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Brunon Hołyst

ELASTYCZNOŚĆ I SELEKTYWNOŚĆ
ODDZIAŁYWAŃ RESOCJALIZACYJNYCH
JAKO WARUNKI ICH SKUTECZNOŚCI

Walka z przestępczością staje się obecnie nie tylko sprawą poszczególnych 
państw, ale również organizacji o charakterze ponadnarodowym. Przyjęta stra-
tegia walki z przestępczością rozgrywa się na dwóch płaszczyznach: profilak-
tyczno-prewencyjnej oraz resocjalizacyjno-korekcyjnej1. Wynika to z faktu, że 
oddziaływania w sferze profilaktyczno-prewencyjnej nie odznaczają się wyso-
ką skute cznością, co w konsekwencji implikuje konieczność działań w sferze 
resocjalizacyjno- korekcyjnej. Pomimo że badania nad skutecznością progra-
mów profilaktycznych i od działywań resocjalizacyjnych należą do grupy bardzo 
trudnych i ciężko poddających się weryfikacji, sytuacja w tej dziedzinie zmieniła 
się od chwili wprowadzenia do kanonu narzędzi statystycznych metaanalizy. 
Takie ujęcie pozwoliło na ujawnianie prawidłowo ści w wielu niezależnych ba-
daniach i realizowanych projektach.

Wykazano między innymi, że młodzież jest bardziej podatna na oddziaływania 
korekcyjne niż dorośli, a o skuteczności nie decyduje sama metoda, ale jej dosto-
sowanie do uwarunkowań osobowościowych. Skuteczność podejmowanych od-
działywań może zostać zwiększona poprzez właściwy nadzór i wpływ nie tylko 
na jednostkę, ale także na jej środowisko, odpowiednio je modyfikując2.

Resocjalizacja wymaga postępowania elastycznego i selektywnego na róż-
nych etapach oddziaływań. Postępowanie to powinno mieć charakter wysoce 
zindywidualizowany i opierać się na szczegółowej diagnozie psychospołecznej 
osoby skazanej, uwzględniającej szereg różnych zmiennych, w tym między in-
nymi jej typ temperamentu i cechy osobowości. 

W zakresie oddziaływań resocjalizacyj no-korekcyjnych takim kierun-
kiem umożliwiającym poprawę skuteczności w tej sferze jest stosowanie 
tzw. paradygmatu zróżnicowanych oddziaływań3. Chodzi w tym przypadku  
o zwrócenie uwagi na nową perspektywę otwierającą się wraz z badaniami nad 

1 M. Nowakowski, Koncepcja zróżnicowanych oddziaływań jako szansa dla współczesnej resocjalizacji, [w:] 
B. Urban (red.), Dewiacje wśród młodzieży,. Kraków 2001, s. 379-383.
2 L. Pytka, Pedagogika resocjalizacyjna, Warszawa 2001.
3 K. Pospiszyl, Resocjalizacja, Warszawa 1998.
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zróżnicowanymi oddziaływaniami oraz możliwościami teoretycznymi i prakty-
cznymi, jakie z sobą niesie. 

Sens oddziaływań probacyjnych, w największym uprosz czeniu, polega na takim 
oddziaływaniu kuratora zawodowego na osobo wość skazanego, aby skazany do 
przestępstwa nie powrócił, zrezygnował z dotychczasowego dewiacyjnego modelu 
życia oraz przebudował osobowość w zakresie motywacji, postaw i wartości. 

Społeczeństwo w coraz mniejszym stopniu kieruje się iluzją, że zakłady 
penitencjarne spełniają optymalnie swoje funkcje resocjalizacyjne. Również 
skazani wątpią w obecnej sytuacji w wychowawcze funkcje kary pozbawie-
nia wolności. Na taki stan rzeczy składa się kilka niekorzystnych czynników4.  
Po pierwsze, zakłady karne grupują na ograniczonej prze strzeni sprawców 
przestępstw o różnym stopniu demoralizacji: pierwszy raz skazanych i recydy-
wistów, skazanych z anomaliami psychicznymi oraz osób szczególnie niebez-
piecznych. Wzajemne oddziaływanie psychiczne skazanych wywołuje demora-
lizujący wpływ na współosadzonych niewykazujących tendencji agresywnych 
lub takich, którzy popełnili przestępstwo nieumyślnie. Skazani podlegają ol-
brzymiej presji psychicznej w sytuacji deprywacji potrzeb i współosadzonych 
odznaczających się ubóstwem kulturowym, zaburzo nymi emocjami i deficy-
tami społeczno-moralnymi. Jeśli dodać do tego monoto nię życia więzienne-
go, brak pracy i zerwane więzi rodzinne, to pozbawienie człowieka autonomii 
jest przez niego dotkliwie przeżywane. Przy wyrokach średnio- i długotermi-
nowych skazani ulegają demoralizacji pod wpływem we wnętrznej atmosfery 
panującej w ich środowisku, w następstwie czego powstają postawy nieufności, 
lęku, pogardy, a także tendencje do uwolnienia się od niepożądanych wpływów. 
Ważnym czynnikiem atmosfery psychicznej stwarzanej przez stałych bywalców 
zakładów karnych u ludzi, którzy dotychczas żyli w normalnych środowiskach, 
jest uczucie degrada cji i poniżenia. Czują się oni dotknięci w swej godności 
ludzkiej i poczuciu wła snej wartości. Więzy łączące ich ze światem ludzi uczci-
wych doznają osłabienia, ich wiara w przyszłość maleje, a siła moralna załamuje 
się. Rezygnując z lepszego losu, dostosowują się do warunków życia więzienne-
go i ulegają depresji emocjonalnej5. Zjawisko adaptacji do warunków życia wię-
ziennego i asymilacji jego negatywnych, patologicznych i podkulturowych wpły-
wów prizonizacji, prowadzi w rezultacie do depersonalizacji, w której normy  
i wartości społeczne deklaratywnie są łamane, co znacznie utrudnia resocjaliza-
cję i readaptację do życia społecznego na wolności6. 

Generalnie współczesna przestępczość i dewiacje w zachowaniu są niezwy-
kle złożone i równocześnie zróżnicowane, co koresponduje z ogólnymi tenden-
cjami występującymi we współczesnych społeczeństwach, w których obserwu-
4 F. Kozaczuk, J. Kozaczuk-Maruszak, Resocjalizacja penitencjarna, [w:] F. Kozaczuk (red.), Młodzież wobec 
współczesnych zagrożeń, Rzeszów, 2003, s. 137-144.
5 J. Śliwowski, Tendencje abolicjonistyczne i skrajnie krytyczne w penitencjarystyce, [w:] B. Hołyst (red.), Problemy 
współczesnej penitencjarystyki w Polsce, Warszawa 1984, s. 9-10.
6 M. Kosewski, Ludzie w sytuacjach pokusy i upokorzenia, Warszawa 1985.
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je się relatywizację systemów wartości, nieokreśloność i nieprzewidywalność. 
Tendencje te stwarzają określone utrudnienia, między innymi w diagnozowaniu 
i prognozowaniu wszelkich procesów społecznych, w tym również w zakresie 
patologii. Nie oznacza to negowania sensu diagnozowania i klasyfikowania zja-
wisk występujących we współczesnych społeczeństwach, zwłaszcza tych nie-
korzystnych, które wymagają racjonalnej interwencji, korygowania i ogranicza-
nia. Zasada ta zawsze była odnoszona do sfery patologii społecznej, zwłaszcza 
przestępczości. Właśnie w tej sferze najczęściej próbowano stosować aktualne 
osiągnięcia z za kresu psychologii i psychiatrii, co zaowocowało wielością po-
dejść diagnostycznych i typologicznych. 

Diagnoza w ramach elastycznych i selektywnych oddziaływań resocjaliza-
cyjnych pełni istotne funkcje praktyczne, gdyż pozwala na dobór adekwat-
nych i specyficznych metod postępowania. Paradoksalnie, w sytuacji najwięk-
szych w całej historii myśli resocjalizacyjnej, możliwości korzystania ze strategii 
i technik diagnozowania oraz wyjątkowego zapotrzebowania ze strony prakty-
ki, w aktualnych warunkach polskich nieproporcjo nalnie rzadziej korzysta się 
z tych możliwości. Oznacza to, że decyzje w zakresie doboru metod resocjali-
zacyjnych podejmowane są arbitralnie, co najwyżej w opar ciu o doświadczenia 
praktyków, bez prowadzenia badań i diagnoz prowadzących do wyboru ade-
kwatnych i trafnych typologii, a w konsekwencji do wyboru zróżnico wanych 
programów terapeutyczno-resocjalizacyjnych7. 

Zasadniczym kryterium poddania skazanego oddziaływaniom probacyjnym 
winien być stopień niedostosowania i prognozy resocjalizacji. Jak dotychczas, 
stosowanie tego kryterium pozostaje w rękach sądu, a z praktyki wynika, że 
sąd niemal wyłącznie kieruje się rodzajem i „ciężarem” popełnionego czynu, 
natomiast w minimalnym stopniu uwzględnia właściwości osobowościowe ska-
zanego. Podkreślić należy, że dla właściwej oceny prognozy kryminologicznej 
niezbędne powinny być dla sądu informacje zebrane w drodze przeprowadzo-
nego wywiadu środowiskowego przez kuratora zawodowego. 

We współczesnych systemach resocjalizacyjnych, koncepcja zróżnicowane-
go, a więc elastycznego i selektywnego, podejścia w resocjalizacji jest powszech-
ną zasadą8.

Prawidłowe opracowanie adekwatnego i zróżnicowanego programu oddzia-
ływań resocjali zacyjnych nie jest możliwe bez rzetelnej diagnozy i typologii, 
uwzględniającej specyficzne właściwości osobowościowe skazanego oddanego 
pod dozór kuratora. Stwierdzenie to jest oczywiste, gdy weźmiemy pod uwagę, 
że ten sam czyn może być dokonany zarówno przez jednostkę psychopatyczną, 
jak również o wyraźnych cechach neurotycznych czy cierpiącą na przewlekłą 

7 B. Urban, Typologia zaburzeń w zachowaniu jako warunek skutecznej profilaktyki i resocjalizacji młodzieży, [w:] 
T. Sołtysiak, J. Sudar-Malukiewicz (red.), Zjawiskowe formy patologii społecznych oraz profilaktyka i resocjali-
zacja młodzieży, Bydgoszcz 2003, s. 277-290.
8 L. Pytka, Pedagogika resocjalizacyjna, Warszawa 2001.
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depresję. Określony czyn może więc wyni kać z różnych motywacji jednostek 
zaburzonych czy niedostosowanych, u których stwierdza się różną etiologię 
i cechy osobowościowe, a o skutecznej resocjalizacji można mówić tylko wtedy, 
gdy weźmiemy pod uwagę wyniki badań (diagnoz) w zakresie etiologii i obja-
wów zaburzeń – niedostosowania. 

Elastyczne i selektywne podejście polega na opracowaniu i stosowaniu od-
powiednio spój nych i specyficznych zasad – metod resocjalizacyjnych w sto-
sunku do w miarę ho mogenicznych grup. Homogeniczności nie można osiąg-
nąć bez uwzględnienia wy niku diagnozy cech osobowościowych i czynników 
etiologicznych. Wyniki tych dia gnoz są koniecznym materiałem do dalszej ope-
racji, jaką jest typologia. W grupach homogenicznych znajdują się jednostki 
zaliczone do jednego typu lub do typów pokrewnych, podatnych na określone, 
specyficzne oddziaływania. Należy dodać, że grupy homogeniczne są nie tylko 
skuteczną, ale też najbardziej optymalną formą pod względem organizacyjno-
-ekonomicznym. 

Niezbędne jest również dokonanie wnikliwego przeglądu i oceny sys temu 
kwalifikowania stosowanego przez sądy, a tym bardziej całej procedury dia-
gnostyczno-typologicznej i zasad tworzenia grup wychowawczych w polskich 
za kładach resocjalizacyjnych. Diagnozowanie i klasyfikacja nie ogranicza się tyl-
ko do wąsko pojętej działalno ści resocjalizacyjnej. Przedsięwzięcia te powinny 
stanowić nieodłączny element wszel kiego typu profilaktyki na różnych etapach 
rozwoju psychofizycznego dzieci i mło dzieży z instytucji opiekuńczych oraz 
przy podejmowaniu niektórych programów wychowawczych i dydaktycznych 
w naturalnych środo wiskach, jak rodzina czy szkoła. 

Skuteczna resocjalizacja musi się opierać na dokładnym rozpo znaniu etio-
logii i objawów zaburzeń jednostek, które z uzasadnionych względów zamie-
rza się poddać działaniom korekcyjnym. Diagnozowanie winno uwzględniać 
aktualne trendy teoretyczne i wyniki badań empirycznych w dyscyplinach na-
ukowych badających zjawisko zaburzeń. Generalnie, efektem postępowania 
diagnostycznego ma być ustalenie rozmiarów zaburzeń w określonych grupach 
i środowiskach wychowawczych oraz dokonanie typologii jednostek zaburzo-
nych. Typo logia bezpośrednio wyznacza dobór zróżnicowanych działań reso-
cjalizacyjnych oraz w dużym stopniu ostatecznie przesądza o ich skuteczności9.

Dotychczasowe badania i działania w zakresie resocjalizacji przez długi czas 
zakładały istnie nie uniwersalnej teorii, metody, zasady, czy też heurystyki, po-
zwalającej na skuteczne oddziaływanie na wychowanków niezależnie od ich 
zróżnicowania. Ta kie ujęcie wynika pośrednio z założenia, jak się wydaje, że 
niedostosowanie społeczne ma stosunkowo jednolity charakter i jest niezależ-
ne od uwarunkowań osobowościowych i temperamentalnych. Pierwsze poważ-
ne wnioski na temat możliwości tworzenia typologii przestępców w kontek-
ście zróżnicowania oddziaływań korekcyjnych sięgają do prac H.J. Eysencka. 

9 B. Urban, op. cit., s. 279.
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Decydujące znaczenie dla tworzenia strategii resocjalizacyjnej ma zróżnico wanie 
przestępców w ramach wymiaru introwersja – ekstrawersja. W dużym uproszcze-
niu introwertycy o plastycz nych systemach nerwowych łatwiej nabywają „odru-
chy moralne” niż sztywni ekstra wertycy. Efektem tego warunkowania jest reakcja 
na zakazane zachowania lękiem utrwalanym za pomocą kar w dzieciństwie i do-
datkowo wzmacnianym przez komunika ty werbalne w życiu dorosłym. Jednakże 
przedstawiona klasyfikacja nie jest tak idealna, jakby to mogło się wydawać ze 
względu na fakt, że bycie introwertykiem nie wyklucza popełnienia przestępstwa, 
a ekstrawersja nie determinuje bycia przestępcą. Przyjęty po dział pozwala jed-
nak na rozróżnienie między przestępcami neurotycznymi i psychopa tycznymi. 
Konsekwencje praktyczne wynikające z takiej typologii polegają głównie na okre-
śleniu podatności jednostki na oddziaływania korekcyjne i ich odpowiednim 
proje ktowaniu. Jednostki psychopatyczne ulegają poprawie pod wpływem terapii 
opartej na dyscyplinie, wysiłku, neurotycznej refleksji i analizie10. 

Bardziej zaawansowanym projektem pod względem teoretycznym i prak-
tycznym jest zaproponowana przez M.Q. Warren koncepcja oparcia oddzia-
ływań resocjalizacyj nych na kryterium dojrzałości interpersonalnej. Genezy tej 
kon cepcji można upatrywać w pracach E.H. Eriksona dotyczących rozwoju 
społecznego jednostki11. Warren założyła, że oddziaływania korekcyjne muszą 
być dostosowane do cech osobowościowych oraz do rodzaju negatywnych za-
chowań. Przyjęła ponadto, że aktywność behawioralna zależy od percepcji swo-
jej osoby wśród innych jednostek. Po analizie typowych dla poszczególnych 
jednostek proble mów adaptacyjnych w sferze społecznej wyodrębniono siedem 
poziomów dostosowa nia. Spektrum dostosowania w sferze społecznej waha się 
od niemożności odróżnienia się od innych osób poprzez względne orientowa-
nie się w stosunkach interpersonalnych i motywach działania jednostek, aż do 
idealnego dostosowania się, wyrażającego się w realizacji własnych motywów 
bez naruszania praw innych jednostek. Dzięki zaawan sowanym narzędziom 
diagnostycznym, tworzonym między innymi przez: C. Sullivana, M.Q. Granta 
i J.D. Granta, C.E Jesnessa i R.E Wedge’a, dotychczasowa typologia zo stała do-
datkowo zróżnicowana, dostosowana do realiów działalności resocjalizacyjnej 
oraz zaopatrzona w stosunkowo ogólne programy oddziaływań. Kon cepcja ta 
została zastosowana, przynosząc zróżnicowane rezultaty12.

