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Tomasz Huminiak
Konrad A. Politowicz

ZMIANA OBOWIĄZKÓW SPRAWCY W OKRESIE
PRÓBY PRZY WARUNKOWYM UMORZENIU
POSTĘPOWANIA KARNEGO – W ŚWIETLE
KONSTYTUCYJNYCH WZORCÓW OCHRONY

Prezentowane już były na łamach „Probacji”1 uwagi dotyczące następstw 
nowelizacji niektórych przepisów Kodeksu karnego wykonawczego2. Ogólną 
ich konkluzją było, iż dążąc do wzmożenia nadzoru nad osobami skazanymi 
– a także innymi sprawcami czynów zabronionych (co literalnie wynika z aktu-
alnego brzmienia mającego tu kluczowe znaczenie art. 3 § 1 k.k.w. in fine) – pra-
wodawca, w szczególności poprzez semantycznie nieznaczną, ale normatywnie 
kluczową modyfikację treści art. 169 § 3 k.k.w., doprowadził do niepropor-
cjonalnej ingerencji w konstytucyjnie gwarantowane prawa podmiotowe tych 
osób, a co gorsza dokonał tego w sposób daleki od ideału legislacyjnego. Jak 
wskazywano, można wprowadzonej noweli zarzucić ponad wszelką wątpliwość 
wewnętrzną niespójność poszczególnych wprowadzonych zmian i to nie tylko 
w kontekście całokształtu omawianej regulacji kodeksowej, ale także w obrębie 
odrębnie ocenianych, tylko ostatnio zmienianych norm. Co więcej poszczegól-
ne zmiany zostały przez projektodawców noweli uzasadnione tak lakonicznie, 
że w wielu wypadkach pozostawia to stosujących prawo wręcz bez możliwości 
poznania rzeczywistej woli prawodawcy, a w niektórych sposób uzasadnienia 
ujawnia wręcz refleksyjną próżnię, która w żaden sposób nie daje się wypełnić 
dociekaniami opartymi na zasadach logiki oraz stosowaniu powszechnie przy-
jętych metod wykładni. Kolejny zarzut można postawić także przepisom przej-
ściowym, które nakazują stosowanie nowych zasad także do postępowań wyko-
nawczych będących już w toku w czasie wprowadzania noweli (zgodnie z art. 
10 ust. 1 ustawy przejściowej z dnia 16 września 2011 r. przepisy w brzmieniu 
nadanym tą ustawą stosuje się również przy wykonywaniu orzeczeń, które stały 
się wykonalne przed dniem jej wejścia w życie). To z kolei wydaje się naruszać 
zasadę lex mitior agit. Te i inne przedstawione w przywołanym opracowaniu za-
1 Zob.: P. Karczmarek, K.A. Politowicz, Nowa podstawa ograniczenia wolności skazanych – uwagi na tle zmian 
w art. 169 § 3 k.k.w., „Probacja” 2012, nr 2, s. 111 i n.
2 Zmiany wprowadzone ustawą z dnia 16 września 2011 r. (Dz.U. Nr 240, poz. 1431).
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rzuty i postulaty będą jak najbardziej aktualne i użyteczne również na kanwie 
prezentowanych poniżej analiz.

Skupić się zatem obecnie wypadnie bezpośrednio na clue przywołanego 
w tytule tematu: mianowicie następstwach noweli dla osób, wobec których 
postępowanie karne warunkowo umorzono na okres próby, ze szczególnym 
uwzględnieniem analizy treści znowelizowanego przepisu art. 177 k.k.w., oraz 
– w świetle związku z nim, zatem z innej nieco niż w przywołanym uprzednio 
opracowaniu perspektywy – art. 169 § 3 k.k.w. Dla niezbędnego jednak wpro-
wadzenia w istotę problemu oraz dla zakreślenia całości obszaru normatywne-
go, na którego tle wypadnie analizować ww. normy, konieczne jest w pierwszej 
kolejności syntetyczne wskazanie istoty instytucji warunkowego umorzenia 
postępowania karnego jako takiego i określenie w tym kontekście znaczenia 
nowego (po 1 stycznia 2012 r.) brzmienia art. 3 k.k.w. – również istotnego dla 
stosowania tej instytucji w ramach postępowania wykonawczego, a także zasad 
i sposobów jej wykonywania. Po takim przygotowaniu „przedpola” normatyw-
nego będzie możliwe dokonanie prezentacji zastrzeżeń co do zgodności przyję-
tych rozwiązań nowelizacyjnych (skutków jakie wywołują względem sprawców 
czynów zabronionych, wobec których warunkowo umorzono postępowanie 
karne) z normami Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej.

Kilka słów o warunkowym umorzeniu

Warunkowe umorzenie postępowania karnego jest w polskim systemie pra-
wa karnego instytucją szczególną, gdyż dochodzi w jej ramach do stwierdzenia 
w prawomocnym wyroku sprawstwa danej osoby co do zarzucanego jej czynu 
zabronionego oraz przypisania jej winy, jednak nie dochodzi do skazania – tj. 
wymierzenia za ten czyn przewidzianych w ustawie materialnej (Kodeksie kar-
nym) sankcji. Jest to dopuszczalne przez wzgląd na przesłanki wyrażone w art. 
66 § 1 – 3 k.k.3 oraz leżące u jego podstaw założenia polityki kryminalnej, za-
kładającej resocjalizacyjną i prewencyjną celowość odstępowania od skazywania 
wobec takiej kategorii sprawców, którzy rokują stosunkowo największe nadzieje 
na brak recydywy. 

Nie oznacza to jednak, iżby taki sprawca, któremu wszak przypisano wszel-
kie znamiona czynu zabronionego, pozostawał całkowicie poza zainteresowa-
niem organów wymiaru sprawiedliwości, albowiem warunkowe umorzenie, 
zgodnie z art. 67 k.k., następuje na okres trwający od 1 roku do 2 lat po uprawo-

3 Warunkowe umorzenie dopuszczalne jest wobec sprawców czynów zagrożonych karą do 3, 
a wyjątkowo (w razie pojednania się z pokrzywdzonym do 5) lat pozbawienia wolności, tylko gdy wina 
i szkodliwość społeczna czynu nie są znaczne, okoliczności popełnienia czynu nie budzą wątpliwości, 
a nadto w kontekście szeregu czynników osobowościowych, behawioralnych i prognostycznych 
dotyczących osoby sprawcy zasadne jest przyjęcie, że pomimo takiego potraktowania, nie popełni on 
w przyszłości kolejnego przestępstwa.
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mocnieniu się wyroku tej treści i okres ten jest dla sprawcy okresem próby. Jego 
pozytywny przebieg, w szczególności postawa sprawcy, warunkuje ostateczne 
zakończenie postępowania karnego w tej formie, zaś stwierdzenie naruszenia 
porządku prawnego może, a w wypadkach wskazanych w ustawie musi, skut-
kować podjęciem postępowania. W okresie tym sprawca może zostać oddany 
przez sąd pod dozór kuratora sądowego (lub innych wymienionych w § 2 ww. 
przepisu podmiotów), którego celem jest „troska o wychowanie, zapobieganie 
demoralizacji i pomoc skazanym”. 

Fakt, iż w przywołanym powyżej zapisie znajduje się słowo „skazanym” – 
formuła treściowo zbieżna z art. 73 § 1 k.k., który dotyczy osób skazanych na 
karę z warunkowym zawieszeniem jej wykonania – wskazuje, iż także wobec 
sprawców po warunkowym umorzeniu postępowania, dozór ma być realizowa-
ny przez te same podmioty oraz w zbliżony w zakresie celów i metod sposób, 
jak w przypadku skazanych. Samo wyodrębnienie systemowo identycznych re-
gulacji w dwóch przepisach, nie pozwala bowiem na oczywiste przyjęcie, iż pra-
wodawcy chodziło tu o powołanie dwóch odmiennych systemów dozorowych. 
Zatem wobec braku po temu jednoznacznych wskazań, w tym normatywnych 
(dla posługiwania się tą instytucją odmiennie wobec obu kategorii osób), na-
leży realizować dozór w okresie próby zawsze według jednolitych, ogólnych 
schematów – co oczywiste, indywidualnie dopasowywanych do potrzeb każdej 
osoby dozorowanej. 

Na taki kierunek funkcjonalnej wykładni omawianych regulacji wskazuje 
także fakt, iż sąd warunkowo umarzając postępowanie, ma obowiązek zobo-
wiązania sprawcy do naprawienia wyrządzonej jego czynem szkody w całości 
lub co najmniej części – jeżeli takową szkodę ujawniono, a jednocześnie wska-
zano podmiot nią dotknięty, przyszłego beneficjenta odszkodowania – a nadto 
może (fakultatywnie) stosować tożsame jak w przypadku probacji skazanych 
obowiązki z art. 72 § 1 k.k. (za wyjątkiem pkt 4, 7 i 84). Może nadto sąd skorzy-
stać także ze środków karnych – zakazu prowadzenia pojazdów na okres do lat 
2, nawiązki i świadczenia pieniężnego). Katalog tych środków, zwłaszcza, gdy 
wziąć pod uwagę środki, których ekonomicznymi beneficjentami są podmioty 
inne niż organy wymiaru sprawiedliwości reprezentujące Państwo (np. wierzy-
ciel odszkodowawczy) wskazuje dobitnie, iż sprzeczne nie tylko z logiką, ale 
przede wszystkim z zasadami gwarantowanymi konstytucyjnie (zasada jednako-
wego traktowania – art. 32 Konstytucji RP) byłoby założenie, że zgoła inaczej 
(a zarazem mniej efektywnie) miałby być realizowany nadzór nad zobowiąza-
nym do świadczenia odszkodowawczego sprawcą, wobec którego postępowa-
nie warunkowo umorzono, a inaczej (a zarazem w sposób surowszy) wobec 
sprawcy podobnego czynu, tyle że skazanego na karę „warunkowo zawieszo-

4 Zatem katalog obowiązków nakładanych w okresie próby warunkowego umorzenia jest zamknięty 
i w treści art. 67 § 3 wyczerpany – brak tu swoistego „wytrycha”, jakim jest w przypadku probacji 
skazanych ogólna formuła art. 72 § 1 pkt 8: zobowiązanie do innego stosownego postępowania.
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ną”. Zwłaszcza z punktu widzenia pokrzywdzonego, na rzecz którego byłyby 
orzeczone ww. środki, mogłyby to być sytuacje identyczne – gdyż ich skutki dla 
jego praw są identyczne. 

Podobnie nie sposób przyjąć, iżby taka dwoistość była w jakikolwiek sposób 
uzasadniona na kanwie pozostałych rygorów okresu próby – realizujących rów-
nie istotne cele sprawiedliwościowe, prewencyjne i wychowawcze. Także zatem 
patrząc od strony sprawcy lub skazanego mógłby bowiem pojawić się słuszny 
zarzut łamania poprzez takie różnicowanie normy art. 32 Konstytucji. 

Tak więc summa summarum orzeczony w prawomocnym wyroku okres próby, 
czy to obostrzony obowiązkami i/lub środkami karnymi, czy też mający cha-
rakter tzw. prosty (bez ww. środków oddziaływania), stosowany wobec spraw-
cy po warunkowym umorzeniu postępowania karnego, ale także skazanego na 
karę z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, to in genere tożsama instytu-
cja. Jest to konstatacja mająca zasadnicze znaczenia dla dalszego wywodu, gdy 
to poddane analizie będzie funkcjonowanie tak skonstruowanego orzeczenia 
w postępowaniu wykonawczym.

Znaczenie art. 3 k.k.w. dla postępowania wykonawczego

Jak to literalnie wskazuje art. 1 § 1 k.k.w., przepisy Kodeksu znajdują zasto-
sowanie do wszelkich orzeczeń wydawanych w postępowaniu karnym, które 
nadają się do wykonania. Nie ogranicza się zatem do wyroków skazujących, ale 
również wszelkich innych, z których wypływają konkretne powinności i rygo-
ry nakładane na sprawców czynów zabronionych. Systemowym dopełnieniem 
ww. ogólnego przepisu jest art. 3 § 1 k.k.w. ustalający właściwość sądów wy-
konujących poszczególne orzeczenia – odwołujący się wprost do „skazanych 
lub sprawców”, a zatem, w tej drugiej grupie, także do osób, wobec których 
warunkowo umorzono postępowanie karne – w dalszej części opracowania tym 
pojęciem będą zatem takie osoby określane.

W tym miejscu zatrzymać się wypada na moment nad samym art. 3 k.k.w. oraz 
problemem jego – wskazanego na wstępie – wiodącego znaczenia, tak dla szeregu 
regulacji k.k.w., jak i tematu niniejszego opracowania. Jest bowiem art. 3 k.k.w., 
a szczególnie jego § 1, stosowany do sankcji i środków „niepenitencjarnych”, 
szczególnym zwornikiem i gwarantem funkcjonalności postępowania wykonaw-
czego – o czym świadczy również jego umiejscowienie w strukturze Kodeksu.

Ideą regulacji k.k.w. jest, aby każdy rodzaj sankcji czy innych środków był 
wprowadzany do wykonania i egzekwowany zgodnie z jego celami, ale również 
z zachowaniem podstawowych zasad procesu karnego, w tym humanitaryzmu 
(wyrażona w art. 4 § 1 k.k.w.). Co oczywiste, aby sprostać tym wymogom – 
i to zarówno od strony nałożonych na sądy wykonujące orzeczenia rygorów 
sprawności postępowania wykonawczego, jak i od strony podmiotowo-gwaran-
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cyjnej wyznaczającej pozycję osób rygorom poddanych – dystans pomiędzy 
skazanym/sprawcą a sądem musi być możliwie niewielki. Należy go przy tym 
oceniać zarówno w sensie faktycznym, jak i instytucjonalnym. Chodzi o to, by 
z jednej strony skazany mógł fizycznie do sądu dotrzeć – zarówno osobiście, 
jak i poprzez kierowane pisma, czy za pośrednictwem współuczestniczącego 
w kierunkowaniu jego aktywności kuratora sądowego, a z drugiej, by istnia-
ły efektywne powiązania instytucjonalne, także pomiędzy sprawcą/skazanym 
a organami postępowania wykonawczego, wpływające na szybkość i skutecz-
ność działań wykonawczych.

Sąd wykonujący orzeczenie nie jest w tych działaniach podmiotem odosob-
nionym i współpracuje z szeregiem służb i instytucji wymienionych m.in. w ka-
talogu art. 2 i 10 k.k.w. Prawidłowy obieg informacji i dokumentacji pomiędzy 
wszystkimi ogniwami tego systemu wykonawczego posiada istotne znaczenie 
także ze względu na ekonomikę postępowania (i to nie tylko w zakresie kosz-
tów ekonomicznych prowadzonych czynności, ale także kosztów społecznych 
– gdyż nieudolność organów wykonawczych może demoralizować tak spraw-
ców/skazanych, jak i ich otoczenie). Stąd tak istotną wartością jest nieuchron-
ność i konsekwentne egzekwowanie następstw wynikających z orzeczeń sądów, 
które budują zaufanie do Państwa. Tu z kolei uwydatnia się znaczenie – jak-
kolwiek nieposiadającej znaczenia samoistnego i bezwzględnego – szybkości 
postępowania. Co oczywiste, zasadnicze znaczenie dla rzeczywistej sprawności 
tego systemu mają informacje pozyskiwane przez sąd w całym okresie trwa-
nia postępowania wykonawczego – zachodzi zatem konieczność utrzymywania 
wysokiej referencyjności akt w realiach danej sprawy (np. ustalenia wywiadu 
środowiskowego, informacje adresowe, raporty kuratorów), ale także potrze-
ba precyzyjnego ustalenia oraz stabilizacji właściwości sądu w postępowaniu 
wykonawczym. Jeżeli zaś reguły określające tę właściwość odwołują się do 
przesłanek labilnych, związanych z podmiotem postępowania wykonawcze-
go, w niektórych przypadkach konieczne jest ograniczenie pełnej dowolności 
sprawcy/skazanego w modyfikowaniu tych okoliczności, tak relewantnych dla 
procesu wykonawczego i mogących istotnie zaburzać jego przebieg. 

Na tej właśnie płaszczyźnie ujawnia się z całą mocą znaczenie art. 3 k.k.w. 
jako wskazówki interpretacyjnej, punktu odniesienia dla poszukiwania funk-
cjonalnej głębi dalszych regulacji k.k.w. – w tym tytułowego art. 177 i równie 
istotnego dla dalszych konkluzji art. 169. 

Jak zatem widać, konstrukcja art. 3 k.k.w., jako naczelnej dla całego systemu 
przepisów wykonawczych normy ustalającej właściwość, a zarazem rozdzielającej 
kompetencje sądów, jako najbardziej istotnych organów postępowania wykonaw-
czego, kształtujących ad casu jego przebieg, musi wszystkim wskazanym powyżej 
postulatom czynić zadość, wprowadzając czytelne i uzasadnione kryteria przy-
dzielania poszczególnych kategorii spraw i czynności wykonawczych, konkret-
nym jednostkom organizacyjnym sieci sądowej. Dlatego właśnie – czemu wie-
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lokrotnie dawano wyraz w uzasadnieniu ostatniej nowelizacji k.k.w. – ingerencje 
w kryteria klasyfikacyjne, jakimi posługuje się art. 3 § 1 k.k.w. muszą przekładać 
się również na zmianę brzmienia dalszych przepisów, tak, by były one systemowo 
spójne. Nie sposób jednak uzasadnić i usprawiedliwić li tylko takimi czynnościa-
mi dostosowawczymi także dalszych, merytorycznych zmian wprowadzanych do 
przepisów z art. 3 k.k.w. powiązanych – jak to właśnie miało miejsce w przypadku 
art. 169 § 3 k.k.w. Tymczasem przez pryzmat tejże, krytycznie ocenianej zmiany, 
także sprawcy, wobec których postępowanie karne warunkowo umorzono, otrzy-
mali tyleż niespodziewany, co również – jak należy przypuszczać po analizie tre-
ści uzasadnienia noweli k.k.w. – nieuświadamiany przez prawodawcę cios, będący 
niejako rykoszetem wprowadzanych rozwiązań w zakresie właściwości. 

Warunkowe umorzenie w postępowaniu wykonawczym

Od 1 stycznia 2012 r. obowiązuje model przemiennej właściwości sądów, 
powiązanej – w sprawach „niepenitencjarnych” – z podstawowym kryterium 
„miejsca stałego pobytu sprawcy/skazanego”. Co prawda pozostawiono nadal 
w art. 3 § 1 k.k.w. w zd. 1 także właściwość „sądu orzekającego w pierwszej 
instancji” – a takie umiejscowienie (jako pierwszej normy w tej jednostce re-
dakcyjnej) sugeruje jej nadrzędność – niemniej faktycznie dotyczy ona obecnie 
niemal wyłącznie części czynności ewidencyjno-technicznych, dokonywanych 
po uprawomocnieniu orzeczenia oraz (a contrario treści ze zdania drugiego) pod-
miotów bez stałego miejsca pobytu.

Faktycznie podstawową normą regulującą właściwość jest aktualnie dalsza 
część przepisu, gdyż przedmiotowy zakres zd. 2 oraz treść § 1a wskazują ewi-
dentnie, że wszelką problematykę związaną z wykonywaniem sankcji i innych 
środków „przesunięto” do sądu „w którego okręgu skazany lub sprawca prze-
bywa” z racji posiadania tam „miejsca stałego pobytu”. Wspomniany § 1a i na-
stępne są zatem obecnie wyjątkami od ww. zasady art. 3 § 1 zd. 2 k.k.w. Główny 
cel tych zmian został już uprzednio wskazany: chodziło o ograniczenie mi-
gracji spraw za skazanymi w każdym przypadku zmiany miejsca ich „stałego 
przebywania”5 – jak się wydaje również przy uwzględnieniu nowych regulacji 
dotyczących ewidencjonowania ludności, wedle których miejsce stałego pobytu 
ma się stać od 2014 r. jedynym kryterium związania osoby z daną przestrze-
nią (zastąpi miejsce zameldowania i zamieszkania)6 – co z kolei miało służyć 
zwiększeniu funkcjonalności systemu wykonawczego i wzmożeniu rzeczywi-
stego, a nie jedynie formalnego (co dotychczas się zdarzało przy osobach stale 
migrujących) wpływu na sprawcę/skazanego w okresie próby. 

5 Był to problem powszechnie zauważany w praktyce (zob. np.: postanowienie SA w Krakowie z dnia 
18 marca 2010 r., sygn. II AKo 76/10, KZS 2010 r., z. 3 poz. 46).
6 Projekt ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności, Druk Sejmu RP VI kadencji nr: 1371 
– ustawa Dz.U. z dnia 19 listopada 2010 r., Nr 217, poz. 1427.
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Ma to szczególnie istotne znaczenie także dla sprawców, wobec których 
postępowanie karne warunkowo umorzono. Oto bowiem uprzednio art. 177 
k.k.w. w kontekście właściwości sądowej wyraźnie rozgraniczał dwie formy wa-
runkowego umorzenia postępowania: tzw. „prostego” (bez orzeczonego dozo-
ru ani obowiązków), w którego przypadku zachowywana była właściwość wy-
konawcza sądu orzekającego w sprawie w pierwszej instancji; oraz związanego 
ze stosowaniem ww. środków, co generowało charakter przemienny właściwo-
ści sądu sprawującego nadzór nad czynnościami postępowania wykonawczego 
związanymi z egzekwowaniem wykonania obowiązków nałożonych na sprawcę 
w okresie próby, środków karnych, a także samego dozoru (właściwość była 
wówczas pochodną miejsca zamieszkania lub pobytu sprawcy). Warto zauwa-
żyć, że tę ostatnią przesłankę także pod rządami poprzedniej wersji k.k.w. moż-
na było ustalić jedynie – na drodze poszukiwań systemowych – w oparciu o od-
wołanie do treści art. 169 § 4 k.k.w., mimo że przepis ten literalnie wspomina 
jedynie o skazanym (a w art. 177 k.k.w. próżno było poszukiwać jakiegokolwiek 
odesłania do tegoż przepisu, nie wspominając o nakazie „tylko” odpowiednie-
go jego stosowania). 

Byłoby logicznie uzasadnionym, ale również legislacyjnie poprawnym, gdyby 
art. 177 na takie powiązanie wprost wskazywał, sankcjonując wolę ustawodawcy 
i czyniąc niewątpliwym, niewymagającym odwoływania się do metod wykładni, 
stosowanie wszystkich lub części norm z art. 169 k.k.w. do sprawców, wobec 
których postępowanie umorzono – co z resztą i tak miało miejsce – poprzez 
zastąpienie terminu „skazany”, terminem „sprawca”. Dotychczas bowiem – co 
się akurat po nowelizacji nie zmieniło – na celowość takiej praktyki sądów (ale 
i kuratorów) wskazywała nie treść poszczególnych przepisów, ale tytuł Rozdzia-
łu XI k.k.w. i poszczególnych jego oddziałów – ustalających wspólne warunki 
dla wykonywania warunkowych umorzeń i zawieszeń kar, szczególnie w zakre-
sie dozorów. Potwierdza to przywołaną uprzednio tezę, iż sposób wykonywania 
dozoru, obowiązków okresu próby i środków karnych ma być w założeniu pra-
wodawcy identyczny w przypadku warunkowych zawieszeń, jak i warunkowych 
umorzeń – jakkolwiek należy zawsze dostrzegać różnicę statusu osoby formal-
nie skazanej i takiej, której przypisano sprawstwo i winę bez skazania.

Od 1 stycznia 2012 r. ww. ogólne zasady stosowania i wzajemnej współza-
leżności przepisów Rozdziału XI k.k.w. nie uległy zmianie – gdyż w zakresie 
braku ww., literalnego powiązania systemowego norm dotyczących warunko-
wego umorzenia i realizowania czynności dozorowych, również nie doszło do 
zmiany. Tak więc do osoby oddanej pod dozór kuratora sądowego (lub 
innej instytucji), a także takiej, na którą nałożono obowiązki probacyjne, 
znajdą w okresie próby warunkowego umorzenia zastosowanie wszyst-
kie normy zawarte w przepisach art. 169 k.k.w. i następnych. Oznacza to 
m.in., że dozór będzie wykonywany w miejscu stałego pobytu sprawcy, a spra-
wowany będzie przez kuratora sądowego tego sądu rejonowego, w okręgu któ-
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rego „środek ten jest lub ma być wykonywany” (art. 170 § 1 k.k.w.) – ustalany 
w zgodzie z art. 3 § 1 k.k.w. W tym zakresie przepisy są rzeczywiście – jak to 
planowali projektodawcy noweli Kodeksu – w pełni spójne. 

Należy wszakże zauważyć, że nowelą nadano jednak nowe brzmienie także 
samemu art. 177 k.k.w., ponownie tworząc tu dwie podkategorie sprawców, wy-
znaczane faktem oddania ich pod dozór lub obciążenia obowiązkami oraz zanie-
chania stosowania tych środków. Tym razem jednak nie przekłada się to również 
– jak poprzednio – na odmienną właściwość sądu wykonawczego (dla prostych 
i złożonych umorzeń), ale odmiennie nakreślony zakres zobowiązań sprawcy 
w związku z przebiegiem okresu próby i podejmowanymi w jej trakcie czynnoś-
ciami weryfikacyjnymi jego postawy. Oto bowiem podmiot „prostego” (verba legis 
bez dozoru i obowiązków) warunkowego umorzenia postępowania, można pod-
dać jedynie wywiadowi kuratorskiemu, w drodze odpowiedniego stosowania art. 
14 k.k.w. Natomiast już sprawcy oddani pod dozór lub związani wykonywaniem 
obowiązków w okresie próby, będą zobowiązani do szeregu dalszych powinności, 
w tym wyrażonej w art. 169 § 3 k.k.w. – niemożności zmiany miejsca sta-
łego pobytu bez zgody sądu. Na taką konkluzję wskazuje także – utrzymane 
z niewielką zmianą – aktualne brzmienie tytułu Rozdziału XI k.k.w.

W tym miejscu, celem nakreślenia tła takiej konstrukcji obowiązków sprawcy 
w okresie próby, nieodzowne jest sięgnięcie wprost do uzasadnienia dokonanej 
zmiany art. 177 k.k.w. zaprezentowanego w punkcie 63 projektu ustawy nowe-
lizującej k.k.w. – druk sejmowy nr 3961. Tymczasem jest ono wręcz kuriozalne, 
zważywszy na stwierdzenie, że „obowiązujące przepisy Kodeksu karnego wy-
konawczego, a w szczególności art. 177 nie regulują sposobu wykonywania orzeczeń 
o warunkowym umorzeniu postępowania karnego (sic!). Stosowanie w tej mierze od-
powiednio przepisów dotyczących skazanego nie jest zasadne. Zaproponowana 
w art. 177 regulacja daje podstawę ustawową do zarządzenia zebrania infor-
macji dotyczących osoby, wobec której warunkowo umorzono postepowanie 
karne w drodze wywiadu środowiskowego (…) ponadto (...) projekt przewi-
duje możliwość zarządzenia zebrania informacji dotyczących skazanego, który 
w okresie próby wyznaczonej w związku z warunkowym umorzeniem postępowania 
(…) nie został oddany pod dozór lub zobowiązany do wykonania obowiązków 
nałożonych orzeczeniem sądu”.

Po pierwsze, z przytoczonej uprzednio wykładni wynika, iż art. 177 k.k.w. 
przed nowelizacją regulował sposób wykonywania takich orzeczeń, zawsze 
w funkcjonalnym i systemowym powiązaniu z normami art. 169 k.k.w. – przy 
czym owo powiązanie miało postać nie tyle odpowiedniego, co bezpośredniego 
stosowania przepisów tego artykułu. Gdzie (w treści nowego art. 177) projek-
todawcy doszukali się zatem nakazu radykalnego zerwania z taką praktyką? Po 
drugie, art. 14 § 1 k.k.w. także przed nowelizacją dawał podstawę do zebrania 
informacji o sprawcy w okresie warunkowego umorzenia, zatem „dopisanie” 
w znowelizowanym art. 177 nakazu odpowiedniego stosowania tego przepi-
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su stanowi z gruntu zbędne superfluum ustawodawcze. Wreszcie po trzecie, jak 
wskazano w dotychczasowych wywodach niniejszego opracowania, noweliza-
cja art. 177 k.k.w. w swej istocie doprowadziła w sposób jeszcze wyraźniejszy 
do stosowania przepisów „dotyczących skazanego”, w tym art. 169 k.k.w., do 
sprawców w ramach warunkowego umorzenia postępowania.

Sugeruje to zatem, iż projektodawca albo miał inne założenia co do skutków 
i celów nowelizacji art. 177 k.k.w., ale ich wyraz normatywny nie uczynił im 
zadość, albo – co niestety równie prawdopodobne – że w ogóle nie orientował 
się w istocie i skutkach prawnych dotychczasowych regulacji, tym bardziej nie 
mając orientacji co do następstw wprowadzonej zmiany.

Niezależnie od odpowiedzi na te pytania ww. rzeczywisty wynik omawianej 
zmiany czyni w pełni zasadnym powrót do zarzutów przytoczonych w przy-
wołanym na wstępie opracowaniu dotyczącym art. 169 § 3 k.k.w., co do zgod-
ności takiej regulacji z Konstytucją. Taki sposób regulacji, sprowadzający się 
do normatywnego homogenizowania wewnętrznie zróżnicowanych kategorii 
podmiotów, zwłaszcza w stosunku do osób nie skazanych formalnie wyrokiem 
karnym, ale poddanych jedynie kontroli w postaci dozoru oraz obowiązkom 
(w tym często mającym charakter jednorazowy oraz niewiążącym się z nad-
miernym uciążliwościami w toku ich wykonania), razi w kontekście zgodności 
z art. 52 ust. 1 Konstytucji RP, w tym zwłaszcza w kontekście zasady propor-
cjonalności w ograniczaniu wolności obywatelskich (art. 31 ust. 3 Konstytucji). 

Brak zgody sądu przesłanką podjęcia postępowania warunkowo 
umorzonego

W tym kontekście nie sposób nie zauważyć, jak daleko idące konsekwencje 
ma omawiana regulacja. Oto przecież niezrealizowanie powinności z art. 169 
k.k.w., w tym dokonanie zmiany miejsca stałego pobytu bez zgody sądu, stano-
wić może podstawę do podjęcia warunkowo umorzonego postępowania – jako 
jeden z przejawów rażącego naruszenia porządku prawnego w postaci uchyla-
nia się od dozoru (art. 68 § 2 k.k.), a na etapie wcześniejszym może stanowić co 
najmniej przedmiot pisemnego upomnienia kuratora sądowego (skąd już pro-
sta droga do podjęcia warunkowo umorzonego postępowania w drodze obliga-
toryjnej – art. 68 § 2a k.k.). Trudno bowiem przyjąć, iżby treść art. 169 nie miała 
podlegać ocenom przez pryzmat naruszeń uzasadniających takie podjęcie. Ra-
żące naruszenie porządku prawnego to pojęcie szerokie, pojemne, dotyczące 
różnych kategorii faktycznych i normatywnych – a przecież do każdego typu 
normy można przejawiać stosunek czytelnie lekceważący, zwłaszcza, gdy jest 
to konkretny rygor ograniczający podstawowe wolności (tu: do przemieszcza-
nia się i wyboru miejsca stałego pobytu). Oznacza to finalnie, że potencjalnie 
można orzec o podjęciu warunkowo umorzonego postępowania na pod-
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stawie samoistnej przesłanki w postaci uchylania się od ww. powinności 
z art. 169 § 3 k.k.w.

Warto przy tym zauważyć, że zdarzają się sytuacje obiektywnie uzasadnione 
(np. eksmisja), albo wręcz skutki działania siły wyższej (np. pożar), które powo-
dują, że sprawca (odnosi się to również do skazanych w okresie probacji) jest 
zmuszony opuścić na stałe swoje miejsce pobytu i zmienić je na inne, bądź stać 
się osobą bezdomną, zanim jeszcze uzyska stosowną zgodę sądu. Tymczasem 
brzmienie przepisów nie pozostawia wątpliwości, że zgoda taka powinna mieć 
w kontekście art. 169 § 3 k.k.w. charakter wyprzedzający. Stawianie sprawcy 
w okresie próby przed tego typu dylematami – gdy to w niektórych przypad-
kach powstaje oczywisty dysonans między przeciwstawnymi normami prawa 
(np. nakaz wykonania prawomocnego orzeczenia eksmisyjnego i przepisu do-
tyczącego rygoru karno-wykonawczego), jest oczywiście niehumanitarne i nie 
spełnia podstawowych założeń traktowania sprawcy określonych w ramach 
k.k.w. – w przywołanym uprzednio art. 4.

Oczywiście w takich sytuacjach trudno byłoby co do zasady wykazać sprawcy, 
który miejsce stałego pobytu dotychczasowego opuści, złą wolę w zakresie reali-
zacji powinności z art. 169 § 3 k.k.w., a tym samym uznać to za przejaw rażącego 
naruszenia porządku prawnego w postaci uchylania się od powinności dozoro-
wanego, jednak pamiętać należy, że jeśli sprawca ten nie dopełni jednocześnie 
powinności podania nowego adresu dla doręczania pism (art. 75 § 1 k.p.k. w zw. 
z art. 1 § 2 k.k.w.) to wysoce prawdopodobnym jest, że sąd wyda prawomocne 
orzeczenie o podjęciu warunkowo umorzonego postępowania pod jego nieobec-
ność, nie poznawszy rzeczywistych powodów zmiany miejsca pobytu.

Reasumując trzeba zatem stwierdzić, że w wyniku (łącznie interpretowa-
nych) zmian w art. 169 i 177 k.k.w. wprowadzonych ww. nowelizacją, doszło 
począwszy od dnia 1 stycznia 2012 r. do istotnego, realnego zwiększenia obcią-
żenia dla osób, w stosunku do których orzeczono warunkowe umorzenie po-
stępowania karnego z dozorem oraz/lub obowiązkami, które to obciążenie ma 
postać ograniczenia ich prawa do swobodnego wyboru miejsca stałego 
pobytu (tak w kraju, jak i za granicą) oraz związanego z jego realizacją 
prawa do przemieszczania się po terytorium RP (jak też jego swobod-
nego opuszczenia) i które obwarowane jest sankcją w postaci podjęcia 
warunkowo umorzonego postępowania.

Konotacje zmiany art. 177 k.k.w. dla postępowań wykonawczych 
trwających w dacie nowelizacji

Kontynuując analizę rzeczywistych skutków wywołanych komentowaną no-
welizacją – w tym w kontekście gwarancji konstytucyjnych – wypada ponownie 
podkreślić, iż przepis art. 169 § 3 k.k.w. przed 1 stycznia 2012 r. nie zawie-
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rał fragmentu „bez zgody sądu nie zmieniać miejsca stałego pobytu”, a zatem 
nie istniał wówczas (nie wynikał też z żadnego innego przepisu) także wobec 
sprawców w okresie próby warunkowego umorzenia wymóg uzyskania zgody 
sądu na taką zmianę. Na sprawcy oddanym pod dozór oraz poddanym obo-
wiązkom ciążyła jedynie powinność informowania kuratora „o zmianie miejsca 
zatrudnienia, zamieszkania lub pobytu” (art. 169 § 3 k.k.w. in fine przed noweli-
zacją). Tymczasem zgodnie z niebudzącym żadnych wątpliwości interpretacyj-
nych brzmieniem przepisu art. 10 ust. 1 ustawy nowelizującej, wprowadzona 
1 stycznia 2012 r. zmiana objęła także sprawy będące już w toku (tj. prowadzo-
ne wobec takich sprawców, których wyrok zawierający oddanie pod dozór i/lub 
nałożenie obowiązków uprawomocnił się i stał się wykonalny przed ww. datą, 
a postępowanie wykonawcze obejmujące wykonywanie dozoru i/lub kontrolę 
wykonywania obowiązków probacyjnych trwało/trwa jeszcze po tej dacie). 

Omawiana nowela statuuje zatem radykalną zmianę zakresu obowiązków 
takiego sprawcy w stosunku do poprzedniego stanu prawnego, w którym za-
padał wyrok o warunkowym umorzeniu. O ile bowiem przed ww. datą sprawcy 
w ramach warunkowego umorzenia postępowania mieli „tylko” obowiązek in-
formowania kuratora o wspomnianych zmianach – przy czym brzmienie prze-
pisu bynajmniej nie obligowało ich do dokonywania stosownych zawiadomień 
w okresie poprzedzającym te zmiany, pozwalając na dopełnienie tej powinności 
także ex post – to obecne brzmienie normy wyrażonej w art. 169 § 3 k.k.w. wprost 
wskazuje na powinność już nie tylko złożenia informacji, ale (zamiast niej) uzy-
skania zgody i to nie kuratora, ale sądu, przy czym uzyskanie tej zgody musi 
poprzedzać zdarzenie faktyczne polegające na zmianie miejsca stałego pobytu.

Innymi słowy, skutkiem wskazanego przepisu jest ustanowienie zakazu 
zmiany miejsca stałego pobytu przez sprawców oddanych pod dozór lub tych, 
na których ciążą obowiązki probacyjne w okresie warunkowego umorzenia – 
który to zakaz zniesiony może być w konkretnej sprawie tylko zindywidualizo-
wanym co do osoby, podstawy faktycznej oraz adresów objętych zmianą, ze-
zwoleniem sądu. Zezwolenie to ma wyprzedzający („konstytutywny” dla moż-
liwości skorzystania przez sprawcę z reglamentowanego w stosunku do niego 
prawa do wyboru nowego miejsca stałego pobytu) charakter. Oznacza to, iż 
skazany tak długo nie może korzystać z wolności poruszania się po terytorium 
RP lub jego opuszczenia w celu zmiany miejsca stałego pobytu (co w potocz-
nym rozumieniu atrybutów tej kategorii normatywnej stanowi synonim miejsca 
zamieszkania), jak długo nie uzyska wymaganej zgody sądu. 

Nadto, skoro z istoty „stałości” miejsca pobytu wynika, iż miejsce takie dla 
danej osoby może być tylko jedno w danym czasie i miejscu, to dalszą tego kon-
sekwencją jest uznanie, że nie jest możliwe udzielenie sprawcy jednej ogólnej 
i abstrakcyjnej zgody na zmianę (i dalsze potencjalne zmiany) takiego miejsca, 
ale musi ona być uzyskiwana każdorazowo w sytuacji, gdy ma on zamiar takie 
miejsce zmienić, a nadto owa zgoda musi zawierać wskazanie (skonkretyzowa-
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nie) nowego miejsca stałego pobytu, co następuje poprzez podanie konkretne-
go adresu.

Doszło zatem do wprowadzenia do polskiego porządku prawnego 
omawianą nowelą k.k.w. – w obszarze prawa karnego rozumianego szeroko, 
jako obejmujące także etap wykonywania orzeczeń – istotnego ograniczenia 
wolności obywatelskiej wyodrębnionej grupy (kategorii) osób, polega-
jącej na swobodzie wyboru miejsca pobytu i związanej z realizacją tego 
wyboru swobodzie poruszania się, a także (w sytuacjach w jakich oso-
by te chciałyby dokonać zmiany miejsca stałego pobytu na leżące poza 
granicami RP) polegającej na swobodzie opuszczenia terytorium Polski 
(w wypadku, gdy realizacja faktycznej zmiany miejsca pobytu stałego 
łączy się z opuszczeniem kraju) i to już po prawomocnym zakończeniu 
postępowania jurysdykcyjnego, a zatem po określeniu treści orzeczo-
nych rygorów i w toku ich wykonywania. W tym ujęciu aktualizują się wszel-
kie zastrzeżenia podniesione w opracowaniu, do którego odwołanie pojawiło 
się we wstępie do niniejszego tekstu – obraza zasady lex mitior agit. Niemniej 
rozwiązanie to, nawet stosowane do wykonywania wyroków zapadłych już po 
1 stycznia 2012 r., także nie jest pozbawione licznych mankamentów.

Ograniczenie wolności z art. 52 Konstytucji RP

Zgodnie z art. 52 ust. 1 Konstytucji każdemu zapewnia się wolność poru-
szania się po terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz wyboru miejsca zamiesz-
kania i pobytu. Z kolei ust. 2 tego przepisu stanowi, iż każdy może swobodnie 
opuścić polskie terytorium. Niemniej w ust. 3 wskazano, iż wolności te mogą 
podlegać ograniczeniom określonym w ustawie. Są to zatem swobody istotne, 
określone w Konstytucji jako „osobiste”, ale mimo wszystko nie absolutne, 
a krajowy prawodawca może je ograniczać, przy czym sam jest w tym ogra-
niczony formą ustawy, ale nadto konstytucyjną zasadą proporcjonalności wy-
rażoną w art. 31 ust. 3 Konstytucji. Ograniczenia w zakresie konstytucyjnie 
gwarantowanych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko wtedy, gdy są 
konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku 
publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, 
albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą przy tym naruszać 
istoty wolności i praw. Ustawowym dopełnieniem tej reguły na gruncie prawa 
karnego wykonawczego jest przepis art. 4 § 2 k.k.w., zgodnie z którym skazany 
zachowuje prawa i wolności obywatelskie, a ich ograniczenie może wynikać 
jedynie z ustawy oraz wydanego na jej podstawie prawomocnego orzeczenia7. 

7 Rozwinięcie tych kardynalnych zasad znalazło się również w orzecznictwie Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka, gdzie wielokrotnie podkreślano, iż ograniczanie rygorów orzeczonych 
sankcji tylko do sfer, w które ingerencja jest immanentnie rdzeniem danego rodzaju kary, stanowi 
emanację państwa prawa, ale także humanizacji kar i utrzymania w ryzach ich funkcji penalnej, 
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Zatem niewątpliwe ograniczenie wskazanych wolności zakotwiczonych 
w art. 52 ust. 1 i 2 Konstytucji dokonane opisaną nowelą k.k.w. w stosunku do 
zakreślonej art. 169 § 3 k.k.w. kategorii osób – w tym sprawców w okresie wa-
runkowego umorzenia – można by uznać za konstytucyjnie legalne tylko przy 
łącznym spełnieniu obu warunków przewidzianych w art. 31 ust. 3 (i art. 52 
ust. 3) Konstytucji – tj. przy zachowaniu formy ustawowej oraz dla koniecznego 
osiągnięcia celu wyższego (społecznie zasadnego) z jednej lub kilku kategorii 
w nim wymienionych, przy zachowaniu zasady proporcjonalności pomiędzy 
tym celem a użytymi środkami i ich konsekwencjami dla objętych ogranicze-
niem swobód podmiotów.

Odnosząc te wskazania i reguły do omawianej normy prawnej niewątpliwie 
doszło do zachowania formy ustawowej – umiejscowiono ją wszak w akcie nor-
matywnym ustawowym, a nawet kodeksowym.

Odnosząc się natomiast do drugiego z ww. warunków w postaci zachowania 
zasady proporcjonalności, stanowiącego w swej istocie tzw. konstytucyjny wzo-
rzec kontroli, to dla jego oceny, bazując na dorobku orzeczniczym Trybunału 
Konstytucyjnego, niezbędnym jest przeprowadzenie tzw. testu proporcjonalno-
ści sprowadzającego się do odpowiedzi na następujące pytania:

 ▪ czy aktualna treść art. 169 § 3 k.k.w. w zakresie dotyczącym jego fragmen-
tu statuującego konieczność uzyskania przez skazanego/sprawcę odda-
nego pod dozór oraz nie oddanego pod dozór, ale takiego, na którego 
nałożono obowiązki, uprzedniej zgody na zmianę miejsca stałego pobytu 
jest w stanie doprowadzić do zamierzonego przez ustawodawcę skutku 
– a więc czy jest narzędziem zdatnym do osiągnięcia celu mu przyświeca-
jącego (kryterium przydatności);

 ▪ czy taka treść przepisu i jej faktyczne oddziaływanie są niezbędne i ko-
nieczne dla ochrony interesu publicznego, z którym jest powiązana (kry-
terium konieczności);

 ▪ czy efekty tej regulacji (zamierzone przez prawodawcę) pozostają w pro-
porcji (są adekwatne) do ciężarów jakie realnie za sobą pociągają dla pod-
miotów tą regulacją objętych (kryterium proporcjonalności sensu stricto).

Przydatność nowelizacji

Dla odpowiedzi na pytanie pierwsze koniecznym jest zdekodowanie owego 
zamierzonego przez prawodawcę skutku, dla którego omawiane uregulowanie 
ma być narzędziem. W tym celu niezbędna jest także próba odwołania się do 
treści uzasadnienia rządowego projektu nowelizacji.

postrzeganej jako zinstytucjonalizowana odpłata, zemsta za wyrządzone zło, w stosunku do funkcji 
resocjalizacyjno-wychowawczych (zob. przykładowo: Orzeczenie ETPC Kucera v. Słowacja z 17 lipca 
2007 r., Izba (Sekcja IV), skarga nr 48666/99, § 127-128; Orzeczenie Kulikowski v. Polska z 19 maja 
2009 r., Izba (Sekcja IV), skarga nr 18353/03, § 74; Raport Hendriks v. Holandia z 8 marca 1982 r., 
skarga nr 8427/78, DR 29/5).
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Zgodnie z zapisem pkt 54 tegoż uzasadnienia (przywoływany już druk sej-
mowy nr 3961) zmiana w tym przepisie (a zatem wprowadzenie doń wskazane-
go fragmentu) „jest zmianą dostosowawczą związaną z projektowanym art. 3 
§ 1” – którego znaczenie uprzednio omówiono. Już tak lakoniczne uzasadnie-
nie samo w sobie wzbudzić może wątpliwości co do choćby rzetelności pro-
jektodawcy w uzasadnianiu tak radykalnej w skutkach zmiany (w istocie jest to 
brak merytorycznego uzasadnienia, gdyż nawet nie wskazuje kierunku owego 
„dostosowania”), ale przede wszystkim świadczyć może o tym, że rzeczywisty 
cel zmiany jest odległy od szerszego aspektu w jakim funkcjonuje omawiana 
norma – jakim jest przebieg okresu próby (probacja) w sytuacji warunkowego 
umorzenia postępowania (chodzi o kontrolę jego przebiegu i wyciąganie w jej 
wyniku merytorycznych wniosków co do osoby sprawcy, w tym przede wszyst-
kim mających postać podjęcia tego postępowania albo odstąpienia od takiej 
decyzji).

Gdy, kierując się ww. odwołaniem do uzasadnienia projektu zmiany w art. 3 
§ 1 k.k.w., dokonać analizy tego unormowania, to okazuje się, iż ów art. 3 § 1 
k.k.w. w żadnej mierze nie stanowi podstawy dla oceny przebiegu okresu próby 
(w tym w sytuacji oddania pod dozór oraz nałożenia obowiązków) i postawy 
sprawcy w jej toku. Jego cele są zgoła odmienne, ukierunkowane na ekonomikę 
i funkcjonalność postępowania wykonawczego. Ma on przy tym dominującą 
konotację procesową, podczas gdy przepisy Rozdziału XI k.k.w., w tym art. 169 
§ 3, to normy dopełniające przepisy k.k. – stricte materialne. Art. 3 § 1 k.k.w. 
zawiera bowiem normy kompetencyjne w zakresie właściwości miejscowej 
i funkcjonalnej sądów powszechnych w postępowaniu karnym wykonawczym. 
Statuuje on w zdaniu pierwszym ogólną zasadę właściwości sądu orzekającego 
w I instancji w tym postępowaniu, przy jednoczesnym zawarciu w zdaniu dru-
gim wyjątku (aczkolwiek, jak już wskazano, w istocie mającego charakter domi-
nujący) od tej zasady, polegającego na uczynieniu właściwym w postępowaniu 
wykonawczym (verba legis: postępowaniu dotyczącym wykonania orzeczenia) 
sądu dlań równorzędnego w sytuacji, gdy sprawca przebywa w okręgu innego 
sądu niż orzekający w I instancji, a zarazem ma w obszarze właściwości tegoż 
sądu równorzędnego stałe miejsce pobytu.

Nie sposób zatem wyprowadzić jakiejkolwiek merytorycznej współ-
zależności pomiędzy tymi normami – między właściwością sądów a wy-
odrębnieniem ww. grupy, wobec której ustanowiono reglamentację jej prawa 
podmiotowego do zmiany miejsca stałego pobytu (w tym sprawców, wobec 
których warunkowo umorzono postępowania) bez uprzedniej zgody, która to 
współzależność stanowiłaby jeden z elementów składowych oceny ich postawy 
w toku postępowania wykonawczego. Zmiana w zakresie art. 3 § 1 k.k.w. 
w żadnej mierze nie wymuszała dokonywania zmian w art. 169 § 3 k.k.w., 
które musiałyby przybrać formę dodania nowego obowiązku dla skaza-
nych/sprawców. 
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Gdyby uzasadnienie projektu noweli w pkt 54 odczytać literalnie, jako zmia-
nę dostosowawczą o charakterze tylko technicznym związanym z brzmieniem 
art. 3 § 1 k.k.w., to trzeba by dojść do nieuchronnego wniosku, iż w zasadzie 
taka zmiana dostosowawcza wiązała by się li tylko z siatką pojęciową jaką ope-
ruje prawodawca w zmienianym art. 3 § 1 k.k.w. i sprowadzała by się ona do za-
stąpienia w art. 169 § 3 k.k.w zwrotu „zamieszkania lub pobytu” in fine uprzed-
niego jego brzmienia, zwrotem „miejsca stałego pobytu”. Wówczas takie 
uzasadnienie projektu, nawet przy jego lakoniczności, mogłoby być uznane za 
wystarczające, a nowelizacja w takim kształcie nie wywoływałaby wątpliwości 
konstytucyjnych, gdyż w spektrum powinności skazanych/sprawców nie po-
jawiłoby się przedmiotowe ograniczenie ich konstytucyjnego uprawnienia. Co 
więcej, paradoksalnie taka zmiana oznaczałaby wręcz poprawę sytuacji takich 
osób, gdyż uprzednie pojęcia miejsca zamieszkania i pobytu obejmowały szer-
szą kategorię stanów faktycznych objętych powinnością informacyjną niż po-
jęcie miejsca stałego pobytu, będącym jak to już zaznaczono, w istocie synoni-
mem pojęcia miejsca zamieszkania. Tymczasem owa zmiana „dostosowawcza” 
wykracza poza sferę techniczną w procesie legislacji w zakresie zapewnienia 
semantycznej spójności norm, co uprawnia to do wniosku, iż jej sprowadzenie 
tylko do tej sfery nie było albo w ogóle wolą prawodawcy, albo też jego wola 
wykraczała poza nią i w istocie chodziło o osiągnięcie zupełnie innego celu.

