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Lp. 

Jednostka redakcyjna, 

do której wnoszone są 

uwagi 

(artykuł/ustęp/punkt) 

Podmiot wnoszący 

uwagi 
Treść uwagi i uzasadnienie Propozycja zmian 

1 Art. 9a ust. 7 Ogólnopolski 

Związek Zawodowy 

Kuratorów 

Sądowych 

Posiedzenia zespołów interdyscyplinarnych w naszej 

ocenie powinny odbywać się nie rzadziej niż co 

3miesiące. Obligatoryjne spotkania co 2 miesiące w 

wielu mniejszych gminach z mniejszym obciążeniem 

sprawami może być zbędne. Istotne jest natomiast 

uregulowanie tego aby członkowie zespołów 

interdyscyplinarnych informowani byli o 

posiedzeniu z odpowiednim wyprzedzeniem.  

       

Posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego odbywają się w 

zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy 

miesiące. Członkowie zespołu informowani są o terminie 

posiedzenia z dwutygodniowym wyprzedzeniem.  

2 Art. 9h. 2 Ogólnopolski 

Związek Zawodowy 

Kuratorów 

Sądowych 

Należy zwrócić uwagę że zadania wykonywane w 

ramach grupy diagnostyczno - pomocowej 

wykonywane są obok podstawowych zawodowych 

zadań. 18 miesięczny okres działań monitorujących 

stanowi znaczne obciążenie. 12 miesięczny okres 

monitorowania jest w naszej ocenie wystarczający. 

Ocena sytuacji osób, wobec których podjęte były działania 

w oparciu o procedurę „Niebieskie Karty”, jest poddawana 

działaniom monitorującym prowadzonym przez grupę 

diagnostyczno-pomocową, przez okres12 miesięcy po 

zakończeniu procedury „Niebieskie Karty”. 

3 Dodanie art. w 

projekcie 

zmieniającego art 72 

§ 1 kodeksu karnego 

Ogólnopolski 

Związek Zawodowy 

Kuratorów 

Sądowych 

Wobec stworzenia programów psychologiczno – 

terapeutycznych wydaje się celowe rozszerzenie 

katalogu w art.72§1 kodeksu karnego o ten program 

 

W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks Karny w art. 

72 § 1dodaje się pkt. 6c w brzmieniu: 

6c) uczestnictwa w programie psychologiczno – 

terapeutycznym 

 

4. 

 

 

Art. 6 ust.6 pkt 4 Ogólnopolski 

Związek Zawodowy 

Kuratorów 

Sądowych 

 

Dodatnie do projektowanego pkt 4 również 

obowiązkowych szkoleń na członków diagnostyczno 

– pomocowych zwłaszcza, iż to na ich członkach 

będzie spoczywał ciężar bezpośredniej pracy z osobą 

doznającą i stosującą przemoc. 

4) organizowanie szkoleń dla osób realizujących zadania 

związane z przeciwdziałaniem przemocy domowej, w tym 

obowiązkowych szkoleń dla członków zespołu 

interdyscyplinarnego i grup diagnostyczno – pomocowych. 

 

5. 

 

Dodanie do art.9a ust 

11c 

Ogólnopolski 

Związek Zawodowy 

Kuratorów 

Sądowych 

 

Dodanie ust 11c o obowiązkowych szkoleniach w 

zakresie pracy z osobą doznającą oraz sprawcą 

przemocy jest uzasadnione zadaniami jakie nakłada 

się na członków grupy diagnostyczno – pomocowej 

Art. 9a ust 11c Przedstawiciele podmiotów wschodzących w 

skład grup diagnostyczn- pomocowych, nie rzadziej niż co 

12 miesięcy, przechodzą obowiązkowe szkolenie, o którym 

mowa w art. 6 ust. 6 pkt 4 w szczególności w zakresie pracy 

z osobą doświadczającą przemocy oraz osobą stosującą 



 w projektowanym art. 9b ust 4 i 5 ustawy przemoc. 

 

6. 

 

Art. 9a ust 7h-k Ogólnopolski 

Związek Zawodowy 

Kuratorów 

Sądowych 

 

W naszej ocenie wprowadzenie szczególnej 

procedury związanej z zobowiązaniem przez sąd do 

udziału w programie korekcyjno – edukacyjnym 

oraz programie psychologiczno – terapeutycznym 

spowoduje wydawanie orzeczeń, które nie będą 

potem posiadały procedury związanej z ich 

wykonaniem. Tym samym spowoduje naruszenie 

powagi takich orzeczeń. Biorąc również pod uwagę, 

iż zdecydowana większość osób stosujących 

przemoc przejawia brak współpracy a wręcz niechęć 

można się spodziewać dużej ilości takich wniosków, 

co znacząco zwiększy i tak duże obciążenie sądów. 

Wykreślenie w projekcie art. 9 a Ustępów 7h-k  

 

7. 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 9a ust 12 

Ogólnopolski 

Związek Zawodowy 

Kuratorów 

Sądowych 

 

Projektowany przepis wprowadza fakultatywną 

możliwość wchodzenia do grupy diagnostyczno – 

pomocowej sądowego kuratora zawodowego lub 

społecznego w przypadku sprawowania przez niego 

nadzoru lub dozoru nad osobą stosującą przemoc. 

Podnieść należy, iż w przypadku kuratorów dla 

dorosłych rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości 

z dnia 13 czerwca 2016r. w sprawie sposobu i trybu 

wykonywania czynności przez kuratorów sądowych 

w sprawach karnych wykonawczych (Dz.U z 2016 

poz.969) w §16 ust 1 pkt 5 ma obligatoryjny taki 

obowiązek. Stąd by uniknąć dualizmu proponujemy 

obligatoryjny udział kuratora sądowego. 

 

Art. 9a ust 12. W sprawach osób stosujących przemoc 

domową pozostających pod dozorem lub nadzorem 

zawodowego kuratora sądowego w skład grup 

diagnostyczno-pomocowych wchodzi także zawodowy 

kurator sądowy lub wskazany przez kierownika zespołu 

kuratorskiej służby sądowej kurator społeczny.”, 

 

8. 

 

 

 

Art. 9d ust 2 

Ogólnopolski 

Związek Zawodowy 

Kuratorów 

Sądowych 

 

Projektowany przepis określa, iż procedura NK 

obejmuje ogół czynności podejmowanych  

i realizowanych przez osoby, o których mowa w art. 

9a ust. 11–11b. Pomija całkowicie ujętych w pkt 12 

tego przepisu kuratorów sądowych. 

Nieujęcie kuratorów sądowych w tym przepisie 

może rodzić wątpliwości w szczególności w zakresie 

obowiązku przekazywania przez kuratora informacji, 

co przewiduje ust 3 art. 9d. 

Art. 9d ust 2 Procedura „Niebieskie Karty” obejmuje 

ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez 

osoby, o których mowa w art. 9a ust. 11–12, w związku z 

uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w 

rodzinie.” 

 