H. Quay upatruje skłonności do przestępstwa i jego poszczególnych ro-
dzajów w konkretnych konfiguracjach cech osobowości. Autor ten wyróżnił 
cztery płaszczyzny genezy czynu przestępczego. Pierwsza to sfera postaw, opi-
nii, w których zauważa się brak uspołecznienia jednostki, druga wyraża się 
w agresyw nym zachowaniu skorelowanym z poczuciem niższości, braku war-
tości, poczuciem wi ny oraz lęku, trzecia to akceptacja wartości, norm i standar-

10 K. Pospiszyl, Resocjalizacja. Warszawa 1998.
11 L. Pytka, op. cit., s. 316.
12 L. Pytka, T. Zacharuk, Pedagogika resocjalizacyjna, Siedlce 1998.
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dów stojących w opozycji do ogólnie przyjętych zasad prawnych i moralnych, ale 
obowiązujących w ramach podkul tury, czwarta wyraża się w ogólnej niedojrza-
łości i niezdolności do sprostania wymaganiom stawianym jednostce przez spo-
łeczeństwo. Przedstawione płaszczyzny stały się punktem wyjściowym do stwo-
rzenia typologii, a tym samym skonstruowania progra mów resocjalizacyjnych. 
Zarzuty formułowane przez jej przeciwników głównie koncen trowały się na 
podkreślaniu niebezpieczeństwa związanego z etykietowaniem wycho wanków, 
jednak jest to, jak się wydaje, problem każdej koncepcji tworzącej typologię13.

W aktualnie obowiązującej klasyfikacji DSM-IV przy rozpoznaniu osobo-
wości antyspołecznej kładzie się nacisk na dwa czynniki. Pierwszy z nich odnosi 
się do obecności u jednostki zaburzeń kontroli zachowania przed 15 rokiem 
życia, obejmujących szeroki zakres objawów, które charakteryzuje antyspo-
łeczność, agre sywność, destrukcyjność oraz lekceważenie swoich obowiązków. 
Drugim z nich jest kontynuacja zaburzeń antyspołecznych od dzieciństwa do 
dorosłego okresu życia. Z tego punktu widzenia omawiana klasyfikacja uzależ-
nia rozpoznanie osobowości antyspołecznej nie tylko od obecności określone-
go wzorca zachowań antyspołecz nych w danym momencie, ale także od jego 
ciągłości w szerokim przedziale czasu14. 

U osoby dorosłej, u której zidentyfikowano osobowość antyspołeczną, 
mogą występować objawy, takie jak: częste konflikty w pracy zawodowej, łama-
nie przepi sów prawnych, nadmierna drażliwość i impulsywność, lekkomyślność 
w postępowa niu, nieumiejętność planowania działań, posługiwanie się kłam-
stwem i oszustwem, niedotrzymywanie zobowiązań finansowych, zachowania 
agresywne, trudności w utrzymywaniu związków monogamicznych, brak wy-
rzutów sumienia i poczucia winy oraz lekceważący stosunek do prawdy. Rzeczą 
charakterystyczną jest to, iż wie le z tych osób zazwyczaj nie przyznaje się do po-
siadania wyżej wymienionych cech, często przypisując sobie pozytywne cechy 
charakteru15. Osobowość antyspołeczna nierzadko współwystępuje z innymi 
kategoriami psy chopatologicznymi, jak np. uzależnienie od substancji psycho-
aktywnych czy inne formy specyficznych zaburzeń osobowości, co może utrud-
niać dokonanie właściwej diagnozy. Na przykład impulsywność i agresywność 
są objawami występującymi nie tylko w przypadku osobowości antyspołecznej, 
ale także w osobowości narcystycz nej i pogranicznej (borderline). W diagnozie 
więc należy zwracać uwagę na obecność innych objawów, np. jednostki z oso-
bowością pograniczną wykazują skłonność do niepokoju, z osobowością narcy-
styczną zaś – potrzebę posiadania satysfakcjonują cych kontaktów społecznych, 
czyli cech, których na ogół brak jest osobom z osobo wością antyspołeczną. 
Pacjenci psychiatryczni, którzy przejawiają zachowania anty społeczne, różnią 
się od osób z osobowością antyspołeczną z uwagi na takie czynni ki, jak: tenden-

13 K. Pospiszyl, Resocjalizacja, Warszawa 1998.
14 M. Radochoński, Osobowość antyspołeczna, Rzeszów 2000, s. 109.
15 A. Jakubik, Zaburzenia osobowości, Warszawa 1999, s. 54-61.
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cje samobójcze, alkoholizm czy skłonność do stanów depresyjnych. U takich 
osób znacznie częściej występują zamachy samobójcze niż np. w grupie więź-
niów ze zdiagnozowaną osobowością antyspołeczną16. 

Wzorce zachowania charakterystyczne dla osobowości antyspołecznej róż-
nią się też zdecydowanie od zachowań występujących u osób zaangażowanych 
aktywnie w organizację protestów społecznych czy łamiących przepisy prawne 
ze względu na przekonania religijne. Takie osoby zwykle zdolne są do nawiązy-
wania i podtrzymy wania znaczących więzi międzyludzkich oraz cechuje je pra-
widłowo ukształtowane poczucie odpowiedzialności za swoje postępowanie. 
Jeśli zdarza się im naru szać normy prawne czy kulturowe, przeżywają wówczas 
poczucie winy, natomiast swoje postępowanie tłumaczą zwykle wyższymi racja-
mi, np. że robią to dla „dobra ogółu”, w obronie praw człowieka, dla ochrony 
środowiska naturalnego czy z prze konań natury religijnej. Zasadniczą cechą 
osobowości antyspołecznej jest występowanie utrwalonego wzoru zachowa-
nia charakteryzującego się lekceważeniem oraz naruszaniem praw innych ludzi, 
który kształtuje się w okresie dzieciństwa lub wczesnej fazie okresu do rastania, 
a następnie utrzymuje się do wieku dorosłego. 

W związku z powyższym dla postawienia diagnozy wymaga się, aby dana 
jednostka miała co najmniej 18 lat, a w okresie przed 15 rokiem życia wystę-
powały u niej zaburzenia kontroli zachowa nia. Istotą ich jest również obecność 
utrwalonego i często powtarzającego się wzoru zachowania charakteryzującego 
się naruszaniem praw innych osób oraz norm społecz nych w stopniu, który nie 
jest adekwatny do wieku rozwojowego dziecka. Można wy różnić cztery grupy 
form zaburzeń zachowania: agresję wobec ludzi, zwierząt; nisz czenie mienia; 
oszustwo lub kradzież; poważne naruszanie innych norm społecznych. Jeśli za-
chowania te ulegają utrwaleniu i przejawiają ciągłość aż do okresu dorosłości, 
wówczas można mówić o osobowości antyspołecznej we właściwym znaczeniu. 

Osoby dorosłe z zaburzeniami antyspołecznymi dopuszczają się czynów ta-
kich jak niszczenie cudzej własności, znę canie się nad innymi, kradzieże czy 
zajmowanie się działalnością sprzeczną z pra wem, często oszukują innych i ma-
nipulują nimi, głównie po to, aby uzy skać jakąś korzyść materialną lub satysfak-
cję osobistą. W tym celu mogą posługiwać się kłamstwem, używać fałszywych 
dokumentów, zwodzić innych czy symulować jakąś chorobę. Inną cechą tych 
osób jest impulsywność w postępo waniu, przejawiająca się trudnościami w pla-
nowaniu działań na dalszą przyszłość. W związku z tym nawet ważne decyzje 
mogą być przez nie podejmowane bez więk szego namysłu, bez przewidywania 
ich konsekwencji dla innych ludzi czy samego siebie. W rezultacie mogą one 
nagle, bez ważnego powodu, zmienić pracę, miej sce zamieszkania czy porzucić 
bliską osobę. 

Jednostki charakteryzujące się osobowością antyspołeczną wykazują nie-
rzadko brak odpowiedzialności w pełnieniu ról rodzicielskich, co może przeja-

16 L. Cierpiałkowska, Psychopatologia, Warszawa 2007, s. 313.
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wiać się np. w zanie dbywaniu dzieci i narażaniu ich na różne niebezpieczeństwa, 
a także – w wykonywa niu pracy zawodowej. Nieodpowiedzialność w odnie-
sieniu do pracy zawodowej może przejawiać się długimi okresami bezrobocia, 
pomimo istniejących możliwości zatrudnienia, powtarzaniem się nieusprawied-
liwionej absencji albo też częstym porzucaniem pracy bez towarzyszącego mu 
zamiaru podjęcia nowego zatrudnienia. Brak odpowie dzialności w sprawach fi-
nansowych może występować w formie zachowań, takich jak: oszustwa podat-
kowe, pożyczanie pieniędzy bez zamiaru ich oddania oraz marnotrawie nie środ-
ków przeznaczonych na utrzymanie dzieci i innych członków rodziny. Jednostki 
z osobowością antyspołeczną wykazują również drażliwość i agresyw ność, co 
powoduje, iż często z błahych powodów wdają się w konflikty z innymi czy też 
stają się sprawcami napaści fizycznych. Nie chodzi tu o akty agresji fizycznej, 
których celem jest obrona przed agresją, ale o zachowania motywowane świa-
domą chęcią zaszkodzenia lub zadania cierpienia innym. Osoby z osobowoś-
cią antyspo łeczną wykazują wyraźnie lekceważący stosunek do bezpieczeństwa 
własnego oraz innych ludzi. Może on się wyrażać w zachowaniach, takich jak: 
naruszanie przepisów drogowych, brak odpowiedzialności w życiu seksualnym 
czy nadużywanie środków uzależniających17.

Zwrócić należy uwagę, że cechą charakterystyczną ludzi z osobowością an-
tyspołeczną jest to, iż nie przeżywają oni uczucia żalu czy przykrości z powodu 
konsekwencji, jakie mogą dotknąć inne osoby w związku z ich działaniami. 
Zamiast tego okazują obojętność lub arogancję, która może przejawiać się cy-
nicznymi tłumaczeniami. Ponadto, mogą bezpodstawnie czynić swoje ofiary 
współwinnymi tego wszystkiego, co je spotkało. Takim opiniom towarzyszy 
zazwyczaj brak współczucia i zainteresowania sytuacją ofiar aktów antyspołecz-
nych. Ich sprawcy nie odczuwają potrzeby zrekompensowania im cierpienia czy 
naprawienia poniesionych strat18.

Osobowość antyspołeczna odznacza się brakiem empatii, cynizmem, 
gruboskór nością oraz okazywaniem lekceważenia wobec cierpienia przeżywane-
go przez ich ofiary. Część z nich posiada nieadekwatnie wyolbrzymione poczucie 
własnej warto ści, czemu może towarzyszyć przekonanie o swojej wyjątkowości 
oraz system niere alistycznych oczekiwań wobec własnej przyszłości, przezna-
czenia do zajmowania wybitnych stanowisk czy wypełnienia jakichś szczegól-
nych zadań życiowych. W pa rze z tym mogą iść cechy ułatwiające robienie na 
osobach z otoczenia dobrego wra żenia podczas pierwszych kontaktów. 

Dla jednostek z osobowością antyspołeczną charakterystyczny jest brak 
odpo wiedzialności w sferze życia płciowego, a szczególnie przedmiotowe trak-
towanie partnera, bez odpowiedniego zaangażo wania emocjonalnego. Osoby 
takie mają zwykle wielu partnerów seksualnych, gdyż trudno jest im dłużej wy-
trwać w związku monogamicznym. 

17 M. Radochoński, op. cit, s. 111.
18 A. Jakubik, Zaburzenia osobowości, Warszawa 1999, s. 54-61.
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W relacjach z innymi ludźmi osoby z osobowością antyspołeczną starają się 
ich dewaluować, przywłaszczać sobie ich własność – zarówno materialną, jak 
i intelektualną. 

Zaznaczyć należy, że w podejmowaniu decyzji o resocjalizacji takich osób, 
a także o jej formie, należy brać pod uwagę zmienną indywidualną, jaką jest tzw. 
zapotrzebowania na stymulację19. 

Cechę, która wyraża tendencję do poszukiwania lub unikania stymulacji, na-
zywa się poszukiwaniem doznań. W przypadku tej cechy podstawową rolę od-
grywa stan subiektywny wywołany przez bodźce, a nie sama wartość fizyczna 
bodźca. Poszukiwanie doznań jest cechą określaną przez potrzebę różnorod-
nych, nowych i złożonych doznań oraz przeżyć. M. Zuckerman skonstruował 
kwestionariusz znany jako Skala Poszukiwania Doznań (Sensation Seeking Scale 
– SSS), który pozwala na dia gnozę 4 specyficznych czynników wchodzących 
w skład wymiaru poszukiwania do znań. Są to: Poszukiwanie Grozy i Przygód, 
Poszukiwanie Przeżyć, Rozhamowanie i Wrażliwość na Nudę. 

Pierwszy z przedstawionych wyżej wymiarów przejawia się m.in. w podejmowa-
niu aktywności charakteryzującej się ryzykiem fizycznym, jak np. skakanie ze 
spado chronem, zjazd na nartach. Drugi czynnik obejmuje przede wszystkim po-
szukiwanie nowych przeżyć psychicznych i zmysłowych, takich jak przeżycia ar-
tystyczne, mu zyczne, ale również przeżycia związane z zażywaniem narkotyków. 
Trzeci dotyczy hedonistycznych przeżyć wynikających z takich aktywności, jak 
libacje alkoholowe, doświadczenia seksualne i gry hazardowe. Czwarty natomiast 
czynnik przejawia się m.in. awersją do czynności rutynowych i do nudnych osób 
oraz niepokojem jako efektem przebywania w sytuacjach monotonnych. 

Poszukiwanie doznań, jako właściwość indywidualna, ma wyraźnie zaznaczo-
ną komponen tę biologiczną i jest w dużym stopniu zdeterminowana genetycznie. 
Przyjmuje się, że ośrodkiem odpo wiedzialnym za różnice indywidualne w po-
szukiwaniu doznań jest układ limbiczny, przy czym chodzi głównie o metabo-
lizm neuroprzekaźników – dopaminy i noradrenaliny, które stanowią biologiczny 
substrat poszukiwania doznań. Wykazano, że osoby poszukujące doznań charak-
teryzują się m.in. silnie zaznaczonym odruchem orientacyjnym, urozmaico nym 
życiem seksualnym, tendencją do używania różnorodnych narkotyków, chęcią 
uczestniczenia w niezwykłych eksperymentach oraz w czynnościach nasyconych 
du żym stopniem ryzyka. W przypadku osób unikających doznań charakterystyka 
ta będzie odwrotna. Ustalono ponadto, że mężczyźni charakteryzują się wyższym 
po ziomem poszukiwania doznań w porównaniu z kobietami. 

Wyniki badań wskazują, że ważnym stan dardem regulacji zachowań jest 
dążenie do zachowania optimum aktywacji20. Może to być optimum aktywa-
cji określające gotowość do radzenia sobie z zadaniami o bardzo różnym stopniu 

19 M. Zuckerman, Sensation Seeking. A Comparative Approach to a Human Trait, “Behavioral and Brain 
Sciences” 1984, nr 7, s. 413-471. 
20 A. Eliasz, Temperament a system regulacji, Warszawa 1981, s. 64.
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trudności. W wypadku, gdy u da nej osoby wystąpił proces różnicowania tego opti-
mum na specyficzne ze względu na pewne klasy trudności zadań, podmiot steruje 
własnym zachowaniem stosow nie do specyficznych standardów regulacji aktywacji. 
Niezależnie od tego, co jest podstawą ustalenia optimum aktywacji, wskazywano na 
to, że zarówno ludzie, jak i zwierzęta dążą do utrzymania aktywacji na optymal nym 
poziomie. Podmiot, dążąc do zachowania optimum aktywacji, stara się za pewnić do-
pływ odpowiedniej dawki stymulacji. 