Dla ustalenia rzeczywistego celu omawianej zmiany niezbędnym jest po-
nowne sięgnięcie do uzasadnienia projektu w zakresie nowelizacji normy art. 3 
§ 1 k.k.w., do której odsyła pkt 54 uzasadnienia projektu. Z kolei z pkt 3 uzasad-
nienia projektu odczytać można, że zmieniając reguły właściwości kierowano 
się „(…) względami natury praktycznej. Dane statystyczne pokazują bowiem, 
że najczęściej orzekaną przez sądy jest kara pozbawienia wolności z warun-
kowym zawieszeniem jej wykonania8. Zasadne jest zatem, aby wykonanie kar, 
zwłaszcza orzeczonych z warunkowym zawieszeniem ich wykonania, a także 
środków karnych i probacyjnych, skupić w jednym sądzie, tj. sądzie właściwym 
dla miejsca stałego pobytu skazanego, co pozwoli na lepszą kontrolę jego za-
chowania w okresie próby i podejmowanie szybkich oraz skutecznych działań 
zmierzających do jego resocjalizacji”. Wniosek z tego zapisu wypływa zatem 
taki, iż decydując się na przyjęcie zasady właściwości miejscowej sądów de-
terminowanej ustaleniem miejsca stałego pobytu podmiotu postępowania wy-
konawczego, prawodawca chciał osiągnąć skutek polegający na wzmocnieniu 
kontroli nad skazanym – ale i sprawcą – oraz przyspieszeniu działań organów 
postępowania – w tym sądów. Argumentację tę wzmacnia także treść ostatniego 
zdania punktu nr 42 uzasadnienia projektu, gdzie przedstawiono uzasadnienie 
8 Według danych statystycznych udostępnianych przez Ministerstwo Sprawiedliwości, na 416 637 
wydanych w 2011 r. przez sądy rejonowe wyroków skazujących, w 57% przypadków orzeczono karę 
pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania. Z kolei warunkowe umorzenia 
orzeczono w tym okresie w zaledwie 6% spraw podlegających rozpoznaniu przez sąd (źródło:  
www.ms.gov.pl).
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dla zmiany w art. 159 k.k.w., polegającej m.in. na wprowadzeniu analogicznego 
zakazu zmiany miejsca pobytu dla skazanego warunkowo zwolnionego z odby-
cia reszty kary, nie oddanego pod dozór, ale obarczonego obowiązkami nało-
żonymi przez sąd (w tym wypadku penitencjarny), wskazując in fine, iż „konse-
kwencją przyjętej zmiany jest nowelizacja treści art. 169 § 3 i 4 k.k.w.”.

To ostatnie sformułowanie pozostaje w oczywistej sprzeczności z uzasadnie-
niem z pkt 54 projektu, gdyż w aspekcie art. 159 k.k.w. wprowadzenie omawiane-
go zakazu (ale i innych powinności tam zawartych), nie jest w żadnym wypadku 
zmianą dostosowawczą związaną z normą art. 3 § 1 k.k.w., ale jest również bez-
spornym wykreowaniem (w ramach nowelizacji) nowej sytuacji prawnej skazane-
go warunkowo zwolnionego, zmierzającej jasno w kierunku takiej zmiany modelu 
postępowania wykonawczego, w którym skazany pozostaje pod znacznie ściślej-
szą kontrolą i nadzorem organów państwa. Wnioskować zatem można w opar-
ciu o cyt. tezy pkt 3 i 42 uzasadnienia projektu, że rzeczywistym celem zmian 
było jednak wzmocnienie kontroli aparatu państwa nad życiem skazanych – ale 
i sprawców poddanych próbie w ramach warunkowego umorzenia postępowania 
z oddaniem pod dozór lub nałożeniem obowiązków – w tym poprzez ogranicze-
nie jego konstytucyjnej wolności z art. 52 ust. 1 i 2 ustawy zasadniczej.

Jednak odwołanie się w pkt 54 uzasadnienia projektu do zmiany związanej 
z art. 3 § 1 k.k.w. wskazywać może na jeszcze jeden, funkcjonujący obok ww. za-
miaru, ale ściśle z nim powiązany cel projektodawcy (obecnie już prawodawcy). 
Otóż poprzez ustanowienie zasady właściwości sądu miejsca stałego pobytu, 
dążąc w swym zamyśle do wzmocnienia kontroli nad skazanym/sprawcą (vide 
ww. tezy pkt 3 uzasadnienia projektu), prawodawca doprowadził do przyjęcia 
za podstawową, zasady właściwości przemiennej sądów – przy czym owa prze-
mienność determinowana jest zmianami w zakresie miejsca stałego pobytu tych 
osób. Przy czym „stałość” miejsca pobytu sprawcy nie jest przecież równo-
znaczna z niezmienną trwałością przebywania. Sprawca o tyle „stale” przebywa 
w danym miejscu, o ile wiąże się to z jego aktualną sytuacją osobistą, rodzinną, 
zawodową i w jego zamierzeniu przebywanie to trwać będzie w dłuższej per-
spektywie czasowej. Znamienne jest, iż owo „miejsce stałego pobytu” jest ka-
tegorią faktu, stanem rzeczy, oderwanym od jakichkolwiek aspektów cywilno-
prawnych, a nawet administracyjno-prawnych, uzupełnionym o oświadczenie 
woli osoby co do zamiaru przebywania na tyle długotrwałego, że mogącego być 
określone jako „stałe”. Dla przyjęcia stałości przebywania sprawcy pod danym 
adresem nie jest niezbędne wykazanie przezeń tytułu prawnego do lokalu, a na-
wet wykazanie wywiązania się z obowiązku meldunkowego – który i tak wszak 
wkrótce zniknie wskutek wejścia w życie przepisów uchylających art. 6 ustawy 
o ewidencji ludności i dowodach osobistych9 (dalej: Ueldo.). Dane takie mają 
zatem znaczenie jedynie pomocnicze – dowodowe, w zakresie ewentualnej we-
ryfikacji oświadczeń danej osoby. Może przecież być tak, że zameldowana jest 

9 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r.
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ona w jednej miejscowości, jest właścicielem lokalu w innej, ale rzeczywiste 
centrum jej życia znajduje się jeszcze w innej – i to tam, zgodnie z art. 3 § 1 
k.k.w. nastąpić winna stabilizacja właściwości sądowej w postępowaniu karnym 
wykonawczym (a w ślad za nią pozostałych organów postępowania wykonaw-
czego, w tym kuratorów).

Wracając w tym miejscu na marginesie prowadzonych rozważań, do treś-
ciowej zawartości pojęcia „miejsca stałego pobytu” – nieposiadającego definicji 
legalnej dla potrzeb ustaw karnych – konieczne jest przyjęcie jego nie tylko po-
tocznego, ale także normatywnego rozumienia zbliżonego do „miejsca zamiesz-
kania” w jego znaczeniu nadanym art. 25 Kodeksu cywilnego. Do podobnego 
wniosku prowadzi posiłkowe posłużenie się w interpretacji tego pojęcia definicją 
z jeszcze obowiązującego art. 6 ust. 1 Ueldo. Konsekwencją tego może być, co 
w praktyce zdarza się nader często, że zmiana w sytuacji osobistej, rodzinnej, 
majątkowej etc. skazanego/sprawcy wywołuje skutek polegający na potrzebie 
zmiany miejsca pobytu na inne – także (dzięki połączeniu corpus i animus stano-
wiących wypełnienie definicji miejsca zamieszkania i stałego pobytu według ww. 
norm cywilno- i administracyjno-prawnych) spełniające kryterium „stałości”. 

W tej sytuacji, na gruncie zasady wyrażonej w art. 3 § 1 zdanie drugie k.k.w., 
taka faktyczna zmiana miejsca stałego pobytu (zamieszkania) rodziłaby skutek 
w postaci zmiany właściwości miejscowej sądu i innych organów postępowania 
wykonawczego i idącej w ślad za tym potrzeby dokonania określonych czynno-
ści procesowych. I tak się działo do dnia 1 stycznia 2012 r. w sprawach, w któ-
rych sprawców oddano pod dozór – zgodnie z art. 169 § 3 k.k.w. (w poprzed-
nim jego brzmieniu) sprawca miał tylko obowiązek informacyjny względem 
kuratora, zaś sądy zmuszone były, w reakcji na takie informacje, dostosować 
stan prawno-procesowy do stanu faktycznego i w wykonaniu dyspozycji art. 
177 k.k.w. (w poprzednim jego brzmieniu) w zw. z art. 35 § 1 k.p.k. i art. 1 § 2 
k.k.w. wydać orzeczenie o uznaniu się niewłaściwym i przekazaniu sprawy (po-
stępowania karnego wykonawczego dotyczącego wykonania orzeczenia warun-
kowo umarzającego postępowanie) do sądu właściwego dla aktualnego miejsca 
pobytu dozorowanego). 

Również po nowelizacji, wskutek aktualnego brzmienia art. 3 § 1 zdanie dru-
gie k.k.w., każda zmiana miejsca stałego pobytu przez sprawcę łączyć musi się 
ze zmianą właściwości sądowej. Oznacza to w konsekwencji potrzebę wydania 
w tym przedmiocie stosownego orzeczenia, a następnie przesyłania akt postę-
powania wykonawczego (teczki kuratorskiej) do innego sądu, zapoznania się 
z nimi nowego kuratora i objęcia dozoru w nowym miejscu, co może w owym 
okresie przejściowym utrudniać prowadzenie dozoru i kontroli sprawcy/ska-
zanego. W ocenie autorów noweli zachodziła zatem podstawa do przyjęcia, że 
„samowolę” na tej płaszczyźnie sprawców/skazanych należało ukrócić. Tym 
samym jako co najmniej równoległą do „wzmocnienia kontroli” nad sprawcą/
skazanym przyczynę zmiany brzmienia art. 169 § 3 k.k.w., można wskazać dąże-
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nie ustawodawcy do ograniczenia owego zjawiska „migracji” postępowań wy-
konawczych, poprzez postawienie skazanym z opisanej nim grupy oraz (przez 
związek z art. 177 k.k.w.) sprawcom oddanym pod dozór lub z nałożonymi 
obowiązkami w okresie warunkowego umorzenia, bariery prawnej dla zmiany 
miejsc stałego pobytu.

W takim jednak ujęciu także przywołane w uzasadnieniu projektu ustawy, „do-
stosowawcze” odesłanie z jego pkt 54 do zmian w art. 3 § 1 k.k.w. nabierałoby 
nowego i sensownego (pragmatycznego) znaczenia, gdyż dotyczyłoby nie tyle 
literalnego brzmienia normy nowelizowanej, ale celu jej nowelizacji. Analiza za-
pisów uzasadnienia projektu w relacji do aktualnego i poprzedniego brzmienia 
wskazanych przepisów k.k.w. prowadzi zatem do wniosku, iż zamiarem jaki 
chciał osiągnąć ustawodawca poprzez zmianę art. 169 § 3 k.k.w. jest rów-
nolegle: wzmocnienie nadzoru nad sprawowaniem skazanego/sprawcy 
i kontroli nad jego decyzjami życiowymi w zakresie wyboru miejsca za-
mieszkiwania oraz ograniczenie występowania faktycznych podstaw dla 
zmiany właściwości miejscowej sądów w postępowaniu wykonawczym 
w ramach ustanowionej w art. 3 § 1 zdanie drugie k.k.w. zasady ich właś-
ciwości przemiennej. Wobec powyższej konstatacji możliwe jest w tym miejscu 
sformułowanie ostatecznej odpowiedzi na pytanie, czy przyjęte dla wdrożenia 
tego celu instrumenty prawne są środkami skutecznie do niego prowadzącymi?

Porównując stan normatywny sprzed nowelizacji, do powstałego po 1 stycz-
nia 2012 r., trzeba natychmiast zauważyć, że według literalnego brzmienia obec-
nego art. 3 § 1 k.k.w., wobec osób, które nie mają miejsca stałego pobytu, w ogóle 
obecnie nie będzie występował problem zmian właściwości sądu wykonawczego. 
Reguła właściwości przemiennej ze zdania drugiego tego przepisu stosuje się bo-
wiem tylko do tych sprawców, którzy posiadają miejsce stałego pobytu. Wynika 
to zarówno z literalnej, jak i celowościowej wykładni tego jego fragmentu – skoro 
właściwość sądu ma podlegać zakotwiczeniu w miejscu stałego pobytu sprawcy 
to niezbędnym warunkiem tego, w sferze faktów, jest istnienie miejsca pobytu 
charakteryzującego się stałością przebywania tam osoby (centrum życiowego). 
W sytuacjach gdy takowego miejsca brak, stabilizacja właściwości następuje we-
dług ogólnej reguły zdania pierwszego art. 3 § 1 k.k.w. – a zatem wyłącznie właś-
ciwym będzie sąd orzekający w sprawie w pierwszej instancji.

Skoro zatem w obecnym stanie prawnym ww. norma regulująca zasady właś-
ciwości miejscowej usuwa problem migracji właściwości związanej z migracją 
osób niemających miejsc stałego pobytu (a zatem np. bezdomnych, włóczęgów, 
permanentnych pacjentów podmiotów prowadzących terapie odwykowe), to 
bezprzedmiotowym staje się uzasadnianie zmiany art. 169 § 3 k.k.w. potrzebą 
postawienia bariery dla takiego zjawiska w części, w jakiej miałaby tej katego-
rii podmiotów dotyczyć. Analiza norm zawartych w art. 3 § 1 k.k.w. nakazuje 
też uznać, iż poza oddziaływaniem ograniczenia z art. 169 § 3 k.k.w. na sferę 
właściwości przemiennej sądów pozostają zmiany miejsca pobytu o charakte-
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rze czasowym, tzn. niewiążące się z trwałym przeniesieniem centrum życiowe-
go. Oznacza to, że sprawca może bez zgody sądu opuszczać miejsce pobytu 
wskazane uprzednio jako stałe i np. podróżować, pracować na tzw. delegacjach 
poza siedzibą pracodawcy, wykonywać prace sezonowe albo pobierać naukę 
w innej miejscowości, etc., etc. – nawet przez wiele miesięcy przebywając poza 
miejscem pobytu stałego – a sytuacje takie, występujące wszak nieporównanie 
częściej w realiach życiowych niż trwałe przeprowadzki, nie mogą oddziaływać 
na właściwość sądową. 

Co więcej, wobec wyraźniej zmiany w treści art. 169 § 3 k.k.w. – w stosunku 
do jego poprzedniego brzmienia – a polegającej na zastąpieniu obowiązku in-
formacyjnego w zakresie powiadamiania kuratora o każdej zmianie miejsca każ-
dego pobytu (w tym czasowego), na zakaz zmiany miejsca (tylko) stałego po-
bytu, z pozostawieniem jedynie powinności informowania kuratora o zmianie 
miejsca zatrudnienia, nie sposób przyjąć, by na gruncie obecnego uregulowania 
sprawca dozorowany lub obciążony obowiązkami miał obowiązek informowa-
nia kuratora o powyższych, czasowych jedynie zmianach miejsc pobytu. Nie 
sposób wyinterpretować takiej powinności z nakazu stawiania się na wezwania 
sądu i kuratora oraz udzielania wyjaśnień odnośnie przebiegu dozoru i wykony-
wania obowiązków, gdyż, po pierwsze – skoro ten fragment przepisu pozostał 
niezmieniony, a uprzednio obok niego funkcjonował nakaz informowania – to 
ów nakaz miał charakter i cel odmienny niż równolegle istniejący obowiązek 
udzielania wyjaśnień; i – po drugie – dosłowny zapis tej normy, z uwzględnie-
niem umieszczenia zaimka „i” (a nie przecinka) przed słowem „udzielać” na-
kazuje przyjęcie, że udzielenie wyjaśnień (w tym co do zmian w zakresie miejsc 
przebywania) nie jest osobną powinnością sprawcy wiążącą się z jego w tym 
kierunku inicjatywą, ale następuje tylko i wyłącznie jako następstwo wezwania 
sądu lub kuratora. Po to organy te mają prawo wezwać dozorowanego, by ode-
brać od niego wyjaśnienia (z którego mogą korzystać lub nie), a on wówczas, na 
takie wezwanie obowiązany jest się stawić i wyjaśnień udzielić. 

Nie sposób także nie zauważyć, w kontekście przedmiotowego ograniczenia 
konstytucyjnej swobody jako narzędzia mającego ograniczać zmiany właściwo-
ści sądów i innych organów postępowania wykonawczego, że ograniczenie to 
dotyka także takich sprawców, którzy zamierzają dokonać zmiany miejsca sta-
łego pobytu, nie wywołującej zmiany w zakresie tej właściwości. Wszak możli-
we są sytuacje gdy zmiana miejsca stałego pobytu, rozumianego jako konkret-
ny adres zamieszkania, następuje w obszarze tej samej miejscowości, a nawet 
w tym samym budynku.

Tak więc, po analizie wskazanych unormowań w kontekście odpowiedzi na 
pytanie o przydatność kwestionowanej normy do osiągnięcia zdekodowanych 
z uzasadnienia projektu celów prawodawcy, zasadnym wydaje się przyjęcie, że:

 ▪ zmiana w art. 169 § 3 k.k.w., w zakresie w jakim dotknęła powinności 
wszystkich sprawców, którym warunkowo umorzono postępowanie od-
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dając pod dozór lub nakładając obowiązki, a mająca postać likwidacji 
odrębnego obowiązku informowania o zmianie miejsca pobytu innego 
niż o charakterze stałym i zastąpienia go sformułowaniem zawierającym 
ograniczenie swobody wyboru miejsca zamieszkiwania, nie stanowi sku-
tecznego narzędzia dla zwiększenia kontroli nad tymi osobami, a wręcz 
ją osłabia,

 ▪ zmiana art. 169 § 3 k.k.w. w zakresie w jakim zakazuje ww. sprawcom 
zmiany miejsca stałego pobytu bez zgody sądu, w połączeniu funkcjonal-
nym ze zmianą art. 3 § 1 k.k.w. w zakresie w jakim przepis ten nie dopusz-
cza właściwości przemiennej w sytuacji sprawców (wszystkich, a zatem 
i kategorii opisanej art. 169 § 3 k.k.w.) nieposiadających stałego miejsca 
pobytu, nie stanowi skutecznego narzędzia dla ograniczenia zmian właś-
ciwości sądowej w toku postępowania wykonawczego i wynikających 
z tych zmian czynności prawem przewidzianych.

Odnosząc zaś te konstatacje do wzorca kontroli konstytucyjnej z art. 31 ust. 
3 ustawy zasadniczej w świetle kryterium przydatności omawianej regulacji do 
osiągnięcia jej założonych celów uznać trzeba, iż jest ona przydatna – tzn. jest 
w stanie doprowadzić do zamierzonego skutku w postaci ograniczenia migracji 
właściwości – jedynie w takim zakresie, w jakim dotyczy sprawców odda-
nych pod dozór oraz na których nałożono obowiązki bez oddania pod 
dozór mających miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczpospolitej 
Polskiej. Nadto w stosunku do sprawców oddanych pod dozór oraz z nało-
żonymi obowiązkami (ale pod dozór nie oddanych), którzy posiadają na tery-
torium Rzeczpospolitej Polskiej miejsce stałego pobytu, zakaz dokonania bez 
uprzedniej zgody sądu zmiany miejsca stałego pobytu jest także pragmatycz-
nym narzędziem dla częściowej kontroli nad ich życiem – w aspekcie wpływa-
nia na ich miejsce stałego pobytu.

Konieczność nowelizacji

Czy jednak wprowadzenie omawianego ograniczenia konstytucyjnie chro-
nionej wolności dla realizacji takich jak powyżej przywołane, ograniczonych 
zakresowo, celów było i jest niezbędne – i to nie z punktu widzenia doraźnych 
potrzeb ustawodawcy lub jego przeświadczenia o pragmatyzmie tworzonych 
norm, ale dla ochrony wskazanych w art. 31 ust. 3 Konstytucji celów i dóbr 
wyższych, zasługujących na szczególną pozycję, prym także względem swobód 
obywatelskich?

Wśród tych celów – interesów publicznych – w kontekście omawianego 
przepisu w istocie pozostaje jedynie odniesienie się do bezpieczeństwa demo-
kratycznego państwa oraz porządku publicznego. Trudno bowiem doszukać się 
jakichkolwiek argumentów, dla których ustanowienie w przepisie art. 169 § 3 
k.k.w. godzącego w zasadę z art. 52 ust. 1 i 2 Konstytucji zakazu zmiany miejsca 
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stałego pobytu przez wymienione w nim podmioty bez zgody sądu, mogło być 
uzasadniane potrzebami ochrony środowiska, zdrowia, moralności publicznej 
czy też wolności i praw innych osób. Nadto analiza, przeprowadzona uprzed-
nio dla potrzeb odpowiedzi na pierwszy z testów konstytucyjności omawianych 
przepisów oraz celów, dla których je wprowadzono jasno wskazuje, iż uzasad-
nione to zostało przez samego prawodawcę głównie potrzebami pragmatyki 
stosowania względem sprawców/skazanych imperium państwowego w zakre-
sie kontroli nad nimi oraz pragmatyki funkcjonowania organów wymiaru spra-
wiedliwości na poziomie ich właściwości miejscowej.

Odnosząc się zatem do tych dwóch, konstytucyjnie dopuszczalnych podstaw 
dla ograniczenia wolności jednostek wskazać trzeba, że nie sposób przyjąć za 
oczywiste i bezsporne, by ograniczenie to było niezbędne tak dla bezpieczeń-
stwa demokratycznego państwa, jak i porządku publicznego. Argumentując 
w tym zakresie należy w pierwszej kolejności podkreślić, iż to do prawodawcy 
należy wykazanie niezbędności ograniczenia konstytucyjnych praw obywatel-
skich w kontekście tak wyrażanego interesu publicznego. Wszelkie ogranicze-
nia praw podmiotowych winny mieć bowiem charakter ultima ratio. Tymczasem 
projektodawcy nowelizacji w ogóle nie uzasadnili dlaczego dla realizacji ww. ce-
lów pragmatycznych niezbędnym jest tak drastyczna oraz automatyczna w sto-
sowaniu ingerencja w sferę swobody wyboru miejsca zamieszkiwania i związa-
nego z jego realizowaniem prawa do przemieszczania się. W szczególności nie 
przedstawiono żadnych danych statystycznych, wyników badań aktowych czy 
ankietowych (np. bazujących na wiedzy sędziów, kuratorów), z których wyni-
kałoby że poprzednie unormowanie było niefunkcjonalne, czy rodzące patolo-
giczne skutki w funkcjonowaniu dozorów. 

Także autorzy niniejszego opracowania, bazując na własnym doświadcze-
niu oraz wnioskach, jakie wysnuli z analizy porównawczej norm sprzed i po 
nowelizacji, nie znaleźli powodów dla racjonalnego i niewątpliwego uznania, 
że przedmiotowe ograniczenie jest konieczne dla bezpieczeństwa państwa de-
mokratycznego, bądź też dla zapewnienia porządku publicznego. W naszej oce-
nie dotychczasowy stan prawny w zakresie powinności dozorowanego spraw-
cy, któremu warunkowo umorzono postępowanie z oddaniem pod dozór lub 
nałożeniem obowiązków, nie powodował żadnego zagrożenia bezpieczeństwa 
państwa i jego demokracji, ani też nie powodował sytuacji zaburzenia porząd-
ku publicznego – a zatem nie było powodów dla koniecznej jego zmiany, do 
tego mającej postać ograniczenia kolejnej sfery wolności. Oczywiście, sytuacja 
konieczności zmian właściwości miejscowej sądów w postępowaniu wykonaw-
czym w sytuacji zmian miejsc pobytu sprawców oddanych pod dozór, powodo-
wała perturbacje związane z koniecznością orzekania w przedmiocie właściwo-
ści, doręczania pism związanych z wykonaniem tego orzeczenia, przesyłanie akt 
dozorowych i wykonywania czynności przez kuratorów związanych z „przeję-
ciem” dozoru. Jednak nie odbiegały one w swoim natężeniu i skutkach „logi-
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stycznych” od innych podobnych sytuacji związanych z wykonaniem orzeczeń 
tzw. wpadkowych, występujących w toku postępowania karnego, w tym wyko-
nawczego. Wszak migracja spraw karnych w wyniku orzeczeń w przedmiocie 
właściwości na wszelkich możliwych istniejących podstawach prawnych jest 
zjawiskiem naturalnym, immanentnie wpisanym w stan prawny dopuszczający 
właściwość przemienną sądów. Pamiętać także należy, że w przeszłości ustawo-
dawca wielokrotnie już dokonywał zmian w zakresie właściwości rzeczowej są-
dów pierwszej instancji poszczególnych szczebli sądownictwa powszechnego, 
co także determinowało (masowe) czynności związane z przekazaniem spraw 
między sądami, w tym ze skutkiem konieczności ich rozpoznawania od począt-
ku. Nie powodowało to ani niemożliwej do opanowania obstrukcji w poszcze-
gólnych postępowaniach, ani protestów w odniesieniu do osłabiania – choćby 
okresowego – funkcjonalności systemu wymiaru sprawiedliwości karnej. 

Nie można stwierdzić w oparciu o dostępne dane statystyczne sądu, w któ-
rym pracują autorzy niniejszego opracowania, by do czasu nowelizacji masowo 
występowało zjawisko manipulowania przez dozorowanych postępowaniem 
wykonawczym poprzez rzeczywiste lub pozorowane zmiany miejsc pobytu/
zamieszkania skutkujące paraliżem funkcjonalnym tego postępowania wsku-
tek przesyłania dokumentacji pomiędzy sądami i braku rzeczywistej kontroli 
kuratorów nad sprawcami. Nie występowały też w nadmiernej liczbie sytuacje 
zaniedbywania powinności informacyjnych określonych w art. 169 § 3 k.k.w. 
w brzmieniu sprzed 1 stycznia 2012 r. Jednocześnie trzeba zaznaczyć, że w sy-
tuacjach gdzie dozorowany opuszczał dotychczas znane miejsce pobytu nie 
informując o tym wcale, względnie informując o opuszczeniu danego adresu, 
ale nie wskazując nowego miejsca pobytu i tym samym uniemożliwiając wyko-
nywanie dozoru, kuratorzy w większości wypadków składali wnioski do sądu 
o podjęcie warunkowo umorzonych postępowań z powodu uchylania się od 
dozoru. W takich sytuacjach nie występowała zatem migracja spraw wykonaw-
czych, gdyż dochodziło do „odżycia” sprawy karnej, a sąd który o tym orzekł, 
był nadal właściwym do jej dalszego prowadzenia w toku instancji.

Analizując kwestię niezbędności omawianej regulacji nie sposób także nie 
zwrócić ponownie uwagi, że w istocie (w odniesieniu do art. 169 § 3 k.k.w. 
sprzed 1 stycznia 2012 r.) poprzez zmianę obowiązku informacyjnego o każdej 
zmianie każdego miejsca pobytu (w tym stałego – określanego jako synonim 
miejsca zamieszkania) na zakaz zmiany bez zgody sądu miejsca pobytu, ale tylko 
o charakterze stałym, która to zmiana powoduje, iż w sytuacjach zmian pobytu 
innych niż stałe (w tym i długotrwałe) obowiązku informacyjnego sprawcy/
skazani już nie mają, doszło do utraty istotnego z punktu widzenia skutecz-
ności kontroli nad sprawcą/skazanym instrumentu prawnego tej kontro-
li. W ocenie autorów, stan prawny sprzed nowelizacji, związany z brzmieniem 
ówczesnego art. 169 § 3 k.k.w., jako zapewniający permanentny i oparty o ini-
cjatywę i aktywność samego sprawcy dopływ informacji o miejscach w jakich 
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przebywa, zapewniał lepsze i skuteczniejsze funkcjonowanie instytucji dozoru 
jako istotnego elementu systemu probacji. Stała wiedza o zmianach w zakresie 
pobytu dozorowanego zapewniała kuratorom, a w efekcie i sądom, kontrolę 
nad podejmowanymi przezeń decyzjami życiowymi, w tym często wiążącymi 
się, tak pośrednio, jak i bezpośrednio, z realizacją nałożonych nań obowiązków 
(np. wyjazdy w poszukiwaniu zatrudnienia, w tym zagraniczne, miały i mają 
znaczenie w kontekście oceny starań o zadośćuczynienie obowiązkom odszko-
dowawczym, ale i zbliżania się do określonych osób, opuszczenia lokalu, etc.). 

W tym kontekście szeroki obowiązek informacyjny spełniał istotną funkcję 
jako narzędzie kontroli sprawcy, ale nie jako cel sam w sobie, a jako narzędzie 
oceny skuteczności procesu probacji i – w szerszym ujęciu – resocjalizacji. Wy-
muszał on też, jak zaznaczono, aktywność samych sprawców, co jest pożądane 
zwłaszcza w odniesieniu do osób często migrujących. Rzetelne wywiązywanie 
się z obowiązku informacyjnego wskazywało bowiem na ich zaangażowanie 
w proces resocjalizacyjny i wolę podporządkowania się rygorom probacji. Od-
stąpienie od niego i zastąpienie ograniczeniem swobody zamieszkiwania wzma-
ga wprawdzie imperium państwa nad sprawcą i jego życiowymi wyborami w za-
kresie tego zamieszkiwania, ale jednocześnie ogranicza wiedzę jego organów 
co do ww. – o wiele istotniejszych z punktu widzenia skutecznej probacji i re-
socjalizacji, związanych z bieżącym przemieszczeniem się po terytorium kraju 
– zdarzeń w jego życiu. Fakt, że odstąpienie od powinności informacyjnej doty-
czy wszystkich sprawców dozorowanych i ze zobowiązaniami, a zastąpienie jej 
ograniczeniem swobody zamieszkiwania dotyczy tylko tych, którzy mają miej-
sce stałego zamieszkania, także powoduje że summa summarum zakres oddzia-
ływania państwa na te podmioty uległ zmniejszeniu. Takie skutki omawianej 
regulacji tym bardziej stawiają znak zapytania nad koniecznością, czy potrzebą, 
sensem jej wprowadzenia.

Uwagi powyższe pozwalają zatem na stwierdzenie że wskazywane zmiany, 
z punktu widzenia celów postępowania wykonawczego, a zwłaszcza postępo-
wania związanego z wykonaniem orzeczenia o warunkowym umorzeniu postę-
powania karnego, gdzie zasadniczym celem jest doprowadzenie do resocjaliza-
cji sprawcy poza zakładem penitencjarnym, a wręcz bez jego skazania, nie tylko 
nie są dla osiągnięcia tych celów niezbędne, ale wręcz im szkodzą. Uznać należy, 
że zarówno w braku uzasadnienia ze strony prawodawcy, jak też wobec niemoż-
ności doszukania się jakichkolwiek racjonalnych i weryfikowalnych powodów, 
dla których niewprowadzenie do porządku prawnego w treści art. 169 § 3 k.k.w. 
ograniczenia swobody z art. 52 Konstytucji skutkowałoby zagrożeniem dla bez-
pieczeństwa demokratycznego państwa lub porządku publicznego, ani też dla 
któregokolwiek z pozostałych dóbr wskazanych w art. 31 § 3 Konstytucji, nie 
jest spełnione kryterium niezbędności tego ograniczenia w świetle przywołane-
go konstytucyjnego wzorca kontroli.
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Proporcjonalność wprowadzonych zmian

Pora ostatecznie odnieść się do najbardziej chyba istotnego aspektu oceny 
proporcjonalności omawianej regulacji prawnej w kontekście stosunku jej za-
mierzonych efektów i celów, dla których ją ustanowiono, do ciężaru jaki nakła-
da na objęte nią podmioty.

W ocenie autorów trzeba w tym kontekście jednoznacznie stwierdzić, iż 
wprowadzone w art. 169 § 3 k.k.w. ograniczenie wolności z art. 52 Konstytucji 
pozostawiając w ogóle poza zakresem swego oddziaływania skazanych niema-
jących stałego miejsca pobytu, ingeruje w sferę wolności osób które takowe 
posiadają w sposób nieproporcjonalny jeśli chodzi o stosunek tego ciężaru do 
zamierzonego efektu. Jak to powyżej wskazano, powołany fragment przepisu 
funkcjonować może jako skuteczne narzędzie dla celów kontroli nad sprawcą 
oraz minimalizowania zmian właściwości tylko w ograniczonym podmiotowo 
zakresie, a nadto nie przedstawiono żadnych argumentów uzasadniających nie-
zbędność jego wprowadzenia do porządku prawnego jako przejawu ochrony 
dóbr wyższych wymienionych w art. 31 ust. 3 Konstytucji. I właśnie te uchy-
bienia rażą szczególnie, wskazując na brak proporcjonalności obciążenia wy-
wołanego omawianym ograniczeniem praw podmiotowych, względem celów 
przyświecających prawodawcy w odniesieniu do faktu ich wprowadzenia – en 
masse, w stosunku do wszystkich sprawców poddanych dozorowi oraz wszyst-
kich sprawców, na których nałożono jakiekolwiek obowiązki probacyjne, bez 
względu na ich rodzaj, liczbę i charakter.

Nie kwestionując prawa ustawodawcy do realizacji założonych przez niego 
celów w zakresie tzw. polityki kryminalnej i wyboru do tego stosownych narzę-
dzi wskazać trzeba, że takie jak przyjęto w zmianie art. 169 § 3 k.k.w., zgenera-
lizowane zastosowanie instytucji godzącej w wolności konstytucyjne obywateli, 
wymaga szczególnej ostrożności i argumentacji – w tym pozwalającej na wyka-
zanie zasadności objęcia nią całej zbiorczej kategorii osób. Oczywistym, jak się 
wydaje, jest w tym miejscu stwierdzenie, że zarówno rodzaj czynów zabronio-
nych, za które prowadzono wobec ww. osób postępowania do czasu ich warun-
kowego umorzenia oraz zastosowania względem nich sankcji w postaci dozoru 
lub obowiązków probacyjnych, jak i sam rodzaj poszczególnych obowiązków 
oraz zakres czynności zmierzających do ich wykonania, jak też do wykonywania 
dozoru, czyni tę kategorię podmiotów silnie zdywersyfikowaną. Czym innym 
jest wszak w swej istocie – zarówno w aspekcie powinności sprawcy, jak i kura-
tora – oddanie pod dozór połączone z konkretnymi jeszcze obowiązkami, czym 
innym dozór bez obowiązków, a czym innym „samo” nałożenie obowiązków, 
przy założeniu, iż może ich być nawet kilka wobec jednego sprawcy, jak też 
może on mieć tylko jeden obowiązek. W końcu (choć nie najmniej istotne) 
jest znaczące zróżnicowanie rodzajowe poszczególnych obowiązków, włącz-
nie z faktem, iż wykonanie części z nich polega na jednokrotnym zachowaniu 
sprawcy (art. 72 § 1 pkt. 2 i 7b k.k.), części na zachowaniu dłużej trwającym 
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– ale w większości sytuacji krótszym niż okres próby (co do zasady obowiązek 
wyrównania szkody), a części na permanentnym, wiążącym w całym okresie 
probacyjnym (art. 72 § 1 pkt. 1, 3, 5 i 7a k.k.). Tymczasem konsekwencją przyję-
tej regulacji jest ograniczenie wolności opisanej art. 52 Konstytucji identycznej 
w sposobie zastosowania i tożsamej w skutkach dla sprawcy czynu niezależnie 
od jego ciężaru rodzajowego i skutków (pamiętając o granicy z art. 66 § 2 k.k.) 
oraz niezależnie od tego czy oddano go pod dozór i jakie zastosowano powin-
ności probacyjne – warunkowane wszak rodzajem popełnionego czynu i jego 
następstwami.

Przykłady nieadekwatności stosowania abstrakcyjnego zakazu w zderzeniu 
z indywidualnie orzekanymi obowiązkami można by mnożyć, więc tutaj, jedy-
nie ilustracyjnie podać można sytuację, w której zakaz ten dotyczyłby osoby, na 
którą nałożono tylko obowiązek powstrzymywania się od nadużywania alko-
holu, gdzie co do zasady trudno jest wykazać związek przyczynowo-skutkowy 
przywiązania takiej osoby do dotychczasowego adresu z efektywnym realizowa-
niem tej powinności. Często jest wręcz tak, że właśnie zmiana miejsca zamiesz-
kania i to o trwałym charakterze, powoduje że to powstrzymywanie się jest 
dla skazanego łatwiejsze, gdyż następuje separacja od dotychczasowego śro-
dowiska do takiego nadużywania nakłaniającego. Podobnie należałoby ocenić 
relację tego zakazu do obowiązku wyrównania szkody – wszak w aktualnych re-
aliach rynku pracy jest często tak, że w miejscu dotychczasowego zamieszkania 
miejsc pracy nie ma a więc, „za chlebem” – ale i dla wykonania zobowiązania 
probacyjnego, trzeba migrować (w tym za granicę). Zupełna niekoherentność 
omawianego zakazu z samą istotą zobowiązania probacyjnego zachodzić może 
natomiast w sytuacjach, gdy skazanego zobligowano w wyroku (lub później) do 
opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym – gdzie realizacja 
zobowiązania wręcz niezbędnym czyniłaby natychmiastową zmianę miejsca za-
mieszkania, a do czasu uzyskania zgody sądu samowolne uczynienie tego przez 
skazanego byłoby naruszeniem art. 169 § 3 k.k.w.

Trzeba także zauważyć, że istnieje kategoria sprawców, w stosunku do któ-
rych stosowanie obowiązku naprawienia szkody jest obligatoryjne. Zgodnie 
z normą art. 67 § 3 k.k. sąd ma wszak obowiązek orzeczenia takiej powinno-
ści w każdej sprawie, w której szkoda wystąpiła. Nie wartościując już prawnej 
celowości obligatoryjnego orzekania tego zobowiązania w ramach warunko-
wych umorzeń, trzeba jednak w aspekcie omawianej normy art. 169 § 3 k.kw. 
zwrócić uwagę, iż aktualnie oznacza to „skazanie” sprawców czynów o takim 
skutku, niezależnie od ewentualnych ocen i zapatrywań sądu orzekającego, na 
ubezwłasnowolnienie w zakresie wolności przemieszczania się i wyboru miej-
sca gdzie chciałyby zamieszkać. Taki stan automatyzmu obowiązywania ww. za-
kazu względem osób dozorowanych lub zobowiązanych, niezależnie od oceny 
sądu co do osoby konkretnego sprawcy, jego warunków i własności osobistych, 
postawy co do dokonanego czynu, dotychczasowego sposobu życia – a zatem 
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niezależnie od okoliczności, na których wszak opiera się teza o pozytywnej 
prognozie kryminologicznej, uzasadniająca warunkowe umorzenie postępo-
wania – rodzi zatem szczególną wątpliwość co do relacji ciężaru omawianego 
ograniczenia względem rzeczywistych potrzeb jego istnienia w indywidualnych 
przypadkach. Wątpliwość tym większą, że w ramach wskazanego automatyzmu 
stosowania nie istnieje mechanizm prawny pozwalający sądom, w ramach indy-
widualizacji wykonywania środków penalnych, na zwolnienie sprawcy od tego 
obowiązku. Jedynie zastosowanie art. 74 § 2 k.k. w postaci zwolnienia od dozo-
ru oraz wszystkich potencjalnych obowiązków oznaczałoby jego symultaniczne 
wygaśnięcie, przy czym zauważyć trzeba, iż przepis ten nie przewiduje możli-
wości zwolnienia od obowiązku odszkodowawczego, będącego – jak wskazano 
– obligatoryjnym, ale i wskutek tego, statystycznie najczęściej orzekanym. Po-
woduje to, że w wypadku obowiązku odszkodowawczego, zakaz obowiązywać 
będzie zawsze (do końca okresu próby, względnie co najmniej do czasu całko-
witego zrealizowania obowiązku).

Nie sposób ponadto racjonalne uzasadnić przywołanego już przykładu od-
działywania zakazu na sprawców, którzy zmieniają miejsce stałego poby-
tu na niewywołujące zmiany we właściwości sądu. Jeśli sprawca zamierza 
przeprowadzić się w granicach dotychczasowej właściwości sądu to już w ogóle 
nie ma mowy, by ten zakaz wypełniał cele ustawodawcy wyinterpretowanie po-
wyżej z uzasadnienia projektu nowelizacji. Nie dochodzi wówczas przecież ani 
do zmiany właściwości, ani też nie zaburza taka zmiana kontroli dokonywanej 
przez kuratora tego samego sądu, która będzie kontynuowana bez zaburzeń, 
tyle że kurator ten będzie – obrazowo ujmując – pukał do innych drzwi. Takie 
sytuacje uprawniają do najdalej idącego wniosku: że zakaz zmiany miejsca 
zamieszkania stanowi w ich wypadku ciężar dla sprawców w ogóle nie-
uzasadniony, stając się czystą sankcją niespełniającą żadnej funkcji pro-
bacyjnej ani pragmatycznej.

Niemniej nawet w sytuacjach, gdy rzeczywiście potencjalna zmiana miejsca 
stałego pobytu/zamieszkiwania sprawcy powodowałaby konieczność zmiany 
właściwości sądów, nie sposób ocenić, iż zakaz takiej zmiany jest ciężarem ade-
kwatnym. Wszak, jak już na wstępie do niniejszego opracowania zaznaczono, 
że rola warunkowego umorzenia postępowania jest szczególna, gdyż dotyczy 
specyficznej kategorii sprawców czynów zabronionych – takich których stopień 
winy w zachowaniu bezprawnym nie jest znaczny, nie jest znaczna społeczna 
szkodliwość ich czynu, wreszcie których warunki i właściwości osobiste prze-
mawiają za uznaniem, że pozytywna prognoza kryminologiczna jest na tyle pew-
na, że dla osiągnięcia celów postępowania, w tym głównie celu prewencyjnego, 
zasadnym jest poprzestanie na przypisaniu winy i sprawstwa, bez skazywania, 
a tym samym bez karania. Owe odstąpienie od kary (a nawet od stygmatyzacji 
poprzez sam fakt skazania) jako idea i istota tej instytucji prawnej oznaczać 
musi konieczność zachowania proporcji i miarkowania niezbędnych jednak dla 
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skutecznej probacji sankcji stosowanych w jej ramach. Stąd wywodzić można 
zasadność obligatoryjnego obowiązku odszkodowawczego oraz fakultatyw-
nych i możliwych do modyfikacji przez sąd środków w postaci dozoru i innych, 
wymienionych w art. 67 § 3 k.k. Jednak dla tak specyficznej kategorii sprawców 
oraz w odniesieniu do tak rodzajowo „nisko” umiejscowionych w strukturze 
Kodeksu karnego czynów zabronionych, jakich się oni dopuścili, zastosowanie 
sankcji powodującej ich „przywiązanie do ziemi” wydaje się tak adekwatnym 
rozwiązaniem, jak przysłowiowe „strzelanie z armaty do komara”.

Niejako na przeciwległym krańcu obszaru probacyjnego oddziaływania na 
sprawców postawić bowiem można (co także uczynił przy okazji tej samej no-
welizacji prawodawca) skazanych za przestępstwo, którym udzielono warunko-
wego zwolnienia z reszty kary. Zgodnie z art. 159 § 2 pkt 3 k.k.w. tacy skazani, 
o ile nie oddano ich pod dozór, także mają od 1 stycznia 2012 r. zakaz zmiany 
miejsca zamieszkania bez zgody sądu, zaś ci, których pod dozór oddano, mają 
go poprzez zastosowanie względem nich art. 169 § 3 k.k.w. (według takiego 
samego „mechanizmu” odnoszenia jego normy względem tej kategorii skaza-
nych, jaki zaprezentowano już uprzednio dla potrzeb niniejszego opracowa-
nia). W takich wypadkach można już wszak pokusić się o wykazanie potrzeby 
i adekwatności takiego ograniczenia (aczkolwiek także wydaje się celowym, by 
było ono stosowane indywidualnie) z uwagi na fakt, że mamy do czynienia 
z takim sprawcą, co do którego konieczne było już nie tylko samo skazanie, ale 
i wykonanie kary izolacyjnej. Stąd zasadność szczególnego nadzoru i limitacji 
wolności jako niezbędnych elementów tej specyficznej „probacji” – po częścio-
wym wykonaniu kary pozbawienia wolności. Czym jednak „zasłużyli sobie” na 
identyczne potraktowanie sprawcy, co do których nawet samo skazanie uznano 
za nazbyt surową reakcję?

Nie sposób także nie zwrócić uwagi, że w zakresie w jakim omawiany zakaz 
oddziałuje na niemożność zmiany miejsca stałego pobytu/zamieszkania w sy-
tuacjach rozmaitych uzasadnień faktycznych dla tej zmiany, wskazać można też 
jego pośrednie godzenie w inne chronione konstytucyjnie swobody. I tak np.: 
gdy jego uzasadnieniem jest nabycie prawa do lokalu, do którego miałaby na-
stąpić przeprowadzka, godzi on w prawo do korzystania z własności prywatnej; 
gdy jest nim uzyskanie zatrudnienia – godzi w swobodę wyboru miejsca pracy 
i zasadę ochrony stosunku pracy; gdy jest nim zamiar wstąpienia w związek 
małżeński z osobą zamieszkującą w obszarze właściwości innego sądu, godzi 
w zasadę wolności decydowania o życiu osobistym, etc.

Problem zaskarżalności decyzji sądu

Nie można również pominąć w ocenie proporcjonalności omawianego ob-
ciążenia – względem celów jakie chce osiągnąć prawodawca – faktu, iż ewen-
tualna decyzja negatywna sądu w przedmiocie wniosku sprawcy o wyrażenie 
zgody na zmianę miejsca stałego pobytu jest niezaskarżalna. Rozwijając w nie-
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zbędnym dla potrzeb niniejszego opracowania zakresie ten wątek trzeba zatem 
stwierdzić, że wskazana w art. 169 § 3 k.k.w. zgoda sądu musi przybierać formę 
postanowienia. Zgodnie z art. 93 § 1 k.p.k. w zw. z art. 1 § 2 k.k.w. w postę-
powaniu wykonawczym sąd wypowiada się władczo (orzeka) tylko w formie 
postanowienia (w tej fazie postępowania karnego nie zapadają wszak wyroki). 
Jeśli zatem przepis stanowi, że daną decyzję (władczą wypowiedź) podejmuje 
„sąd”, a z kontekstu normy nie wynika, by chodziło o sąd w rozumieniu insty-
tucjonalnym, to powyższe sformułowanie oznacza skład orzekający. Kontekst 
art. 169 § 3 k.k.w. w żadnej mierze nie upoważnia do przyjęcia, by ustawodawca 
miał na myśli sąd jako instytucję państwową – a zatem by decyzja w przedmio-
cie zgody miała być wydana przez organ tak rozumianego sądu (określany we-
dług przepisów ustawy Prawo o ustroju sadów powszechnych10) powołany do 
jego reprezentacji „na zewnątrz”. Brak również w tym przepisie wskazania, by 
decyzja ta nie wymagała wydania postanowienia, a zatem by miała mieć postać 
zarządzenia sędziego (w tym funkcyjnego – vide art. 93 § 2 k.p.k. w zw. z art. 1 
§ 2 k.k.w.). Przyjęcie zatem, iż konieczną formą odpowiedzi sądu na wniosek 
skazanego o wyrażenie zgody jest postanowienie, determinuje wskazanie, że 
w obecnym stanie prawnym na to konkretne orzeczenie zażalenie nie służy.

Do dnia 1 stycznia 2012 r. obowiązywała zasada – z ówczesnego art. 6 § 1 
k.k.w. – zaskarżalności wszystkich postanowień wydanych w postępowaniu wy-
konawczym, z wyjątkami wprost wskazanymi w ustawie. Po tej dacie ww. prze-
pis zmienił brzmienie na odwracające tę zasadę – skazany może wnosić zażale-
nia tylko w wypadkach wskazanych w ustawie. Tymczasem zmieniony art. 169 
(ani żaden inny) nie przewiduje prawa sprawcy/skazanego do wniesienia zaża-
lenia na postanowienie sądu w przedmiocie udzielenia lub odmowy udzielenia 
zgody na zmianę miejsca stałego pobytu. W rezultacie oznacza to, że sprawca 
nie dość, że ograniczony został z mocy prawa, bez możliwości modyfikacji tej 
sytuacji prawnej przez sąd w postępowaniu wykonawczym, w swym konstytu-
cyjnym prawie do swobody wyboru miejsca stałego pobytu i zamieszkiwania, 
to na domiar ograniczenie to nie podlega kontroli sądowej w ramach zasady 
dwuinstancyjnego postępowania przed sądami. Co więcej, wskutek zmiany art. 
21 k.k.w. takiej możliwości pozbawiony został także prokurator, co powoduje, 
że kontroli decyzji sądu nie może dokonać także ten potencjalny rzecznik inte-
resu sprawcy. Także ten aspekt procedury związanej z wykonywaniem zawar-
tego w art. 169 § 3 k.k.w. ograniczenia wolności stanowi dodatkowy element 
składający się na dolegliwość ciążącą na sprawcy, gdyż stawia go w pozycji nie 
tyle wnioskodawcy, co proszącego. Skoro bowiem nie jest on w stanie poddać 
weryfikacji instancyjnej słuszności swoich argumentów przemawiających za 
udzieleniem zgody (a więc, co do zasady, wskazujących, że jego sytuacja oso-
bista, rodzinna, finansowa winna przeważyć nad celem prawodawcy w postaci 
stabilizacji właściwości miejscowej sądu oraz że zmiana miejsca zamieszkania 

10 Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. (Dz.U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.).
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nie wpłynie negatywnie na skuteczność kontroli nad nim), to w istocie zdany 
jest na łaskę sądu. Innymi słowy, poza powszechnością stosowania względem 
opisanej kategorii sprawców, abstrakcyjnością w kontekście obiektywnej po-
trzeby, ograniczenie to charakteryzuje się arbitralnością ocen organu postępo-
wania wykonawczego w procesie jego stosowania.

