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➡ W działalności sądowych kuratorów zawodowych dla dorosłych mieszczą się takie 
ważne działania, jak:  

1. Diagnozowanie skazanych  
2. Opracowanie prognozy ich przyszłego zachowania 
3. Postępowanie resocjalizacyjne  
4. Udzielanie pomocy skazanym, a także świadczenie pomocy postpenitencjarnej, zwłaszcza po 

wykonaniu kary pozbawienia wolności  

➡ Sądowi kuratorzy zawodowi (i wspomagający ich kuratorzy społeczni) stanowią więc 
drugą obok funkcjonariuszy SW grupę pracowników wymiaru sprawiedliwości, 

wypełniającą najważniejsze zadania w procesie wykonywania kar, środków karnych i 
zabezpieczających,  

➡ a także w trakcie wykonywania kary pozbawienia wolności jak i po jej wykonaniu (gdy 
udzielają byłym skazanym pomocy postpenitencjarnej)  
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➡ W związku z powierzeniem tak rozległych i ważnych zadań i obowiązków w dziedzinie 
wykonywania kar i środków karnych oraz, szerzej w zakresie wymiaru sprawiedliwości 
sądowy kurator zawodowy (będący funkcjonariuszem publicznym), korzysta z wielu 
praw określonych przede wszystkim prawie karnym wykonawczym jak i w innych 

przepisach (np. w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 lutego 2013 r. W 
sprawie sposobu wykonywania obowiązków i uprawnień przez kuratorów sądowych w 
sprawach karnych wykonawczych) 
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➡ Nie wyczerpując katalogu kompetencji, można wspomnieć o niektórych ważnych 
uprawnieniach kuratorów sądowych związanych z wykonywaniem kar, środków 

karnych, zabezpieczających: 

1. Prawie do kontroli skazanego, wzywania go, udzielania mu wskazówek i ostrzeżeń, wizytowania w 
miejscu zamieszkania lub pobytu, wzywania do osobistego stawiennictwa 

2. Prawie do składania wniosków do sądu dotyczących postępowania wykonawczego (np. warunkowego 
zawieszenia kary, warunkowego zwolnienia) 

3. Prawie (a także w niektórych wypadkach- obowiązku) uzyskiwania pomocy lub też współdziałania z 
Policją oraz innymi organami administracji państwowej szczególnie samorządowej  

4. Kierowania i kontrolowania osób i przedstawicieli stowarzyszeń, organizacji i instytucji, którym powierzono 
sprawowanie dozoru nad skazanym 
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➡ Wymienieni przedstawiciele i osoby godne zaufania wypełniają takie obowiązki oraz 
posiadają taki status jak kuratorzy społeczni  

➡ Wykonują więc zadania zbliżone do działań kuratorów sądowych, ale nie stanowią 
organu postępowania wykonawczego i nie mają względem skazanych uprawnień 
władczych lub też do podejmowania stosownych decyzji - są organem pomocniczym 
sądowych kuratorów zawodowych i pracują pod ich kierunkiem i kontrolą.
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➡ Kurator jest również podmiotem dozorującym (w przypadku zastosowania dozoru 
elektronicznego). Jest to kurator sądowy tego sądu rejonowego, w okręgu którego 

dozór jest lub ma być wykonywany 

Wykonując dozór elektroniczny, podmiot dozorujący: 

1) niezwłocznie po zaistnieniu warunków technicznych informuje sąd o możliwości rozpoczęcia wykonywania dozoru 
elektronicznego;  
2) zakłada skazanemu nadajnik niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia zgłoszenia przez skazanego 
gotowości  
3) w razie orzeczenia dozoru stacjonarnego instaluje rejestrator stacjonarny niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 
3 dni od dnia zgłoszenia przez skazanego gotowości  
3a) w razie orzeczenia dozoru mobilnego lub zbliżeniowego niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia 
zgłoszenia przez skazanego gotowości, przekazuje rejestrator przenośny skazanemu oraz instruuje go co do sposobu 
używania rejestratora;  
4) w razie orzeczenia dozoru zbliżeniowego przekazuje rejestrator przenośny osobie chronionej zakazem zbliżania oraz 
instruuje tę osobę co do sposobu używania rejestratora;  
5) kontroluje prawidłowość działania środków technicznych; 
6) po zakończeniu dozoru, a także na polecenie sądu lub sądowego kuratora zawodowego, usuwa nadajnik, rejestrator 
stacjonarny lub rejestrator przenośny używany przez osobę chronioną lub skazanego
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➡ W sprawach karnych: Jeżeli w trakcie wykonywania wywiadu środowiskowego na podstawie 214 k.p.k. 
(gdy niezbędne jest ustalenie danych co do właściwości i warunków osobistych oraz dotychczasowego 

sposobu życia oskarżonego) kurator napotka różnego rodzaju trudności, które mogą mieć wpływ na jego 

bezpieczeństwo, wówczas może się zwrócić do Policji o pomoc w celu zapewnienia bezpieczeństwa.  

