
Wywiad – stawianie granic w pracy zawodowej 

 

Rozmowa z Panią Katarzyną, zawodowym kuratorem sądowym z 13-letnim stażem pracy w 

tym zawodzie. Porozmawiamy o stawianiu granic w pracy zawodowej. Jest to niezwykle 

ważny temat, z którym do czynienia ma każdy z nas. 

Wywiad ten dedykowany jest w szczególności osobom, które przejawiają problemy w 

stawianiu granic w pracy zawodowej. Zarówno w relacjach ze współpracownikami, jak i 

podopiecznymi/klientami itp. Mam ogromną nadzieję, że rady przedstawione w wywiadzie 

posłużą tym osobom w budowaniu pewności siebie w relacjach z innymi i swobody w 

mówieniu słowa: ,,nie”. Aspekt ten rzutuje również na utrzymywane relacje w życiu 

prywatnym, co jest niezwykle ważne w zachowaniu zdrowego balansu. 

  

• Pani Katarzyno, proszę nam się przedstawić, opowiedzieć o sobie: czym zajmuje 

się Pani zawodowo? 

 

Dzień dobry, mam na imię Katarzyna. W życiu prywatnym jestem mężatką i mam dwóch 

synów. Z wykształcenia jestem pedagogiem. Aktualnie pracuję jako rodzinny kurator 

zawodowy w jednym z sądów rejonowych.  

 

• Pytanie dotyczące Pani wykształcenia: studiowała Pani pedagogikę, a konkretnie 

nauczanie początkowe. Pracowała Pani także w banku przez 10 lat, aby następnie 

zostać kuratorem zawodowym. Czy mogłaby Pani przybliżyć nam swoją historię 

związaną z rozpoczęciem kariery zawodowej jako kurator?  

 

Tak, oczywiście. Mimo, że z wykształcenia jestem pedagogiem, to nigdy nie pracowałam w 

swoim zawodzie. Zaraz po studiach urodziłam dzieci, a końcem 1998 roku podjęłam po raz 

pierwszy pracę zawodową. Zostałam zatrudniona w banku i jednocześnie uzupełniałam swoje 

wykształcenie w tym kierunku. Praca w tej instytucji pozwoliła mi nabyć doświadczenie w 

relacjach z ludźmi. Nie spełniała jednak moich oczekiwań. Stąd zdecydowałam się spróbować 

swoich sił jako zawodowy kurator sądowy tym bardziej, że pracując w banku równocześnie 

społecznie pełniłam funkcję kuratora sądowego. Tak więc odbyłam aplikację kuratorską i 

pomyślnie zdałam egzamin. Od 13 lat pełnię funkcję rodzinnego kuratora zawodowego w 

jednym z sądów rejonowych. Praca ta, chociaż trudna i psychicznie obciążająca, daje mi 

ogromną satysfakcję i w chwili obecnej nie zamieniłabym jej na żadną inną. Poza tym w 



pracy tej odpowiada mi jej nienormowany charakter. Wymiar pracy kuratorów zawodowych 

jest bowiem uwarunkowany wymiarem zadań, jakie mają do wykonania. Dwa dni w tygodniu 

pełnię dyżury w sądzie, zaś w pozostałe dni mogę pracować w terenie, czyli w środowisku 

podopiecznych, gdzie na zlecenie sądu wykonuję wywiady środowiskowe oraz sprawuję 

nadzory w różnych kategoriach spraw. Podopiecznych mogę odwiedzać w godzinach od 7 

rano do 22 wieczorem.  

 

• Spotkałyśmy się dzisiaj, aby porozmawiać o stawianiu granic. Tematyka ta jest 

bardzo ważnym aspektem życia każdego człowieka. Czy uważa Pani, że człowiek 

rodzi się z taką umiejętnością, czy też nabywa ją w trakcie życia? 

