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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 w ten sposób, aby zlecenie to było kierowane 

do kuratora dopiero po potwierdzeniu przez podmiot dozorujący warunków technicznych 

pozwalających na wykonywanie kary pozbawiania wolności poza zakładem karnym 

w systemie dozoru elektronicznego – czyli 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. 

Na podstawie art. 43h § 4 kkw  w razie potrzeby, na zarządzenie sędziego 

penitencjarnego albo na żądanie komisji penitencjarnej, kurator sądowy ustala, w drodze 

zebrania informacji, czy skazany zamieszkuje wspólnie z inną osobą lub osobami 

pełnoletnimi, a jeżeli tak, to uzyskuje dane personalne tych osób, a następnie poucza je 

o warunkach wykonywania kary w systemie dozoru elektronicznego oraz konsekwencjach, 

jakie wynikają z jej wykonywania dla osób zamieszkujących ze skazanym. Kurator sądowy 

ustala warunki rodzinne oraz socjalno-bytowe, w których zamieszkuje skazany, w zakresie 

niezbędnym do prawidłowego wykonania kary w systemie dozoru elektronicznego. 

Informacje te kurator sądowy przekazuje niezwłocznie do sądu albo komisji penitencjarnej. 

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 grudnia 2022 r. w sprawie sposobu 

oraz szczegółowych warunków wykonywania kar, środków karnych i środków 
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zabezpieczających w systemie dozoru elektronicznego  w § 2 pkt. 1 precyzuje: „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”. 

W praktyce, w wielu Sądach zlecenie kuratorowi sądowemu zebrania informacji na 

podstawie art. 43h § 4 kkw wydawane są jednocześnie ze zleceniem podmiotowi 

dozorującemu sprawdzenia warunków technicznych. Zdarza się w tej sytuacji,  że kurator 

podczas dokonywania w/w ustaleń dowiaduje się, że Sąd pozostawił bez rozpoznania 

wniosek skazanego, ponieważ nie są spełnione warunki techniczne pod danym adresem. 

W takich sytuacjach wykonana przez kuratora praca (przede wszystkim dojazd i czas) jest 

bezcelowa. Należy nadmienić, że kurator wykonując czynności służbowe nie dysponuje 

służbowym pojazdem, ani nie otrzymuje zwrotu kosztów dojazdu do miejsca 

przeprowadzania czynności służbowych.  

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o zlecanie kuratorowi sądowemu przez 

Sąd zbierania informacji w trybie art. art. 43h § 4 kkw  zgodnie z Rozporządzeniem 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 czyli  po uzyskaniu od podmiotu dozorującego informacji, że warunki 

techniczne pozwalają na rozpoczęcie wykonywania kary. 

Z poważaniem: 
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