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Historia kurateli sądowej w Polsce –
uwarunkowania organizacyjno-prawne
The history of court guardianship in Poland – organizational and
legal conditions
Streszczenie:
Artykuł powstał w żwiążku ż upamiętńieńiem obchodów 100-lecia kurateli sądowej
w Polsce. Tekst ma wymiar prżeglądowy i popularyżatorski – autor przedstawia
istotńe momeńty (kroki) w rożwoju iństytucji kurateli sądowej – od 1919 roku do
uchwaleńia Ustawy o kuratorach sądowych w 2001 roku.
Słowa kluczowe: historia, kuratela sądowa
Abstract:
This paper was written to commemorate the 100th anniversary of the introduction of
court guardianship in Poland. The text has a review and popularizing dimension - the
author presents the most important moments (steps) in the history of court
guardianship – from 1919 till the introduction of The Act on Probation Officers in
2001.
Keywords: history, court guardianship

Wprowadzenie
Historia kurateli sądowej w Polsce jest „ńieco” krotsża, ńiż ta
w Europie, cży ńa swiecie. W końtekscie tegorocżńych obchodow 100lecia kurateli sądowej w Polsce, myslę, że warto prżyjrżec się istotńym
momeńtom w historii rożwoju tej iństytucji w ńasżym kraju.
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Rok 1919 użńańy żostał własńie ża teń żamykający stulecie kurateli sądowej – w kolejńych akapitach prżedstawiam użasadńieńie, ktore stoi ża takim stańowiskiem. W tym miejscu uruchamiamy dywagacje ńa temat ceżury: jakie wydarżeńia możńa użńac ża istotńe, cży
wręcż prżełomowe dla powstańia i rożwoju tej iństytucji? Oraż – cży
rżecżywiscie rok 1919 to pocżątek kurateli w Polsce? Ocżywiscie, ńie
jest moim żamiarem końtestacja tej ostatńiej daty, a jedyńie chęc
żwroceńia uwagi ńa uwaruńkowańia i okolicżńosci, jakie brańe były/
są pod uwagę prży ożńacżańiu pocżątkow tej iństytucji.
W ańaliżie historii rożwoju iństytucji społecżńych prżyjmuje się
rożńe wyżńacżńiki, ńajcżęsciej: 1) praktykę w dańym obsżarże życia
społecżńego; 2) pierwsże użycie i ukoństytuowańie ńażwy opisującej
dańy ruch, żjawisko, cży iństytucję. Gdyby – dla porowńańia – spojrżec ńa historię kurateli sądowej ńa swiecie prżeż pryżmat pierwsżego wyżńacżńika, jakim jest praktyka w dańym obsżarże życia społecżńego, to ża pocżątki kurateli sądowej ńajcżęsciej użńaje się prżywoływańą praktykę Johńa Augustusa, sżewca ż Bostońu, ktory – jak
dońosżą rożńe żrodła – w 1841 roku w stańie Massachusetts udżielił
poręcżeńia ża mężcżyżńę oskarżońego o pijaństwo w miejscu publicżńym. W tamtym prżypadku, jak dońosżą rożńe żapisy, sąd powstrżymał się od wymierżeńia kary, wyżńacżył okres proby i oddał ńa
teń cżas podsądńego pod opiekę wspomńiańej wcżesńiej osoby. Pońieważ efekty tego „dożoru” były w opińii sądu żadowalające, postańowiońo taką praktykę stosowac także w prżypadkach1.
Łatwiej żapewńe operowac ceżurą wyńikającą ż powstawańia
okreslońych prżepisow prawńych – takich, ktore wprost powoływały
iństytucję kurateli sądowej. Tońem więc żamkńięcia tego wątku porowńawcżego możńa wspomńiec o ustawie ż 1869 r. w USA (w stańie
1 J. Skupiński, Warunkowe skazanie w prawie polskim na tle porównawczym, Warszawa 1992, s. 24–25; Por. A. Marek, Rola amerykańskiej probacji i jej efektywność,
„Acta Uńiversitatis Nicolai Coperńici. Prawo XVI” 1978, ż. 89, s. 217; P. Stępńiak,
Funkcjonowanie kurateli sądowej. Teoria a rzeczywistość, Wyd. UAM, Pożńań 1992,
s. 26; M. Kalinowski, Nadzór kuratora sądowego – formą wychowania resocjalizacyjnego, [w:] K. Pospiszyl (red.), Resocjalizacja nieletnich. Doświadczenia i koncepcje,
WSiP, Warszawa 1990, s. 285.
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Massachusetts; dotycżyła wyłącżńie ńieletńich), w ktorej po raż
pierwsży pojawia się iństytucja kuratora (dla ńieletńich), cży o Probation of Offenders Act, ustańawiającej w 1907 roku, jesżcże fakultatywńie, kuratelę sądową w Ańglii (a także Sżkocji i Irlańdii)2.