W podsumowaniu można zatem pokusić się o stwierdzenie, że art. 169 § 3 
k.k.w. poprzez użycie sformułowania „bez zgody sądu nie zmieniać miejsca 
stałego pobytu” wywołuje dla sprawców czynów zabronionych wobec których 
warunkowo umorzono postępowania karne, ale dozorowanych lub/i obciążo-
nych obowiązkami oraz posiadających miejsce stałego pobytu skutek polegają-
cy na prawnym „przywiązaniu do ziemi” bez względu na:

 ▪ rodzaj popełnionego przestępstwa,
 ▪ podstawę prawną zastosowanego środka probacji oraz jego rodzajową 

charakterystykę,
 ▪ ocenę postawy skazanego w toku okresu próby przez sądy.

Jednocześnie skutek ten uzasadniany jest – i to nie we wszystkich wypad-
kach – potrzebą osiągnięcia celów w postaci wzmocnienia kontroli nad sprawcą 
oraz zapobiegania fluktuacjom właściwości miejscowej sądów, które to cele nie 
mieszczą się w kategorii ochrony bezpieczeństwa demokratycznego państwa 
oraz porządku publicznego, a nadto w odniesieniu do tych celów można for-
mułować zasadne wątpliwości, czy są to wartości tak ważne z punktu widzenia 
istoty warunkowego umorzenia postępowania (sprowadzającej się, jak wskaza-
no, do probacji bez potrzeby skazania), żeby miały tak dalece ingerować w swo-
bodę wyboru miejsca pobytu gwarantowaną konstytucyjnie. Nie sposób bo-
wiem uznać za oczywiste, że działaniem adekwatnym, stosowanym wyłącznie 
dla kontroli nad miejscem przebywania sprawcy oraz dla hamowania skutków 
przyjęcia przez samego prawodawcę – jako rzeczywistej zasady – właściwo-
ści przemiennej sądów w postępowaniu karnym wykonawczym, jest aż takie 
ubezwłasnowolnienie obywateli, których ograniczenie tyczy (ze wskazanym 
pozbawieniem ich drogi odwoławczej od potencjalnych negatywnych orzeczeń 
ograniczenie to sankcjonujących włącznie).

Faktem jest także, iż w art. 169 § 3 k.k.w., zarówno przed jego zmianą, jak 
i obecnie, funkcjonują ograniczenia innych swobód. Obowiązek informacyj-
ny skazanych oraz powinność udzielania wyjaśnień stanowiły i stanowią wszak 
odstępstwo od prawa do zachowywania tajemnicy na swój (sensu largo) temat 
wyrażonego w art. 47 i 51 Konstytucji, zaś obowiązek wpuszczania kurato-
ra do mieszkania (w czasie i na warunkach określonych przez kuratora a nie 
skazanego!) stanowi wyjątek od zasady z art. 50 ustawy zasadniczej. Niemniej 
wszystkie te ograniczenia wolności stanowią przejaw proporcjonalnego (ade-
kwatnego) przeważania potrzeb państwa w zakresie skutecznego sprawowania 
wymiaru sprawiedliwości, nad indywidualnymi prawami jednostek. W ocenie 
autorów nie da się już jednak takim stwierdzeniem skwitować ograniczenia 
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ustanowionego w art. 169 § 3 k.k.w. po 1 stycznia 2012 r. O ile bowiem trudno 
wyobrazić sobie skuteczne sprawowanie kontroli nad sprawcą w ramach pro-
bacji (w warunkach opisanych w art. 66-68 k.k., polegającej na warunkowym, 
czasowym odstąpieniu od skazania, pod rygorem takiej możliwości w wypadku 
negatywnej weryfikacji pozytywnej w dacie orzekania prognozy kryminalnej), 
w rozumieniu posiadania wiedzy na temat tego gdzie przebywa, pracuje, jak 
wygląda jego sytuacja rodzinna, majątkowa, zdrowotna i powinności sprawców 
z tym związane nie stanowią nadmiernego ciężaru zamieniającego tę instytucję 
prawną w samoistną sankcję (quasi rodzaj kary) o tyle – z przyczyn jakie już 
wskazano powyżej – taka skuteczna kontrola, dla tak zarysowanych celów pro-
bacji, nie wymaga koniecznie ingerencji w prawo swobodnego wyboru miejsca 
zamieszkania, a skutek tego ograniczenia stanowi już sam w sobie rodzaj sui 
generis sankcji o znaczeniu karnym – w czym utwierdza fakt (jaki tylko należy tu 
zasygnalizować), iż istnieje wszak (art. 34 § 2 pkt 1 k.k.) analogiczna regulacja 
definiująca rodzaj kary: ograniczenie wolności.

A zatem i w kontekście trzeciego aspektu badania proporcjonalności wska-
zanej regulacji w kontekście konstytucyjnego wzorca ochrony – art. 31 ust. 3 
Konstytucji RP – można i należy uznać, że dokonane tą regulacją ograniczenie 
wolności z art. 52 ust. 1 i 2 Konstytucji nie jest uprawnione z uwagi na rażącą 
nieadekwatność jej skutku dla poddanych nim podmiotów, w stosunku do ce-
lów zamierzonych przez prawodawcę.

Na powyższych konstatacjach nie sposób jednak zakończyć rozważań 
o zgodności z Konstytucją norm ustawy nowelizującej k.k.w. O ile bowiem 
takie rozważania w odniesieniu do zgodności art. 169 § 3 k.k.w. (w jego zno-
welizowanym brzmieniu) z art. 31 ust. 3 ustawy zasadniczej mają charakter uni-
wersalny – gdyż dotyczą sytuacji wszystkich osób objętych tą normą po dniu 
1 stycznia 2012 r., to nie sposób nie zauważyć, iż z mocy ustawy nowelizują-
cej doszło do objęcia tą normą także innej, specyficznej grupy osób w ramach 
ww. kategorii, a mianowicie tych, względem których orzeczenie o warunkowym 
umorzeniu postępowania uprawomocniło się przed datą wejścia noweli w życie.

Kilka uwag na temat przepisów przejściowych

Brzmienie art. 10 ust. 1 ustawy nowelizacyjnej nie pozostawia wątpliwości, 
że ustawodawca nakazał stosowanie przepisów noweli nie tylko do spraw (orze-
czeń) wykonalnych po jej wejściu w życie, ale wszystkich będących już wówczas 
w toku (za wyjątkiem wykonywania kar grzywien). Zważywszy, że przepisy art. 
169 k.k.w., pomimo umieszczenia ich w ustawie nazwanej Kodeksem karnym 
wykonawczym, zawierają normy prawa karnego materialnego (wypełniają one 
normatywną treścią – definiują zakresowo – pojęcie dozoru, które w Kodeksie 
karnym używane jest jedynie „hasłowo”), zasadnym byłoby stosowanie w wy-
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padku ich zmiany (w kierunku zaostrzenia) normy z art. 4 k.k., będącej kodek-
sowym wyrazem zasady lex mitior agit. Jednak, jak już sygnalizowano w powoły-
wanym we wstępie do niniejszego opracowania artykule, ustawodawca, właśnie 
poprzez przepis art. 10 ust. 1 noweli, wyłączył jej stosowanie. Rozwiązanie to, 
w przeświadczeniu autorów, rodzi kolejne uzasadnione wątpliwości natury kon-
stytucyjnej, a konkretnie prowokuje pytanie, czy ww. zniesienie normy art. 4 § 1 
k.k. w zakresie stosowania art. 169 § 3 k.k.w. (po nowelizacji) względem spraw-
ców, co do których orzeczenia o warunkowym umorzeniu stały się prawomoc-
ne przed dniem 1 stycznia 2012 r., nie jest naruszeniem zasad wypływających 
z art. 2, 77 ust. 2, 78 i 176 ust. 1 Konstytucji.

Zgodnie z art. 2 Konstytucji, Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym 
państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej. 
Z tak sformułowanej normy dotychczasowy dorobek orzeczniczy Trybunału 
Konstytucyjnego wyprowadził kilka konkretnych zasad funkcjonowania pań-
stwa, w tym w aspekcie tworzenia i stosowania prawa – a to m.in.: zasadę zaufa-
nia obywatela do państwa i stanowionego przezeń prawa oraz niedziałania pra-
wa wstecz. Wypełniając treścią te zasady TK w licznych judykatach stwierdzał, 
że w procesie stanowienia (zmieniania) prawa na ustawodawcy ciąży obowiązek 
starannego uwzględniania za pomocą powszechnie przyjętych technik stano-
wienia prawa, ze szczególnym uwzględnieniem techniki stanowienia przepisów 
przejściowych, ochrony praw i wolności obywateli (adresatów norm) i intere-
sów innych podmiotów, jakie ukształtowały się przed dokonaniem zmiany sta-
nu prawnego. Oznacza to przede wszystkim zakaz wstecznego działania prawa, 
w każdym razie gdy oddziałuje ono w sposób niekorzystny na prawa podmioto-
we nabyte zgodnie z obowiązującymi dotychczas przepisami11. Trybunał wska-
zywał również, że nie należy stanowić norm prawnych, które nakazywałyby 
stosować nowo ustanowione normy prawne do zdarzeń (rozumianych sensu 
largo), które miały miejsce przed wejściem w życie nowo ustanowionych norm 
prawnych i z którymi prawo nie wiązało dotąd skutków prawnych normami 
tymi przewidzianych12. Trybunał podkreślał, że państwo winne być lojalne 
wobec adresatów norm, które stanowi13 oraz, że w demokratycznym państwie 
prawnym stanowienie i stosowanie prawa nie może być pułapką dla obywateli14, 
a w razie zmiany przepisów kształtujących sytuację prawną obywateli należy 
szczególnie dbać o respektowanie zasady zaufania obywateli do państwa i sta-
nowionego przez nie prawa15.

Warto również odnotować, iż TK wskazywał, że z zasady zaufania obywatela 
do państwa i stanowionego przez nie prawa wynika, że powinien on mieć moż-

11 Por.: wyrok TK z dnia 13 kwietnia 1999 r., sygn. K 36/98, OTK ZU nr 3/1999, poz. 40 wraz 
z powołanym w nim orzecznictwem.
12 Por.: orzeczenie TK z dnia 28 maja 1986 r., sygn. U 1/86, OTK 1986 poz. 2.
13 Por.: wyrok TK z dnia 15 lutego 2005 r., sygn. K 48/04, OTK ZU nr 2/A/2005, poz. 15.
14 Tak np.: wyrok TK z dnia 29 listopada 2006 r., sygn. SK 51/06, OTK ZU nr 10/A/2006, poz. 156.
15 Por. np.: wyrok TK z dnia 3 czerwca 2008 r., sygn. K 42/07, OTK ZU nr 5/A/2008, poz. 77.
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liwość określenia konsekwencji zarówno poszczególnych zachowań i zdarzeń 
na gruncie obowiązującego w danym momencie systemu, jak też oczekiwać, 
że prawodawca nie zmieni ich w sposób arbitralny. Bezpieczeństwo prawne 
jednostki związane z pewnością prawa umożliwia więc przewidywalność dzia-
łań organów państwa, a także prognozowania działań własnych16. Trybunał 
postrzega również konsekwentnie jako składnik zasady zaufania obywateli do 
państwa, m.in. zasadę lex retro non agit, polegającą na tym, że nie można stanowić 
prawa, które nakazywałoby stosowanie nowo ustanowionych norm do sytuacji 
zaistniałych przed ich wejściem w życie – z możliwościami odstępstw od tak 
formułowanego zakazu w sytuacjach uzasadnianych realizacją innych wartości 
konstytucyjnych, w danym układzie ważniejszych i koniecznych, a niemożli-
wych do realizacji innymi środkami. Za niedopuszczalne uznawał zatem TK 
np. retroaktywne działanie przepisów prawa karnego materialnego17.

Jednocześnie Trybunał wielokrotnie zauważał różnicę pomiędzy retroak-
tywnością, a retrospektywnością (retroakcją pozorną) działania nowych norm – 
wskazując, że retrospektywność zachodzi wówczas, gdy nowe przepisy stosuje 
się do sytuacji prawnych zastanych w chwili wejścia w życie nowelizacji i nie 
wywołują one skutków dla stosunków i sytuacji prawnych w zakresie w jakim 
istniały one przed ich wejściem w życie. Występuje wówczas nakaz stosowania 
nowego prawa do stosunków prawnych, które wprawdzie zostały nawiązane 
pod rządami dawnych przepisów, ale nie zostały jeszcze zrealizowane wszystkie 
istotne elementy tych stosunków. W takich sytuacjach nowo ustanowione nor-
my nie są stosowane do zdarzeń zaistniałych przed wejściem ich w życie, a tylko 
– w sposób prospektywny – modyfikują dotychczasową sytuację podmiotów, 
wprowadzając zmianę na przyszłość18.

Odnosząc ten dorobek do sytuacji zaistniałej w związku z nowelizacją art. 
169 § 3 k.k.w., zachodzą podstawy do oceny, że zmiana ta, polegająca na ustano-
wieniu zakazu zmiany miejsca stałego pobytu bez zgody sądu, w zakresie w ja-
kim, zgodnie z art. 10 ust. 1 noweli wiąże także osoby, w stosunku do których 
orzeczenie oddające pod dozór lub nakładające obowiązek stało się wykonalne 
przed dniem 1 stycznia 2012 r., godzi w zasadę zaufania do państwa i tworzo-
nego prawa oraz zasadę niedziałania prawa wstecz, a nadto pozbawia je prawa 
do drogi sądowej dla ochrony naruszonej wolności w tym dwuinstancyjnego 
postępowania. Punktem wyjścia dla uzasadnienia tej tezy musi być odniesienie 
się do relacji oddziaływania zmienionej normy na sytuację sprawców/skaza-
nych przed 1 stycznia 2012 r. (oraz tych, którzy znaleźli się „pod działaniem” 
art. 169 k.k.w. w wyniku orzeczeń wydanych na podstawie art. 74 k.k. w postę-
powaniu wykonawczym – także przed ww. datą). Oczywistym jest, że po dniu 
16 Por.: wyrok TK z dnia 20 stycznia 2009 r., sygn. P 40/07, OTK-A nr 1/2009, poz. 4.
17 Por. m.in.: wyroki z dnia 8 listopada 1989 r., sygn. K 7/89, OTK nr 1/1989, poz. 8; z dnia 15 marca 
1995 r., sygn. K 1/95, OTK nr 1/1995 r., poz. 7.
18 Por. m.in.: wyrok TK z dnia 31 stycznia 1996 r., sygn. K 9/95, OTK ZU nr 1/1996, poz. 2; z dnia 
18 października 2006 r., sygn. P 27/05, OTK ZU nr 9/A/2006, poz. 124.
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wejścia w życie noweli nie jest możliwe wyciąganie negatywnych konsekwencji 
wobec sprawców, którzy przed tą datą, nie ubiegawszy się o uprzednią zgodę 
sądu, zmieniali miejsca stałego pobytu. Wówczas nie istniał taki zakaz, a zatem 
zachowania takie, o ile łączyły się z zachowaniem obowiązku informacyjnego, 
nie mogą skutkować wszczęciem postępowań o orzeczenie w trybie art. 68 § 
2-3 k.k. Konstatacja ta wydaje się zatem prowadzić wnioskowanie w kierunku 
uznania, że przedmiotowa zmiana ma charakter retroakcji pozornej.

Jednak, zdaniem autorów, w odniesieniu do instytucji dozoru (i odpowied-
nio obowiązków probacyjnych orzekanych zamiast lub obok niego) zachodzi 
bardzo istotna różnica w stosunku do innego rodzaju „stosunków prawnych”. 
Należy bowiem podkreślić, że orzekanie dozoru i obowiązków, w sytuacjach fa-
kultatywnych podstaw, następuje z uwzględnieniem przez sądy reguł art. 53, 54 
§ 1 i 55 k.k. – a zatem z jednej strony z uwzględnieniem zasady indywidualizacji 
odpowiedzialności i sankcji, z drugiej zaś z uwzględnieniem materialnoprawnej 
treści (istoty) orzekanych środków. Innymi słowy, sąd obowiązany jest oceniać, 
czy dany środek jest wskazany, w ramach tej oceny pamiętając przy tym, ja-
kie konsekwencje pociągnie on dla sytuacji sprawcy/skazanego. Wskazanie to 
ma szczególne znaczenie w odniesieniu do stosowania środków probacji, gdyż 
właściwe miarkowanie tego elementu sankcji do sytuacji indywidualnej sprawcy 
na etapie warunkowego umorzenia wiąże się z realnym oddziaływaniem kon-
trolnym oraz potencjalną konsekwencją w postaci podjęcia tego postępowa-
nia. Z kolei z punktu widzenia sprawcy uwzględnianie ww. dyrektyw ma dlań 
istotne znaczenie w kontekście ukształtowania jego sytuacji w okresie probacji. 
Sprawca, wobec którego postępowanie karne warunkowo umorzono ma zatem 
prawo uzyskać uzasadnienie nie tylko samego warunkowego umorzenia, ale 
i ustanowionych przy tym warunków tego umorzenia, gdyż ich niespełnienie 
może grozić podjęciem postępowania, a to z kolei wieść może do skazania. 
Sprawca ma więc prawo do kontroli, w tym w drodze odwoławczej w toku in-
stancji, zasadności zastosowania środków oddziaływania probacyjnego, w tym 
ze wskazaniem, że ich istota oznacza dlań nadmierne obciążenie, a nawet czyni 
zadośćuczynienie im niemożliwym (albo w ogóle, albo w zakreślonym czasie). 
W tym kontekście może on skarżyć orzeczenie danego środka z uwagi na to, 
że ogranicza on jego sferę wolności w zakresie dlań nieakceptowalnym, nieade-
kwatnie do ww. dyrektyw i to warunkując jednocześnie na przyszłość utrzyma-
nie statusu sprawy karnej jako niezakończonej skazaniem. Analogiczne uwagi 
dotyczą oczywiście i sytuacji oddania pod dozór lub nałożenia obowiązków 
w trybie art. 74 k.k. w zw. z art. 67 § 4 k.k.

Oznacza to, że w chwili prawomocności (wykonalności) orzeczenia, 
którym ww. środki orzeczono następuje zupełne, adekwatne na dzień 
orzekania do zindywidualizowanej sytuacji sprawcy, ukształtowanie jego 
relacji z państwem (działającym przez organy postępowania karnego, 
w tym wykonawczego). Stabilizacja tego stosunku na tym etapie sprawy ozna-
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cza, że nastąpiło zupełne zakreślenie granic ingerencji państwa w życie obywa-
tela-sprawcy czynu zabronionego, jak również – z jego punktu widzenia – ufor-
mowany został obszar i zakres jego powinności względem państwa. Oczywiście 
przebieg probacji jest dynamiczny i ustawodawca przewidział prawny instru-
ment modyfikacji owej relacji w treści art. 74 k.k., jednak jego zastosowanie 
również wiąże się z uwzględnianiem ww. dyrektyw oraz możliwością skorzysta-
nia przez sprawcę z drogi odwoławczej. Jest to zatem także forma oddziaływa-
nia zindywidualizowanego, warunkowanego realiami konkretnej sprawy, a nad-
to fakt umieszczenia tego narzędzia w kodeksie pozwala na domniemanie, że 
już w chwili poprzedniego orzeczenia kształtującego warunki probacji sprawca 
ma świadomość, że mogą one ulec modyfikacji w tym trybie.

Reasumując: stosunek prawny pomiędzy państwem a obywatelem mającym 
status sprawcy przestępstwa, co do którego warunkowo umorzono postępo-
wanie, wynikający z faktu oddania go pod dozór lub nałożenia obowiązków, 
jest ostatecznie i zupełnie ukształtowany z chwilą wykonalności orzeczenia bę-
dącego jego podstawą, przy czym wszelkie zmiany w jego merytorycznym 
zakresie możliwe są tylko w wyniku kolejnego orzeczenia, z zachowa-
niem reguł orzekania, dyrektyw stosowania danego środka oraz zasady 
zaskarżalności. 

Odnosząc tę konstatację do przedmiotu niniejszego opracowania trzeba za-
tem wyraźnie podkreślić, iż to ukształtowanie obejmuje także zakres powinno-
ści sprawcy związanych z dozorem i wykonaniem obowiązków, a zatem obej-
muje także obowiązki z art. 169 § 3 k.k.w. Przy takim ujęciu istoty omawianej 
relacji nie sposób nie uznać, że dokonanie z mocy art. 10 ust. 1 noweli obcią-
żenia zakazem zmiany miejsca pobytu bez zgody sądu nie tylko sprawców, co 
do których warunkowe umorzenie nastąpiło prawomocnie po dacie wejścia jej 
w życie, ale i wcześniej, skutkuje, z mocy samego prawa, bez zachowania drogi 
sądowej, radykalną zmianą w tej relacji, będącą zmianą na niekorzyść spraw-
ców, ograniczającą ich konstytucyjną swobodę zmiany miejsca stałego pobytu/
zamieszkiwania, a zmiana ta oddziałuje na stosunki obywatel-państwo, które 
były już w dacie wejścia w życie noweli kompletnie i ostatecznie ukształtowa-
ne, a wręcz usankcjonowane prawomocnymi, a zatem niewzruszalnymi w toku 
instancji, orzeczeniami sądów. Zmiana ta w sposób arbitralny, generalny 
i abstrakcyjny, pogarsza sytuację wszystkich sprawców, co do których 
nastąpiło warunkowe umorzenie przed dniem 1 stycznia 2012 r., bez 
jakiegokolwiek uwzględnienia indywidualnych potrzeb i argumentów 
w konkretnych sprawach oraz bez poszanowania ww. skutków prawo-
mocności orzeczeń, które mają wszak także znaczenie gwarancyjne dla 
sprawców, gdyż uniemożliwiają państwu stosowanie dalszych sankcji poza wy-
nikającymi z takiego orzeczenia. Ignoruje ona tym samym dotychczasową regu-
łę indywidualnego oddziaływania na konkretne osoby w toku probacji, a nadto 
oznacza modyfikację zakresu sankcji karnej sensu largo wynikającej z indywidu-
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alnych orzeczeń sądów, w sposób jakiego sądy w dacie orzekania nie chciały, 
a wręcz nie mogły przewidzieć.

W tym kontekście dla autorów niewątpliwe jest naruszenie zasady zaufania 
obywateli do państwa i stanowionego prawa, a państwo okazało się nielojalne 
względem podmiotów, co do których stosunki wzajemne regulowane były i na-
dal winny być w drodze indywidualnej, zaś uległy zmianie w wyniku arbitral-
nego działania władzy ustawodawczej. Z kolei poprzez formę zmiany oraz jej 
zakres – powszechny co do podmiotów skategoryzowanych w art. 169 k.k.w. – 
państwo, „rękami” władzy ustawodawczej, wciągnęło te osoby „w pułapkę” nie 
dając im żadnej możliwości przeciwdziałania i stawiając ich w pozycji na jaką 
nie godzili się w chwili kształtowania ich sytuacji prawnej przez organy władzy 
sądowniczej. Znamienne jest, że uzasadnienie projektu nowelizacji nie zawiera 
żadnej merytorycznej argumentacji dla odstąpienia w tym wypadku od zasady 
lex mitior agit (vide pkt 75 uzasadnienia projektu) co pozwala na w pełni zasadny 
zarzut arbitralności decyzji prawodawczej oddziałującej na zamknięte w ww. ro-
zumieniu stosunki państwo-sprawca/skazany. Ocena taka jest tym bardziej sta-
nowcza, jeśli uwzględnić fakt, że w art. 11 ustawy nowelizującej zawarto przepis 
przejściowy stabilizujący zasady właściwości miejscowej sądów w postępowa-
niu wykonawczym na „starych” przepisach – właśnie przyjmując datę graniczną 
wejścia w życie nowelizacji. Skoro zatem, zgodnie z tym przepisem intertem-
poralnym, art. 3 k.k.w. (w brzmieniu po nowelizacji) oraz wynikające zeń skutki 
w zakresie właściwości przemiennej mają obowiązywać tylko do spraw, gdzie 
wyrok uprawomocnił się po 1 stycznia 2012 r., to tym samym zupełnie odpada 
podstawa dla objęcia normą art. 169 § 3 k.k.w. sprawców/skazanych, których 
powinności określono wcześniejszymi wyrokami, motywowanego realizacją 
celu w postaci ograniczenia migracji właściwości!

Nadto, co bynajmniej nie najmniej istotne, owa zmiana retroaktywna doko-
nana została w stosunku do normy prawa karnego materialnego, co – jak wska-
zano – uznawane jest za niedopuszczalne. Wspomniane wciągnięcie obywateli 
(ww. kategorii sprawców) „w pułapkę” przejawia się także w fakcie, iż modyfi-
kacja ich sytuacji prawnej polegająca na istotnym ograniczeniu wolności nastą-
piła w sposób pozbawiający ich możliwości zaskarżenia tego skutku na drodze 
sądowej. Jak już wspomniano, w sytuacjach oddania pod dozór oraz nakładania 
obowiązków probacyjnych, sprawcy mieli możliwość wpływania na byt i zakres 
tych instytucji zarówno na etapie wyrokowania – poprzez apelację – jak i na 
etapie postępowania wykonawczego – poprzez zaskarżalność orzeczeń z art. 74 
k.k., zaś motywacją do korzystania z drogi odwoławczej – ale i do zaniechania 
jej – była ocena sprawcy, czy zakres nakładanych nań zobowiązań i ograniczeń 
jest dlań możliwy do akceptacji. Oczywistym jest, że przed 1 stycznia 2012 r. 
żaden ze sprawców w ramach tej oceny nie miał powodu do uwzględniania 
ograniczenia wolności zamieszkiwania, gdyż wówczas art. 169 § 3 k.k.w. nie 
zawierał kwestionowanego fragmentu a zatem ograniczenie to nie istniało. 
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Wprowadzenie go nowelą w stosunku do wszystkich sprawców, w tym, z mocy 
art. 10 ust. 1 noweli do tych, co do których probacja z użyciem ww. instytucji 
była i jest w toku, oznacza poddanie ich kolejnemu, dotychczas nieistniejącemu 
ograniczeniu, dotyczącemu sfery wolności chronionej konstytucyjnie w art. 52 
ust. 1 i 2 Konstytucji, bez możliwości kwestionowania potrzeby jego stosowania 
na drodze sądowej. Innymi słowy, ta kategoria obywateli została poddana ogra-
niczeniu, pogorszeniu sytuacji w sferze wolności szczególnie konstytucyjnie 
gwarantowanej, bez zachowania prawa do sądu w tym zakresie, w tym prawa do 
dwuinstancyjnego postępowania sądowego, w takim zakresie, w jakim przy tych 
już orzeczonych dozorach oraz obowiązkach minął termin do złożenia odwo-
łań, a brak podstaw do jego przywrócenia. Oznacza to zatem, iż niezależnie 
od naruszenia wzorca kontroli z art. 2 Konstytucji, norma art. 10 ust. 1 
noweli narusza też art. 77 ust. 2, 78 i 176 ust. 1 Konstytucji.

Wnioski końcowe

Reasumując trzeba zatem stwierdzić, iż nowelizacja Kodeksu karnego wyko-
nawczego, a to jego art. 177, przy utrzymaniu jego więzi z (także zmienionym) 
art. 169 k.k.w. – która to więź stanowi podstawę stosowania wymienionych 
w art. 169 § 3 rygorów do sprawców czynów zabronionych, wobec których wa-
runkowo umorzono postępowanie karne z oddaniem pod dozór i/lub nałoże-
niem obowiązków – w wyniku dodania do tego ostatniego przepisu, w miejsce 
obowiązku informacyjnego, zakazu zmiany miejsca stałego pobytu bez zgody 
sądu, a nadto także poprzez przyjęcie rozwiązania intertemporalnego z art. 10 
ust. 1 ww. noweli, wywołuje stan w postaci niezgodności tych norm z przywo-
łanymi powyżej wzorcami kontroli konstytucyjnej. 

Niezależnie od tak pojmowanej „nielegalności” tych norm, skutkiem ich 
przyjęcia – jak należy założyć wbrew woli prawodawcy – jest faktyczne osłabie-
nie kontroli nad sprawcami, którzy w ramach warunkowego umorzenia oddani 
zostali pod dozór lub obciążeni obowiązkami, ale nieposiadającymi miejsca sta-
łego pobytu (zamieszkania) albo posiadającymi je, ale tam nie przebywającymi 
wskutek czasowych, niemających trwałego charakteru zmian miejsc pobytu fak-
tycznego. Wypada zatem postawić w tym miejscu pytanie o sens tejże zmiany. 
Czy była ona słuszna i celowa, czy służyła postawionym przed nowelą k.k.w. 
w tym zakresie założeniom, czy „uszczelniła” system, wzmacniając jego funk-
cjonalność, wydolność i ekonomikę działania? 

Niestety w świetle przytoczonej argumentacji na wszystkie te pytania należy 
udzielić odpowiedzi negatywnej. Na kanwie przedmiotu niniejszego artykułu, 
dającego wyobrażenie jak silne związki funkcjonalne łączą art. 3 k.k.w. z inny-
mi, wydawałoby się odległymi nie tylko redakcyjnie, normami tego kodeksu, 
można wręcz pokusić się o ogólną konstatację, iż wygląda na to, że zmiana 
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art. 3 k.k.w., która chyba była rzeczywiście dość wnikliwie analizowana przez 
twórców projektu nowelizacji – co znalazło jednak dość nikłe odzwierciedlenie 
w jego uzasadnieniu – wywołała lawinę dalszych, nie dość już kontrolowanych, 
a i chyba w ogóle nieuświadamianych przez ustawodawcę modyfikacji w syste-
mie prawa karnego wykonawczego, które przyniosły zgoła odwrotny od zamie-
rzonego skutek. A przecież pozostawienie części z omawianych instytucji bez 
zmian lub nadanie im nieco innej formuły – np. powołanie nakazu uzyskiwania 
zgody sądu na zmianę miejsca stałego pobytu jako kolejnego rygoru w art. 72 
k.k., przy pozostawieniu bez zmian art. 169 § 3 k.k.w. – mogłoby przynieść 
na omawianej płaszczyźnie potencjalnie rzeczywisty sukces. W ww. przypadku 
zdwojenie obowiązków w okresie próby – do informowania kuratora, ale także 
do uzyskiwania zgody sądu na zmianę miejsca stałego pobytu – ale już tylko 
względem konkretnych, wybranych sprawców, wobec których sąd dostrzegłby 
taką potrzebę (tak na etapie wyrokowania, jak i w trakcie postępowania wy-
konawczego, gdyby istotnie sprawca/skazany nadużywał swobody zmian za-
mieszkania w sposób i w celu torpedowania probacji), umożliwiłoby naprawdę 
ścisłą ich kontrolę, podczas gdy pozostali nie byliby poddawani zdecydowanie 
nadmiernym, arbitralnie stosowanym i do tego przesadnie sformalizowanym 
(potrzeba kierowania wniosku, wydawania postanowienia, etc.) uciążliwościom. 
Raz jeszcze warto w tym miejscu, na zakończenie, przypomnieć, iż omawiany 
rygor jest brzmieniowo i funkcjonalnie odpowiednikiem jednego z wyznaczni-
ków kary ograniczenia wolności, nie ma zatem charakteru bagatelnego.
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THE MODIFICATION OF DUTIES LAY UPON THE
PERPETRATOR BY THE TIME OF PROBATION
(ACCORDING TO NOVEL OF POLISH
PUNISHMENT EXECUTION CODE) –
IN CONSTITUTIONAL GUARANTEES
CONTEXT

Abstract

The article contains critical analysis of  new tenor of  art. 177 of  polish punishment 
execution code, and it’s connotations to – also reformed by the novel became effective since 
the 1st of  January of  2012 – art. 169 § 3. Authors present their impressions based on 
comparison of  present and former regulations and so analysis of  novel’s project reasons, 
supported by numerous examples from their practical court experience and so showed in 
constitutional guarantees context, that leads to final conclusions, which are:
▪▪ creators of  mentioned above novel missed many important consequences, that since 

the 1st of  January of  2012 became effective as a part of  the law,
▪▪ project of  novel based on to many simplifications, which can not be justified by the 

process of  legislation,
▪▪ the final results of  novel leads to homogeneity of  groups of  perpetrators, which are 

by many reasons different – and should be treated differently as well (by the means 
of  penal reaction),
▪▪ new regulations and so the rules of  it’s implementation (particularly art. 10 par. 

1 of  the bill) stay against constitutional orders formulated in art. 52 related to 
art. 31 par. 2-3 and art. 2, art. 77 par. 2, art. 78, art. 176 par. 1 of  Polish 
Constituction.
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ZAKRES DYSKRECJONALNEJ WŁADZY SĘDZIEGO
W WYKONYWANIU KARY POZBAWIENIA
WOLNOŚCI W SYSTEMIE DOZORU
ELEKTRONICZNEGO

Wprowadzenie wykonania kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym 
w systemie dozoru elektronicznego do polskiego prawa karnego wywoływało wie-
le kontrowersji już na etapie prac legislacyjnych. Zdaniem B. Stańdo-Kaweckiej: 
„sposób uregulowania wykonywania kary pozbawienia wolności poza zakładem 
karnym w systemie dozoru elektronicznego w projektach ustawy i aktów wyko-
nawczych nasuwa liczne uwagi szczegółowe, a także uwagi ogólne, dotyczące zgod-
ności proponowanych rozwiązań z deklarowanymi celami”, a nadto: „Proponowa-
ny w projekcie zakres stosowania dozoru elektronicznego budzi co do tego sporo 
wątpliwości”1. Według A. Bałandynowicza: „propozycja wprowadzenia w ramach 
wykonywania krótkoterminowej kary pozbawienia wolności możliwości zastoso-
wania systemu dozoru elektronicznego jest postulatem anarchizującym dotychcza-
sową politykę kryminalną, gdyż pozbawiony jest rozwiązań systemowych dla tejże 
polityki społecznej państwa”, a nadto „jest całkowicie niecelowa i merytorycznie 
niezasadna. Prawo pozbawione warstwy aksjologicznej, warstwy społecznej odno-
szącej się do systemowego określenia probacji, staje się prawem bez autorytetu, pra-
wem prymitywnym i w żadnym wypadku nie zmienia rzeczywistości społecznej”2. 

Trzeba jednak zauważyć i stanowiska akceptujące wykonanie kary pozbawie-
nia wolności w systemie dozoru elektronicznego, jak na przykład Z. Siwika, apro-
bującego inicjatywę ustawodawczą wprowadzenia dozoru elektronicznego do 
systemu polskiego prawa karnego, gdyż „Uniwersalna instytucja współczesnego 
prawa karnego, sprawdzona pozytywnie w wielu krajach cywilizowanych, odpo-
wiada naszym uzasadnionym potrzebom i możliwościom. W aktualnych polskich 
warunkach konieczność i celowość SDE nie budzi zasadniczych wątpliwości”3; 

1 B. Stańdo-Kawecka, Opinia do projektu ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem 
karnym w systemie dozoru elektronicznego wraz z projektami aktów wykonawczych (druk nr 1237), Biuro Analiz 
Sejmowych Kancelarii Sejmu 2007, s. 1 i 10.
2 A. Bałandynowicz, Opinia do projektu Ustawy o zmianie ustawy – kodeks karny wykonawczy oraz niektórych 
innych ustaw (druk nr 3750), Biuro Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu 2005, s. 1 i 20.
3 Z. Siwik, Opinia o projekcie ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie 
dozoru elektronicznego (druk sejmowy nr 1237 z 6 grudnia 2006 r.) Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii 
Sejmu 2007, s. 2.
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M. Granata, który uznał, że „Projekt jest zgodny z przepisami Konstytucji RP, 
w szczególności z jej regulacjami dotyczącymi praw człowieka, z prawem do ochro-
ny wolności człowieka i obywatela. Projekt wyważa dobra, którymi z jednej strony 
są wolność, z drugiej zaś, ograniczenia nałożone na osoby naruszające prawo, a to 
w celu ochrony dobra wspólnego lub innych wartości konstytucyjnie chronionych”4, 
czy K. Pierzchały, który po ponad rocznym okresie funkcjonowania instytucji wy-
konania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego zauważył, 
że „Monitorowanie elektroniczne jako środek zapobiegawczy i środek karny jest 
skuteczną alternatywą dla części kar pozbawienia wolności. Jest ono skuteczne, 
gdyż równie dobrze pozwala przestępcę kontrolować, nie pociągając za sobą skut-
ków społecznych i ekonomicznych właściwych pozbawieniu wolności”5. 

Kontrowersje te są o tyle zrozumiałe, że w kontekście jednego z najpoważniej-
szych problemów współczesnej polityki karnej w Polsce6, jakim jest poszukiwanie 
alternatyw bezwzględnego pozbawienia wolności7, jako instrumentu racjonalnej 
polityki karnej8, wejściu w życie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o wykonywa-
niu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elek-
tronicznego9, towarzyszyło istotne zwiększenie liczebności populacji więziennej 
(zgodnie z uzasadnieniem projektu ustawy: „Według stanu na dzień 30 czerwca 
2006 r. na wykonanie kary pozbawienia wolności w wymiarze do roku oczekiwały 
32.484 orzeczenia, w tym 24.442  orzeczenia o wykonaniu kary pozbawienia wol-

4 M. Granat,  Opinia o projekcie ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym 
w systemie dozoru elektronicznego (druk 1237), Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu 2007, s. 9.
5 K. Pierzchała, Przestępstwo. Probacja alternatywą dla kary pozbawienia wolności, „Probacja” 2011, nr 4, s. 10.
6 Jednym z podstawowych założeń polityki karnej realizowanej na gruncie Kodeksu karnego 
jest ograniczenie stosowania kary pozbawienia wolności (traktowanej jako ultima ratio) na rzecz 
nieizolacyjnych środków reakcji karnej; szerzej zob. np. A. Zoll, Założenia polityki karnej w projekcie 
kodeksu karnego, „Państwo i Prawo” 1994, nr 5; A. Marek, Nowy Kodeks karny – geneza i podstawowe 
założenia, „Monitor Prawniczy” 1997, nr 9.
7 Ponieważ kar alternatywnych poszukuje się głównie dla kary krótkotrwałego pozbawienia wolności, to 
ostatni okres nazywa się nawet „krucjatą” przeciwko tej karze. Dokładniej na ten temat zob. M. Szew-
czyk, Czy i jaka alternatywa dla kary pozbawienia wolności, „Przegląd Prawa Karnego” 1992, nr 7, s. 37.
8 Zob. J. Jakubowska-Hara, J. Kosonoga, H. Kuczyńska, B. Kunicka-Michalska, C. Nowak, J. Skupiński, 
Alternatywy pozbawienia wolności w polityce karnej sądów, [w: ]Prawo XXI wieku. Księga pamiątkowa 50-lecia Instytutu 
Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2006, s. 279. Więcej na temat alternatyw pozbawienia 
wolności, jako jednego z kierunków polityki karnej w Polsce zob.: S. Lelental, Faktyczne i potencjalne 
rozmiary przeludnienia jednostek penitencjarnych, [w:] Aktualne problemy prawa karnego. Księga pamiątkowa 
z okazji Jubileuszu 70. Urodzin Profesora Andrzeja J. Szwarca, Poznań 2009, s. 339 i n.; A. Błachnio-Parzych, 
J. Jakubowska-Hara, J. Kosonoga, H. Kuczyńska, B. Kunicka-Michalska, C. Nowak, J. Skupiński, 
Alternatywy pozbawienia wolności w polskiej polityce karnej, Warszawa 2009; J. Jakubowska-Hara, C. Nowak, 
Problemy aktualnej polityki karnej w Polsce na tle przeludnienia zakładów karnych, Warszawa 2010.
9 Tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 142, poz. 960, z późn. zm. – dalej jako: s.d.e. lub ustawa o dozorze 
elektronicznym. Warto jednak odnotować, że ustawę ogłoszono w Dz.U. Nr 191, poz. 1366, ale weszła 
w życie 1 września 2009 r. na mocy ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy o wykonywaniu 
kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego (Dz.U. Nr 113, 
poz. 719), co ujęto w  obwieszczeniu  Marszałka  Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 
2008 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności 
poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego (Dz.U. Nr 172, poz 1069). 
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ności do 6 miesięcy”)10, a w zamierzeniach polskiego prawodawcy ustawa miała 
stanowić jedynie remedium na problemy z tego faktu wynikające. Konieczność 
wprowadzenia nowej instytucji w uzasadnieniu projektu ustawy tłumaczono bo-
wiem następująco: „W polskich warunkach dodatkowo trzeba mieć na uwadze, 
że proponowane zapisy stanowią remedium dla największego obecnie zagrożenia 
dla poszanowania podstawowych praw i wolności skazanych, jakim jest przelud-
nienie w jednostkach penitencjarnych”11.

W kontekście powołanych ocen przyjętego modelu dozoru elektronicznego, 
nie może dziwić, że polski ustawodawca, kreując instytucję dozoru elektroniczne-
go, powierzył podstawowe rozstrzygnięcia sędziom, którzy podejmują czynności, 
jako sądy penitencjarne i sędziowie penitencjarni w postępowaniu w przedmiocie 
wykonywania kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie do-
zoru elektronicznego. Jest to tym bardziej uzasadnione, że i na etapie wykonania 
kary pozbawienia wolności, także i w zakresie rozstrzygania o jej odbyciu w syste-
mie dozoru elektronicznego, niezbędna jest indywidualizacja zarówno wykonania 
kary pozbawienia wolności, jak i pozostałych środków reakcji karnej, towarzy-
szących dozorowi elektronicznemu – którą mogą zagwarantować tylko sędzio-
wie12. Zwłaszcza, że przewidziana w polskim porządku prawnym i aktach prawa 
międzynarodowego, ochrona praw i wolności człowieka i obywatela odnosi się 
w pełni do skazanego, a stosowanie oddziaływania resocjalizacyjnego i wycho-
wawczego nie jest uzależnione od samego skazanego13. 

Dlatego też czynnościom sądów penitencjarnych i sędziów penitencjarnych, 
podejmowanym w ramach dyskrecjonalnej władzy sędziowskiej na gruncie nor-
matywów ustawy o dozorze elektronicznym, chcę poświęcić kilka uwag, wskazu-
jąc na ich zakres, podstawę prawną i wątpliwości, jakie mogą pojawić się w prak-
tyce stosowania nowych przepisów. Tym bardziej, że w przyjętym przez polskiego 
ustawodawcę wariancie dozór elektroniczny stanowi formę wykonania krótko-
terminowej bezwzględnej kary pozbawienia wolności, alternatywną do osadzenia 
skazanego w zakładzie karnym, a zezwolenie na odbycie wymierzonej kary w tej 
formie ma charakter fakultatywny i uzależnione jest od spełnienia licznych prze-
słanek, które są podobne, a niektóre z nich nawet bardziej rygorystyczne, niż 
przesłanki warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności14. 

Zanim jednak przejdę do szczegółowych rozważań, tytułem wstępu war-
to przedstawić ogólne założenia dozoru elektronicznego na gruncie polskiego 
prawa karnego. Konstrukcja taka jest tym bardziej uzasadniona, że  regulacja 

10 Zob.: Uzasadnienie do projektu ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym 
w systemie dozoru elektronicznego wraz z projektami podstawowych aktów wykonawczych (Druk nr 1237), s. 68. 
11 Ibidem, s. 2.
12 Por. M. Szewczyk, Zapis dyskusji z konferencji „Alternatywy pozbawienia wolności w polskiej polityce karnej”, 
[w:] J. Jakubowska-Hara, C. Nowak (red.), Problemy aktualnej polityki karnej w Polsce na tle przeludnienia 
zakładów karnych, Warszawa 2010, s. 102.
13 Zob. Z. Hołda, Artykuł 10 Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych – kilka uwag, [w:] T. Jasudowicz, 
C. Mik (red.), O prawach człowieka w podwójną rocznicę Paktów, Toruń 1996, s. 235 i n.
14 Zob. B. Stańdo-Kawecka, Opinia do projektu ustawy…, op. cit., s. 11.
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pierwotna doczekała się już kilku nowelizacji, a Komisja Kodyfikacyjna Prawa 
Karnego przy Ministrze Sprawiedliwości zaproponowała obszerny projekt no-
welizacji prawa karnego, który kreuje dozór elektroniczny także jako instytucję 
prawa karnego materialnego15.

Ustawa o dozorze elektronicznym, będąc aktem prawnym o charakterze spe-
cjalnym i epizodycznym16, wprowadziła do polskiego porządku prawnego dozór 
elektroniczny17, jako jeden z systemów wykonywania kary pozbawienia wolności, 
polegający na kontrolowaniu zachowania skazanego przebywającego poza zakła-
dem karnym, przy użyciu aparatury monitorującej, czyli urządzeń elektronicz-
nych oraz instalacji i systemów, które zawierają służące tej kontroli podzespoły 
elektryczne lub elektroniczne, nazwane w ustawie środkami technicznymi (art. 2 
ust. 1 s.d.e.)18. Należy zauważyć, że system dozoru elektronicznego został wpro-
wadzony jedynie na etapie postępowania wykonawczego19 i jako instytucja nieza-
leżna od regulacji karnych20 – do której z mocy pierwotnej treści art. 5 ust. 1 s.d.e., 
w sprawach nieuregulowanych w ustawie o dozorze elektronicznym do wyko-
nywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego jedynie 
odpowiednio stosuje się „(…) przepisy ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks 
karny wykonawczy (Dz.U. Nr 90, poz. 557, z późn. zm.), zwanej dalej „Kodek-
sem karnym wykonawczym”, z wyjątkiem przepisów dotyczących wykonywania 
kary pozbawienia wolności w zakładach karnych”21.

15 Na temat zakresu zmian zob. szerzej: A. Zoll, Prace nad nowelizacją przepisów części ogólnej kodeksu 
karnego, „Państwo i Prawo” 2012, nr 11, s. 3 i n.
16 Zgodnie z treścią art. 89 ust. 2 s.d.e. obowiązuje do 31.8.2014 r.
17 Zob. szerzej o dozorze elektronicznym: K. Dyl, G. Janicki, Dozór elektroniczny, Zeszyty Prawnicze 
UKSW 2005, z. 2; P. Moczydłowski, Przestępca na uwięzi. Elektroniczny monitoring sprawców przestępstw, 
Zeszyty Naukowe Ius et Lex 2006, z. 2, A. Ważny, Charakterystyka ustawy o dozorze elektronicznym, 
„Diariusz Prawniczy” 2008, nr 6; W. Kotowski, B. Kurzępa, Dozór elektroniczny – zarys problematyki, 
„Probacja” 2009, nr 2; M. Rusinek, Ustawa o dozorze elektronicznym. Komentarz, Warszawa 2010.
18 Nowelizacja ustawy z dnia 21 maja 2010 r., m.in. bardzo istotnie rozszerzyła zakres przedmiotowy 
i podmiotowy ustawy, zwiększyła wymiar kary w s.d.e. z 6 miesięcy do roku i tym samym dała 
możliwość zwiększenia populacji skazanych mogących ubiegać się o wykonywanie kary w s.d.e. 
(z uwzględnieniem recydywistów, a z wyłączeniem multirecydywistów), zniosła odpłatność skazanych 
za odbywanie kary w s.d.e., zaś nowelizacja z dnia 25 maja 2012 r. (Dz.U. 2012, poz. 692) zmieniająca 
ustawę z dnia 5 lipca 2012 r., umożliwia warunkowe przedterminowe zwolnienie skazanego 
odbywającego karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.
19 Pomimo propozycji wprowadzenia orzekania dozoru elektronicznego w postępowaniu 
jurysdykcyjnym przedstawianych już na etapie opiniowania projektu ustawy i konsultacji społecznych. 
Zob. np. M. Rusinek, Opinia do projektu ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem 
karnym w systemie dozoru elektronicznego (druk nr 1237), Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu 2007, 
s. 3; Z. Siwik, Opinia do projektu ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym 
w systemie dozoru elektronicznego (druk nr 1237), Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu 2007, s. 4.
20 Co wydawało się także wyraźnie wynikać z pierwotnej treści art. 5 ust. 1 s.d.e., który jednoznacznie 
do skazanego, wobec którego wykonywana jest kara pozbawienia wolności w systemie dozoru 
elektronicznego, zabrania stosowania  nawet „przepisów o warunkowym zwolnieniu, zawartych 
w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.)”.
21 Po nowelizacji: „z tym że przepisów dotyczących wykonywania kary pozbawienia wolności 
w zakładach karnych nie stosuje się, z wyjątkiem art. 80 § 1, 2 i 4-5, art. 159, art. 160, art. 161 § 3, art. 
162 § 2 i 3 oraz art. 163”.
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Sytuacja taka nie trwała jednak zbyt długo, bo już w ustawie z dnia 31 sierp-
nia 2011 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz o nie-
których innych ustaw22, ustawodawca wprowadził do Kodeksu karnego środek 
karny zakazu wstępu na imprezę masową (art. 39 pkt 2c k.k.), upoważniając sąd 
w postępowaniu jurysdykcyjnym do fakultatywnego (art. 41b § 3 k.k.) lub ob-
ligatoryjnego (art. 41b § 4 k.k.) orzekania obowiązku „przebywania skazanego 
w czasie trwania niektórych imprez masowych objętych zakazem w określo-
nym miejscu stałego pobytu, kontrolowany w sposób określony w przepisach 
o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie 
dozoru elektronicznego” (art. 5 pkt 1) oraz nowy typ przestępstwa (art. 244a 
§ 2 k.k.), penalizując zachowania osób, które udaremniają lub utrudniają kon-
trolowanie obowiązku orzeczonego w związku z zakazem wstępu na imprezę 
masową „w sposób określony w przepisach o wykonywaniu kary pozbawienia 
wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego” (art. 5 
pkt 5)23. W konsekwencji, polski ustawodawca zdecydował się uwzględnić sta-
nowisko wybitnych przedstawicieli doktryny prawa karnego i wdrażać system 
dozoru elektronicznego, także jako instytucję prawa karnego materialnego24, 
a nie tylko jako instytucję prawa karnego wykonawczego, co znacznie efektyw-
niej może pomóc w rozwiązaniu problemu przeludnienia zakładów karnych25, 
jest zapewne środkiem bardziej efektywnym resocjalizacyjnie i humanitarnym 
od izolowania skazanych w warunkach zakładu karnego26.

