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Krajowa Rada Kuratorów uprzejmie dziękuje za zaproszenie do udziału w posiedzeniu wspólnym 

Komisji Ustawodawczej i Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, którego przedmiotem będzie 

rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy- Kodeks Karny oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1184,

druki sejmowe nr 3451, 3466, 3466-A).

Jednocześnie, wykorzystując ustawowe kompetencje wynikające z przepisu art. 46 ust. 1 pkt 3 ustawy

z dnia 27 lipca 2001 r. (t.j. Dz.U. z 2018 roku, poz. 1014, ze zmianami) Krajowa Rada Kuratorów

przedstawia opinię na temat ustawy o zmianie ustawy- Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw.

W przedmiotowej opinii Krajowa Rada Kuratorów nie dokonuje oceny skutków wprowadzenia

znowelizowanych regulacji dla całokształtu funkcjonowania polskiego systemu prawa karnego, uznając 

że uprawnieni dla tego rodzaju ocen są przede wszystkim przedstawiciele profesji stricte prawniczych,

a odnosi się wyłącznie do rozwiązań, które mają istotne znaczenie dla możliwości wykonywania zadań 

i obowiązków służbowych przez kuratorów sądowych. Uwzględnia ona również propozycje rozwiązań, 

które nie znalazły się w ustawie, a których wprowadzenie, w ocenie Krajowej Rady Kuratorów 

przyczyniłoby się do usprawnienia i uproszczenia postępowania wykonawczego w sprawach karnych. 

Przewodniczący 
Krajowej Rady Kuratorów

Grzegorz Kozera
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OPINIA KRAJOWEJ RADY KURATORÓW
w sprawie ustawy o zmianie ustawy- Kodeks Karny oraz niektórych innych ustaw

(druk senacki nr 1184)

Wstęp- część ogólna. 

Krajowa Rada Kuratorów przedstawia uwagi dotyczące ustawy o zmianie ustawy- Kodeks karny

oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1184) oraz propozycje rozwiązań, które mają istotne 

znaczenie dla sposobu i pragmatyki wykonywania obowiązków służbowych przez kuratorów sądowych. 

Przedstawione uwagi i propozycje są przejawem troski środowiska zawodowych kuratorów sądowych 

o wymiar sprawiedliwości, a także dążenia do poprawy jego funkcjonowania, przy uwzględnieniu 

znaczenia i roli kuratorskiej służby sądowej w wykonywaniu orzeczeń sądów, podejmowaniu działań 

resocjalizacyjnych i wychowawczych wobec sprawców przestępstw, a także działań związanych 

z zabezpieczeniem interesów osób przestępstwem pokrzywdzonych. Pragniemy jednocześnie podkreślić, 

że choć przedstawione rozwiązania ustawowe w znacznym stopniu dotyczą kuratorów sądowych, 

nie zostały one wcześniej przedstawione Krajowej Radzie Kuratorów do zaopiniowania. 

Krajowa Rada Kuratorów zdecydowanie popierała i popiera działania zmierzające do usprawnienia 

przebiegu postępowania karnego, na wszystkich jego etapach- ze szczególnym uwzględnieniem 

postępowania wykonawczego, które pozytywnie wpływają na poprawę bezpieczeństwa społecznego 

i ograniczają ryzyko ponownego popełnienia przestępstwa ze strony szczególnie niebezpiecznych 

sprawców. Wnikliwej analizy wymaga zatem kwestia stwierdzenia czy przedstawione rozwiązania 

ustawowe w wystarczającym zakresie podporządkowane zostały realizacji tego celu. 

Jednocześnie wychodząc naprzeciw oczekiwaniom związanym z usprawnieniem pracy sądów 

pragniemy przedstawić propozycje poszerzenia niektórych uprawnień organów postępowania 

wykonawczego wymienionych w art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku- Kodeks Karny

Wykonawczy (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 696)- sądowego kuratora zawodowego i kierownika zespołu 

kuratorskiej służby sądowej, które w naszej ocenie istotnie przyczyniłyby się do realizacji tego postulatu. 