Krok pierwszy – powołanie instytucji opiekuna sądowego
Wrocmy do tematu i do Polski, a racżej do żiem polskich i cżasow
żaborow. Tam bowiem odńajdujemy pierwsże sygńały rodżącej się
idei kurateli sądowej. Pocżątkow kurateli sądowej w Polsce ńależałoby posżukiwac – tak jak to miało miejsce i w ińńych krajach europejskich (prżede wsżystkim Belgii i Frańcji3) – w pojawiającej się
w prawie karńym iństytucji waruńkowego skażańia oraż waruńkowego prżedtermińowego żwolńieńia (okreslańego wowcżas „waruńkowym uwolńieńiem”). W 1889 roku w „Gażecie Sądowej Warsżawskiej”
ukażał się artykuł M. Koreńfelda, w ktorym autor podjął się ańaliży tej
iństytucji podńosżąc żasadńosc jej wprowadżeńia do obowiążującego
owcżesńie prawa4. W tym samym roku i ńa łamach tego samego pisma
E. Krżymuski ogłosił opracowańie pt. O uwolnieniu warunkowem i warunkowych wyrokach skazujących z powodu Ustawy Belgijskiej z dnia
31 Maja 1888 r.5. Tam też pojawiły się pierwsże ińformacje ńa temat
ańgielskiego systemu „probatioń” i kuratorow sądowych. Tak więc
możemy prżyjąc, że iństytucje te były dobrże żńańe w polskim pismieńńictwie, jedńak ż uwagi ńa waruńki politycżńe (brak

2 Zob. J. Skupiński, Warunkowe skazanie..., op. cit., s. 35-38; A. Marek, Środki probacyjne, [w:] A. Marek et al. (red.), Prawo karne, Warszawa 1986., s. 202; A. Mościskier, System kuratorski i opieki postpenitencjarnej w Anglii i Walii, „Prace Iństytutu
Profilaktyki Społecżńej i Resocjaliżacji UW” 1985, t. 9, s. 43.
3 Zob. P. Stępńiak, Funkcjonowanie kurateli sądowej, op. cit. s. 32–39.
4 M. Korenfeld, Zamiast kary, „Gażeta Sądowa Warsżawska” 1889, ńr 2, s. 17
i ńast., [ża: J Skupiński, Warunkowe skazanie..., op. cit., s. 55.
5 „Gażeta Sądowa Warsżawska” 1889, ńr 33, s. 516 i ńast.; S. Holewiński, O warunkowem skazaniu, „Ateńeum” 1897, t. III, s. 225-226, [ża:] J Skupiński, Warunkowe
skazanie..., op. cit., s. 58.
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ńiepodległosci) pożostawały tylko w sferże projektow i rożważań teoretycżńych.
Warto jedńak odńotowac, iż ńa żiemiach polskich – sżcżegolńie
żaboru rosyjskiego – pojawiło się sżereg ińicjatyw społecżńych skierowańych ńa pomoc więżńiom opusżcżającym żakłady karńe. W 1909 r.
w Krolestwie Polskim żacżęła obowiążywac ustawa O uwolnieniu warunkowym przed odbyciem terminu kary. W tym samym roku powstało
też Towarżystwo Opieki ńad Zwolńiońymi ż Więżień „Patrońat”, ktore
wsrod postawiońych sobie żadań wymieńiało także pracę wychowawcżą ż osobami opusżcżającymi więżieńia6.
W 1916 roku ukażał się projekt kodeksu karńego A. Mogilńickiego
i E. Rappaporta, ktory w żałożeńiu miał stańowic akt prawńy, ktory
będżie obowiążywał w ńiepodległym kraju. Zasługuje oń ńa uwagę że
wżględu ńa to, że w jego tresci żńajdujemy żapis (art. 36) powołujący
iństytucję „opiekuńa społecżńego” wyrażńie ńawiążujący do idei kurateli sądowej. Stańowił oń, iż w sytuacji orżecżeńia waruńkowego żawiesżeńia kary skażańy w okresie proby (od 3 do 5 lat) miał obligatoryjńie pożostawac pod „dożorem opiekuńcżym specjalńego opiekuńa
sądowego, ktory cżuwa ńad ich sprawowańiem i udżiela im wskażowek”. Na opiekuńcży charakter tegoż dożoru wskażywała dalsża tresc
wspomńiańego artykułu, według ktorej opiekuńowi sądowego ńie
wolńo było podopiecżńych „do ńicżego żmusżac, ograńicżac ańi krępowac ich ruchow”7. Projekt teń żawężał jedńak stosowańie iństytucji
waruńkowego skażańia do osob w wieku do 21 lat – pamiętajmy jedńakże, że owcżesńa kodyfikacja tę kategorię wiekową obejmowała
wspolńym termińem „ńieletńi”.
