, ich zdaniem, ma osobiste zaangażowanie się w sprawy nadzorowa-
nego oraz doświadczenie w pracy wychowawczej (po 15,9% badanych). Nie-
którzy wskazują także na kwestię finansowego wynagradzania społecznych 
kuratorów (12,2%), gdyż wykonywanie pracy w terenie wiąże się z wydatka-
mi, np. z dojazdem do podopiecznego. 

Jeśli chodzi o płeć badanych, to obie grupy eksponują przede wszystkim 
współpracę z instytucjami w rozwiązywaniu problemów nadzorowanego i jego 
rodziny (34,3% kobiet; 33,3% mężczyzn). Według badanych kobiet ważna 
w pracy kuratora jest dyspozycyjność (19,4%), doświadczenie pedagogiczne 
(14,9%), zaangażowanie (13,4%), a także finansowe wynagrodzenie (11,9%). 
Z kolei badani mężczyźni zwracają uwagę na zaangażowanie się w rozwiązy-
wanie problemów nieletniego (26,7%), posiadanie praktyki wychowawczej 
(20,0%), sprawy finansowe (13,3%), a w jednym przypadku na potrzebę dys-
pozycyjności w wykonywaniu obowiązków kuratora sądowego.               

Mimo iż wśród wymienionych przez badanych czynników warunkujących 
pracę społecznego kuratora rodzinnego nie zostały uwzględnione kwestie 
dotyczące doskonalenia kwalifikacji, to jednak podejmują oni tego typu dzia-
łania. A ponieważ ważnym ich składnikiem są również kompetencje pedago-
giczne, więc stały się one przedmiotem niniejszej analizy (wykresie 5).  
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Jak wynika z danych, do najczęściej wykorzystywanych form rozwoju 
kompetencji pedagogicznych przez badanych należy uczestnictwo w szkole-
niach z tego zakresu (81,7%). Ponad połowa kuratorów zajmuje się czytelnic-
twem literatury pedagogicznej (53,7%), a nieco mniej recepcją programów 
TV poruszających zagadnienia młodzieży (42,7%). Ten rozkład form eduka-
cyjnych jest niezależny od płci badanych, aczkolwiek udział w nich częściej 
deklarują badane kobiety (odpowiednio: 82,1%; 58,2%; 46,3%) niż mężczyźni 
(odpowiednio: 80,0%; 33,3%; 26,7%).             

Do grona zainteresowanych czytelnictwem literatury pedagogicznej nale-
żą w większości badane kobiety, a wskazywana przez nie tematyka książek 
obejmuje ogólne zagadnienia wychowania (35,9%), z dziedziny patologii 
społecznej (28,2%), resocjalizacji (17,9%), metodyki pracy kuratora sądowe-
go (15,4%) i terapii dzieci (7,7%). Sporadycznie czytelnictwo badanych męż-
czyzn dotyczy problematyki resocjalizacji (trzech respondentów) oraz poje-
dynczych wskazań z dziedziny patologii społecznej i terapii dzieci. 

Z kolei w grupie badanych deklarujących uczestnictwo w szkoleniach 
przeważa korzystanie z tych, organizowanych przez kuratorów zawodowych 
(45,4% kobiet; 75,0% mężczyzn). Jeden z respondentów wskazuje na udział 
w szkoleniu dla kuratorów społecznych, ale ukończonym na uczelni wyższej. 
Niewielu wymieniło jeszcze szkolenia z zakresu syndromu dziecka skrzyw-
dzonego (21,8% kobiet; 16,7% mężczyzn), a tylko badane kobiety – również 
dotyczące przemocy wobec nieletnich (12,8%) i mediacji (9,1%).  

W konkluzji relacjonowanych badań empirycznych należy podkreślić, iż 
badana grupa społecznych kuratorów rodzinnych posiada w zdecydowanej 
większości przygotowanie pedagogiczne, nabyte w drodze wykształcenia 
formalnego oraz w toku własnej działalności zawodowej. Doświadczenia 
w pracy wychowawczej starają się wykorzystać w sprawowaniu nadzoru kura-
torskiego nad nieletnim, choć nie zawsze są one wystarczające do pełnienia tej 
funkcji. Mają więc niejednokrotnie problemy ze stymulacją nieletniego do 
wprowadzania konstruktywnych zmian w jego życiu, jak i z motywowaniem 
środowiska rodzinnego do współdziałania w procesie resocjalizacji. Praca 
z nadzorowanym w warunkach naturalnego środowiska życiowego podlega 
licznym uwarunkowaniom, nie tylko wynikającym z jego i rodziców postawy 
wobec kurateli sądowej. Badani uważają, iż najbardziej pomocna w sprawo-
waniu nadzoru jest współpraca z instytucjami, świadczącymi pomoc dziecku 
i rodzinie. I chociaż znacząca część spośród badanych kuratorów korzysta 
w ramach różnorodnych szkoleń z możliwości doskonalenia swoich kompe-
tencji w zakresie organizowania oddziaływań wychowawczo-resocjali-
zacyjnych, to z pewnością z uwagi na charakter realizowanych zadań wymaga-
ją one ustawicznego aktualizowania oraz rozwijania.   
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Summary 

Of the problem of functioning of the public court probation system   

Keywords: Rehabilitation; family court; court probation system; public 
probation officers; minors; probation officer’s supervision 

 
The considerations concern questions pertaining to the functioning of 

court probation system as an auxiliary organ to the court. Apart from 
professional probation officers there are also public ones. The range of their 
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tasks and rights is determined by legal acts as they run rehabilitation-oriented 
activity in the conditions of their wardens’ personal freedom of living in 
society. Therefore it is important to realize the factors that condition the 
effectiveness of work of public probation officers. The method of diagnostic 
survey and the technique of questionnaire were used to collect the empirical 
material. The research comprised 82 public family probation officers 
responsible for supervising minors. 

It follows from the analysis of the empirical research findings that most 
of the examined public probation officers possess relevant pedagogical 
education and substantial practice in the field. The basic source of their 
pedagogical experience is their former activity as teachers and educators at 
outside-school institutions. While carrying out the supervision, they 
experience difficulty cooperating with those put in their charge. They consider 
cooperation with institutions which provide aid to the child and the family to 
be particularly useful in their carrying out the duties. In order to raise their 
skills in the scope of organization of the rehabilitation process they make use 
of trainings organized by professional court-based probation officers, as well 
as of other educational offers; they also read pedagogical literature. 