Podkreślić należy, że zarówno sądowi kuratorzy zawodowi, a szczególni ci spośród nich, którzy pełnią 

funkcję kierownika zespołu kuratorskiej służby sądowej, to osoby o szczególnej pozycji ustrojowej, 

spełniające standardy merytoryczne i etyczne niezbędne dla możliwości wykonywania tego zawodu, 

posiadające nie tylko doświadczenie w stosowaniu prawa, ale również doświadczenie życiowe i 

zawodowe w pracy z osobami objętymi postępowaniem sądowym. Tym samym są to organy 

profesjonalnie przygotowane do przejęcia części czynności dotychczas zastrzeżonych w prawie karnym 

wykonawczym dla sądu, sędziego lub referendarzy sądowych. Do czynności tych zaliczyć można w 

szczególności wydawanie decyzji w prostych sprawach związanych z wykonywaniem kary ograniczenia, 

pracy społecznie użytecznej, a także dozorem kuratora i oddziaływaniami probacyjnymi. Dodatkowo 

należy zwrócić uwagę na fakt, że kuratorowi sądowemu pozostającemu w bezpośrednim kontakcie ze 

skazanym znana jest bardzo dobrze jego sytuacja rodzinna, prawna i właściwości osobiste, co w 

znacznym stopniu ułatwia podejmowanie istotnych decyzji, mających znaczenie dla prowadzonego 

postępowania wykonawczego.  

Za zastosowaniem rozwiązania, w którym podlegające zaskarżeniu decyzje i upomnienia są wydane 

przez organ bezpośrednio wykonujący orzeczenie sądu przemawiają również argumenty związane 

z ekonomiką procesową, zwłaszcza uproszczeniem i sprawnością prowadzonych postępowań. 

Tym bardziej, że poszerzony w ostatnich latach katalog nowych czynności przekazanych do wykonania 

sądowym kuratorom zawodowym w postępowaniu wykonawczym: udzielanie pisemnych upomnień 

wywołujących dla skazanych skutki prawne, wyznaczanie miejsca i terminu rozpoczęcia wykonywania 

kary ograniczenia wolności i pracy społecznie użytecznej, kompetencje do zmiany w szczególnie 

uzasadnionych przypadkach harmonogramu wykonywania kary pozbawienia wolności w systemie 

dozoru elektronicznego (wcześniej zarezerwowane wyłącznie dla sędziego sądu penitencjarnego) 



przyczynił się do usprawnieniu pracy sędziów, sekretariatów sądowych i przyniósł oczekiwane rezultaty 

skutkujące usprawnieniem postępowania wykonawczego, a także obniżeniem kosztów jego prowadzenia. 

W sposób szczególny uwypuklić należy, iż wydane w taki sposób decyzje ograniczają liczbę dodatkowych 

czynności, w szczególności dotyczących rejestracji spraw w poszczególnych komórkach sądu, czy ilością 

wysyłanej korespondencji. Ma to tym samym znaczenie dla pracy sekretariatów i ogólne sprawności 

działania sądu. Poza tym, w każdym sądzie rejonowym w Polsce funkcjonuje przynajmniej jeden Zespół 

Kuratorskiej Służby Sądowej, który posiada zarówno zasoby ludzkie, jak i odpowiednie zaplecze 

techniczne, stąd wprowadzenie proponowanych rozwiązań nie niesie ze sobą dodatkowych skutków 

dla Skarbu Państwa. 

Uwagi i propozycje szczegółowe- Kodeks Karny 

1. Propozycja Krajowej Rady Kuratorów- art. 73§1 k.k.

Poddanie sprawcy przestępstwa próbie każdorazowo powinno w sposób oczywisty 

łączyć się z poddaniem tego sprawcy oddziaływaniom o charakterze wychowawczym 

i resocjalizacyjnym, przy jednoczesnym zastosowaniu kontroli jego zachowania się. 

