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Załącznik nr 1. 

Rekomendacje tzw. „odmrażania” pracy kuratorów w pionie kuratorów wykonujących 

orzeczenia w sprawach karnych 

I. Czynności w środowisku podopiecznych: 

1. Postępowania, w których skazany lub sprawca został oddany pod dozór za czyn 

popełniony z użyciem przemocy lub groźby jej użycia na szkodę osoby najbliższej lub 

korzystającego z warunkowego zwolnienia, który odbywał karę za przestępstwo z 

użyciem przemocy lub groźby jej użycia w sytuacji, kiedy sprawca tego czynu 

zamieszkuje wspólnie z pokrzywdzonym.  

2. Postępowania, w których skazany lub sprawca  został oddany pod dozór w związku z 

popełnieniem innego czynu niż w pkt 1, ale z uzyskanych przez kuratora informacji 

wynika, iż w środowisku objętym oddziaływaniami kuratora może dochodzić do 

aktów przemocy, szkodliwego używania substancji psychoaktywnych zagrażających 

życiu podopiecznych i ich najbliższych 

3. Wywiady w związku z postępowaniem w przedmiocie udzielenia zgody na odbywanie 

kary p.w. w SDE , wywiady w zakresie przerwy w odbywaniu kary pozbawienia 

wolności, wywiady do posiedzeń w przedmiocie odwołania środka probacyjnego 

kiedy podopieczny nie był pod dozorem.  

4. Pozostawienie możliwości wykonywania wywiadów telefonicznie, videopołączeń (do 

każdego zlecenia wywiadu powinien być podany numer telefonu) 

5. W zakresie badań na obecność alkoholu i środków odurzających z uwagi na brak 

możliwości wykonywania badań w warunkach odpowiadającym rekomendacjom 

właściwych służb sanitarnych powstrzymanie się do odwołania od przeprowadzenia 

badań 

6. Wywiady z art.214 k.p.k realizowane w sprawach, w których osoba opiniowana jest 

tymczasowo aresztowana ( obligatoryjne oraz w sprawach o przemoc domową) lub 

kurator z racji wykonywanych dotychczas wobec osoby opiniowanej czynności ma 

wiedzę i dane umożliwiające sporządzenie wywiadu; 

7. Wywiady na zlecenie Z.K. kuratorzy realizują o ile wcześniej posiadali informacje o 

opiniowanym a aktualizacją z oparciu o bazy danych, które posiadają, zdalny kontakt 

z innymi służbami np. dzielnicowy, pracownik socjalny 

8. Sprawy związane z przygotowaniem do życia na wolności po uprzednim ustaleniu 

sytuacji zdrowotnej podopiecznego z administracją więzienną. Jeśli kurator już miał 
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osobisty kontakt z podopiecznym i realizuje program wolnościowy zasadne są 

kontakty listowne, audiowizualne z osadzonym  

9. Posiedzenia grup roboczych i ZI w ramach procedury NK winny obywać się zdalnie np. 

poprzez wideokonferencję, mailowa /telefoniczna wymiana informacji; 

 

II. Czynności wykonywane z udziałem podopiecznych w biurze kuratora: 

10. Czynności związane z objęciem dozorem, wykonywaniem kary, środków karnych i 

zabezpieczających w SDE, wykonywanie zakazów zbliżania połączonych z SDE w 

formie zbliżeniowej; 

11. 2 Czynności związane ze skierowaniem podopiecznego do wykonywania KOW/PSU o 

ile podmiot przyjmujący skazanych jest w stanie zabezpieczyć i zorganizować warunki 

pracy skazanych w taki sposób, aby możliwe było wykonywanie nieodpłatnej, 

kontrolowanej pracy na cele społeczne, w sposób zgodny z przepisami sanitarnymi 

obowiązującymi w czasie trwania ogłoszonego stanu epidemii,. W pierwszej 

kolejności kierować spraw wykroczeniowe, z uwagi na termin przedawnienia 

wykonania kary. W przypadku spiętrzenia ilości spraw w odniesieniu do 

zapewnionych miejsc, rozważenie składania wniosków o zawieszenie postępowania.  

12. W zakresie spraw „O” sugerujemy w pierwszej kolejności próby ustalenia jego 

wykonywania bez konieczności wzywania podopiecznego. W zakresie obowiązku 

naprawienia szkody,  przeproszenia pokrzywdzonego zasadne będzie uzyskanie 

dokumentów (poprzez formę listową, mailową)  od osoby zobowiązanej np. 

dowodów wpłat i w tej samej formie potwierdzanie wykonania obowiązku z osobą 

pokrzywdzoną. Wydaje się, iż podobnie w przypadku „O” polegającego na zakazie 

zbliżania, nakazie opuszczenia lokalu można też tą formę komunikacji z os. 

pokrzywdzoną utrzymać. 

13. Czynności związane z udzieleniem pomocy postpenitencjarnej – tu proponujemy by 

do czasu całkowitego zniesienia stanu epidemii kontakt podopiecznego z kuratorem 

zminimalizować. Wnioski wraz z załącznikami mogą być przez zwalnianych z zakładów 

karnych składane pocztą wraz z podaniem we wniosku nr telefonu kontaktowego 

wnioskodawcy oraz jeśli w danym okręgu jest praktyka wypłat gotówki z podaniem nr 

konta. W pierwszej kolejności pomoc powinna postpenitencjarna powinna być 

udzielana przez Zakłady Karne/Areszty Śledcze, przy zwalniania osoby uprawnionej. 

Jest to najbezpieczniejsze i najdogodniejsze dla zwalnianego, kuratora i pracowników 

sądu. 
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