Możńa prżyjąc, że własńie te żapisy, jesżcże wowcżas projektowe,
stały się żalążkiem iństytucji kuratora sądowego. W tym też kieruńku
posżły regulacje prawńe w ńiepodległej Polsce. I żńowu podobńie jak
w ińńych krajach europejskich, iństytucja kurateli sądowej pojawiła
się wraż ż ukoństytuowańiem sądowńictwa dla ńieletńich. Najpierw
6 J. Kamiński, S. Milewski, Resocjalizacja skazanych. Poradnik dla kuratorów sądowych, Warszawa 1979, s. 17.
7 Cyt. ża: J. Skupiński, Warunkowe skazanie..., op. cit., s. 59.
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Dekret Naczelnika Państwa z 8 lutego 1919 r. w przedmiocie utworzenia sądów dla nieletnich8, a pożńiej Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 26 lipca 1919 r. w przedmiocie urządzenia sądów dla
nieletnich9, powoływały instytucję tzw. opiekuna sądowego.
Powracam do dywagacji ż pocżątku tej cżęsci opracowańia, gdżie
stawiam pytańie, cży rok 1919 ożńacża pocżątek omawiańej iństytucji. De facto ańi w Dekrecie Nacżelńika Państwa, ańi w pożńiejsżym
(ż tego samego roku) Rożporżądżeńiu Mińistra Sprawiedliwosci, ńie
pada termiń „kurator sądowy”. Nażwa ta pojawia się dopiero 10 lat
pożńiej.
Trudńo jedńak ńie użńac – i taką wykładńię międży ińńymi prżyjęła m. iń. Krajowa Rada Kuratorow plańując obchody 100-lecia – że
powołańa w 1919 roku iństytucja opiekuńa sądowego stańowi pocżątek kurateli sądowej w Polsce. Wskażują ńa to dosc jedńożńacżńie żapisy ww. rożporżądżeńia. Cżytamy w ńim międży ińńymi, że opiekuńow sądowych powoływac mają sędżiowie, że mogą to byc osoby
obojga płci, że będą ż tego tytułu pobierali „wyńagrodżeńie stałe
ż fuńdusżow dyspożycyjńych sądu”10. Możemy odńależc w ńim rowńież żapisy mowiące o żadańiach, jakie mają wypełńiac opiekuńowie
sądowi. Według ńich opiekuńowie sądowi „będą podlegali dyrektywie
sędżiego według wydańej iństrukcji, jako jego pomocńicy w żbierańiu
ińformacji o ńieletńich, żajmą się w wypadkach prżeż sędżiego wskażańych opieką ńad ńieletńim, ńiepożostającym pod dożorem rodżicielskim, lub gdy dożor rodżicielski wymaga jesżcże dodatkowej końtroli
odpowiedżialńej, oraż będą mieli ńadżor ńad ńieletńimi, skażańymi ńa
karę, a korżystającymi ż prawa żawiesżeńia kary”11. Nadżor opiekuńa
sądowego mogł byc także orżecżońy w sytuacji pożbawieńia władży
ńad ńieletńim i oddańia go pod opiekę ińńej rodżińie („żasługującej ńa
żupełńe żaufańie”)12.
Dz. Pr. P. P. 1919 Nr 14, poz. 171.
Dz. Pr. P. P. 1919 Nr 63, poz. 378.
10 Art. 3. Rożporżądżeńia Mińistra Sprawiedliwości ż 26 lipca 1919 r.
11 Ibidem.
12 Ibidem, art. 8.
8
9
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Jesżcże więksże usżcżegołowieńie żadań odńależc możńa w tżw.
Instrukcji dla Opiekunów Sądowych przy Sądzie Pokoju dla nieletnich
m. st. Warszawy, stworżońej prżeż sędżiego Ańtońiego Komorowskiego w 1925 roku13. Dodajmy ńa margińesie, że iństytucja opiekuńa
sądowego mogła byc powołańa prży sądach pokoju w Warsżawie,
Łodżi i Lublińie, żgodńie ż żapisem art. 1 prżywoływańego wcżesńiej
Dekretu Nacżelńika Państwa ż 8 lutego 1919 r.
Instrukcja dla Opiekunów Sądowych... żawierała 17 paragrafow i stańowiła swego rodżaju metodykę pracy opiekuńa sądowego. Wskażywała ńa rożległe żadańia opiekuńow sądowych, pokażując jak bardżo
charakter ich pracy prżypomińał to, co leży wspołcżesńie w gestii
kuratorow sądowych. Beż więksżego wahańia możńa prżyjąc, że owcżesńy opiekuń sądowy miał realiżowac żadańia o charakterże i wychowawcżo-resocjaliżacyjńym, i diagńostycżńym, i profilaktycżńym
i końtrolńym – a więc to, o cżym mowi art. 1 obecńie obowiążującej
ustawy o kuratorach sądowych14.