W ocenie Krajowej Rady Kuratorów uzasadnionym jest zatem, aby każdorazowo 

w przypadku warunkowego zawieszenia kary pozbawienia wolności, sąd oddawał 

skazanego pod dozór kuratora. Tym bardziej, że przepisy art. 169b k.k.w. pozwalają 

na różnicowanie sposobu prowadzenia poszczególnych spraw dozorowych w zakresie 

częstotliwości kontaktów ze skazanym, uzależniając tę kwestię od charakteru czynu 

oraz osobowości sprawcy. 

Kara w zawieszeniu bez dozoru kuratora jest częstokroć nie akceptowana społecznie 

z uwagi na jej znikomą dolegliwość, a z punktu widzenia kuratora ograniczony wgląd 

w przebieg okresu próby. W efekcie może to powodować spóźnioną reakcje 

na naganną postawę skazanego i utwierdzać w nim poczucie bezkarności. 

Art. 73§1. Zawieszając wykonanie kary, sąd oddaje skazanego pod dozór kuratora lub

osoby godnej zaufania, stowarzyszenia, instytucji albo organizacji społecznej, do której 

działalności należy troska o wychowanie, zapobieganie demoralizacji lub pomoc 

skazanym.

§ 2. Skreślony

2. Pozytywnie opiniujemy przepisy art. 75§4 k.k. oraz art.76§1 k.k. w zakresie

wydłużenie do jednego roku terminów dotyczących możliwości zarządzenia przez sąd 

warunkowo zawieszonej kary po upływie okresu próby, a także zatarcia skazania 

po zakończeniu tego okresu. Zmiana ta ma charakter praktyczny, ponieważ informacje 

z Krajowego Rejestru Karnego niejednokrotnie wpływały do sądów z opóźnieniem, 

co w niektórych przypadkach uniemożliwiało zarządzenie wykonania kary wobec 

osoby, która popełniła przestępstwo w okresie próby. Analogiczne trudności 

występowały w sytuacji, gdy wniosek o zarządzenie wykonania kary był kierowany 

przez kuratora sądowego pod koniec okresu próby. Poza tym, skazani odwołując się 

od niekorzystnego dla nich rozstrzygnięcia sądu podejmowali działania przedłużające 

wydanie ostatecznego rozstrzygniecie dopóki nie nastąpiło zatarcia skazania.  

3. Wątpliwość budzi uchylenie art. 75a k.k., na podstawie którego sąd mógł zamiast

zarządzenia wykonania kary pozbawienia wolności orzec zamianę na karę 

ograniczenia wolności w formie obowiązku wykonywania nieodpłatnej, 

kontrolowanej pracy na cele społeczne, albo na grzywnę. W naszej opinii przepis ten 

stosowany był wyjątkowo i wobec osób, które wprawdzie nie w pełni spełniły 

wymagania jakimi obwarowany został okres próby, jednakże ich postawa i czynniki 

osobiste pozwalały osiągnąć cele kary, bez konieczności zastosowania kary izolacyjnej. 

4. Nie popieramy rozwiązania przewidzianego art. 77§3 k.k., który wprowadza zakaz

stosowania warunkowego przedterminowego zwolnienia w przypadku wymierzenia

kary dożywotniego pozbawienia wolności sprawcy za czyn popełniony przez niego 



po prawomocnym skazaniu za inne przestępstwo na karę dożywotniego pozbawienia 

wolności, albo karę pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 20 lat.  

Uważamy, że osoba pozbawiona choćby hipotetycznych szans na skorzystanie 

z instytucji warunkowego zwolnienia, pozbawiona jest jakiejkolwiek motywacji

do zmiany swej postawy, co bardzo utrudnia osiągnięcie wychowawczych celów kary. 

