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Szanowny Panie Dyrektorze, 

w związku z aktualną sytuacją epidemiczną w kraju, mając na uwadze dobro                

i bezpieczeństwo osób zwalnianych z zakładów karnych i aresztów śledczych, Ogólnopolski 

Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych zwraca się z apelem, aby w tym wyjątkowym 

czasie ciężar udzielania pomocy postpenitencjarnej spoczywał na jednostkach 

penitencjarnych, z których następuje zwolnienie. 

Stosownie do § 40 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 września 

2017r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej           

- Funduszu Sprawiedliwości (Dz.U. 2019.683 j.t.) pomocy, w tym w formie świadczenia 

pieniężnego, o którym mowa w §39 ust. 1 pkt 14 cyt. rozporządzenia, udzielić może: 

• osobom zwalnianym z zakładów karnych lub aresztów śledczych właściwy dyrektor 

jednostki penitencjarnej; 

• osobom zwolnionym z zakładów karnych lub aresztów śledczych (…) zawodowy kuratora 

sądowy wg miejsca pobytu. 

Osoby zwalniane z zakładów karnych i aresztów śledczych to w większości osoby      

z trudną sytuacją socjalno-bytową, i niejednokrotnie bez żadnych środków do życia               

w pierwszym okresie po zwolnieniu z jednostki. Obecnie w sądach rejonowych, przy których 

swoje siedziby mają zespoły kuratorskiej służby sądowej, występują znaczne ograniczenia    

w przyjmowaniu interesantów, do niezbędnego minimum. Dotyczy to również kas sądowych, 

w których to osoba uprawniona do uzyskania pomocy może, na mocy decyzji kuratora 

zawodowego, pobrać środki w formie świadczenia pieniężnego, tudzież stosownego bonu na 

Dyrektor Generalny Służby Więziennej 

gen. Jacek Kitliński 
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zakupy. W tej sytuacji uzyskanie pomocy w/w formie przez osobę zwolnioną z jednostki 

penitencjarnej napotyka na znaczne trudności w jej uzyskaniu, a nawet uniemożliwia jej 

otrzymanie. 

Obecnie opuszczający jednostki penitencjarne muszą wniosek o udzielenie pomocy    

z funduszu pomocy postpenitencjarnej, wraz z oryginałem świadectwa zwolnienia, wysłać 

pocztą. Pomoc w formie pieniężnej (w tych sądach, w których jest taka forma pomocy) jest 

przelewana na konto, których wielu zwalnianych nie posiada W sądach przewidujących 

dotychczas udzielanie pomocy w formie niepieniężnej (bony, paczki), ze względów 

określonych powyżej, udzielanie pomocy jest bardzo utrudnione. Również samo złożenie 

wniosku i przedmiotowa decyzja kuratora jest rozciągnięta w czasie, z uwagi na konieczność 

wysyłania dokumentów pocztą. 

Biorąc powyższe pod uwagę, w imieniu środowiska kuratorów sądowych, zwracamy 

się z prośbą o wydanie zaleceń dyrektorom podległych Panu jednostek penitencjarnych, by na 

czas trwania obostrzeń epidemiologicznych pomoc postpenitencjarna była udzielana w takim 

wymiarze, by osoby opuszczające areszty i zakłady karne nie były narażone na opisywane 

wyżej uciążliwości. 

    

 

 

 

 

 

Do wiadomości: 

1) Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Michał Wójcik 

2) Departament Nadzoru Administracyjnego 
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