W zachodnich porządkach prawnych27 system dozoru elektronicznego sto-
sowany jest na różnych etapach postępowania karnego i w różny sposób został 
zintegrowany z systemem sankcji karnych28. Występuje w trzech zasadniczych 
postaciach: nadzoru przedprocesowego (środek zapobiegawczy w postępo-

22 Dz.U. Nr 217, poz. 1280.
23 Nowelizacja ustawy z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych 
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 217, poz. 1280) z dnia 1 stycznia 2012 r. dodała Rozdział 5a. 
„Warunki wykonywania, organizowanie i kontrolowanie oraz nadzór nad wykonywaniem obowiązku 
przebywania w miejscu stałego pobytu w czasie trwania imprezy masowej”.
24 Zob. M. Szewczyk, Jaka alternatywa dla krótkotrwałej kary pozbawienia wolności?, [w:] Nauki penalne 
wobec problemów przestępczości. Księga jubileuszowa z okazji 70. rocznicy urodzin Profesora Andrzeja Gaberle, 
K. Krajewski (red.), Kraków 2007, s. 109-112.
25 Por. np.: M. Paparozzi, M. Demichelle, Amerykańskie służby probacji i warunkowego zwolnienia. Stan 
przeciążenia, niezrozumienia czy niedocenienia, „Probacja” 2010, nr 1, s. 80-107.
26 Nie można jednak zapominać o poglądach przeciwnych, wskazujących, że stosowanie dozoru 
elektronicznego jest stworzeniem więzienia w domach dozorowanych i wciąga ich rodziny oraz 
bliskich w proces karania, zob. np. D. Sielicki, Elektroniczne monitorowanie przestępców – nowoczesna 
alternatywa pozbawienia wolności, „Przegląd Więziennictwa Polskiego” 2005, nr 47-48, s. 19. 
27 Na temat roli dozoru elektronicznego w Stanach Zjednoczonych i wybranych krajach europejskich 
zob. wiecej: B. Stańdo-Kawecka, Dozór elektroniczny w systemie sankcji karnych w wybranych krajach 
europejskich, „Państwo i Prawo” 2012, nr 5, s. 31 i n.; A. Ornowska, Wybrane aspekty z praktyki stosowania 
dozoru elektronicznego w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, „Probacja” 2010, nr 3-4, s. 77 i n.
28 B. Stańdo-Kawecka, Dozór elektroniczny…, op. cit., s. 36.
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waniu przygotowawczym)29, kary samoistnej i środka probacyjnego30. Nato-
miast elektroniczny monitoring, jako system kontroli zachowania skazanego, 
jest w innych systemach prawnych wykorzystywany zasadniczo w dwóch for-
mach. Pierwsza (klasyczna), polega na zobowiązaniu skazanego do pozosta-
wania w wyznaczonych dniach i porach w miejscu pobytu – najczęściej jego 
mieszkaniu – i kontrolowaniu wywiązywania się z tego nakazu za pomocą elek-
tronicznych środków technicznych, czyli nadajnika i urządzenia rejestrującego. 
Druga, polega na nałożeniu na skazanego zakazu przebywania w określonych 
miejscach lub zakazu zbliżania się do określonej osoby i kontrolowaniu tego 
za pomocą wymienionych środków (tak zwany dozór negatywny, stosowany 
głównie do przestępstw związanych z przemocą domową)31. 

W praktyce wykreowanej polskimi normatywami, dozór (monitoring) elek-
troniczny polega na stałym lub okresowym nadzorowaniu obecności danej oso-
by w określonym miejscu, przy pomocy specjalnych urządzeń elektronicznych 
(nadajników), zakładanych na kostkę u nogi albo nadgarstek ręki skazanego. 
Wykonywanie przez skazanego nałożonych na niego przez sąd penitencjarny 
obowiązków podlega ścisłej kontroli, która dotyczy przestrzegania przez ska-
zanego nałożonego na niego przez ten sąd obowiązku pozostawania w miejscu 
stałego pobytu lub w innym wskazanym miejscu w wyznaczonym czasie, jak 
również obowiązku powstrzymania się od przebywania w określonych miej-
scach lub zakazu zbliżania się do określonej osoby. Nadajnik skazanego wysyła 
sygnały radiowe do stacjonarnego urządzenia monitorującego, które odbiera 
sygnał obecności skazanego w zasięgu urządzenia. Nadajnik nadaje sygnały 
identyfikujące nadajnik i świadczące o poprawnym działaniu, o słabej baterii, 
o manipulacji przy nadajniku lub jego uszkodzeniu. Stacjonarne urządzenie mo-
nitorujące odbiera sygnały z nadajnika stanowiącego komplet z tym urządze-
niem. Nadajnik powinien mieć indywidualne, jednoznaczne, widoczne ozna-
czenie, a także wysyłać sygnał radiowy, umożliwiający jego identyfikację przez 
każde stacjonarne urządzenie monitorujące i przez każde przenośne urządzenie 
monitorujące oraz sygnalizować każdy przypadek, gdy przy nim manipulowano, 
w tym przede wszystkim gdy usunięto go z miejsca, w którym został umiesz-
czony, lub otwarto jego obudowę, a także wyczerpanie się jego wewnętrznego 
źródła zasilania32. 

29 Zob. szerzej: J. Jasiński, Areszt domowy (propozycja do rozważenia), [w:] Problemy kodyfikacji prawa karnego. 
Księga ku czci Profesora Mariana Cieślaka, Kraków 1993, s. 193 i n.; S. Waltoś, Wizja procesu karnego 
w XXI wieku, [w:] Postępowanie karne w XXI wieku, P. Kruszyński (red.), Warszawa 2002, s. 19 i n.; 
A. Bałandynowicz, Efektywność aresztu domowego z elektronicznym monitorowaniem w Stanach Zjednoczonych 
Ameryki, „Probacja” 2010, nr 1, s. 36-68.
30 Zob. szerzej: R. Levy, Electronic Monitoring: Hopes and Fears [w:] M. Mayer, R. Haverkamp, R. Levy 
red., Will Electronic Monitoring Have Future in Europe?, Freiburg im Breisgau 2003, s. 18.
31 Por. A. Litwinowicz, Dozór elektroniczny a wymiar sprawiedliwości karnej w Polsce – próba oceny z perspektywy 
celów kary kryminalnej, „Edukacja Prawnicza” 2006, nr 5, s. 42.
32 Zob. § 4 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych urządzeń wchodzących w skład środków technicznych w systemie dozoru 
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W świetle przedstawionych rozważań uzasadniona wydaje się konstatacja, 
że ustawa o dozorze elektronicznym ukształtowała wykonanie kary pozbawie-
nia wolności w systemie dozoru elektronicznego, jako kolejną instytucję prawa 
karnego wykonawczego, przewidującą poddanie skazanego próbie, podczas 
której zachowanie skazanego przebywającego poza zakładem karnym będzie 
kontrolowane przy użyciu aparatury monitorującej, czyli urządzeń elektronicz-
nych oraz instalacji i systemów, które zawierają służące tej kontroli podzespoły 
elektryczne lub elektroniczne (art. 2 ust. 1 s.d.e.). Istota poddania skazanego 
probacji polega w tym przypadku na złagodzeniu dolegliwości penalnej, po-
przez warunkową rezygnację z wykonywania całości lub części kary pozbawie-
nia wolności i poddanie skazanego procesowi resocjalizacji w warunkach wol-
ności kontrolowanej elektronicznie, w zakresie przestrzegania przez skazanego 
nałożonego na niego przez sąd penitencjarny obowiązku pozostawania w miej-
scu stałego pobytu lub w innym wskazanym miejscu w wyznaczonym czasie, 
jak również obowiązku powstrzymania się od przebywania w określonych miej-
scach lub zakazu zbliżania się do określonej osoby (art. 2 ust. 2 s.d.e.). Rezyg-
nacja z wykonywania całości lub części kary pozbawienia wolności może zostać 
wzbogacona elementami probacyjnymi, takimi jak wyznaczenie obowiązków 
określonego zachowania się skazanego (art. 8 ust. 1 s.d.e.), w tym także na pod-
stawie art. 72 k.k. (art. 8 ust. 2 s.d.e.) i podlega kontroli wykonywanej przez 
sądowego kuratora sądowego (art. 56 ust. 1 s.d.e.). 

Czynności w zakresie orzekania o zezwoleniu, odmowie bądź uchyleniu ska-
zanemu wykonania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicz-
nego podejmuje sąd penitencjarny. Ponieważ właściwość sądu penitencjarnego 
musi wynikać wyraźnie z treści konkretnego przepisu normującego określone 
postępowanie incydentalne33, gdyż jest ona wyjątkiem od zasady, że właściwy 
jest sąd, który orzekał w pierwszej instancji, to z mocy art. 38 s.d.e. o udzieleniu 
(odmowie – art. 53 s.d.e.  lub uchyleniu – art. 55 s.d.e.) zezwolenia na odbycie 
kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego orzeka sąd pe-
nitencjarny, czyli sąd okręgowy (arg. z art. 3 § 2 in fine k.k.w. w zw. z art. 5 ust. 1 
in principio s.d.e. i art. 38 s.d.e.), w którego okręgu skazany przebywa34. 

Wykonywanie przez skazanego nałożonych na niego przez sąd penitencjar-
ny obowiązków podlega ścisłej kontroli i ma na celu wychowawcze oddziały-
wanie i zapobieganie powrotowi do przestępstwa lub przestępstwa skarbowego 
(art. 2 ust. 3 s.d.e.). Nadzór nad legalnością i prawidłowością wykonywania kary 
pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego sprawuje sędzia pe-

elektronicznego, a także sposobu organizowania tych urządzeń w system oraz sposobu przekazywania 
danych wewnątrz tego systemu (Dz.U. Nr 45, poz. 369).
33 Zob. Z. Hołda, K. Postulski, Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, LEX/Arche, 2008, t. 5 do art. 3.
34 Jeżeli skazany przebywa na wolności, to przez miejsce jego pobytu należy rozumieć miejsce jego 
faktycznego pobytu, nawet czasowego, chociażby skazany nie dopełnił obowiązku zameldowania się 
w miejscu, w którym faktycznie przebywa (postanowienie SN z 24.6.1978 r., III KO 12/78, OSNPG 
1978/12/137).
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nitencjarny, czyli sędzia sądu okręgowego, w którego okręgu skazany odbywa 
karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego (arg. z art. 3 § 2 
in fine k.k.w w zw. z art. 5 ust. 1 in principio i art. 77 s.d.e.)35. Natomiast w razie 
stwierdzenia istotnych uchybień w funkcjonowaniu upoważnionego podmiotu 
dozorującego36 sędzia penitencjarny informuje o tym prezesa właściwego sądu, 
a ten wzywa upoważniony podmiot dozorujący do usunięcia uchybień w wy-
znaczonym terminie, nie dłuższym jednak niż 3 miesiące. W przypadku nieusu-
nięcia uchybień w wyznaczonym terminie prezes właściwego sądu zawiadamia 
o tym Ministra Sprawiedliwości (art. 79 s.d.e.).

Nie ulega więc wątpliwości, że w związku z wejściem w życie ustawy o do-
zorze elektronicznym, zarówno w zakresie postępowania o udzielenie, odmo-
wę lub uchylenie skazanemu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności 
w systemie dozoru elektronicznego, jak i w czasie odbywania przez skazanego 
takiej kary, sędziom podejmującym czynności w ramach postępowania karne-
go wykonawczego, jako sądy penitencjarne i sędziowie penitencjarni, przybyło 
nowych zadań, a wraz z rozszerzeniem skali dotychczasowych czynności posze-
rzył się zakres przysługujących im uprawnień i związanej z tym odpowiedzial-
ności. Szczegółowa lista czynności, jakie normatywami ustawy o dozorze elek-
tronicznym ustawodawca nakreślił sędziom (sądom penitencjarnym i sędziom 
penitencjarnym), jako organom postępowania wykonawczego, a więc i zadań 
kształtujących status sędziów w postępowaniu karnym wykonawczym w postę-
powaniu o udzielenie, uchylenie lub odmowę skazanemu zezwolenia na odbycie 
kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, jak i w czasie 
odbywania przez skazanego takiej kary, podana została poniżej37:

35 Warto zauważyć, że ustawa o dozorze elektronicznym nie wyczerpuje problematyki nadzoru 
penitencjarnego nad wykonywaniem kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, 
gdyż szczegółowe regulacje znalazły się, w wydanym na podstawie art. 83 s.d.e., Rozporządzeniu 
Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu sprawowania 
nadzoru nad wykonywaniem kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru 
elektronicznego (Dz.U. Nr 45, poz. 370).
36 Zgodnie z treścią art. 4 ust. 1 s.d.e. „Upoważnionym podmiotem dozorującym może być instytucja 
państwowa, przedsiębiorca lub podmiot zagraniczny mający siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej, 
jeżeli jest przedsiębiorcą w rozumieniu prawa kraju rejestracji i spełnia warunki do wykonywania 
w Rzeczypospolitej Polskiej działalności gospodarczej, który może wykonywać działalność 
gospodarczą polegającą na wykonywaniu czynności materialno-technicznych związanych z kontrolą 
nałożonego na skazanego przez sąd penitencjarny obowiązku pozostawania w miejscu stałego pobytu 
lub w innym wskazanym miejscu w wyznaczonym czasie, jak również obowiązku powstrzymania się 
od przebywania w określonych miejscach lub zakazu zbliżania się do określonej osoby, a także na 
rejestracji przypadków naruszenia tych obowiązków lub zakazu”.
37 Z oczywistych względów w zestawieniu pomijam zadania sędziów działających jako prezesi 
właściwych sądów, gdyż w zakresie zadań wytyczonych im normatywami s.d.e. czynności nie 
mają charakteru orzeczniczego, a jedynie administracyjny. Jednakże dla porządku należy wymienić 
i czynności właściwego prezesa sądu: 1) przyjmuje zawiadomienia od sędziego penitencjarnego 
o stwierdzeniu istotnych uchybień w funkcjonowaniu upoważnionego podmiotu dozorującego (art. 
79 ust. 1); 2) wzywa upoważniony podmiot dozorujący do usunięcia uchybień w jego funkcjonowaniu 
(art. 79 ust. 2); 3) zakreśla upoważnionemu podmiotowi dozorującemu termin do usunięcia 
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1. Sąd penitencjarny podejmuje czynności w zakresie orzekania o ze-
zwoleniu, odmowie bądź uchyleniu skazanemu wykonania kary pozbawie-
nia wolności w systemie dozoru elektronicznego (art. 38 i art. 55 ust. 1 i 2):

 ▪ udziela skazanemu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w sy-
stemie dozoru elektronicznego (art. 6-7 w zw. z art. 38 i art. 55 ust. 1 i 2);

 ▪ wskazuje miejsce i wyznacza czas, kiedy skazany zobowiązany jest w tym 
miejscu pozostawać (art. 8 ust. 1 pkt 1);

 ▪ nakłada na skazanego obowiązki określone w art. 72 k.k. (art. 8 ust. 2);
 ▪ orzeka wobec skazanego zakaz zbliżania się do określonej osoby (art. 8 ust. 3);
 ▪ nakłada na skazanego obowiązek powstrzymania się od przebywania 

w określonych miejscach (art. 8 ust. 3);
 ▪ określa rodzaj podlegających zainstalowaniu środków technicznych, nie-

zbędnych do kontrolowania zachowania skazanego przebywającego poza 
zakładem karnym (art. 8a);

 ▪ określa przedziały czasu w ciągu doby i w poszczególnych dniach tygo-
dnia, w których skazany ma prawo oddalić się z miejsca stałego pobytu 
lub innego wskazanego miejsca, na okres nieprzekraczający 12 godzin 
dziennie (art. 10 ust. 1);

 ▪ w przypadku orzeczenia wobec skazanego zakazu zbliżania się do okre-
ślonej osoby, poucza tę osobę o prawie do wystąpienia z wnioskiem o wy-
posażenie jej w stacjonarne lub przenośne urządzenie monitorujące oraz 
o sposobie postępowania z takim urządzeniem (art. 12);

 ▪ określa przedziały czasu w ciągu doby i w poszczególne dni tygodnia, 
w których skazany ma prawo przebywać w określonych miejscach lub 
w miejscach przebywania osoby, do której skazany ma zakaz zbliżania się 
(art. 13 ust. 1);

 ▪ w przypadku nałożenia na skazanego obowiązku powstrzymania się od 
przebywania w określonych miejscach i zastosowania kontroli poprzez 
stacjonarne urządzenie monitorujące – nakłada na upoważniony podmiot 
dozorujący obowiązek zainstalowania tego urządzenia we wskazanym 
miejscu na określony czas (art. 14 ust. 1);

 ▪ określa termin i sposób zgłoszenia przez skazanego podmiotowi prowa-
dzącemu centralę monitorowania gotowości do zainstalowania elektro-
nicznego urządzenia rejestrującego lub założenia nadajnika (art. 15 ust. 1);

 ▪ przyjmuje inforamcje od upoważnionego podmiotu dozorującego o nie-
zgłoszeniu przez skazanego gotowości, albo uchylaniu się przez niego od 
niezwłocznego zainstalowania urządzenia rejestrujacego lub od założenia 
nadajnika, jeżeli udzielił zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolno-
ści w systemie dozoru elektronicznego (art. 16 ust. 2);

uchybień, nie dłuższy niż 3 miesiące (art. 79 ust. 2); 4) zawiadamia Ministra Sprawiedliwości w razie 
niedotrzymania terminu zakreślonego upoważnionemu podmiotowi dozorującemu do usunięcia 
nieprawidłowości (art. 79 ust. 3).
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 ▪ uchyla niezwłocznie zezwolenie na odbycie kary pozbawienia wolności 
w systemie dozoru elektronicznego, jeżeli skazany nie zgłosił wymaganej 
gotowości wobec podmiotu prowadzącego centralę monitorowania albo 
uchylał się od niezwłocznego zainstalowania elektronicznego urządzenia 
rejestrującego lub od założenia nadajnika (art. 17 ust. 1);

 ▪ poleca doprowadzenie skazanego do zakładu karnego lub aresztu śledcze-
go, w razie uchylenia zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności 
w systemie dozoru elektronicznego, jeżeli skazany nie zgłosił wymaganej 
gotowości wobec podmiotu prowadzącego centralę monitorowania albo 
uchylał się od niezwłocznego zainstalowania elektronicznego urządzenia 
rejestrującego lub od założenia nadajnika (art. 17 ust. 1)

 ▪ w wyjątkowych wypadkach, uzasadnionych szczególnymi okolicznościa-
mi, odstępuje od uchylenia zezwolenia na odbycie przez skazanego kary 
pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego (art. 18);

 ▪ ustanawia obowiązki wymienione w art. 72 § 1 pkt 3-8 k.k., w czasie od-
bywania przez skazanego kary pozbawienia wolności w systemie dozoru 
elektronicznego, jeżeli względy wychowawcze za tym przemawiają (art. 19);

 ▪ rozszerza obowiązki wymienione w art. 72 § 1 pkt 3-8 k.k., w czasie od-
bywania przez skazanego kary pozbawienia wolności w systemie dozoru 
elektronicznego, jeżeli względy wychowawcze za tym przemawiają (art. 19);

 ▪ zmienia obowiązki wymienione w art. 72 § 1 pkt 3-8 k.k., w czasie od-
bywania przez skazanego kary pozbawienia wolności w systemie dozoru 
elektronicznego, jeżeli względy wychowawcze za tym przemawiają (art. 19);

 ▪ zwalnia skazanego od wykonania nałożonych na podstawie art. 72 § 1 
pkt 3-8 k.k. obowiązków (z wyjątkiem obowiązku określonego w art. 72 
§ 2 k.k.), w czasie odbywania przez skazanego kary pozbawienia wolności 
w systemie dozoru elektronicznego, jeżeli względy wychowawcze za tym 
przemawiają (art. 19); 

 ▪ zmienia rodzaj zastosowanych środków technicznych, w czasie odbywa-
nia przez skazanego kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elek-
tronicznego, jeżeli względy wychowawcze za tym przemawiają (art. 19);

 ▪ w wyjątkowych wypadkach, uzasadnionych szczególnymi okolicznościa-
mi, może zmienić miejsce, w którym skazany ma przebywać odbywając 
karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego (art. 20);

 ▪ w wyjątkowych wypadkach, uzasadnionych szczególnymi okolicznościa-
mi, może zmienić przedziały czasu, w których skazany może oddalić się 
z miejsca, w którym ma przebywać odbywając karę pozbawienia wolności 
w systemie dozoru elektronicznego (art. 20);

 ▪ na zasadach określonych w art. 69-75 k.k., może warunkowo zawiesić 
wykonanie reszty kary pozbawienia wolności, jeżeli przez okres równy 
co najmniej połowie kary pozbawienia wolności wykonywanej w systemie 
dozoru elektronicznego trwała przerwa odpowiadająca okresowi pomię-
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dzy usunięciem, a ponownym zainstalowaniem elektronicznego urządze-
nia rejestrującego lub założeniem nadajnika (art. 26 ust. 2);

 ▪ przyjmuje od upoważnionego podmiotu dozorującego zawiadomienie 
o uruchomieniu środków technicznych niezbędnych do wykonywania 
kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego (art. 27 
ust. 2);

 ▪ uchyla zezwolenie na odbycie przez skazanego kary pozbawienia wolno-
ści w systemie dozoru elektronicznego (art. 28 ust. 1); 

 ▪ w wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych szczególnymi okolicznoś-
ciami, może odstąpić od obligatoryjnego uchylenia zezwolenia (art. 28 
ust. 2 w zw. z art. 28 ust. 1);

 ▪ może uchylić zezwolenie na odbycie kary pozbawienia wolności w syste-
mie dozoru elektronicznego, jeżeli skazany korzystający z zezwolenia na 
oddalenie się, o którym mowa w art. 21, nie powrócił do określonego 
miejsca w wyznaczonym czasie (art. 29);

 ▪ w razie uchylenia zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w sy-
stemie dozoru elektronicznego, orzeka, w jakim zakresie karę pozbawie-
nia wolności uznać za wykonaną (art. 30 pkt 1);

 ▪ w razie uchylenia zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w sy-
stemie dozoru elektronicznego, zarządza niezwłoczne usunięcie elektro-
nicznego urządzenia rejestrującego i nadajnika (art. 30 pkt 2);

 ▪ poleca doprowadzić skazanego do zakładu karnego lub aresztu śledcze-
go, w razie uchylenia zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności 
w systemie dozoru elektronicznego, o którym mowa w art. 28 ust. 1 i art. 
29 (art. 31 ust. 1);

 ▪ orzeka o warunkowym przedterminowym zwolnieniu skazanego odby-
wającego karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego 
(art. 33a ust. 1);

 ▪ uchyla zezwolenie na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie do-
zoru elektronicznego, udzielając warunkowego przedterminowego zwol-
nienia (art. 33a ust. 3);

 ▪ poleca doprowadzić skazanego do zakładu karnego lub aresztu śledcze-
go, w razie odwołania warunkowego przedterminowego zwolnienia (art. 
33a ust. 5);

 ▪ uzyskuje pisemną zgodę osób pełnoletnich zamieszkujących wspólnie ze 
skazanym na nałożenie na skazanego obowiązku pozostawania w wyzna-
czonym czasie we wskazanym miejscu – w przypadku złożenia wniosku 
o udzielenie zezwolenia na odbycie kary w systemie dozoru elektronicz-
nego przez dyrektora zakładu karnego (art. 40 ust. 3);

 ▪ wysłuchuje przedstawiciela administracji zakładu karnego co do celowości 
udzielenia skazanemu zezwolenia na odbycie kary w systemie dozoru elek-
tronicznego, jeżeli skazany przebywa w zakładzie karnym (art. 41 ust. 2);
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 ▪ przed wydaniem postanowienia o udzieleniu zezwolenia na odbycie kary 
pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego ustala, czy wa-
runki techniczne nie stoją na przeszkodzie udzieleniu zezwolenia i żąda 
w tym celu nadesłania informacji od upoważnionego podmiotu dozoru-
jącego (art. 42 ust. 1);

 ▪ wysłuchuje przed wydaniem postanowienia w przedmiocie zezwolenia na 
odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, 
w szczególności skazanego lub jego obrońcę oraz sądowego kuratora za-
wodowego, jeżeli składał wniosek o zezwolenie, czy osobę, której zakaz 
zbliżania się ma dotyczyć (art. 43);

 ▪ poucza skazanego o przysługujących mu prawach i obowiązkach oraz 
o konsekwencjach naruszenia warunków odbywania kary w systemie do-
zoru elektronicznego (art. 46);

 ▪ uchyla z urzędu zezwolenie na odbycie kary pozbawienia wolności w sy-
stemie dozoru elektronicznego, w przypadku objęcia takiej kary wyro-
kiem łącznym (art. 50 in principio);

 ▪ udziela zezwolenia na odbycie kary łącznej pozbawienia wolności w sy-
stemie dozoru elektronicznego, jeżeli po uchyleniu zezwolenia z urzędu, 
o którym mowa w art. 50 in principio, zachodzą warunki określone w art. 
6 ust. 1 (art. 50 in fine);

 ▪ pozostawia bez rozpoznania wniosek o udzielenie zezwolenia na odby-
cie kary w systemie dozoru elektronicznego, jeżeli został złożony przed 
upływem 3 miesięcy od dnia wydania postanowienia o odmowie udziele-
nia tego zezwolenia (art. 54);

 ▪ przed uchyleniem zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w sy-
stemie dozoru elektronicznego, jeżeli uzna to za konieczne, wysłuchuje 
skazanego lub jego obrońcę, a także sądowego kuratora zawodowego oraz 
przedstawiciela skazanego, o którym mowa w art. 42 k.k.w. (art. 55 ust. 2);

 ▪ może żądać od skazanego wyjaśnień dotyczących przebiegu odbywania 
kary w systemie dozoru elektronicznego i w tym celu kontaktuje się z nim 
telefonicznie lub za pomocą stacjonarnego urządzenia monitorującego 
(art. 73 ust. 2);

 ▪ przyjmuje od sądowego kuratora zawodowego wnioski dotyczace od-
bywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego 
oraz co najmniej raz w miesiącu zawiadomienia o zachowaniu skazanego 
(art. 74 ust. 1);

 ▪ przyjmuje od sądowego kuratora zawodowego zawiadomienia o każdym 
przypadku naruszenia przez skazanego porządku prawnego lub nałożo-
nego obowiązku (art. 74 ust. 2);

 ▪ może udzielić skazanemu, na jego wniosek, przerwy w wykonaniu kary 
pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, jeżeli z powo-
du uchybień w funkcjonowaniu upoważnionego podmiotu dozorującego 
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skutkujących zawieszeniem wykonywania dozoru elektronicznego, konty-
nuowanie dozoru elektronicznego przez inny upoważniony podmiot do-
zorujący powodowałoby dla skazanego lub jego najbliższej rodziny zbyt 
ciężkie skutki (art. 82 ust. 1);

 ▪ nakazuje niezwłoczne usunięcie elektronicznego urządzenia rejestrujące-
go lub nadajnika, w razie udzielenia skazanemu, na jego wniosek, przerwy 
w wykonaniu kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicz-
nego, jeżeli z powodu uchybień w funkcjonowaniu upoważnionego pod-
miotu dozorującego skutkujących zawieszeniem wykonywania dozoru 
elektronicznego kontynuowanie dozoru elektronicznego przez inny upo-
ważniony podmiot dozorujący powodowałoby dla skazanego lub jego 
najbliższej rodziny zbyt ciężkie skutki (art. 82 ust. 1 in fine);

 ▪ może warunkowo zawiesić, na zasadach określonych w art. 69-75 k.k., 
wykonanie reszty kary pozbawienia wolności, jeżeli przez okres równy 
co najmniej połowie kary pozbawienia wolności wykonywanej w syste-
mie dozoru elektronicznego trwała przerwa udzielona z powodu decyzji 
Ministra Sprawiedliwości o zawieszeniu wykonywania dozoru elektro-
nicznego w następstwie uchybień w funkcjonowaniu upoważnionego 
podmiotu dozorującego i nazbyt ciężkich dla skazanego skutków kon-
tynuowania dozoru elektronicznego przez inny upoważniony podmiot 
dozorujący (art. 82 ust. 3 w zw. z  art. 26 ust. 2).

2. Sędzia penitencjarny sprawuje nadzór nad legalnością i prawid-
łowością wykonywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru 
elektronicznego (art. 77):

 ▪ przyjmuje od sądowego kuratora zawodowego decyzje o zmianie prze-
działów czasu w ciągu doby i w poszczególnych dniach tygodnia, o któ-
rych mowa w art. 10 ust. 1, po wprowadzeniu zmienionych danych do 
system komunikacyjno-monitorującego (art. 10 ust. 2);

 ▪ przyjmuje od sądowego kuratora zawodowego jego decyzje o udzieleniu 
i cofnięciu zezwoleń na oddalenie się skazanego poza miejsce, w którym zo-
bowiązany był pozostawać, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 (art. 22a);

 ▪ zarządza o odliczeniu czasu przebywania skazanego poza miejscem sta-
łego pobytu lub innym wskazanym miejscem, od okresu odbywania kary 
w systemie dozoru elektronicznego, jeżeli skazany w tym czasie nadużył 
zaufania (art. 24);

 ▪ z ważnych względów zdrowotnych lub osobistych po stronie skazanego, 
wyraża zgodę na wyjątkowe usunięcie elektronicznego urządzenia reje-
strującego lub nadajnika (art. 25 ust. 1);

 ▪ zatwierdza niezwłocznie zgodę na wyjątkowe usunięcie elektronicznego 
urządzenia rejestrującego lub nadajnika z ważnych względów zdrowot-
nych lub osobistych po stronie skazanego, udzieloną przez sądowego ku-
ratora zawodowego (art. 25 ust. 2);  
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 ▪ zarządza ponowne zainstalowanie lub założenie elektronicznego urządze-
nia rejestrującego lub nadajnika po ustaniu przyczyny usunięcia takiego 
urządzenia (art. 25 ust. 3);

 ▪ pozostawia bez rozpoznania wniosek o udzielenie zezwolenia na odbycie 
kary w systemie dozoru elektronicznego, jeżeli na przeszkodzie w udzie-
leniu takiego zezwolenia stoją warunki techniczne (art. 42 ust. 2);

 ▪ zawiadamia niezwłocznie pokrzywdzonego (ewentualnie jego przedsta-
wiciela ustawowego lub osobę, pod której stałą pieczą pokrzywdzony po-
zostaje) o wydaniu postanowienia o udzieleniu skazanemu zezwolenia na 
odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego, jeżeli złożyli wniosek, 
o którym mowa w art. 168a k.k.w. (art. 48);

 ▪ wydaje polecenia sądowemu kuratorowi zawodowemu, podmiotowi pro-
wadzącemu centralę monitorowania oraz upoważnionemu podmioto-
wi dozorującemu, w zakresie czynności związanych z organizowaniem 
i kontrolowaniem wykonywania kary pozbawienia wolności w systemie 
dozoru elektronicznego (art. 57 ust. 1);

 ▪ przyjmuje od podmiotu prowadzącego centralę monitorowania zawiado-
mienia o każdym zdarzeniu podlegającym rejestracji (art. 63); 

 ▪ rozpoznaje skargi skazanego i osób z nim zamieszkujących, o których 
mowa w art. 11 ust. 1, na czynności kontroli technicznej urządzenia reje-
strującego lub nadajnika, przeprowadzane przez przedstawiciela upoważ-
nionego podmiotu dozorującego (art. 66 ust. 2);

 ▪ przyjmuje od sądowego kuratora zawodowego informacje o nieprawid-
łowościach w funkcjonowaniu upoważnionego podmiotu dozorującego 
(art.78);

 ▪ informuje prezesa właściwego sądu o stwierdzeniu istotnych uchybień 
w funkcjonowaniu upoważnionego podmiotu dozorującego (art. 79 ust. 1).

Co prawda, z punktu widzenia zaprezentowanego zestawienia, dla ustale-
nia zakresu dyskrecjonalnej władzy sędziego w postępowaniu wykonawczym 
w przedmiocie wykonania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elek-
tronicznego, najistotniejszym normatywem jest ustawa o dozorze elektronicz-
nym. Jednakże, jak już wcześniej zauważono, ze względu na treść art. 5 ust. 1 
s.d.e., istotną regulacją jest również ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks kar-
ny wykonawczy, co powoduje wrażenie, że na sędziach uczestniczących w wy-
konaniu kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego ciążą 
tylko dwa reżimy regulujące ich prawa i obowiązki – reżim Kodeksu karnego 
wykonawczego i reżim ustawy o dozorze elektronicznym38. Powołany przepis 
art. 5 ust. 1 s.d.e., w sprawach w tej ustawie nieuregulowanych do wykonywania 
kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego nakazuje bo-

38 M. Rusinek, Ustawa o dozorze elektronicznym. Komentarz, Warszawa 2010, s. 66.
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wiem odpowiednie stosowanie przepisów k.k.w.39, z tym że przepisów dotyczą-
cych wykonywania kary pozbawienia wolności w zakładach karnych nie stosuje 
się, z wyjątkiem art. 80 § 1, 2 i 4-5, art. 159, art. 160, art. 161 § 3, art. 162 § 2 i 3 
oraz art. 163 k.k.w. 

Podkreślić w tym miejscu jednak trzeba, że ze względu na treść art. 1 § 2 k.k.w. 
(w zw. z art. 5 ust 1 s.d.e.), odesłanie do odpowiedniego stosowania przepisów 
Kodeksu karnego wykonawczego oznacza również dalsze odesłanie do odpo-
wiedniego stosowania – w kwestiach nieuregulowanych w ustawie o dozorze elek-
tronicznym i kodeksie karnym wykonawczym – przepisów ustawy z 6 czerwca 
1997 r. Kodeks postępowania karnego40. Takie rozwiązania pozwalają uniknąć 
powtarzania w ustawie o dozorze elektronicznym przepisów regulujących zagad-
nienia związane, na przykład z postępowaniem dowodowym, posiedzeniami sądu 
penitencjarnego, jako właściwego do udzielenia, odmowy i uchylenia skazanemu 
zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektro-
nicznego i podejmowanymi na posiedzeniach czynnościami. W szczególności, 
w postępowaniu w przedmiocie udzielenia skazanemu zezwolenia na odbycie 
kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, znajdą zastoso-
wanie takie przepisy k.p.k. i k.k.w., które regulują zagadnienia dotyczące formy 
czynności procesowych, składu sądu, przebiegu postępowania międzyinstancyj-
nego, zawiadomień, doręczeń, czy obliczania terminów41. 

Wydaje się więc uzasadnione twierdzenie, że na sędziach, jako organach 
postępowania wykonawczego, a więc sądach penitencjarnych i sędziach peni-
tencjarnych, uczestniczących w wykonaniu kary pozbawienia wolności w syste-
mie dozoru elektronicznego, ciążą nie dwa, a trzy reżimy regulujące ich prawa 
i obowiązki – reżim kodeksu postępowania karnego, reżim Kodeksu karnego 
wykonawczego i reżim ustawy o dozorze elektronicznym.

Z drugiej strony nie można jednak zapominać,  iż ustawa o dozorze elektro-
nicznym zawiera pewien samodzielny, niezależny od innych ustaw, zbiór zasad, 
które obowiązują w postępowaniu karnym wykonawczym mającym za przed-
miot udzielenie, odmowę bądź uchylenie skazanemu zezwolenia na odbycie 
kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego oraz w czasie 
odbywania przez skazanego takiej kary – i tam w pierwszej kolejności należy 
szukać odpowiedzi na wątpliwości wyłaniające się w toku postępowania wyko-
nawczego, w zakresie systemu dozoru elektronicznego. Oznacza to z kolei, że 
interpretując przepisy ustawy o dozorze elektronicznym, to w jej treści należy 
szukać odpowiedzi na wątpliwości wyłaniające się w toku postępowania mają-
cego za przedmiot orzekanie o wykonaniu kary pozbawienia wolności w syste-
mie dozoru elektronicznego. 
39 Zob. Uzasadnienie do projektu ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym 
w systemie dozoru elektronicznego wraz z projektami podstawowych aktów wykonawczych, (Druk nr 1237), s. 9.
40 Dz.U. Nr 89, poz. 555, z późn. zm. – dalej jako k.p.k. lub Kodeks postępowania karnego.
41 Por. Uzasadnienie rządowego projektu nowego kodeksu karnego wykonawczego, [w:] Nowe kodeksy karne – 
z 1997 r. z uzasadnieniami, Warszawa 1997, s. 531.
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A zatem do przepisów k.k.w. – poprzez art. 5 ust. 1 s.d.e. – a następnie do 
przepisów k.p.k. – poprzez art. 1 § 2 k.k.w. w zw. z art. 5 ust. 1 s.d.e. – można 
sięgać tylko wówczas, gdy wątpliwości tych nie można rozwikłać na gruncie 
przepisów ustawy o dozorze elektronicznym, przy zastosowaniu wszystkich 
obowiązujących zasad wykładni i reguł logicznego rozumowania. Przepis art. 
5 ust. 1 s.d.e.  musi więc mieć charakter wyjątkowy. Ustawa o dozorze elektro-
nicznym nie stanowi bowiem uzupełnienia przepisów k.k.w. i k.p.k., lecz jej 
przepisy regulują własne normy procesowe, jedynie pomocniczo odwołując się 
do przepisów k.k.w. i k.p.k. i tylko w koniecznym zakresie42. 

Przedstawione rozważania prowadzą do wniosku, że w świetle obowiązu-
jącego stanu prawnego sędziowie podejmujący czynności jako organy postę-
powania wykonawczego w postępowaniu o udzielenie, uchylenie lub odmowę 
skazanemu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie do-
zoru elektronicznego, jak i w czasie odbywania przez skazanego takiej kary, 
zobowiązani są do stosowania zasady swobodnego przekonania sędziowskiego, 
co do wiarygodności okoliczności (dowodów) stanowiących podstawę podej-
mowanych czynności, czy zasad dopuszczania i przeprowadzania dowodów, 
określonych w Kodeksie postępowania karnego. Dlatego przeprowadzenie 
w postępowaniu o udzielenie, uchylenie lub odmowę skazanemu zezwolenia 
na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, 
jak i w czasie odbywania przez skazanego takiej kary, określonych dowodów 
wymaga zastosowania reguł przewidzianych w Kodeksie postępowania karne-
go. W konsekwencji należy przyjąć, że przekonanie sędziego działającego na 
podstawie przepisów ustawy o systemie dozoru elektronicznego, pozostaje pod 
ochroną, jeżeli zostało powzięte w wyniku prawidłowego rozumowania, a więc 
na podstawie art. 7 k.p.k. w zw. z art. 1 § 2 k.k.w. w zw. z art. 5 ust. 1 s.d.e.43. 
Oznacza to, że dla skutecznego zakwestionowania podejmowanych czynności, 
na przykład w zakresie  istnienia ustawowych przesłanek udzielenia zezwolenia 
na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, nie-
zbędne jest wykazanie wady tego rozumowania (niekompletność przesłanek, 
błędy logiczne, itd.), a nie tylko polemiczne przedstawienie wersji zdarzeń, czy 
odmienne rozumowanie, oparte na innym systemie wartości44.

Nie budzi więc wątpliwości konstatacja, że zakres dyskrecjonalnej władzy 
sędziego w wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym 
w systemie dozoru elektronicznego wyznaczają nie tylko normatywy ustawy 
o dozorze elektronicznym, ale także wskazane wyżej normatywy Kodeksu kar-
nego wykonawczego i Kodeksu postępowania karnego. Jednakże konkluzja 
taka byłaby niepełna bez wskazania, że zakres tej władzy kształtują nie tylko 
powołane wyżej normatywy, ale i regulacje prawne o charakterze ustrojowym, 

42 Por. K. Postulski, Glosa do postanowienia SN z 16.3.1994 r., II KRN 6/94, „Palestra” 1994, nr 12, s. 190.
43 Por. Z. Hołda, K. Postulski, Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, LEX/Arche, 2008, t. 31 do art. 1.
44 Por. postanowienie SA w Krakowie z 27.6.2000 r., II AKz 208/00, KZS 2000/7-8/ 46.
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usytuowane na różnym poziomie – międzynarodowym45, konstytucyjnym46, 
ustawowym47 i wykonawczym48. W normatywach tych mieszczą się nie tylko 
przedmiotowe (adresowane do organów władzy publicznej) dyrektywy i regu-
ły zapewniające odpowiednie warunki do wykonywania zawodu49 sędziego, ale 
także określone podmiotowe (skierowane do sędziego) zakazy i nakazy, mające 
na celu nie tylko zapewnienie uczciwego, rzetelnego i praworządnego sprawo-
wania zawodu sędziego50, ale także zagwarantowanie niezawisłości sędziow-
skiej51.

45 Zarówno szczebla uniwersalnego: Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych 
(wchodzący w skład Międzynarodowych Paktów Praw Człowieka, przyjęty przez Zgromadzenie 
Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych 16 grudnia 1966 r., zaś przez Polskę 3 marca 1977 r., 
w związku z czym wszedł w życie wobec Polski 18 czerwca 1977 r. – Dz.U. Nr 38, poz. 167), Podstawowe 
Zasady Niezależności Sądownictwa przyjęte na VII Kongresie Narodów Zjednoczonych – Report of  
the Seventh United National Kongres on the Prevention of  Crime and the Treatment of  Offenders, Milan, Italy, 26 
August – 6 September 1985, dok. Nr A/CONF.121/22; jak i regionalnego: Europejska Konwencja 
o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności – w stosunku do Polski weszła w życie 19 
stycznia 1993 r. – Dz.U. Nr 61, poz. 284, jeśli chodzi o tekst Konwencji – z późniejszymi zmianami 
i uzupełnieniami, i poz. 285, jeśli chodzi o oświadczenie rządowe o ratyfikacji); Zalecenie Nr R[94]12 
Komitetu Ministrów dla Państw Członkowskich dotyczące niezawisłości, sprawności i roli sędziów 
[przyjęte przez Komitet Ministrów w dniu 13 październiku 1994 r. na 516. posiedzeniu zastępców 
ministrów] oraz Europejska Karta Ustawowych Zasad dotyczących sędziów – http://www.ms.gov.
pl/ue_koop/standardy_sedziowie.shtml.  
46 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483, z późn. zm.).
47 Zob. np.: ustawa z 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych  (Dz.U. Nr 98, poz. 1070, 
z późn. zm.); ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz.U. Nr 100, poz. 1082, 
z późn. zm.).
48 Zob. np.: Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 23 lutego 2007 r. Regulamin urzędowania 
sadów powszechnych (Dz.U. Nr 38, poz. 249).
49 Zob. W. Sokolewicz, Status prawny sędziego Trybunału Konstytucyjnego, [w:] Księga XX-lecia orzecznictwa 
Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa 2006, s. 161, który tak określa status sędziego sądu powszechnego: 
„podczas gdy sędzia konstytucyjny – to funkcja publiczna”.
50 Por. Z. Czeszejko-Sochacki, Sądownictwo konstytucyjne w Polsce na tle porównawczym, Warszawa 2003, s. 133.
51 Zob. S. Pawela, Zasada niezawisłości sędziowskiej  w poglądach Trybunału Konstytucyjnego, [w:] Konstytucja 
i gwarancje jej przestrzegania. Księga pamiątkowa ku czci prof. J. Zakrzewskiej, Warszawa 1996, s. 144-145. 
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THE RANGE OF JUDGE’S DISCRETIONARY POWER 
IN CONDUCTING IMPRISONMENT SENTENCE 
WITHIN THE SYSTEM OF ELECTRONIC 
MONITORING

Abstract

Electronic surveillance (monitoring of  convicts) was introduced to the Polish legal system 
on the basis of  a particular law, as one of  detention systems, based on controlling the behavior 
of  the offender residing outside the prison, by using monitoring devices, that is electronic 
equipment, installations and systems that contain the electrical or electronic components, which 
are named in  the new legal act: the technical means.

At the stage of  execution of  the sentence of  imprisonment, individualization of  
imprisonment is needed and other criminal reaction means as well, accompanying electronic 
surveillance, which can be  guaranteed only by judges. Especially that according to  the Polish 
legal system, and international law acts, the protection of  the rights and freedom of  man 
and citizen applies fully to the convict, but the use of  social reintegration and educational 
impact does not depend on the offender. Therefore, the Polish legislator, establishing authority 
of  electronic surveillance, entrusted the basic decision to judges who undertake action, as 
penitentiary courts and penitentiary judges as well.

This article presents actions of  penitentiary courts and judges, taken   on the basis of  the 
law on electronic surveillance, pointing at their scope, legal basis and concerns that may arise 
with the implementation of  new regulations.
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ROLA URZĘDU SKARBOWEGO W WYKONANIU
ŚRODKA KARNEGO PRZEPADKU NALEŻNOŚCI
PIENIĘŻNEJ

Kwestia wykonywania wyroków karnych, w których orzeczono przepadek 
wartości pieniężnych była już wielokrotnie przedmiotem rozważań doktryny 
jak i ocen Sądu Najwyższego, co jednak nie doprowadziło do wypracowa-
nia jednolitego modelu prowadzenia w tym zakresie czynności postępowania 
wykonawczego. Najdobitniej świadczy o trafności tego stwierdzenia fakt, iż 
w miesiącu sierpniu 2012 r. zarejestrowano w SN pod sygn. I KZP 16/12 kolej-
ne pytanie prawne, a SN ustosunkowując się do niego w postanowieniu z dnia 
29 października 2012 r. (odmówiono podjęcia uchwały) i stabilizując swoje 
wcześniejsze stanowisko, po raz wtóry pewne znaczące kwestie pozostawił 
poza zasięgiem prowadzonej analizy. Postanowienie zdaje się wyostrzać jeszcze 
oś obecnego wśród praktyków i teoretyków sporu – który ujawnił się w prakty-
ce, a kolejno został przeniesiony na pułap rozważań teoretycznych – odnośnie 
wskazania podmiotu właściwego dla podejmowania na omawianej płaszczyźnie 
czynności orzeczniczych (tj. decydowania, czy spłata należności powinna zo-
stać rozłożona na raty, względnie czy nie zachodzą nadzwyczajne przesłanki jej 
umorzenia). Jest to przy tym spór, którego korzenie sięgają dalece głębiej, niż 
to widzą niektórzy komentatorzy, poruszający się wyłącznie w obrębie regulacji 
karnych, zwłaszcza proceduralnych, gdyż poza oczywistą warstwą sporu kom-
petencyjnego w tej konkretnej materii procesowej, jest on kolejną już odsłoną 
bolesnych tarć na polu postępowania karnego wykonawczego, pomiędzy sądo-
wymi i pozasądowymi – głównie administracyjnymi – organami tegoż postępo-
wania1. Ujawniają się one ze szczególną mocą właśnie w kontekście środków 
karnych. Zasadniczym jest jak się wydaje pytanie o wzajemny stosunek tych 
organów, reprezentujących wszak dwa odrębne, w teorii niezależne piony wła-
dzy – administracyjny (wykonawczy) i sądowniczy. Czy ma to być układ pod-

1est to dylemat obecny niemal zawsze w sytuacji orzekania przez sądy środków karnych, których 
wykonywanie powierzane jest następnie przynajmniej w części organom administracyjnym. 
Autor jest – w takich układach procesowych interakcji – zwolennikiem uznania daleko posuniętej 
samodzielności i niezależności pionu administracyjnego (zob. K.A. Politowicz, Zakres samodzielności 
organów administracyjnych w wykonywaniu środka karnego zakazu prowadzenia pojazdów, w świetle art. 184 
Kodeksu Karnego Wykonawczego, „Paragraf  na drodze”, 2010, nr 9.
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ległości tych pierwszych, mechanicznego niemal wykonywania wskazań sądów 
(skoro poruszać się im przyszło, jako powołanym z mocy ustawy, w szeroko 
rozumianych ramach postępowania karnego); czy może współdziałanie rów-
norzędnych partnerów, posiadających zastrzeżone, odrębne kompetencje, przy-
dzielone im na zasadzie repartycji, a jednak ściśle kooperujących ze względu 
na wyznaczony im cel (przełożenie wymierzonych sankcji i środków na sferę 
praw i wolności skazanego, delimitowanych w dużej mierze środkami admini-
stracyjnymi); ostatecznie czy dopuszczalne jest uznanie, że specyfika postępo-
wania wykonawczego – gdy to w kontekście danej sprawy karnej funkcjonuje 
już w obrocie prawomocne rozstrzygnięcie – umożliwia przekazanie czynności 
wykonawczych do wyłącznego prowadzenia przez pion administracyjny i pod-
dania ich w całej rozciągłości (zarówno co do realizacji, jak i kontroli – w tym 
sądowoadministracyjnej – prawidłowości merytorycznej, proceduralnej, celo-
wości, itp.) temu tylko reżimowi. To ostatnie stanowisko mogłoby w szczegól-
ności uzasadniać położenie głównego nacisku na efektywność, skuteczność, 
szybkość i nieuchronność następstw niektórych działań wykonawczych (co 
jest oczywiste w kontekście egzekucji), czemu zdecydowanie służy scedowanie 
wszystkich w tym zakresie kompetencji i odpowiedzialności za ich przebieg, na 
jeden organ wykonawczy. Już bowiem choćby zasady ekonomiki procesowej 
wskazują na osłabianie „wykonalności” poprzez rozdzielenie pomiędzy różne 
podmioty, tym bardziej funkcjonujące w odrębnych pionach władzy i posługu-
jące się odrębnymi reżimami prawnymi, zakresu orzeczniczego i praktycznego 
realizacji konkretnej sankcji, czy środka karnego. Niemniej istnieją także inne, 
zasługujące na uwzględnienie wartości, jak choćby prawa skazanego – pod-
miotu postępowania wykonawczego – których gwarantowanie, tradycyjnie już, 
także w świetle zasad konstytucyjnych, uosabia sąd. Nie sposób pominąć tu 
także aspektu prawnie uzasadnionej kognicji sądów powszechnych, także w po-
stępowaniu wykonawczym oraz konieczności powiązania poszczególnych kom-
petencji z zakresem obarczającej poszczególne instytucje odpowiedzialności za 
korzystanie z nich. Przedstawione poniżej rozważania stanowią próbę ponownej 
– tym razem opartej na szerokiej analizie systemowej i porównawczej przepisów 
różnych gałęzi prawa, z uwzględnieniem aktualnych poglądów doktryny – egze-
gezy tytułowego zagadnienia i wysnucia zeń spójnych konkluzji, w tym (w koń-
cowej części artykułu) w odniesieniu do treści ww. postanowienia z 29 paź-
dziernika 2012 r. stanowiącego w znacznej mierze powtórzenie tez zawartych 
w będącej w omawianym przedmiocie punktem odniesienia dla wszelkich analiz 
uchwały Sądu Najwyższego z dnia 24 maja 2007 r.2, z jej głównym wnoskiem, 
iż organem postępowania wykonawczego właściwym do orzekania na podstawie art. 206 
§ 3 k.k.w. wraz z jego odesłaniem do art. 49-51 k.k.w. w przedmiocie kwot orzeczonych 
tytułem przepadku, jest sąd orzekający w sprawie w pierwszej instancji, którą to uchwałę, 
podobnie jak jej bogate uzasadnienie, przyjdzie poddać wielowątkowej krytyce.