Proponujemy pozostawienie możliwości warunkowego zwolnienia 

na dotychczasowych zasadach, przy zastosowaniu obostrzeń w jego uzyskaniu 

(np. pozytywnych opinie w zakresie readaptacji społecznej, pozytywnej opinii 

biegłych w odniesieniu do stanu zdrowia psychicznego skazanego). 

5. Rozwiązanie zwarte w art. 80§3 k.k., w którym przyjmuje się, iż w przypadku 

uzyskania warunkowego przedterminowego zwolnienia przez osobę skazaną 

na dożywotnią karę pozbawienia wolności, okres próby trwa dożywotnio wzbudza 

wątpliwości i wydaje się mało trafne. Nie motywuje ono skazanego do trwałej zmiany 

postawy życiowej, a powoduje, że doraźnie będzie się on koncentrował jedynie 

na unikaniu zachowań, które mogłyby skutkować odwołaniem warunkowego 

przedterminowego zwolnienia. Taki rodzaj dozoru będzie bardziej formą ustawicznej 

kontroli skazanego, a nie pracy ukierunkowanej na uzyskanie trwałych zmian 

w jego sposobie funkcjonowania. Proponujemy możliwość skrócenia tego okresu 

próby przez sąd, przy spełnieniu określonych przesłanek i nie wcześniej niż po 10 lat 

okresu próby.

Uwagi i propozycje szczegółowe- Kodeks Karny Wykonawczy 

1. Propozycja Krajowej Rady Kuratorów- art. 9§3 k.k.w.

Art. 9§3 Decyzja organu wymienionego w art. 2 pkt 6 staje się wykonalna z chwilą 

wydania. Na decyzję przysługuje skarga do właściwego sądu.  

2. Propozycja Krajowej Rady Kuratorów- art. 14§1 k.k.w.

Art. 14§1 W postępowaniu wykonawczym organ postępowania wykonawczego 

może zarządzić zebranie informacji dotyczących skazanego. Organ określony w art. 2

pkt 1–6 wykonujący orzeczenie może także zarządzić zebranie informacji dotyczących 

skazanego w drodze wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez kuratora 

sądowego. W razie uzasadnionych wątpliwości co do tożsamości skazanego organ 

wykonujący orzeczenie może zażądać ustalenia jego tożsamości przez Policję.  

3. Propozycja Krajowej Rady Kuratorów- art. 15§2 k.k.w.

Art. 15§2 Jeżeli zachodzi długotrwała przeszkoda uniemożliwiająca postępowanie 

wykonawcze, a w szczególności jeżeli nie można ująć skazanego, skazany odbywa karę 

pozbawienia wolności, albo nie można wykonać wobec niego orzeczenia z powodu 

choroby psychicznej lub innej przewlekłej, ciężkiej choroby, postępowanie zawiesza się w 

całości lub w części na czas trwania przeszkody. Zawieszenie postępowania 

wykonawczego w związku z osadzeniem do odbycia kary może nastąpić w drodze decyzji 

sądowego kuratora zawodowego. Decyzję przekazuje się niezwłocznie sądowi.

4. Art. 43a.§2 pkt 1 k.k.w., art. 43c.§1 k.k.w., art. 43ka.§1 k.k.w.

Wskazane przepisy przewidują możliwość zastosowania dozoru elektronicznego wobec 

skazanego korzystającego z instytucji przerwy w karze pozbawienia wolności. Należy 

zwrócić uwagę, że art. 153§1 i 2 k.k.w. oraz art. 150 k.k.w. stanowiące podstawę 

do udzielenia przez sąd penitencjarny przerwy w wykonywaniu kary pozbawienia 

wolności wskazują, że przerwa taka może być udzielona między innymi skazanemu, 

którego stan zdrowia uniemożliwia odbywanie kary w izolacji więziennej. Wykonywanie 

kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego wiąże się z potrzebą 

noszenia nadajnika, co może utrudniać i stwarzać problemy w przypadku poddaniu się 

skazanego leczeniu w warunkach szpitalnych, lub w przypadku zastosowania innych



procedur leczniczych (np. badań obrazowych). Proponujemy w tym zakresie poszerzenie 

uprawnień kuratora odnośnie zatwierdzania takich nadzwyczajnych sytuacji. 

