
A. WaŜny 

Probacja 2, 2009  140

Andrzej Wa Ŝny 

Inauguracyjne posiedzenie Kolegium Redakcyj-
nego kwartalnika „Probacja” 

Pomysł – realizacja – efekt finalny. ZaaranŜowanie i przeprowadzenie 
prac według tego schematu zaowocowało odbyciem w dniu 7 kwietnia br. 
inauguracyjnego posiedzenia Kolegium Redakcyjnego kwartalnika “Proba-
cja”. Poprowadził je Krzysztof Kwiatkowski – Sekretarz Stanu w Minister-
stwie Sprawiedliwości, przewodniczący Kolegium Redakcyjnego. W posie-
dzeniu wzięli udział Redaktor Naczelny kwartalnika – Marek Motuk oraz Za-
stępca Redaktora Naczelnego – Edward Loryś.  

Obrady na posiedzeniu toczyły się zgodnie z tradycyjnie ukształtowanym 
układem: 
− otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Kolegium, 
− dyskusja,  
− wolne wnioski. 

Przewodniczący Kolegium, Krzysztof Kwiatkowski, ocenił, Ŝe pierwszy 
numer „Probacji” odznacza się wysokim poziomem merytorycznym i wyraził 
nadzieję, Ŝe zostanie on utrzymany w kolejnych numerach. 

Obecni członkowie Kolegium wyrazili uznanie dla inicjatywy wydawania 
czasopisma poświęconego wyłącznie zagadnieniom związanym z probacją. 
Podkreślili, Ŝe kwartalnik jest czasopismem oczekiwanym nie tylko przez 
środowisko sędziów, prokuratorów i kuratorów sądowych, ale takŜe pracow-
ników naukowych i studentów, pedagogów, psychologów i socjologów.  

Kwartalnik jest czasopismem potrzebnym równieŜ ze względu na szero-
kie zaangaŜowanie resortu sprawiedliwości w prace legislacyjne, zmierzają-
ce do usprawnienia postępowania wykonawczego. Wymienić naleŜy choćby 
takie projekty ustaw, jak: 
1. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks 

postępowania karnego, ustawy – Kodeks karny wykonawczy, ustawy – 
Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw (projekt w dniu 24 
listopada 2008 r. wpłynął do Sejmu RP – druk nr 1394);  

2. Projekt ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wol-
ności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego (pro-
jekt został skierowany do Sejmu RP – druk nr 358); 

3. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks 
postępowania karnego, ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz usta-
wy o Policji (projekt skierowano w dniu 31 października 2008 r. do Sej-
mu RP); 
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4. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy (projekt 
w dniu 1 kwietnia 2009 r. został on skierowany do Sejmu RP); 

5. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz 
niektórych innych ustaw (projekt został przekazany do rozpatrzenia 
przez Komitet Rady Ministrów w dniu 10 kwietnia 2009 r.)  

oraz projekty aktów wykonawczych, jak: 
6. Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia 

szczegółowych warunków technicznych urządzeń wchodzących w skład 
środków technicznych niezbędnych do kontroli obowiązków nałoŜonych 
na skazanego w czasie odbywania kary pozbawienia wolności poza za-
kładem karnym w systemie dozoru elektronicznego, a takŜe sposobu 
organizowania tych urządzeń w system oraz sposób przekazywania da-
nych wewnątrz tego systemu; 

7. Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości 
kosztów odbywania przez skazanego kary pozbawienia wolności poza 
zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego; 

8. Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu, 
zakresu i trybu sprawowania nadzoru nad wykonywaniem kary pozba-
wienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicz-
nego; 

9. Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu 
oraz szczegółowych warunków wykonywania kary pozbawienia wolno-
ści poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego; 

10. Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu 
archiwizowania oraz sposobu i trybu niszczenia danych osobowych 
i informacji zarejestrowanych w związku z wykonywaniem kary pozba-
wienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicz-
nego. 

W trakcie dyskusji zostały omówione m.in. problemy związane z cyklem 
wydawniczym kwartalnika, zwłaszcza w dobie konieczności redukowania 
wydatków budŜetowych, oraz jego dystrybucją. Zgłoszono takŜe postulat 
szerokiego promowania nowego kwartalnika na rynku czasopism prawni-
czych. Szczególne wyrazy uznania za zaangaŜowanie przy tworzeniu nowe-
go kwartalnika zostały skierowane do Wojciecha Kotowskiego – Sekretarza 
Redakcji oraz osób inicjujących powstanie kwartalnika.  

W merytorycznej, niekiedy burzliwej, dyskusji, podczas której głos zabie-
rali kolejni członkowie Kolegium, podkreślano, Ŝe kwartalnik skierowany jest 
przede wszystkim do praktyków i niezmiernie istotne jest, aby to zwłaszcza 
ta grupa osób publikowała w nim. Probacja bowiem to pewien sposób my-
ślenia zmierzający do ukształtowania spójnego systemu w ramach pedago-
giki resocjalizacyjnej, jako instrumentu edukacji. Do dyskusji na łamach 
„Probacji” wskazane jest włączenie poszczególnych grup zawodowych na 
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poziomie wykonywania prawa, aby w perspektywie wypracować edukację 
powszechną oraz poszczególnych słuŜb związanych z probacją. WyraŜono 
przekonanie, Ŝe o sukcesie periodyku zdecydują trzy elementy: merytorycz-
ny, aksjologiczny i metodyczny. 

Konsekwentnie realizowanym załoŜeniem będzie spowodowanie, Ŝe 
kwartalnik „Probacja” powinien: 
− słuŜyć kształtowaniu właściwej praktyki wymiaru sprawiedliwości w za-

kresie probacji, readaptacji społecznej i resocjalizacji; 
− prezentować zagadnienia prawa, jego wykładni i stosowania oraz two-

rzenia nowych rozwiązań, a takŜe zagadnień dotyczących resocjalizacji, 
pedagogiki, kryminologii i innych nauk społecznych zaangaŜowanych 
w zwalczanie przez wymiar sprawiedliwości przestępczości i patologii 
w rodzinie; 

− stanowić platformę wymiany poglądów i doświadczeń, słuŜących podno-
szeniu kwalifikacji zawodowych sędziów, prokuratorów i kuratorów oraz 
doskonaleniu pracy Ministerstwa Sprawiedliwości. 
Probacja” jest dostępna w formie elektronicznej na stronie 

www.ies.krakow.pl/wydawnictwo/probacja. Podjęto równieŜ działania zmie-
rzające do zamieszczenia pisma na stronie internetowej Ministerstwa Spra-
wiedliwości oraz w systemie informacji prawnej Lex (w tym systemie prezen-
towany jest juŜ spis treści). 

Pierwsze posiedzenie zakończono jednomyślnym podjęciem uchwały, 
w której Kolegium w pełni zaakceptowało przyjętą przez Redakcję strategię 
działania i wytyczone w niej kierunki rozwoju. 