2 Sygn. I KZP 12/07, OSNKW 2007/6/46, Biul. SN 2007/5/16.
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Kilka słów o przepadku obejmującym należności pieniężne

Punktem wyjścia dla niniejszych rozważań stać się muszą pewne ogólne, 
oczywiste wręcz uwagi, rysujące jednakowoż tło interpretacyjne dla dalszych, 
bardzo już szczegółowych – stąd niemożliwe do pominięcia. Otóż przepadek, 
jak każdy środek karny, może być orzeczony tylko wobec konkretnego oskar-
żonego w razie skazania za określone przestępstwo oraz podlega w tym kon-
tekście indywidualizacji w obrębie szczegółowych zasad i dyrektyw wyrażonych 
w Rozdziale VI k.k.3. Przyjęcie konkretnego opisu czynu w wyroku statuuje 
zatem również causa przepadku. W postępowaniach karnych, gdzie występu-
ją przesłanki obligatoryjnego orzeczenia przepadku, następowanie kolejnych 
ogniw procesowych jest w zasadzie automatyczne: stwierdzenie popełnienia 
przestępstwa w orzeczeniu skazującym obliguje do orzeczenia przepadku (na-
wet niejednokrotnie determinując w oparciu o opis czynu jego zakres), a pra-
womocność tego ostatniego rozstrzygnięcia, skutkuje wprost w sferze praw 
majątkowych, dając bezpośrednie podstawy dla dochodzenia własności Skarbu 
Państwa w drodze egzekucji. Sytuacja jest nieco bardziej skomplikowana w po-
zostałych przypadkach – tj. przy przepadku fakultatywnym – jednak w każdym 
z nich zaistnienie w obrocie prawnym prawomocnego orzeczenia wywołuje 
tożsamy materialnie skutek – niezależnie od woli czy jakiejkolwiek aktywno-
ści sądu właściwego w danej sprawie do prowadzenia czynności postępowania 
wykonawczego. Z chwilą uprawomocnienia się ww. orzeczenia także wskazane 
w nim kwoty pieniężne stanowiące jedynie równowartości przedmiotów pod-
legających przepadkowi przynależą Skarbowi Państwa i są ściągane jako jego 
należności4. Większość przytoczonych uwag jest w zasadzie aktualna także na 
gruncie k.k.s., co wskazuje, że mimo oczywistych rozbieżności pomiędzy pro-
cesem karnym i karnoskarbowym, w zasadniczych kierunkach, stosowanych 
mechanizmach i narzędziach osiągania swoich celów w odniesieniu do przepad-
ku, nurty te są zbieżne, podobnie jak tożsame są cele posługiwania się przez nie 
omawianym środkiem karnym.

W chwili formalnego przejścia na Skarb Państwa własności objętych prze-
padkiem przedmiotów lub kwot (w wyniku jednego z uprzednio wskazanych 
procesowych zdarzeń prawnych), rodzi się pomiędzy jego stronami – aktualnym 
posiadaczem przedmiotu przepadku i Skarbem Państwa – w zasadzie węzeł 
obligacyjny o charakterze podobnym do instytucji prawa cywilnego (z uwzględ-
nieniem wszakże całej specyfiki związanej z występowaniem tu elementów pe-
3 Jako taki podlega także innym regulacjom odnoszącym się do środków karnych ogółem. Dotyczy go 
m.in. – na mocy § 2 – odpowiednio art. 103 § 1 pkt 3 k.k., określający termin przedawnienia wykonania 
środka karnego na lat 10 – i to niezależnie, jaki podmiot i w oparciu o jaką procedurę prowadzi w ogóle, 
czy w danym momencie, na danym etapie postępowania wykonawczego, czynności w kierunku realizacji 
przepadku (por.: V. Konarska-Wrzosek, Prawnokarne środki walki z przestępczością zawodową i zorganizowaną 
przewidziane w kodeksie karnym, „Prokuratura i Prawo” 2000, nr 3/40; także: J. Raglewski, Przepadek 
osiągniętych korzyści majątkowych jako nowy środek karny, „Palestra” 1999, nr 3-4/52).
4 T. Grzegorczyk, Kodeks karny skarbowy. Komentarz, LEX, 2009, wyd. IV.
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nalnych i właśnie wprost Skarbu Państwa jako wierzyciela). Nie jest to jednak 
roszczenie cywilne – nie wykazuje istotnych podobieństw np. do orzekanych 
w procesie karnym (równiej jako środek karny) odszkodowań, gdyż jego zakres 
(szczególnie w odniesieniu do przepadku równowartości przedmiotów, które 
stanowiły jedynie narzędzia procederu przestępczego) bywa zupełnie oderwany 
od causa szkody lub nawet funkcjonuje całkowicie niezależnie od jej zaistnienia. 
Jest to należność, którą można by odnieść wprost do sankcji majątkowych, bar-
dzo im bliska, niemniej nie tracąc z oczu pierwiastka sankcyjnego omawianego 
środka, podkreślić należy także jego cechę specyficzną: znaczenie kompensacyj-
ne (Skarb Państwa realizuje tu w imieniu społeczeństwa cele sprawiedliwościo-
we w kontekście abstrakcyjnie rozumianej przestępczości, w zakresie czynienia 
jej nieopłacalną i przekazywania jej owoców na cele publiczne). W tym kontek-
ście grzywna nie odnosi się wprost do lucrum uzyskanego z czynu zabronione-
go. Nie jest jednak omawiany przepadek – mimo powołania po jednej ze stron 
Skarbu Państwa – również stricte należnością publiczną – w sensie oparcia jej 
źródła w stosunku publicznoprawnym, który definiuje się powszechnie jako 
wynikający z relacji organu władzy publicznej i osoby fizycznej, prawnej lub 
jednostki organizacyjnej, gdzie organ władzy znajduje się w pozycji nadrzęd-
nej wobec drugiej strony, która jest prawnie podporządkowana (dla którego to 
stosunku płaszczyznę formalną tworzy prawo administracyjne). Gdyby zatem 
chcieć sprecyzować naturę omawianego środka, należałoby uznać, że ma on 
rzeczywiście cechy swoiste, odróżniające go zdecydowanie od innych, jakimi 
posługuje się prawo karne.

W zwykłych warunkach cywilnego obrotu prawnego – którego uczestnikiem 
jest co do zasady także Skarb Państwa (art. 33 k.c.) jako osoba prawna działają-
ca poprzez swoje stationes fisci5 – podstawowym sposobem uzyskania świadcze-
nia jest wezwanie do jego spełnienia lub odczekanie na dobrowolne działanie 
dłużnika w wyznaczonym np. w umowie czasie. Dopiero brak oczekiwanego 
skutku w zakresie wymagalnej wierzytelności, umożliwia wszczęcie postępowa-
nia jurysdykcyjnego, a kolejno klauzulowego, zmierzającego do przekształcenia 
uzyskanego tytułu egzekucyjnego w tytuł wykonawczy i ostatecznie wdrożenia 
postępowania egzekucyjnego. W ten sposób dochodzone są np. należności z ty-
tułu umów zawieranych przez jednostki budżetowe w obrocie gospodarczym. 
W części podobnie wygląda dochodzenie grzywien i kosztów postępowań są-
dowych (tu istnieje już wykonalne orzeczenie sądu). W tym ostatnim wypadku 
reprezentantem Skarbu Państwa jest właściwy sąd prowadzący postępowanie 
wykonawcze (do którego co do zasady skierowane są przepisy Kodeksu kar-
nego wykonawczego). Występuje on tu w podwójnej roli – instytucjonalnej (je-

5 Zgodnie z art. 17a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących 
Skarbowi Państwa (Dz.U. Nr 106, poz. 493, z późn. zm.), organy administracji publicznej oraz inne 
podmioty uprawnione na podstawie odrębnych przepisów do reprezentowania Skarbu Państwa, 
reprezentują go zgodnie ze swoją właściwością i w zakresie określonym w przepisach odrębnych.
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dnostki reprezentującej wierzyciela – gdy to zasadniczo działa poprzez swój 
organ, którym jest prezes), a nadto organu orzeczniczego – przy czym obie 
ww. funkcje są wykonywane (w teorii) odrębnie i niezależnie. K.k.w. zawiera 
wszelkie niezbędne normy kompetencyjne, nie stanowi natomiast odrębnego 
trybu dochodzenia tych należności – odsyłając w art. 25 § 1 wprost (a nie jedy-
nie odpowiednio) do przepisów k.p.c. (dopuszczając wszakże również wyjątki). 
Reguły te dotyczyły w stanie prawnym obowiązującym przed nowelą do k.k.w. 
z dnia 13 czerwca 2003 r. także przepadków. Wówczas art. 25 § 1 przewidywał 
egzekucję obowiązku uiszczenia kwoty pieniężnej stanowiącej równowartość 
przedmiotów, które powinny ulec przepadkowi, obok orzeczonej grzywny, na-
wiązki na rzecz Skarbu Państwa, należności sądowych oraz zasądzonych rosz-
czeń cywilnych, według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Jedynie 
środek karny przepadku przedmiotów prowadziły urzędy skarbowe w oparciu 
o przepisy ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (art. 27). Su-
gerowało to, iż inny był od strony materialnej charakter zobowiązania związane-
go z objętymi przepadkiem przedmiotami – związanymi wprost z osądzonym 
czynem zabronionym – oraz ich pieniężnym ekwiwalentem – gdzie związek ten 
był pośredni. W związku ze zmianą przepisów – co spotkało się z powszech-
ną aprobatą doktryny – doszło jednak do ujednolicenia egzekucji wszystkich 
przepadków i wyeliminowania z niej sądowych organów egzekucyjnych. Jako 
zasadniczy cel takiego posunięcia wskazano wysoce większą skuteczność egze-
kucji administracyjnej, pozostającej w gestii urzędów skarbowych. Co istotne, 
doszło także do zmiany przepisów k.k.s. (nowela z dnia 28 lipca 2005 r. – m.in. 
art. 179 i 189), gdzie ww. jednolitemu trybowi – stosowanemu odpowiednio – 
poddano także należności objęte ściągnięciem równowartości przepadku. Po-
nadto od 2003 r. wyłączeniu uległa możliwość wykonania zastępczego kwoty 
równowartości przepadku przedmiotów w drodze pracy – w oparciu o odpo-
wiednio stosowany art. 45 k.k.w. Tym samym uprzednie rozwiązanie, polegające 
na traktowaniu przepadku kwoty pieniężnej orzeczonej w postępowaniu karno-
skarbowym jako należności adekwatnej do grzywny, gdzie wyraźnie zarysowana 
była w postępowaniu wykonawczym dominująca rola sądu, zostało zarzucone. 
Natomiast w uczynionym kolejno odesłaniu do odpowiedniego stosowania 
również art. 187 i nast. k.k.w. należy dostrzec przesłankę szerszego upodmio-
towienia na gruncie postępowania wykonawczego urzędu skarbowego (ważne 
uzupełnienie regulacji art. 27 k.k.w.). Wszystkie te wskazówki uzasadniają tezę, 
że oto prawodawca etapami, acz konsekwentnie (zarówno w postępowaniu kar-
nym, jak i karnoskarbowym) zmieniał charakter orzekanych tytułem przepadku 
kwot pieniężnych, przesuwając ich punkt ciężkości w kierunku należności pub-
licznoprawnych, a jednocześnie doprowadzając do emancypacji w ich kontek-
ście urzędu skarbowego – jako organu postępowania wykonawczego (zgodnie 
z literalnym brzmieniem art. 2 pkt 8 k.k.w.) – od sądu.
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Za takim właśnie redefiniowaniem pozycji urzędu skarbowego w procesie 
dochodzenia należności pieniężnych związanych z przepadkami, przemawia 
również brzmienie szeregu dalszych przepisów. Sąd przesyła odpis wyroku albo 
postanowienia orzekającego przepadek po jego uprawomocnieniu się do wy-
konania urzędowi skarbowemu, do którego (jako organu powołanego ustawą 
– art. 11 § 1 k.k.w. w zw. z art. 2 pkt 8 i art. 27 k.k.w.) należy wykonanie orze-
czonego przepadku. Czyni to przy tym bezzwłocznie6 i obligatoryjnie. Po raz 
kolejny zatem wypada wskazać na „automatyzm” obecny w toku czynności 
podejmowanych w toku postępowania wykonawczego prowadzonego w zakre-
sie przepadku7, także w kooperacji organów reprezentujących dwa odrębne 
i niezależne piony instytucjonalne. 

Urząd skarbowy – pomiędzy postępowaniem administracyjnym 
i karnym

Art. 17a ustawy o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skar-
bowi Państwa8 stanowi, iż organy administracji publicznej reprezentują Skarb 
Państwa zgodnie z ich właściwością i w zakresie określonym w przepisach od-
rębnych. W kontekście ww. praw, których dochodzenie stanowi zarazem po-
winność m.in. urzędów skarbowych, wchodzą one w rozmaite stosunki z pod-
miotami zewnętrznymi – czy to indywidualnymi, czy zinstytucjonalizowanymi, 
o charakterze procesowym, jak i pozaprocesowym. W tym zakresie urząd skar-
bowy stanowi zatem na gruncie stosunków stricte publicznoprawnych mających 
za swój przedmiot m.in. należności finansowe przysługujące Skarbowi Pań-
stwa, odpowiednik sądu w kontekście stosowanych w postępowaniu sądowym 
(zwłaszcza karnym) sankcji – jest statio fisci Skarbu Państwa i zarazem organem 
procesowym prowadzącym postępowanie, w ramach którego posługuje się tak-
że karami administracyjnymi, w tym finansowymi, które również jako organ 
egzekucyjny ściąga. Jednocześnie jednak w związku z określeniem niektórych 
typów zachowań prowadzących do uszczuplenia należnych państwu dochodów 
jako przestępstw i wykroczeń – czego kategoryzację zawiera k.k.s. – wyłączono 
6 Zgodnie z § 357 Regulaminu urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. Nr. 38, poz. 249) termin 
na zarządzenie przez prezesa sądu lub upoważnionego sędziego przesłania odpisu, nie powinien 
przekraczać 14 dni od daty prawomocności orzeczenia. Szczególnie istotne jest w świetle powyższych 
wywodów natomiast to, że regulamin określa tę czynność jako skierowanie do wykonania.
7 Przesłanie odpisu wyroku stanowi czynność jedynie administracyjno-techniczną. Sąd nie występuje 
tu jako organ orzeczniczy, ale jako struktura kancelaryjna jednostki organizacyjnej sądownictwa 
powszechnego. Czynność sądu jakkolwiek inicjuje stosowne działania wykonawcze po stronie 
innego niż sąd organu wskazanego przez k.k.w. jako organ postępowania wykonawczego, to jednak 
nie stanowi ich materialnej przesłanki. Przesłanką taką jest – w świetle wcześniejszych uwag co do 
przepadku i treści art. 9 k.k.w. – wydanie prawomocnego orzeczenia w ww. zakresie. (Co do skutków 
czynności sądu w postępowaniu wykonawczym na polu prowadzonego równolegle postępowania 
administracyjnego patrz także: K.A. Politowicz, Zakres samodzielności..., op. cit.).
8 Dz.U. Nr. 106, poz. 493, z późn. zm. 
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ich procesowe stwierdzenie i powiązanie z konkretnymi sankcjami spod kom-
petencji władzy wykonawczej, przekazując (zgodnie z obowiązującymi zało-
żeniami ustrojowymi) sądom powszechnym. Niemniej również na tym polu 
urzędy skarbowe posiadają istotną rolę i to zarówno w fazie przygotowawczej, 
jak i wykonawczej.

Art. 118 § 1 pkt 1 w zw. z art. 133 § 1 pkt 2 k.k.s. wskazuje urząd skarbowy 
jako podstawowy finansowy organ postępowania przygotowawczego w spra-
wach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe. W ramach swych prerogatyw 
władny jest on w określonych sytuacjach9 przede wszystkim – co znamienne 
w kontekście niniejszego wywodu – określać sposób i termin uiszczenia rów-
nowartości pieniężnej przepadku przedmiotów lub równowartości pieniężnej 
przepadku korzyści majątkowej (art. 14 k.k.s.). Podejmując ww. czynności po-
winien przy tym wziąć pod uwagę w szczególności sytuację majątkową sprawcy 
oraz wysokość należnych kwot. Czynniki te winny być zatem brane pod uwagę 
przy ustalaniu zarówno samego obowiązku, sposobu jego wykonania (np. sko-
rzystania z rozłożenia płatności na raty), jak i terminu jego uiszczenia, tak aby 
wykonanie obowiązku było realne10. Te dyrektywy określenia obowiązku, spo-
sobu i terminu uiszczenia stanowią wyraz funkcji egzekucyjno-kompensacyjnej 
prawa karnego skarbowego z uwzględnieniem zasady humanitaryzmu11. Zasada 
ta, właściwie obca systemowi prawa finansowego, pozwala brać pod uwagę (co 
charakterystyczne dla dyrektyw wymiaru kar w postępowaniu karnym) także 
elementy związane z osobą sprawcy, nie tylko zaś elementy czysto obiektywne12. 
Powyższe świadczy nie tylko o tym, że prawodawca uznaje omawianą instytucję 
(urząd skarbowy) za funkcjonalnie zdolną do reprezentowania interesów Skarbu 
Państwa na płaszczyźnie postępowania karnego, w tym w roli oskarżyciela, ale 
nadto również do określenia wysokości i form uiszczenia należności stanowią-
cych na tym etapie antycypację środka karnego. Jakkolwiek późniejsze decyzje 
sądu nadają tym ustaleniom ostateczną moc, to jednak jego udział w przebiegu 
całego ww. postępowania jest w zasadzie zredukowany do zatwierdzenia (lub 
nie) dokonanych poza nim ustaleń. Jeżeli to zestawić – wyprzedając nieco wątek 
niniejszego wywodu – z obowiązkami ciążącymi na organach postępowania wy-
konawczego w związku z wykonaniem orzeczonego prawomocnie przepadku 
należności pieniężnej (art. 206 § 2 k.k.w.), widać, że chodzi tu w zasadzie o iden-
tyczne czynności, z tą różnicą, że na mocy k.k.w. mają one charakter następczy 
wobec orzeczenia, a we wskazanej regulacji k.k.s. charakter przygotowawczy.

9 Tak np. art. 146 k.k.s. uzależnia wstąpienie przez finansowy organ postępowania przygotowawczego 
do sądu o zezwolenie na złożenie wniosku o dobrowolne poddanie się odpowiedzialności m.in. od 
wyrażenia zgody na przepadek przedmiotów, a w razie niemożności ich złożenia – od uiszczenia 
równowartości pieniężnej tych przedmiotów, przy czym czas, rodzaj i sposób wykonania ww. 
obowiązku określa tenże organ po wysłuchaniu sprawcy.
10 Por.: T. Grzegorczyk, Kodeks karny skarbowy. Komentarz, wyd. IV, LEX, 2009.
11 L. Wilk, Szczególne cechy odpowiedzialności za przestępstwa i wykroczenia podatkowe, Katowice 2006, s. 481.
12 Zob. także: P. Kardas, G. Łabuda, T. Razowski, Kodeks karny skarbowy. Komentarz, LEX, 2010.
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Ponieważ omówienie roli urzędu skarbowego na gruncie postępowania 
karnego wykonawczego będzie jeszcze przedmiotem wnikliwego komentarza 
w końcowej części artykułu, jej odrębna analiza jest zbyteczna. Skupić się nato-
miast przez chwilę wypada na pozycji tej instytucji w pionie administracyjnym 
i oddanych jej do dyspozycji na tym polu instrumentach procesowych – w dal-
szym ciągu mając na uwadze temat przewodni niniejszej rozprawy. 

Jest zatem urząd skarbowy przede wszystkim jednostką wspierającą organ 
podatkowy, którym jest jego naczelnik. Zatem wszelkie poczynione wyżej uwa-
gi odnoszą w zasadzie do tego organu, który władny jest nadać stosownym pro-
cedurom mocy sprawczej. Jednym z zasadniczych aktów prawa, na podstawie 
którego ww. organ działa, jest Ordynacja podatkowa13. Jak wskazuje treść jej 
art. 2 § 2, regulacja ta – dokładnie jej dział III – znajduje zastosowanie m.in. do 
niepodatkowych należności Skarbu Państwa, do których ustalenia lub określe-
nia, uprawnione są organy inne niż podatkowe. Termin „budżetowej należności 
niepodatkowej” poddano w art. 3 pkt 8 wykładni autentycznej, ustalając, że 
chodzi tu o niebędące podatkami i opłatami należności, stanowiące dochód bu-
dżetu państwa, a wynikające ze stosunków publicznoprawnych. Przy tym z ww. 
kręgu sama Ordynacja (art. 2 § 4) wyłącza wprost jedynie świadczenia pieniężne 
wynikające ze stosunków cywilnoprawnych oraz opłaty za usługi, do których 
stosuje się przepisy o cenach, nie dając jednoznacznej odpowiedzi w kontekście 
środka karnego przepadku. NSA, wypowiadając się w tej sprawie14, stwierdził, 
iż nie są objęte przepisami Ordynacji podatkowej wpływy budżetowe z tytułu 
kar i grzywien pobieranych na podstawie ustaw karnych, opłat sądowych oraz 
opłat i kosztów egzekucyjnych, a samo określenie ich jako należności Skarbu 
Państwa, nie czyni z ich podstawy prawnej normy, zajmującej trudne do zloka-
lizowania miejsce pomiędzy prawem administracyjnym i karnym – co może być 
w niniejszych rozważaniach (z powodu wspominanej już specyfiki należności 
przysługującej Skarbowi Państwa tytułem przepadku) wskazaniem jedynie po-
średnim. Komentatorzy są w tym temacie niejednomyślni. Jedni podkreślają 
wyjątkową dopuszczalność stosowania Ordynacji w sytuacjach wątpliwych15, 
podczas gdy drudzy doszukują się istnienia wręcz domniemania podlegania 
wszelkich należności publicznoprawnych przepisom Ordynacji podatkowej, 
z odstępstwami wynikającymi jedynie z przepisów szczególnych16. Tymczasem 
takiego odstępstwa w odniesieniu do należności z tytułu przepadku – którego 

13 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r., (Dz.U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60).
14 Uzasadnienie wyroku z dnia 28 lutego 2007 r. (sygn. II GSK 223/06, LEX nr 325325) w powołaniu 
na C. Kosikowski, H. Dzwonkowski, A. Hula, Ordynacja podatkowa. Komentarz, Dom Wydawniczy ABC 
2003, wyd. III (uwagi do art. 2 i 3); B. Adamiak, J. Borkowski, R. Mastalski, J. Zubrzycki, Ordynacja 
podatkowa. Komentarz, Oficyna Wydawnicza UNIMEX, Wrocław 2004, s. 41-43.
15 C. Kosikowski, L. Etel, R. Dowgier, P. Pietrasz, S. Presnarowicz, M. Popławski, Ordynacja podatkowa. 
Komentarz, wyd. III, LEX, 2009.
16 Tak np.: A. Hula, Świadczenia, do których stosuje się Ordynację podatkową, [w:] Księga jubileuszowa Profesora 
Marka Mazurkiewicza, Wrocław 2001, s. 267.
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charakter jako należności Skarbu Państwa jest wielce niejednoznaczny (penalny, 
kompensacyjny, publiczny) – próżno szukać (zwłaszcza wobec przyjęcia, że art. 
206 § 3 k.k.w. nie jest adresowany wprost do urzędów skarbowych).

W omawianym kontekście ujawnia się zatem ewidentny konflikt pomiędzy 
sygnalizowanymi już na wstępie koncepcjami: zakładającą prowadzenie postę-
powania wykonawczego przez sąd w oparciu o k.k.w. i dopiero na etapie ściśle 
egzekucyjnym przekazanie sprawy urzędowi skarbowemu (wąska wykładnia art. 
27 k.k.w.), oraz drugą, opowiadająca się za uznaniem wyłącznej tu właściwo-
ści urzędu skarbowego. Asumptu do wypracowania sposobu pogodzenia obu 
ww. nurtów, poszukiwać można w wyroku WSA w Lublinie z dnia 20 stycznia 
2009 r.17. Słusznym zdaniem WSA przepisy k.k.w. mogą stanowić podstawę dla 
wydania decyzji administracyjnej, mimo iż nie należą do systemu prawa admi-
nistracyjnego, nie jest bowiem istotne w jakim akcie została zamieszczona dana 
norma prawna, ale to, czy z danego przepisu można wywieść normę prawa 
materialnego, stanowiącą podstawę do wydania decyzji administracyjnej. W tym 
ujęciu przepisy k.k.w. (zasadniczo art. 206 § 3 i z nim powiązane) można by 
uznać za umieszczoną poza Ordynacją podatkową normę kompetencyjną dla 
działania urzędu skarbowego w kontekście należności Skarbu Państwa z tytułu 
orzeczonego przepadku, które – wobec braku jednoznacznego wyłączenia – 
w pozostałym zakresie (poza lex specialis k.k.w.) powinny podlegać co do zasady 
Ordynacji. Takie ujęcie wydaje się spójne na wszystkich płaszczyznach, a jego 
przyjęcie wymaga de facto jedynie właściwego wypełnienia treścią terminu „od-
powiedniości” z art. 206 § 3 k.k.w. Współgra to również z powszechnie apro-
bowanym poglądem, iż moc wiążąca wyroku karnego w zakresie ustalonych 
faktów (tu: np. fakt osiągnięcia korzyści z przestępstwa i określenie jej rów-
nowartości pieniężnej) rozciąga się również na organy prowadzące czynności 
dowodowe w postępowaniu administracyjnym18. Zatem nawet przy braku regu-
lacji art. 206 § 3 k.k.w., już tylko na mocy art. 27 tej ustawy wykonywanie oma-
wianych środków karnych byłoby możliwe generalnie na tożsamych z obec-
nymi zasadach – jednak wyłącznie na bazie przepisów Ordynacji podatkowej. 

Na marginesie warto również podkreślić, że postulowane „przekazanie ska-
zanego”, któremu wymierzono środek karny przepadku należności pienięż-
nej w zakresie tegoż zobowiązania w całości (także w zakresie orzeczniczym) 
pionowi administracyjnemu (zgodnie z k.k.w., według właściwości ogólnej fi-
nansowych organów egzekucyjnych19), nie uchybia jego prawom procesowym. 
Swoboda działania urzędu skarbowego wobec stron prowadzonych czynności 
jest w takim przypadku – pomimo teoretycznej dysproporcji sił i dysponowa-
nia przez urząd środkami przymusu państwowego (co jednak dotyczy w po-
stępowaniu wykonawczym również sądu) – bardzo ograniczona. Urząd działa 

17 Sygn. III SA/Lu 377/08, LEX nr 519805.
18 Por. wyroki NSA z dnia 8 września 2009 r., w sprawach o sygn. II FSK 559/08 i II FSK 560/08.
19 Także ta okoliczność winna być uwzględniana w toku czynionych analiz.
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podobnie jak sąd – zgodnie z nakazem art. 7 Konstytucji – w oparciu i w gra-
nicach przepisów prawa20, a te, dostępne urzędowi, są w zasadniczym zakresie 
adekwatne lub wręcz identyczne do regulacji k.k.w. i uzupełniająco stosowa-
nego k.p.k. Co więcej, porównując regulacje k.k.w., które miałby odpowiednio 
stosować urząd skarbowy (tj. art. 206 § 1 i 2 oraz art. 49-51 k.k.w.), z mechani-
zmami jakimi posługuje się poza tą delegacją – które znalazłyby zastosowanie 
również wobec jej braku (k.p.a., Ordynacja podatkowa i in.), można dojść do 
wniosku, że te pierwsze są nawet mniej korzystne dla skazanego.

W swoich działaniach zmierzających do dochodzenia roszczeń finansowych 
Skarbu Państwa urząd skarbowy wydając wszelkie decyzje kieruje się zasadą 
prawdy obiektywnej (art. 122 Ordynacji podatkowej) i swobodnej oceny dowo-
dów (art. 187 § 1) pozostającymi ze sobą w bezpośrednim i ścisłym związku. Ma 
to również ten aspekt, że urząd oceniając stan sprawy nie jest ograniczony do 
analizy akt (co można odnieść także do art. 14 k.k.s.), ale zobowiązany jest rów-
nież uwzględnić wszelkie argumenty podnoszone przez stronę21. Jednocześnie 
– stosownie do uprzednich uwag – Ordynacja podatkowa (art. 67a w Dziale III, 
dotyczącym jak już wskazano również należności niepodatkowych) umożliwia 
organom podatkowym, działającym na wniosek podatnika (zobowiązanego), 
w przypadkach uzasadnionych ważnym jego interesem lub interesem publicz-
nym, odroczenie terminu płatności należności (tej możliwości art. 49 § 1 k.k.w. 
już od dnia 1 stycznia 2012 r. nie przewiduje) lub rozłożenie jej na raty, bądź 
umorzenie w całości lub w części. Przesłanki materialne takiej decyzji można 
odnieść wprost do treści art. 49 i 51 k.k.w. Natomiast warunkiem procesowym 
tak wszczętego postępowania wpadkowego jest i tu (adekwatnie do art. 6 § 1 
k.k.w.) wniosek zobowiązanego. Uprawniony do wniesienia wniosku jest tylko 
podatnik. Jeżeli wniosek wnosi inna osoba, np. osoba bliska niebędąca peł-
nomocnikiem, postępowanie takie, na podstawie art. 165a Ordynacji nie jest 
wszczynane (również oczywistym jest porównanie z przepisami Rozdziału III 
k.k.w.). Warto też zauważyć, że raty mogą być kształtowane przez organ podat-
kowy dowolnie, z tym że powinny one być dostosowane do możliwości płatni-
czych podatnika22 – co stanowi już regulację znacznie bardziej elastyczną niż art. 
49 k.k.w. Ustalenie wysokości rat w kwotach niemożliwych do zapłacenia – co 
na gruncie k.k.w. jest wcale nierzadkie – stwarza iluzję uwzględnienia wniosku 
i narusza podstawowe zasady postępowania podatkowego23. Organ podatkowy 
kończy ww. postępowanie wpadkowe wydaniem decyzji pozytywnej lub nega-
tywnej – patrząc po linii złożonego wniosku. Jako, że jest to decyzja uznanio-

20 Por.: wyrok NSA z dnia 7 września 1994 r., sygn. III SA 1111/93, ONSA 1995/3/120; zob. także: 
W. Skrzydło, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Zakamycze, wyd. IV, 2002.
21 Postępowanie przeciwne znamionuje przekroczenie granic prawa do oceny dowodów (tak: NSA 
w wyroku z dnia 14 stycznia 1994 r., sygn. III SA 491/94). 
22 Tak: wyrok NSA z dnia 29 czerwca 2005 r., sygn. I FSK 44/05, niepubl.
23 Tak: wyrok NSA z dnia 1 marca 2000 r., sygn. III SA 1546/99, ONSA 2001, nr 2, poz. 84, M. Pod. 
2000, nr 8.
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wa, musi być odpowiednio uzasadniona24. Decyzja negatywna przy braku argu-
mentów przemawiających za odmową odroczenia lub umorzenia należności, 
narusza zasady postępowania podatkowego, a zwłaszcza: zasadę prowadzenia 
postępowania w sposób budzący zaufanie do organów podatkowych oraz za-
sadę przekonywania strony25. Wskazane nakazy, wraz z systemem weryfikacji 
decyzji administracyjnych w toku instancji, jak również poprzez nadzór sądów 
administracyjnych – który co do zasady nie ma charakteru merytorycznego, ale 
kontrolny, procesowo-celowościowy – dają zobowiązanemu z tytułu przepadku 
w postępowaniu wykonawczym prowadzonym przez urząd skarbowy z pew-
nością nie mniejsze, a nawet szersze niż dostępne przed sądem powszechnym, 
gwarancje jego praw i rzetelności prowadzonych czynności. Zatem delegacja 
art. 206 § 3 k.k.w. w ww. jej rozumieniu ponad wszelką wątpliwość nie krzywdzi 
skazanego, a jedynie „wiążąc ręce” urzędowi skarbowemu, ogranicza w części 
jego uznaniowość.

Taki jak wyżej wskazany rozdział ról procesowych w kontekście omawia-
nego środka karnego ma również ten skutek, że urząd skarbowy, występując 
równocześnie jako organ podatkowy (a nawet organ postępowania przygoto-
wawczego w k.k.s.), może w pełni, całościowo ocenić zarówno następstwa czy-
nu przestępczego skazanego na odmiennych niż prawnokarna płaszczyznach 
(wyrok karny może dać impuls dla wszczęcia także innych niż omawiane postę-
powań administracyjnych), jak i określić jego zdolności płatnicze w kontekście 
opartych na różnych tytułach prawnych należności Skarbu Państwa (wielość 
zobowiązań płatniczych skazanego: kary, podatki, opłaty – z natury rzeczy nie-
znane sądowi właściwemu w postępowaniu wykonawczym – będzie zdecydo-
wanie przesłanką rozłożenia kwoty przepadku na raty). Wnioski te opierają się 
na założeniu, że prawomocne orzeczenie o winie i o karze w procesie karnym, 
w tym również orzeczenie środka karnego w postaci przepadku równowartości 
osiągniętej z przestępstwa korzyści majątkowej, nie czynią niemożliwym np. 
równoległego opodatkowania tak osądzonych czynności (i/lub ich rezultatów). 
Innymi słowy, orzeczenie środka karnego w postaci przepadku równowarto-

24 Istotą uznania jest to, że ustawodawca, wprowadzając do przepisu pojęcie nieostre, przerzuca na 
władzę wykonawczą konieczność wypełnienia hipotezy normy prawnej konkretną treścią. Uznanie 
administracyjne sprowadza się zatem do tego, że organ podatkowy jest zobligowany do ustalenia, czy 
w danej sprawie mają miejsce przesłanki uzasadniające dany kierunek rozstrzygnięcia, oraz ich oceny. 
Musi zatem wszechstronnie wyjaśnić okoliczności faktyczne po to, aby na tej podstawie stwierdzić, 
czy występuje „ważny interes podatnika” lub „interes publiczny”. Negatywne rozstrzygnięcie, 
szczególnie podjęte w ramach uznania administracyjnego, powinno być szczególnie przekonująco, 
wyczerpująco i jasno uzasadnione, zarówno co do faktów, jak i co do prawa, tak aby nie było 
wątpliwości, że wszystkie okoliczności sprawy zostały głęboko rozważone i ocenione, a ostateczne 
rozstrzygnięcie jest ich logiczną konsekwencją. W przypadku decyzji uznaniowej organ podatkowy 
zobowiązany jest w sposób czytelny, umożliwiający kontrolę poszczególnych etapów rozumowania, 
przedstawić wszystkie przesłanki faktyczne i interpretacyjne wnioskowania. Por. także: R. Dowgier, L. 
Etel, C. Kosikowski, P. Pietrasz, M. Popławski, S. Presnarowicz, Ordynacja podatkowa. Komentarz, wyd. 
III, LEX, 2009.
25 Por.: wyrok NSA z dnia 18 maja 2005 r., sygn. FSK 2211/2004, niepubl.
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ści osiągniętej z przestępstwa korzyści majątkowej nie wywołuje bezpośrednich 
skutków w przestrzeni innych jego prawnie uregulowanych zobowiązań, choć-
by na bazie przepisów prawa podatkowego – nie powoduje braku dopuszczal-
ności rozstrzygania w przedmiocie ustalania i określenia prawnopodatkowych 
konsekwencji czynów (działań, zaniechań), za które ten środek karny został 
orzeczony. Poza sporem jest bowiem, że konkretny czyn może rodzić różne 
konsekwencje prawne, które mogą być przy tym realizowane równolegle i rów-
nocześnie na gruncie różnych reżimów prawa (jak to ma miejsce w k.k. i k.k.s. 
– art. 8 k.k.s.). Stąd też, prawnokarna ocena czynu ze wszystkimi jej konsekwen-
cjami, nie może z gruntu wyłączać jego skutków w przestrzeni norm prawnych 
innych gałęzi prawa, których cele bywają całkowicie rozbieżne26. Aby jednak 
następstwa tak wszczętych czynności procesowych nie godziły w zobowiązane-
go zbyt boleśnie, zagrażając podstawom jego egzystencji (zgodnie z ww. zasada-
mi prowadzenia zaspokojenia Skarbu Państwa, znajdującymi swe odpowiedniki 
również w przepisach k.k.w.), wobec braku możliwości ich (także przepadku) 
wykonania zastępczego, realizację ich wszystkich powinien prowadzić i nadzo-
rować jeden podmiot.

Zasady prowadzenia egzekucji w ustawie o postępowaniu 
egzekucyjnym w administracji

Art. 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w ad-
ministracji27 (dalej: Upea.) wskazuje, iż jej przepisy stosuje się do egzekwowania 
m.in. obowiązków i należności, do których zastosowanie miał Dział III Or-
dynacji podatkowej, a nadto grzywien i kar pieniężnych wymierzanych przez 
organy administracji publicznej, innych należności pieniężnych pozostających 
we właściwości rzeczowej organów administracji publicznej oraz należności 
pieniężnych przekazanych do egzekucji administracyjnej na podstawie innych 
ustaw. W świetle powyższej regulacji nie budzi wątpliwości, że orzeczony w po-
stępowaniu karnym przepadek należności pieniężnej spełnia na mocy art. 27 
k.k.w. to ostatnie kryterium. Niemniej – nawiązując do wcześniejszych uwag 
– należy dojść do wniosku, że również pozostałe (poza dotyczącym wprost 
kar finansowych wymierzanych w postępowaniu administracyjnym) przejawiają 
z nim daleko idące związki. Czy wobec tego można uznać, że manewr pra-
wodawcy polegający na przesunięciu egzekucji należności pieniężnych z tytułu 
przepadku do tego właśnie trybu, był li tylko zabiegiem technicznym, opartym 
wyłącznie na założeniach utylitarnych – skuteczności egzekucji skarbowej? Fakt 
tak głębokiego wpisywania się ww. wierzytelności w mechanizmy dochodzenia 
innych należności opartych na Ordynacji podatkowej, wyznaczenie jako właści-

26 Por. także: wyrok WSA w Lublinie z dnia 27 listopada 2009 r., sygn. I SA/Lu 257/09, Lex nr 549835.
27 Dz.U. z 2012 r. poz. 1015.
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wego organu postępowania urzędu skarbowego i nakazanie mu posługiwania się 
w jego toku egzekucją administracyjną, postrzegane systemowo, zdają się temu 
przeczyć. Najbardziej oczywistym wytłumaczeniem tego stanu jest to, że zre-
zygnowano z dwoistości środków karnych związanych z przepadkiem (inny tryb 
wykonania przepadku przedmiotów, inny kwot wyrażających ich równowartość), 
na rzecz ich generalnego przesunięcia ku reżimowi administracyjnemu. 

Wracając po raz kolejny do gwarancyjnej strony takiego jednolitego, admini-
stracyjnego postępowania wykonawczego, podkreślić należy, że zgodnie z art. 7 
Upea., organ egzekucyjny stosuje środki egzekucyjne przewidziane w ustawie, 
prowadzące bezpośrednio do wykonania obowiązku, a spośród nich najmniej 
uciążliwe dla zobowiązanego. Przy tym stosowanie środka egzekucyjnego jest 
niedopuszczalne, gdy egzekwowany obowiązek został wykonany albo stał się 
bezprzedmiotowy. Jeżeli do tego dodać, że urząd skarbowy jest jednocześnie 
przedstawicielem wierzyciela (a właściwie właściciela dochodzącego zwrotu 
swoich pieniędzy) i organem egzekucyjnym, w nawiązaniu do zasad orzekania 
o sposobie wykonania takiego zobowiązania, oczywistym jest, że odjęcie mu 
którejkolwiek z ww. funkcji, godzi nie tylko w ekonomikę postępowania wyko-
nawczego, ale także zasady postępowania egzekucyjnego, gdzie każda istotna 
zmiana sytuacji faktycznej lub prawnej, powinna bezzwłocznie wywołać sku-
tek po stronie czynności egzekucyjnych (por. art. 33 Upea.), choćby w formie 
zawieszenia egzekucji (art. 56 § 1 Upea.)28. Nie wolno zapominać, że przymus 
państwowy w formie egzekucji jest zawsze dla dłużnika uciążliwy, a zwłasz-
cza w przypadku jego wykraczania poza usprawiedliwione granice (tak może 
zdarzyć się, gdy w tzw. międzyczasie, w toku egzekucji skarbowej ściągnięto 
dochodzone należności Skarbu Państwa z tytułu przepadku, zanim wydana już 
decyzja procesowa sądu, np. o umorzeniu, dotarła do organu egzekucyjnego). 
Nie sposób również pominąć faktu, iż wydawane przez sąd powszechny w po-
stępowaniu wykonawczym orzeczenia w oparciu o art. 49-51, są zaskarżalne, 
a nadto podlegają trybowi dodatkowej weryfikacji w oparciu o art. 24 § 1 k.k.w., 
jak również mogą rodzić niejasności, których wyjaśnienie następuje w opar-
ciu o art. 13 § 1 k.k.w. Wszystkie te czynności powodować mogą potencjal-
nie zawirowania w zakresie wykonania środka karnego przepadku i nieznoś-
nie wydłużać jego dochodzenie, rodząc obstrukcję i „rozmieniając na drobne” 
wskazane uprzednio jego cele (szybkość, skuteczność). Uznanie właściwości 
orzeczniczej sądu prowadzić może zatem do dziwnej dość sytuacji, w której 
prawodawca z jednej strony poprzez nowelizację procedury wykonawczej dążył 
do zdyscyplinowania i unifikacji egzekucji różnych należności Skarbu Państwa 
(również przepadków), z drugiej strony, równolegle, godząc się nadal na stoso-
28 Jest to tym bardziej warte uwagi, że zdaniem WSA w Bydgoszczy, do czasu wydania decyzji 
o rozłożeniu należności na raty, prowadzenie postępowania egzekucyjnego jest dozwolone – tzn. brak 
jest przesłanek jego zawieszenia. Takie rozwiązanie wynika z charakteru postępowania egzekucyjnego, 
które cechuje przymusowość, skuteczność, a także szybkość wykonania nałożonych na stronę 
obowiązków (por.: wyrok z dnia 6 października 2009 r., sygn. I SA/Bd 585/09, LEX nr 555192).
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wanie mechanizmów to niweczących. Nie bez znaczenia jest jednocześnie to, 
że urząd skarbowy, posiadając sprzeczną z ujawnioną przez sąd w orzeczeniu 
wiedzę o wypłacalności dłużnika, nie mógłby już w ww. sytuacji badać przesła-
nek uprzedniego umorzenia kwoty przepadku, gdyż byłby związany wnioskiem 
wierzyciela reprezentowanego w takim przypadku przez sąd29. Kłóci się to ja-
skrawo z kierunkami nowelizacji przepisów k.k.w. z 2003 r. 

Ważnym przepisem gwarancyjnym dla podmiotu poddanego egzekucji ad-
ministracyjnej, jest także art. 18 Upea., który stanowi ogólne odesłanie do k.p.a., 
jeżeli przepisy ww. ustawy nie stanowią inaczej. Oznacza to, iż potencjalnie 
wszystkie przepisy Kodeksu mogą być stosowane w postępowaniu egzekucyj-
nym30, dając dłużnikowi szereg instrumentów nie tylko uczestniczenia, ale także 
uzyskiwania dodatkowej wiedzy o prowadzonych czynnościach. W takich też 
warunkach – zakładając, że od strony orzeczniczej postępowanie o wykonanie 
przepadku prowadzi jednak sąd – doszłoby do dość szczególnej sytuacji, w któ-
rej np. orzeczenie o ratach byłoby uchylane, zmieniane i kontrolowane formal-
nie i merytorycznie przez pion sądowy, zaś jego wykonywanie, ocena bieżących, 
wynikających z ww. orzeczeń czynności, w tym niejednokrotnie ocierająca się 
o badanie przesłanek takiego, a nie innego orzeczenia sądu, odbywałaby się 
w pionie administracyjnym i sądowoadministracyjnym31. 

Ponieważ uprzednio omówiona już została możliwość podjęcia przez urząd 
skarbowy – poza delegacją k.k.w. – czynności związanych z rozłożeniem spłaty 
przepadku na raty, jak również jej umorzenia, wypada zająć się także kwestią 
przełożenia na procedurę administracyjną wezwania dłużnika do dobrowol-
nego uiszczenia należności (art. 206 § 1 k.k.w.). Jak się okazuje, również taka 
czynność nie jest urzędom skarbowym obca i należy do ich zwyczajnych czyn-
ności w toku egzekucji administracyjnej. Zgodnie z art. 15 § 1 Upea., egzekucja 
administracyjna może być wszczęta, jeżeli wierzyciel, po upływie terminu do 
wykonania przez zobowiązanego obowiązku, przesłał mu pisemne upomnie-
nie, zawierające wezwanie do wykonania obowiązku z zagrożeniem skierowania 
sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego, chyba że przepisy szczególne 
inaczej stanowią. Postępowanie egzekucyjne może być wszczęte dopiero po 
upływie 7 dni od dnia doręczenia tego upomnienia. Wynika stąd, że zgodnie 
z Upea. konieczne jest wyznaczenie dwóch terminów do wykonania obowiąz-

29 Art. 29 § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji stanowi, iż organ egzekucyjny 
bada z urzędu wyłącznie dopuszczalność egzekucji administracyjnej, natomiast nie jest uprawniony 
do badania zasadności i wymagalności obowiązku objętego tytułem wykonawczym. Zob. także: 
wyrok WSA w Białymstoku z dnia 27 sierpnia 2009 r., sygn. II SA/Bk 320/09, LEX nr 554862.
30 Por.: R. Hauser, A. Skoczylas, Glosa do wyroku NSA z dnia 14 marca 2001 r., sygn. I SA 439/00, Teza 
nr 2, OSP.2002/6/76.
31 Istota administracyjnego toku instancji polega na dwukrotnym rozpatrzeniu tej samej sprawy 
administracyjnej. Natomiast zasada nieingerencji przez sąd administracyjny w meritum sprawy wynika 
z faktu, że nie jest on trzecią instancją postępowania administracyjnego, a jest organem wykonującym 
kontrolę zgodności z prawem ostatecznych decyzji administracyjnych – art. 16 § 2 i 196 § 1 k.p.a. (tak: 
wyrok NSA z dnia 28 września 1994 r., sygn. III SA 1496/93, Prok.i Pr.-wkł. 1995/1/49).
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ku – podstawowego i dodatkowego, pod rygorem egzekucji. Ustawa dopuszcza 
jednak odstępstwa, które jak się wydaje mogą dotyczyć m.in. połączenia obu 
ww. terminów oraz skutków procesowych z tego wynikających. Zestawiając za-
tem brzmienie ww. przepisu z art. 206 § 1 k.k.w. należy dojść do wniosku, że są 
one ze sobą całkowicie zbieżne. Ten ostatni, jako przepis szczególny, określa 
również konieczność wezwania dłużnika; jeden ostateczny termin wykonania 
obowiązku, uzależniony od daty doręczenia wezwania (analogicznie jak przy 
ww. upomnieniu); oraz rygor egzekucyjny wobec uchybienia terminowi zapłaty. 
Nie sposób zatem uznać, by także ten przepis k.k.w. wymagał, czy wręcz prze-
widywał jakiekolwiek zaangażowanie sądu (kierunek „odpowiedniego” jego 
odczytania). 