Na mechanizm funkcjonalny regulacji sty mulacji składa się między innymi umie-
jętność dostarczania odpo wiedniej dawki stymulacji stosownie do diagnozy stop nia 
deprywacji tej potrzeby lub redukcji stymulacji przy jej nasyceniu, tj. przestymulo-
waniu. Rozbieżność stymulacji rzeczywistej od optymalnej wzbudza motywację do 
redukcji tej rozbieżności. Motywa cja do dostarczenia sobie określonej dawki stymu-
lacji lub jej redukcji jest wyznaczona sytuacyjnie przez czyn niki określające stopień 
zaspokojenia potrzeby stymula cji. W wypadku rozbieżności między pożądaną, op-
tymalną dla osobnika dawką stymulacji a rzeczywistą, stan pożądany może być osią-
gany poprzez wybór odpowied nio tonizujących bądź relaksujących zajęć, poprzez 
pre ferencje odpowiednio stymulujących sytuacji, bądź też poprzez zachowanie się 
bardziej lub mniej energiczne itd.

W sytuacji zbyt słabej stymulacji, aby poziom aktywacji pozostał na optymalnej 
płaszczyźnie, uruchamiana jest motywacja do odbioru takiej dodatko wej dawki sty-
mulacji, płynącej ze środowiska lub zwią zanej z własną aktywnością podmiotu, która 
mogłaby przywrócić to optimum. Zdaniem niektórych autorów bardzo mała wraż-
liwość ukła du nerwowego, której towarzyszy bardzo duża potrzeba stymulacji, wiąże 
się z kształtowaniem osobowości antyspołecznej21. Przynajmniej w odniesieniu do 
części osób charakteryzujących się tą osobowością uzasadnione jest przypuszczenie, 
że są one, z racji na bardzo dużą potrzebę stymulacji, permanentnie niedostymu-
lowana. Ta kategoria osób powinna być wobec tego szczególnie motywowana do 
uzupełniania brakującej stymulacji. Okazało się, że motywacja ta może nawet skła-
niać psychopatów do odbioru bodźców uznawanych powszechnie za awersyjne, jeśli 
mogą one zaspokoić „głód” stymulacji. 

W obecnym stanie rzeczy koncepcja elastycznego i selektywnego działania 
w dziedzinie resocjalizacji wydaje się stanowić wartą rozważenia propozycję. Pozwala 
na zakrojone na szeroką skalę badania empiryczne w celu stworze nia najbardziej 
optymalnej strategii oddziaływania resocjalizującego oraz zwiększenie skuteczności 
systemu poprzez aplikowanie rozwiązań już przynoszących wyniki w in nych krajach, 
a także umożliwia kontrolowanie oddziaływań i ich efektywności w ra mach obec-
nego systemu resocjalizacyjnego. Warto podkreślić, że dotychczasowa typologia od-
działywań resocjalizacyjnych w niewielkim stopniu uwzględnia uwarunkowania oso-
bowościowe, a bardziej koncentruje się na zagrożeniu ze strony skazanego oraz jego 
postępach w resocjalizacji.

21 H.C. Quay, Psychopathic personality as pathological stimulation seeking, “American Journal of  Psychiatry” 
1985, nr 2, s. 122.
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Problemem często podnoszonym przez teoretyków i praktyków jest roz-
bieżność, jaka występuje pomiędzy ustaleniami badaczy a zapotrzebowaniem 
ze strony praktyków, którzy domagają się tworzenia precy zyjnych programów 
resocjalizacyjnych, pozwalających im na skuteczne działanie22. Obecnie nauka 
oferuje szeroki wybór goto wych, sprawdzonych programów resocjalizacyjnych, 
które mogą być wykorzystywane przez wychowawców w zakładach karnych, 
kuratorską służbę sądową, a także pracowników placówek resocjalizacyjnych. 

Niewątpliwie poprawcza, reedukacyjna czy resocjalizacyjna funkcja kary po-
winna być realizowana w zakładach karnych, co przyniosłoby pewne wymier-
ne efekty dla osadzonych. Efektywność resocja lizacji penitencjarnej i pomocy 
postpenitencjarnej dawałaby w konsekwencji wymierne rezultaty w postaci ob-
niżenia się wskaźnika recydywy. 

Występujące problemy resocjalizacji w warunkach izolacji penitencjar nej na-
leży rozwiązywać w sposób elastyczny biorąc pod uwagę złożoność i wielora-
kość uwarunkowań tych oddziaływań. W warunkach polskich ta perspektywa 
wydaje się szczególnie pociągająca, zarówno dla praktyków, jak i teoretyków, ze 
względu na trwające wciąż prace, mające na celu zreformo wanie dotychczaso-
wego systemu resocjalizacyjnego i dostosowanie go do wymagań sta wianych 
mu przez społeczeństwo i realny układ sytuacyjny. 

Podstawową kwestią pozostaje jednak problem elastyczności i selektywności 
postępowania resocjalizacyjnego, którego efektywność wymaga dokonania już 
na etapie sądowego wymiaru kary – wnikliwej diagnozy tych sprawców prze-
stępstw, wobec których ma sens orzekanie środków probacyjnych.

Zaznaczyć należy, że w tym zakresie szczególne znaczenie mają informacje 
uzyskane w drodze przeprowadzonego wywiadu środowiskowego (taką moż-
liwość daje obecnie przepis artykułu 214 § 1 k.p.k.) przez sądowego kuratora 
zawodowego, który dostarczając wiedzę sądowi przed wydaniem wyroku i na-
łożeniem obowiązków na skazanego, może wskazać, czy resocjalizacja w wa-
runkach probacyjnych ma szansę być skuteczną. 

Racjonalnym zatem jest postulat, aby przed orzekaniem wyroku sąd wydał 
indywidualną prognozę kryminologiczną, co do perspektyw resocjalizacji ska-
zanego23. Chodzi w szczególności o uwzględnienie tych cech osobowości, które 
mogą stanowić istotną przeszkodę w procesie resocjalizacji w warunkach pro-
bacyjnych, a także o osoby uzależnione, sprawców nieprzystosowanych spo-
łecznie, lecz rokujących poprawę. Takie osoby należy rozpoznać w procesie 
karnym możliwie najszybciej, jeszcze przed wydaniem orzeczenia. 

Dokonanie już na wstępie, szczegółowej diagnozy psychospołecznej skaza-
nego pozwala na sformułowanie, w oparciu o nią, trafnej prognozy resocjali-
zacyjnej. 

22 M. Nowakowski, Koncepcja zróżnicowanych oddziaływań jako szansa dla współczesnej resocjalizacji, [w:] B. 
Urban (red.), Dewiacje wśród młodzieży, Kraków, 2001, s. 382-383. 
23 Bliższe uwagi patrz B. Hołyst, Kryminologia wyd. X, Warszawa 2010, s. 1184-1200.
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W przypadku pozytywnej prognozy należy stosować oddziaływania proba-
cyjne w postaci działań resocjalizacyjnych, wychowawczych, leczenia, terapii, 
pomocy psychologicznej.

Podejmowanie zaś działań na rzecz kształtowania postaw prospołecznych, 
w przypadku negatywnej prognozy kryminologicznej, powinno rozpocząć się 
w okresie izolacji penitencjarnej, a być kontynuowane przez kuratora zawodo-
wego w warunkach próby, przy wzmożonej kontroli i monitoringu oraz sta-
nowczym egzekwowaniu nałożonych obowiązków. 

Niezbędne jest także prowadzenie studiów nad niepożądanymi zachowania-
mi jednostek i grup pod kątem widzenia kompleksu sił sytuacyjnych mających 
wpływ w danym środowisku behawioralnym. Zmienianie ich może spowodo-
wać redukcję niepożądanych reakcji w większym znaczeniu, niż działania pre-
wencyjne ukierunkowane wyłącznie na zmianę sytuacji.

W procesie resocjalizacji ważne są trzy poziomy oddziaływań na: osobę, sy-
tuację i system. Nowoczesna psychologia amerykańska kładzie nacisk na kom-
plementarne podejście do zmian transformacyjnych. Psychologia zła sprowa-
dza się do tezy „Czynić niedobrze, wiedząc co dobre”.

Wreszcie wskazać należy na samorefleksję. Istotną kwestią jest poznanie sie-
bie (szczególne uwzględnienie negatywnych cech) i podjęcie działań mających 
na celu ich neutralizację lub nawet eliminację.  

W poszukiwaniu modelu resocjalizacji należy obok pytania „dlaczego?” (od-
wołującego się do cech dyspozycyjnych jednostki) uwzględnić także problem 
„jak?” dotyczący warunków etiologicznych, gdyż tylko holistyczne podejście do 
resocjalizacji zapewnia jej efektywność24.

24 Ph. Zimbardo, Efekt Lucyfera, Warszawa 2012, s. 10-30.

FLEXIBLE AND SELECTIVE IMPACTS OF REHABILITATION
AS FACTORS DETERMINING ITS EFFECTIVENESS

Abstract

Rehabilitation requires flexible and selective approaches on various stages of  its imple-
mentation ,and its character should be highly individualistic and based on a detailed 
psycho-social diagnosis of  the person on probation, taking into consideration a number 
of  different variables such as the person’s type of  temperament and personality features.
In order to achieve better effects of  rehabilitation – correction, we can apply the paradigm 
of  diversified impacts. It is also important to realize the prospect of  research being done 
on diversified impacts and theoretical and practical possibilities it can open.
The point is, to put it simply, that supervision of  the people on probation consists in 
making such an impact on those, who have committed crimes in the past, that they do 
not become recidivists but give up their deviant way of  life and build up their personality 
within the scope of  motivations, attitudes and values.



Andrzej Bałandynowicz

METODYKA ODDZIAŁYWANIA
PEDAGOGICZNEGO A SKUTECZNOŚĆ
PROCESU REINTEGRACJI SPOŁECZNEJ
W WARUNKACH PROBACJI
(część I)

Funkcjonalność systemu reintegracji a stopień jego koherencji

Rozpatrując proces reintegracji społecznej trzeba zaznaczyć, że analiza ta 
powinna być dokonywana w rygorach funkcjonalności i efektywności, czyli 
poprawności i koherencji systemu. Jeżeli chodzi o zagadnienie funkcjonalno-
ści systemu, zwracamy uwagę na cztery konieczne i niezbędne elementy, które 
muszą zaistnieć, aby można było prowadzić pracę terenową, czyli uruchomić 
metodykę oddziaływań pedagogicznych1. W aspekcie funkcjonalności zwraca-
my uwagę na element homeostazy, czyli spójności. Przedmiot analizy trzeba 
zatem rozpoznawać w rygorach wiedzy i kompetencji oraz aksjologii i metodyki 
oddziaływania. Ideologia jest pochodną dla aksjologii, a wiedza jest pochodną 
dla metodyki oddziaływań. Zastanawiamy się bowiem, jak zorganizować pracę 
terenową, niezbędną w procesie włączania jednostki – która obciążona jest kry-
zysem zachowań prospołecznych – do zdrowej struktury społecznej2.

Problem funkcjonalności wiąże się z koniecznością zaistnienia wspomnianych 
czterech elementów, takich jak: cele, funkcje, strategia (tj. metoda, technika i spo-
sób postępowania) oraz narzędzia, czyli instrumenty interweniowania na rzecz 
podmiotu i jego otoczenia społecznego3. Cała procedura oddziaływań, która ma 
zapewnić układ homeostatyczny (funkcjonalny), musi przebiegać w płaszczyźnie 
mikrospołecznej i makrospołecznej. Nie można pomijać tych dwóch obszarów, 
ponieważ muszą być one poddane oddziaływaniu równoległemu. To znaczy, że je-
żeli ktoś działa na jednostkę, to jednocześnie włącza ją do grupy, grup, organizacji, 

1 Cekiera C., Rozwój ku wyższym wartościom profilaktyką przestępczości, [w:] B. Urban (red.), Dewiacje wśród 
młodzieży. Uwarunkowania i profilaktyka, wyd. UJ, Kraków 2001.
2 Mościcka L., Przestępczość nieletnich. Podłoże. Geneza. Motywy, Ossolineum, Wrocław – Warszawa – 
Kraków 1970.
3 Sobczak S., Realistyczne ujęcie filozofii człowieka zasadą wyboru celów wychowania, „Opieka – Wychowanie 
– Terapia” 1996, nr 2 (38).
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instytucji, społeczności i społeczeństwa jako całości. I odwrotnie: jeżeli ktoś działa 
na poziomie oddziaływań grupowych, to wykorzystuje wtedy cele, funkcje, strate-
gie grupy na rzecz włączenia jednostki poprzez jej partykularne cele, zasoby i po-
tencjały do owych struktur grupowych, takich np. jak rodzina, grupa istotnych in-
teresów, grupa przyjaciół czy też społeczność sąsiedzka4. A zatem funkcjonalność 
procesu zachodzi na czterech podsystemach. Poziom celów obejmuje działania, 
które są skoncentrowane na osobie oraz te, które są skoncentrowane na otoczeniu, 
czyli na układzie mikro- i makrospołecznym5. Mówiąc o celach jednostkowych 
i grupowych, dochodzimy do konstatacji, że na tym poziomie powinna istnieć 
równowaga, czyli cele jednostki powinny odpowiadać dojrzałości grupowej i cele 
grupy powinny stanowić podstawę dla satysfakcji i akceptacji jednostki6. Jeżeli nie 
istnieje taka zależność, to przedmiot, na który oddziałujemy, jest zdezintegrowany 
na pierwszym poziomie. Będziemy wtedy mówili o patologii, dezintegracji systemu 
pierwszego stopnia. Proces reintegracji społecznej należy rozpatrywać w katego-
riach systemu, a zatem jednostkę należy traktować jako podsystem, rodzinę jako 
kolejny podsystem, podobnie jak grupy odniesienia, czyli instytucje, organizacje, 
jak również społeczeństwo jako całość. Te wszystkie elementy powinny tworzyć 
układ homeostazy, czyli spójności na poziomie integracyjności celów. Jeżeli tego 
się nie osiąga, to – tak jak twierdzą: A. Podgórecki czy M. Łoś, A. Tabin i J. Kur-
czewski, socjologowie prawa – przedmiot jest zdezorganizowany, a zatem dys-
funkcjonalny na pierwszym poziomie7. Jeżeli odnotowujemy, że przedmiot czy sy-
stem jest patologiczny, to pierwszym zadaniem w zakresie metodyki oddziaływania 
powinno być usunięcie tego obszaru dysfunkcjonalności. Nie można rozpocząć 
pracy terenowej, a zatem nie należy uruchomiać strategii w obszarze patologicz-
nym, gdyż podejmowanie oddziaływań praktycznych, związanych z kompetencją 
i wiedzą w obszarze dezintegracyjnym prowadzi wprost do większej aberracji tego 
systemu jako całości będącej makrostrukturą społeczną8.

Z kolei funkcje to pewne zadania. Zadania te powinny być uporządkowane, 
nie mogą mieć charakteru usług pojedynczych, tylko pluralnych, wielokrotnych. 
Powinny się one charakteryzować powtarzalnością, stabilnością, zmierzaniem 
ku zakładanemu celowi, nie powinny być sprzeczne, ale logiczne i w dużym 
stopniu koherentne, to jest gwarantujące to, do czego podążają – do osiągnię-
cia założeń projektodawcy systemu9. A zatem jeżeli mówimy o jednostce czy 
grupie, jako przedmiocie oddziaływania to należy zwrócić uwagę na rodzaj za-
dań i funkcji, które dotykają tychże działań na jednostkę i grupę. W pierwszym 

4 Kosowska A., Kultura uwarunkowania postaw, [w:] S. Nowak (red.), Teoria postaw, PWN, Warszawa 1973.
5 Woroniecki J., Katolicka etyka wychowawcza, t. I, II, III, wyd. KUL, Lublin 2000.
6 Ambroziak W., Czynniki społecznej readaptacji byłych przestępców. Proces readaptacji społecznej i jego istota, [w:] 
B. Urban, J.M. Stanik (red.), Resocjalizacja, t. 2, PWN, Warszawa 2007.
7 Cackowski Z., Człowiek jako podmiot działania praktycznego i poznawczego, Książka i Wiedza, Warszawa 1979.
8 Mahler F., Marginality and Maldevelopment, [w:] J. Danecki (red.), Insights into Maldevelopment. Reconsidering 
the Idea of  Progress, wyd. UW, Warszawa 1993.
9 Ossowska M., Z zagadnień psychologii społecznej, PWN, Warszawa 1967.
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przypadku wiąże się to z caseworkiem, czyli indywidualną formą oddziaływania 
osobowego, natomiast w przypadku grupy mówimy o terapii grupowej, środo-
wiskowej i rezydencjalnej10. Terapia grupy związana jest z funkcjami, tj. zbiorem 
zadań na rzecz grupy, zdezintegrowanej rodziny czy innego obiektu pedago-
gicznego, w którym stwierdzamy wadliwą więź grupową lub też określamy po-
ziom dysfunkcjonalności poszczególnych jej członków np. członków rodziny 
na rzecz podopiecznego, którego chcemy integrować do struktur społecznych. 
Określamy poziom odpowiedzialności każdego z członków rodziny własnej 
czy też rodziny pokoleniowej bądź jednej i drugiej (jaka funkcjonuje w danym 
systemie), stwierdzając pewien stopień zawinienia i sprawstwa za określony stan 
funkcjonowania jednostki11. Będą to właśnie działania, które związane są z tera-
pią grupy, np: rodziny jako podstawowego układu odniesienia. 

