PROTOKÓŁ Z WIZYTY CZŁONKA WIELKOPOLSKIEGO STOWARZYSZENIA
KURATORÓW ZAWODOWYCH W DEPARTAMENCIE NADZORÓW I
KOREKCJI HRABSTWA BEXAR W STANIE TEXAS – STANY ZJEDNOCZONE

Sporządził Kurator Zawodowy
Sądu Rejonowego w Poznaniu
Anna Kosterkiewicz-Kwiatkowska

Teksas (ang. Texas) - stan w południowej części Stanów
Zjednoczonych, położony na wybrzeżu Zatoki Meksykańskiej,
sąsiadujący ze stanami Luizjana i Arkansas na wschodzie, stanem
Oklahoma na północy i Nowym Meksykiem na zachodzie. Na
południowym zachodzie graniczy z Meksykiem.
Powierzchnia: 691 tys. km2.
Zaludnienie: 22 mln mieszkańców (2003).
Gęstość zaludnienia: ok. 31/km2
Stolica: Austin (345,5 tys. mieszkańców, 1990).
Większe miasta:
-

Houston (1,7 mln, 1994),

-

Dallas (1 mln, 1994),

-

San Antonio (966 tys., 1994),

Ok. 12% ludności stanowią Murzyni i ok. 11% Meksykanie.
Warunki naturalne:
Powierzchnia wyżynno-górska. Na północy i zachodzie Wyżyna Edwardsa i równina Llano
Estacado, na południowym zachodzie obszar górzysty (najwyższy szczyt Teksasu Guadalupe, 2667 m n.p.m.), na południowym wschodzie fragment rozległej Niziny
Zatokowej. Klimat podzwrotnikowy, na wschodzie wilgotny, z sumami rocznymi opadów
powyżej 1100 mm, na zachodzie i północy suchy, z opadami rocznymi do 200 mm.
Główne rzeki: Rio Grande z dopływem Pecos, Colorado i Brazos. Nad Rio Grande park
narodowy Big Bend. Na południowym zachodzie roślinność półpustynna, w północnej
i centralnej części stanu prerie, na północnym wschodzie lasy liściaste.
Historia:
W 1519 r. na tereny Teksasu zamieszkane przez Indian przybyli Hiszpanie, którzy w latach
80. XVII w. rozpoczęli zakładanie osad. W 1731 r. powstało miasto San Antonio. Od 1800 r.
na tereny Teksasu napływali osadnicy z USA. W 1821 r. Teksas wszedł w skład
niepodległego Meksyku. Amerykańska akcja osadnicza zyskała w 1821 r. aprobatę rządu
meksykańskiego. W czasach prezydentury Antonio de Santa Anny (od 1833 r. z przerwami do
1855 r.) zahamowano ten proces i ograniczono szeroką dotychczas autonomię Teksasu, co
doprowadziło w 1835 r. do wybuchu powstania, którego uczestnicy proklamowali w 1836 r.
niepodległość Teksasu i utworzenie Republiki Teksasu (Lone Star Republic). Po
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początkowych klęskach (kapitulacja Alamo, 6 marca 1836 r.), w bitwie nad rzeką San Jacinto
(21 kwietnia 1836 r.) powstańcy odnieśli rozstrzygające zwycięstwo (do niewoli dostał się
m.in. prezydent Santa Anna).
Większość mieszkańców Republiki Teksasu opowiadała się za połączeniem z USA, które
dokonało się w 1845, gdy Teksas jako 28. stan wszedł w skład Unii. Zjednoczenie wywołało
sprzeciw Meksyku i stało się przyczyną wybuchu wojny amerykańsko-meksykańskiej 18461848. Podczas wojny secesyjnej (1861-1865) Teksas opowiedział się po stronie konfederatów
(Południa). W 1870 ponownie przyjęty do Unii. W początku XX w. rozpoczęto eksploatację
złóż ropy naftowej (m.in. w Spindletop koło Beaumont, 1901) i budowę nowoczesnego
przemysłu, którego rozwój nastąpił zwłaszcza po II wojnie światowej.
Gospodarka:
Gospodarka oparta na rolnictwie, głównie hodowli bydła (pierwsze miejsce w USA pod
względem pogłowia) oraz górnictwie (eksploatacja ropy naftowej). Uprawia się m.in.:
bawełnę, sorgo, pszenicę, ryż, kukurydzę, orzeszki ziemne. Bogate złoża ropy naftowej (ok.
30% wydobycia krajowego), siarki (50%) oraz grafitu, magnezu, soli kamiennej, barytu, rud
żelaza. Liczne elektrownie cieplne (1. miejsce w kraju), rurociągi i gazociągi. Zakłady
przemysłu maszynowego, lotniczego, samochodowego, chemicznego, petrochemicznego,
spożywczego, odzieżowego, elektrotechnicznego, produkcji broni. Rozwinięte usługi i handel
(stanowe targi w Dallas). W Huston ośrodek lotów kosmicznych (NASA).
Hrabstwo Bexar (Teksas), (angl. Bexar County) - hrabstwo w USA, w
stanie Teksas. W roku 2000 miało 1.392.931 mieszkańców. Stolicą
hrabstwa jest San Antonio . Hrabstwo Bexar zostało utworzone w 1858
i było jednym z 23 oryginalnych hrabstw, z których inne hrabstwa
powstały.
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San Antonio - miasto w USA, w stanie Teksas, na skraju Wyżyny Edwardsa. 966 tys.
Mieszkańców.
Historia: założone 1718 r. przez Hiszpanów jako
fort przy szlaku z Teksasu do francuskiej
Luizjany. Przy forcie powstała misja Alamo.
W 1791 r. z trzech istniejących osad pozostała
San Antonio de Béjar, która w 1809 r. otrzymała
prawa miejskie. Podczas próby secesji Teksasu
w 1836 r. wojska meksykańskie generała Santa
Anny wymordowały załogę broniącą miasta
(tzw. rzeź w Alamo). W 1846 r. włączone do USA
Gospodarka: Ośrodek handlowy regionu przemysłowo-rolniczego. Zakłady przemysłu
spożywczego (mięsnego), włókienniczego, odzieżowego, maszynowego, poligraficznego,
petrochemicznego (rafinerie ropy naftowej). Ważny węzeł komunikacyjny. 4 Uniwersytety.
Wojskowa baza lotnicza. Ośrodek turystyczny (źródła mineralne). W pobliżu eksploatacja
ropy naftowej i gazu ziemnego.
Flaga San Antonio:
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Wizyta polskiego przedstawiciela w hrabstwie Bemar w mieście