Egzekucję administracyjną można wszcząć dopiero po upewnieniu się, iż 
nie doszło do wykonania obowiązku32. K.k.w. nie wprowadza tu wyjątków. Jest 
to zatem kolejny argument za jednolitością czynności wykonawczych w rękach 
urzędu skarbowego – w przeciwnym wypadku jaki byłby sens wysyłania tam od-
pisu tytułu egzekucyjnego zanim jeszcze doszło do wszczęcia czynności postę-
powania wykonawczego przez sąd, w tym wezwania do dobrowolnej płatności 
(art. 206 § 1 k.k.w.). Wszak przesłanie to może być czynnością zupełnie zbędną, 
gdy nie dojdzie do egzekucji. Natomiast po stwierdzeniu ww. faktu może zostać 
przedsięwzięta pierwsza czynność egzekucyjna, którą w myśl art. 26 § 5 pkt 1 i 2 
Upea. jest doręczenie zobowiązanemu odpisu tytułu wykonawczego lub dorę-
czenia dłużnikowi zajętej wierzytelności zawiadomienia o zajęciu wierzytelności 
lub innego prawa majątkowego, jeżeli to doręczenie nastąpi przed doręczeniem 
zobowiązanemu odpisu tytułu wykonawczego33. Jest to warunek zastosowania 
środków egzekucyjnych (art. 67 § 1 Upea.), ale jednocześnie czynność przery-
wająca na gruncie egzekucji administracyjnej bieg przedawnienia roszczeń Skar-
bu Państwa34. W tym kontekście nie jest do końca czytelne, czy ostatni z ww. 
skutek powinien w trakcie wykonywania środków karnych w ogóle wystąpić 
oraz czy może rzutować na modyfikację terminów określonych w oparciu o art. 
103 k.k. – które jak to sygnalizowano, są dla przepadku jako środka karnego 
wiążące. Wydaje się, że separacja w tym przypadku skutku czysto majątkowe-
go od penalnego orzeczonego środka karnego jest niemożliwa. Należy zatem 
uznać bezwzględny charakter dziesięcioletniego terminu przedawnienia, przy 
czym występowanie urzędu skarbowego jako organu postępowania wykonaw-
czego, a nie tylko administracyjnego organu egzekucyjnego, skutkować powin-
no również modyfikacją jego czynności w duchu ogólnych zasad materialnych 
prawa karnego (dla czego jak już wskazano brak przeszkód, jeżeli dana norma 
da się stosować w postępowaniu administracyjnym). Zatem urząd podejmując 
32 Wyrok WSA w Białymstoku z dnia 27 sierpnia 2009 r., sygn. II SA/Bk 320/09, LEX nr 554862.
33 Por.: wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 06 października 2009 r., sygn. I SA/Bd 585/09, LEX nr 
555192.
34 Zob. wyrok NSA z dnia 24 marca 2006 r., sygn. II FSK 528/05, LEX nr 197525; oraz wyrok WSA 
w Opolu z dnia 14 października 2009 r., sygn. I SA/Op 230/09, LEX nr 550439.
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tu swoje zwykłe czynności, powinien mieć na względzie także brzmienie art. 
103 k.k. W tym również zakresie – wobec specyficznego, przymusowego wyko-
nania omawianego środka karnego, a jednocześnie braku regulacji szczególnych 
(jak np. art. 43 § 2 i 3 k.k. w kontekście środka karnego zakazu prowadzenia 
pojazdów) – nie wydaje się dopuszczalne stosowanie żadnych mechanizmów 
dylatoryjnych, ani tych z Upea., ani z art. 15 k.k.w. (które musiałby już zastoso-
wać sąd). Jedyny wyjątek to znajdujący przełożenie wprost na czynności postę-
powania egzekucyjnego skutek wniesienia przeciwko Skarbowi Państwa pozwu 
negującego podstawy przepadku mienia obciążającego osoby inne niż skazany 
(art. 45 § 4 k.k.), jednak wniesienie powództwa sprawia, że przepadek pozostaje 
jeszcze lub na powrót w zasięgu postępowania jurysdykcyjnego – nie jest pew-
ne, czy ze względu na objęte nim przedmioty w ogóle się ostanie.

Zatem jak widać, także na tym wycinku czynności wykonawczych, prowa-
dzonych w oparciu o art. 206 § 1 k.k.w. aktywność sądu w postępowaniu wyko-
nawczym jest w zasadzie zbędna. 

Z przepisami k.k.w. (art. 11 § 1) koreluje również treść art. 26 § 4 Upea. 
Mimo że chodzi o należności płatnicze lub uzyskanie władztwa właściciela 
nad rzeczą, przesyłany do urzędu skarbowego odpis orzeczenia o przepadku 
nie musi być opatrzony klauzulą wykonalności nadawaną przez sąd – jak w cy-
wilnym postępowaniu egzekucyjnym35. Organ egzekucyjny (administracyjny) 
może sam sporządzić tytuł wykonawczy, pod takim wszakże warunkiem, że – 
jak urząd skarbowy w postępowaniu wykonawczym – jest jednocześnie repre-
zentantem wierzyciela. W przeciwnym razie – gdyby Skarb Państwa reprezen-
tował sąd, musiałby on przesłać tytuł wykonawczy sporządzony według wzoru 
ustalanego przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, a tak się 
przecież nie dzieje (próżno szukać podobnego wskazania także np. w regulami-
nie urzędowania sądów). Jednocześnie sama Upea. stwierdza, iż wierzycielem 
jest podmiot, który może żądać wykonania obowiązku w trybie egzekucji admi-
nistracyjnej (art. 1a pkt 13), a wiadomo, że takie żądanie sądom nie przysługuje, 
gdyż kompetencje i obowiązki urzędu skarbowego z tytułu orzeczonego prze-
padku powstają ex lege.

Uwagi w świetle uchwały SN z dnia 24 maja 2007 r.

Jak już wskazano, uchwała Sądu Najwyższego z dnia 24 maja 2007 r. (sygn. 
I KZP 12/07), stawia jako zasadniczą tezę wywiedziony z szerokiej analizy 
przepisów – głównie k.k.w. – wniosek, iż organem postępowania wykonaw-
czego właściwym do orzekania, na podstawie art. 206 § 3 k.k.w. z zw. z art. 
49-51 k.k.w., w przedmiocie rozłożenia na raty lub umorzenia kwoty pieniężnej 

35 Zob. także: Z. Merchel, Egzekucja należności sądowych według nowego kodeksu karnego wykonawczego, Prob. 
Egz. S. 1999/36/33.
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stanowiącej równowartość orzeczonego przepadku jest sąd pierwszej instancji. 
Jakkolwiek ze względów proceduralnych ocena ta – na co wskazał sam SN – 
odnosiła się bezpośrednio do realiów sprawy, na kanwie której ją wydano – tj. 
dotyczyła rozłożenia na raty kwoty pieniężnej stanowiącej równowartość orze-
czonego przepadku, to jednak równocześnie stwierdzono, iż brak jest podstaw, 
aby odmiennie, niż opisano w uchwale, rozstrzygać kwestie związane z uma-
rzaniem kwoty stanowiącej równowartość orzeczonego przepadku oraz z uma-
rzaniem i rozkładaniem na raty orzeczonej nawiązki (część dotycząca odroczeń 
jest już jak rzeczono nieaktualna). Powyższa teza pretenduje zatem zgodnie 
z intencją autorów do roli uniwersalnej zasady. 

SN przyznał, z czym w świetle powyższych wywodów nie sposób polemi-
zować, że w omawianej materii konieczne było dokonanie wykładni przepisów, 
mającej zasadniczy charakter, jako że rysują się w związku z nią dwa możliwe 
kierunki interpretacji – przy czym każdy z nich można wspierać przekonującą 
argumentacją. Istotą zagadnienia prawnego przedstawionego do rozstrzygnię-
cia był według SN przewidziany w art. 206 § 3 k.k.w. zakres odpowiedniego 
stosowania art. 206 § 1 i § 2 k.k.w., a w konsekwencji także art. 49-51 k.k.w. 
(do których także odpowiedniego stosowania odsyła art. 206 § 2 k.k.w.), do 
omawianych środków karnych – chociaż analiza uzasadnienia uchwały wska-
zywała, iż skupiono się ostatecznie przede wszystkim na znaczeniu terminu 
„odpowiednio” w odniesieniu do tej ostatniej regulacji, co uczyniono niestety 
dość tendencyjnie. 

Za przyjęciem, że organem właściwym w omawianym zakresie jest urząd 
skarbowy, przemawiały zdaniem kierującego pytanie do SN sądu apelacyjnego 
reguły wykładni funkcjonalnej. Celowe jest bowiem – powtarzając przytoczoną 
już uprzednio argumentację – obciążenie obowiązkiem wezwania skazanego do 
uiszczenia określonej kwoty tego organu, który będzie zajmował się następnie 
jego egzekwowaniem. Ten też organ – jako znający najlepiej sytuację majątko-
wą dłużnika – powinien rozstrzygać w takich kwestiach, jak rozłożenie na raty 
nawiązki i obowiązku uiszczenia równowartości przedmiotów podlegających 
przepadkowi. Tytułem uzupełnienia wywodu uchwały należy podkreślić także, 
że urząd skarbowy jest powoływany do udziału w postępowaniu wykonawczym 
z mocy ustawy, jako jeden z kilku organów wykonujących orzeczenie (art. 2 
pkt 8 k.k.w.) – konkretnie w zakresie przepadku. Przewidziane od tego od-
stępstwa mają w świetle wykładni systemowej (wykraczającej poza ramy k.k.w., 
w których SN dość ciasno się w swej argumentacji zamknął), charakter raczej 
funkcjonalny, niż ustrojowy. Odstępstwa takie zostały przewidziane np. w art. 
194 k.k.w.36 oraz w art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwie-

36 Wraz z uzupełniającym Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 września 2003 r. 
w sprawie wykazu przedmiotów, które w razie orzeczenia ich przepadku przekazuje się bezpośrednio 
innym organom niż właściwy urząd skarbowy (Dz.U. Nr 167, poz. 1635).
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rząt37 (ewidentne powiązanie wyjątków z kompetencjami powierzonymi na wy-
łączność wyspecjalizowanym organom, jakim jest także naczelnik urzędu skar-
bowego). Dodatkowo warto również zauważyć, że regulacje k.k.w. nie tworzą 
żadnego wyłomu w tradycyjnych mechanizmach kontroli toku postępowania 
przez pryzmat jego prawidłowości i gwarancji dla jednostki, odrębnie w pionie 
sądowym i administracyjnym – szczególnie, że ten ostatni posiada je w kontek-
ście dochodzenia należności (własności) Skarbu Państwa ugruntowane, głębo-
ko osadzone w przepisach i stosowane już od dawna w praktyce. Postępowanie 
egzekucyjne prowadzone przez urząd skarbowy nie podlega więc nadzorowi ze 
strony sądu, którego orzeczenie jest wykonywane. Na jego decyzje nie przysłu-
guje też skazanemu skarga przewidziana w art. 7 k.k.w.38 – co przepis ten lite-
ralnie wyklucza. Pozostawiono więc uczestnikowi postępowania (dłużnikowi) 
dla weryfikacji prawidłowości i legalności stosowanych instrumentów, jedynie 
ścieżkę ściśle administracyjną, co bynajmniej nie umniejsza przysługujących mu 
gwarancji procesowych (o czym była uprzednio mowa).

Kolejnym istotnym argumentem, którego również nie sposób dostrzec 
w uchwale, jest także ten, że wykonanie środka karnego przepadku następuje 
dokładnie z chwilą, gdy Skarb Państwa staje się właścicielem mienia objętego 
przepadkiem, a więc z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia, a nie objęcia 
władztwa nad nim. To faktyczne objęcie władztwa przez Skarb Państwa do-
konywane przez urząd skarbowy lub inny organ, albo wykonanie orzeczenia 
o przepadku w sposób określony w art. 195 k.k.w., jest tylko realizacją uzyska-
nego uprzednio prawa własności. Ma to szereg istotnych skutków, począwszy 
od rozpoczęcia biegu terminu przedawnienia wykonania środka karnego (art. 
103 § 2 k.k.) – który jest tu równocześnie i nierozerwalnie terminem przedaw-
nienia wymagalności świadczenia. Oznacza to m.in., że data owego faktycz-
nego przejęcia władztwa pozostaje bez większego wpływu na zasadniczy tok 
postępowania karnego (poza ustaleniem daty zatarcia skazania – art. 76 § 2 k.k., 
art. 107 § 6 k.k.)39. Zatem z jednej strony żadne czynności sądu podejmowane 
w postępowaniu wykonawczym ww. materialnego skutku na płaszczyźnie pra-
wa własności nie uchylają, nie przesuwają w czasie, a z drugiej wątpliwa jest rola 
sądu jako instytucji, w toku realizacji prawa własności, które – przysługujące 
Skarbowi Państwa – realizuje w jego imieniu ponad wszelką wątpliwość inny 
podmiot.

Powracając do wywodów uchwały SN, przytoczyć należy także pogląd – na 
kanwie poszukiwań przesłanek przyjęcia właściwości sądu w toku omawianych 
czynności procesowych – że w wypadku należności o charakterze pieniężnym 
(takiego charakteru zobowiązania nie negowano), nie da się wykluczyć udziału 
sądu w postępowaniu egzekucyjnym. Jako przykład wskazano m.in. orzecze-

37 Tekst jednolity: Dz.U. z dnia 18 czerwca 2003 r., Nr 106, poz. 1002 z póz. zm.
38 Por.: Z. Hołda, K. Postulski, Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, LEX / Arche, 2008.
39 Por.: ibidem.
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nia wydawane w trybie art. 15 § 1 i 2 k.k.w. – co również było przedmiotem 
wcześniejszych krytycznych uwag. Nadto, za powierzeniem sądom kompetencji 
w zakresie odraczania płatności, rozkładania na raty i umarzania omawianych 
należności przemawiać ma zdaniem SN spójność systemowa z analogicznymi 
rozwiązaniami dotyczącymi egzekucji grzywny oraz należności sądowych. Z tą 
ostatnią opcją zgodził się również przedstawiciel Prokuratora Krajowego, od-
wołując się przede wszystkim do wniosków wynikających z analizy przebiegu 
prac ustawodawczych związanych z uchwaleniem nowel do Kodeksu karnego 
wykonawczego z dnia 24 lipca 2003 r. oraz z dnia 13 czerwca 2003 r. i reguł wy-
kładni systemowej, wskazując jednak na możliwą repartycję zadań w zakresie 
postępowania wykonawczego pomiędzy sądem a urzędem skarbowym. 

SN uznał za bezsporne, że organem, który jest właściwy do prowadzenia 
egzekucji środka karnego przepadku jest urząd skarbowy na podstawie prze-
pisów Upea., o czym przesądza art. 27 k.k.w. Natomiast skupił się również na 
zastrzeżeniu, że czynności egzekucyjne w tym trybie podejmuje się, jeżeli prze-
pisy k.k.w. nie stanowią inaczej. Zasadnicze reguły postępowania w wypadku 
orzeczenia podlegającego wykonaniu przepadku określają natomiast art. 187 
k.k.w. i następne – zwłaszcza zobowiązanie sądu do bezzwłocznego (po upra-
womocnieniu się wyroku) przesłania jego odpisu właściwemu urzędowi w celu 
wykonania środka karnego (którego SN nie odczytuje jednak bezwzględnie). 
Niemniej przepisy Rozdziału XII, Oddział 3 Kodeksu karnego wykonawczego 
w zasadzie nie są nastawione na wykonywanie orzeczenia o obowiązku uiszcze-
nia kwoty pieniężnej stanowiącej równowartość orzeczonego przepadku, ale na 
przepadki rzeczowe. W zakresie należności pieniężnych SN wskazał w ustawie, 
jako uregulowanie szczególne, art. 206 k.k.w., który zawiera przede wszystkim 
regulację dotyczącą egzekwowania należności sądowych (na co wskazuje rów-
nież tytuł Rozdziału XIV k.k.w.). W § 3 przepis ten nakazuje właśnie „odpo-
wiednie” stosowanie jego § 1 i 2, między innymi do wykonywania orzeczenia 
o obowiązku uiszczenia kwoty pieniężnej stanowiącej równowartość orzeczo-
nego przepadku. SN ocenił takie właśnie ulokowanie odesłania – w Rozdziale 
XIV, a nie w Oddziale 3 Rozdziału XII. Jego zdaniem przemawiać za tym mo-
gło podobieństwo obowiązku uiszczenia kwoty pieniężnej stanowiącej równo-
wartość orzeczonego przepadku do grzywien lub należności sądowych (w obu 
wypadkach chodzi o określoną kwotę pieniężną), niemniej uznał oba warianty 
za poprawne legislacyjnie, skoro wybór techniki regulacji jest w każdym indy-
widualnym wypadku rzeczą ustawodawcy. Prowadzone tym tropem rozważania 
pozwoliły SN na sformułowanie kilku wniosków. Po pierwsze, umiejscowienie 
normy art. 206 § 3 k.k.w. o niczym nie przesądza i nie może być podstawą do 
konstruowania jakichkolwiek argumentów – z czym akurat wypada się zgodzić. 
Po drugie – co nie jest już, wbrew opinii SN tak oczywiste – nie można dopa-
trzyć się sprzeczności pomiędzy art. 187 k.k.w. a art. 206 § 1 k.k.w. stosowa-
nym odpowiednio (w wypadku egzekwowania obowiązku uiszczenia określo-
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nej kwoty pieniężnej stanowiącej równowartość przepadku) w takim kierunku, 
zgodnie z którym to sąd powinien wezwać osobę zobowiązaną do uiszczenia 
należności w terminie 30 dni. Zatem zdaniem SN, jeżeli orzeczono przepadek 
kwoty pieniężnej, to sąd właściwy dla prowadzenia czynności postępowania 
wykonawczego powinien – zgodnie ze stosowanym odpowiednio art. 206 § 1 
k.k.w. – wezwać osobę zobowiązaną, do uiszczenia ww. kwoty. Ustawodawca 
zróżnicował według SN – niezależnie od kolejnych zmian przepisów i przywo-
łanych w poprzednich ustępach argumentów – sposób prowadzenia czynności 
postępowania, w zależności od tego, czy egzekwowana jest kwota pieniężna, czy 
też przepadek przedmiotów niestanowiących takiej kwoty (pomimo, że zwrot 
„równowartość” wskazuje, iż kwota pieniężna powinna być postrzegana jako 
jedynie zastępcza forma ewaluacji wartości przedmiotów, które de facto powin-
ny ulec przepadkowi, choć nie jest to możliwe – np. art. 44 § 4 k.k.). Wobec 
należności pieniężnych stosować ma się zatem przepisy Oddziału 3 rozdziału 
XII k.k.w., jednak z modyfikacjami wynikającymi z art. 206 § 1 i 2 k.k.w., oraz 
art. 49-51 k.k.w. (do których odsyła art. 206 § 2 k.k.w.) i w zgodzie z art. 206 § 3 
k.k.w. Zdaniem SN, gdyby skazani powszechnie odpowiadali na wezwania do 
zapłaty kwoty objętej przepadkiem, udział urzędu skarbowego w postępowaniu 
wykonawczym, gdzie orzeczono taki środek karny, byłby zbędny. Dopiero bez-
skuteczny upływ ww. 30-dniowego terminu powoduje konieczność przekazania 
wyroku urzędowi skarbowemu celem wykonania rygoru egzekucji, a właśnie 
z uwagi na ww. czynności wstępne, nie nastąpi to „niezwłocznie” – zatem od-
miennie niż tego wymaga art. 187 k.k.w. Analogicznie SN odczytał ww. przepisy 
w kwestii rozkładania należności na raty. Jest to w świetle zasady, iż własność 
przepadku przechodzi na Skarb Państwa z chwilą uprawomocnienia się orze-
czenia o nim, a wszelkie dalsze czynności mają w stosunku do tego zdarzenia 
charakter wtórny, rozumowanie jaskrawo błędne. 

Wąskie postrzeganie „odpowiedniości” stosowania wskazanych w art. 206 
§ 3 k.k.w. przepisów doprowadziło zatem SN do konkluzji, że primo omawianą 
kwotę pieniężną można rozłożyć na raty oraz secondo, że decyzje w tym przed-
miocie podejmuje sąd – co wynika wprost z art. 49-51 k.k.w. SN wykluczył 
zatem jednoznacznie możliwość rozciągnięcia „odpowiedniości” także na or-
gan prowadzący te czynności. Dostrzeżono tu – jedynie ostatecznie – rolę dla 
urzędu skarbowego i jego czynności egzekucyjnych (do których prowadzenia 
ogranicza się zdaniem SN kompetencja tego organu w postępowaniu wyko-
nawczym). W przypadku egzekwowania obowiązku uiszczenia kwoty stanowią-
cej równowartość przedmiotów lub korzyści podlegających przepadkowi ma 
więc dojść do swoistego podziału kompetencji pomiędzy sąd wykonawczy oraz 
urząd skarbowy (ze zdecydowanym wskazaniem na sąd, który wykonuje czyn-
ności powierzone wprost przez ustawę – art. 187, art. 206 § 1 oraz art. 49-51 
w zw. z art. 206 § 2 i 3 k.k.w.). Pozostałe czynności – tj. ściśle egzekucyjne – 
przeprowadzane są przez urząd skarbowy (art. 27 k.k.w.). Takie ujęcie – zgodnie 
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z wcześniejszymi uwagami – może godzić w prawa skazanego-dłużnika Skarbu 
Państwa, a już ponad wszelką wątpliwość nie czyni zadość wymogom ekono-
miki procesowej.

Generalnie według SN rola urzędu skarbowego zaczyna się wtedy, gdy ska-
zany nie uiści ciążących na nim należności dobrowolnie, przy czym zgodzić się 
wypada, iż taki podział właściwości (między sąd i inne organy) nie jest w postę-
powaniu wykonawczym niczym niezwykłym. Niemniej wskazany w uchwale na 
to przykład – art. 44 k.k.w. w zw. z art. 25 § 1 k.k.w. – wydaje się mało szczęśliwy 
i symptomatyczny w niniejszych rozważaniach (trudno uznać za systemowo 
adekwatny tryb egzekucji cywilnej, nadzorowanej przez sądy i niezależnej od 
nich egzekucji administracyjnej – poza tym, że są to formy przymusowego wy-
konania prawomocnego orzeczenia sądu). Warto także zaznaczyć, że przepisy 
dopuszczają również sytuacje zgoła przeciwne40, co powoduje, że trudno które-
kolwiek z ww. ujęć uniwersalizować. 

Jako ostateczne argumenty na poparcie swego stanowiska przywołuje SN 
ponownie względy o charakterze systemowym. Istota egzekucji sprowadza się 
do przymusowego wykonania orzeczenia, którego skazany z własnej woli wy-
konać nie zamierza. Podobnie zatem, jak w wypadku grzywny, dopiero w wy-
padku barku uiszczenia należności w wyznaczonym terminie, kieruje się ją do 
egzekucji (art. 25 § 1 k.k.w.)41. SN nie dostrzegł istotnych przesłanek dla od-
miennego traktowania kompetencji przewidzianych w art. 206 § 2 k.k.w. (choć-
by wskazanych we wcześniejszych uwagach na gruncie Ordynacji podatkowej 
i Upea.), które to kompetencje należeć muszą jego zdaniem do sądów. SN pod-
kreślił również, że pojawienie się w toku postępowania egzekucyjnego potrzeby 
rozstrzygnięcia określonych kwestii przez sąd, nie musi oznaczać dysfunkcjo-
nalności tego postępowania, czym jednak – zapewne wbrew własnym inten-
cjom – wyraził także brak pewności, że zawsze tak będzie. Zdaniem SN, gdyby 
przyjąć, że decyzję w przedmiocie rat i umorzeń podejmuje urząd skarbowy, 
byłaby ona zaskarżalna do organu nadzoru (art. 17 § 1 ustawy o postępowaniu 
egzekucyjnym w administracji w zw. z art. 23 § 2 i 4 pkt 1 oraz art. 54 § 1 i 5 tej 
ustawy), z ewentualną możliwością uruchomienia kontroli sądowoadministra-
cyjnej (art. 3 § 2 pkt 3, art. 52 § 1, art. 132 i art. 73 § 1 ustawy z dnia 30 sierp-
nia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Dz.U. 
Nr 153, poz. 1270, z późn. zm.), co oznaczałoby, że skazany byłby pozbawiony 
drogi sądowego postępowania odwoławczego, takiego jak w wypadku sądo-
wych decyzji podejmowanych w toku postępowania wykonawczego. Za takim 
zróżnicowaniem nie przemawiają zdaniem SN żadne racje o charakterze prag-
matycznym. Także jednak z powyższymi argumentami nie sposób się zgodzić, 
gdyż właśnie pragmatyka, w tym dbałość o zabezpieczenie praw skazanego-

40 Zob.: Przesłanki samodzielnego prowadzenia przez organy administracji czynności postępowania wykonawczego 
w zakresie orzeczonego środka karnego zakazu prowadzenia pojazdów, [w:] K.A. Politowicz, op. cit.
41 Podobnie na gruncie k.k.s. T. Grzegorczyk, Kodeks karny skarbowy. Komentarz, LEX, 2009, wyd. IV.
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-dłużnika i prawidłowy przebieg zaspokojenia wierzytelności Skarbu Państwa, 
nakazuje postępowanie przeciwne. Ingerowanie sądu w tryb czynności urzędu 
skarbowego może wielokrotnie niemal uniemożliwiać osiąganie celów, którym 
służyło powołanie tej instytucji w poczet organów postępowania wykonawcze-
go. Natomiast system gwarancji przyjęty w postępowaniu administracyjnym jest 
nie tylko równorzędny, ale nawet pełniejszy niż dostępny skazanemu na gruncie 
k.k.w., gdzie dominacja sądu nad skazanym jest również przytłaczająca. 

Wnioski końcowe

Analiza „systemowa” przeprowadzona przez SN, ograniczająca się do kilku 
jedynie przepisów, głównie k.k.w., nie była miarodajna dla tak szerokiego i wie-
lopłaszczyznowego problemu, jak kwestia powołana w tytule niniejszego arty-
kułu. System przepisów prawa wchodzących w orbitę takich dywagacji powi-
nien zdecydowanie zawierać odniesienia także do k.k.s., Ordynacji podatkowej, 
a nawet k.p.a., co w uchwale pominięto. Na podstawie wszystkich przedstawio-
nych powyżej wniosków cząstkowych można dojść – dbając właśnie o syste-
mową spójność – jedynie do konkluzji, że przepisy art. 206 § 1 i 2 mając odpo-
wiednie zastosowanie do wykonania orzeczenia o przepadku kwoty pieniężnej, 
stanowiącej równowartość przedmiotów lub odniesionej korzyści majątkowej, 
opierają się na „odpowiedniości” ich stosowania, polegającej m.in. na tym, że 
w ich treści, jak również treści przepisów, do których te odsyłają, należy zastą-
pić oznaczenie organu właściwego „sąd” organem wykonującym uprawnienia 
właścicielskie Skarbu Państwa – którym jest urząd skarbowy. Podobnie ma się 
rzecz w przypadku zamiany „kosztów i kary pieniężnej” na kwotę orzeczoną 
tytułem przepadku (czy to jako korzyść, czy jej pieniężna równowartość). Takie 
odpowiednie stosowanie ma także ten walor, że przesuwając wykonanie środka 
karnego w całości na płaszczyznę postępowania administracyjnego, przepisy 
k.k.w. nadal posiadają moc modyfikowania niektórych z zasad dochodzenia na-
leżności Skarbu Państwa, w tym ograniczają swobodę naczelnika urzędu skar-
bowego w określaniu terminów odroczenia wykonania tych należności albo 
rozłożenia ich na raty – których okres realizacji nie może przekroczyć 1 roku. 

Norma zawarta w art. 206 § 3 k.k.w. jest zatem kierowana wprost do urzędów 
skarbowych, jako organów postępowania wykonawczego wyłącznie właściwych 
do wykonywania orzeczeń o przepadku, podejmowania decyzji w przedmio-
cie rozłożenia na raty i umarzania kwoty pieniężnej stanowiącej równowartość 
orzeczonego przepadku. Dochodzi zatem do recypowania określonych w tym 
przepisie czynności przez organ właściwy z mocy art. 27 i 187 k.k.w. Poglądy 
takie są szeroko prezentowane także w doktrynie42.

42 M. Siwek, Glosa do uchwały SN z dnia 24 maja 2007r., I KZP 12/07, WPP. 2007/4/101, Z. Hołda, K. 
Postulski, Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, LEX / Arche, 2008.
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Warto również zauważyć, że linia przedstawiona w analizowanej powy-
żej uchwale nie bierze pod uwagę ważkiej okoliczności, takiej mianowicie, że 
związanie administracyjnego pionu organów uczestniczących w postępowa-
niach wykonawczych orzeczeniami karnymi nie ma charakteru bezwzględne-
go i ogranicza się do konkretnych okoliczności związanych ze stwierdzeniem 
winy i wymiarem kary (środka karnego). W pozostałym zakresie administracja 
działa co do zasady w oparciu o inne instrumenty i służąc innym celom, niż 
sądy powszechne. Jeszcze bardziej ograniczona jest wobec niej moc zapatrywań 
prawnych sądów, w tym również SN. Uchwała Sądu Najwyższego, zawierająca 
nową ocenę prawa, wyraża jedynie pewien niewiążący pogląd, który – z uwagi 
na autorytet Sądu Najwyższego – może być respektowany przy rozpatrywa-
niu konkretnych spraw, niemniej nie może być podstawą np. żądania stwier-
dzenia nieważności decyzji, gdyż jego nieuwzględnienie nie ma cechy rażącego 
naruszenia prawa w rozumieniu art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a.43. Zatem pojawienie 
się w obiegu niniejszym komentowanej i tak szeroko krytykowanej uchwały, 
nie zmieniło zasadniczo sytuacji podmiotów operujących w postępowaniu 
wykonawczym w zakresie przepadku należności pieniężnych, nie ułatwiło im 
pracy. Co więcej, nadal aktualne jest ryzyko dwutorowego orzekania i dublo-
wania ról sądów i urzędów skarbowych, działających w pełnym przekonaniu 
o swojej, w zakresie orzekania o ratach i umorzeniach, właściwości. Przy czym 
warto zauważyć, że w obowiązującym stanie prawnym, w zasadzie stosowa-
nie obu trybów decyzyjnych skutkować będzie wydaniem ważnych rozstrzyg-
nięć, a kwestią odrębnego, niełatwego postępowania byłoby rozstrzyganie o ich 
pierwszeństwie, zwłaszcza gdyby były ze sobą sprzeczne. Sytuacji takiej dałoby 
się uniknąć, gdyby SN, ze względu na swoją moc wpływania na orzecznictwo 
sądów powszechnych, przyjął i uznał za zasadę prawną uchwałę o przeciwnych 
do tej z 24 maja 2007 r. założeniach. Jest to przy tym oczekiwanie po wielokroć 
uzasadnione argumentami jurydycznymi, celowościowymi i ekonomicznymi. 
Niestety nadzieje na to autora pozostały nadal niezrealizowane w odniesieniu 
do sprawy o sygn. I KZP 16/12.

43 Tak: wyrok NSA z dnia 21 grudnia 1994 r., sygn. III SA 640/94, POP 1996/3/109.
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THE ROLE OF TAX OFFICE IN CONDUCTING
THE PUNITIVE ACTION OF ASSET FORFEITURE

Abstract

Few years ago appeared a problem with execution of  forfeiture of  pecuniary values for 
public treasure which is one among the penal measures in penal code. It accordings to practical 
use of  regulations of  penal executing code, that does not orders clear enough, which authority 
is actually correct to use art. 49 of  penal executing code – in that matter, by the delegation 
of  art. 206 par. 3. In jurisdiction of  supreme court appeared an opinion, that part payment 
of  the penal measure and so delay of  it’s execution are the competences of  the courts. That 
opinion were repeated in sentences for a few times. However there are some critics of  that 
point o view, perceiving a revenue office as the only correct authority to realize it. Author 
supports the opposition for the supreme court basing on systemic and functional arguments 
and wide analysis of  fiscal law regulations used by fiscal administration. Author also tries 
to characterize mentioned penal measure, which seems for him to be similar to the public 
pecuniary obligations.
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URATOWAĆ
WIELU MŁODYCH LUDZI

Założenia i etapy wdrażania programu resocjalizacyjnego 
„Nowa Droga”

W tradycji judaizmu znalazło się piękne i prawdziwe zdanie, którego mo-
glibyśmy użyć opisując sens programu „Nowa Droga”. Zdanie to brzmi na-
stępująco: „Jeśli człowiek niszczy jedno życie, to jest tak, jak gdyby zniszczył 
cały świat. A jeśli człowiek ratuje jedno życie, to jest tak, jak gdyby uratował 
cały świat”. 

Każda metoda, która próbuje ratować człowieka, zwłaszcza młodego, wcho-
dzącego w konflikt z prawem, jest dziś bezcenna. Współczesna kultura stwarza 
młodym ludziom wiele okazji do zejścia na „złe drogi”, rzadko proponując 
„nową drogę”, jako alternatywę dla dotychczasowego stylu życia. 

Polska „Nowa Droga” odwołuje się do holenderskich doświadczeń organi-
zacji „Oikoten” (Dom) oraz francuskich stowarzyszenia „Seuil” (Próg), podej-
mowanych wobec nieletnich przestępców lub młodzieży zagrożonej kryminolo-
gicznie. Uczestnicy wspomnianych projektów biorą udział w forsownym marszu, 
przez okres od 1 do 3 miesięcy, w towarzystwie opiekunów („jeden na jeden”), 
przemierzając głównie Szlak Św. Jakuba w północnej Hiszpanii. Eksperyment 
trwa od ponad 10 lat i przynosi zadziwiająco sensowne efekty. W przypadku mo-
delu holenderskiego 80% młodych kończy marsz pomyślnie, a jedynie 20% po-
wraca na drogę przestępczości. We Francji procent młodzieży, która nie wraca do 
przestępczości wynosi także blisko 80%. Polski model powstał przy konsultacji 
z francuskim „Progiem” i zyskał z tej strony pozytywne rekomendacje. 

„Nowa Droga” stawia przed młodym człowiekiem wyzwanie, miesiąc pie-
szej wędrówki, w towarzystwie swoistego cicerone, doświadczonego wychowaw-
cy i opiekuna, z szansą na rozpoczęcie nowego życia. Jak w każdej metodzie 
innowacyjnej, jako twórcy i realizatorzy pomysłu, liczymy się z ryzykiem. Nie-
mniej przekonani jesteśmy, że obecne modele resocjalizacji i integracji młodo-
cianych przestępców, wymagają nowego impulsu oraz uzupełnienia o oddziały-
wanie człowiek – człowiek. 
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Program „Nowa Droga” realizowany jest przez Lubelskie Stowarzyszenie 
POSTIS, we współpracy z Lubelskim Aresztem Śledczym, Lubelskim Powiato-
wym Urzędem Pracy w Lublinie oraz Polskim Towarzystwem Ekonomicznym 
Zakładem Szkolenia i Doradztwa Ekonomicznego w Lublinie. Uzyskał on pa-
tronat Ministra Sprawiedliwości, Jarosława Gowina, Marszałka Województwa 
Lubelskiego, Krzysztofa Hetmana oraz Metropolity Lubelskiego, Arcybiskupa 
Stanisława Budzika.

Środki na jego realizację pochodzą z Europejskiego Funduszu Społeczne-
go w ramach projektu innowacyjnego pt. „Nowa droga – innowacyjny model 
współpracy z przedsiębiorcami w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej 
młodocianych więźniów”. Projekt rozpoczął się w roku 2012, a jego zakoń-
czenie planuje się na 2015 rok. Obecnie prowadzone są prace eksperckie nad 
przygotowaniem kompletu publikacji programu „Nowa Droga”, w tym: mo-
delu współpracy, modelu i schematu postępowania Nowa Droga, programu 
szkolenia dla opiekunów wyprawy, programu szkolenia dla pracowników zaan-
gażowanych w realizację modelu oraz podręcznika dla pracodawców. W roku 
2013 model będzie testowany i wdrażany w grupie 10 więźniów, wytypowanych 
przez Areszt Śledczy w Lublinie.

W kolejnych edycjach programu założono, że będzie się samofinansował. 
Środki i fundusze pochodzą z różnych źródeł instytucjonalnych, przeznacza-
nych na podejmowanie działań na rzecz osób wykluczonych społecznie. Jego 
realizacja wymaga skoordynowania działań wielu instytucji, podległych różnym 
ministerstwom oraz nawiązania współpracy z przedsiębiorcami.

Program ma na celu poprawę sytuacji osób osadzonych i ułatwienie im wej-
ścia na rynek pracy po opuszczeniu zakładów karnych. Jego odbiorcami mogą 
być wyłącznie osoby skazane do 24 roku życia, opuszczające zakłady karne lub 
wobec których sąd penitencjarny zdecydował o warunkowym przedterminowym 
zwolnieniu z odbycia reszty kary. Działania podjęte w jego ramach zmierzają do 
zmiany postaw życiowych młodych więźniów i ich aktywizację zawodową. Stwa-
rzają szansę na przełamywanie barier związanych z zatrudnianiem osób karanych.

Został on opracowany, jako dwuletni model składający się z trzech głów-
nych etapów. Etap przygotowawczy, trwający pięć miesięcy, obejmuje działania 
prowadzone na terenie aresztu śledczego i zakładu karnego. 

Etap właściwy stanowi miesięczna wyprawa skazanego, turystycznymi szla-
kami św. Jakuba, z odpowiednio przeszkolonym opiekunem. Relacje z przebie-
gu wyprawy zostaną udokumentowane na filmach video oraz w ,,pamiętnikach”, 
a stanowią one podstawę przygotowania uczestników kolejnych edycji programu. 

W trzecim etapie programu uczestników przygotowuje się pod kątem funk-
cjonowania zawodowego. Po uprzedniej diagnozie uczestnik bierze udział 
w miesięcznym kursie zawodowym, odbywa 5-miesięczną praktykę zawodową 
oraz podejmuje zatrudnienie na okres roku u przedsiębiorcy, w ramach zatrud-
nienia wspieranego, współfinansowanego przez urząd pracy.
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Etap przygotowawczy – praca ze skazanym w zakładzie 
karnym lub areszcie śledczym 

Rekrutacja do programu w świetle możliwości uzyskania warunko-
wego zwolnienia

Instytucja warunkowego zwolnienia oraz podstawowe przesłanki jego sto-
sowania określone zostały w art. 77 § 1 k.k. i art. 155 § 1 i 2 k.k.w. Dopuszcza 
się rezygnację z wykonania pozostałej części kary pozbawienia wolności wobec 
osoby osadzonej na okres próby (art. 160 k.k.w.).

Założono, że diagnoza osoby osadzonej, jako potencjalnego uczestnika 
programu, powinna dawać podstawę do sformułowania pozytywnej prognozy 
kryminologicznej. W jej ramach istotne jest określenie postawy osoby skazanej 
(względnie trwały stosunek do porządku prawnego), jej właściwości i warunki 
osobiste (wiek, stan zdrowia, poziom rozwoju intelektualnego, temperament, 
zdolności do samokrytyki, wrażliwość sumienia, skłonności do nałogów, śro-
dowisko życia i odbywania kary pozbawienia wolności), charakteru popełnio-
nego przez nią przestępstwa, jej zachowanie po popełnieniu przestępstwa oraz 
w czasie odbywania przez nią kary pozbawienia wolności. 

Formalnie ustawodawca (art. 78-79 k.k.) nie eksponuje żadnej z przesłanek. 
Uznano jednak, że najważniejsze znaczenie ma tutaj zachowanie skazanego 
w czasie odbywania przez niego kary pozbawienia wolności.

Uczestnikiem programu może być osoba skazana na karę pozbawienia wol-
ności, która odbyła co najmniej połowę kary. Jednak skazanego z art. 64 § 1 k.k. 
można warunkowo zwolnić po odbyciu dwóch trzecich (2/3) kary, natomiast 
określonego w art. 64 § 2 k.k. po odbyciu trzech czwartych (3/4) kary. Skaza-
nego na karę 25 lat pozbawienia wolności można warunkowo zwolnić dopiero 
po 15 latach, a skazanego na karę dożywotniego pozbawienia wolności po 25 
latach odbywania kary. W szczególnie uzasadnionych wypadkach sąd wymierza-
jący karę pozbawienia wolności może wyznaczyć surowsze ograniczenia niż te 
przewidziane w art. 78 k.k. (art. 77 § 2 k.k.). 

Zasady stosowania przesłanek formalnych warunkowego zwolnienia do 
sumy kar pozbawienia wolności reguluje przepis art. 79 § 1, 2 i 3 k.k. Przepis 
art. 79 § 1 k.k. mówi o karach pozbawienia wolności, które skazany ma od-
być kolejno, co oznacza, że na sumę tę składają się wyłącznie prawomocnie 
orzeczone kary pozbawienia wolności włącznie z tą, którą skazany aktualnie 
odbywa pod warunkiem, że pomiędzy wykonaniem jednej a wprowadzeniem 
następnej do wykonania nie ma przerwy. Skazanego można, niezależnie od wa-
runków określonych w art. 78 § 1 i 2 k.k., zwolnić warunkowo po odbyciu 15 
lat pozbawienia wolności. 

W czasie warunkowego zwolnienia czas pozostały do odbycia kary stanowi 
okres próby. Nie może być on krótszy niż 2 lata, ani dłuższy niż 5 lat. W przy-
padku, gdy osoba jest skazana w myśl art. 64 § 2 k.k., okres próby nie może być 
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krótszy niż 3 lata. Natomiast jeśli warunkowe zwolnienie dotyczy skazanego 
na karę 25 lat pozbawienia wolności lub dożywotniego pozbawienia wolności, 
okres próby wynosi 10 lat.

Zgodnie z przepisami Kodeksu karnego wykonawczego, warunkowe zwol-
nienie traktowane jest jako instytucja uprzywilejowanego warunkowego zwol-
nienia z odbycia reszty kary pozbawienia wolności (art. 155 k.k.w.). W myśl 
art. 155 k.k.w. łączne występowanie czterech przesłanek umożliwia warunkowe 
zwolnienie skazanego z odbywania reszty kary, bez ograniczeń wynikających 
z art. 78 k.k. i art. 79 k.k. Skazany powinien korzystać z przerwy w wykonywa-
niu kary pozbawienia wolności przez co najmniej rok i odbyć uprzednio co naj-
mniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności. Czas orzeczonej kary (sumy kar) 
nie może przekroczyć 3 lat i muszą istnieć materialne przesłanki warunkowego 
zwolnienia z art. 77 k.k.

Sąd penitencjarny może odwołać warunkowe zwolnienie (art. 160 § 1 k.k.w.), 
jeśli osoba poddana próbie popełniła przestępstwo umyślne, za które prawo-
mocnie orzeczono karę pozbawienia wolności, gdy uchyla się ona od wyko-
nywania obowiązków, o których mowa w art. 159 § 2 k.k.w., lub od dozoru, 
wykonywania nałożonych obowiązków, lub orzeczonych środków karnych, lub 
w okresie próby rażąco naruszyła porządek prawny. Kolejne przesłanki od-
wołania warunkowego zwolnienia zawarto w § 2 tego samego artykułu. Na 
niekorzyść skazanego działa popełnienie przez niego przestępstwa z użyciem 
przemocy lub groźby bezprawnej wobec osoby najbliższej lub innej osoby ma-
łoletniej, zamieszkującej z nim, rażące naruszenie porządku prawnego, ponow-
ne użycie przemocy lub groźby bezprawnej wobec osoby najbliższej lub innej 
osoby małoletniej zamieszkującej wspólnie ze sprawcą. 

Sąd odwołuje warunkowe zwolnienie, jeżeli okoliczności, o których mowa 
w § 1 zaistnieją po udzieleniu skazanemu pisemnego upomnienia przez sądo-
wego kuratora zawodowego (art. 160 § 4 k.k.w.). W wyjątkowych przypadkach 
sąd może jednak odstąpić od odwołania warunkowego zwolnienia (poza sytua-
cją określoną w § 1 pkt 1) (art. 160 § 5 k.k.w.). 

Sposób rekrutacji i selekcji osadzonych w trakcie odbywania kary 
pozbawienia wolności 
Program „Nowa Droga” jest adresowany do osób poniżej 24 roku życia, 

odbywających karę pozbawienia wolności po raz pierwszy i w systemie pro-
gramowanego oddziaływania. Istnieje duże prawdopodobieństwo postawienia 
im pozytywnej prognozy społeczno-kryminologicznej (na podstawie diagnozy 
psychologicznej, uwzględniającej profil osobowości, zasoby i podatność na od-
działywania resocjalizacyjne). 

Każdy uczestnik programu powinien zostać szczegółowo zapoznany z jego 
zasadami i etapami jego realizacji. Program nie jest przeznaczony dla osób 
uzależnionych od alkoholu lub innych środków psychoaktywnych oraz z anty-
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społecznymi zaburzeniami osobowości. Dopuszczalny jest udział osób uzależ-
nionych od alkoholu, po odbytej terapii odwykowej, które uzyskały pozytyw-
ną ocenę jej efektów. Docelową grupę odbiorców stanowią osoby, u których 
stwierdzono negatywne działanie środowiska rówieśniczego oraz deficyty w za-
kresie pozytywnych wzorców społecznych, wykształcenia lub/i pracy, motywa-
cji i aspiracji do podjęcia stałej pracy itp.

Do Projektu rekrutowane będą osoby młodociane, którym do warunkowe-
go przedterminowego zwolnienia pozostało mniej niż pół roku oraz osoby do 
24 roku życia, karane po raz pierwszy. Informację o możliwości udziału w pro-
gramie przekazuje wychowawca. Skazanych, którym do warunkowego przed-
terminowego zwolnienia pozostało więcej niż pół roku, informuje psycholog, 
przeprowadzający badania psychologiczno-penitencjarne. Natomiast skaza-
nym, którzy kończą odbywanie kary pozbawienia wolności, to sądowy kurator 
zawodowy proponuje uczestnictwo w programie (art. 164 k.k.w.).

Przygotowanie psychologiczne, wychowawcze i fizyczne 
uczestników programu

Indywidualny Program Oddziaływań (IPO) jako forma przygotowania osa-
dzonego do programu

Na etapie przygotowawczym programu (od 2 do 5 m-cy) zostaje opracowa-
ny indywidualny plan działań wobec każdego uczestnika, w którym określa się 
poszczególne zadania oraz czas ich realizacji. 

Ważnym elementem przygotowania uczestników do udziału w programie 
„Nowa Droga” są działania podjęte w ZK w ramach Indywidualnego Pro-
gramu Oddziaływań (IPO), który polega na opracowaniu i wdrożeniu tech-
nik diagnostycznych, określeniu indywidualnych celów i wyłonieniu zadań do 
pracy ze skazanym. Zakłada się, że praca z osadzonymi odbywać się będzie 
przy zastosowaniu różnorodnych metod resocjalizacyjnych, takich jak: metoda 
wpływu osobistego, wpływu sytuacyjnego i kulturowego, wpływu grupy, roz-
mowa motywująca, krótka interwencja, metody indywidualnej pracy z doradcą 
zawodowym oraz metody kontroli wychowawczej i psychologicznej.

Osobami, które bezpośrednio odpowiadają za realizację IPO są: wychowaw-
ca wspierający i psycholog. Do ich obowiązków należą:

a) koordynowanie procesem resocjalizacyjnym;
b) zdiagnozowanie sytuacji rodzinnej i problemów osobowych, które spo-

wodowały osadzenie w jednostce penitencjarnej;
c) nawiązanie kontaktu z rodziną bądź opiekunami wyprawy w celu zwięk-

szenia motywacji skazanego do udziału w programie;
d) objęcie uczestnika szczególną opieką i wsparciem w okresie przygoto-

wawczym,
e) rozpoznanie sytuacji zdrowotnej skazanego oraz jego potrzeb pod kątem 

udziału w programie;
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f) współpraca z osobami zaangażowanymi w program, tj. psychologiem, 
kuratorem sądowym, opiekunem wyprawy, przedsiębiorcą oraz przedstawicie-
lami instytucji wspierającymi proces readaptacji skazanych. 

Przygotowanie fizyczne uczestników programu „Nowa Droga”

W przygotowaniu uczestników programu istotne jest ich usprawnianie fi-
zyczne w czasie ich pobytu w ZK. Będą oni przecież pieszo pokonywali ponad 
800 km. 

W zależności od bazy jaką dysponuje jednostka penitencjarna możliwe są 
różnorodne formy pracy nad kondycją fizyczną skazanego. Najprostszą dostęp-
ną (chociaż mało efektywną) formą zwiększania ich aktywności jest codzienne 
uczestnictwo w spacerze. 

Osadzeni mogą brać udział w zajęciach z zakresu kultury fizycznej i sportu 
we współpracy z innymi podmiotami (art. 38 § 1 k.k.w.) lub zlecić w całości ich 
realizację wyspecjalizowanym podmiotom. Zajęcia powinny być dostosowane 
do potrzeb uczestników. Organizuje się je w: świetlicach, halach sportowych, 
salach sportowych, na boiskach, na placach spacerowych, w innych pomieszcze-
niach zakładu karnego przystosowanych do tego celu oraz w obiektach spor-
towych, poza zakładem karnym. Urządzenia wykorzystywane do prowadzenia 
zajęć z zakresu kultury fizycznej i sportu nie mogą zagrażać zdrowiu i życiu 
osób z nich korzystających. Muszą być sprawne oraz posiadać aktualny atest. 

Szczególną uwagę zwraca się na prowadzenie ćwiczeń ogólnorozwojowych, 
gier zespołowych oraz zajęć rekreacyjno-ruchowych. Nie zezwala się osadzo-
nym uprawiania sportów walki oraz stosowania środków sztucznie wspomaga-
jących rozwój tkanki mięśniowej. 

Model współpracy instytucji w ramach programu

Jednym z podstawowych celów projektu „Nowa droga – innowacyjny model 
współpracy z przedsiębiorcami w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej 
młodocianych więźniów” jest zwiększenie efektywności współpracy publicz-
nych i niepublicznych instytucji rynku pracy z instytucjami pomocy i integra-
cji społecznej oraz przedsiębiorcami, w zakresie ułatwiania młodym więźniom 
opuszczającym zakłady karne wejście na rynek pracy. W związku z tym koniecz-
ne jest wypracowanie modelu współpracy tych instytucji i powstanie do życia 
Zespołu Międzysektorowego. 

W ramach prac eksperckich został opracowany model współpracy, opar-
ty o działania Zespołu Międzysektorowego ds. Reintegracji Zawodowo-Spo-
łecznej Młodocianych Osób Opuszczających Zakłady Karne i Areszty Śledcze. 
Sformułowano następujące jego cele: 

a) pomoc skazanym, opuszczającym zakłady karne lub areszty śledcze i ich 
rodzinom, w przezwyciężeniu pojawiających się problemów;

b) efektywne podejmowanie działań pomocowych i interwencyjnych w mo-
mencie zaistniałego problemu;
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c) współdziałanie z innymi podmiotami przy rozwiązywaniu problemów;
d) rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach 

udzielenia pomocy w środowisku lokalnym. 

Zespół Międzysektorowy będzie liczył maksymalnie 14 osób. W jego skład 
będą wchodzili przedstawiciele PCPR, MOPS, OPS, PUP, NGO oraz różnych 
przedsiębiorstw. Do współpracy mogą zostać zaproszeni przedstawiciele za-
kładów karnych lub aresztów śledczych, kuratorów sądowych, sędziów i inni 
specjaliści. Zaleca się, aby funkcję Przewodniczącego Zespołu pełniła osoba 
będąca specjalistą w zakresie pracy z młodymi więźniami lub lider działań spo-
łecznych w lokalnym środowisku.