W przypadku terapii środowiskowej istotne są zadania, które koncentrują 
się na poziomie funkcji w zakresie wsparcia emocjonalnego i psychicznego 
dotyczącego udziału grupy np. koleżeńskiej, szkolnej, grupy przyjaciół, pra-
cowników (w miejscu pracy jednostki), społeczności struktur lokalnych czy te-
rytorialnych, a nawet społeczeństwa w całości12. Należałoby stworzyć zespół 
zadań uporządkowanych ze strony tych wszystkich podmiotów, które można 
określić jako system, celem wsparcia psychicznego i emocjonalnego jednost-
ki ze strony członków grup społecznych. Ostatni zespół zadań, który należy 
budować to poziom specjalistycznych usług w ramach tzw. terapii rezydencjal-
nej, kiedy działanie mikro- i makrospołeczne jest nieskuteczne albo mało efek-
tywne i wówczas sięgamy do metodyki oddziaływań, czyli usług profesjonal-
nego aparatu instytucjonalnego13. Do niedawna opieka rezydencjalna wiązała 
się z eliminacją jednostki takich instytucji, jak system zakładowy, szpitalny czy 
obiektu prewencyjnego. Aktualnie system opieki rezydencjalnej to system po-
zainstytucjonalnego, specjalistycznego wsparcia opiekuńczego, wychowawcze-
go, leczniczego i terapeutycznego14. Aby był on funkcjonalny, trzeba tworzyć 
zintegrowane zespoły zadań na poziomie oddziaływań opieki rezydencjalnej 
tzw. funkcje oddziaływań. Jeżeli tego nie będzie na poziomie prawa, organizacji 
i zarządzania oraz struktur wykonawczych, to mówimy o systemie patologicz-
nym, zdezintegrowanym na drugim poziomie, inaczej: jest to patologia systemu 
drugiego stopnia15. Należy wówczas usunąć ten poziom patologicznych struk-
tur i następnie uruchomić działalność praktyczną, czyli oddziaływanie na jed-
nostkę, która znajduje się w sytuacji kryzysowej. 

10 Bandura A., Walters R.H., Agresja w okresie dorastania. Wpływ praktyk wychowawczych i stosunków rodzin-
nych, PWN, Warszawa 1968.
11 Erikson E.H., Insight and responsibility, Norton and Company, New York 1964.
12 Krąpiec M.A., Ja człowiek, [w:] Dzieła, t. IX, wyd. KUL, Lublin 1991. 
13 Platon, Fedon, [w:] Dialogi, tłum. W. Witwicki, Unia Wydawnicza Verum, Warszawa 1993.
14 Ziółkowski M., Wartości, [w:] K.W. Frieske (red.), Encyklopedia Socjologiczna, t. 4, Oficyna Naukowa, 
Warszawa 2002. 
15 Karwowski M., Intuicja i twórczość, typ inteligencji i osiągnięcia szkolne, [w:] „Przegląd Psychologiczny” 
2006, nr 1, t. 49.
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Trzeci poziom systemu, który powinien być określany w prawie w struktu-
rach wykonawczych gwarantujących skuteczność pracy terenowej, to poziom 
strategii, czyli faza budowania ocen, informacji i elementów zorganizowanego 
planowania. Trzeba zebrać informacje, zidentyfikować problem, określić ele-
menty, które warunkują tenże problem po stronie jednostki i struktur społecz-
nych oraz zastosować metody, sposoby i techniki, a zatem podjąć interwencję. 
Podstawowym celem strategii jest tworzenie indywidualnego programu kry-
zysowego i programu adaptacji społecznej dla jednostki. Jednak jeśli prawo, 
struktury wykonawcze nie dookreślają w sposób właściwy, logiczny, spójny, 
wielokrotny tego rodzaju działań na poziomie strategii, to mamy do czynienia 
z patologią na trzecim poziomie, określaną mianem patologii systemu trzeciego 
stopnia16. 

Czwarty element układu zbiorowego – instytucjonalnego to ten, który wią-
że się z zagadnieniem środków interweniowania, czyli narzędziami. Są to po-
szczególne elementy, w które jest wyposażony podmiot będący organizatorem 
przedsięwzięcia integracyjnego. Może nim być kurator, pracownik socjalny, me-
nedżer środowiskowy czy też oficer probacyjny. Każdy z tych podmiotów bę-
dzie działał jako osoba znacząca, podmiot uprawniony do nawiązywania więzi 
osobowej, w wyniku której będzie można uruchomić środki, w celu wypraco-
wania sobie autorytetu nie formalnego, ale rzeczywistego pozwalającego zain-
terweniować w sytuacji kryzysowej w sposób realny, a nie potencjalny, pomaga-
jąc osobie wyjść z sytuacji opresyjnej17. Jeżeli użyte środki będą nieadekwatne 
do celu bądź będą pozorowane to instrumenty pracy nie mogą gwarantować 
wysokiego stopnia koherencji po stronie motywacji, oczekiwań i celów życia 
podopiecznego, którego należy włączyć w pozytywne struktury społeczne, to 
powiemy, że ten system jest fasadowy, tj. patologiczny na czwartym poziomie. 
Określimy patologię tego systemu jako patologię czwartego stopnia18. 

A zatem konkludując: system jako układ wielu podsystemów winien za-
wierać dookreślenia reguł społecznych jako norm prawnych, które powinny 
być przekładane na reguły sprawstwa organizacyjnego, kierowniczego w celu 
identyfikowania struktur wykonawczych, by przedmiot zmiany był spójny, ho-
listyczny na poziomie celów, funkcji, strategii i środków oddziaływania19. Je-
żeli tego brakuje, to układ jest chory, zdegenerowany, nie może gwarantować 
przedsięwzięcia praktycznego w postaci realizacji działań, wspartych na kom-
petencjach i umiejętnościach. Wiedza bowiem jest pochodną aksjologii, a ta nie 
pozwala na organizowanie przedsięwzięć praktycznych w sytuacji, kiedy z góry 
wiadomo, że oczekiwanego rezultatu nie można uzyskać. Twórcy prawa i or-
ganizatorzy pracy terenowej powinni mieć więc na uwadze kanon koniecznych 
16 Bocheński J.M., Sto zabobonów, Philed, Kraków 1992.
17 Narkiewicz-Niedbalec E., Uczestnictwo w kulturze i aspiracje życiowe młodzieży szkolnej, wyd. UZ, Zielona 
Góra 1997.
18 Rudowski T., Wyznaczniki uzdolnień plastycznych nauczycieli i uczniów, WSPS, Warszawa 1994. 
19 Czabała C., Krótkie wykłady z psychologii. Czynniki leczące w psychoterapii, PWN, Warszawa 2008.
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elementów budowy instytucji prawnej i porządku prawnego, który odpowiada 
za modelowanie przedmiotu oddziaływania, w ramach którego można skutecz-
nie organizować metodykę działań reintegracyjnych20.

Terapia indywidualna na rzecz grupy i środowiska 
oraz podejście rezydencjalne

Stwierdziliśmy, że metodyka pracy pedagogicznej winna koncentrować się 
na związkach wzajemnego oddziaływania jednostki i grupy. Powinniśmy zatem 
preferować podejście kliniczne, proaktywne, strukturalne i epidemiologiczne, 
które łączą oddziaływanie na jednostkę i na grupę. Jeżeli chodzi o podstawowe 
elementy tego podejścia, to nade wszystko koncentrować się należy wokół wię-
zi grupowej. Więź grupowa stanowi tym samym oś, która spina poszczególnych 
członków grupy, ponieważ interakcje gwarantują potrzebę spotykania, a osoba 
kontaktuje się z innymi, kiedy zaspokaja swoją potrzebę bezpieczeństwa i ak-
ceptacji21. Spotyka się po to, żeby realizować potrzeby, a także żeby się rozwijać. 
Spotkania te nie są przypadkowe (mogą też mieć charakter okazjonalny, ale 
wtedy nie mówimy o grupie, tylko o zbiorowości ludzi, pewnej przypadkowej 
społeczności, która realizuje pewne okazjonalne cele). Jeżeli mamy do czynienia 
z osobami kontaktowymi, które łączy więź grupowa, to znaczy, że istnieje oś 
spinająca poszczególnych członków grupy ze względu na żywotne ich interesy. 
Artykułowane cele grupy, to w pedagogice nic innego, jak potrzeby człowieka, 
stanowiące jego świat fizyczny, psychiczny, duchowy czy społeczny22.

Kolejna cecha niezbędna do zrozumienia interwencji pedagogicznej na po-
ziomie grupy to element wrogości i zaraźliwości środowiska. Wrogość grupy 
tworzy się wtedy, gdy mamy do czynienia z więzią destruktywną, gdyż nie zawsze 
potrzeby czy zainteresowania jednostki muszą być pozytywne – mogą mieć cha-
rakter destruktywny w grupie. Tym samym mogą stanowić element pozytywny 
tylko dla jednostki. Istnieje wtedy konfliktowość po stronie oczekiwań grupy, 
widzenia interesu własnego a interesu grupowego. W sytuacji wrogości mamy 
do czynienia z kolizyjnością dobra jednostki z interesem grupowym23. Chodzi 
tu o dewiantów, przestępców, osoby wałęsające się, zażywające narkotyki, hoł-
dujące pasożytniczemu trybowi życia. Wrogość przejawia się np. w przypad-
ku osób uzależnionych od alkoholu – względem oczekiwań społecznych, gdyż 
społeczeństwo ma prawo artykułować ład społeczny, a osoby, które hołdują 
swojemu stylowi życia narażone są na wrogość. Istotne jest zwrócenie uwagi 
na kolejne pojęcie, tj. zaraźliwość grupy24. Jest to pewien fenomen, który trudno 

20 Pytka L., Uznane wartości a typ środowiska wychowawczego. Analiza porównawcza wyników badań polsko-
-francuskich, [w:] J. Pańczyk (red.), Współczesne problemy pedagogiki specjalnej, WSPS, Warszawa 1991.
21 Reale G., Historia filozofii greckiej, t. V, tłum. E.I. Zieliński, wyd. KUL, Lublin 2002.
22 Tokarz A., Dynamika procesu twórczego, wyd. UJ, Kraków 2005.
23 Dąmbska I., Zarys historii filozofii greckiej, Instytut Wydawniczy Daimonion, Lublin 1993.
24 Andrzejuk A., Człowiek i decyzja, Navo, Warszawa 1998.
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wyjaśnić nawet socjologom czy pedagogom. To proces występujący w okolicz-
nościach, które trudno ściśle dookreślić, ale powinien być zdiagnozowany jako 
istotna cecha grupy, która musi zostać zauważona ze względu na powodzenie 
terapii grupowej i skuteczność reintegracji społecznej. Jako przykład można po-
dać sytuację osoby, która przyjmowana jest do zakładu karnego. Okres wstępny 
więzienia, trwający od 1 do 3 miesięcy, określa się mianem „wolnej amerykany”, 
kiedy to każdy nowo przyjęty więzień zobowiązany jest nauczyć się języka pod-
kultury więziennej, przyswoić sobie kodeks zachowań właściwych dla tej pod-
kultury. Jest on także zobowiązany do przyjęcia rytuałów, przyswojenia symboli, 
wzorów zachowań czy postaw niezbędnych dla zaakceptowania go przez innych 
skazanych, uznania kodeksu panującego w stosunkach pomiędzy pozostałymi 
więźniami, a także pomiędzy nimi a personelem penitencjarnym25. Więzień musi 
przyjąć określoną rolę w podkulturze więziennej. Jeśli nie będzie w stanie przy-
swoić sobie więziennego kodeksu, bo np. jego system norm i wartości odbiega od 
zasad panujących w tym środowisku, spotka się z wrogością grupy, podobnie ze 
strony funkcjonariuszy więziennych (reprezentują instytucję totalitarną i zawsze 
znajdują się po tej drugiej stronie społeczności). Ta wrogość włączona jest w sy-
stem zaraźliwości grupy i sprowadza się do urzeczywistnienia, że cała struktura 
i organizacja procesu odbywania kary pozbawienia wolności podporządkowana 
jest stratyfikacji nieformalnej – destruktywnej organizacji przemocy26. Można się 
z tego wyłączyć, próbować uciec przed toksynami grupy, ale wtedy taki więzień 
będzie osobą upośledzoną w tej społeczności, będzie podmiotem, który zajmie 
w niej miejsce i rolę negatywną27. Odrzucenie uczestnictwa w nieformalnej gru-
pie na skutek zaraźliwości grupy przestępczej toksynami podkultury więziennej 
prowadzi do tego, że osoba staje się przedmiotem, a nie podmiotem. Przyjmuje 
status poszkodowanego, a ci, którzy nie mają tego statusu, mogą praktycznie 
z nim robić to, co chcą. Taka grupa nieformalna zbliża się charakterem do gru-
py terroryzującej zachowania innych jednostek28.

A zatem, kto chce prowadzić proces terapii grupowej, musi znać zjawisko 
wrogości grupy, podziału na grupy formalne i nieformalne. Musi mieć wiedzę 
na temat pełzającej zaraźliwości grupy; a warto dodać, że w wielu zakładach 
karnych to zjawisko ma różną dynamikę i zależy od statusu osób, które w nich 
przebywają, ich oczekiwań, doświadczenia uczącego tych, którzy tworzą klimat 
instytucji izolacyjnej29.

Oprócz zagadnienia wrogości i zaraźliwości grupy, należy zwrócić uwagę na 
zagadnienie konfliktu grupy. To jest istotne pojęcie dla realizacji procesu inte-

25 Foucault M., Nadzorować i karać. Narodziny więzienia, tłum. T. Komendant, Wydawnictwo Fundacji 
Aletheia, Warszawa 1998.
26 Mariański J., Kryzys moralny czy transformacja wartości. Stadium socjologiczne, wyd. KUL, Lublin 2001.
27 Locke J., Rozważania dotyczące rozumu ludzkiego, tłum. B.J. Gawecki, t. I, PWN, Warszawa 1955.
28 Ostrowska K., Wójcik D., Teorie kryminologiczne, wyd. ATK, Warszawa 1986.
29 Węgliński A., Poziom empatii a zachowanie na koloniach resocjalizujących dzieci z rodzin zagrożonych demora-
lizacją, „Kwartalnik Pedagogiczny” 1984, nr 1.
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gracji czy reintegracji społecznej, gdyż jednostka występuje często w grupach na 
poziomie podmiotu zdezintegrowanego, czyli wykonującego wewnętrzną kon-
fliktowość. Trzeba umieć zatem wyznaczać siatkę tych powiązań konfliktowych. 
Psycholog społeczny powie, że musi nastąpić próba zbudowania psychologicznej 
więzi i psychologicznych układów interaktywnych na poziomie grupy, organi-
zacji, instytucji czy społeczności, żeby zobaczyć, na czym polega ta konflikto-
wość. Należy dysponować wiedzą, jakie są to konflikty, jakiego rodzaju, a przede 
wszystkim jak z punktu widzenia metodyki można im przeciwdziałać30. Zgodnie 
z teoriami systemów i teorią interakcjonizmu symbolicznego, można odnotować 
pięć technik interweniowania. Po pierwsze – rozwiązanie konfliktu, wadliwego 
funkcjonowania jednostki w grupie, splotu niekorzystnych powiązań wewnątrz-
grupowych można dokonać poprzez wyeliminowanie jednostki czy dewiantów 
z grupy. A zatem jest to redukcja pewnej struktury grupy na obszar poza gru-
pą. Ta interwencja kontroli społecznej, która eliminuje część osób ze struktury 
grupowej, może także wystąpić za zgodą większości w stosunku do mniejszości 
jako próba znalezienia pewnego modus operandi31. Trzeci poziom rozwiązywania 
sytuacji konfliktowej sprowadza się do tego, że negocjator, mediator, pośrednik, 
kurator, pracownik socjalny czy asystent probacyjny, który będzie wypełniał za-
dania inicjatora oddziaływań w procesie reintegracji, musi umieć wyjednać zgodę 
mniejszości na rzecz funkcjonowania całej grupy32. Oznacza to, że trzeba starać 
się uzyskać akceptację osób, które są w mniejszości, w opozycji i mają odmienne 
interesy względem większości – a zatem chodzi o zgodę mniejszości konieczną 
dla funkcjonowania całej grupy33. Z kolei czwarty poziom interweniowania to 
tzw. konsensus – porozumienie, zgoda tych, którzy mieli odrębne interesy. Nato-
miast ostatni rodzaj podejścia stanowi integracja, będąca najwyższym poziomem 
interwencji w działalności pomocowej. Bardzo rzadko zdajemy sobie sprawę, że 
pomoc jest to właśnie interweniowanie na poziomie integracji34. Mamy dwie stro-
ny, które są skonfliktowane, charakteryzują się zupełnie innymi celami i interesa-
mi i trzeba znaleźć wspólne pole (grunt), na poziomie działalności praktycznej 
i metodyki działań pedagogicznych, aby ta podstawa została uformowana i doo-
kreślona. Należy wypracować podejście praktyczne gwarantujące skuteczne roz-
wiązanie problemów społecznych czy adaptacyjnych. I tak na przykład w okre-
sie zimy różne instytucje informują, że posiadają wolne miejsca w placówkach 
dla bezdomnych, tylko warunkiem korzystania z noclegowni jest niespożywanie 
alkoholu przez podopiecznych. Tym samym spożywający alkohol nie zostanie 
wpuszczony na teren placówki, która z założenia ma integrować, zapewniać usłu-
gi, które są potrzebne bezdomnemu, nieposiadającemu środków do życia i pracy. 