 

Umiejętność stawiania granic jest bardzo ważna w życiu każdego człowieka i to na każdej 

jego płaszczyźnie. Mam tu na myśli zarówno życiu prywatne jak i zawodowe. Oczywiście 

nikt nie rodzi się z taką umiejętnością, choć byłoby super, gdyby tak było. Zdolność taką 

człowiek nabywa w trakcie swojego życia. Rolą rodziców powinno być nauczenie dziecka już 

od najmłodszych lat stawiania granic. Oczywiście, aby to zrobić, rodzic nie może sam 

przekraczać granic swojego dziecka.  

 

• Dlaczego wyznaczanie granic jest ważne? Czy można się nauczyć je wyznaczać?  

 

Aby wyznaczyć granice najpierw trzeba uświadomić sobie czym one są. Granice definiują 

danego człowieka i są wyznacznikiem  jego wolności. Odnoszą się zarówno do przestrzeni 

osobistej, jak też granic psychologicznych. Dla każdego z nas mogą one być rożne tak, jak 

różni są ludzie. Zależne są one od naszego systemu wartości, potrzeb, przekonań czy 

oczekiwań. Dzięki wyznaczaniu granic dbamy o swoją higienę psychiczną. Nie stawiając ich, 

powinniśmy mieć świadomość, że możemy zostać poddani manipulacjom, a nawet jakimś 

nadużyciom. W ten sposób będziemy ranić siebie. Wiele osób doświadcza trudności w 

stawianiu granic. Nieraz bywa tak, że czujemy się w jakiejś sytuacji przynajmniej 

niekomfortowo, a mimo to brniemy w  nią dalej, chociażby dla świętego spokoju. Dotyczy to 

osób mających problem z asertywnością. Tacy ludzie nie umieją odmawiać, nie mają kontroli 

nad tym, co dzieje się w ich życiu. Tym samym nie chronią samych siebie przez tym, co im 

nie służy. Oczywiście zupełne skrajności również nie są wskazane. Mam tu na myśli 

całkowitą otwartość i całkowite zamknięcie na ludzi. Ta druga postawa też jest dla człowieka 

niekorzystna, bo może skutkować jego wyizolowaniem albo samotnością. Z tego względu 



granice najlepiej jest stawiać świadomie i z zastanowieniem, co jest dla nas dobre i 

bezpieczne. 

 

• Czy rozpoczynając swoją pracę zawodową potrafiła Pani wyznaczać granice czy 

też była to umiejętność, której się Pani nauczyła? Mam tu na myśli pracę jako 

kurator zawodowy.  

 

Praca kuratora sądowego to praca z ludźmi. Jako kurator rodzinny pracuję z całymi 

rodzinami, dorosłymi, dziećmi. Moi podopieczni borykają się z różnymi problemami i 

pochodzą z różnych środowisk, w których granice są notorycznie łamane. Są wśród nich 

osoby zdemoralizowane, uzależnione od alkoholu czy innych substancji psychoaktywnych. W 

środowisku swoich podopiecznych bardzo często spotykam się z naruszaniem granic. 

Przykładem takiej sytuacji jest np. przemoc w rodzinie i związane z tym wchodzenie w rolę 

agresora i ofiary. To jest sytuacja skrajna, ale istnieje też wiele pośrednich, gdzie granice 

również są łamane. Praca kuratorów sądowych z podopiecznymi bez stawiania granic byłaby 

niemożliwa. Zasada ta wynika wprost z Kodeksu Etyki Kuratora, który oprócz zasad 

ogólnych określa postępowanie kuratora wobec podopiecznych i wobec współpracowników. 

Stawianie granic to też na przykład nie udostępnianie swoim podopiecznym prywatnych 

numerów telefonów komórkowych. Służbowych niestety nie mamy. W początkowych latach 

pracy nieraz zdarzyło mi się udostępnić mój numer stronom z zastrzeżeniem kontaktu 

wyłącznie w kwestiach  pilnych, bez przekazywania numeru osobom niezainteresowanym.  