Członkowie zespołu zostaną wyznaczeni w drodze porozumień zawartych 
między powiatem a podmiotami działającymi na rzecz osób wykluczonych spo-
łecznie. Będą spotykali się oni w celu określenia sposobu realizacji założonych 
działań, w oparciu o zasoby osobiste i społeczne osób osadzonych. W ramach 
obowiązków służbowych i zawodowych będą oni dokonywali diagnozy prob-
lemu i ustalenia strategii pomocowych, podziału ról, oceny i weryfikacji do-
tychczasowych działań oraz prowadzili dokumentację pracy. Zespół pracuje na 
terenie powiatowego centrum pomocy rodzinie (PCPR), a środki na jego dzia-
łalność pochodzą ze środków własnych powiatu.

Zadaniem Zespołu będzie integrowanie i koordynowanie realizacji zadań 
wynikających z projektu „Nowa Droga”, w szczególności poprzez: 

a) kierowanie kandydatów do projektu; 
b) dokonywanie bieżącej analizy potrzeb skazanych, opuszczających ZK 

i AŚ, w kontekście ich udziału w poszczególnych etapach programu;
c) pogłębienie diagnozy poszczególnych obszarów problemowych uczest-

ników programu; 
d) konstruowanie indywidualnego planu pomocy dla skazanych oraz jego 

wspólna realizacja (z uwzględnieniem ram czasowych);
e) rozwiązywanie bieżących problemów na każdym etapie programu;
f) wymianę posiadanych informacji z innymi podmiotami zaangażowanymi 

w program;
g) przedstawianie wniosków, propozycji, opinii oraz badanie zagrożeń 

w zakresie realizacji projektu „Nowa Droga”.

Etap drugi – wyprawa skazanego z opiekunem wyprawy

Zagadnienia organizacyjne i finansowe wyprawy

Etap wyprawy zostanie sfinansowany z środków Funduszu Pomocy Po-
krzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, określonego w Rozporządze-
niu Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie Funduszu Po-
mocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej (Dz.U. poz. 49). Środ-
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ki finansowe pochodzić będą w szczególności z 10% potrąceń z wynagrodzenia 
przysługującego skazanym za pracę (zatrudnionych w formie umowy o pracę, 
umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy o pracę nakładczą lub na innej pod-
stawie prawnej). Środki te, w formie dotacji, są przeznaczane na działalność 
stowarzyszeń, fundacji, organizacji, instytucji, kościołów oraz innych związków 
wyznaniowych, których celem jest m.in. świadczenie pomocy postpenitencjar-
nej osobom zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych. 

W związku z tym istnieje potrzeba podjęcia rozmów z Ministerstwem Spra-
wiedliwości na temat przeznaczenia części pieniędzy dla stowarzyszeń i innych 
podmiotów określonych w § 1 pkt 3 ww. RMS na realizację modelu „Nowa 
Droga”, w części dotyczącej organizacji wyprawy. Ministerstwo mogłoby pro-
ponować tym podmiotom – w formie ogłoszonego konkursu – środki finan-
sowe na organizację wyprawy dla konkretnej liczby skazanych. Z wyliczeń eks-
pertów wynika, że średni koszt wyprawy na jednego skazanego wyniósłby ok. 
22.000 zł. Kwota ta przeznaczona byłaby na szkolenie opiekunów wyprawy, 
7-dniowy obóz przygotowawczy dla skazanych oraz samą wyprawę. 

Zakłada się, że powiat będzie współpracował ze stowarzyszeniem, fundacją 
czy instytucją kościelną, która pozyska środki finansowe z Ministerstwa Spra-
wiedliwości na realizację wyprawy w programie „Nowa Droga”. Podmiot dys-
ponujący środkami na wyprawę powinien zawrzeć umowę z innym podmiotem, 
który zabezpieczy noclegi i wyżywienie (obiadokolacja oraz suchy prowiant na 
cały następny dzień) skazanemu i jego opiekunowi w czasie całej wędrówki. 
Taka forma organizacji zwolni opiekuna z konieczności osobistego regulowania 
należności za noclegi i wyżywienie na trasie wyprawy. Będzie on posiadał przy 
sobie jedynie nieznaczną kwotę pieniędzy na doraźne potrzeby. 

Z uwagi na potrzebę ograniczenia kontaktu skazanego z innymi turysta-
mi oraz uniemożliwienie mu zakupu alkoholu, wskazane byłoby zapewnienie 
mu noclegów w parafiach (np. poprzez Caritas Polska). W sytuacji braku takiej 
możliwości noclegi powinny być organizowane w schroniskach i hostelach, któ-
re będą w stanie wypełnić powyższe warunki (np. poprzez regionalną organi-
zację turystyczną).

Wybór opiekunów wyprawy

Istotnym elementem efektywności programu „Nowa Droga” jest właściwy 
wybór opiekunów wyprawy, a następnie ich odpowiednie przeszkolenie. Utwo-
rzono w związku z tym profil kandydata na opiekuna.

Poziom wykształcenia opiekuna wyprawy ma znaczenie drugorzędne. Naji-
stotniejsze są jego osobowość, kompetencje i doświadczenie życiowe. Opiekun 
powinien być osobą przede wszystkim stabilną emocjonalnie, odpowiedzialną, 
kierującą się w życiu społecznie akceptowanym kodeksem etyczno-moralnym. 
Swoją postawą powinien dawać pozytywny przykład podopiecznemu, tworzyć 
atmosferę zaufania, sprzyjającą refleksji oraz budowaniu planów na przyszłość. 
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Powinien posiadać następujące predyspozycje osobowościowe: odpowie-
dzialność, empatyczność i asertywność, odporność na stres, umiejętność ra-
dzenia sobie w sytuacjach trudnych, ekspresyjność oraz kreatywność. Ponadto 
powinien wykazać się doświadczeniem w wolontariacie potwierdzonym refe-
rencjami oraz w pracy z młodzieżą lub osobami wykluczonymi społecznie, 
a także wiedzą z zakresu udzielania pierwszej pomocy i doświadczeniem z za-
kresu turystyki.

Przyszły opiekun wyprawy powinien łatwo nawiązywać kontakty, posiadać 
umiejętności organizacyjne, podejmowania decyzji oraz radzenia sobie w sy-
tuacjach trudnych. Powinien być osobą powyżej 26 roku życia, niekaraną, bez 
nałogów i cechującą się dobrym stanem zdrowia.

Informacje o naborze opiekunów przedstawiciel CIS przekaże do właści-
wych służb, instytucji i organizacji pozarządowych. Za proces rekrutacyjny oraz 
szkolenie opiekunów odpowiada Komisja Rekrutacyjna, powołana przez kie-
rownika/dyrektora centrum integracji społecznej (CIS). 

Proces rekrutacji i selekcji opiekunów wyprawy przebiega etapowo. 
1. Rekrutacja – nabór kandydatów.
Ogłoszenie rekrutacyjne powinno zawierać: nazwę projektu oraz stanowi-

sko, cel stanowiska, główne zadania oraz kompetencje, potwierdzone referen-
cjami/zaświadczeniami, a także informację o konieczności przesłania: oświad-
czenia o niekaralności, stanie zdrowia, referencji/rekomendacji, zgody na prze-
twarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych 
z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) do 
celów rekrutacji. 

Ogłoszenia zostaną zamieszczone na portalach internetowych poświęco-
nych pracy, ale również portalach specjalistycznych, typu www.ngo.pl, w prasie 
lokalnej i parafialnej. Osoba reprezentująca CIS przekazuje je do: OPS, PUP, 
PCPR oraz organizacji pozarządowych, realizujących zadania statutowe, skiero-
wane do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

2. Selekcja kandydatów na opiekunów.
Wyboru kandydatów dokonuje się w oparciu o: analizę dokumentów apli-

kacyjnych (CV), pod kątem kluczowych wymagań oraz ocenę referencji i re-
komendacji. Selekcja powinna zostać dokonana na podstawie oceny formalnej 
oraz merytorycznej nadesłanych dokumentów. 

Z kandydatami powinny zostać przeprowadzone dwie rozmowy kwalifikacyj-
ne. Pierwsza wstępna, mająca na celu poznanie kandydata na podstawie pytań 
otwartych typu: Proszę powiedzieć coś o sobie, Dlaczego powinniśmy zainteresować się Pani/
Pana kandydaturą na stanowisko opiekuna wyprawy? itp. oraz określenie jego motywacji 
do podjęcia pracy na stanowisku opiekuna wyprawy: Dlaczego zainteresowało Panią/
Pana nasze ogłoszenie?, Co Pani/ Panu wiadomo na temat projektu „Nowa Droga”?. 

Druga rozmowa kwalifikacyjna ma na celu dokonanie pogłębionej oceny 
kandydata na zasadzie modelu STAR (situation, task, action, result). 
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Wyłonieni przez Komisję Rekrutacyjną kandydaci na opiekunów wyprawy 
zostaną skierowani na szkolenie przygotowawcze, które stanowi kolejny etap 
rekrutacji.

Szkolenie opiekunów zostanie przeprowadzone zgodnie z wytycznymi 
opracowanymi przez ekspertów programu „Nowa Droga” w podręczniku Pro-
gram szkolenia dla opiekunów wyprawy. 60-godzinny program szkoleniowy będzie 
dotyczył zagadnień z zakresu turystyki, w tym zasad bezpiecznego wędrowania 
i udzielania pierwszej pomocy oraz psychologii i pedagogiki resocjalizacyjnej, 
w kontekście specyfiki pracy ze skazanym. 

Obóz przygotowawczy przed wyprawą

Ważnym elementem przygotowania skazanego do wędrówki jest tygodnio-
wy obóz przygotowawczy. Po opuszczeniu zakładu karnego uczestnik progra-
mu „Nowa Droga” będzie przebywał w miejscu (ośrodku) wskazanym przez 
Zespół Zarządzający w konsultacji z Zespołem Międzysektorowym ds. Rein-
tegracji Zawodowo-Społecznej Młodocianych Osób Opuszczających Zakłady 
Karne i Areszty Śledcze. Na tym etapie uczestnik będzie mógł bliżej poznać 
swojego opiekuna oraz nawiązać kontakt z kuratorem sądowym, psychologiem 
i „ojcem/matką chrzestną”. 

Kierownik wyprawy omówi wszystkie sprawy organizacyjne i logistyczne 
związane z wędrówką. Uczestnik „Nowej Drogi” będzie kontynuował rozpo-
częte w zakładzie karnym przygotowanie kondycyjne do wyprawy.

Wędrówka skazanego z opiekunem trasami św. Jakuba 

Wyprawy skazanego z opiekunem, w ramach projektu „Nowa Droga”, nie 
należy traktować jak wycieczki. To nowatorska metoda pracy, opartej na in-
dywidualnym kontakcie – przez 24 godziny w ciągu miesiąca – opiekuna ze 
skazanym. W czasie wędrówki chodzi o przepracowanie postaw życiowych 
skazanego, wnikliwe poznanie jego sytuacji środowiskowej i rodzinnej. Ważne 
jest wytworzenie wizji jego nowego życia, uzasadnienie sensu realizacji norm 
społeczno-moralnych. Wędrówka stanowi okazję komentowania przez skaza-
nego dzień po dniu tego, co widzi i co czuje. Opiekun pomaga budować mu po-
czucie własnej wartości, poprzez podkreślanie sensu jego wysiłku wędrowania. 
Wyprawa to także czas odkrywania kultury i przyrody, absorpcji doznań este-
tycznych i odnajdywania przez skazanego swojego miejsca w społeczeństwie.

W trakcie wędrówki następuje konfrontacja sfery wartości, dotychczas 
przyjmowanych przez skazanego, ze światem proponowanym przez opieku-
na. Przy czym przekaz ten nie ma charakteru opresyjnego, narzucanego przez 
„władzę” (jak w przypadku zakładu karnego), ale przyjmuje formę dialogu, 
w którym jest dość czasu na całościowe spojrzenie na życie. Wspólna droga 
służy wypracowaniu sobie przez skazanego nowego projektu życia, konsulto-
wanego z opiekunem, który nie nakazuje, ale doradza, opiniuje, podpowiada, 
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dzieli się własnym doświadczeniem, inspiruje i motywuje. Ponadto, sam fakt 
pokonania pieszo kilkuset kilometrów, stanowi mocny impuls do wzmocnienia 
poczucia własnej wartości przez skazanego. „Jak dasz radę tyle przejść, to i dasz 
radę zmienić swoje życie!”. Przekonanie o sensie swojego życia jest podstawą 
kolejnych decyzji skazanego, czyli podjęciu nauki i pracy, zorientowania na inne 
niż dotychczas środowiska, jest początkiem skutecznej integracji. 

Zakłada się, że opiekun wyprawy opracuje, zgodnie z indywidualnymi po-
trzebami pracy ze skazanym, jakąś formułę nagradzania wytrwałości i postę-
pów uczestnika. Będzie wykorzystywał nabyte w trakcie szkolenia umiejętności 
i wiedzę. W rozwiązywaniu bieżących problemów będą wspierali go kierownik 
wyprawy i psycholog.

W Polsce jest wytyczonych wiele szlaków św. Jakuba. Zapoznać się z nimi 
można na stronie internetowej: http://www.camino.net.pl/drogi/wp-content/uplo-
ads/2011/08/Droga-%C5%9Bw.-Jakuba-w-Polsce-2011-Szlaki-istniejace-i-planowane.jpg

W ramach projektu „Nowa Droga” zostały opracowane dwa szlaki wę-
drówki. Pierwsza z proponowanych tras rozpoczyna swój bieg w Lublinie 
i poprzez Sandomierz, Kraków, Piekary Śląskie, Górę Świętej Anny, Opole, 
Wrocław i Legnicę dociera do Zgorzelca. Trasa ma długość ok. 840 km i zo-
stała podzielona na 30 odcinków. Druga trasa zaczyna się w Ogrodnikach na 
granicy Polsko-Litewskiej i biegnąc przez Olsztyn, Toruń, Gniezno, Poznań, 
Głogów, Jakubów, Bolesławiec również dociera do Zgorzelca. Trasa ma dłu-
gość ok. 880 km i została podzielona na 32 odcinki. Przedstawione precyzyjnie 
propozycje, stanowią jedynie inspirację i kierunek wędrowania. Mądry opiekun 
wyprawy, wiedząc, gdzie chce dotrzeć w ciągu kolejnych dni, będzie zawsze wy-
bierał drogi boczne i jak najmniej uczęszczane. Będzie on jednak dysponował 
przygotowanymi specjalnie mapkami. Pomocne mogą być dla niego również 
lokalne i regionalne wydawnictwa z opisem takich szlaków. 

W programie „Nowa Droga” założono, że skazany, po odpowiednim przy-
gotowaniu na etapie przygotowawczym, podoła trudom wędrowania. Zostały 
równocześnie opracowane rożne warianty, w których skazany zrezygnuje z wę-
drówki w trakcie jej odbywania i przewidziano rozwiązania takich sytuacji. 

Zadania Zespołu Zarządzającego 

W skład Zespołu Zarządzającego wchodzą osoby, które podejmują kluczo-
we decyzje, dotyczące wędrówki opiekuna z uczestnikiem programu. Są odpo-
wiedzialne za obszar merytoryczny, finansowy oraz monitorowanie i kontrolę 
postępów wędrówki na poszczególnych odcinkach szlaku. Są to: kierownik 
wyprawy, psycholog oraz „ojciec lub matka chrzestna”. Kierownik wyprawy 
jest odpowiedzialny za całość przedsięwzięcia. Psycholog jest dostępny w co-
dziennym kontakcie telefonicznym czy mailowym i obowiązany do osobistego 
kontaktu z opiekunem i uczestnikiem w wypadku takiej potrzeby. „Ojciec lub 
matka chrzestna” to osoba obu płci, którą uczestnik programu wybiera jeszcze 
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w zakładzie karnym, a która musi być zaakceptowana przez realizatorów pro-
gramu. Nie może być to osoba spokrewniona z nim. 

Do zadań Zespołu Zarządzającego należy:
 ▪ systematyczna współpraca na poszczególnych etapach wędrówki; 
 ▪ współpraca z opiekunem i uczestnikiem wędrówki; 
 ▪ szczegółowa znajomość trasy wędrówki, długości tras pokonywanych 

dziennie i lokalizacji miejsc noclegowych; 
 ▪ informacje na temat dostępności do służb, instytucji i placówek, które mogą 

okazać się niezbędne podczas wędrówki (gł. placówki służby zdrowia).

Do zadań kierownika wyprawy należy: 
 ▪ dokładne zapoznanie się z programem i harmonogramem wędrówki; 
 ▪ zapoznanie z regulaminem wędrówki uczestników „Nowej Drogi” i egze-

kwowanie przestrzegania go na poszczególnych etapach trasy; 
 ▪ nadzór nad warunkami realizacji programu w postaci m.in.: zaopatrzenia 

uczestników w niezbędny sprzęt pierwszej pomocy, transportu, wyżywie-
nia oraz noclegów, podsumowanie merytoryczne i ocena wędrówki. 

Do zadań psychologa należy:
 ▪ organizowanie form pomocy i wsparcia psychologicznego dla opiekuna 

i uczestnika wyprawy w zakresie problemów osobistych, w sytuacjach na-
pięć emocjonalnych oraz trudności związanych z wędrówką; 

 ▪ systematyczna współpraca z opiekunem wyprawy i uczestnikiem podczas 
pokonywania szlaku wędrówki; 

 ▪ rozwiązywanie zgłaszanych problemów i udzielanie wskazówek uczestni-
kom wyprawy; 

 ▪ wspieranie opiekuna i uczestnika wędrówki. 

Do zadań „ojca lub matki chrzestnej” należy:
▪systematyczna współpraca z uczestnikiem i kadrą realizującą program; 
▪motywowanie skazanego do przygotowania się do wędrówki; 
▪systematyczne wsparcie poprzez m.in. rozmowy ze skazanym.

Etap trzeci programu – reintegracja zawodowa i społeczna 
osoby skazanej

Rola centrum integracji społecznej w programie „Nowa Droga”

Do podstawowych zadań CIS w modelu „Nowa Droga” należą: 
 ▪ współpraca z jednostką penitencjarną podczas rekrutacji osób osadzo-

nych do programu (na etapie przygotowawczym);
 ▪ współpraca z ośrodkiem pomocy społecznej w miejscu pobytu lub za-

meldowania uczestnika programu;
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 ▪ kontakt z kuratorską służbą sądową (kuratorem osoby warunkowo zwal-
nianej z jednostki penitencjarnej);

 ▪ opracowanie Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego (IPZS) 
uczestników;

 ▪ organizacja kursu zawodowego dla uczestników programu, przy współ-
pracy z PUP i przedsiębiorców, przed skierowaniem ich na bezpłatne 
praktyki;

 ▪ kontakt z przedsiębiorcami, którzy będą zaangażowani w reintegrację za-
wodową uczestników, podpisanie z nimi umowy o współpracy w zakresie 
5-miesięcznej praktyki zawodowej uczestników;

 ▪ przekazanie stosownego wniosku do PUP celem wypłaty uczestnikom 
świadczeń integracyjnych;

 ▪ systematyczny kontakt z Zespołem Zarządzającym.

Centrum integracji społecznej jest zaangażowane w realizację programu 
pracy postpenitencjarnej ze skazanym. Uczestnik „Nowej Drogi” w czasie swo-
jego półrocznego pobytu w CIS, równolegle z realizowanym szkoleniem za-
wodowym i praktyką u pracodawcy, realizuje program reintegracji społecznej.

W pracy ze skazanym na tym etapie, oprócz pracowników CIS, biorą udział:
1) kuratorska służba sądowa, tj. kuratorzy sądowi poprzez: 

a) opracowanie diagnozy środowiskowej,
b) opracowanie planu pracy uwzględniającego zakres niezbędnej pomocy 

dla dozorowanego, ze zwróceniem uwagi na reintegrację zawodową;
2) ośrodki pomocy społecznej (OPS), tj. pracownicy socjalni poprzez:

a) przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w celu rozpoznania sytu-
acji domowej, lokalowej, zdrowotnej i rodzinnej,

b) przyznanie świadczeń pieniężnych i rzeczowych,
c) objęcie pracą socjalną rodziny osoby, która opuściła zakład karny,
d) kontakt z doradcą zawodowym w PUP, celem poradnictwa zawodo-

wego dla uczestnika programu;
3) powiatowy urząd pracy (PUP), tj. pracownicy urzędu poprzez: 

a) potwierdzenie uzyskania statusu osoby bezrobotnej uczestnikowi 
„Nowej Drogi”,

b) współpracę z pracodawcą, który przyjmie uczestnika programu na 
bezpłatne praktyki, a następnie zatrudni na etat w ramach zatrudnie-
nia wspieranego,

c) rozeznanie, czy i w jakich szkoleniach, czy kursach organizowanych 
w PUP uczestnik brał udział wcześniej.

Interdyscyplinarność podejmowanych działań, zmierzających do powrotu 
osoby osadzonej na rynek pracy, wyznacza centrum integracji społecznej (CIS). 
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Przyjęcie skazanego do centrum integracji społecznej (CIS) 

Trudności ze znalezieniem pracy napotyka wiele osób z różnych grup spo-
łecznych. Wśród nich znajdują się również osoby opuszczające placówki peni-
tencjarne, nawet te, które mają silną motywację do jej podjęcia. Niestety wiele 
osób nie ma potrzeby podjęcia działalności zawodowej. Stąd też ważnym ele-
mentem w programie jest prowadzenie przez CIS działań o charakterze reinte-
gracji społecznej i zawodowej. 

CIS-y są kluczowym partnerem środków pomocy społecznej, powiatowych 
urzędów pracy oraz przedsiębiorców w powrocie osób opuszczających placów-
ki penitencjarne na rynek pracy. Wszystkie podmioty we współpracy podejmu-
ją działania na poszczególnych etapach pomocy postpenitencjarnej. Udzielana 
pomoc polega na świadczeniu usług socjalnych osobom przebywającym w za-
kładzie karnym oraz opuszczającym go. Jednym z głównych zadań CIS-u jest 
opracowywanie i realizacja programów, które mają na celu pomóc skazanym 
w adaptacji społecznej po opuszczeniu zakładu karnego. Składają się na nią: 
aktywizacja społeczna, aktywizacja zawodowa, pomoc specjalistyczna (prawna, 
psychologiczna, etc.) oraz pomoc materialna. 

Większość osób przebywających w zakładach karnych nie potrafi prawid-
łowo funkcjonować w życiu społecznym. Bardzo często nie posiadają odpo-
wiedniego wykształcenia, borykają się z uzależnieniem od alkoholu, środków 
psychoaktywnych i innych. Udzielenie im pomocy zmniejsza ryzyko ponow-
nego wejścia przez nie w konflikt z prawem, a równocześnie zwiększa bezpie-
czeństwo społeczne.

Niekorzystna sytuacja na rynku pracy oraz brak odpowiednich kwalifikacji 
zawodowych uwidaczniają konieczność wspierania ich przez różne instytucje 
i organizacje pozarządowe w procesie adaptacji społecznej. Pomagają one oso-
bom opuszczającym ZK w podjęciu życiowych decyzji związanych z pracą. Po 
długiej nieobecności na rynku pracy młodzi ludzie nie mają motywacji do po-
wrotu do niej, nie wierzą w swoje możliwości i posiadane kompetencje. Często 
nie posiadają informacji o rynku pracy itd. 

Informacje o pomocy udzielanej przez pracowników centrum integracji spo-
łecznej, podczas realizacji programu „Nowa Droga” przekazywane są skazanym 
jeszcze w trakcie jego pobytu w zakładzie karnym. Osoby zaangażowane w reali-
zację programu kontaktują się z CIS celem zapoznania się z formami i rodzajami 
wsparcia, jakie oferują. W tym samym czasie w placówce penitencjarnej prowa-
dzona jest analiza kwalifikacji społeczno-zawodowych warunkowo zwalnianego, 
celem ustalenia możliwości jego reintegracji w miejscu pobytu lub zamieszkania. 

Uczestnicy programu, tj. mający trudności w integracji ze środowiskiem, 
mogą być ,,podopiecznymi” CIS na podstawie: 

1) własnego wniosku lub wniosku przedstawiciela ustawowego; 
2) wniosku zakładu lecznictwa odwykowego, powiatowego centrum pomo-

cy rodzinie (PCPR), ośrodka pomocy społecznej (OPS), organizacji pozarządo-
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wej lub klubu integracji społecznej (KIS), za zgodą tej osoby lub jej przedstawi-
ciela ustawowego. 

Na podstawie wniosku właściwy dla miejsca zamieszkania lub pobytu ośro-
dek pomocy społecznej (OPS) kieruje osobę do uczestnictwa w zajęciach pro-
wadzonych przez CIS. 

Warunkiem przyjęcia osób uzależnionych od alkoholu i/lub narkotyków do 
CIS jest zakończenie przez nie programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa 
odwykowego lub programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej. 

Uczestnik „Nowej Drogi” staje się klientem centrum integracji społecznej 
w trzecim etapie modelu. Po ukończeniu wędrówki, zostaje przyjęty do CIS, 
gdzie zawiera Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego (IPZS), otrzy-
muje świadczenie integracyjne oraz zostaje skierowany na miesięczny kurs za-
wodowy z zakresu określonego i omówionego z przedsiębiorcą współpracują-
cym w ramach programu „Nowa Droga”. Po ukończeniu kursu zawodowego 
jest kierowany na 5-miesięczną, bezpłatną praktykę zawodową u przedsiębior-
cy, gdzie przygotowuje się do podjęcia, co najmniej rocznej pracy etatowej. 

Praca uczestnika projektu „Nowa Droga” u pracodawcy

Ostatnim elementem modelu „Nowa Droga” jest etap pracy skazanego 
u przedsiębiorcy. Po 5-miesięcznym okresie przygotowawczym w zakładzie 
karnym, miesięcznej wyprawie szklakiem św. Jakuba oraz półrocznym przygo-
towaniu do podjęcia zatrudnienia w CIS, uczestnik rozpoczyna pracę etatową 
u przedsiębiorcy. 

Przedsiębiorca, już na etapie przygotowawczym, zobowiązuje się do zatrud-
nienia jednego lub kilku skazanych w swoim przedsiębiorstwie. Współuczest-
niczy w podejmowaniu decyzji zawodowych skazanych uczestniczących w pro-
gramie, szczególnie w zakresie ustalania przyszłego miejsca pracy w przedsię-
biorstwie, zakresu obowiązków i w konsekwencji określenia charakteru szkole-
nia oraz praktyki zawodowej każdego uczestnika.

Uczestnicy programu będą pracowali na zasadach zatrudnienia wspieranego, 
stanowiącego formę wsparcia osób, które mają szczególne trudności w wejściu 
lub powrocie na otwarty rynek pracy, w tym osób opuszczających zakłady karne 
i areszty śledcze. 

Uczestnikiem zatrudnienia wspieranego może być (zgodnie z ustawą z dnia 
13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym – Dz.U. z 2011, Nr 43, poz. 225, 
z późn. zm.; ustawą z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach do-
tyczących pomocy publicznej – Dz.U. z 2007 r., Nr 59 poz. 404, z późn. zm.):

 ▪ osoba po zakończeniu uczestnictwa w zajęciach w centrum integracji społecznej; 
 ▪ osoba przed zakończeniem zajęć w CIS, jednak nie wcześniej niż po 

6 miesiącach uczestnictwa;
 ▪ osoba uczestnicząca w klubie integracji społecznej, ale skierowana na 

wniosek pracownika socjalnego.
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Zawarcie umowy o organizację zatrudnienia wspieranego z pracodawcą, 
prowadzącym działalność gospodarczą, jest udzieleniem pomocy publicznej. 
Pomoc ta stanowi pomoc de minimis, co oznacza, że w okresie trzech lat bu-
dżetowych nie może przekroczyć 200.000 euro lub 100.000 euro w sektorze 
transportu, dla danego przedsiębiorcy łącznie z pomocą, o którą się ubiega.

W ramach umowy zawartej z urzędem pracy pracodawca, po udokumento-
waniu poniesionych kosztów, składa co miesiąc wniosek, na podstawie którego 
przez okres 12 miesięcy otrzymuje refundację części poniesionych kosztów wy-
nagrodzenia w wysokości nieprzekraczającej:

 ▪ 100% zasiłku dla bezrobotnych wraz ze składką na ubezpieczenie spo-
łeczne w pierwszych 3 miesiącach (tj. 794,20 zł);

 ▪ 80% zasiłku dla bezrobotnych wraz ze składką na ubezpieczenie społecz-
ne w kolejnych 3 miesiącach (tj. 635,40 zł);

 ▪ 60% zasiłku dla bezrobotnych wraz ze składką na ubezpieczenie społecz-
ne w następnych 6 miesiącach (tj. 476,60 zł).

Pracodawca w ramach zawartej umowy jest zobowiązany do zatrudnienia 
osoby skierowanej na okres nie krótszy niż 12 miesięcy (Rozporządzenie Ko-
misji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15.12.2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 
Traktatu do pomocy de minimis – Dz. Urz. UE I 379 z 28.12.2006, str. 5). 

Zakończenie

W „Nowej Drodze” społeczeństwo, w osobach przedstawicieli różnych 
struktur, od zakładu karnego poczynając, poprzez centra integracji społecznej, 
opiekunów wyprawy, aż po pracodawców, wychodzi z propozycją do skazane-
go. Na każdym etapie zakładane jest oddziaływanie spersonalizowane, zindywi-
dualizowane, zmierzające do przepracowania motywacji życiowych skazanego 
oraz ukierunkowania go na drogę integracji społecznej. Przyjęty model nie ge-
neruje wysokich kosztów, ponieważ odwołuje się do już funkcjonujących roz-
wiązań finansowych, w pewnym stopniu koordynuje i koryguje je. 

Doświadczamy współcześnie ogromnej akceleracji procesów cywilizacyj-
nych, kulturowych i społecznych, co w sposób szczególny dotyka ludzi mło-
dych i często jest przyczyną ich konfliktu z prawem. Taka sytuacja rodzi po-
trzebę poszukiwania nowych form resocjalizacji i otwarcia się na innowacje i tej 
potrzebie naprzeciw wychodzi „Nowa Droga”.

Jeśli człowiek ratuje jedno życie, to jest tak, jak gdyby uratował cały świat. 
„Nowa Droga” to pomysł na uratowanie wielu młodych ludzi.
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TO SAVE MANY YOUNG PEOPLE

Abstract

„The New Way – innovative model of  cooperation with business in the field of  young 
convicts’ social professional elicitation” project  is directed for young prisoners and people under 
24 years old who leave penitentiary or remand centers on conditions of  parole. The project 
aims to improve these people’s situation and to facilitate their entrance on the labor market.

The project creates innovatory model of  handling with convicts using  PRÓG (Seuil) – 
unknown in Poland French resocialization method.

The project is co-financed from European Social Fund and is created in 2012-2015.
The project is implemented by POSTIS Association form Lublin in cooperation with 

Remand Centre in Lublin, Labour Office in Lublin and The Polish Economic Company 
– Plant of  the Training and the economic consultancy in Lublin. The project also gained 
auspices of  Minister of  Justice, Jarosław Gowin, Marshal of  Lubelskie Voivodship, 
Krszystof  Hetman and Archbishop of  Lublin, Stanisław Budzik.

The New Way model consists of  three stages. The first  stage is preparation period, which 
lasts five months, and  includes actions that take place in remand center or penitentiary. 
The second stage is one month  convict’s expedition  on saint  Jacob’s route in Poland  which 
is Polish equivalent of  French PRÓG program.  It is assumed that the convict will walk 
about 800 kilometers with properly trained in resocialization matters guardian. During the 
third stage the participants are prepared for professional work.  After  former evaluation the 
participants take part in one month professional course, next five months apprenticeship is 
held and then the participants start their jobs for one year. This one year period is financed by 
Labour Office in frames of  supported employment.





Justyna Siemionow

WSPARCIE PROCESU READAPTACJI SPOŁECZNEJ
MŁODZIEŻY NIEDOSTOSOWANEJ SPOŁECZNIE
LUB ZAGROŻONEJ TYM ZJAWISKIEM
NA PRZYKŁADZIE PROGRAMU „MOS-T
W PRZYSZŁOŚĆ”1 JAKO MODELU
EDUKACJI ALTERNATYWNEJ

Zjawisko1 nieprzystosowania społecznego nie jest wytworem współczesnej 
cywilizacji, od dawna istniały bowiem osoby, których zachowanie, z różnych 
przyczyn, odbiegało od powszechnie przyjętych norm. Nieprzystosowanie spo-
łeczne to kategoria zachowań, od której w sposób wyraźny odgradza się pozo-
stała część społeczeństwa.

Wraz z rozwojem cywilizacji, zmianą jakości i sposobu życia, metody pracy 
z osobami niedostosowanymi społecznie bądź zagrożonymi tym zjawiskiem, 
także uległy różnym zmianom. Repertuar reakcji, czy też bardziej restrykcji 
wobec tej grupy osób był dość ograniczony, najczęściej izolowano ich od po-
zostałej części prawidłowo funkcjonującego społeczeństwa. Nie analizowano 
przyczyn i źródeł zaburzonego zachowania, nie zastanawiano się co inicjuje 
określone dysfunkcyjne reakcje. Zmiany w zakresie traktowania osób o zabu-
rzonej socjalizacji poszły w kierunku większego zróżnicowania reakcji na to 
zachowanie z uwzględnieniem jego stopnia nasilenia i formy.

Początkowo zjawisko nieprzystosowania społecznego wśród nieletnich wią-
zano głównie z zaniedbywaniem obowiązku szkolnego oraz przestępstwami 
o niskiej szkodliwości społecznej. Aktualnie, między innymi wskutek gwałtow-
nych przemian społeczno-gospodarczych, otwarciem granic, wachlarz prze-
stępstw popełnianych przez nieletnich praktycznie w niczym nie odbiega od 
przestępstw dokonywanych przez dorosłych.

Próba zahamowania narastającej fali przestępstw popełnianych przez osoby 
młode, polegająca na obniżeniu wieku odpowiedzialności karnej przed sądem 
dla dorosłych do 17, a nawet w przypadku przestępstw charakteryzujących się 
szczególnie wysokim stopniem brutalności – do 15 roku życia, nie przynio-

1 Projekt realizowany w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Ustce w roku 2011.
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sła oczekiwanych efektów. Nadal utrzymuje się wysoki poziom przestępczości 
nieletnich i postępuje jego brutalizacja. Środki wychowawcze i poprawcze sto-
sowane przez sąd, w wielu przypadkach są efektywne i przynoszą oczekiwane, 
z punktu widzenia interesu społecznego, zmiany w funkcjonowaniu nieletnich, 
jednak równie często jedynie wyhamowują galopujący proces demoralizacji. 
Powoduje to, że nieletni po powrocie do swojego środowiska powracają do 
dysfunkcyjnych i nieadaptacyjnych zachowań.

Zrozumienie istoty i etiologii zaburzeń zachowań występujących u mło-
dzieży, wymaga nie tylko wnikliwej obserwacji ich przejawów w konkretnych 
kontekstach społecznych, ale przede wszystkim empirycznych badań, diagnozy 
resocjalizacyjnej oraz ich interpretacji dokonywanej w oparciu o współczesną 
metodologię wspartą technologia informatyczną2. Wcześniej za jedyną i słuszną 
metodę resocjalizacji uważano izolację sprawcy, niezależnie od wieku i podłoża 
czynu oraz stosowanie jak najdotkliwszych kar, przyjmując proste założenie, 
że te działania spowodują, iż przestępca zrozumie swoje postępowanie i nigdy 
więcej już go nie powtórzy. Wszelkie działania naprawcze stają się praktycznie 
bezużyteczne bez uwzględnienia ścisłego związku człowieka z otaczającym go 
światem na każdym etapie jego rozwoju.

Wiedza o świecie i sobie samym, którą gromadzimy w procesie socjaliza-
cji od pierwszych lat życia, stanowi główny regulator postępowania człowieka. 
Informacje, które sobie przyswajamy (uwewnętrzniamy w wyniku procesu in-
ternalizacji) rzadko zapewniają nam funkcjonowanie w stu procentach zgodne 
z wymaganiami społecznymi. Pewien stopień rozbieżności między sposobem 
zachowania się człowieka a tymi wymaganiami jest raczej regułą niż wyjątkiem3. 
Przekroczenie dopuszczalnego progu tej rozbieżności w odbiorze społecznym 
traktowane jest jako mniej lub bardziej groźny przejaw niedostosowania spo-
łecznego.

Czym jest Trening Alternatyw Życiowych (TAŻ) 
i Program Asystenta w Zawodzie?

Proponowany model edukacji alternatywnej wspierającej proces powrotu do 
środowiska wychowanków instytucji resocjalizacyjnej uwzględnia dwa kluczowe 
aspekty: poszukiwanie i odkrywanie nowych dyspozycji osobowościowych, po-
tencjałów u podopiecznych, a także włączeniem do działania różnych podmio-
tów i instytucji związanych z przyuczeniem do zawodu. Model ten poszukuje 
rozwiązań systemowych, bo tylko takie mogą zwiększyć efektywność procesu 
resocjalizacji. Zasadniczym celem TAŻ jest umożliwienie młodzieży niedosto-
2 B. Urban, Zaburzenia w zachowaniu i przestępczość młodzieży, Kraków 2000.
3  M. Ciosek, Kształtowanie podstawowych komponentów wiedzy społecznej u osób odbywających karę pozbawienia 
wolności, [w:] M. Marczak, Resocjalizacyjne programy penitencjarne realizowane przez służbę więzienną w Polsce, 
Kraków 2009.
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sowanej społecznie wyboru alternatywnej ścieżki życia i odnalezienie swojego 
miejsca w społeczeństwie. Program nastawiony jest na realizację zadań, które 
pozytywnie wpłyną na funkcjonowanie wychowanka po opuszczeniu instytucji, 
na jego przyszłość i dalsze wybory życiowe, a jednym z najważniejszych i jed-
nocześnie jednym z pierwszych wyborów – będzie podjęcie przez nich dalszej 
nauki lub pracy. Poszukiwanie mocnych stron, zasobów u wychowanków oraz 
stwarzanie im sytuacji, najlepiej poza instytucją do przeżycia sukcesu – to kolej-
ny element omawianego programu.

Analiza losów edukacyjno-zawodowych byłych wychowanków instytucji re-
socjalizacyjnych typu MOW i MOS4, wskazuje, że niewielki procent osób na-
leżących do tej grupy podejmuje po opuszczeniu placówki dalsze kształcenie, 
a także stałe zatrudnienie. Szczególny problem stanowią nieletni, którzy przed 
zamknięciem cyklu nauki w gimnazjum uzyskują pełnoletniość. Teoretycznie 
mogą oni dokończyć naukę w danym roku szkolnym, tym samym, w którym 
uzyskali pełnoletność, wymaga to jednak zgody macierzystego sądu i nie roz-
wiązuje problemu ukończenia gimnazjum. Wychowankowie opuszczający in-
stytucję resocjalizacyjną i powracający do swojego środowiska macierzystego, 
odnawiają dawne sposoby postępowania, formy spędzania czasu wolnego, kon-
takty interpersonalne, co niweluje zmiany wypracowane w instytucji i przyczy-
nia się do dalszej ich demoralizacji.

Ponadto w środowisku rodzinnym podopiecznych instytucji resocjalizacyj-
nych nadal pozostają liczne bariery zaburzające proces ich społecznej readapta-
cji. Wśród tych barier można wymienić:

 ▪ nieprzygotowanie szkół masowych na poziomie gimnazjum do przyjęcia 
ucznia – absolwenta MOS lub MOW – w celu dokończenia nauki i za-
mknięcia tego cyklu kształcenia;

 ▪ brak możliwości przyjęcia ucznia pełnoletniego w trybie nauki dziennej;
 ▪ brak korzystnych zmian ze względu na rozwój psychospołeczny nieletnie-

go w jego środowisku rodzinnym;
 ▪ brak systemowych rozwiązań, które tworzyłyby rodzaj opieki i wsparcia 

następczego, dla wychowanka opuszczającego instytucję.

Trening Asystenta w Zawodzie to część omawianego programu, która 
ma zapewnić uczestnikom określone umiejętności oraz wiedzę związaną ściśle 
z przygotowaniem zawodowym. Zasadniczym celem omawianego projektu jest 
wypracowanie narzędzi, które ułatwią młodzieży z MOS wejście na rynek pracy 
oraz wybór przez nich alternatywnej ścieżki życia. Alternatywnej do tej, którą 
narzuca niejako im środowisko macierzyste, do którego powracają po opusz-
czeniu instytucji, zdobyte w trakcie realizacji programu umiejętności i wiedza 
w istotnym stopniu mogą pomóc pokonać tej grupie społecznej bariery istnie-
jące w ich środowisku.

4 MOW – Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy, MOS – Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii.
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Cele szczegółowe tej części programu to: 
 ▪ zwiększenie zainteresowania problemem bezrobocia wychowanków, ab-

solwentów MOS;
 ▪ zwiększenie wiedzy na temat szerokości omawianego zjawiska i jego po-

tencjalnych skutków społecznych i ekonomicznych, wskazanie jaki ma 
ono wpływ na często dziś poruszane zagadnienie efektywności procesu 
resocjalizacji;

 ▪ zwiększenie możliwości oddziaływania na wychowanków MOS w wybo-
rze alternatywnej ścieżki życia,

 ▪ poprawa sytuacji wychowanków MOS na rynku pracy,
 ▪ zwiększenie efektywności pracy wychowawców MOS poprzez wyposaże-

nie ich w nowe narzędzia pracy,
 ▪ zwrócenie uwagi na konieczność współpracy różnych instytucji działają-

cych na rzecz szeroko pojętego rynku pracy z placówkami oświatowymi 
czyli poszukiwanie rozwiązań systemowych.

W omawianym projekcie założono realizację „Programu Szkolenia 
Zawodowego z Przyuczeniem do Wykonywania Określonej Pracy dla 
Wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii”.

Zaplanowano 6-miesięczny cykl szkolenia – łącznie ponad 300 godzin oraz, 
jako trwałe rezultaty szkolenia, założono: 

 ▪ możliwość przystąpienia do egzaminu sprawdzającego;
 ▪ uzyskanie podstawowych dowodów kwalifikacji zawodowych. 

Każdy uczestnik, który dotrze do tego etapu i złoży odpowiednie egzaminy 
otrzyma stosowne zaświadczenie.

Jako cel główny szkolenia zdefiniowano: przygotowanie teoretycznie i prak-
tyczne do wykonywania określonego zawodu. Czas trwania szkolenia: 6 mie-
sięcy.

Przewidywane rezultaty szkolenia odniesiono do nowych umiejętności i wia-
domości ucznia, a mianowicie uczeń (wychowanek MOS):
▪▪ stosuje podstawowe technologie w określonym zawodzie;
 ▪ posługuje się narzędziami, urządzeniami i maszynami w danym zawodzie;
 ▪ rozróżnia materiały i odpowiednio dobiera do procesów technologicz-

nych;
 ▪ zna i stosuje przepisy bhp oraz ochrony przeciwpożarowej na stanowisku 

pracy;
 ▪ zna podstawowe zasady ochrony środowiska.

Warto zwrócić uwagę, że zadania realizowane zarówno w TAŻ, jak i w Pro-
gramie Szkolenia Asystenta w zawodzie sprzyjają zdobywaniu informacji wy-
mienionych powyżej, a informacje te stają się fundamentem pozytywnej, ade-
kwatnej samooceny i stabilnego obrazu samego siebie, co jest podstawą przy-
stosowania społecznego i bezkolizyjnego funkcjonowania w społeczeństwie. 
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Obraz „ja” to „produkt” społeczny, który rozwija się i tworzy poprzez relacje 
z innymi ludźmi. Zatem połączenie procesu kształtowania kompetencji tzw. 
miękkich, wskazywanie konkretnych celów do realizacji i wyposażanie wycho-
wanków w niezbędną wiedzę i umiejętności praktyczne wspiera budowanie po-
zytywnego obrazu siebie. Powyższe zadania rozgrywają się w konkretnej relacji 
z drugim człowiekiem: trenerem, psychologiem, mistrzem w określonym zawo-
dzie, a więc również wzmacniają ten proces.

Omawiany program, poza celami edukacyjnymi, realizuje także tzw. cele 
miękkie, czyli m.in. rozwija motywację do działania i poszukiwania nowych, 
rozwijających jednostkę zadań, buduje pozytywny obraz ‘ja’, kształtuje poczu-
cie własnej skuteczności i sprawstwa.

Uczeń niedostosowany społecznie

Dokonując diagnozy niedostosowania społecznego, ważne jest zróżnicowa-
nie typologiczne tego zjawiska, gdyż nie jest ono treściowo różnorodne. Wska-
zanych prób typologizacji jest wiele, najczęściej prowadzą one do wyróżnienia 
czterech kategorii zachowań:

 ▪ zahamowania, wycofania – skutki zaburzeń odbijają się głównie na jed-
nostce niedostosowanej;

 ▪ wzmożonej aktywności jednostki przejawiającej się w nadpobudliwości, 
agresji, swego rodzaju buncie – skutki tych zaburzeń odczuwa głównie 
otoczenie;

 ▪ niekonsekwencji – nieprzewidywalności;
 ▪ zachowań aspołecznych czy antyspołecznych5.

Zjawisko niedostosowania społecznego ma niejednorodny charakter, jest 
dynamiczne i progresywne, można wskazać w jego przebiegu określone fazy, od 
których zależy jakie działania podejmujemy wobec danej jednostki. Faza wstęp-
na obejmuje kształtowanie się nastawień poznawczych i emocjonalnych nielet-
niego, zwiększających jego podatność na wpływy antagonistyczno-destruktyw-
nego środowiska społecznego. W następnej fazie dochodzi do przyswojenia 
wzorów motywacji i zachowania antyspołecznego, co występuje w funkcji za-
spokajania potrzeb i rozładowywania napięć emocjonalnych, pojawiających się 
na skutek wadliwego społecznego funkcjonowania6. Ostatnia faza to utrwalanie 
nabytych sposobów zachowania antyspołecznego, jednostka zaspakajając swoje 
potrzeby psychologiczne, a także bytowe sięga do tych mechanizmów, a osią-
gając określone gratyfikacje, tym samym systematycznie je utrwala. Proces re-
socjalizacji, u podłoża którego leży wielowymiarowa diagnoza psychologiczna, 
ma za zadanie właśnie to „błędne koło” zaburzonego zachowania przerwać. 

5 E. Wysocka, Diagnoza w resocjalizacji, Warszawa 2008, s. 27.
6 Ibidem.
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Omawiany Program MOS-T również wpisuje się w wachlarz możliwości, które 
mogą te dysfunkcjonalne mechanizmy zamienić na zdecydowanie bardziej ad-
aptacyjne, przystosowawcze i prospołeczne.

W procesie edukacji ucznia niedostosowanego społecznie istotnym czyn-
nikiem obciążającym jest jego poziom sprawności intelektualnej. Wychowan-
kowie MOS, jak i MOW mają poważne zaległości edukacyjne sięgające pierw-
szego etapu kształcenia czyli szkoły podstawowej. Najczęściej są to trudności: 
z tabliczką mnożenia, czytaniem tekstu ze zrozumieniem, płynnym czytaniem 
na głos, graficzną stroną pisma, a także brakiem znajomości i umiejętności wy-
korzystania reguł gramatycznych.

Znaczna część z tej grupy uczniów przez dłuższy czas nie chodziła do szko-
ły lub też robiła to niesystematycznie, to z kolei przyczynia się do powstawania 
poważnych luk w wiedzy szkolnej oraz braku konkretnych umiejętności, co 
tworzy ważną barierę w dalszej edukacji i przyswajaniu nowych treści. Zatem 
wyrównanie poziomu wiedzy ucznia i trening konkretnych umiejętności typo-
wo szkolnych to pierwsze i bardzo ważne zadania w procesie resocjalizacji.

Poznawczy aspekt funkcjonowania ucznia niedostosowanego społecznie 
to nie tylko wyniki czy też osiągnięcia szkolne, chociaż niewątpliwie większa 
stymulacja w tym obszarze i systematyczna aktywność poznawcza usprawniają 
całościowe funkcjonowanie jednostki.

Struktury poznawcze rozumiane jako wiedza o sobie i świecie oraz regu-
łach wykorzystywania tej wiedzy w celach adaptacyjnych i rozwojowych, ba-
dane i opisywane są przez psychologów jako: przekonania, postawy, wartości, 
sądy, uprzedzenia, stereotypy, cele i zadania życiowe, obraz siebie. Wszystkie 
te tzw. czynniki poznawcze kształtują się w drodze mechanizmów socjalizacji: 
naśladownictwa, identyfikacji, metody warunkowania klasycznego czy instru-
mentalnego oraz modelowania społecznego7. Wadliwa samokontrola poznaw-
cza i emocjonalna leży u podstaw zaburzeń zachowania jednostki oraz jej trud-
ności w bezkolizyjnym wypełnianiu przypisanych jej ról społecznych. Stąd też 
omawiany program zawiera zadania, które mają na celu między innymi zmia-
nę dysfunkcjonalnych przekonań po stronie uczestnika i wprowadzenie w ich 
miejsce bardziej przystosowawczych i adaptacyjnych przekonań. Nie wystarczy 
wyposażyć uczestnika programu w konkretne umiejętności danego asystenta 
w zawodzie, np. mechanik samochodowy. Niezbędne są jeszcze określone kom-
petencje społeczne, poziom motywacji i umiejętność dążenia do celu jakim jest 
zdobycie i utrzymanie stałego zatrudnienia. Problemem staje się tu wypracowa-
nie, rozwijanie i wpajanie wychowankom różnych wzorów osiągania sukcesu, 
które są spójne z funkcjonującym i akceptowanym przez ogół społeczeństwa 
systemem wartości. 

