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Opublikowana przez Ofi cynę Wydawniczą AFM monografi a pani doktor Beaty 
Zinkiewicz to ważna pozycja na temat roli rodzinnego kuratora sądowego w ob-
szarze profi laktyki – w percepcji samych kuratorów – stanowiąca istotny wkład 
do dyskusji na temat doskonalenia pracy kuratorskiej oraz skutków wprowadzo-
nych regulacji prawnych w obszarze kurateli sadowej. Najogólniej rzecz ujmując 
opracowanie składa się z trzech części: teoretycznej, metodologicznej i empi-
rycznej. W części teoretycznej zaprezentowano kluczowe zagadnienia związa-
ne z funkcjonowaniem rodzinnych kuratorów sądowych w Polsce w kontekście 
współczesnych tendencji w profi laktyce. Zdecydowanie najwięcej miejsca po-
święcono charakterystyce zasad i prewencyjno-resocjalizacyjnych metod pracy 
kuratora. W części metodologicznej i empirycznej – oprócz opisu metodologicz-
nych podstaw badań – dokonano prezentacji i ilościowo-jakościowej analizy 
wyników badań własnych autorki, przeprowadzonych na przełomie 2012 i 2013 
roku w 33 okręgach sądowych w Polsce, w grupie złożonej z nieco ponad 1000 
kuratorów. 

Monografi a składa się z 7 rozdziałów, poprzedzonych wprowadzeniem 
i zakończonych podsumowaniem, obszerną bibliografi ą, zawierającą pozycje 
zwarte oraz artykuły, aneksem, gdzie zamieszczono kwestionariusz ankiety dla 
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rodzinnych kuratorów sądowych i kwestionariusz wywiadu z kuratorem okręgo-
wym oraz streszczeniem w języku polskim i angielskim. 

W rozdziale pierwszym – Kuratela sądowa w ujęciu prawnym i teoretycz-
nym, autorka poddaje analizie powstanie i ewolucję kurateli sądowej w Polsce 
oraz aktualne podstawy prawne, które określają rolę oraz zadania rodzinnego 
kuratora sądowego.

W rozdziale drugim, Instytucja kuratora sądowego we współczesnym 
systemie profi laktyki społecznej, skoncentrowano się na pojęciu i ogólnych za-
łożeniach profi laktyki, poziomach, strategiach, modelach i projektach profi lak-
tycznych oraz możliwościach wykorzystania działań profi laktycznych w pracy 
kuratorskiej. 

W rozdziale trzecim, Profi laktyczny charakter metod stosowanych w pra-
cy kuratora rodzinnego, przedstawiono trzy zasadnicze sposoby oddziaływania 
kuratora w środowisku otwartym: pracę z indywidualnym przypadkiem, pracę 
z grupą wychowanków na terenie ośrodków kuratorskich oraz pracę ze środowi-
skiem podopiecznych ze szczególnym uwzględnieniem prewencyjnego kontek-
stu pracy kuratora. Ponadto autorka zajmuje się tutaj zagadnieniem skutecznego 
oddziaływania resocjalizacyjnego, odwołując się przede wszystkim do prac ta-
kich znawców przedmiotu jak: A. Węgliński, R. Opora, M. Sztuka.

Rozdział czwarty, Założenia metodologiczne badań własnych, zawiera 
teoretyczne podstawy projektu badawczego ze szczególnym uwzględnieniem 
obecnie popularnej na gruncie profi laktyki koncepcji resilience, dane na temat 
teoretycznego i praktycznego celu badań, główny problem badawczy złożony 
z dwóch pytań, 11 pytań-problemów szczegółowych oraz opis zmiennych (za-
leżnych i niezależnych). Najogólniej rzecz ujmując główny problem badawczy 
został sformułowany w postaci dwóch pytań: 1. Jakie oddziaływania profi lak-
tyczne (wykraczające poza czynności kontrolno-interwencyjne) podejmują kura-
torzy w pracy z powierzonymi im przez sąd osobami nadzorowanymi? 2. Jakie są 
uwarunkowania działalności profi laktycznej kuratora?

Ponadto zamieszczono tutaj wykaz wykorzystanych metod, technik i na-
rzędzi badawczych oraz charakterystykę terenu i organizację badań, a także do-
konano uzasadnienia wyboru metod statystycznych. I tak, w badaniach posłu-
żono się metodą sondażu diagnostycznego, techniką ankiety, wywiadu i analizy 
dokumentów, przeprowadzono badania pilotażowe i właściwe, a w analizie ze-
branego materiału empirycznego zastosowano przede wszystkim takie techniki 
statystyczne jak: testy istotności, testy korelacji oraz analizę wariancji. Ponadto 
w rozdziale tym zaprezentowano charakterystykę społeczno-demografi czną 1007 
badanych (428 kuratorów zawodowych i 579 kuratorów społecznych z terenu 
całej Polski – 33 okręgów sądowych). 