Pytanie tylko, co określenie pilny oznacza dla mnie, a co oznacza dla strony. Szybko bowiem 

przekonałam się, że interpretacja tego może być zupełnie odmienna. Stąd spotykałam się z 

potokiem telefonów czy wiadomościami SMS, nieraz w pretensjonalnym tonie, nawet w 

godzinach nocnych w kwestiach naprawdę błahych. Zdarzały się również anonimowe 

połączenia z nieznanych numerów. Teraz nie przekazuję już swojego prywatnego numeru 

telefonu stronom, a jeśli już, to bardzo sporadycznie. Podaję za to  kontakt do budynku sądu. 

Takie rozwiązanie zdecydowanie ułatwiło mi życie.   

  

• Jak rozpoznać, że mamy problem w stawianiu granic?  

 

Po tym, że nie potrafimy odmówić, nawet w słusznej sprawie. A jeśli odmawiamy, to 

czujemy się z tym niekomfortowo, rozpamiętujemy, analizujemy. Możemy nawet odczuwać 

poczucie winy.   



• Jak czuje się osoba, która zgadza się na wszystko i akceptuje to, co spotyka ją na 

swojej drodze? Co odczuwa wewnątrz siebie?  

Na pewno musi odczuwać ogromne zmęczenie, zwłaszcza psychiczne, wynikające z 

nadmiernego obciążania. Trzeba pamiętać, że zasada: ,,daj człowiekowi palec, to weźmie całą 

rękę” niestety cały czas jest aktualna. Kłopot ze stawianiem granic jest efektem problemów z 

asertywnością, co z kolei związane jest z zaniżonym poczuciem własnej wartości. Dana osoba 

czuje, że powinna odmówić, ale nie potrafi tego zrobić. A nawet jeśli się jej to uda, to potem 

może odczuwać poczucie winy z tego powodu. Analizuje, że jednak mogła postąpić inaczej. 

Z pewnością człowiek taki obawia się braku akceptacji ze strony otoczenia. 

 

• Co możemy zaradzić w chwili, gdy mamy wyrzuty sumienia mówiąc: ,,nie”?  

Tłumaczyć sobie, że postąpiliśmy słusznie, pomimo odczuwanego dyskomfortu. Podejmować 

próby stawiania granic, pomimo wątpliwości. Kiedy zobaczymy, że to się opłaca, z czasem 

powinno być łatwiej.  

 

• Jak radzi sobie Pani z krytyką? Praca kuratora sądowego nie należy do 

najłatwiejszych: niepochlebne opinie w mediach, Internecie i od samych 

podopiecznych. Czasem odnoszę wrażenie, że kuratorzy muszą mieć twardą 

psychikę.  

 

Bo tak jest w rzeczywistości. Niewątpliwie zawód kuratora sądowego należy do tych, które 

wymagają określonych predyspozycji psychicznych. Kiedy rozpoczynałam pracę jako kurator 

zawodowy bardziej przeżywałam rożne trudne, nieraz przykre sytuacje ze strony 

podopiecznych. A są one nieuniknione. Ogląd sytuacji jaki mają nasi podopieczni nieraz 

bardzo różni się od oglądu faktycznego. Teraz spokojnie, a przynajmniej spokojniej reaguję 

na podobne sytuacje, co nie znaczy, że nie wiążą się one ze stresem.  

 

• Bardzo dziękuję za rozmowę, która przybliżyła nam nie tylko kwestię związaną 

ze stawianiem granic, ale także tematykę odnoszącą się do pracy kuratora 

sądowego. 

 

Ja również bardzo dziękuję za rozmowę. 



Pani Katarzyna – z wykształcenia pedagog, zawodowy kurator sądowy z 13-letnim 

doświadczeniem oraz 10-letnim jako kurator społeczny. Prywatnie żona i mama dwójki 

dzieci. Bardzo lubi swoją pracę i cieszy się, że jej życie potoczyło się w ten sposób. Praca 

zawodowa daje jej poczucie spełnienia.  

Imię zostało zmienione w celu ochrony tożsamości.  

 

  

  