➡ Jak wynika z art. 214 § 7 k.p.k., Policja w takiej sytuacji nie może odmówić podjęcia stosownych 

działań. Ponieważ obecnie przeprowadzenie omawianego wywiadu środowiskowego przez jest 
obligatoryjne w przypadku podejrzenia popełnienia przez oskarżonego (podejrzanego) poważnych 

przestępstw, dlatego zagrożenie dla bezpieczeństwa osoby przeprowadzającej wywiad jest dosyć duże 

➡ W sprawach rodzinnych: np. pomoc Policji przy odbieraniu dziecka - pomoc Policji powinna polegać na 

zapewnieniu osobistego bezpieczeństwa kuratorowi i osobie odbieranej oraz na zapewnieniu porządku 

w miejscu przeprowadzenia czynności, a czynności funkcjonariuszy Policji nie mogą naruszać dobra 

osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką

Kwestie związane z bezpieczeństwem 

Pomoc Policji 



Garść praktycznych informacji

Źródło: Sprawozdanie 
NIK z 2018 roku 
https://www.nik.gov.pl/
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➡ Przykładowe pomieszczenia kuratorów zawodowych w Sądzie Rejonowym w 
Białymstoku (z lewej) oraz Sądzie Rejonowym w Opolu (z prawej)

Garść praktycznych informacji

Źródło: Sprawozdanie NIK z 2018 
roku 
https://www.nik.gov.pl/plik/id,
17872,vp,20457.pdf 



➡ Przycisk napadowy w Sądzie Rejonowym w Białymstoku 

Garść praktycznych informacji

Źródło: Sprawozdanie 
NIK z 2018 roku 
https://www.nik.gov.pl/
plik/id,17872,vp,
20457.pdf 
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➡ Rada Polityki Penitencjarnej jest organem doradczym Ministra Sprawiedliwości, 
powołanym na podstawie art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o Służbie 
Więziennej (Dz.U.2014 poz. 173 j.t.). 

Zadania Rady Polityki Penitencjarnej 
1. Inicjowanie nowych kierunków oddziaływań penitencjarnych. 
2. Dokonywanie oceny bieżącej polityki penitencjarnej. 
3. Inicjowanie, przeprowadzanie i wspieranie badań naukowych dotyczących zadań Służby Więziennej. 
4. Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć służących poprawie bezpieczeństwa funkcjonariuszy i 

pracowników Służby Więziennej oraz osób skazanych na karę pozbawienia wolności lub tymczasowo 
aresztowanych, a także osób, wobec których jest wykonywana kara pozbawienia wolności i środki 
przymusu skutkujące pozbawieniem wolności. 

5. Przedstawianie opinii w sprawach przekazanych przez Ministra Sprawiedliwości związanych z jego 
kompetencjami określonymi w ustawie o Służbie Więziennej. 

Rada Polityki Penitencjarnej



W skład Rady Polityki Penitencjarnej wchodzą: 

1.przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości (2),  
2.przedstawiciele Służby Więziennej (2),  
3.przedstawiciele nauki (9)  
4.przedstawiciele organizacji pozarządowych (4).  

‣ Członków Rady Polityki Penitencjarnej powołuje na czteroletnią kadencję i 
odwołuje Minister Sprawiedliwości.

Rada Polityki Penitencjarnej



➡ Zakładem karnym i aresztem śledczym kieruje dyrektor. Jest on przełożonym 

wszystkich funkcjonariuszy SW oraz pracowników jednostki (art. 72. § 1. k.k.w.) 

Dyrektor zakładu karnego ustala wewnętrzny porządek w zakładzie,  
natomiast wyodrębnionym oddziałem może administrować jego kierownik,  

podlegający dyrektorowi zakładu.  

Organizuje pracę i ponosi odpowiedzialność za funkcjonowanie aresztu śledczego lub 
zakładu karnego; zapewnia prawidłowe wykonywanie kar pozbawienia wolności; zarządza 

pracą podległego personelu. 

‣ Zarówno przepisy Kodeksu karnego wykonawczego, jak i Ustawy o Służbie Więziennej 
gwarantują dyrektorom zakładów karnych istotną autonomię i znaczny zakres uprawnień 
dyrektorom jednostek penitencjarnych w zakresie zarządzania nimi.

Dyrektor zakładu karnego 



Do zakresu działania dyrektora zakładu karnego i dyrektora aresztu śledczego należy w 
szczególności: 

1. koordynacja oddziaływań penitencjarnych prowadzonych w podległej jednostce organizacyjnej i 
nadzór nad nimi; 

2. zapewnienie prawidłowego i praworządnego wykonywania kar pozbawienia wolności i 
tymczasowego aresztowania oraz zapewnienie bezpieczeństwa i porządku w podległej 
jednostce organizacyjnej 

3. nadzorowanie działających w ramach zakładu karnego i aresztu śledczego szkół i podmiotów 
leczniczych; 

4. racjonalne wykorzystanie środków finansowych; 
5. zapewnienie odpowiedniego do potrzeb doboru i wykorzystania kadry, stałego podnoszenia jej 

kwalifikacji, właściwego wykonywania obowiązków i dyscypliny; 
6. ustalanie liczby stanowisk w podległej jednostce organizacyjnej; 
7. realizacja zadań wynikających z innych ustaw. 