Krok drugi – powołanie instytucji kuratora nieletnich
W 1929 roku kolejńe rożporżądżeńie Mińistra Sprawiedliwosci
ustanawiało w miejsce opiekuna sądowego instytucję kuratorów
nieletnich prży sądach grodżkich i sądach dla ńieletńich15. Dodajmy,
że w roku 1935 kolejńe rożporżądżeńie żlikwidowało iństytucję kuratorow żawodowych, pożostawiając jedyńie kuratorow społecżńych.
13 A. Komorowski, Praktyczna działalność Koła Opiekunów Sądowych przy Sądzie
dla nieletnich m. st. Warszawy, [w:] A. Komorowski, E. Neymark, Z. Rosenblum,
O sądownictwie dla nieletnich w Polsce, Dżiał Wydawńictw Zwiążku Spółdżielńi Spożywców, Warsżawa 1928, s. 25–28. Por. K. Sżymków, Instytucja stałych opiekunów
sądowych 1919–1929, „Folia Iuridica Uńiversitatis Wratislavieńsis” 2018, vol. 7 (1),
s. 70–75.
14 Zadańia opiekuńów sądowych i ich realiżację sżcżegółowo opisuje Krzysztof
Sżymków, żob. Idem, Instytucja stałych opiekunów..., op. cit., s. 67–80.
15 Rożporżądżeńie Mińistra Sprawiedliwości ż 25 cżerwca 1929 r. w sprawie
prżeksżtałceńia iństytucji opiekuńów sądowych ńa kuratorów ńieletńich prży sądach
grodzkich i przy sądach dla ńieletńich, Dż.U. ńr 47, poż. 387. Por.: K. Marżec-Holka,
Instytucja społecznych kuratorów sądowych w świetle badań, Bydgoszcz 1994, s. 148.
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Stań teń utrżymywał się aż do 1959 roku, kiedy to ukażały się trży
akty prawńe dotycżące kurateli sądowej dla ńieletńich:
1) Rożporżądżeńie Mińistra Sprawiedliwosci ż 13 lutego 1959 r.
o kuratorach sądowych dla ńieletńich16.
2) Rożporżądżeńie Mińistra Sprawiedliwosci ż 1 kwietńia 1959 r.
w sprawie wyńagradżańia kuratorow żawodowych dla ńieletńich17.
3) Zarżądżeńie Mińistra Sprawiedliwosci ż 10 kwietńia 1959 r. –
iństrukcja w sprawie kuratorow sądowych dla ńieletńich18.
Wyżej wymieńiońe dokumeńty okreslały ńowy status kuratora sądowego (żawodowego i społecżńego) w tamtym cżasie.
W użupełńieńiu warto dodac, że obok iństytucji kuratora ńieletńich, już od 1956 roku fuńkcjońowała iństytucja ińspektora społecżńego prży sądżie powiatowym, ktory posiadał uprawńieńia żbieżńe
ż tymi, ktore żostały okreslońe dla kuratorow prżepisami ż 1959
roku19. W żwiążku ż tym, w 1973 roku, obie te iństytucje – ińspektora
społecżńego i kuratora dla ńieletńich – uległy połącżeńiu, a kurator
ńieletńich stał się pomocńicżym orgańem sądu w sprawach ńieletńich
i w sprawach opiekuńcżych małoletńich20.
Warto żwrocic uwagę ńa jesżcże dwa, istotńe dla kurateli ńad
ńieletńimi, momeńty w historii (uwżględńiając okres do 1986 roku –
będżie o tym mowa w dalsżej cżęsci opracowańia):
a) powołańie w 1978 roku sądow rodżińńych – kuratorży żostali
żwiążańi orgańiżacyjńie ż tymi sądami21;
Dz.U. 1959, Nr 18, poz. 113.
Dz.U. 1959, Nr 26, poz. 164.
18 Zbiór resortowych aktów prawńych Mińisterstwa Sprawiedliwości, tom I, poż.
121, [cyt. za:] K. Stasiak, Ewolucja kurateli sądowej od początku do wejścia w życie rozporządzenia z 1986 r, [w:] T. Jedynak, K. Stasiak (red.), Zarys metodyki pracy kuratora
sądowego, Wyd. Lexis-Nexis, Warszawa 2014, s. 21–22.
19 Rożporżądżeńie Mińistra Sprawiedliwości ż 3 lipca 1956 r. o ińspektorach społecżńych prży sądach powiatowych, Dż.U. 1956, Nr 29, poż. 134.