30 Śliwerski B., Współczesne teorie i nurty wychowania, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2001.
31 Św Augustyn, Państwo Boże, tłum. W. Kubicki, wyd. Antyk, Kęty 2001.
32 Petrykowski P., Podstawy teorii wychowania. Wprowadzenie w problematykę, wyd. WSHE, Włocławek 2003.
33 Schaffer H.R., Rozwój społeczny. Dzieciństwo i młodość, tłum. M. Białecka-Pikul, K. Sikora, wyd. UJ, 
Kraków 2006.
34 Nowak S., Ciągłość i zmiana tradycji kulturowej, PWN, Warszawa 1989.
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W związku z tym z punktu widzenia formalnego, trudno określić bezdomne-
go jako podmiot, zaś z perspektywy pedagogicznej jest typowym przedmiotem 
oddziaływania polityki społecznej, która tworzy wyłącznie rygoryzmy formalne, 
nakazujące m.in. to, że usługa może być wykonana tylko w określonej sytuacji35. 
Jak pokazuje telewizja, wielu bezdomnych przy trzaskających mrozach wykonuje 
w śniegu legowiska, rezygnując ze schroniska, ponieważ nie są w stanie spełnić 
stawianych im wymagań. Trzeba zaznaczyć, że to jest ogromne nieporozumienie, 
wynikające nie tylko z braku kompetencji i wiedzy, ale też z niedostatku podejścia 
etycznego do drugiego człowieka. Niewydolności praktycznego postępowania są 
następstwem deficytów intelektualnych oraz deficytów etycznych wykonawców 
zadań36. Każdy bezdomny jest osobą skazaną na los poniewieranego. Człowiek 
poniewierany sięga po alkohol i jest od niego uzależniony. Ażeby sprostać rygo-
rom niepicia – to jest to problem skuteczności usługi, a nie zakazu, lecz działań 
bezpośrednich, o charakterze leczniczym, terapeutycznym, pedagogicznym, któ-
re muszą zaistnieć37. Wykonawcy działań socjalnych nie dopuszczają metodyki 
interwencji pedagogicznych i nie tworzą racjonalnej strategii w stosunku do tych 
osób, tylko formułują nakazy i zakazy. A one jako reguły prawa, stoją w sprzecz-
ności z kompetencjami oraz aksjologią i charakteryzują się jedynie warstwą ję-
zykową. Należy zauważyć, że istnieją tu dwie strony, które mają zupełnie inne 
interesy. A integracja to nic innego jak ich spotkanie, ale nie na zasadzie eliminacji, 
lecz włączenia w układ wsparcia społecznego38. Nie tworzenie zakazów i stygma-
tyzacji wtórnej, tylko ciągłe podejmowanie aktywności względem bezdomnych 
alkoholików aż do osiągnięcia celu będącego dobrem wspólnym. Jest to zatem 
kwestia kompetencji, która przekłada się na etykę i metodykę działań. Ideologia 
ma służyć etyce, zaś wiedza i kompetencje muszą podlegać metodyce oddziały-
wań pedagogicznych. I wówczas będziemy sądzić, że integracja to nie jest elimi-
nacja, lecz utrzymywanie więzi grupowej pomiędzy stronami do czasu znalezienia 
obszaru wspólnego, w ramach którego ten, kto czegoś nie ma, może to otrzymać 
od tych, którzy to posiadają39. A zatem, system nie może charakteryzować się wy-
łącznie szyldem informującym, że coś jest dla kogoś; bo to nie jest kwestia fasady, 
tylko usług, w ramach których należałoby przełamać np. proces alkoholizowania, 
uruchomiając działania na rzecz utrzymania osoby w abstynencji40. Nie można 
tego rezultatu osiągnąć od razu. Tym bardziej na drodze postępowania wspartego 
wtórną stygmatyzacją (alkoholik, który nie ma gdzie mieszkać, bo jest bezdomny, 

35 Boreczko I., Z badań nad historią wartości i aspiracji młodzieży, „Nowa Szkoła” 1983, nr 6.
36 Gollowitzer P.M., Bayer U., Scherer M., Seifert A.E., A motivational – volitional perspective on identity de-
velopment, [in:] J. Barndstader, R.M. Lerner (ed.), Action and Self  – Development. Theory and research through 
the life span, Sage Publications. Ins., Thousand Oaks 1999.
37 Kuczyńska A., Sztuka i społeczeństwo, [w:] T.M. Jaroszewski (red.), Filozofia marksistowska, PWN, 
Warszawa 1975.
38 Pytka L., Pedagogika Resocjalizacyjna, wyd. APS, Warszawa 2005.
39 Hall C.S., Lindzey G., Teorie osobowości, tłum. J. Kowalczewski, J. Radzicki, PWN, Warszawa 1994.
40 Kunowski S., Podstawy współczesnej pedagogiki, Wydawnictwo Salezjańskie, Warszawa 1993.
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nie może skorzystać z noclegowni z powodu alkoholizmu – to element wtórnej 
stygmatyzacji i dehumanizacji struktur pomocowych). 

Te pięć sposobów rozwiązywania sytuacji konfliktowych na poziomie grupy po-
winny być włączone w system terapii grupowej. Należy odnotować, iż oprócz wro-
gości, zaraźliwości, konfliktowości grupa dostarcza także wsparcia emocjonalnego 
swoim członkom. I to jest kolejny element procesu, który określamy mianem insty-
tucjonalizacji procesu terapii grupowej i który stanowi fundament metodyki działań 
pedagogicznych41. Nie odrzucenie, lecz akceptacja jednostki. I właśnie ten element 
będzie możliwy do realizacji w sytuacji, kiedy docenimy wartość więzi emocjonal-
nej, więzi psychicznej. Atrybut powyższy zawsze należy brać pod uwagę w działal-
ności pomocowej, zwłaszcza w procesie korygowania funkcjonowania jednostki 
w sytuacji kryzysowej. W przypadku osoby, która trafiła do więzienia, zaczynają 
gasnąć więzi grupowe na poziomie rodziny, instytucji, organizacji i społeczeństwa. 
Oficer probacyjny winien opracować autorski program interwencji m.in. w postaci 
wsparcia grupowego, po to żeby rodzina nie przeprowadziła rozwodu bądź postę-
powania eksmisyjnego z domu, kiedy osoba jest pogrążona w kryzysie. W tym mo-
mencie rozpoczyna się proces wsparcia, a nie dodatkowe, wtórne opresje i ograni-
czenia. Kurator, pracownik socjalny, menedżer środowiskowy, terapeuta probacyjny 
znający siatkę powiązań psychologicznych osoby w grupie i jednocześnie dążący 
ustawicznie do jego wsparcia, organizuje proces nie po wyjściu z zakładu karnego, 
tylko w czasie umieszczenia podopiecznego w placówce resocjalizacyjnej. Także 
osoby korzystające z działań specjalistycznych, np. osoby chore psychicznie, które 
z określonymi zaburzeniami zachowania przebywają w systemie instytucjonalnym, 
winny już w pierwszym dniu pobytu być otoczone właściwą opieką, kiedy następu-
je proces interweniowania o charakterze wsparcia grupowego, przygotowania do 
przyjęcia przez rodziny, a także przez organizacje i środowisko42. 

Bez wsparcia grupowego proces odbywania kary nigdy nie będzie procesem re-
integracji społecznej, lecz marnowaniem pieniędzy podatników w ramach określo-
nego systemu oddziaływań, które jedynie są realizowane w kolejnym stadium postę-
powania wykonawczego. Skazany po odbyciu kary wyjdzie z więzienia, tak jak osoba 
korzystająca z leczenia opuszcza szpital. W związku z tym element akceptacji, pole-
gający na tworzeniu poczucia bezpieczeństwa, powinien polegać na pozyskiwaniu 
wewnętrznych sił i możliwości do reintegracji w fazie resocjalizacji czy socjalizacji. 
Podobnie jest w przypadku osób agresywnych w szkole czy w innych instytucjach. 
Proces wsparcia grupowego to zaangażowanie grup odniesienia, np. przyjaciół, na 
ich rzecz, a nie eliminacja ze środowiska. Eliminacja agresorów ze środowiska pro-
wadzi do zjawiska gettyzacji, czyli wzrostu wrogości, nieufności i tworzenia silnego 
poczucia buntu oraz nieufności do osób z otoczenia społecznego43.

41 Wysocka E., Diagnoza w resocjalizacji, PWN, Warszawa 2008.
42 Burnet J., Greek Philosophy. Tales to Plato, Macmillan, London 1960.
43 Jaroszewski T.M., Marksistowska koncepcja człowieka, [w:] T.M. Jaroszewski (red.), Wybrane problemy 
filozofii marksistowskiej, Książka i Wiedza, Warszawa 1973.
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Dekalog praktycznych oddziaływań pomocowych w systemie
reintegracji i probacji

Terapia grupy to znajomość zasad, które pełnią określone funkcje w pro-
cesie oddziaływań reintegracyjnych. Podstawowa reguła ustrojowa polega na 
pomaganiu i działaniu na rzecz podopiecznego, tj. osoby, w stosunku do której 
podejmowane są praktyczne działania pomocowe, aby mogła sama nabyć okre-
ślone umiejętności i sprawności, pozwalające jej przezwyciężyć kryzys i wyjść 
z sytuacji opresyjnej44. Chodzi zatem o nabycie przez podopiecznego umiejęt-
ności do samopomocy. Jest to bardzo ważne, ponieważ obserwując realizowane 
usługi pomocowe, można stwierdzić, że system oparty jest głównie na ratowni-
ctwie, tj. świadczy jednorazowe usługi przede wszystkim zapomogi pieniężne, 
zaspokajające doraźne potrzeby podopiecznych. 

Opresję należy porównywać do stanu choroby, zaś choroba jest to splot 
wielu czynników, a nie jakiś jeden element, który może być eliminowany poje-
dynczą interwencją, fragmentarycznym świadczeniem materialnym, które nie 
doprowadzi z założenia do przełamania sytuacji opresyjnej45. Dlatego też fun-
damentem racjonalnej polityki reintegracyjnej, którą przenieść należy na me-
todykę oddziaływań, jest tworzenie arsenału interwencji poprzez zbiór zadań 
będących faktorami tychże oddziaływań, które miałyby na celu wykształcić 
umiejętności, zdolności, predyspozycje osoby będącej w kryzysie, aby mogła 
własnymi siłami z niego wyjść. Posługując się metaforą, należy powiedzieć, że 
trzeba dać podopiecznemu wędkę, żeby mógł sam złowić rybę, a nie dostarczyć 
mu ryby. Osoba winna bowiem przyswoić sobie określone działania jako spraw-
ności, które pomogą jej zmienić opresyjną sytuację46. 

Kolejna zasada określa, iż w oparciu o obserwację, analizę i diagnozę należy 
przedłożyć cele interwencji w stosunku do jednostki, grupy i środowiska spo-
łecznego. A zatem reintegracja to zespół zadań, które trzeba poddać dywersyfi-
kacji na trzy równoległe obiekty odniesień: podopiecznego, rodzinę i środowisko. 
Natomiast otoczenie społeczne winno być przy uwzględnieniu teorii systemów, 
podzielone na poszczególne podsystemy, tj. instytucje, organizacje, społeczności 
lokalne i środowisko jako całość47. 

Natomiast obserwacja, analiza i diagnoza sytuacji podopiecznego musi po-
legać na przygotowaniu zindywidualizowanego programu interwencji poprzez 
uwzględnienie kondycji jednostki, rodziny i grup społecznych. Tym samym 
mamy do czynienia z oddziaływaniem w ramach systemu w skali makro- i mi-
krośrodowiskowej48.

44 Le Senne R., Traitè de caractèrologie, Press Universitaires de France, Paris 1963.
45 Mądrzycki T., Osobowość jako system tworzący i realizujący plan, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 
Gdańsk 1996.
46 Olszak-Krzyżanowska B., Młodzież wobec nowych wyzwań. Wartości, orientacje i cele życiowe zielonogórskich 
maturzystów, wyd. WSP, Zielona Góra 1992.
47 Sartre J.P., Byt i nicość. Zarys ontologii fenomenologicznej, tłum. J. Kiełbasa, wyd. Zielona Sowa, Kraków 2007.
48 Tatarkiewicz W., Historia filozofii, t. I, II, III, PWN, Warszawa 1988.
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Następny element stanowią zadania, które pracownik socjalny czy kurator 
winien zorganizować, żeby doprowadzić do realnych więzi jednostki z grupą za 
pośrednictwem poszczególnych członków tejże grupy. To jest – wykształcić na-
leży taką więź grupową i odpowiedni stan powiązań grupowych, zapewniających 
prawidłowe relacje osobowe z poszczególnymi członkami i grupą jako cało-
ścią49. Jeżeli jednostka ma powrócić do rodziny, to trzeba pracować ze wszyst-
kimi członkami rodziny indywidualnie i z rodziną jako całością. W środowisku 
familijnym są osoby z rodziny własnej i pokoleniowej, osoby młodsze i starsze 
– należy zatem doprowadzić do realizacji więzi cząstkowych tak, aby cele po-
szczególnych osób były wspólne z interesem jednostki, która ma być poddawana 
procesowi reintegracji, oraz z interesem wspólnym grupy – rodziny rozumianej 
jako całość. Podobnie jest, gdy włączamy osobę do środowiska pracowniczego. 
Należy uwzględnić, że kurator czy opiekun powinien wpływać na identyfikację 
celów osoby włączającej się do grupy, jak też na identyfikację celu grupowego 
jako własnego dla podopiecznego50. Proces ten przebiega analogicznie w środo-
wisku szkolnym, w którym obserwuje się znaczący wzrost agresywności mło-
dzieży uczącej się. Podmiot odpowiedzialny w szkole za terapię grupy, winien 
włączyć do niej np. przyjaciół zagrożonej osoby, klasę szkolną, szkołę jako ca-
łość oraz środowisko zewnętrzne do współpracy z nią. 