San Antonio

obejmowała termin od 19.04. do 29.04.2007r. W tym czasie kurator miał okazję zapoznać się
z ze strukturą Departamentu Nadzorów i Korekcji oraz najistotniejszymi aspektami pracy
kuratorów w Stanie Texas. Nieoceniona była wizyta i obserwacja działalności instytucji
Community Corrections Facilities, współpracujących z Departamentem w ramach opieki nad
skazanymi przejawiającymi problemy psychiczne oraz terapii osób skazanych z uzależnienia
od narkotyków w środowisku zamkniętym. Program pracy ze skazanymi i dalsza terapia
kontynuowana jest po opuszczeniu przez skazanych ośrodka zamkniętego; proces ten jest
nadzorowany przez kuratorów z Departamentu stacjonujących w tym samym budynku
w którym prowadzona jest korekta. Oba projekty są unikatowe w skali kraju i stanowią
programy pilotażowe. Ich wprowadzenie w życie wymagało wiele wysiłku nie tylko ze strony
organizacyjnej lecz także w kwestii zdobycia funduszy pochodzących bezpośrednio z budżetu
stanowego. Kolejnym, bogatym doświadczeniem było uczestnictwo w posiedzeniu Sądu
orzekającego tylko i wyłącznie w sprawach związanych z narkotykami, a w szczególności
nadzorującemu zachowanie skazanych w warunkach probacji. W ramach działalności tego
Sądu (Drug Court), współpracują ze sobą Sędziowie, kuratorzy i terapeuci działający na
terenie w/w instytucji, oraz pracownicy socjalni podejmujący kroki w terenie na którym
mieszka skazany. Dwa razy w tygodniu organizowane są spotkania wszystkich
przedstawicieli w celu podjęcia decyzji co do dalszego charakteru pracy ze skazanym. Na
podstawie wypadkowej opinii kolejnych osób prowadzących skazanego, Sąd podejmuje
decyzję, czy podopieczny może kontynuować terapię w warunkach wolnościowych, czy
należy go np. oddać pod opiekę w środowisku zamkniętym. Na posiedzeniach Sądu obecni są
również skazani, którzy kontynuując terapię przechodzą do kolejnych jej etapów. Sędzia,
w ramach

aprobaty

wręcza

im

podpisany

własnoręcznie

certyfikat

ukończenia

poszczególnego poziomu terapii. Fakt ten stanowi element mobilizujący skazanego do
wytrwania w abstynencji narkotykowej.
Należy wspomnieć o krótkiej, lecz bardzo ciekawej wizycie w siedzibie kuratorów
nadzorujących skazanych za złamanie prawa federalnego (Federal Probation), która stanowi
odrębną gałąź kurateli podlegającą pod Stanowe Biuro
Probacji;
najbardziej

jest

to

grupa

zaawansowaną

pracowników
selekcję

przechodząca

przydatności

do

wykonywania obowiązków nie tylko pod kątem posiadanej
wiedzy lecz także doświadczenia i umiejętności. Kuratorzy
ci często prowadzą nadzory nad skazanymi w tzw. białych
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kołnierzykach za popełnienie przestępstw takich jak malwersacje, mobbing czy oszustwa
podatkowe. Z uwagi na wysokie niebezpieczeństwo pracy a także elitarność jest to grupa
najlepiej zarabiających kuratorów.
Również odrębną grupę stanowią kuratorzy pracujący ze skazanymi przebywającymi
na zwolnieniach warunkowych. W ramach zapoznawania się z zasadami działania tego
departamentu, kurator odwiedził San Antonio Metro
Parole Complex. Jest to budynek, w którym oprócz
siedziby kuratorów nadzorujących w/w skazanych
znajdują się siedziby innych służb, dla których
priorytetem jest praca ze skazanym nastawiona na
ponowne wdrożenie go do życia w społeczeństwie.
Wymienić tu należy filię biura pośrednictwa pracy
(Alamo Work Source), ambulatorium zatrudniające
pracownika medycznego służące do wykonywania na miejscu testów na obecność
narkotyków czy alkoholu, nauczycieli prowadzących programy edukacyjne na poziomie szkół
gimnazjalnych oraz średnich (skazani mogą kształcić się tu bezpłatnie), dodatkowo
w kompleksie znajdują się odpowiednio przystosowane sale, w których prowadzone są
spotkania grup terapeutycznych prowadzone przez psychologów i pracowników socjalnych.
Poszczególna komórka jest zobowiązana do ścisłej współpracy z kuratorem, polegającej na
cotygodniowych spotkaniach wszystkich pracowników mających kontakt z danym
przypadkiem, które służą korekcie planu pracy ze skazanym a także przedstawieniu oceny
aktywności skazanego na danym polu.

