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Szanowny Panie Ministrze 

Uprzejmie informuję, iż pracownicy Biura Rzecznika Praw Obywatelskich 

przeprowadzili kontrolę przestrzegania praw obywatelskich funkcjonariuszy Komendy 

Powiatowej Policji w Pyrzycach oraz Komendy Rejonowej Policji Warszawa IV. W czasie 

przedmiotowych wizytacji podniesiono między innymi problem zlecania Policji przez 

kuratorów zawodowych przeprowadzania wywiadu środowiskowego. Sądy nakazują 

kuratorom zawodowym przeprowadzenie takiego wywiadu. Natomiast kuratorzy zwracają 

się z tym samym zleceniem do Policji. W praktyce, wyznaczony funkcjonariusz (najczęściej 

dzielnicowy) realizuje zlecone przez sąd lub sędziego kuratorowi - czynności służbowe. 

Zdaniem funkcjonariuszy, kurator przepisuje następnie sporządzony przez Policję raport 

przedstawiając go w sądzie jako swój własny. Podobnie przedstawia się sprawa w zakresie 

wywiadu środowiskowego na żądanie organu wykonującego orzeczenie w postępowaniu 

karnym wykonawczym (art. 14 w zw. z art. 2 pkt 6 i art. 10 Kkw). Rola Policji sprowadza 

się zatem do funkcji podwykonawcy obowiązków nałożonych na kuratora przez sąd. 

Zgodnie z art. 9 pkt 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (Dz.U. 

Nr 98 poz. 1071 ze zm.) - wykonując swoje obowiązki służbowe, kurator zawodowy 

ma prawo do żądania od Policji oraz innych organów lub instytucji państwowych, 

organów samorządu terytorialnego, stowarzyszeń i organizacji społecznych w zakresie ich 

działania, a także od osób fizycznych pomocy w wykonywaniu czynności służbowych. 

Natomiast stosownie do treści art. 11 pkt 2 cyt. ustawy - zawodowy kurator sądowy 
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obowiązany jest do przeprowadzania na zlecenie sądu lub sędziego wywiadów 

środowiskowych. Zatem w sytuacji gdy sąd lub sędzia zleca kuratorowi przeprowadzenie 

wywiadu środowiskowego - to kurator zawodowy powinien być wykonawcą tego zlecenia, 

a nie Policja. Kurator może w takich okolicznościach żądać jedynie pomocy Policji 

w wykonywaniu czynności służbowych, w tym również przy przeprowadzaniu wywiadu 

środowiskowego. Nie może jednak przerzucać swoich obowiązków na tę formację. 

W świetle powyższego na podstawie art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 15 lipca 1987r. 

o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2001 r. Nr 14, poz. 147 ze zm.) zwracam się 

do Pana Ministra z uprzejmą prośbą o spowodowanie zbadania stanu faktycznego 

i prawnego przedstawionego problemu. 

Będę wdzięczny za poinformowanie mnie o dokonanych ustaleniach i zajętym 

stanowisku. Z poważaniem 

Z upoważnienia 
Rzecznika Praw Obywatelskich 

/-/ Stanisław Trociuk 
Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich 