Tym samym w ramach tej reguły ustrojowej działalności pomocowej organi-
zator przedsięwzięcia musi wyznaczyć rolę i miejsce dla każdej osoby, która jest 
włączana w proces reintegracji do środowiska rozumianego jako zorganizowana 
społeczność51. Ponieważ każda z tych osób, tworząc grupę, jest odpowiedzialna 
za przebieg procesu i jego powodzenie, biorąc pod uwagę ich cele, zainteresowa-
nia, oczekiwania i potrzeby w stosunku do grupy jako całości. Grupa organizuje 
pracę zbiorową i kreatywne oddziaływanie. Jest to jeden z najbardziej pożąda-
nych kierunków pracy integracyjnej – gdyż wykorzystujemy miejsce podopiecz-
nego, osoby skonfliktowanej, obciążonej negatywnymi czynnikami osobowoś-
ciowymi, która znajduje się w sytuacji opresyjnej i nie poprzez eliminację z grupy 
jako systemu, tylko poprzez wykorzystanie warunków systemu przygotowujemy 
ją do procesu przewartościowania więzi i celów indywidualnych w stronę dobra 
wspólnego52. Należy dostrzegać, że jest to proces wieloczynnikowy – wzajemne-
go wpływu podopiecznego z członkami grupy homogenicznej struktury. 

Kolejnym elementem w procedurze zorganizowanej działalności integra-
cyjnej jest uwzględnianie ustrojowej zasady w terapii grupowej, tj. specyficz-
nych właściwości podmiotu, który podejmuje się tego przedsięwzięcia, czyli 
kuratora, pracownika socjalnego bądź oficera probacyjnego53. Jest to samowie-
dza, samodyscyplina i spontaniczne postępowanie. Istotne jest, ażeby wiedza 
49 Andrukiewicz W., Pluralizm stylów myślenia, „Edukacja i Dialog” 2002, nr 8 (141).
50 Czapów C., Wychowanie resocjalizujące. Elementy metodyki i diagnostyki, PWN, Warszawa 1978.
51 Hołówka J., Etyka w działaniu, wyd. Pruszyński i S-ka, Warszawa 2002.
52 Lubański K., Młodzież szkolna a wartości, „Ruch Pedagogiczny” 1986, nr 3. 
53 Perry R.B., General Theory of  Value, Cambridge Mass, Cambridge 1967.
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ogólna, ale też kompetencje pracy z indywidualnym przypadkiem na poziomie 
caseworku i działalności terenowej, były w pełni wykorzystywane w doświadcze-
niu uczącym osoby, której zadaniem podstawowym jest pomagać54. To musi 
być profesjonalny praktyk, przygotowany menedżer środowiskowy, który zna 
procesy grupy, takie jak: wrogość, zaraźliwość i ufność. Ważna jest również 
jego samodyscyplina polegająca na podejmowaniu działań uporządkowanych, 
tworzących racjonalny program postępowania dla jednostki. Doprowadza ona 
do zmiany w obszarach programowanej interwencji, ale także samodyscyplina 
polega również na tym, że podopieczny zmienia się, czyli wycofuje z uprzednio 
wyznaczonych zachowań. Rezygnacja z realizacji zadań nie oznacza, że osoba 
nie poddaje się zmianie. Często bowiem sądzimy, iż pewne niepowodzenia są 
symptomem kryzysu osoby, która jest poddawana terapii55. Natomiast rzadko 
stać wykonawców zadań na samodyscyplinę rozumianą jako uwolnienie się od 
dalszej współpracy na rzecz jednostki odrzucającej ofertę pomocy. Tymcza-
sem spontaniczność, samowiedza i samodyscyplina sprowadzają się w metody-
ce postępowania reintegracyjnego do zmiany kuratora, oficera probacyjnego, 
pracownika socjalnego bądź menedżera środowiskowego na takiego, który jest 
w stanie, wykorzystując zasoby w postaci wiedzy i kompetencji, kontynuować 
próbę pomocy56. Nie można przerywać procesu reintegracji na cząstkowym 
etapie z powodu niepowodzenia, konfliktu bądź zderzenia się pomiędzy in-
teresami osoby interweniującej a oczekiwaniami podopiecznego. Tymczasem 
skłonni jesteśmy to zjawisko tłumaczyć jako zawinione działanie po stronie 
podopiecznego. Pamiętać należy, że tak nie musi być, że wykonawca zadań 
dysponuje zawsze wszystkimi wymaganymi instrumentami i środkami, które 
gwarantują pozyskanie zmiany zachowania w stronę wzorów prospołecznych57. 
Wydaje się, iż celowym byłoby włączanie do metodyki pracy pedagogicznej dy-
rektywy będącej zasadą ustrojową, że kryzys przejściowy podopiecznego w re-
integracji społecznej nie powinien być tłumaczony niechęcią zmiany zachowa-
nia z jego strony, lecz również jako sytuacja wynikająca z niedostatku wiedzy 
i samodyscypliny osoby interweniującej58. 

Następny element zespołu zadań, czyli funkcji, stanowi to, co jest konsty-
tucją pracy probacyjnej, działalności związanej z indywidualnym przypadkiem 
i także będący zasadą ustrojową dla terapii grupowej, tj. akceptacja osób takimi, 
jakimi one są59. Poszanowanie podmiotu, na rzecz którego wykonujemy usługę 

54 Allport G.W., Osobowość i religia, tłum. H. Bartoszewicz, A. Bartkowicz, I. Wyrzykowska, PAX, War-
szawa 1988.
55 Fatyga B., Dzieci z naszej ulicy. Antropologia kultury młodzieżowej, wyd. ISNS UW, Warszawa 1999.
56 Gogacz M., Podstawy wychowania, Wydawnictwo oo. Franciszkanów, Niepokalanów 1993.
57 Retter H., Komunikacja codzienna w pedagogice, tłum. M. Wojak-Piątkowska, Gdańskie Wydawnictwo 
Psychologiczne, Gdańsk 2005.
58 Domurat A., Kontekstowe funkcjonowanie wartości a metody ich pomiaru, [w:] A. Grochowska (red.), Wokół 
psychologii osobowości, wyd. UKSW, Warszawa 2002.
59 Tomasz z Akwinu św., Traktat o człowieku, tłum. S. Swieżawski, wyd. Antyk, Kęty 2000.



29Metodyka oddziaływania pedagogicznego a skuteczność procesu reintegracji...

interwencyjną, polega na zaakceptowaniu wszystkich zalet i wad. Nie może-
my poważać osoby tylko poprzez zasoby, ale także poprzez potencjały. Młody 
człowiek, który jest agresywny, może być w przyszłości lekarzem, prawnikiem, 
a aktualnie jest jednostką niedostosowaną społecznie w środowisku szkolnym. 
Akceptacja osoby to umacnianie podmiotowości i autonomii, uszanowanie tego 
kim jest, a zatem uwzględnienie jej zasobów i potencjałów rozwojowych60. 

Istotny postulat zorganizowanego, planowego przedsięwzięcia integracyjne-
go to konstruktywne ograniczanie wszelkich sankcji. Nie oznacza to jedno-
cześnie rezygnacji z działań kontrolnych, stosowania kar, sprawdzania efektów 
działań, interwencji bądź oszacowania. Ale zawsze w tych przedsięwzięciach, 
stanowiących procedurę oddziaływań praktycznych, zważać należy na ograni-
czony dostęp do sankcji negatywnych, stygmatyzacji, defaworyzacji czy eksklu-
zji społecznej61. Przerost elementów kontrolnych, nadzorczych, uznawanie bez-
względnej inwigilacji bądź stosowanie monitoringu prowadzi do dystansowania 
się podopiecznego w stosunku do osoby sprawującej opiekę. Badania katamne-
styczne i longitudialne dotyczące różnych grup społecznych wykazują, że dzia-
łalność pomocowa w praktyce sprowadza się często do stałej kontroli i nadzo-
ru, a to jedynie podnosi poziom lęku i stresu podopiecznych62. Interweniowanie 
polega bowiem na świadczeniu usług, zaś końcowym etapem procesu tychże 
zorganizowanych przedsięwzięć, jest kontrola podjętych uprzednio działań ma-
jąca ustalić stopień koherencji. Kontrola i nadzór nie mogą poprzedzać rodza-
jowej usługi w cyklu zorganizowanego interweniowania. Regułą jest, że należy 
stosować jak najmniej dolegliwych kar, jak najmniej sankcji negatywnych, które 
pełnią charakter dodatkowego upokorzenia czy uprzedmiotowienia jednostki63. 
Naturalnym stanem warunkującym integrację jest przejawianie skłonności oso-
bowych do akceptacji, zaufania i stwarzania poczucia bezpieczeństwa. System 
ograniczeń sankcji karnych oddala bowiem podopiecznego od kuratora, osoby 
interweniującej, i często działania, które wyczerpywały znamiona pozytywnych 
usług, nie będą przynosić pożądanego rezultatu. 

Inną funkcją strategii integracji społecznej jest indywidualizacja pracy 
świadczącego pomoc64. Otóż kiedy prowadzimy pracę z przypadkiem czy pra-
cę w grupie poprzez kontakt z poszczególnymi członkami w środowisku, to 
postępowanie winno podlegać dywersyfikacji ze względu na różnorodny sta-
tus osobowy, pozycję, system wartości, oczekiwań i celów poszczególnych 
członków tego środowiska. Nie ma jednostek o tożsamych właściwościach 
osobowościowych, w związku z tym działalność pomocową poprzedzać winna 
diagnoza lub oszacowanie diagnostyczne w pracy z przypadkiem, które nale-

60 Błasiak A., Młodzież – świat wartości, Ignatianum, Kraków 2002.
61 Witkowski L., Edukacja wobec sporów o (po)nowoczesności, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2007.
62 Mounier E., Co to jest personalizm, tłum. A. Turowicz, Znak. Biblioteka Więzi, Kraków 1960.
63 Schaff  A., Szkice o strukturalizmie, Książka i Wiedza, Warszawa 1983.
64 Wojcieszke B., Potoczne rozumienie moralności, [w:] M. Lewicka, J. Grzelak (red.), Jednostka i społeczeństwo, 
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2002.
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ży racjonalnie wykorzystać w procesie indywidualizacji65. Postępowanie takie 
bowiem, to sięganie po możliwości osoby na rzecz poprawy uczestnika grupy 
przy wykorzystaniu tychże interakcji uwzględniających status, pozycję, system 
wartości i oczekiwania. 

Podstawowa zasada w procesie włączania społecznego to interakcjonizm, 
czyli modyfikowanie reakcji otoczenia z negatywnych w kierunku pozytywnych. 
Cały proces wzrastania człowieka, jego socjalizacji i reintegracji, to nic innego jak 
tylko interakcjonizm. Przy czym w reintegracji chodzi o odnowienie tego, co jest 
dobre, wyeliminowanie związków destruktywnych, nieformalnych na rzecz wię-
zi i reakcji pozytywnych. Jest to problem tworzenia ,,ja’’ idealnego w odniesieniu 
do „ja” realnego i sprowadza się do burzenia powiązań destruktywnych na rzecz 
więzi konstruktywnych z grupami pozytywnego odniesienia66. Tymczasem aktu-
alnie reguła ta bardzo często przybiera postać karykaturalną, by nie powiedzieć 
śmieszną – np. kurator wnioskuje do sądu o zmianę środowiska podopiecznego, 
przy czym jednocześnie nie organizuje dla niego nowej przestrzeni społecznej. 
Jak można mówić o realizacji obowiązku czy powinności zmiany środowiska, 
które jest destruktywne, kiedy nie tworzymy środowiska pozytywnego. Działa-
nia interakcyjne w sensie reguły sprawczej polegają na doprowadzeniu jednostki 
do nowych znajomości, przyjaźni bądź tworzenia pozytywnych grup żywotnych 
interesów67. Proces reintegracji jest zdynamizowaniem oddziaływań socjalizacyj-
nych jednostki na poziomie struktur społecznych, tj.: rodziny, grup odniesienia 
bądź żywotnych interesów w kierunku środowisk formalnych i o prospołecz-
nym charakterze. 

Natomiast, gdy kurator wnioskuje o obowiązek zmiany środowiska z pa-
togennego, negatywnego na środowisko pozytywne i nie czyni realnej zmiany 
w tym kierunku, to typowe działanie kontrolne i nie gwarantuje możliwości dla 
tworzenia racjonalnego działania wynikającego z reguły interakcjonizmu. Pro-
ces budowania nowych więzi, konstruktywnej siatki psychologicznych powiązań 
w ogóle się nie rozpoczyna. Zauważa się, iż sąd czy kurator zleca zmianę miejsca 
zamieszkania na inne, w sytuacji kiedy podopieczny nie dysponuje środkami na 
ten cel. Traktujemy pomoc w procesie integracji jako działalność administracyj-
ną, sprowadzającą się do wydawania nakazów, zakazów, powinności, za którymi 
nie stoi żadna działalność praktyczna. Istnieje wyobrażenie projektowanej zmia-
ny, natomiast to oczekiwanie nie jest przekładane na rozwiązania wykonawcze68. 
Jeżeli osoba przebywa w miejscu zamieszkania, które jest dla niej niewskazane 
(np. mieszka z osobami uzależnionymi bądź prowadzącymi pasożytniczy tryb 
życia), to prawo, materializujące się w postaci polecenia zmiany miejsca zamiesz-
kania, stanowiące rygor programu reintegracji, jest właściwe; tylko nie powinno 
65 Grzegorczyk A., Mała propedeutyka filozofii naukowej, PAX, Warszawa 1989.
66 Brzozowski P., Skala wartości (SW). Polska adaptacja Value Survey M. Rokeacha. Podręcznik, Polskie To-
warzystwo Psychologiczne, Warszawa 1996.
67 Platon, Menon, [w:] Dialogi, tłum. W. Witwicki, Unia Wydawnicza Verum, Warszawa 1993.
68 Jung C.G., Typy psychologiczne, tłum. R. Reszka, wyd. KR, Warszawa 2009.
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ono spełniać wyłącznie roli jako reguła językowa. Dyrektywa winna być podsta-
wą do tworzenia reguł praktycznego postępowania. Natomiast zadowalamy się 
tworzeniem zakazów i nakazów, jak we wspomnianym już przypadku, bezdom-
nego nadużywającego alkoholu, który nie może z powodu nałogu skorzystać 
z noclegu w schronisku. Kreujemy sytuacje nakazowo-zakazowe, natomiast nie 
określamy żadnych reguł praktycznych do rozwiązywania konfliktów społecz-
nych69. 

W pracy wychowawców realizujących proces reintegracji społecznej, istotną 
kwestią jest wykorzystywanie przez nich pozytywnych doświadczeń podopiecz-
nego w terapii grupowej lub środowiskowej. Zdarza się, że nie należy przenosić 
osoby do innej, pozytywnej grupy odniesienia, ponieważ jednostka, która jest 
dotknięta społeczną toksyną, winna uzależnić proces zdrowienia od pozosta-
wania w chorobotwórczym środowisku w celu nabycia odporności na wpływ 
negatywnych czynników70.

Reintegracja nie polega na przenoszeniu podopiecznego z aktualnego śro-
dowiska do innego stałego miejsca pobytu. A zatem specjalista, który pracuje 
z przestępcą, bezdomnym, bezrobotnym, z osobą legitymującą się zaburzeniami 
osobowości, powinien umieć wykorzystać dotychczasowe doświadczenia pod-
opiecznego w przeorganizowaniu celów i jakości jego życia. To jest także zespół 
zadań, który tworzy kolejną zasadę ustrojową osób interweniujących: zrywanie 
kontaktów czy ich eliminacja ze środowiskami patogennymi stać się może kolej-
nym etapem procesu reintegracji, ale musi wynikać ze studiów, ocen i stawianych 
diagnoz w dynamicznym procesie reintegracji społecznej71. Każdy przypadek 
jest inny i tym samym oddziaływanie na jednostkę oraz grupę przebiega odmien-
nie i indywidualnie. 