5. Propozycja Krajowej Rady Kuratorów- art. 43o§5 k.k.w.

Art. 43o.§5 W uzasadnionych przypadkach sądowy kurator zawodowy w drodze decyzji - 

może usprawiedliwić nieobecność skazanego w okresie nadzoru, o czym niezwłocznie 

informuje sędziego penitencjarnego i wprowadza informacje do systemu komunikacyjno-

monitorującego. Decyzję przekazuje się niezwłocznie sądowi penitencjarnemu. 

6. Art. 43la§1 pkt 1 k.k.w.

Pozytywnie oceniamy proponowane w projekcie wydłużenie kary pozbawienia wolności 

orzekanej przez sąd w systemie dozoru elektronicznego. Praktyka wykonania kary 

w tym systemie wskazuje na jej efektywność, a kuratorska służba sądowa wykazała się 

w tym zakresie sprawnością i profesjonalizmem, co pozwala na zwiększenie liczby osób 

objętych systemem. 

Mając na względzie dalsze poszerzanie grona osób objętych systemem dozoru 

elektronicznego proponujemy, aby osoby którym wymierzono kary nie podlegające 

łączeniu, mogły skorzystać z tej formy wykonywania kary, jeśli nie przekroczą 

one w sumie 2 lat. Nie występuje w takim przypadku ryzyko wykonywania kary 

w tej formie przez sprawców zbrodni, a jednocześnie może wpłynąć to pozytywnie 

na ograniczanie populacji osób osadzonych w zakładach karnych za tzw. drobne 

przestępstwa.  

7. Propozycja Krajowej Rady Kuratorów- art. 43la§6 k.k.w.

Art. 43la.§6. Przepisy § 1–5 stosuje się odpowiednio do skazanego, któremu wymierzono 

dwie lub więcej niepodlegających łączeniu kar pozbawienia wolności, które skazany 

ma odbyć kolejno, nieprzekraczających w sumie dwóch lat.

8. Propozycja Krajowej Rady Kuratorów- art. 55§3 k.k.w.

Art. 55§3 k.k.w. Czynności zastrzeżone w niniejszym rozdziale dla sądu lub sędziego, 

o których mowa w art.61§2, 62§1-3, 63§1-2, 63a§1, 63b§1-2 mogą być wykonywane 

w drodze decyzji sądowego kuratora zawodowego. Decyzję sądowego kuratora 

zawodowego niezwłocznie przekazuje się sądowi.

9. Propozycja Krajowej Rady Kuratorów- art. 64§1 k.k.w. i art. 64§1 k.k.w.

Kolejną kwestią wymagającą w naszej ocenie interwencji ustawodawcy jest problem 

w egzekwowaniu obowiązków probacyjnych oraz świadczeń pieniężnych orzekanych 

wraz z karą ograniczenia wolności. Wprawdzie kurator w przypadku uchylania się 

skazanego od tego obowiązku może wnosić do sądu o zarządzenie zastępczej kary 

pozbawienia wolności, jednakże czas pomiędzy złożeniem wniosku a rozpoznaniem 

go częstokroć pozwala skazanym na dokończenie prac na cele społeczne, przy dalszym 

lekceważeniu innych obowiązków . W takiej sytuacji sąd nie zarządza kary zastępczej 

utwierdzając niejako skazanego w poczuciu bezkarności za lekceważenie orzeczonych 

obowiązków.  

Art. 64§1. W razie niewykonania pełnego wymiaru pracy albo niedokonania całości 

potrąceń z wynagrodzenia za pracę sąd orzeka o tym, czy i w jakim zakresie karę tę uznać 

za wykonaną ze względu na osiągnięte cele kary. 