Ambulatorium, w którym wykonuje się testy na obecność środków odurzających.
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Sala przystosowana do prowadzenia spotkań i terapii grupowych

Pokój należący do biura pośrednictwa pracy
Wobec skazanych starających się o warunkowe zwolnienie Sąd może orzec nadzór
elektroniczny, który jest koordynowany przez wyodrębnioną grupę kuratorów. Praca
z monitoringiem elektronicznym jest podobna dla wszystkich grup kuratorów korzystających
z systemów komputerowych i sprzętu zabezpieczającego typu bransolety czy nadajnik.
W ramach działalności kompleksu prowadzony jest specjalny, pilotażowy program
współpracy z więźniami oczekującymi na warunkowe zwolnienie. Program, który wcielony
został do wykonania w USA po raz pierwszy, prowadzony jest w środowisku zamkniętym
przez 18 miesięcy i nastawiony na reintegrację skazanych ze społeczeństwem po opuszczeniu
zakładu karnego. W tym celu osadzeni korzystają z wielu rodzajów aktywności
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przygotowanych przez kuratorów we współpracy z pracownikami socjalnymi i biura
pośrednictwa pracy.
Do niezapomnianych należała wizyta w stolicy Texasu - mieście Austin, gdzie
kurator dostąpił zaszczytu uczestniczenia w posiedzeniu Senatu Stanowego odbywającego się
na Capitolu, a także został osobiście przedstawiony innym senatorom przez Senatora
Stanowego Johna Whithmire’a (na zdjęciu)
zasiadającego w Senacie Stanów Zjednoczonych,
który poświęcił swój czas na krótką rozmowę
z przedstawicielem polskiej kurateli. Pan Senator
działający w Stanie Texas na rzecz poprawy
szeroko pojętej probacji i reintegracji skazanych
wyraził

podziw

dla

polskiego

systemu

resocjalizacji oraz polskich rozwiązań w tej
kwestii. Kurator miał także okazję krótko
przedstawić ideę programu wymiany kadry
kuratorskiej

przed

prezydium

komisji

przyznającej fundusze na rzecz probacji, w tym
również hrabstwa Bexar. Członkowie Komisji
okazali żywe zainteresowanie pracą kuratorów
w Polsce a także ideą resocjalizacji skazanych zarówno w warunkach izolacji więziennej jak
i środowisku wolnościowym.
W ramach dzielenia się doświadczeniami, kurator miał okazję wystąpić przed
studentami z Uniwersytetu w San Antonio (UTSA). Wykład prowadzony był ze studentami
z Wydziału CRIMINAL JUSTICE, którzy po ukończeniu studiów mają szansę pracować
także jako kuratorzy. Młodzież chętnie uczestniczyła w dyskusji dotyczącej charakteru pracy
kuratora, a w szczególności w kwestiach związanych z szerokim wachlarzem spraw
prowadzonych w Polsce przez każdego z
kuratorów (w USA bowiem kuratorzy, o
czym mowa w dalszej części protokołu,
podzieleni są na specjalistyczne grupy).
Również z dużą ciekawością studenci
przyjęli prezentację dotyczącą działalności
na terenie naszego kraju Sądów 24godzinnych oraz zasad ich działania, a także
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charakterystykę pracy ze skazanymi na terenie zakładów karnych (tu kurator wspomniał
o istnieniu systemów odbywania kary, programach resocjalizacyjnych tworzonych przez
wychowawców więziennych, roli kuratorów w systemie więziennym).

STRUKTURA DEPARTAMENTU NADZORÓW I KOREKCJI W HRABSTWIE
BEXAR W STANIE TEXAS (Bexar County Community Supervision and Corrections
Department)
Director
Mr. Bill Fitzgerald
Human

Finance

Facilities

Deputy

resources Lawyer

Special

2 osoby

Units

Odpowiedzialny za współpracę kuratorów z Sądami

2 osoby

skazującymi za wykroczenia oraz Sądami skazującymi za

2 osoby

Mr. Paul Kosierowski

popełnienie przestępstw
9 Sądów orzekających za

10 Sądów orzekających

popełnienie wykroczeń

za popełnienie

(Misdemeanor Court)

przestępstw
(Felony Court)

Kadra zarządzająca,
którą zawiaduje zastępca szefa departamentu, stacjonująca
w biurach należących do Departamentu Nadzorów i
Korekcji
5 managerów

10 managerów

współpracujących z Sądem

współpracujących z

orzekającym za popełnienie

Sądem orzekającym za

wykroczeń

popełnienie przestępstw

Kadra ta jest odpowiedzialna za:
1. Organizację pracy kuratorów
2. Przydzielanie akt spraw kuratorom
3. Kontrolą wszystkich raportów składanych przez kuratorów do Sądów
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4. Niesienie pomocy kuratorom w rozwiązywaniu szczególnie skomplikowanych
przypadków nadzoru na skazanymi
5. Oceną pracy wszystkich pracowników, w tym także administracyjnych
6. Informowanie na bieżąco i składanie szczegółowych raportów z groźnych incydentów
powodowanych przez skazanych objętych probacją (critical incidents events)
Dalej plasują się wszystkie wydziały i grupy kuratorów prowadzące probację oraz
dozory. Wydziały kuratorów są przypisane do poszczególnych rodzajów Sądów. Należy
wspomnieć, iż Departament nadzoruje skazanych za złamanie prawa hrabstwa i prawa
stanowego.
Wyszczególnić można 2 wydziały kuratorów:
Wydział kuratorów prowadzących sprawy