Normą praktyczną, szczególnie ważną dla wychodzenia jednostki z kryzysu, 
jest wzór osobowy – słownego i bezsłownego – oddziaływania interwenienta. 
Podmiot bywa znaczący ze względu na jakość działań, które realizuje na rzecz 
osób mających legitymację formalną i prawomocną do realizacji usług pedago-
gicznych. Podmiot znaczący to wychowawca, mający prawo występować jako 
nauczyciel, obrońca, doradca podopiecznego, a także jako osoba, która kreuje 
nowe wzory jego zachowań i oczekiwań wobec widowni społecznej za pośred-
nictwem wiedzy, kompetencji i etyki postępowania. To przyczynia się do bu-
dowania trwałej więzi i rzeczywistego autorytetu72. I nie osiąga się tego stanu 
w wyniku kontroli i stosowania kar oraz nagród, deklarowanych interwencji, tyl-
ko ze względu na to, kim jest on rzeczywiście dla podopiecznego. Dzięki dzia-
łaniu i realnej pozycji może wpływać konstruktywnie w procesie reintegracji 

69 Krąpiec M.A., Psychologia racjonalna, [w:] Dzieła, t. XX, wyd. KUL, Lublin 1996.
70 Balwierz M., Typologia światopoglądów niereligijnych, [w:] M. Rusecki (red.), Z zagadnień światopoglądu 
chrześcijańskiego, wyd. KUL, Lublin 1989.
71 Olejnik S., Eudajmonizm. Studium nad podstawami etyki, wyd. KUL, Lublin 1958.
72 Hartmann N., O idealnej samoświadomości wartości. Stosunek wartości i powinności. Aktualny stan zagadnienia 
wartości, tłum. W. Galewicz, [w:] W. Galewicz (red.), Z fenomenologii wartości, PAT, Kraków 1988.
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społecznej na swoich podopiecznych73. Zatem – kiedy określamy wzór osobowy 
– to precyzujemy relacje oraz więzi: jednostki bądź osoby w grupie kształtujące 
stosunek emocjonalny wobec kuratora, nauczyciela, oficera probacyjnego. Nie 
z tytułu działań kontrolnych, bądź posiadanej władzy i nie dlatego, że proponują 
korzystne usługi, ale dlatego że osoba jest przekonana, iż pozycja wychowawcy 
niosącego pomoc, przyczynia się do powstania więzi autotelicznej74. Działania te 
zmierzają, aby podopieczny na zasadzie dobrowolności dokonał wyboru zmia-
ny swojego dotychczasowego zachowania. Uznawanie pozycji, rangi, miejsca 
wychowawcy, to nic innego, jak ocena prestiżu społecznego danego zawodu75. 
Zwracamy uwagę na rzecz istotną, gdyż proces integracji społecznej aktualnie 
bazuje na wzorach osobowych tylko ze względu na działania kontrolne, władzę 
i świadczone usługi. Natomiast nie obejmuje prestiżu zawodu osoby, która po-
dejmuje się realizacji zadań na rzecz podopiecznych, uruchamiając interwencję 
„techniczną”, będąc rzemieślnikiem, lekarzem, prawnikiem czy nauczycielem. 
Otóż jeśli chcę zasięgnąć porady prawnej, to nie pójdę do profesora prawa, tylko 
do praktyka, gdy chcę się poddać zabiegowi medycznemu, to nie poproszę o to 
profesora akademii medycznej, tylko chirurga-operatora, często nawet w małym 
szpitalu. Te wybory wskazują na element prestiżu, uznania, oceny i ważności 
roli zawodowej w otoczeniu społecznym, zwłaszcza wśród odbiorców usług, na 
rzecz których przebiega interwencja, ale także wobec społeczeństwa z powodu 
humanizacji postaw76. A zatem w odczuciu społecznym osoby, które wykonują 
pracę rzemieślników, to jednostki, które intensywnie pracują i dysponują pro-
fesjonalnymi umiejętnościami wyzwalającymi stosunek akceptacji i zaufania do 
powierzenia im swojego świata wewnętrznego, przy jednoczesnym zachowaniu 
tożsamości osobowej77. Poddajemy się np. operacji kardiochirurgicznej, bo wie-
my, że wykona ją specjalista i mamy do niego zaufanie. I tak też jest w procesie 
reintegracji – podopieczny powinien wiedzieć, że osoba, która mu pomaga, le-
gitymuje się kompetencjami i umiejętnościami praktycznymi na rzecz zmiany 
osobowości, ale przede wszystkim jest specjalistą, który posiada prestiż i uznanie 
społeczne jako wykonawca tychże świadczeń78. Zawód ten oceniany jest wysoko 
w hierarchii prestiżu społecznego, a jego uznanie polega na tym, że osoby są 
odbierane jako wyłączni wykonawcy działań integracyjnych. 

Tymczasem istnieje w społeczeństwie stereotyp, że ten zawód może wyko-
nywać każdy, czyli istnieje przyzwolenie na powoływanie kolejnych służb, ser-
wisów osób, które będą wykonywać tożsame zadania. Otóż – tak nie powinno 

73 Krokiewicz A., Zarys filozofii greckiej. Od Talesa do Platona, wyd. Aletheia, Warszawa 2000.
74 Brentano F., Psychologia z empirycznego punktu widzenia, tłum. W. Galewiecz, PWN, Warszawa 1999.
75 Wojtyła K., Ocena możliwości zbudowania etyki chrześcijańskiej przy założeniach systemu Maxa Schellera, [w:] 
K. Wojtyła, Zagadnienia podmiotu moralności, [w:] T. Styczeń, J. W. Gałkowski, A. Rodziński, A. Szostek 
(red.), Człowiek i moralność, t. II, wyd. KUL, Lublin 1991.
76 Czapów C., Młodzież i przestępstwa, cz. II, Nasza Księgarnia, Warszawa 1962.
77 Rogers C.R., Sposób bycia, tłum. M. Karpiński, Rebis, Poznań 2002.
78 Maslow A.H., Motywacja i osobowość, tłum. P. Sawicka, PAX, Warszawa 1990.
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być – jeżeli chcemy realizować funkcjonalny system reintegracji społecznej, to 
jego uczestnicy posiąść winni cechę wyłącznych wykonawców usług, gdyż jest 
to realny wyznacznik prestiżu zawodu. Wykonawcy tworzą szczególne interakcje 
na rzecz podopiecznych i kształtują praktyczne normy działania dla podejmo-
wanych usług, tworzą odrębną organizację pracy, własne szkolnictwo, a ponadto 
są dobrze opłacani oraz nie egzystują na marginesie życia społecznego79. Meto-
dyka oddziaływania integracyjnego to dziedzina specyficzna, ponieważ wiedza 
ogólna musi być przełożona na reguły praktyczne; ideologię należy przełożyć na 
etykę zorganizowanego działania. Nie zwracamy się o pomoc do mentora, tylko 
do praktyka-nauczyciela, bo on musi mieć odpowiednie talenty i dysponować 
możliwościami wspomagania. A zatem, zasada ustrojowa słownego i bezsłow-
nego oddziaływania jako wzór osobowy, działa z pozycji wysokiego prestiżu 
społecznego, która będzie gwarantowała występowanie u podopiecznego tzw. 
więzi autotelicznej, czyli relacji z opiekunem powstającej nie ze względu na kon-
trolę, władzę czy proponowane oddziaływania korygujące normy zachowania, 
a jedynie dlatego, że osoba interweniująca jest podmiotem znaczącym80. Nato-
miast z punktu widzenia społecznego, wysoki prestiż zawodu to taki, który spro-
wadza się do wyłączności świadczeń, który zakłada, że uczestnik musi skończyć 
specjalny typ szkoły wyższej, należy do odrębnej struktury organizacyjnej, kom-
petencje określa konstytucja zawodu mająca rangę ustawy i uzyskuje satysfak-
cjonujące wynagrodzenie za świadczona pracę. Wykształca ponadto szczególne 
interakcje, czyli charakterystyczne działania praktyczne posiadające walor wyso-
kiej koherencji. Tak jak np. wyłączne jest prawo do produktu, znaku towarowe-
go, którego nikt inny nie może wyprodukować, zastrzegamy ważność, symbol, 
jakość produktu i właśnie te cechy stanowią o zasadzie postępowania integra-
cyjnego, opierającego się na wzorze osobowym81. Niestety – prawo, struktury 
wykonawcze mają charakter odmienny od projektowanego modelu reintegracji 
społecznej. Aktualne zapisy normatywne sięgają do wzorów osobowych, wyko-
nawców usług, które oparte są na kontroli formalnej, władzy i nie przewidują 
materialnych przesłanek kompetencyjności, umiejętności, aksjologii i metodyki, 
które wynikałyby z pozycji, prestiżu, uznania i jakości zawodu82. 

79 Krawczyk M. (red.), Zasady wychowania moralnego, Nasza Księgarnia, Warszawa 1960.
80 Dewey J., Jak myśleć?, tłum. Z. Bastgen, PWN, Warszawa 1988.
81 Kotarbiński T., Etyka, [w:] Dzieła wszystkie, PAN, Warszawa 1994.
82 Rosenberg M.J., Cognitive Structure and Attitudinal Affect, “Journal of  Abnormal and Social Psychology” 
1956, no. 53.
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TWÓRCZA RESOCJALIZACJA
Zarys koncepcji metodycznej

Tożsamość ludzka jest nieustannie urzeczywistniającym się dialogiem pomiędzy aktualnością 
a potencjalnością. Aktualność jest wynikiem wpływu przeszłości na naszą teraźniejszość. 
Potencjalność natomiast jest tym dobrem lub złem, które może się nam dopiero przydarzyć

Marek Konopczyński1.

Kiedy w 1996 roku posłużyłem się po raz pierwszy pojęciem „twórczej reso-
cjalizacji” ujmowałem ją raczej jako zbiór określonych praktycznych form od-
działywań wychowawczych, ukierunkowanych na młodzież nieprzystosowaną 
społecznie, nie próbując głębiej poszukiwać jej uzasadnień teoretycznych. Od-
woływałem się wówczas do eksperymentu resocjalizacyjno-teatralnego „Scena 
Coda”, w którym wielomiesięcznym oddziaływaniom teatralnym poddane zo-
stały nieletnie dziewczęta z Zakładu Poprawczego z Falenicy (Konopczyński, 
1996). To doświadczenie oraz późniejsze wieloletnie studia teoretyczne, pogłę-
biane badaniami empirycznymi, zaowocowały autorską koncepcją resocjaliza-
cji, która posiada znamiona działalności alternatywnej wobec tej, która realizuje 
się w polskich placówkach wychowawczych, poprawczych i penitencjarnych.

Koncepcja Twórczej Resocjalizacji różni się w kilku zasadniczych kwestiach 
od dotychczasowych, tradycyjnych sposobów rozumienia istoty wychowania 
resocjalizacyjnego, wynikającego z założeń pedagogiki resocjalizacyjnej. Po 
pierwsze, określa resocjalizację jako proces rozwijania i kreowania potencjałów, 
a nie jak to się przyjęło, korektywną zmianę parametrów społecznych i osobo-
wych nieletnich. Po drugie, traktuje nieprzystosowanie społeczne jako problem 
wadliwie ukształtowanej tożsamości, a nie wadliwych postaw i zachowań, zabu-
rzonych relacji interpersonalnych i wadliwych ról społecznych czy patologicz-
nych zachowań, cech osobowości oraz preferencji aksjologicznych. Po trzecie, 
celem resocjalizacji jest w istocie wykreowanie nowych parametrów tożsamoś-
ciowych wychowanków, a nie korektywna zmiana przekonań, nastawień i prefe-

1 Niniejszy tekst jest skróconym i zmodyfikowanym fragmentem książki autora pt. „Metody twórczej 
resocjalizacji”, Warszawa 2006.
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rencji aksjologicznych czy form reakcji, zachowań, postaw i ról społecznych. Po 
czwarte, środkiem do tego celu jest rozwój strukturalnych czynników i mecha-
nizmów procesów twórczych nieletnich, a nie zastąpienie jednych wadliwych 
form funkcjonowania innymi akceptowanymi społecznie, poprzez wychowaw-
czą korekcję, psychokorekcję, socjokorekcję czy inne sposoby antropotechnicz-
nych oddziaływań wychowawczych. (Konopnicki, 1972, Czapów, 1980, Pospi-
szyl, 1998, Urban, 2004, Pytka, 2005). 

Te cztery różnice pomiędzy koncepcją Twórczej Resocjalizacji a klasycznie 
pojmowaną Pedagogiką Resocjalizacyjną, stanowią nie tylko o jej metodycznej 
odrębności, lecz również o różnicy w zakresie przywoływanych kontekstów teo-
retycznych. Twórcza Resocjalizacja sięga do dorobku nauk zajmujących się pro-
cesami twórczymi człowieka i czyni z nich bazę umożliwiającą uzyskiwanie zakła-
danych efektów. W rozważaniach dotyczących Twórczej Resocjalizacji występują 
trzy kluczowe zagadnienia, które konstytuują jej podstawowe założenia metodo-
logiczne oraz określają istotę oddziaływań. Są to w kolejności: twórczość – re-
socjalizacja – tożsamość. Ich szersze zdefiniowanie oraz umiejscowienie w kon-
tekstach pedagogicznych i wychowawczych pozwala doprecyzować przedmiot 
naszych zainteresowań. Prezentowana koncepcja jest próbą ukazania występują-
cych korelacji pomiędzy twórczością rozumianą jako efekt pracy strukturalnych 
czynników procesów poznawczych i twórczych, procesem resocjalizacji a ich 
wpływem na kształtowanie się nowych tożsamości wychowanków. Możemy za-
tem powiedzieć, że poprzez włączenie w proces resocjalizacji młodzieży nieprzy-
stosowanej społecznie oddziaływań stymulujących i rozwijających jej potencjały 
twórcze mamy szansę uzyskać nowy efekt resocjalizacyjny w postaci odmiennych, 
akceptowanych społecznie parametrów tożsamościowych. 

Dość powszechnie przyjęło się uważać, że cele wychowania resocjaliza-
cyjnego możemy klasyfikować w zależności od określonych wymiarów kon-
tekstowych, na które zazwyczaj albo nie mamy znaczącego wpływu, albo ten 
wpływ jest zminimalizowany, oraz przyjętych przez nas celowych sposobów 
działania (Czapów, 1978, Pytka, 2005). Niewątpliwie oddziałują na nie w mniej 
lub bardziej wyraźny sposób dominujące aktualnie prądy społeczne, filozoficz-
ne i wynikające z nich prądy myślenia pedagogicznego (Kwieciński, Śliwerski, 
2004). Możemy projektować resocjalizacyjne cele wychowawcze z perspekty-
wy uwzględniania interesów  indywidualnych lub zbiorowych, aksjologicznych 
lub antropologicznych, empirycznych lub idealistycznych, epistemologicznych 
lub metafizycznych (Sobczak, 2000). Cele wychowania resocjalizacyjnego mogą 
być tworzone mniej lub bardziej subiektywnie albo z uwzględnieniem zało-
żonego obiektywizmu. Ich przedmiotem może być jedna cecha ludzka, wy-
brana grupa cech lub zbiór cech tożsamych człowiekowi nieprzystosowanemu 
społecznie. Na ogół zakłada się, że celem wychowania resocjalizacyjnego jest 
całościowe ujęcie perspektywy rozwojowej człowieka nieprzystosowanego spo-
łecznie w jego wymiarach osobowych i pełnionych ról i to ujęcie jest podstawą 
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wszelkich oddziaływań pedagogicznych. Uczynienie człowieka z jednej strony 
podmiotem życia, a z drugiej przystosowywanie go do innych podmiotów (lu-
dzi), sytuacji i zdarzeń jest w gruncie rzeczy zadaniem socjalizacyjnym. Celem 
tradycyjnego wychowania resocjalizacyjnego jest wspomaganie procesów so-
cjalizacji, a tam, gdzie nie spełniają one swej roli lub socjalizacja przebiega nie-
prawidłowo, dokonywanie wychowawczych korekt, modelowań i uzupełnień. 

Stwierdzenie to budzi szereg wątpliwości i wydaje się z perspektywy praktyki 
pedagogicznej mało realne. Nieustanny dialog efektywności wpływów proce-
sów socjalizacji i procesów wychowania przynosi efekty zdecydowanie prze-
mawiające na korzyść socjalizacji. Stąd też określone problemy skuteczności 
wychowania resocjalizacyjnego, które ma za zadanie dokonać korekty i zmian 
wadliwych wpływów socjalizacyjnych. Rodzi się więc wątpliwość dotycząca 
samej istoty konstruowania celów wychowawczych, a właściwie ich bazy me-
todologicznej. Zasadnicze pytanie o podstawę celów wychowania jest jednym 
z kluczowych pytań teleologicznych i warunkuje w zasadzie efekty końcowe. 
Konstruowanie celów wychowania podlega mechanizmom myślenia przedza-
łożeniowego, które możemy zdefiniować jako wartościujące podejście poznaw-
cze składające się z dwóch płaszczyzn: ontologicznej i aksjologicznej (Nowak, 
1984, Sobczak, 2000). Płaszczyzna ontologiczna związana jest z myśleniem 
przednaukowym, natomiast płaszczyzna aksjologiczna opiera się na systematy-
zacji i hierarchizacji wartości. 