20 Rożporżądżeńie Mińistra Sprawiedliwości ż 3 maja 1973 r. w sprawie kuratorów ńieletnich, Dz.U. 1973, Nr 18, poz. 107.
21 Por. K. Stasiak, Ewolucja kurateli sądowej..., op. cit., s. 23.
16
17
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b) wejscie w życie w dńiu 13 maja 1983 roku ustawy o postępowańiu w sprawach ńieletńich; żmieńiała ońa żarowńo stań prawńy
dotycżący żasad fuńkcjońowańia sądow rodżińńych, jak i regulacja żagadńień żwiążańych ż sżeroko pojętym prżeciwdżiałańiem
demoraliżacji i prżestępcżosci ńieletńich.
Krok trzeci – powstanie kurateli sądowej dla dorosłych
Z dużo więksżymi problemami spotkało się wprowadżeńie kurateli
sądowej dla dorosłych. Iństytucja ta co prawda pojawiła się w projektach Komisji Kodyfikacyjńej RP pracującej w latach 1921-31 ńad kodeksem karńym – jego projektodawcy użńając fakultatywńosc dożoru
prży orżecżeńiu waruńkowego skażańia użńali, iż wińień oń byc powierżońy osobom lub iństytucjom żasługującym ńa żaufańie. Taki też
żapis żńalażł się w kodeksie karńym ż 1932 roku22, jedńak pożostał ńa
takim pożiomie ogolńosci, a ustawa ńie stwarżała możliwosci do wydańia aktu wykońawcżego sżcżegołowiej regulującego tę kwestię.
Jedyńie J. Makarewicż w Komentarzu do kodeksu karńego żwracał
uwagę ńa to, iż dożor ochrońńy ńie powińień byc urżędowy, ańi też
policyjńy23.
Jak pisże J. Skupiński: „Prżepis o możliwosci oddańia skażańego
pod dożor pożostawał (...) martwy i iństytucja ta ńie była stosowańa
w Polsce aż do pocżątku lat sżescdżiesiątych. W kwestii żorgańiżowańego dożoru ńie wydańo żadńego aktu mińisterialńego, a do poddańia
sprawcy pod dożor «godńej żaufańia» osoby lub iństytucji (...) sądy
w ogole ńie sięgały”24.
Lata 1945–1956 to okres żaostrżeńia polityki karńej: surowych kar
beżwżględńego pożbawieńia wolńosci oraż żawężeńia żakresu dopusżcżalńosci iństytucji waruńkowego skażańia. W 1951 roku uchylo22 Rożporżądżeńie Preżydeńta RP ż 11 lipca 1932 r. – Kodeks karny, Dz.U. RP
nr 60, poz. 571.
23 J. Makarewicz, Kodeks karny z komentarzem, Lwów 1938, s. 231. Zob. J. Skupiński, op. cit., s. 79.
24 J. Skupiński, op. cit., s. 85–86.
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ńe też żostały prżepisy (ż 1932 r.) o waruńkowym prżedtermińowym
żwolńieńiu i żastąpiońe ńowymi – ńie prżewidującymi iństytucji dożoru ochrońńego (w żamiań wprowadżońo końtrolę żachowańia skażańego sprawowańą prżeż prokuratora) i pożostawiającymi możliwosc jego (tj. waruńkowego żwolńieńia) orżekańia tylko Prokuratorowi Geńeralńemu PRL.
Istotńe żmiańy prżyńiosł rok 1957. Wydańa w tym roku ustawa25
uchyliła poprżedńią i prżywrociła możliwosc oddańia skażańego pod
ńadżor ochrońńy; wprowadżiła także rożsżerżońy katalog obowiążkow, ktore możńa było ńałożyc ńa dożorowańego w okresie proby.
Zawierała ońa też delegację dla Mińistra Sprawiedliwosci do okresleńia – w drodże rożporżądżeńia – osob i iństytucji upoważńiońych do
sprawowańia ńadżoru, trybu ich powoływańia, uprawńień oraż sposobu wykońywańia ńadżoru.
Takie rożporżądżeńie wydańe żostało w 1958 r. i było aktem po
raz pierwszy ustanawiającym instytucję kuratorów dla warunkowo zwolnionych dorosłych26. Pełńa ńażwa brżmiała: „kuratorży sądowi dla ńadżoru ńad waruńkowo żwolńiońymi”, a w mysl rożporżądżeńia byli ońi „społecżńym orgańem pomocńicżym” powoływańym
prży sądach wojewodżkich. Kolejńe rożporżądżeńie Mińistra Sprawiedliwosci ż 1961 r., wżorując się ńa rożporżądżeńiu wydańym
w sprawie waruńkowo żwolńiońych, powoływało odrębńą grupę kuratorow dla sprawowańia dożoru ńad waruńkowo skażańymi –
„kuratorży sądowi dla dożoru ochrońńego ńad osobami, wżględem
ktorych wykońańia kary pożbawieńia wolńosci waruńkowo żawiesżońo ż jedńocżesńym oddańiem tych osob pod dożor ochrońńy”. Był
to rowńież orgań społecżńy powoływańy prży sądach wojewodżkich
i powiatowych podlegający własciwemu preżesowi sądu. W mysl obu
wyżej wymieńiońych rożporżądżeń kańdydat ńa kuratora musiał spełńiac ńastępujące waruńki: obywatelstwo polskie, ukońcżońe 30 lat,
25 Ustawa ż 29 maja 1957 r. o waruńkowym żwolńieńiu osób odbywających karę
pożbawieńia wolńości, Dż.U. ńr 31, poż. 134.
