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W imieniu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Kuratorów Sądowych, z uwagi na 

wciąż obowiązujący stan epidemii, zwracam się z prośbą o zobowiązanie podległych Panu 

Dyrektorów Zakładów Karnych oraz Aresztów Śledczych do zamieszczania w zleceniach 

wywiadów, w trybie art. 14 kkw, nazwisk osób zamieszkujących pod adresem 

przeprowadzenia wywiadu oraz ich aktualnych numerów telefonów, które funkcjonariusze 

Służby Więziennej mogą uzyskać bezpośrednio w pracy z osadzonymi.  

Zdecydowanie usprawni to kontakt kuratorów z członkami rodziny osób 

opiniowanych jeszcze przed podjęciem czynności terenowych, a także pozwoli zasięgnąć 

informacji w zakresie ewentualnego zagrożenia epidemiologicznego w miejscu 

przeprowadzania wywiadu. Nadto, umożliwi przeprowadzenie rozmowy telefonicznej z 

rodziną osadzonych, w razie objęcia tych osób kwarantanną. 

 OZZKS apeluje również o ograniczenie, w miarę możliwości, zarządzeń w sprawach, 

gdzie orzeczona kara pozbawienia wolności nie przekracza 6 miesięcy – dotyczy to w 

szczególności kar zastępczych, gdzie w sposób oczywisty, z uwagi na krótkotrwały pobyt 

takich osób, nie są one obejmowane w pełnym zakresie oddziaływaniami resocjalizacyjnymi 

w jednostkach penitencjarnych. 

Informujemy również, że z uwagi na brak możliwości uzyskiwania informacji od 

właściwych Powiatowych Służb Sanitarno – Epidemologicznych ( dalej: PSSE) na temat osób 

niezamieszkujących pod adresem wskazanym w zarządzeniu - sąsiadów, opinie na temat 
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funkcjonowania skazanego przed osadzeniem od tych osób będą zbierane w ograniczonym 

zakresie, bez narażania kuratora na przypadkowy kontakt z osobami objętymi kwarantanną, 

nadzorem epidemiologicznym czy pozostającymi w izolacji domowej.  

Jednocześnie prosimy o wyrozumiałość, w zakresie możliwych do wystąpienia, 

ewentualnych opóźnień w przesyłaniu sprawozdań z wywiadów środowiskowych, z uwagi na 

możliwe do napotkania trudności w uzyskiwaniu informacji od właściwych PSSE.  

OZZKS, w tym szczególnym czasie, w jakim przyszło wykonywać czynności 

zawodowe, zarówno pracownikom służby więziennej, jak kuratorom sądowym, zwraca się z 

uprzejmą prośbą, o pozytywne rozpatrzenie niniejszego pisma. 

 

Z poważaniem: 

 

 

 

Opracował: Zespół OZZKS ds. karnych. 
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