Adresaci projektu, młodzież niedostosowana społecznie bądź zagrożona 
tym zjawiskiem, choć w różnym stopniu, to odbierają otaczający ich świat jako 

7 K. Ostrowska, Psychologia resocjalizacyjna, w kierunku nowej specjalności psychologii, 2008.
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wrogi, niesprawiedliwy, nacechowany agresją i przemocą, a także obojętnością 
na losy innych ludzi. Warto zaznaczyć, że generalnie w okresie adolescencji 
młodzież cechuje bunt, niezadowolenie i negacja wszystkiego co wokół, jednak 
nie pojawia się w tej grupie tak zdecydowanie zgeneralizowany obraz wrogiego 
świata, jak w grupie nieletnich niedostosowanych społecznie. Przyjmuje się, że 
taka percepcja rzeczywistości oraz innych ludzi jest wynikiem specyficznego 
procesu uczenia się i gromadzenia doświadczeń, a także symptomem poważ-
nych zaburzeń emocjonalnych.

Do przyczyn kształtowania się wadliwej wiedzy o świecie i innych ludziach 
można zaliczyć: 

 ▪ prezentowane w środowisku rodzinnym wzorce zachowań interperso-
nalnych, które nacechowane są wrogością, brutalnością, podejrzliwością, 
nieufnością i siłą,

 ▪ specyficzne wzorce przestępczej podkultury młodzieżowej, które nakazu-
ją czujność, ostrożność, brutalność, bycie przygotowanym na wszelkiego 
rodzaju negatywne niespodzianki ze strony dorosłych, a szczególnie ze 
strony przedstawicieli prawa,

 ▪ określone wzorce zachowań adolescentów, takie jak: twardość, nieugię-
tość, cwaniactwo, krytyka prezentowanych przez dorosłych wzorców za-
chowań i stylu życia, przyjęcie perspektywy: my – wy8.

Proces readaptacji społecznej nieletnich a jego powodzenie
w kontekście zadań edukacyjnych

Bardzo ważnym czynnikiem sprawnie funkcjonującego systemu opieki, edu-
kacji i wychowania jest stworzenie dobrze działającego systemu koordynujące-
go działalność różnych organizacji z obszaru pomocy dziecku niedostosowane-
mu społecznie i jego rodzinie. Pojedyncze działania podejmowane przez szkoły 
czy też instytucje resocjalizacyjne nie będą skuteczne bez włączenia ich w cały 
system takich działań. Tak jak nie można wyodrębnić jednej przyczyny niedo-
stosowania społecznego, a rozpatruje się je w triadzie: bio-psycho-społecznej, 
podobnie jest z działaniami naprawczymi i profilaktycznymi.

Nawet najlepszy program terapeutyczny nie będzie skuteczny, jeżeli nie zo-
stanie skoordynowany z innymi działaniami ujmującymi dany problem cało-
ściowo. Fragmentaryczne podejście do procesu readaptacji społecznej może 
złagodzić, czasem nawet wyeliminować, niektóre niekorzystne czynniki, jednak 
nie usunie źródeł niepowodzeń wychowawczych9. Warto zatem stworzyć taki 
system pomocy dziecku niedostosowanemu społecznie i jego rodzinie, który 
swoim zasięgiem będzie obejmował także działania po opuszczeniu instytucji 

8 K. Ostrowska, Psychologia resocjalizacyjna, w kierunku nowej specjalności psychologii, 2008, s. 89.
9 B. Urban, J.M. Stanik, Resocjalizacja, t. 2, 2008, s. 84.
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oraz działania podejmowane w środowisku jeszcze w trakcie pobytu wycho-
wanka w ośrodku. 

Dopełnieniem oddziaływań resocjalizacyjnych jest zapewnienie opieki nie-
letnim po powrocie do naturalnego środowiska. Zasadniczo chodzi tu o utrzy-
manie prospołecznych zachowań wyuczonych w ośrodku, ale także o pomoc 
w rozwiązywaniu bieżących problemów, jakie pojawiają się w momencie po-
wrotu jednostki do otoczenia, w którym doszło do powstania i rozwoju zacho-
wań patologicznych10. Program „MOS-T w przyszłość” doskonale wpisuje się 
w ten schemat.

Istota procesu readaptacji społecznej sprowadza się do ponownego przy-
stosowania jednostki do samodzielnego i aktywnego funkcjonowania w środo-
wisku oraz właściwego wypełniania przypisanych jej ról społecznych. Bardzo 
ważne jest także, aby nieletni posiadali umiejętności realizacji podstawowych 
potrzeb bytowych i psychologicznych zgodnie z przyjętym systemem reguł ży-
cia społecznego. Wsparcie i pomoc wychowankom po opuszczeniu instytucji 
resocjalizacyjnej odgrywają najważniejszą rolę w procesie ich powrotu do spo-
łeczeństwa. Analizy losów byłych wychowanków, które prowadzą same instytu-
cje, wskazują, że ich powrót do środowiska napotyka wiele barier, z których nie-
zmiernie istotne są trudności związane z zatrudnieniem, wynikające z sytuacji 
lokalnego rynku pracy, ale także z powodu niskich, niewystarczających kwalifi-
kacji zawodowych absolwentów instytucji resocjalizacyjnych, którzy najczęściej 
kończą swoją edukację na poziomie gimnazjum. 

Omawiany program jest cennym narzędziem w przezwyciężaniu niesprzyja-
jących ponownej socjalizacji, warunków tkwiących w środowisku i daje wycho-
wankom kluczowe umiejętności oraz wiedzę, która pomoże im w tym środowi-
sku się ponownie ulokować.

Problem pomocy postpenitencjarnej i readaptacji społecznej absolwentów 
MOS i MOW wymaga już dzisiaj wieloaspektowego i całościowego rozwiąza-
nia. Całokształt tych działań musi być oczywiście poprzedzony wnikliwą diag-
nozą ujawniającą na ile sam nieletni, strukturą swojej kształtującej się osobowo-
ści oraz swoimi cechami i kompetencjami, rokuje pomyślną readaptację, a także 
na ile poznane warunki w środowisku macierzystym wychowanka będą temu 
ponownemu przystosowaniu sprzyjać11.

Coraz częściej wskazuje się na konieczność stworzenia czegoś na wzór in-
stytucji pośredniczącej, szczególnie pomiędzy pobytem w instytucji izolacyjnej 
a powrotem do środowiska otwartego. W przypadku placówek MOS i MOW, 
które nie mają charakteru instytucji zamkniętej, możliwa jest realizacja tych 
zadań równolegle, tzn. przygotowywanie wychowanka do opuszczenia insty-
tucji, w trakcie jego pobytu, poprzez realizację konkretnych działań w środo-
wisku, poza ośrodkiem np. przyuczenie do konkretnego zawodu i uczestni-

10 Ibidem.
11 B. Urban, J.M. Stanik, Resocjalizacja, t. 2, 2008.
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ctwo w praktykach u konkretnego pracodawcy, co w istotnym stopniu pomoże 
w kreowaniu nowej sytuacji życiowej wychowanka. Stąd też program „MOS-T 
w przyszłość” adresowany jest do tej grupy osób niedostosowanych społecznie.

Ważnym warunkiem sprzyjającym procesowi readaptacji społecznej i jego 
efektywności jest zmiana czy raczej kształtowanie nowego wymiaru postaw 
społeczeństwa w spostrzeganiu sytuacji życiowej nieletnich, absolwentów insty-
tucji resocjalizacyjnych, którzy po zakończeniu danego etapu procesu resocja-
lizacji, wkraczają w kolejny mający już miejsce w ich środowisku macierzystym. 
Program „MOS-T w przyszłość” także uwzględnia ten aspekt procesu readap-
tacji społecznej wychowanków i przewiduje zadania do realizacji, które mogą 
zmienić nastawienie społeczne wobec tych osób, pokazać je w innych świetle, 
wskazać na posiadane przez nich zasoby i mocne strony co zwiększy w sposób 
zdecydowany efektywność działań podejmowanych w ramach szeroko rozu-
mianego programu resocjalizacji.

Podsumowanie

Proces resocjalizacji nieletnich niedostosowanych społecznie jest wieloeta-
powy, część zadań może być realizowana jedynie w instytucji, pozostałe – poza 
nią, w środowisku otwartym. Taka dwutorowość prowadzonych działań zwięk-
sza efektywność całego procesu i sprzyja pomyślnej readaptacji społecznej 
wychowanków. Program „MOS-T w przyszłość” jest nowatorskim działaniem 
skierowanym do grupy wychowanków MOS, a jego główny cel to wskazanie im 
alternatywnej drogi życia – dalszej edukacji i pracy po opuszczeniu instytucji, 
a także wyposażenie podopiecznych w konkretne umiejętności i wprowadzenie 
ich na drogę rozwoju zawodowego. 

Określone umiejętności zawodowe, możliwe do zdobycia dla uczestników 
programu, wzmacniają proces readaptacji społecznej, dają realne możliwości 
i szanse znalezienia pracy, a także przezwyciężenia licznych barier, które pozo-
stały w środowisku wychowanka oraz przyczyniły się do powstania i pogłębie-
nia procesu jego demoralizacji. Ważnym elementem omawianego programu jest 
też praca nad motywacją wychowanków oraz kształtowanie pozytywnej samo-
oceny i obrazu własnej osoby.
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SUPPORT THE PROCESS OF SOCIAL REHABILITATION 
YOUNG PEOPLE OR YOUTH AT RISK OF THIS 
PHENOMENON ON THE UNADJUSTED SOCIALLY 
FOR EXAMPLE: THE PROGRAM „MOS-T IN THE FUTURE” 
AS A MODEL OF ALTERNATIVE EDUCATION

Abstract

The resocialization process is composed of  many stages, part of  them could be run only in 
institution, but the other part – outside it. This process is double-track, which makes it more 
effective and supports social readaptation. The program “MOS-T in the future” is innovative 
operations. It can help social unfits to turn up in the society and find the proper job. This 
program shows the social unfits alternative style of  life.

The program „MOS-T in the future” gives its participants real professional and 
communication skills which help asocial teenagers to cope with family environment and extra-
family environment. Besides, the program works on participants’ motivation and their positive 
self  – esteem.
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STOSUNEK OSÓB POZBAWIONYCH
WOLNOŚCI DO POSŁUGI RELIGIJNEJ
KAPELANA WIĘZIENNEGO W ŚWIETLE BADAŃ

Badając stosunek do posługi religijnej kapelana więziennego, autor 
artykułu wykorzystał „Kwestionariusz oczekiwań osoby pozba-
wionej wolności wobec kapelana więziennego”. Ankieta ta mia-
ła w założeniu zobrazować relacje pomiędzy kapelanem więziennym 
a osadzonym oraz oczekiwania skazanych w stosunku do kapelana wię-
ziennego1.

Rola kapelana więziennego, oprócz głoszenia Słowa Bożego i spra-
wowania sakramentów świętych, polega na posłudze niesienia pociechy 
duchowej osadzonym i – w miarę możliwości – ich rodzinom. Celem 
tej posługi jest uświadomienie osadzonemu, że na gruncie religijnym 
daru przebaczania grzechów i win udziela Bóg, ale na gruncie życia 
osobistego, rodzinnego i społecznego, osadzony najpierw musi prze-
baczyć sobie sam, a następnie prosić o przebaczenie te osoby, którym 
wyrządził jakąkolwiek krzywdę i w miarę możliwości tym osobom za-
dośćuczynić. 

Do analiz empirycznych zakwalifikowanych zostało 385 osób odby-
wających karę pozbawienia wolności. Badania zostały przeprowadzone 
osobiście przez autora w dwóch aresztach śledczych i dwóch zakła-
dach karnych, a uczestniczące w nich osoby były wyselekcjonowane 
na podstawie dokumentacji zgromadzonej w tych instytucjach peniten-
cjarnych. Badania przeprowadzono w 2005 roku za pomocą kwestio-
nariuszy. Odbyły się one w czterech etapach: w styczniu przebadano 
mężczyzn odbywających karę pozbawienia wolności w Zakładzie Kar-
nym nr 2 w Grudziądzu, a w marcu w Zakładzie Karnym w Zabrzu. 
W czerwcu badaniu poddano osoby odbywające karę w Areszcie Śled-
1 K. Pierzchała, Resocjalizacyjna rola kapelana więziennego w zakładzie penitencjarnym, [w:] Czło-
wiek w obliczu trudnej sytuacji życiowej, red. B. Kałdon, I. Kurlak, Wyd. Diecezjalne, Sandomierz 
– Warszawa 2011, s. 279-288.
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czym Warszawa-Białołęka, w październiku zaś w Areszcie Śledczym 
Warszawa-Służewiec2. 

Zaznaczyć należy, że jedynie 1/5 badanych (19,5%) kontakt z kapelanem 
więziennym traktuje pozytywnie, jako coś, co ich podbudowuje duchowo, 
co pozwala im wiele zrozumieć, co daje im większą nadzieję. Osoby na-
stawione negatywnie oraz osoby, które nie udzielają żadnej odpowiedzi, to 
w sumie 76,6% populacji osadzonych. Kim są ci ludzie? Zbigniew Lasocik 
twierdzi, iż w więzieniu skazani bardziej kierują się standardami korzyści 
niż wartości. „Będę wierzył, jeśli mi ksiądz coś da albo załatwi”3.

Należy wskazać tu na różne poglądy w literaturze4, zgodnie z któ-
rymi istnieją więźniowie, potrafiący zakazać innym współtowarzyszom 
kontaktu z kapelanem. Są to najczęściej osoby, które nie uznają żadnych 
autorytetów, potocznie nazywani grypsującymi. Jeżeli w celi przeważają 
grypsujący, to nikt nie pójdzie na mszę świętą, aby nie narazić się na 
kpinę „kolegów”. O wyższości podkultury nad wychowawczą działal-
nością kapelana piszą m.in.: Dorota Pstrąg5 oraz Franciszek Kozaczuk6. 
W ocenie tego drugiego, grypsujący bardziej cenią sobie honor i tężyznę 
fizyczną niż wartości o charakterze duchowym. 

Jerzy Nikołajew w wyniku badań ustalił m.in., że osoby tymcza-
sowo aresztowane w mniejszym stopniu odczuwają wpływ podkultu-
ry na religijność niż osoby skazane7. Z poglądem tym nie zgadza się 
Zbigniew Lasocik, który uważa (po przeprowadzeniu w 1989 r. sto-
sownych badań), że: „indywidualna religijność jest elementem neutral-
nym (obojętnym) z punktu widzenia stratyfikacji społecznej więźniów. 
W nabożeństwach biorą udział grypsujący i niegrypsujący”8. Dysku-
tantów pogodził socjolog ks. Stanisław Małkowski, który nie będąc 
kapelanem, wypowiedział najbardziej trafną i obiektywną opinię: „Ka-
pelan nie może identyfikować się z żadną grupą. Musi występować po 

2 K. Pierzchała, Resocjalizacyjna rola kapelana więziennego w polskim systemie penitencjarnym, Wy-
dawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012, s. 232.
3 Z. Lasocik, Praktyki religijne więźniów, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1993.
4 K. Łyskowska, Ewangelizacja więźniów na przykładzie zakładu karnego we Włocławku (praca 
magisterska), Warszawa 2000, s. 109.
5 D. Pstrąg, Rola kapelanów w działalności resocjalizacyjnej zakładu karnego w opinii skazanych, [w:] 
Resocjalizacja instytucjonalna, perspektywy i zagrożenia, (red.) F. Kozaczuka, Wyd. Uniwersytetu 
Rzeszowskiego, Rzeszów 2004, s. 372-384.
6 F. Kozaczuk, Wartości recydywistów, [w:] Duszpasterstwo więzienne w pracy penitencjarnej, (red.) 
J. Świtka, M. Kuć, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2007, s. 164-165.
7 J. Nikołajew, Życie sakramentalne więźniów na przykładzie osadzonych w Areszcie Śledczym w Lub-
linie, [w:] Duszpasterstwo więzienne w pracy penitencjarnej, (red.) J. Świtka, M. Kuć, Towarzystwo 
Naukowe KUL, Lublin 2007, s. 198.
8 Z. Lasocik, Praktyki religijne więźniów, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1993, s. 162.
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stronie człowieka i tego, co ludzi łączy, a nie tego, co dzieli (…). 
Wystarczy tylko ludzkie i chrześcijańskie podejście do więźnia i jego 
problemów”9.

Analizując kwestię „wpływu życia religijnego na stosunek osadzo-
nych do dobra i zła”, nie możemy się łudzić, że większość osadzonych 
po wyjściu z więzienia przejdzie na drogę „dobra”, i to za sprawą ka-
pelana więziennego. W sumie tylko 26,1% wszystkich respondentów 
zaświadczyło, że tak się istotnie dzieje. Niestety 33,8% to przypadki ne-
gatywne, a prawie tyle samo osób (32,5%) w ogóle nie odpowiedziało 
na to pytanie. Można postawić pytanie: ile osób spośród tych, które nie odpo-
wiedziały na pytanie, wstydzi się przyznać, że poprawę zawdzięcza osobie trzeciej, 
bardzo często kapelanowi więziennemu? Z wcześniejszych badań wynika, iż 
jest to znaczna część populacji badanych. Może też to być spowodowa-
ne innymi czynnikami. Osoby skazane charakteryzują się specyficznym 
mechanizmem obronnym. Gdy wymagają pomocy, często nie potra-
fią się do tego przyznać, traktując to jako słabość. Tym bardziej nie 
przyznają się, bądź po prostu nie są świadomi, jak duży wpływ na ich 
zachowanie wywarły osoby trzecie, w tym kapelan. Niestety nie można 
stwierdzić, ile jest takich osób. Są to tylko szacunki. 

Kapelan więzienny to człowiek podejmujący się bardzo odpowie-
dzialnego zadania, mający bardzo ważną funkcję do spełnienia. Cy-
towana wyżej książka autora artykułu, głównie w części empirycznej, 
ukazuje ogrom pracy do wykonania, a także potrzebę zaangażowania 
ze strony kapelana, gdyż osoba pozbawiona wolności to człowiek bar-
dzo wymagający, ale nie stracony, to człowiek trudny, ale możliwy do 
odzyskania. Niestety jednak nie zawsze się to udaje10.

Osadzony, który „odpokutował” swoje czyny długotrwałym pozba-
wieniem wolności, po wyjściu poza zakład penitencjarny będzie dalej sta-
nowił zagrożenie dla społecznego ładu, jeżeli okres uwięzienia nie zostanie 
odpowiednio wykorzystany, jeżeli nie nastąpi u niego swoista autoanaliza 
dotychczasowego postępowania i popełnionych błędów, a następnie przy-
jęcie nowego systemu normatywnego. Pozbawienie wolności jest karą za 
popełnione czyny, odkupieniem popełnionych win, ale nie tylko. Głów-
nym zadaniem więziennictwa i jego pracowników jest podsycanie nadziei 
oraz terapeutyczna praca z więźniem-pacjentem, który sam musi przejść 
swoją drogę i dojść do konkretnych wniosków, bo tylko wtedy uznaje je 

9 S. Małkowski, Wybrane problemy podkultury więziennej, [w:] Wspólnota religijna o duszpasterstwo 
w zakładach penitencjarnych, Materiały Seminaryjne, nr 1, 1989, s. 12.
10 Tamże, s. 341.
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za własne11. Jednak nie wszyscy więźniowie, którzy korzystają z pomocy 
kapelana więziennego i okazują pobożność na zewnątrz, znajdują się na 
drodze poprawy. Często sytuację tę traktują oni instrumentalnie.

Oczekiwania osób pozbawionych wolności są następstwem wcześ-
niejszych doświadczeń z procesami resocjalizacji czy pomocy, zarówno 
formalnymi, jak i nieformalnymi, oraz ich przekonań o naturze tego 
procesu. Kapelan więzienny jest traktowany nieco inaczej niż pracow-
nicy więzienia, ale pewien problem z nawiązaniem kontaktu i dotarciem 
do człowieka istnieje zawsze. Z kolei oczekiwania osadzonych wobec 
kapelana są duże i z pewnością nie bezpodstawne.

Jak uważa Katarzyna Olbrycht, „napięcie między oczekiwaniami 
a ich realizacją dotyka wszelkich relacji między ludźmi. Relacje między 
osobami duchownymi i świeckimi są szczególnie skomplikowane, uza-
leżnione od wielu czynników, jednak ich istota i centrum jest wyraźne. 
Świeccy potrzebują i oczekują osób duchownych bliskich im, rozumie-
jących ich problemy, ale i zrozumiałych w tym, co przede wszystkim 
ludzkie, a równocześnie zdecydowanie innych, bo radykalnych w tym, 
co duchowe, co prowadzi do bliskości z Bogiem, co może być wspar-
ciem i wskazywaniem drogi zgodnej z tym, co Boże; świadomie i z wy-
boru żyjących już innym życiem – z Bogiem i dla Boga”12.

Rolę kapelana więziennego w resocjalizacji skazanych oraz oczekiwania 
osadzonych względem niego badał również Sławomir Leśniewski13. Swą 
analizą objął 40 osadzonych w Zakładzie Karnym w Nowym Łupkowie. 
Wynika z niej, że osadzeni w najwyższym stopniu oczekują od idealnego 
kapelana wiary w to, co robi, zrozumienia oraz większego wpływu na 
sprawy więzienne. Ponadto, wymagają wsparcia duchowego oraz modli-
twy. W działaniu kapelana najbardziej podoba się im fakt, iż jest on uczciwy 
i systematyczny, oraz to, że jest pozytywną postacią. Te wyniki uzupełniają 
badania autora artykułu i dają pełniejszy obraz całej sprawy. 

Na pytanie, co więźniom podoba się w pracy kapelana więziennego, 
najwięcej osadzonych opowiedziało, że gorliwa służba Bogu (16,4%), a poza 
tym uczciwość, systematyczność, bycie pozytywną powstacią zakładu karnego 
oraz bezinteresowność i zapewnienie wsparcia duchowego i bezpieczeństwa.

11 K. Pierzchała, Cz. Cekiera, Zwalczanie patologii społecznych w systemie penitencjarnym Polski 
i USA, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2008, s. 15-16.
12 Tamże.
13 S. Leśniewski, Rola kapelana więziennego w resocjalizacji skazanych, [w:] Duszpasterstwo więzienne 
w III Rzeczpospolitej, (red.) J. Woźniak, Wyd. Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, 
Kraków 2002, s. 59-73.
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Wielu osadzonych stara się znaleźć wokół siebie osobę posiadającą głęboką 
wiarę w poprawę moralną drugiego człowieka oraz potrafiącą zrozumieć in-
nych. Kapelan więzienny musi być osobą neutralną, od której skazani oczekują 
wsparcia duchowego i modlitwy. Odpowiedzi badanych wskazują na bardzo 
dużą złożoność roli kapelana więziennego w resocjalizacji skazanych14.

Z przeprowadzonych badań wynika, iż osadzonym najbardziej 
nie podoba się u kapelana więziennego to, że zajmuje się on polityką 
(średnio 37,1%). Wynik ten był z pewnością pochodną częstych działań 
duchownych w życiu publicznym i odbioru społecznego tego zjawiska. 
Drugim bardzo ważnym i znaczącym elementem w badaniach okazał 
się brak rozmowy ze skazanymi (średnio 29,4%), a także poświęcanie 
skazanym za małej ilości czasu (średnio 10,9%).

W zakładach penitencjarnych osoby pozbawione wolności oczekują 
zainteresowania się ich osobą. Jest im to potrzebne do przeżycia w wa-
runkach izolacji, a dla duszpasterza stanowi początek spotkania z drugim 
człowiekiem, często przeżywającym poważne trudności życiowe15.

Maksimum negatywnych postaw wobec działalności duszpasterskiej 
kapelana więziennego występuje u recydywistów penitencjarnych. Nie-
chętny stosunek do zaangażowania religijnego może mieć w tej grupie 
osadzonych różnorodne przyczyny, m.in.:

 ▪ trudność przyznania się do własnych błędów,
 ▪ stosowanie silnych mechanizmów obronnych,
 ▪ obawy przed wykluczeniem z podkultury więziennej,
 ▪ efekt zmniejszonej wrażliwości moralnej16.

Populacja więzienia zasadniczo niczym nie różni się od normalnego 
społeczeństwa. Więźniowie lubią to samo, co ludzie wolni, i nie lubią 
tego, za czym nie przepadają również wszyscy inni. Dla zobrazowania 
tej kwestii przytoczę wybrane cytaty z ankiety przeprowadzonej przez 
„Przegląd Powszechny” w styczniu 2010 r.17-18.

14 K. Pierzchała, Resocjalizacyjna rola kapelana więziennego w zakładzie penitencjarnym, [w:] Czło-
wiek w obliczu trudnej sytuacji życiowej, (red.) B. Kałdon, I. Kurlak, Wyd. Diecezjalne, Sando-
mierz – Warszawa 2011, s. 279-288.
15 Tamże.
16 B. Hołyst, Kryminologia, Wyd. LexisNexis, Warszawa 2004, s. 1370; M. Rudnik, Społeczna 
efektywność kary pozbawienia wolności, [w:] Socjotechnika, (red.) A. Podgórecki, Wyd. Książka 
i Wiedza, Warszawa 1970; s. 57.
17 Kim jest współczesny ksiądz – w relacjach ze świeckimi, z przełożonymi, jako mężczyzna? 
W czym czuje się niezrozumiany? Jak przeżywa swoją samotność? Jakich księży dziś potrzebuje-
my?, „Przegląd Powszechny”, Warszawa 2010, http://www.przegladpowszechny.pl/ 
2010/01/17/ksiadz-xxi-wieku/ [dostęp z dnia 14.07.2011]. 
18 K. Pierzchała, Resocjalizacyjna rola kapelana więziennego w polskim systemie penitencjarnym, Wy-
dawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012, s. 350-353.
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Z badań i z rozmów niezbicie wynika, że osadzonym bardziej zależy 
na zaspokojeniu potrzeb w ogóle niż potrzeb religijnych. Duża część 
badanych zachowujących dystans do swych potrzeb, twierdziła, że ka-
pelan jest konieczny, gdyż może pomóc komuś innemu.

Osoby pozbawione wolności oczekują od wychowawców, a szcze-
gólnie od kapelana więziennego:

 ▪ partnerskiego traktowania, taktu i kultury zachowania, chęci 
i umiejętności pomagania w rozwiązywaniu ich problemów, odpo-
wiedniego przygotowania zawodowego i wiedzy, sprawiedliwego 
traktowania, konsekwencji, rzetelnego wykonywania pracy, zainte-
resowania sprawami więźniów19;

 ▪ empatii (zdolność odczuwania stanów psychicznych innych osób)20;
 ▪ wiarygodności21;
 ▪ odporności na stres22;
 ▪ godności, odpowiedzialności, sprawiedliwości, prawdy23;
 ▪ bycia ludźmi sumienia, nieustannie pracującymi nad sobą24;
 ▪ kierowania się sprawiedliwością, konsekwencją, zdecydowaniem 

i rozwagą25.

Pragmatyczne podejście więźniów do wszystkiego i wszystkich, 
w tym również do kapelanów – jak bardzo trafnie określił Jerzy Nikoła-
jew – wynika z odwróconej hierarchii wartości obowiązującej w zakła-
dzie karnym26.

19 M. Gordon, Gwarancje i zagrożenia godności osobistej personelu więziennego, [w:] Autorytet i godność 
służb penitencjarnych a skuteczność metod resocjalizacji, red. J. Świtka, M. Kuć, I. Niewiadomska, 
Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2004, s. 143; M. Ciosek, Psychologia sądowa i penitencjar-
na, Wyd. LexisNexis, Warszawa 2003, s. 263.
20 D. Schmidt, Empatia personelu więziennego oraz jej niektóre uwarunkowania, [w:] Służba więzienna 
wobec problemów resocjalizacji penitencjarnej, (red.) W. Ambrozik, P. Stępniak, Wyd. Uniwersytetu 
im. A. Mickiewicza, COSSW, Poznań-Warszawa-Kalisz 2004, s. 132.
21 E. Aronson, Człowiek istota społeczna, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 2001, s. 81-83.
22 J. Nawój, Syndrom wypalania zawodowego funkcjonariuszy więziennych, [w:] Wina – Kara – Na-
dzieja – Przemiana, (red.) J. Szałański, COSSW, Łódź-Warszawa-Kalisz 1998, s. 290.
23 K. Samonek-Miazga, Rola etyki zawodowej funkcjonariuszy SW w pracy resocjalizacyjnej, [w:] Rola 
wartości moralnych w procesie socjalizacji i resocjalizacji, (red.) J. Świtka, M. Kuć, I. Niewiadomska, 
Towarzystwo Naukowe KUL, 2005, s. 88.
24 W. Kaczyńska, O etyce służb społecznych, Wyd. Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocja-
lizacji Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1996, s. 170; W. Poznaniak, Etyczne dylematy 
i powinności dotyczące psychologów penitencjarnych, a być może i innych funkcjonariuszy SW, [w:] Służba 
więzienna wobec problemów resocjalizacji penitencjarnej, (red.) W. Ambrozik, P. Stępniak, Wyd. Uni-
wersytetu im. A. Mickiewicza, COSSW, Poznań – Warszawa – Kalisz 2004, s. 109. 
25 H. Machel, Więzienie jako instytucja karna i resocjalizacyjna, Wyd. Arche, Gdańsk 2003, s. 126-127.
26 J. Nikołajew, Rola kapelana więziennego w procesie resocjalizacji skazanych. Doświadczenia okrę-
gu lubelskiego, [w:] Misja Służby Więziennej a jej zadania wobec aktualnej polityki karnej i oczeki-



119Stosunek osób pozbawionych wolności do posługi religijnej kapelana więziennego...





EWA ANNA WDZIĘCZNA, WARUNKOWE UMORZENIE 
POSTĘPOWANIA KARNEGO W ŚWIETLE KONCEPCJI 
SPRAWIEDLIWOŚCI NAPRAWCZEJ, TOWARZYSTWO 
NAUKOWE ORGANIZACJI I KIEROWANIA, TORUŃ 
2010, ss. 407.

Książka ma charakter publikacji naukowej i jest skróconą wersją rozprawy 
doktorskiej Ewy Anny Wdzięcznej. Praca, która stała się podstawą komentowa-
nej publikacji, została napisana pod kierunkiem naukowym prof. dr. hab. Piotra 
Kruszyńskiego.

Jak twierdzi Autorka w opisie do swojej książki, omawiana publikacja ma na 
celu analizę materialnych i procesowych rozwiązań prawa karnego odnoszących 
się do warunkowego umorzenia postępowania, związanych z ideą sprawiedli-
wości naprawczej. Autorka zastanawia się nad sensem uzależnienia stosowania 
przedmiotowych instytucji od pojednania oskarżonego z pokrzywdzonym, na-
prawienia szkody oraz innych rozważań ułatwiających zakończenie sporu.

We wstępie autorka postawiła pytanie: czy unormowania karnomaterialne 
i karnoprocesowe warunkowego umorzenia postępowania karnego wystarcza-
jąco uwzględniają nowoczesne podejście prawa karnego wyrastające z idei spra-
wiedliwości naprawczej? Głównym celem Autorki jest więc próba odpowiedzi 
na to pytanie oraz przedstawienie instytucji warunkowego umorzenia postę-
powania karnego w nowym świetle, z perspektywy uwzględnienia w ramach 
normatywnego kształtu tej instytucji sytuacji prawnie chronionych interesów 
pokrzywdzonego. Zastanawia się ona również nad tym, na ile model restryk-
tywny sprawiedliwości karnej w tym zakresie może być uzupełniony modelem 
restytutywnym.

W związku z tak postawionymi celami książka podzielona została na dwie 
części. 

Pierwsza z nich stanowi cześć ogólną składającą się z dwóch rozdziałów: Te-
oretyczne założenia sprawiedliwości naprawczej oraz Warunkowe umorzenie postępowania 
karnego – zarys instytucji.

Rozdział pierwszy publikacji prezentuje w pełni zagadnienie sprawiedliwo-
ści naprawczej w polskim procesie karnym. Autorka rozpoczyna tę część pub-
likacji od wykazania różnic i podobieństw pomiędzy takimi instytucjami prawa, 
jak retrybucja i resocjalizacja. Następnie szczegółowo omawia genezę i rozwój 
idei sprawiedliwości naprawczej, jej pojęcie, zarys teoretyczny i istnienie tego 
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elementu systemu prawnego w polskiej doktrynie prawa karnego. Autorka, 
prowadząc wywód na wyżej wskazany temat, przedstawia również instytucję 
kompensacji w prawie karnym. Wyszczególnieniu ulega zagadnienie obowiązku 
naprawienia szkody, nawiązki i powództwa adhezyjnego. poruszona zostaje tu 
również tematyka procesu o charakterze odszkodowawczym oraz przeprosze-
nia pokrzywdzonego i czynnego żalu sprawcy przestępstwa. 

Rozdział pierwszy stanowi ponadto omówienie pojednawczego sposobu 
reakcji na przestępstwo w polskim prawie karnym. Publikacja zawiera w sobie 
bowiem odniesienie do kwestii negocjacji, która ma prowadzić do zawarcia po-
rozumienia lub pojednania pomiędzy stronami postępowania. Inną instytucją 
zmierzającą do polubownego rozstrzygnięcia sporu, jaką Autorka przedstawia 
w swojej publikacji, jest mediacja. Zagadnienie to zostało szczegółowo omó-
wione w kontekście zasad postępowania mediacyjnego, podstaw prawnych za-
stosowania procedury mediacyjnej w państwach Unii Europejskiej oraz w pol-
skim postępowaniu karnym, jak również relacji pomiędzy mediacją a orzecze-
niem kończącym postępowanie karne.

W rozdziale drugim publikacji Autorka szczegółowo omawia tematykę wa-
runkowego umorzenia postępowania karnego. W tym zakresie opisuje istotę 
tej instytucji prawa, jej materialny oraz procesowy charakter. W tej części książ-
ki zwrócono również uwagę na charakter prawny orzeczenia o warunkowym 
umorzeniu postępowania karnego.

Rozdział drugi zawiera w sobie również rozważania o takich zagadnieniach, 
jak: przesłanki warunkowego umorzenia postępowania karnego, obowiązki 
sprawcy poddanego próbie i jej przebiegu. Ta część pracy przedstawia rozważa-
nia o charakterze prawnym wniosku o tego rodzaju umorzenie. Tematyka, jak 
prawomocność orzeczeń umarzających warunkowo postępowanie, możliwość 
ich wzruszenia, zaskarżalność jest niezwykle istotna z punktu widzenia cało-
kształtu procesu karnego, dlatego też zapewne Autorka publikacji naświetliła 
również ten wątek.

W rozdziale trzecim została zaprezentowana instytucja pojednania, jako 
czynnika mającego wpływ na decyzję sądu o wydaniu orzeczenia warunkowo 
umarzającego postępowanie karne. W rozdziale tym omówiony został charak-
ter prawny pojednania, podmioty legitymowane do wystąpienia, jako strona po-
jednania ze sprawcą, jak również procesowe aspekty tej instytucji oraz jej wpływ 
na samo postępowanie sądowe. 

Ostatnią częścią prezentowanej publikacji jest rozdział czwarty, pt. Funkcja 
kompensacyjna warunkowego umorzenia postępowania karnego. W nim zaprezentowano 
istotę i charakter obowiązku naprawienia szkody orzekanego przy warunkowym 
umorzeniu postępowania karnego. Pod tym względem, problem jednorodności 
instytucji karnoprawnego obowiązku naprawienia szkody, charakteru i funkcji 
takiego obowiązku, związku jaki istnieje pomiędzy przestępstwem a szkodą zo-
stał w recenzowanej publikacji przedstawiony w sposób bardzo szczegółowy 
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i dokładny. Publikacja zawiera ponadto omówienie formy orzeczenia sądowego 
przedmiotem, którego jest kwestia naprawienia szkody. W tym względzie Au-
torka w całości przedstawiła warunki odnośnie treści i formy wyroku, omówiła 
cechy podmiotu, którego może on dotyczyć i wskazała jak wygląda problema-
tyka wykonania obowiązku naprawienia szkody w ramach warunkowego umo-
rzenia postępowania karnego. 

Zakończenie tej części publikacji odnosi się do problematyki skutków wyżej 
wskazanych orzeczeń oraz zagadnienia przymusowego wykonania nałożonego 
obowiązku naprawienia szkody.

Po szczegółowej analizie i zbadaniu problemu Autorka dochodzi do wnio-
sku, że ściśle związana z koncepcją sprawiedliwości naprawczej probacja może 
być sposobem na racjonalizację wymiaru sprawiedliwości oraz że obecnie obo-
wiązujące w Polsce przepisy karne mają na celu nie tylko ukaranie sprawcy, ale 
w równym stopniu rozwiązanie powstałego konfliktu, wykorzystując do tego 
środki probacyjne, szczególnie warunkowe umorzenie postępowania karnego. 
Dodatkowo Autorka pokusiła się o stwierdzenie, że instytucje sprawiedliwości 
naprawczej są użytecznymi metodami sprzyjającymi racjonalizacji, skuteczności 
oraz sprawności funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w sferze prawa kar-
nego w Polsce oraz wielu innych państwach. 

Na poparcie swoich wniosków Autorka przedstawia szereg aktów norma-
tywnych, nie tylko polskich, ale również pochodzących z prawa Nowej Zelandii, 
Francji, Niemiec czy prawa międzynarodowego publicznego oraz bardzo sze-
roki zakres polskiej i zagranicznej literatury.

Książkę można polecić przede wszystkim prawnikom, ponieważ pozwa-
la ona spojrzeć na instytucję warunkowego umorzenia postępowania karne-
go z perspektywy dogłębnej analizy instytucji. Ponadto, publikacja stanowi 
szczegółową prezentację zarówno samej instytucji warunkowego umorzenia, 
jak i wszelkich okoliczności, jakie mogą mieć na nią wpływ, skutków orzeczeń 
zapadających w tym przedmiocie, jak i zaskarżalności i wzruszalności wyro-
ków sądowym warunkowo umarzających postępowanie karne. Książka stanie 
się przydatna zarówno praktykom i teoretykom prawa, jak również studentom 
oraz aplikantom adwokackim, radcowskim, sądowym oraz prokuratorskim.

Publikacja została napisana w taki sposób, że staje się użyteczna również dla 
socjologów oraz psychologów poprzez przybliżenie w prawniczym rozumieniu 
przedstawianych w niej instytucji. Walor użytkowy publikacji jest niewątpliwie 
wysoki. 

Joanna Brylak





SŁAWOMIR PRZYBYLIŃSKI, WIĘŹNIOWIE
NIEBEZPIECZNI. UKRYTY ŚWIAT PENITENCJARNY,
IMPULS, KRAKÓW 2012, ss. 362.

Wśród publikacji z obszaru resocjalizacji, które ukazały się ostatnio w pol-
skich wydawnictwach na uwagę zasługuje książka Sławomira Przybylińskiego 
Więźniowie niebezpieczni. Ukryty świat penitencjarny. Jest to kolejna  monograficzna 
publikacja Autora, specjalizującego się w resocjalizacji penitencjarnej, obec-
nego od kilku lat wśród badaczy rzeczywistości więziennej w naszym kraju. 
Wcześniejsze publikacje tego Autora, wśród nich choćby „Dziara”, „cynkówka”, 
„kolka” – zjawisko tatuażu więziennego (Kraków, 2007), mieszczą się w obszarze 
zainteresowań pedagogów resocjalizacji, psychologów, prawników – peniten-
cjarystów i socjologów – badaczy instytucji totalnych. 

Niniejsza publikacja jest wynikiem wieloletnich poszukiwań naukowych 
Autora i oparta jest o własną koncepcję metodologiczną. Praca składa się 
z dwóch wyodrębnionych części – teoretycznej oraz drugiej, zatytułowanej 
„Badania własne”, która jest opisem koncepcji badawczej i analizą wyników 
badań. Część teoretyczna pracy opiera się na dostępnej Autorowi literaturze 
przedmiotu i analizie danych zastanych, z których wyłania się obraz statystycz-
ny polskiego osadzonego kategorii „N”. Analiza literatury przedmiotu, prze-
prowadzona w ujęciu historycznym i horyzontalnym – obejmuje wiele obsza-
rów, kontekstów, w których funkcjonują osadzeni więźniowie niebezpieczni: 
kontekst prawny, socjopedagogiczny itp. Sam Autor dość swobodnie określa 
perspektywę badawczą:  w charakterystycznej dla siebie narracji (warto wspo-
mnieć choćby niektóre tytuły wcześniejszych prac S. Przybylińskiego1) opisuje 
podmiot swoich badań w kontekście pojęciowym (zwracając uwagę na zamie-
szanie terminologiczne i nieścisłości), w kontekście „klasyfikacyjnym w aspek-
cie penitencjarnym” (rozdział traktuje o klasyfikacji skazanych dla realizacji ce-
lów izolacji i resocjalizacji), w kontekście instytucjonalnym (tu zastanawiające 
jest sformułowanie oddziały dla osadzonych „niebezpiecznych” – sens i idea 
przewodnia), by wreszcie skoncentrować się na kontekście resocjalizacyjnym 
izolacji więźniów niebezpiecznych. W rozdziale tym Autor omawia środki reso-
cjalizacji i specyfikę ich wykonywania wobec tej kategorii osadzonych. Rozdział 
ten wydaje się jednym z najciekawszych, odwołuje się bowiem do uregulowań 

1 Por. przykł. S. Przybyliński, Przekraczanie kręgu zagubionego człowieczeństwa na resocjalizacyjnej niwie, 
Impuls, Kraków 2010.
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międzynarodowych i opisuje niejako codzienność osadzonych niebezpiecznych 
w zakładzie karnym.

Opis podejścia do więźniów niebezpiecznych w polskim systemie peni-
tencjarnym dokonany został w perspektywie historycznej w oparciu o bardzo 
szczegółowe źródła, tak  literaturę przedmiotu, jak i akty prawne. W analizie 
stanu prawnego Autor nie uniknął pewnych nieścisłości terminologicznych, ale 
nie rzutuje to na całość analizy. Sztuką niewątpliwie jest swobodne poruszanie 
się w gąszczu obowiązujących aktów prawnych, nie wspominając już o tych, 
które dziś mają jedynie znaczenie historyczne. Dzięki tak głębokiej analizie wi-
doczne jest ewolucyjne podejście do traktowania przez system penitencjarny tej 
kategorii osadzonych.

Niewątpliwie zaletą książki jest oryginalna koncepcja przeprowadzenia ba-
dań własnych Autora. Widać, że musiał rozstrzygnąć wiele dylematów: jaką 
perspektywę przyjąć, aby zrealizować postawiony cel badań, jak oddać sposób 
widzenia świata prezentowany przez tak specyficzną kategorię ludzi – więźniów 
niebezpiecznych. W pedagogice resocjalizacyjnej rzadko podejmuje się ryzy-
ko sięgnięcia do jakościowej metodologii badań. Dominuje wciąż metodolo-
gia ilościowa, często uzupełniana o zarys monograficzny, analizę dokumentów 
(najczęściej ilościową) czy studia przypadku2. Pojawiają się jednak „jaskółki” 
– choćby praca M. Bernasiewicza, oparta o wywiady eksperckie3. W pedagogice 
resocjalizacyjnej badacze sięgają też do analizy treści, w oparciu o analizę danych 
zastanych, takich jak dokumenty, analizy statystyczne i raporty o różnym stop-
niu ogólności. Tym bardziej godnym podkreślenia jest odważne opowiedzenie 
się za przyjęciem paradygmatu interpretatywnego w badaniach S. Przybylińskie-
go. Autor opisuje trudności związane z przeprowadzaniem takich badań nar-
racyjnych (19 wywiadów  przeprowadzono w siedmiu jednostkach penitencjar-
nych w Polsce – str. 210-211 recenzowanej książki) na etapie konceptualizacji  
i wykonania czy już na etapie analizy zebranego materiału badawczego. 

Autor nie zawarł w publikacji wzoru żadnego narzędzia badawczego, uwa-
żam, że ze szkodą dla czytelnika, a posługuje się nader często transkrypcja-
mi wywiadów, cytując dokładnie słowa respondentów. Czyni to pracę bardziej 
przystępną dla czytelnika, choć wielu metodologów stoi na stanowisku, że tran-
skrypcje nie podnoszą waloru naukowego pracy. Ale publikacja ta nie jest prze-
cież raportem z badań, a jako że opisuje pewną instytucję prawną i poniekąd 
fenomen społeczny, ma raczej charakter monograficzny, wsparty wybranymi 
studiami przypadków. Sposób prezentacji zebranych wyników badań trudno 
nazwać typowym, czy „klasycznym”, tytuły rozdziałów są bowiem fragmentami 
transkrypcji wywiadu – wypowiedziami respondentów. Nietrudno dostrzec tu 
2 Por. przykł: M. Noszczyk-Bernasiewicz, Nieletni przestępcy w percepcji personelu i nadzoru resocjalizacyjnego 
oraz studentów resocjalizacji, Wyd. UŚ, Katowice 2010; B. Nowak, Rodzina w kryzysie. Studium resocjalizacyjne, 
PWN, Warszawa 2011; I. Mudrecka, Poczucie odpowiedzialności młodzieży skonfliktowanej z prawem. Studium 
pedagogiczne, Wyd. UO, Opole 2011.
3 M. Bernasiewicz, Interakcjonizm symboliczny w teorii i praktyce resocjalizacyjnej, Impuls, Kraków 2011.
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egzemplifikacje sposobów neutralizacji opisywanych przez klasyków teorii de-
wiacji; G.M. Sykesa i D. Matzę, na przykład: potępienie potępiających czy kwe-
stionowanie ofiary. Odpowiedzi na postawione problemy szczegółowe wple-
cione są w  analizę materiału badawczego, co czasem utrudnia ich identyfikację. 

Autor zgromadził obszerną bibliografię, znaczną jej cześć stanowią akty 
prawne, których analiza jest  w dużej mierze podstawą części teoretycznej pracy. 
Można zaryzykować stwierdzenie, że opracowanie zagadnienia więźniów nie-
bezpiecznych ociera się o analizę dyskursu, jako że materiał badawczy stanowią 
też publikacje o nienaukowym, publicystycznym charakterze, a Autor przed-
stawia stan dyskusji o tym zjawisku obecny w mediach, niejako w pewnego 
rodzaju dyskursie społecznym. Pracę zamykają konkluzje sam Autor formułuje 
je „wokół dylematów sprawiedliwej kary, procesu resocjalizacji i izolacji” i po-
dejmuje próbę wskazania implikacji dla praktyki penitencjarnej. Dla czytelnika 
ważną wydawać się może odpowiedź na pytanie o uwarunkowania procesu re-
socjalizacji i sam jej  sens w odniesieniu do więźniów niebezpiecznych. Ostatni 
rozdział książki jest bardzo uporządkowany,  Autor raz jeszcze odpowiada na 
postawione pytania badawcze, a wyciągając wnioski nadaje im charakter otwar-
ty. Cel badawczy został zrealizowany, ale pozostawia jednak uważnemu czytel-
nikowi zarysowane tylko obszary dla własnej refleksji nad sensem resocjalizacji 
tej kategorii osadzonych, potrzebą ich izolacji w tak wysokim stopniu i konse-
kwencji, jakie ich status przynosi w ich życiu po opuszczeniu zakładu karnego. 
Implikacje praktyczne, które kończą pracę, dotyczą kwestii organizacyjnych 
i wychowawczych, które mają znaczenie dla zrealizowania celów resocjalizacji 
w warunkach izolacji penitencjarnej. 

Trudno nie polecać książki S. Przybylińskiego tak studentom resocjalizacji, 
jak i badaczom rzeczywistości penitencjarnej czy nawet osobom niezwiązanym 
zawodowo z resocjalizacją. Wypowiedzi respondentów – osadzonych niebez-
piecznych – już same  w sobie są warte poznania, wprowadzają w świat dla 
czytelnika mroczny, często niezrozumiały, wywołujący nawet lęk czy awersję. Są 
to smutne, czasem zadziwiające jednostkowe losy ludzi (by zacytować klasyka) 
– „ludzi w sytuacji pokusy i upokorzenia”4.

Justyna Kusztal

4 M. Kosewski, Ludzie w sytuacji pokusy i upokorzenia, Wiedza Powszechna, Warszawa 1985.





INFORMACJA DLA AUTORÓW

Redakcja prosi o nadsyłanie artykułów i innych materiałów przeznaczonych 
do publikacji wyłącznie w formie elektronicznej w edytorze Word 2010, dla 
następujących ustawień: strona niestandardowa (szerokość 17 cm, wysokość 
24 cm), marginesy: górny 2 cm, boczne (lewy i prawy) 2,5 cm i dolny 1,5 cm, 
czcionka Times New Roman w rozmiarze 11 (dla przypisów dolnych 9) oraz 
pojedynczy odstęp między wierszami. Jednocześnie informujemy, że ramy 
artykułu nie powinny przekraczać 25 stron znormalizowanego tekstu, a pozo-
stałych opracowań – 10 stron, prosimy również o dołączenie opracowanego 
w języku angielskim streszczenia artykułu wraz z tytułem (maksymalnie 500 
znaków).

Na pierwszej stronie należy zamieścić: imię i nazwisko autora (autorów) 
oraz tytuł pracy. Na końcu pracy należy podać: adres (adresy) autora (autorów), 
nr telefonu, adres e-mail, a także informacje o statusie profesjonalnym autora 
(autorów), z wyszczególnieniem posiadanych tytułów naukowych, nazwy insty-
tucji zatrudniającej oraz zajmowanego stanowiska.

Materiały należy przesyłać na adres e-mail: wojtera@ms.gov.pl
Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania w nadesłanych materiałach 

zmian tytułów, skrótów, poprawek stylistyczno-językowych oraz innych prze-
róbek technicznych. Redakcja przyjmuje prace dotychczas niedrukowane, zaś 
niezamówione materiały zwraca wyłącznie na życzenie autora (autorów).

INFORMACJA DLA CZYTELNIKÓW

Redakcja uprzejmie zawiadamia, że kwartalnik „Probacja” nie jest dostępny 
w prenumeracie. Równocześnie – pod adresami: www.ms.gov.pl/probacja – jest 
udostępniona wersja elektroniczna czasopisma, którą można odczytywać pro-
gramem Acrobat Reader od 6.0.
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