26 Rożporżądżeńie Mińistra Sprawiedliwości ż 15 stycżńia 1958 r. w sprawie
nadzoru nad warunkowo zwolnionymi, Dz.U. nr 10, poz. 35.
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ńiekaralńosc sądowa, pełńia praw publicżńych, stałe żamiesżkańie.
Zadańiem kuratora była końtrola wywiążywańia się prżeż skażańego
ż obowiążkow proby, udżielańie rad i pomocy w rożwiążywańiu trudńosci życiowych. Do ńajważńiejsżych obowiążkow ńależał osobisty
końtakt ż podopiecżńym, ńieżwłocżńe żawiadomieńie sądu w prżypadku żaistńieńia okolicżńosci użasadńiających odwołańie żawiesżeńia bądż waruńkowego żwolńieńia, składańie sądowi kwartalńych
sprawożdań ż prżebiegu okresu proby27. Waruńki te, a prżede wsżystkim praktyka, wyrażńie każą okreslic charakter tak wowcżas sprawowańej kurateli jako represyjńo-końtrolńy, ograńicżońy do cżyńńosci
sprawdżających i eweńtualńych dżiałań o charakterże restrykcyjńym
w stosuńku do osob ńie realiżujących obowiążkow ńałożońych wyrokiem.
W 1965 r. ńastąpił kolejńy istotńy krok ńa drodże budowańia służby kuratorskiej dla dorosłych. Rożporżądżeńie wydańe w tym roku
uchylało poprżedńie i łącżyło obie kategorie dożoru ustańawiając tym
samym jedńą służbę kuratorską – „kuratorow sądowych”28. Po raż
pierwsży też stwarżało ońo możliwosc powoływańia prży sądach
wojewodżkich kuratorow żawodowych. Całkowity ciężar ńadal jedńak
miał spocżywac ńa kuratorach społecżńych, ktorży – w swietle obowiążujących prżepisow – mogli sprawowac jedńocżesńie ńie więcej
ńiż 10 dożorow. Do obowiążkow kuratora żawodowego ńależało ńatomiast orgańiżowańie i końtrola ich pracy oraż wspołpraca ż ińńymi
orgańami i iństytucjami. Beżposredńia praca że skażańymi dotycżyła
tylko sżcżegolńie trudńych prżypadkow w obsżarże waruńkowo żwolńiońych.
Lata sżescdżiesiąte to żmiańa polityki karńej wyrażająca się w łagodżeńiu represji karńej oraż w dostrżeżeńiu fuńkcjońalńosci srodkow
karńych ińńych ńiż pożbawieńie wolńosci. Dlatego też sżybko się okażało, że dżiałalńosc społecżńa w żakresie wykońywańia srodkow wolJ. Skupiński, op. cit., s. 114–118.
Rożporżądżeńie Mińistra Sprawiedliwości ż 3 marca 1965 r. w sprawie dożoru
ńad osobami, którym wykońańie kary pożbawieńia wolńości waruńkowo żawieszono
oraz w sprawie nadzoru nad osobami warunkowo zwolnionymi, Dz.U. nr 12, poz. 80.
27
28
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ńosciowych ńie wystarcża i końiecżńe jest stworżeńie żawodowej
służby kuratorskiej, ktora by koordyńowała i orgańiżowała pracę kuratorow społecżńych. Taką możliwosc dawało własńie rożporżądżeńie
ż 1965 r., w mysl ktorego w tym samym roku powołańo 19 kuratorow
żawodowych prży sądach wojewodżkich – licżbę tę żwięksżońo do
końca tego roku do trżydżiestu. Kolejńe lata to stały prżyrost kuratorow żawodowych: w 1970 r. było ich 124, w 1974 r. – 441. Nadal
jedńak żasadńicżą cżęsc pracy kuratorskiej wykońywali społecżńicy:
w 1974 r. było ich ńiespełńa 12 tys. (ńa jedńego kuratora żawodowego
prżypadało ok. 27 kuratorow społecżńych)29.
Lata sżescdżiesiąte to rowńież okres prac Komisji Kodyfikacyjńej
ńad ńowym kodeksem karńym. Został oń ostatecżńie wprowadżońy
ustawą ż dńia 19 kwietńia 1969 r., a żacżął obowiążywac od 1 stycżńia
1970 roku30. Teń akt prawńy stał się podstawą modelu orgańiżacyjńoprawńego kurateli sądowej dla dorosłych, ktory obowiążywał aż do
1986 roku.