Wydział kuratorów prowadzących probację i

osób skazanych za popełnienie wykroczeń

dozory nad skazanymi za popełnienie
przestępstw

Misdemeanor Probation Officers Division

Adult Probation Officers Division

Wyróżnia się 3 grupy kuratorów

Wyróżnia się 10 wydziałów kuratorów

1. prowadzących probację

1. FIST Unit

2. prowadzących karę ograniczenia

2. PSI Unit

wolności
3. prowadzących monitoring elektroniczny

3. MIC Unit
4. YOP Unit
5. SATF After Care
6. Sex Offender Unit
7. Gang Unit
8. Drug Court
9. IC Unit
10. ELM
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Misdemeanor Division
Kuratorzy ci prowadzą probację nad skazanymi za popełnienie wykroczeń.
W myśl prawa stanu Texas, wykroczeniami są np.
- posiadanie marihuany,
- prowadzenie pojazdu mechanicznego bez posiadanych uprawnień,
- drobna kradzież artykułów w sklepie,
-

wprowadzenie w błąd organów Policji (np. fałszywy telefon o podłożeniu bomby)

-

prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu

-

włamanie do domu czy samochodu

-

prowokowanie do bójki na ulicy

-

czynna napaść
Kuratorzy prowadzą średnio 140 spraw. Nadzorujący wykonywanie kary

ograniczenia wolności ok. 150, zaś monitoring elektroniczny nadzorowany jest przez jednego
kuratora w ilości 90 spraw.
Okres poddania sprawcy próbie w przypadku nadzoru jest nie dłuższy niż 2 lata, przy
nadzwyczajnym obostrzeniu 5lat. Monitoring elektroniczny nie jest obwarowany ramami
czasowymi, stąd też zdarzają się przypadki skazania na tę formę środka wolnościowego na lat
15, jednak średni okres stosowania tego rodzaju kontroli trwa 3 - 4 lata. Zdarza się, iż Sąd
w wyroku łączy środki probacyjne; np. nadzór z obowiązkiem wykonania prac w ramach kary
ograniczenia wolności.
Sposób nadzorowania skazanych polega głównie na spotkaniach odbywających się
w biurze kuratora. Pierwszy kontakt ze skazanym następuje w tym samym dniu, w którym
zapadł wyrok. Sąd (Misdemeanor Court), kieruje skazanego do recepcji biura kuratorów,
gdzie zakłada się kartotekę (dane osobowe, sporządza się zdjęcie skazanego załączane do
teczki), oraz przekazuje wezwanie na rozmowę z kuratorem w celu przedstawienia
skazanemu praw i obowiązków osoby znajdującej się pod nadzorem. W tym czasie też wyrok
z Sądu przekazywany jest do biura kuratorów i załączany do akt. Kurator przed spotkaniem ze
skazanym otrzymuje skompletowane akta, wraz z pełnym wydrukiem kartoteki karnej
skazanego. Kurator w ramach pierwszej rozmowy wyjaśnia skazanemu zasady pozytywnego
wypełniania treści wyroku; przedstawia katalog praw, który skazany własnoręcznie podpisuje.
Katalog ten jest sporządzany na sali sądowej, po orzeczeniu przez Sąd wyroku
i własnoręcznie podpisywany przez Sędziego (załącznik nr 1).
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10 pierwszych punktów jest wspólnych dla wszystkich podopiecznych, kolejne są
indywidualnie dostosowane do charakteru popełnionego przestępstwa i wskazanych
w wyroku Sądu dodatkowych obowiązków w postaci np. grzywny, opłaty za obronę, pokrycie
kosztów sądowych itp. Sąd jednocześnie wskazuje terminy, kiedy i w jakiej wysokości
skazany jest zobligowany dokonać wpłat. Kolejne daty spotkań kurator ustala ze skazanym.
Kurator ma możliwość kontrolowania skazanego w m-cu zamieszkania. Wówczas kuratorzy
udają się parami w teren, po uprzednim zarezerwowaniu oznakowanego samochodu
służbowego. Kuratorzy mają obowiązek bezpośredniego kontaktu ze skazanym raz na 90 dni,
lecz nie są oni zobligowani do wykonania wizyty w domu skazanego (mowa o nadzorze)
w określonym przedziale czasowym; w praktyce jednak kuratorzy widują się ze skazanymi
przeciętnie raz w miesiącu.
Praca terenowa wykonywana we dwójkę jest podyktowana kwestią bezpieczeństwa
kuratorów oraz ewentualnego późniejszego poświadczenia co do przebiegu wizyty. Kuratorzy
po wykonaniu wizyty w m-cu zamieszkania skazanego uzupełniają specjalny druk - raport
z działalności w terenie, który to druk zawiera informacje co do charakteru popełnionego
przestępstwa, adres domowy, do pracy, numery telefonów, cel wizyty oraz charakter
nawiązanego kontaktu (bezpośredni czy nie), miejsce spotkania i miejsce pozostawienia
wezwania dla podopiecznego do stawienia się u kuratora. Ponadto kurator zamieszcza dane
dotyczące poleceń i pozostawionych instrukcji nadzorowanemu (np. co do treści telefonu
który ma on wykonać do kuratora). Dokument ten jest załączany do akt (załącznik nr 2).
Kuratorzy, z każdego spotkania ze skazanym sporządzają stosowną notatkę; znajdują
się w niej podobne informacje jak w w/w druku, jednak są one bardziej szczegółowe. Kurator
opisuje obecną sytuację życiową skazanego, jego stosunki z członkami rodziny, stosunki ze
współpracownikami, kontroluje wykonywanie nałożonych obowiązków w wyroku. Należy
nadmienić, iż kuratorzy z racji przyjętych zasad mają ograniczoną możliwość utrzymywania
stałego kontaktu z osobami z rodziny skazanego a także z pracodawcą podopiecznego. Jeśli
okres probacji przebiega w opinii kuratora negatywnie, wówczas przygotowuje on dla Sądu
specjalne sprawozdanie podsumowujące (court summary), na podstawie którego Sędzia
podejmuje decyzje co do dalszego toku postępowania ze skazanym.
Osobie poddanej probacji nie wolno zmieniać m-ca zamieszkania, ani opuszczać
stanu bez pozwolenia Sądu. Jeśli skazany planuje podróż, musi przedstawić Sądowi osobiście
plan trasy oraz adres pod którym będzie przebywać. Niezbędne jest w tym wypadku podanie
konkretnych dat opuszczenia dotychczasowego m-ca pobytu oraz powrotu. Sąd często
wskazuje terminy, kiedy skazany ma skontaktować się z kuratorem telefonicznie w celu
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zdania relacji ze swojej sytuacji życiowej. Skazany jest zobligowany do osobistego
stawiennictwa u kuratora najpóźniej dzień po powrocie. W przypadku braku kontaktu ze
strony skazanego, kurator zawiadamia o tym fakcie specjalnym pismem powodującym
zmianę środka probacyjnego na penitencjarny.
W przypadku orzeczenia przez Sąd probacji wraz z karą ograniczenia wolności,
w części stanowiącej o wykonywaniu prac na cele społeczne skazany odpowiada również
przed kuratorem zawiadującym karą ograniczenia wolności. Wówczas podopieczny ma
obowiązek

