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Szanowny Panie Ministrze, 

Na  podstawie  mojej  decyzji  z  dnia  2  listopada  2005  r.  w  Biurze  Rzecznika 
Praw  Obywatelskich  podjęto  czynności  zmierzające  do  oceny  poszanowania  prawa 
w  wykonywaniu  kar  i  środków o  charakterze  nieizolacyjnym oraz  realizacji w  tym 
przedmiocie  zadań  przez  sądowych  kuratorów  dla  dorosłych.  Istotnym  elementem 
takich działań będą badania sondażowe, przeprowadzone na obszarze całego kraju. 

W  związku  z  tym  zwracam  się  z  prośbą  o  udzielenie  pomocy  przez  podległe 
Panu  Ministrowi  departamenty  w  udostępnieniu  nam  danych  statystycznych  oraz 
materiałów  informacyjnych  i  analiz,  które  pozwolą  na  rzetelne  przygotowanie 
opracowań  problemowych.  Potrzeby  Biura  Rzecznika  w  tym  zakresie  dotyczą 
następujących zagadnień: 

I.  Organizacja pracy i zadania sądowych kuratorów dla dorosłych 

1.  Liczba  kuratorów  sądowych  zawodowych  oraz  społecznych,  wg  stanu  na 
31  grudnia – w latach 20032005, 

2.  Ustalone  w  trybie  określonym  w  rozporządzeniu Ministra  Sprawiedliwości 
z  dnia  9  czerwca  2003  r.  w  sprawie  standardów  obciążenia  pracą  kuratora 
zawodowego  (Dz.U. Nr  116,  poz.  1100)  –  obciążenia  zadaniami  kuratorów 
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dla dorosłych (w skali kraju i w poszczególnych okręgach sądowych) za lata 
20032005 

3.  Średnie wynagrodzenie kuratorów zawodowych i społecznych dla dorosłych 
w latach 20022005; 

II.  Orzecznictwo sądów karnych 

1.  Skazani  w  sądach  rejonowych  z  oskarżenia  publicznego  i  prywatnego  – 
ogółem i wg rodzajów kar (w liczbach bezwzględnych i w odsetkach) za lata 
20032005, 

2.  Skazania  prawomocne  wg  rodzajów  orzeczonych  kar  (w  liczbach 
bezwzględnych i w odsetkach) za lata 20022004; 

III.  Warunkowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności 

1.  Skazania  na  karę  pozbawienia  wolności  z  warunkowym  zawieszeniem  jej 
wykonania (art. 69 § 1 Kk)  w latach 19992005, 

w tym: 

−  wobec sprawcy określonego w art. 64 § 2 Kk (art. 69 § 3 Kk), 

−  z orzeczonym dozorem kuratora lub podmiotu, o którym mowa w art. 73 
Kk, 

2.  Liczba  spraw, w  których  sąd  zarządził  wykonanie warunkowo  zawieszonej 
kary pozbawienia wolności (art. 75 Kk) – w latach 19992005; 

IV.  Warunkowe umorzenie postępowania karnego 

1.  Liczba  spraw  zakończonych  warunkowym  umorzeniem  postępowania 
karnego (art. 66 § 1 Kk) – w latach 19992005, 

w tym: z oddaniem sprawcy pod dozór (art. 67 § 2 Kk) 

2.  Liczba  spraw  zakończonych  warunkowym  umorzeniem  postępowania 
karnego  w  wypadku  określonym  w  art.  66  §  3  Kk  –  w  latach  19992005, 
w  tym: z oddaniem sprawcy pod dozór (art. 67 § 2 Kk) 

3.  Liczba spraw, w których podjęto warunkowo umorzone postępowanie karne 
(art. 68 Kk) – w latach 19992005; 

V.  Przerwa w wykonywaniu kary pozbawienia wolności 

1.  Liczba  orzeczeń  o  udzieleniu  przerwy  w  wykonywaniu  kary  pozbawienia 
wolności w latach 19992005, w tym: na wniosek kuratora sądowego,
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2.  Liczba  przypadków,  w  których  sądy  penitencjarne  udzielające  skazanemu 
przerwy w wykonaniu  kary  zobowiązały  go do utrzymywania w okresie  tej 
przerwy  kontaktu  z  kuratorem  zawodowym w miejscu  pobytu  (art.  153  §  4 
Kkw)  w latach 19992005, 

3.  Liczba warunkowych zwolnień skazanych z odbywania reszty kary w trybie 
art. 155 § 1 Kkw – w latach 19992005, 

4.  Liczba odwołań przerwy w wykonaniu kary – w latach 19992005, 

w tym: 

−  z  powodu  niewykonywania  obowiązków  określonych  w  art.  153  §  4 
Kkw  (art. 156 § 2 Kkw), 

−  z powodu popełnienia przestępstwa (art. 156 § 3 Kkw); 

VI.  Warunkowe przedterminowe zwolnienie 

1.  Liczba warunkowych zwolnień z reszty kary pozbawienia wolności w latach 
19992005, 

w tym: 

−  na wniosek kuratora sądowego 

−  z  oddaniem  w  okresie  próby  pod  dozór  kuratora  sądowego  (art.  159 
Kkw) 

−  z  oddaniem  w  okresie  próby  pod  dozór  innego  podmiotu,  o  którym 
mowa w art. 159 Kkw, 

−  liczba i rodzaj nakładanych na skazanych obowiązków, 

2.  Liczba odwołań warunkowych zwolnień w latach 19992005, 

w tym: 

−  na podstawie art. 160 § 1 Kkw, 

−  na  podstawie  art.  160  §  2  Kkw,  w  tym  z  powodu  uchylania  się  od 
dozoru, 

3.  Liczba  wypadków  orzeczenia  przez  sądy  na  podstawie  art.  77  §  2  Kk 
surowszego  ograniczenia  do  skorzystania  z  warunkowego  zwolnienia  niż 
przewidziana w art. 78 Kk – w latach 19992005; 

VII.  Udział  kuratora sądowego w przygotowaniu skazanego do życia po zwolnieniu 
– w trybie określonym w art. 164 Kkw
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1.  Liczba  przypadków  wyznaczenia  okresu  przeznaczonego  na  takie 
przygotowanie w  latach  19992005  –  ogółem  i w poszczególnych okręgach 
sądowych, 

w tym: 

−  na  podstawie  decyzji  komisji  penitencjarnych  oraz  orzeczeń  sądu 
penitencjarnego (w rozbiciu), 

−  na  podstawie  art.  164  §  2  Kkw:  przy  udzieleniu  warunkowego 
zwolnienia  oraz  odmowie  udzielenia  warunkowego  zwolnienia  (w 
rozbiciu); 

VIII. Readaptacja społeczna skazanego na zasadach ustalonych w art. 167 Kkw 

1.  Liczba  orzeczeń  sądów  penitencjarnych  o  oddaniu  skazanego  na  jego 
wniosek  pod  dozór  kuratora  zawodowego  (art.  167  §  2  Kkw)  –  w  latach 
19992005, 

2.  Liczba orzeczeń sądów penitencjarnych o zaniechaniu ww. dozoru (art. 167 
§ 4 Kkw) – w latach 19992005. 

Będę wdzięczny  za  udostępnienie  –  jeżeli  to możliwe w  pierwszym  kwartale 
2006  roku  –  danych  statystycznych  oraz  ocen  i  analiz,  jakie  w  zakresie  podanej 
wyżej  problematyki  zostały  sporządzone  w  ostatnich  latach  w  resorcie 
sprawiedliwości. 

Z wyrazami szacunku 

//