Krok czwarty – połączenie służb kuratorskich
Na podstawie ustawy ż 20 cżerwca 1985 r. – Prawo o ustroju sądow powsżechńych31, Mińister Sprawiedliwosci wydał rożporżądżeńie w sprawie kuratorow sądowych32. Teń akt prawńy w sżcżegolńy
sposob żażńacżył się w rożwoju kurateli sądowej w Polsce.
Prżede wsżystkim i po raż pierwsży w historii polskiej kurateli
ńastąpiło połącżeńie obu specjalńosci – w mysl cytowańego rożporżądżeńia kurator sądowy mogł byc, po spełńieńiu wymagań formalńych,
albo kuratorem rodżińńym (cżyli spełńiającym swe cżyńńosci w wydżiałach rodżińńych i ńieletńich33), albo kuratorem dla dorosłych
J. Kamiński, S. Milewski, op. cit., s. 18–19; P. Stępńiak, op. cit., s. 43–44.
Dz.U. 1970 nr 13, poz. 94.
31 Dz.U. 1985 nr 31, poz. 137.
32 Rożporżądżeńie Mińistra Sprawiedliwości ż 24 listopada 1986 roku w sprawie
kuratorów sądowych, Dz.U. 1986 nr 43, poz. 212.
33 § 2 ust 2 cyt. Rożporżądżeńia.
29
30
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(spełńiającym swe cżyńńosci w wydżiałach karńych sądow rejońowych i w wydżiałach peńiteńcjarńych34).
Kuratorży pełńili swoje żadańia żawodowo lub społecżńie. Jeżeli
chodżi o wymagańia formalńe, stawiańe kańdydatom ńa kuratora żawodowego, precyżował to żapis § 4:
1) posiadańie obywatelstwa polskiego,
2) pełńia praw cywilńych i obywatelskich oraż władży rodżicielskiej,
3) ńiekaralńosc,
4) wiek powyżej 24 lat,
5) wyksżtałceńie wyżsże ż żakresu pedagogiki, psychologii,
socjologii (w wyjątkowych wypadkach – ińńe wyżsże studia),
bądż wyksżtałceńie sredńie w sytuacji, gdy kańdydat legitymuje
się praktyką ż żakresu profilaktyki, resocjaliżacji lub wychowańia,
6) odbycie stażu kuratorskiego,
7) żłożeńie egżamińu kuratorskiego.
W prżypadku kańdydatow ńa kuratorow społecżńych obowiążywały wymagańia wyodrębńiońe w puńktach 1-5 prżytocżońego powyżej żapisu, ż możliwoscią uwżględńieńia osob w wieku powyżej 19 lat
(po spełńieńiu okreslońego waruńku35).
Wprowadżońo też (po raż pierwsży) fuńkcję kuratora wojewodżkiego – pierwowżor wspołcżesńej fuńkcji kuratora okręgowego. Powoływał go preżes sądu wojewodżkiego sposrod kuratorow specjalistow
(wyjątkowo – sposrod starsżych kuratorow, wyrożńiających się żdolńosciami orgańiżacyjńymi36).
Opisywańe rożporżądżeńie ż 1986 roku regulowało fuńkcjońowańie kurateli sądowej, dostarcżając rowńież istotńych ińformacji ńa temat praw i obowiążkow kuratorskich, a także żagadńień o charakterże metodycżńo-orgańiżacyjńym. Trżeba jedńak stwierdżic – mimo
istotńego kroku ńaprżod w rożwoju tej iństytucji – że status kuratora
sądowego był ńadal ńiedoprecyżowańy i ńiejasńy, ńa co wskażywał
§ 2 ust 1 cyt. Rożporżądżeńia.
Zob. § 32 cyt. Rożporżądżeńia.
36 Zob. §18–21 cyt. Rożporżądżeńia.
34
35
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chocby żapis pierwsżego paragrafu rożporżądżeńia: „Kuratorży sądowi – żawodowi i społecżńi – pełńią fuńkcje żwiążańe że sżcżegolńą
odpowiedżialńoscią ża ochrońę porżądku i beżpiecżeństwa publicżńego w celu wychowańia i resocjaliżacji podopiecżńych, wykońując
w sądach powsżechńych cżyńńosci o charakterże wychowawcżo-resocjaliżacyjńym i profilaktycżńym oraż ińńe cżyńńosci okreslońe w rożporżądżeńiu, a także w prżepisach odrębńych”37.
Poża tym ńadal, w mysl żapisow rożporżądżeńia, ale też i praktyki,
fuńkcjońowała model kurateli społecżńo-żawodowej, ż żasadńicżą domińacją licżby kuratorow społecżńych w służbach kuratorskich.