co

miesiąc

przedstawiać

kuratorowi

sprawującemu

nadzór,

wykaz

przepracowanych godzin (załącznik nr 3). Wybór instytucji, w której skazany ma pracować
należy do obowiązków kuratora odpowiedzialnego za koordynację kary ograniczenia
wolności.
Monitoring elektroniczny jest odmienną forma probacji, polegającą na pełnej
kontroli życia skazanego; w tym celu Departament został zaopatrzony w wysokiej klasy
procesor komputerowy zdolny przetwarzać dane co sekundę. W wydziale Misdemeanor
obecnie w ten sposób karę odbywa ok. 250 skazanych; dla każdego z nich kurator tworzy
odrębny program i rozkład zajęć. Dane dotyczące m-ca zamieszkania, m-ca pracy, wymiary
domu, droga jaką skazany codziennie przebywa z domu do pracy, czy trasa by odwieźć dzieci
do szkoły wpisywane są w odpowiednie rubryki programu komputerowego. Następnie
komputer tworzy mapę „dozwolonych rewirów” wraz z obliczeniem czasu, jaki potrzebny jest
na wykonanie przez skazanego poszczególnych czynności. Trasa ruchu skazanego
pokazywana

jest

na

interaktywnym

planie

miasta.

System

zawiadamia

kuratora

o ewentualnym przekroczeniu czasu lub zmiany trasy przez skazanego.
Skazany wyposażony jest w nadajnik oraz bransoletę, którą kurator zakłada
podopiecznemu na rękę. Nie ma możliwości, by skazany niezauważenie ściągnął
zabezpieczenie, bowiem obręcz tworzy obwód zamknięty. W przypadku przerwania obwodu,
system natychmiast sygnalizuje o tym fakcie kuratora.
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Kuratorzy wyposażeni są w służbowe telefony komórkowe oraz pagery. Podczas
nieobecności kuratora w biurze, program komputerowy nagrywa trasę poruszania się
skazanego, wobec powyższego istnieje możliwość odtworzenia obrazu. Dane tego rodzaju
przechowywane są w pamięci komputera po zakończeniu okresu próby bezterminowo.
W chwili złamania przez skazanego warunków nadzoru elektronicznego, kurator otrzymuje
informację na pager. Wówczas dzwoni do skazanego w celu skontrolowania stanu rzeczy.
Z informacji uzyskanych od kuratorów wynika, że stosowany w Departamencie system jest
bardzo dokładny, jeśli skazany przekroczy próg domu, lub wyjdzie na taras zapalić papierosa,
system natychmiast o tym sygnalizuje. Obowiązkiem kuratora jest podjecie czynności
zmierzających do wyjaśnienia zdarzenia, oraz kolejno, osobiste spotkanie ze skazanym
w biurze. Skazany nie ma prawa dodawać do wcześniej ustalonego harmonogramu dnia
dodatkowych punktów. O tych zasadach informowany jest na pierwszym spotkaniu. W gestii
kuratora leży podjęcie decyzji o skierowaniu sprawy ponownie do Sądu w celu określenia
kary pozbawienia wolności z uwagi na niedopełnienie warunków monitoringu. Wspomniany
rozkład zajęć skazanego ustalany jest z nim co tydzień w biurze kuratora. Ewentualne zmiany
w planie tygodniowym kurator zamieszcza w programie komputerowym.
Zdarza się, że skazany pracuje w takim miejscu, gdzie nie działa GPRS i nie ma
możliwości kontrolowania go w sposób standardowy. Wówczas kuratorzy stosują inne,
odgórnie ustalone procedury pozwalające na potwierdzenie przez skazanego faktycznego
miejsca pobytu.
Adult Division
Kuratorzy ci prowadzą probację oraz dozory nad osobami skazanym za popełnienie
przestępstw. Średnie obciążenie pracą kuratora to ok. 150 spraw, wyłączając specjalistyczne
grupy kuratorów, tam bowiem kuratorzy prowadzą ok. 50 – 70 spraw.
Kuratorzy należący do tego wydziału zobowiązani są pracować
40 godzin w tygodniu roboczym tj. od poniedziałku do piątku,
natomiast specjalistyczne grupy kuratorów (np. współpracujący
ze skazanymi za przestępstwa na tle seksualnym lub związane
z narkotykami) maja prawo pracować również w soboty
i niedziele.