Art. 64§1a: W razie, gdy skazany nie wykonał lub częściowo wykonał obowiązki, 

o którym mowa w art. 34 § 3 Kodeksu karnego, sąd decyduje czy i w jakim zakresie karę 

ograniczenia wolności uznać za wykonaną, niezależnie od ilości wykonanych 

kontrolowanych prac na cele społeczne.

10. Propozycja Krajowej Rady Kuratorów- art. 65a§1 k.k.w.

Zwracamy także uwagę na niedostatki regulacji w zakresie zastępczej kary pozbawienia 

wolności w zamian za niewykonaną karę ograniczenia wolność. W obecnym stanie 

prawnym, nawet w szczególnych sytuacjach, sąd nie może zastosować zastępczej kary 

grzywny. Osoby, które z przyczyn niezależnych od siebie nie są w stanie wykonać prac na 



cele społeczne , mogłyby w naszej opinii skorzystać z takiej formy kary zastępczej. 

Obecnie sprawy te pozostają w długotrwałym zawieszeniu. W rzeczywistości sprawca nie 

ponosi konsekwencji popełnionego czynu, ale też jego sprawa nie ulega zakończeniu, 

chyba że sąd umorzy postępowanie. Stąd nasz postulat umożliwienia zastosowania 

zastępczej kary grzywny wobec tej grupy osób, która nie może wykonywać kary 

z przyczyn od siebie niezależnych, a chce karę wykonać w innej nieizolacyjnej formie.  

Art. 65a§1. Jeżeli jest to uzasadnione stanem zdrowia skazanego lub innymi 

okolicznościami uniemożliwiającymi wykonywanie przez skazanego pracy a cele kary 

zostaną osiągnięte, sąd może zamienić karę ograniczenia wolności na zastępczą karę 

grzywny, przyjmując jeden dzień kary ograniczenia wolności za równoważny jednej 

stawce dziennej; sąd określa w takim wypadku wysokość jednej stawki dziennej kierując 

się wskazaniami zawartymi w art. 33 §3 k.k. 

11. Art. 121§11 k.k.w.

Proponujemy wykreślenie tego przepisu Rozdział VIIa k.k.w., czyli system dozoru 

elektronicznego reguluje wykonanie kar oraz środków karnych i zabezpieczających 

z zastosowaniem tego systemu. Natomiast praca skazanych w czasie odbywania kary

pozbawienia wolności w warunkach izolacji więziennej nie mieści się w naszej ocenie 

w żadnej z tych kategorii. 

Uregulowania dotyczące elektronicznej kontroli miejsca pobytu na okres niezbędny 

do wykonania pracy poza terenem zakładu karnego powinny raczej znaleźć się 

w oddziale 5 rozdziału X k.k.w., regulującym zatrudnienie skazanych. Określić 

przy tym należy sposób i formy nadzoru nad przebiegiem pracy skazanych poza 

zakładem karnym, nadając w tym zakresie stosowne kompetencje funkcjonariuszom 

służby więziennej.  

12. Propozycja Krajowej Rady Kuratorów- art. 169§3 i §3a k.k.w.

Dla usprawnienia wykonania kary pozbawieni wolności z orzeczonym warunkowym 

zawieszeniem jej wykonania oraz dozorem proponujemy, aby decyzji kuratora

pozostawić kwestię zmiany miejsca stałego pobytu skazanego. Obecnie postanowienia 

sądu mają niejednokrotnie formę następczą i regulują stan faktyczny, po dokonaniu przez 

skazanego zmiany miejsca pobytu stałego. Tym samym, w kolejnym miejscu pobytu 

stałego skazany przez znaczny okres czasu może pozostawać poza kontrolą kuratora. 

Obowiązek uzyskania przez skazanego zgody kuratora, która to zgoda miałaby formę 

decyzji, przyspieszy i usprawni tę procedurę. 