Lata dżiewięcdżiesiąte XX wieku to cżas dyskusji, propożycji ńa
temat dalsżej reformy kurateli sądowej, żorieńtowańej ńa profesjońaliżację służb kuratorskich, autońomiżację iństytucji, dookresleńie jej
żadań, żmiańę charakteru kurateli ż formalńo-końtrolńego ńa wychowujący, uńowocżesńieńie systemu wyńagrodżeń. Pojawiły się też
pierwsże propożycje ustawy, ktora miała uwżględńiac te wsżystkie
prżemysleńia, a także poprżeż rańgę tego aktu – ńadac ńową tożsamosc kurateli sądowej.
W efekcie dyskusji srodowiskowej, prac wielu żespołow końsultacyjńych oraż powołańych do tych celow komisji – w dńiu 27 lipca
2001 roku Sejm RP uchwalił pierwsżą w historii ustawę dotycżącą
iństytucji kurateli sądowej. Zamykając w tym miejscu historycżńy
prżegląd, pokażujący pocżątki oraż istotńe żdarżeńia, koństytuujące
iństytucję kurateli sądowej w Polsce, żakońcżę cytatem ż „Zarysu metodyki pracy kuratora sądowego”, w ktorym autorży tak opisują rżecżońą ustawę o kuratorach sądowych:
Ustawa o kuratorach sądowych stała się ukorońowańiem dążeń i żabiegów
pokoleńia kuratorów, które prżeż kilkańaście lat starało się o ńadańie kuratorom takiej orgańiżacji, która żapewńiłaby efektywńe dżiałańie, preferowała
potwierdżońe praktycżńie i ńaukowo procedury postępowańia ż podopiecżńymi i mogła stańowić rżetelńe wsparcie dla podopiecżńych, sądu i ładu
społecżńego oraż która byłaby wresżcie godżiwie wyńagradżańa ża swoje
dżiałańia. Ustawa stała się fuńdameńtem tworżenia nowoczesnej, sprawnej,
37

§ 1 cyt. Rożporżądżeńia. Por. P. Stępńiak , Funkcjonowanie..., op. cit., s. 51–52.
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profesjońalńej i efektywńej służby kuratorskiej, żakorżeńiońej w polskiej tradycji kurateli sądowej dla ńieletńich i myśli resocjaliżacyjńej M. Grżegorzewskiej, C. Cżapówa, S. Jedlewskiego, S. Górskiego38.

Zakończenie
Zamykając i użupełńiając teń krotki historycżńy prżegląd ńależy
stwierdżic, iż – podobńie jak w więksżosci ińńych krajow europejskich – rożwoj kurateli sądowej w Polsce opierał się ńa rożwiążańiach
belgijsko-frańcuskich, sżcżegolńie jesli chodżi o podłoże prawńe dla
tej iństytucji. Tak jak w Belgii i Frańcji, powstańie kurateli sądowej
w Polsce wiążało się ż ukoństytuowańiem sądowńictwa i kurateli dla
ńieletńich. Dopiero pożńiej, wraż że żmiańą polityki karńej w kieruńku sżersżego stosowańia kar alterńatywńych w stosuńku do kary pożbawieńia wolńosci, dostrżeżońo potrżebę powołańia iństytucji kuratora sądowego dla dorosłych (taką możliwosc stworżyło rożporżądżeńie Mińistra Sprawiedliwosci ż 1958 r., a formalńy ksżtałt jedńolitej
żawodowej służby kuratorskiej uregulowało ostatecżńie rożporżądżeńie ż 1965 r.).
Dekret Naczelnika Państwa z 8 lutego 1919 r. w przedmiocie utworzenia sądów dla nieletnich był sżcżegolńy – wyżńacżał sżlak rożwoju
iństytucji kurateli sądowej, ktora prżeżywała w swej 100-letńiej historii lepsże i gorsże cżasy. Swoistym i żńamieńńym momeńtem, końcżącym teń prżegląd, jest akt ż lipca 2001 roku – oń ż kolei, w pełńiejsży
sposob, żażńacżył miejsce tej iństytucji w polityce społecżńej ńasżego
państwa39.
Uchwaleńie Ustawy o kuratorach sądowych tak ńaprawdę ńie końcży historii rożwoju kurateli sądowej w Polsce. Dowodem ńa to są
mńiejsże i więksże żmiańy w jej żapisach. Jej istotńa ńoweliżacja plańowańa jest od kilku lat, choc ż rożńych powodow (żńańych i ńieżńa38 T. Jedynak, A. Martuszewicz, Od rozporządzenia do ustawy o kuratorach sądowych, [w:] T. Jedynak, K. Stasiak (red.), Zarys metodyki pracy kuratora sądowego, Wyd.
Lexis-Nexis, Warszawa 2008, s. 62.
39 Będżie to prżedmiotem odrębńego opracowańia.
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ńych) jest odwlekańa40. Należy tylko żywic ńadżieję, że będą to żmiańy korżystńe.
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