➡ W ramach realizacji swoich zadań dyrektor zakładu karnego i dyrektor aresztu 

śledczego mogą wydawać zarządzenia, instrukcje lub wytyczne. 

➡ Dyrektor Generalny ustala, w drodze zarządzenia, szczegółowy zakres działania 
dyrektorów oraz strukturę organizacyjną zakładów karnych i aresztów śledczych

Dyrektor zakładu karnego 



➡ Wszelkie rażące uchybienia administracji zakładu karnego (w szczególności dyrektora 

zakładu karnego, który odpowiada m.in. za zachowanie względów bezpieczeństwa) 
mogą skutkować podjęciem przez sędziego penitencjarnego w ramach 
sprawowanego przez niego nadzoru penitencjarnego odpowiednich działań (np. 
wystąpienie do organów nadrzędnych nad dyrektorem jednostki z odpowiednimi 
wnioskami, art. 35. k.k.w.) 

➡ To może prowadzić do podjęcia przez organy nadrzędne odpowiednich działań 

dyscyplinujących wobec dyrektorów zakładów karnych czy aresztów śledczych.

Dyrektor zakładu karnego 



W zakładach karnych działają komisje penitencjarne. 

➡ Komisja penitencjarna - powoływana jest w każdym zakładzie karnym przez dyrektora zakładu. 

➡ W skład komisji penitencjarnej dyrektor zakładu karnego powołuje funkcjonariuszy i pracowników 
tego zakładu.  

➡ Do udziału w pracach komisji, z głosem doradczym, dyrektor może zapraszać także inne osoby 
godne zaufania, zwłaszcza przedstawicieli stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji, o których 
mowa w art. 38 § 1 (fundacje, organizacje, stowarzyszenia), oraz kościołów i innych związków 
wyznaniowych. 

➡ W zależności od potrzeb zakładu karnego dyrektor może zarządzić udział poszczególnych 
członków komisji penitencjarnej w jej posiedzeniu przy użyciu urządzeń technicznych 
umożliwiających przeprowadzenie tej czynności na odległość z jednoczesnym bezpośrednim 
przekazem obrazu i dźwięku. 

Komisja Penitencjarna

https://pl.wikipedia.org/wiki/Zak%C5%82ad_karny


Do zakresu działania komisji penitencjarnej należy: 
1. kierowanie skazanego do właściwego zakładu karnego, jeżeli nie określił tego sąd w wyroku; 
2. kierowanie skazanego do określonego systemu odbywania kary, jeżeli nie określił tego sąd w 

wyroku; 
3. ustalanie indywidualnych programów oddziaływań na skazanego i dokonywanie ocen ich 

wykonywania; 
4. dokonywanie ocen okresowych postępów skazanego w resocjalizacji; 
5. kwalifikowanie skazanych do nauczania w szkołach i na kursach oraz podejmowanie decyzji o 

pozbawieniu możliwości nauczania w zakresie nieobjętym nauczaniem obowiązkowym; 
6. kwalifikowanie skazanych, o których mowa w art. 84 § 2, do zakładów karnych dla młodocianych 

oraz skazanych, o których mowa w art. 96 § 3, do odbywania kary w oddziałach terapeutycznych; 
7. kwalifikowanie skazanego - jako stwarzającego poważne zagrożenie społeczne albo poważne 

zagrożenie dla bezpieczeństwa zakładu oraz dokonywanie, co najmniej raz na 3 miesiące, 
weryfikacji tej decyzji; 

8. weryfikowanie indywidualnych programów oddziaływania albo indywidualnych programów 
terapeutycznych, a także kierowanie i wycofywanie skazanych z oddziałów terapeutycznych; 

9. wyrażanie opinii w sprawach przyznania skazanemu przepustek oraz nagród wolnościowych 
10. wyrażanie opinii w sprawach: projektu porządku wewnętrznego zakładu karnego oraz zmiany tego 

porządku, innych przekazanych jej przez dyrektora; 
11. podejmowanie decyzji w sprawie korzystania przez skazanego z uprawnień określonych w art. 107 

oraz zwolnienia z wykonywania pracy, na podstawie art. 121 § 7; 
12. wykonywanie innych zadań przewidzianych w ustawie i w przepisach wydanych na jej podstawie.

Komisja Penitencjarna 



Kontrola rozstrzygnięć komisji penitencjarnych 

➡ Decyzja komisji penitencjarnej może być zaskarżona przez skazanego do sądu 
penitencjarnego w trybie art. 7 Kodeksu karnego wykonawczego.  

➡ Podlega także uchyleniu przez sędziego penitencjarnego z powodu sprzeczności z 

prawem (art. 34 § 1 Kodeksu karnego wykonawczego).


