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OZZKS/5/XI/2022 

Sz.P. 

Andrzej Adamczyk 

Minister Infrastruktury 

 

Szanowny Panie Ministrze, 

 

w imieniu Zarządu Ogólnopolskiego Związku zawodowego Kuratorów Sądowych zwracam się 

z prośbą o rozpoczęcie procesu zmiany art. 13 ust 3 pkt 1 a Ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach 

publicznych (Dz.U. 1985 Nr 14 poz. 60). Proponujemy dodanie, po wyrazach „Służby Więziennej” 

wyrazów„ wykorzystywane przez Kuratorską Służbę Sądową”  

 

Brzmienie artykułu po zmianie: 

„Art. 13 

3. Od opłat, o których mowa w ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2, są zwolnione: 

 1) pojazdy: 

 a) Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji 

Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, wykorzystywane 

przez Kuratorską Służbę Sądową, Krajowej Administracji Skarbowej wykorzystywane przez Służbę 

Celno-Skarbową, służb ratowniczych,” 

 

Zgodnie z art. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych, kuratorzy sądowi realizują 

określone przez prawo zadania o charakterze wychowawczo-resocjalizacyjnym, diagnostycznym, 

profilaktycznym i kontrolnym, związane z wykonywaniem orzeczeń sądu. Sądowy kurator wykonuje 

zadania w środowisku podopiecznych, także na terenie zamkniętych zakładów i placówek ich pobytu, 
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w szczególności na terenie zakładów karnych, placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz leczniczo 

– rehabilitacyjnych. Czas pracy kuratora zawodowego określony jest wymiarem jego zadań. Kurator 

wykonuje obowiązki  służbowe w terenie oraz pełni dyżury w sądzie. Warto tutaj podkreślić, że 

kurator przeważającą część swoich obowiązków wykonuje poza siedzibą zespołu kuratorskiej służby 

sądowej, w środowisku osób poddanych jego pieczy lub w stosunku, co do których sąd zarządził 

zebranie informacji w drodze wywiadu środowiskowego. Siedziby zespołów kuratorskiej służby 

sądowej mieszczą się w Sądach Rejonowych, niekiedy w lokalach wynajmowanych przez Sąd. 

Kuratorzy wykonują także swoje zadania w ośrodkach kuratorskich.  

Kuratorzy wykonując swoje obowiązki w terenie, celem sprawniejszego wykonywania obowiązków 

służbowych, a także z uwagi na możliwość częstszego odwiedzania podopiecznych, używają 

prywatnych pojazdów, za których używanie nie otrzymują zwrotu. W większych miastach bądź 

bardziej zaludnionych, do opłat za paliwo dochodzą także dodatkowe opłaty za parkometry, które 

kuratorzy ponoszą z własnego wynagrodzenia. 

Warto tutaj podkreślić, że kuratorzy są funkcjonariuszami publicznymi, a ich działania mają 

bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo publiczne, ponieważ wykonują czynności w stosunku do osób: 

 - przedterminowo opuszczających zakłady karne,  

-odbywających karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego,  

- wobec których zostało warunkowo umorzone postępowanie karne na okres próby,  

- wobec których zostało warunkowo zawieszone wykonanie kary pozbawienia wolności na okres 

próby,  

- wobec których orzeczono karę ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej, 

kontrolowanej pracy na cele społeczne,  

- wobec których sąd orzekł prace społecznie użyteczne w ramach zamiany kary grzywny,  

- wobec których sąd orzekł nadzór nad wykonywaniem środków karnych w postaci zakazów zbliżania 

się oraz kontaktowania się z pokrzywdzonym, nakazu opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z 

pokrzywdzonym,  

- wobec których toczy się postępowanie karne i mają status osoby podejrzanej lub oskarżonej – 

wywiady w trybie art.214 k.p.k.,  

- nieletnich, gdzie zastosowano środek wychowawczy w postaci nadzoru kuratora lub ośrodka 

kuratorskiego,  
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- wobec których orzeczono zakład poprawczy w zawieszeniu,  

- wobec których sąd ograniczył wykonywanie władzy rodzicielskiej poprzez nadzór kuratora, - które 

zostały zobowiązane do leczenia odwykowego lub wobec których toczy się postępowanie w zakresie 

zobowiązania do podjęcia takiego leczenia,  

- ubezwłasnowolnionych częściowo lub całkowicie i ich opiekunów prawnych, a także kandydatów na 

opiekunów,  

- których kontakty z dzieckiem zostały uregulowane przez sąd i odbywają się w obecności kuratora,  

- gdzie sąd podjął decyzję o przymusowym odebraniu dziecka na zasadach określonych art. 598 k.p.c.,  

- którzy kandydują do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. 

 
W naszej opinii dla dobra interesu społecznego kuratorzy winni móc jeździć do swoich podopiecznych 

tak często, jak wymaga tego sytuacja, a nie jak najrzadziej, celem unikania opłat za parkometry.  

Warto także podkreślić, że często od działań kuratorów zależy bezpieczeństwo i zdrowie innych osób, 

ważna jest także szybkość podejmowanych przez niego działań. Obecnie Kuratorska Służba Sądowa 

nie jest wyposażona w samochody służbowe, a kuratorzy wykorzystują własne pojazdy do celów 

służbowych 

Przyglądając się, jakie grupy zawodowe zostały uwzględnione w przywołanym przepisie, ciężko nie 

zauważyć policji i służby więziennej, służb powiązanych z pracą kuratora sądowego.  Kuratorzy 

sądowi często odwiedzają te same rodziny co policja (np. w ramach procedury Niebieskiej Karty) oraz 

Służba Więzienna (przy odbywaniu kary w systemie dozoru elektronicznego), dlatego też w naszej 

ocenie zmiany wyżej wymienionego przepisu jest zasadna i potrzebna. 

 

 
 

Z poważaniem: 
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