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W związku z uzyskaniem przez Komisję Penitencjarną uprawnień do udzielania zezwolenia na 

odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, Ogólnopolski Związek 

Zawodowy Kuratorów Sądowych zwraca się z prośbą o podjęcie stosownych czynności dotyczących 

procedury zlecania kuratorom sądowym zbierania informacji w trybie art. 43h § 4 kkw.   

Zgodnie z § 2 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 grudnia 2022 r. w sprawie 

sposobu oraz szczegółowych warunków wykonywania kar, środków karnych i środków 

zabezpieczających w systemie dozoru elektronicznego: „W razie potrzeby, jeżeli z informacji 

podmiotu dozorującego wynika, że warunki techniczne pozwalają na rozpoczęcie wykonywania kary, 

sędzia penitencjarny niezwłocznie wydaje zarządzenie albo komisja penitencjarna niezwłocznie 

kieruje żądanie zawierające polecenie zebrania przez sądowego kuratora zawodowego informacji, o 

których mowa w art. 43h § 4 Kodeksu”. 

Należy nadmienić, że jeśli nie są spełnione warunki techniczne pod adresem, gdzie ma być 

realizowana kara, wykonana przez kuratora praca (przede wszystkim dojazd i czas) – jest bezcelowa, 

a kurator wykonując czynności służbowe nie dysponuje służbowym samochodem ani nie otrzymuje 

zwrotu kosztów dojazdu do miejsca przeprowadzania wywiadu. 

W związku z powyższym Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych wnosi jak na 

wstępie i liczy na pozytywne rozwiązanie sprawy.  

Z poważaniem: 

 

Pan gen. Jacek Kitliński 
Dyrektor Generalny  
Służby Więziennej  
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