Rozdział piąty, Miejsce kuratora rodzinnego w systemie profi laktyki w per-
cepcji badanych, zakończony wnioskami, koncentruje się na analizie następu-
jących problemów: rozumieniu profi laktyki w odniesieniu do pełnionej funkcji 
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kuratora, rozumieniu działalności profi laktycznej w zależności od płci i stażu 
pracy kuratora, deklarowanej ocenie poziomu własnej wiedzy i wiedzy innych 
kuratorów na temat współczesnych rozwiązań w profi laktyce (oprócz danych 
liczbowych przedstawionych w tabelach walorem tej części pracy jest prezenta-
cja przykładowych wypowiedzi badanych kuratorów), ocenie poziomu wiedzy 
w zależności od stażu pracy, ocenie własnej pozycji kuratora w rozwiązywaniu 
problemów społeczności lokalnej, współpracy kuratorów rodzinnych z lokalny-
mi instytucjami z oceną jakości tej współpracy, współpracy z innymi podmiotami 
(np. stowarzyszenia, fundacje, ośrodki kościelne) oraz udziału kuratorów w pra-
cach zespołów interdyscyplinarnych.

W rozdziale szóstym zatytułowanym: Działalność profi laktyczna kura-
torów rodzinnych w Polsce, zakończonym wnioskami, autorka zaprezentowała 
wyniki badań z zakresu: zaangażowania kuratorów rodzinnych w lokalne przed-
sięwzięcia profi laktyczne oraz działań w obszarze: zdrowie, relacje rodzinne, 
edukacja, praca, rozwój osobowości, podejmowanych działań profi laktycznych 
w zawiązku z rodzajem kurateli i płcią kuratorów; oceny własnej pozycji w sys-
temie profi laktyki; wykorzystywania kontraktów wychowawczych przez kurato-
rów; działalności profi laktycznej kuratorów w ośrodkach kuratorskich. Oprócz 
danych liczbowych przedstawionych w tabelach również tej części opracowania 
zamieszczono przykładowe wypowiedzi badanych kuratorów.

W siódmym rozdziale, Efektywność pracy profi laktycznej rodzinnych ku-
ratorów sądowych i jej wybrane uwarunkowania, autorka udziela odpowiedzi 
na następujące pytania: Jakie problemy społeczne dominują w poszczególnych 
okręgach sądowych? Oraz jakie przeszkody zarówno o subiektywnym, jak 
i obiektywnym charakterze spotykają w pracy codziennej kuratorzy? Ponadto 
zaprezentowano tutaj opinie na temat oceny zarówno skuteczności oddziaływań 
profi laktycznych kuratorów oraz oceny tej skuteczności w zestawieniu z działa-
niami w obszarach: zdrowie, relacje w rodzinie, edukacja, praca, rozwój osobo-
wości, jak i kryteriów i wskaźników ewaluacji. W rozdziale tym także zaprezen-
towano przykładowe wypowiedzi badanych kuratorów. 

Monografi ę kończy obszerne podsumowanie zawierające streszczenie wy-
ników badań empirycznych, ich interpretację i wynikające z nich wnioski oraz 
postulaty dotyczące usprawnienia funkcjonowania instytucji kuratora sadowego. 

Podsumowując można stwierdzić, że na szczególną uwagę zasługuje na-
stępujący walor recenzowanej monografi i: autorce udało się bowiem pokazać 
trudne i złożone problemy w sposób przejrzysty oraz spójnie połączyć wiele wąt-
ków ważnych dla zrozumienia pracy kuratora rodzinnego i jej profi laktycznego 
wymiaru. W takim kontekście monografi ę można polecić szerokiemu gronu czy-
telników: od specjalistów różnych dziedzin, zarówno teoretyków jak i praktyków 
– pedagogów, ze szczególnym uwzględnieniem pedagogów resocjalizacyjnych, 
pracowników socjalnych, psychologów, socjologów, polityków społecznych, 
a przede wszystkim osób zajmujących zawodowo i społecznie kuratelą oraz sę-
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dziów. Monografi a ta stanowi także doskonałą pomoc dydaktyczną dla studentów 
kierunków społecznych i humanistycznych. 