Posługują

się

zarówno

legitymacjami

jak

i odznakami służbowymi. Obowiązani są okazywać odznakę,
natomiast legitymacja jest potwierdzeniem pełnionej funkcji.
Odznaka jest traktowana na równi z policyjną.
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Kuratorzy mają obowiązek nawiązania bezpośredniego kontaktu z podopiecznym raz na 90
dni w tym także podczas wizyt domowych, które są tu obligatoryjne. W praktyce kuratorzy
widują się ze skazanymi raz w miesiącu. Do dyspozycji kuratorów pozostaje 5 samochodów
służbowych, odpowiednio oznakowanych.

Kuratorzy otrzymują wraz z samochodem specjalną kartę kredytową przynależącą do
samochodu, na podstawie której mają prawo tankować benzynę na policyjnej stacji paliw.
Departament Probacji w hrabstwie Bexar podpisał porozumienie z Wydziałem Policji, które
umożliwia pobieranie benzyny w sposób bezgotówkowy. Rachunki przedstawiane są
Departamentowi, a następnie rozdzielane odpowiednio między wydziały kuratorów
(Misdemeanor i Adult). Wydziały pokrywają ten wydatek z własnego budżetu, dlatego też
kuratorzy korzystający z samochodu otrzymują kontrolkę ilości przejechanych kilometrów;
dane wpisywane są po dotarciu na miejsce spotkania ze skazanym.
Jak wcześniej wspomniano, departament ten dzieli się na 10 wydziałów kuratorów:
1.

FIST – Field Intervention&Supervision Unit, grupa kuratorów zajmująca się pracą
z tzw. „trudnymi przypadkami”, co do których istnieje przypuszczenie, iż dana
jednostka rozwinie swą działalność przestępczą z uwagi np. na środowisko w którym
żyje. Kuratorzy nakierowani są na pracę w terenie, maja mniejsze obciążenie sprawami

2.

PSI – Pre, Postsentence Investigation Unit, grupa kuratorów przygotowująca
dokumentację dla sędziów i kuratorów prowadzących dozory nad skazanymi. Grupa
PSI nie współpracuje ze skazanymi, ich zadania sprowadzają się do utrzymywania
ścisłych kontaktów z innymi agencjami, takimi jak Policja, Biuro szeryfa, Urząd
Skarbowy itp. w celu uzyskania jak największej ilości danych i informacji o skazanym.
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Część z tych informacji wprowadzana jest później do systemu komputerowego, do
którego dostęp maja wszyscy kuratorzy
3.

MIC – Mental Impared Caseload Unit, grupa kuratorów zajmująca się dozorami nad
skazanymi, u których zdiagnozowano choroby psychiczne. Kuratorzy ci, z racji
poziomu skomplikowania dozoru, prowadzą mniej spraw niż inni kuratorzy

4.

YOP – Youth Offender Programm Unit, grupa kuratorów pracująca z najmłodszymi
skazanymi (od 18–21 r.ż.). W trakcie trwania dozoru kurator stawia przed
podopiecznym zadania, których wypełnienie gwarantuje pozytywne zakończenie
dozoru, np. uczestnictwo w spotkaniach terapeutycznych czy udział w obozach
integracyjno- tematycznych

5.

SATF after care – Substance Abuse Treatment Facilities after care, grupa kuratorów
będąca częścią programu pomocowego dla skazanych opuszczających grupy
terapeutyczne dla osób uzależnionych prowadzone w systemie zamkniętym –tzw.
SAREF. Praca kuratorów polega na zintensyfikowanej pracy w terenie oraz częstszych
wizytach skazanych w biurze kuratora. Co istotne, kuratorzy ci przygotowują
podopiecznych do przejścia w tryb zwykłego, regularnego dozoru.

6.

Sex Offender Unit – kuratorzy pracujący ze skazanymi za przestępstwa na tle
seksualnym. Z uwagi na specjalizację i charakter pracy z podopiecznymi mają oni
przydzielanych mniej spraw

7.

Gang Unit – specjalistyczny wydział kuratorów prowadzących dozory na skazanymi
za przestępczość zorganizowaną. Większość klientów stanowią byli członkowie
gangów lub osoby powiązane z grupami przestępczymi. Kuratorzy większość czasu
spędzają pracując w terenie, dozory te określane są mianem „ ścisłych i intensywnych”

8.

Drug Court – kuratorzy pracujący ze skazanymi za przestępstwa związane
z narkotykami (posiadanie, handel). Kuratorzy mają mniejsze obciążenie sprawami,
pracują głównie w terenie.
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9.

IC - Interstate Compact, grupa kuratorów zajmująca się skazanymi którzy
przeprowadzili się w rejon ich działania w trakcie trwania dozoru podlegającego dotąd
innemu Sądowi lub tymi, którzy przebywają przez jakiś czas w danym miejscu
z uwagi np. na obowiązki służbowe