Art. 169§3. Skazany jest obowiązany stawić się na wezwanie sądu lub kuratora sądowego 

i udzielać wyjaśnień co do przebiegu dozoru i wykonywania nałożonych na niego 

obowiązków, bez zgody kuratora nie zmieniać miejsca stałego pobytu, umożliwić 

kuratorowi wejście do mieszkania oraz informować go o zmianie miejsca zatrudnienia.  

§3a. Zgoda na zmianę miejsca stałego pobytu następuje w drodze decyzji sądowego 

kuratora zawodowego. Decyzję przekazuje się niezwłocznie sądowi.

§4. Dozór wykonuje się w miejscu stałego pobytu skazanego. 

13. Propozycja Krajowej Rady Kuratorów- art. 173§1 k.k.w.

Art. 173§1. Sądowy kurator zawodowy organizuje i prowadzi działania mające 

na celu pomoc skazanemu w społecznej readaptacji i zapobieżenie jego powrotowi 

do przestępstwa, a także polegające na kontroli przestrzegania przez skazanego 

nałożonych obowiązków ustanowionych przez sąd, sądowego kuratora zawodowego, sąd 

lub związanych z dozorem; sądowy kurator zawodowy kieruje pracą sądowych 

kuratorów społecznych oraz osób godnych zaufania wykonujących dozór. W sprawie 

dozoru wykonywanego przez sądowego kuratora społecznego, sędzia lub kierownik 

zespołu kuratorskiej służby sądowej może w każdym czasie zarządzić osobiste 

sprawowanie dozoru przez sądowego kuratora zawodowego lub polecić sądowemu 

kuratorowi zawodowemu podjęcie bezzwłocznie czynności. 



14. Propozycja Krajowej Rady Kuratorów- art. 173§6 k.k.w.

Art. 173§6 k.k.w. Jeżeli względy wychowawcze za tym przemawiają, sądowy kurator 

zawodowy, wobec dozorowanego, może w okresie dozoru w drodze decyzji ustanawiać, 

rozszerzać lub zmieniać obowiązki wymienione w art. 72§1 pkt 4–7a k.k. albo od wykonania 

nałożonych obowiązków zwolnić. Decyzję niezwłocznie przekazuje się sądowi.

15. Art. 178§1a k.k.w.

Zasadnym jest w naszej ocenie, aby wszystkie sprawy w których orzeczono warunkowe

zawieszenie wykonania kary były wykonywane w tym sądzie, w którego okręgu 

jest lub ma być wykonywany dozór, a w przypadku braku dozoru w sądzie, który wydał 

ostatnie orzeczenie o warunkowym zawieszeniu wykonania kary. Proponujemy jednak,

aby w takim przypadku sąd ten oddawał skazanego pod dozór we wszystkich 

tych sprawach. Fakt, iż skazany ma więcej niż jedno orzeczenie o warunkowym 

zawieszeniu wykonania kary daje wszelkie podstawy do intensywniejszych

i kompleksowych działań resocjalizacyjnych, co umożliwia dozór kuratora. 

Postulujemy jednocześnie, aby wszystkie kary, których wykonanie sąd warunkowo 

zawiesił obligatoryjnie wiązały się z dozorem kuratora. Przepisy art. 169b k.k.w. 

pozwalają na sprawne różnicowanie w zakresie sposobu prowadzenia poszczególnych 

spraw w zawieszeniu, częstotliwości kontaktów ze skazanym, zależnie od charakteru 

czynu oraz osobowości sprawcy. W ramach tej klasyfikacji, w kategorii A mogą znaleźć się 

skazani, którzy dotychczas mieli kary w zawieszeniu bez dozoru kuratora. Kara

w zawieszeniu bez dozoru kuratora jest częstokroć nie akceptowana społecznie z uwagi 

na jej znikomą dolegliwość, a z punktu widzenia kuratora ograniczony wgląd w przebieg 

okresu próby. W efekcie może to powodować spóźnioną reakcje na naganną postawę 

skazanego i utwierdzać w nim poczucie bezkarności.  