10. ELM – Electronic Monitoring, prowadzony na podobnych zasadach jak w wydziale
Misdemeanor, choć tu nadzór elektroniczny może być częścią wyroku i stanowić jeden
z elementów, który musi być spełniony przez osobę poddaną probacji (conditions of
probation). Najdłuższy okres nadzorowania skazanego wynosi tu ok. 10 lat, kurator
prowadzi ok. 50 spraw.
Pierwsze spotkanie ze skazanym następuje po wydaniu przez Sąd wyroku. Wówczas
skazany stawia się do tzw. raportu u kuratora przydzielonego do tej sprawy. Jeszcze przed
spotkaniem kurator otrzymuje akta z załączoną dokumentacją opisującą przebieg
postępowania przygotowawczego a także działań podjętych po wydaniu wyroku w sprawie tzw. PSI (post i pre sentence investigation). Do najważniejszych zadań kuratora podczas tego
spotkania należy weryfikacja danych umieszczonych w systemie komputerowym (Computer
System) i ich ewentualne skorygowanie. W ramach tego systemu kuratorzy mają dostęp do
części kartotek policyjnych, mogą sprawdzić stan finansów skazanego poprzez sprawdzenie
rubryki dotyczącej wysokości zapłaconych podatków z kilku ostatnich lat, mogą prześledzić
historię kryminalną skazanego a także prześledzić wcześniejszy stosunek skazanego do faktu
oddania go pod dozór kuratora czy objęciem go probacją (system podaje dane dotyczące
czasu probacji, oraz terminy i wysokość wykonanych obowiązków, plus ocena zakończonych
terapii). Po prześledzeniu w/w informacji kurator poznaje nastawienie emocjonalne i potrzeby
podopiecznego, co umożliwia mu obliczenie w dalszej kolejności poziom ryzyka powrotu na
ścieżkę przestępczą skazanego. Przynależność podopiecznego do konkretnego poziomu jest
wskazówką dla kuratora, jaki rodzaj współpracy powinien kontynuować on w trakcie trwania
dozoru. Poziom ten jest obliczany przez program komputerowy - Risk and Needs Assessment
(załącznik nr 4).
Istnieją 3 poziomy intensywności dozoru:
-

level 2 - jest to dozór o maksymalnym natężeniu, kurator jest wówczas zobligowany
do wypełnienia wraz ze skazanym specjalnego testu ewaluacyjnego, tzw. SCS
(Strategies for Case Supervision), w którym znaleźć można pytania dotyczące
charakterystyki zwyczajów skazanego i jego niezaspokojonych potrzeb skutkujących
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zachowaniami kryminogennymi a także jego relacji z innymi osobami i stopnia
socjalizacji. Powyższy test wypełniany jest odręcznie i określa dalszy tryb pracy
kuratora ze skazanym
-

level 3 - dozór o średnim natężeniu (Medium Supervision)

-

level 4 - dozór o najmniejszym ryzyku powrotu do przestępstwa
(Minimal Supervision).

Najdłuższy okres trwania dozoru trwa 10 lat. Wyróżnia się 3 grupy dozorów:
1. Regular- stosowany jako środek probacyjny, bez orzekania przez Sąd kary
pozbawienia wolności
2. Defferred Adjudication- stosowany w momencie orzeczenia przez Sąd kary
pozbawienia wolności w zawieszeniu
3. State
Niezależnie od poziomu dozoru kurator z każdego spotkania zobowiązany jest
sporządzić raport z rozmowy z podopiecznym. W tym celu korzysta on ze wspomnianego już
programu komputerowego, poprzez wybranie odpowiedniej opcji. W raporcie tym odnaleźć
można informacje dotyczące numeru sprawy, charakteru popełnionego przestępstwa, poziomu
dozoru, okresu oddania pod dozór i końca okresu próby (sekcja General/Probation
Information), danych personalnych skazanego, a także kwestii zatrudnienia skazanego wraz
z dokładnym adresem pracodawcy, zajmowanym przez podopiecznego stanowiskiem
i wysokością zarobków (sekcja Employment Information). Dalej znajduje się lista innych
spraw karnych skazanego, która jest już wpisana do systemu z chwilą przydzielenia sprawy.
Dodatkowo, na tej samej stronie kurator znajdzie informację dotyczącą ilości orzeczonych
przez Sąd godzin w ramach kary ograniczenia wolności; te liczby wpisywane są do systemu
przez kuratora zawiadującego karą ograniczenia wolności, a korzystającego z tego samego
programu komputerowego. Poniżej znajdują się rubryki, które kurator wypełnia według
własnego uznania: problemy do rozwiązania, opis obszaru życia skazanego nad którym
należy popracować oraz plan zawierający zadania dla dozorowanego które powinien on
wypełnić do następnego spotkania jak również zamierzenia kuratora w tej sprawie (załącznik
nr 5).
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Raport ten po wydrukowaniu załączany jest do tzw. akt kuratorskich, składających się
z 4 części:
A-

Assesment Tulls - część zawierająca narzędzia ewaluacyjne
SCS - strategię prowadzenia dozoru
TAPE

-

dane

dotyczące

wcześniejszych

pobytów

skazanego

w placówkach leczenia z uzależnienia, udziały w terapii, obecne
zgłaszane problemy z zakresu uzależnienia, obecna forma niesienia
pomocy
PSI - wykaz z kartoteki karnej, dokumentacja sporządzona w okresie
dochodzenia przez i po orzeczeniu wyroku
B – Interwentions&Sanctions Work Sheet – część zawierająca raporty sporządzone
przez kuratora podczas spotkań ze skazanym, ocenę jego postępów
w zakresie np. uczestniczenia w terapii z uzależnienia, certyfikaty
ukończonych programów, pozytywne wyniki testów na obecność
alkoholu czy narkotyków. Znajdują się tu także raporty składane do
Sądu przez kuratora w przypadku negatywnej oceny stosunku
skazanego do dozoru i wypełniania przez niego obowiązków a także
decyzje Sadu podjęte w tej sprawie
C – Conditions of Probation – część zawierająca warunki i program dozoru oraz
podsumowanie kosztów probacji i wykaz dokonywanych przez
skazanego wpłat
D – część zawierająca negatywne wyniki testów oraz korespondencję prowadzoną
z ośrodkami zajmującymi się terapią skazanego
Do zadań kuratora należy koordynowanie i informowanie skazanego co do formy
wykonywania przez niego obowiązków wskazanych w wyroku Sądu. Często Sąd zarządza
wobec skazanego obowiązek uczestnictwa w jednym z wielu programów specjalistycznych,
współpracujących z Sądem i kuratorami. Do najważniejszych należą:

19

1. AIDS – program profilaktyczny
2. AA – (Alcohol Awarness); program profilaktyczny poruszający problem uzależnienia
od alkoholu
3. ADC – (Agressive Driving Classes); program nastawiony na terapię kierowców
pojazdów mechanicznych stwarzających niebezpieczeństwo na drogach
z uwagi na agresywny styl jazdy
4. AM – (Anger Management); terapia osób skazanych przejawiających zachowania
agresywne, brak kontroli nad nimi i ich nieumiejętne kanalizowani
5. DOEP – (Drug Offender Education Program); program zakończony ponownym
uzyskaniem przez skazanych prawa jazdy, które zostało im odebrane przez Sąd
z uwagi na popełnienie przez nich przestępstwa związanego z narkotykami.
6. DWI Ignitior Interlock Providers – program stworzony dla skazanych za przestępstwo
prowadzenia pojazdów mechanicznych pod wpływem alkoholu; polega na
zamontowaniu w samochodzie skazanego urządzenia mierzącego poziom
alkoholu w wydychanym powietrzu. W momencie stwierdzenia, iż osoba
siadająca na miejscu kierowcy jest pod wpływem alkoholu, system
uniemożliwia uruchomienie silnika i rejestruje datę oraz godzinę zdarzenia,
a także ilość promili. Urządzenie jest sprawdzane i testowane przez specjalny
serwis raz w miesiącu, a dane przekazywane elektronicznie kuratorowi.
7. FV&IP – (Family Violence & Intervention Program); program nastawiony na terapię
osób skazanych za przestępstwa związane ze stosowaniem przemocy
w rodzinie a także członków rodzin; jednym z elementów jest terapia rodzinna
8. PP – (Parenting Programs); program oferowany podopiecznym nie wypełniających
należycie obowiązków rodzicielskich, a w szczególności adresowany do
skazanych stawiających swoje dzieci w sytuacji zagrożenia, np. jazda
z dzieckiem bez odpowiedniego fotelika bezpieczeństwa, kontakt dzieci
z osobami handlującymi narkotykami, pozostawianie dzieci bez należytej
opieki itp.
9. STP – (Shoplifting Theft Program), terapia osób skazanych za nagminne drobne
kradzieże w sklepach, co do których istnieje podejrzenie kleptomanii lub
uzależnienia od zakupów
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Raporty

z

aktywności

skazanego

na

polu

uczestnictwa

w

spotkaniach

terapeutycznych w ramach konkretnego programu trafiają bezpośrednio do kuratora
prowadzącego sprawę. Jeśli skazany nie stosuje się do poleceń Sądu czy kuratora w tym
zakresie, kurator ma obowiązek niezwłocznie zgłosić o tym fakcie Sądowi. Ten z kolei ma
możliwość cofnięcia poprzedniej decyzji i wykonania wobec podopiecznego kary
pozbawienia wolności. Podobna sytuacja ma miejsce, jeśli skazany nie wypełni obowiązku
zapłaty za czynności probacyjne podejmowane w jego sprawie. W stanie Texas bowiem,
probacja jest płatna. Jeśli skazany zadeklaruje, iż dokona zapłaty za nadzór kuratora
w warunkach wolnościowych, Sąd orzeka stawkę dzienną w zależności od charakteru
popełnionego przestępstwa, okresu trwania próby, obowiązku uczestnictwa w programach
korekcyjnych i jego ceny, wysokości grzywny oraz kosztów przeprowadzonych testów na
obecność substancji odurzających i kosztów sądowych. Jednocześnie, w treści wyroku Sąd
określa wysokość rat oraz termin dokonywania wpłat. Wpłaty winny być dokonywane
w biurze kuratorów, a dokładnie w okienku kasy sądowej. Wpłaty nie są obarczone opłatą
manipulacyjną, zaś system komputerowy wykorzystywany do księgowania wpłat połączony
jest z systemem komputerowym kuratorów, co pozwala im na bieżące monitorowanie
wypełniania obowiązków przez skazanego od strony finansowej (załącznik nr 6).
Jeśli skazany nie pracuje, do zadań kuratora należy pomoc w poszukiwaniu
zatrudnienia dla podopiecznego, jednak w zakresie nawiązania kontaktu z pracownikami
biura pośrednictwa pracy i nadzorowanie, czy skazany stawił się w odpowiednim terminie na
rozmowę. Znalezienie dla skazanego pracy bywa zadaniem priorytetowym dla kuratora, jeśli
bowiem skazany nie znajdzie pracy, nie będzie mógł się wywiązać z obowiązku zapłaty.
Z drugiej strony, kurator ma możliwość udowodnienia przed Sądem uporczywego uchylania
się od podjęcia pracy zarobkowej, co również może skutkować zmianą decyzji Sądu co do
formy wykonywania kary. Należy podkreślić, że zmiana decyzji Sądu odnośnie zmiany
środka probacyjnego na karę pozbawienia wolności nie zwalnia skazanego od dokonania po
opuszczeniu zakładu karnego wpłat kwot wskazanych w wyroku, w tym również spłaty sumy
za ilość dni spędzonych w warunkach wolnościowych i prowadzonego wobec niego przez ten
okres nadzoru kuratora.
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