Antropologiczne wymiary teleologii we współczesnych podejściach peda-
gogicznych nie są na ogół kwestionowane, choć czasami pojawiają się próby 
odmiennych spojrzeń na to zagadnienie. Pedagogika resocjalizacyjna, przy kre-
owaniu celów swoich oddziaływań, posługuje się takim samych aparatem me-
todologicznym, jak inne nauki pedagogiczne. 

Możliwości ograniczenia lub korekty syndromu nieprzystosowania spo-
łecznego możemy analizować z kilku perspektyw i w zależności od tego, któ-
rą przyjmiemy, będzie to owocowało konsekwencjami celowościowymi. Jeśli 
przyjmiemy perspektywę behawioralną, wraz z całym jej aparatem diagnostycz-
nym i metodycznym, wówczas nasze cele będą zorientowane na korektę in-
dywidualnych zachowań i reakcji. Podporządkowane temu celowi metody (na 
ogół metody treningowe oparte na „teorii uczenia się zachowań społecznych” 
(Malewski, 1964), będą służyły wygaszaniu wyuczonych reakcji i zachowań oraz 
uczeniu nowych, akceptowanych społecznie. W przypadku perspektywy inter-
akcyjnej, a więc oglądu jakości relacji interpersonalnych, konstruowane cele 
będą ukierunkowane na odkrywanie i modyfikowanie zróżnicowanych struk-
tur poznawczych oraz integrowanie funkcji psychicznych dla osiągnięcia okre-
ślonego poziomu rozwoju dojrzałości interpersonalnej (Pytka, 2005). Z kolei, 
perspektywa kognitywna oznacza wieloaspektowe i wielowymiarowe działania 
informacyjne ukierunkowane nie tylko na jednostkę nieprzystosowaną społecz-
nie, ale również jej otoczenie społeczne. 
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Generalnym celem Twórczej Resocjalizacji, sięgającej do dorobku teore-
tycznego i metodologicznego koncepcji interakcyjnych oraz koncepcji kogni-
tywnych, jest doprowadzenie do zaistnienia i pomyślnego zakończenia dwóch 
procesów. Pierwszy z nich polega na wzbudzaniu rozwoju strukturalnych czyn-
ników procesów twórczych i poznawczych jednostek nieprzystosowanych spo-
łecznie, drugi zaś na zmianie ich zewnętrznego wizerunku społecznego. Dzia-
łania te mają w konsekwencji doprowadzić do wymodelowania nowych tożsa-
mości osób nieprzystosowanych społecznie. Parametry tej tożsamości wynikają 
z rozwoju struktur poznawczych i inicjowania procesów twórczych sposobów 
rozwiązywania sytuacji problemowych (Ja indywidualne), natomiast zmiana wi-
zerunku jest ich pochodną i ma walory cech konstruujących role społeczne 
(Ja społeczne). To drugie oznacza funkcjonowanie osoby nieprzystosowanej 
społecznie w takich rolach, które postrzegane są nie jako role przestępcy czy 
dewianta, lecz jako role osoby rozwiązującej swoje problemy w inny, ale akcep-
towany społecznie sposób. 

Teleologia Twórczej Resocjalizacji wyróżnia obok celu generalnego również 
cele etapowe. Tych ostatnich możemy wymienić cztery. Pierwszym z nich jest 
zidentyfikowanie strukturalnych składników procesu umożliwiającego twórcze 
rozwiązywanie problemów. Drugim celem etapowym będzie rozwijanie struk-
turalnych składników procesu twórczego polegające na określonych ćwicze-
niach i próbach. Trzeci cel możemy zdefiniować jako próbę zadaniową realizacji 
dzieła twórczego, jakim są nowe cechy tożsamości wychowanka, a poprzez nie 
odmienne sposoby rozwiązywania sytuacji problemowych, natomiast czwarty 
jest uzasadnieniem i urzeczywistnieniem społecznym wykonanego dzieła. Jak 
już wspominałem wcześniej, pod pojęciem twórczości i dzieła twórczego ro-
zumiem nie działania artystyczne i ich wytwory, lecz twórczy sposób rozwiązy-
wania sytuacji problemowych, prowadzący do kreowania nowych parametrów 
tożsamościowych. Teleologia Twórczej Resocjalizacji odnosi się zarówno do 
indywidualnych kontekstów antropologicznych, jak i kontekstów społecznych. 
Jej weryfikacją i realnym uzasadnieniem jest określone podejście metodyczne 
realizowane praktycznie w ramach wychowania resocjalizacyjnego. Podejście 
to wymaga sformułowania określonych zaleceń metodycznych, które stanowią 
podstawowe przesłanki podejmowanych czynności wychowawczych. 

Heurystyczny wymiar tak rozumianej Twórczej Resocjalizacji nadaje jej rolę, 
jakiej do tej pory klasyczna pedagogika resocjalizacyjna nie pełniła. Rola ta, 
zgodnie z  założeniami heurystyki, określa pedagogikę resocjalizacyjną jako 
naukę o kreowaniu skutecznych i twórczych sposobów rozwiązywania proble-
mów i zmierzającą do rozwiązania najważniejszego z nich – wykreowania nowej 
tożsamości osoby nieprzystosowanej społecznie. Można powiedzieć, że Twór-
cza Resocjalizacja jest w tej perspektywie rozumowania „twórczością stosowa-
ną” (Nęcka, 2005, Góralski, 2003). To ostatnie, charakterystyczne dla heury-
styki, pojęcie wymaga wyjaśnienia. Twórczość stosowana jest pewnego rodzaju 
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postępowaniem mającym dwa podstawowe cele do spełnienia. Pierwszy z nich 
polega na rozwiązywaniu konkretnych zadań problemowych za pomocą kon-
kretnych metod i technik działania, drugi zaś, szczególnie nas interesujący, na 
rozwijaniu twórczych zdolności i predyspozycji zarówno poszczególnych osób, 
jak i zespołów ludzkich. Proces Twórczej Resocjalizacji realizuje obydwa cele, 
kładąc nacisk na wymiar kreacji nowych parametrów tożsamości osób nieprzy-
stosowanych społecznie. 

Od dawna przedmiotem sporów i dyskusji zarówno wśród uczonych, jak 
i wychowawców – praktyków jest problem skuteczności oddziaływań resocja-
lizacyjnych. Dla nikogo już nie jest tajemnicą, że pomimo coraz szerszego wa-
chlarza stosowanych środków wychowawczych, korekcyjnych i psychokorek-
cyjnych efekty resocjalizacyjne wciąż nie są w pełni zadawalające. Mówi się 
nawet o kryzysie resocjalizacji (Pytka, 2005). U źródeł poszukiwań i refleksji 
związanych z praktycznym funkcjonowaniem metod i form resocjalizacyjnych 
leży pogląd, że projektując i realizując rozmaite metody i techniki oddziaływań, 
mające za zadanie urealniać i uefektywniać procesy resocjalizacji, nie wykorzy-
stujemy w pełni tkwiących w osobach nieprzystosowanych społecznie potencja-
łów rozwojowych. Pisałem o tym już w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych, 
wprowadzając do polskiej myśli resocjalizacyjnej pojęcie Twórczej Resocjaliza-
cji. Wówczas też zaprojektowałem i opisałem wstępnie jej metody i techniki. 

Metody Twórczej Resocjalizacji działają dwupłaszczyznowo. Po pierwsze, 
uaktywniają potencjały rozwojowe u osób nieprzystosowanych społecznie i po 
drugie, kreują konkretne materialne i społeczne dzieła – efekty ich twórczości. 
Rozwijane potencjały wychowanków nieprzystosowanych społecznie wpływają 
na ich nowy stosunek do otaczającej rzeczywistości społecznej, którą zaczynają 
postrzegać w kategoriach sytuacji  akceptowalnych i rozwiązywalnych. Otrzy-
mane w trakcie oddziaływań nowe kompetencje poznawczo-osobowe pozwala-
ją im na rozwiązywanie sytuacji życiowych w sposób odmienny niż dotychczas. 
W taki oto sposób wychowankowie sami współtworzą i wypełniają treścią ramy 
swojej nowej tożsamości. Materialne i społeczne efekty oddziaływań metod 
Twórczej Resocjalizacji, do których należą zarówno konkretne wytwory, takie 
jak: namalowane obrazy, wykonane rzeźby, napisane opowiadania czy wiersze 
(materialne wytwory twórczości), jak też prezentacje teatralne, wykonywane 
utwory muzyczne czy realizowana aktywność sportowa (społeczne wytwory 
twórczości), mają za zadanie utrwalać i zakorzeniać społecznie powstające ce-
chy tożsamości wychowanków. 

Wychowanie resocjalizacyjne wynikające z przesłanek teoretyczno-meto-
dycznych Twórczej Resocjalizacji wpływa na dwa wymiary kształtowania pa-
rametrów tożsamościowych wychowanka: wymiaru wewnętrznego kreowania 
wychowanka poprzez rozwój jego potencjałów oraz wymiaru społecznego 
kreowania wychowanka poprzez prezentowanie jego twórczych dokonań. Po-
sługując się terminologią socjologiczną można powiedzieć, że w ten sposób 
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współtworzy się Ja indywidualne i Ja społeczne wychowanka. Tak rozumianą 
twórczość osoby nieprzystosowanej społecznie możemy nazwać twórczością 
resocjalizacyjną wewnętrzną i twórczością resocjalizacyjną zewnętrzną. Twór-
czość wewnętrzna, to pozytywne zmiany dotyczące parametrów osobowych, 
natomiast twórczość zewnętrzna – społeczne rezultaty tych zmian. 

W naukach o twórczości zwykło się przyjmować jej klasyczny podział twór-
czości: na twórczość obiektywną i twórczość subiektywną. Pierwszy jej rodzaj 
polega na rzeczywistym, obiektywnym kreowaniu czegoś nowego, nadzwy-
czajnego, unikalnego. Natomiast twórczość subiektywna to kreowanie czegoś 
nowego i istotnego, ale tylko dla osoby tworzącej (Popek, 2003). W procesie 
Twórczej Resocjalizacji będziemy mieli do czynienia z bardziej skomplikowaną 
rzeczywistością klasyfikacyjną i dotyczącą innych wymiarów oceny twórczości 
wychowanków. Odnajdujący i kreujący swoje nowe wymiary osobowe i spo-
łeczne wychowankowie stają się twórcami samych siebie, nadając swojemu życiu 
inny wyraz i charakter. I nie jest istotne, jak tę twórczość zakwalifikujemy i jaki 
jej nadamy status. Istotne jest to, że w jej wyniku powstaje szansa stworzenia 
nowego wymiaru tożsamościowego człowieka nieprzystosowanego społecznie, 
który jeszcze do niedawna w swoim poprzednim „wcieleniu” miał znikome 
szanse na akceptację swojego społecznego funkcjonowania. 

Definicję resocjalizacji w ujęciu heurystycznym możemy rozpatrywać dwu-
płaszczyznowo. Po pierwsze, jako problem do rozwiązania dla osób zajmu-
jących się nim zawodowo, a więc wychowawców i po drugie – jako problem 
do rozwiązania przez młodzież nieprzystosowaną społecznie. Zdefiniowanie 
pojęcia resocjalizacji w kategoriach postępowania zmierzającego do rozwiąza-
nia określonego problemu pozwala określić ją jako heurystyczną drogę utoro-
wania rozwoju człowieka, który ten rozwój miał utrudniony lub zablokowany. 
Służyć temu mają określone metodycznie sposoby postępowania resocjaliza-
cyjnego składające się na wychowanie resocjalizacyjne. Możemy powiedzieć, 
że Twórcza Resocjalizacja jest zbiorem uzasadnionych teoretycznie metod 
rozwijających umiejętności nowych sposobów rozwiązywania sytuacji proble-
mowych przez osoby nieprzystosowane społecznie. Aby taki proces mógł za-
istnieć muszą być spełnione określone warunki o charakterze wewnętrznym 
i zewnętrznym. Pierwsze, związane są z parametrami osobowymi oraz struktu-
ralnymi czynnikami procesów poznawczych i twórczych wychowanków, dru-
gie natomiast – z parametrami zarówno osób kierujących tym procesem, jak 
i uwarunkowaniami administracyjno-infrastrukturalnymi. Zarówno pierwsze, 
jak i drugie decydują o efektach etapowych i końcowych procesu resocjalizacji. 
Możemy więc powiedzieć, że w naszym rozumieniu Twórcza Resocjalizacja jest 
nauką nie tylko o nowych sposobach rozwiązywania problemów przez osoby 
nieprzystosowane społecznie, ale o odmiennym podejściu metodologicznym 
do tego problemu. 
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Każda tożsamość ludzka, adaptując się w przestrzeni kulturowej i społecz-
nej, jednocześnie ją mniej lub bardziej subtelnie modyfikuje. Wybitny polski 
filozof  Roman Ingarden (1999) napisał, że tożsamość oznacza, że w ciągu ca-
łego życia człowiek jest jednym indywiduum, że w ciągu całego życia pozosta-
je tym samym człowiekiem w pełnej swej niezmiennej naturze. Oznaczałoby 
to w przypadku osób nieprzystosowanych społecznie kres nadziei pomocy im 
w odszukaniu nowego wcielenia. Ale jednocześnie ten sam autor daje nam na-
dzieję mówiąc o roli czasu w naszym życiu, czasu, który określa kim jesteśmy 
aktualnie, kim byliśmy kiedyś i kim mamy szansę zostać w przyszłości. Klasycz-
na pedagogika resocjalizacyjna jest nauką o korektywnym wychowaniu ludzi 
nieprzystosowanych społecznie. Wychowanie to nazywane wychowaniem reso-
cjalizacyjnym polega na podejmowaniu celowych działań o pedagogicznym lub 
specjalistycznym charakterze ukierunkowanych na społeczną readaptację osób 
przejawiających zachowania patologiczne. Działania te zazwyczaj mają charak-
ter naprawczy. Polegają na korygowaniu wadliwych postaw i nastawień społecz-
nych oraz naprawianiu zaburzonych struktur i funkcji osobowych. Ocena tych 
działań ma zazwyczaj zewnętrzny, społeczny charakter i polega na ocenie pra-
widłowości wypełniania poprawną i akceptowaną społecznie treścią tożsamoś-
ciową pełnionych ról. Perspektywa oceny zewnętrznych efektów resocjalizacji 
jest perspektywą na ogół powszechną i niekwestionowaną tak przez badaczy 
tego problemu, jak i praktyków. Możemy powiedzieć, że klasyczna pedagogi-
ka resocjalizacyjna jest nauką o naprawianiu człowieka, nauką o jego leczeniu 
w wielu aspektach jego funkcjonowania z uwzględnieniem przede wszystkim 
perspektywy społecznej jego zaburzeń.   

Twórcza Resocjalizacja przyjmuje nieco inną perspektywę. Poprzez swoje 
metody chce odnaleźć, rozwinąć i społecznie zaadaptować ludzkie potencja-
ły. Jej podstawowym założeniem jest stymulowanie i rozwijanie strukturalnych 
czynników i mechanizmów procesów twórczych osób nieprzystosowanych 
społecznie. Rozwinięte i urealnione wspomniane czynniki strukturalne mają 
pomóc w konstruowaniu nowych sposobów rozwiązywania sytuacji problemo-
wych przez osoby nieprzystosowane społecznie. Te natomiast mogą pomóc im 
w wykreowaniu nowej tożsamości. Twórcza Resocjalizacja jest nauką o rozwi-
janiu i wzmacnianiu człowieka, tak w jego wymiarze indywidualnym, jak i spo-
łecznym. 

Efektem oddziaływań metod Twórczej Resocjalizacji są nie tylko rozwinię-
te ludzkie alternatywne parametry tożsamościowe, lecz również kompetencje 
i umiejętności. Dzięki nim człowiek podejmuje twórcze działania, które w fi-
nalnym efekcie pozwalają mu na aktywne społeczne funkcjonowanie. Chcę 
wyraźnie pokreślić, że w rozumieniu niniejszej koncepcji efektem twórczości 
rozumianej jako zmodyfikowane funkcjonowanie strukturalnych czynników 
procesów twórczych osób nieprzystosowanych społecznie jest ich innowacyjny, 
twórczy sposób rozwiązywania sytuacji problemowych. Efektem istotnym, ale 
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o ubocznym charakterze, są wytwory materialne działalności twórczej osób nie-
przystosowanych społecznie. Nabierają one znaczenia w społecznym kontek-
ście adaptowania nowej tożsamości wychowanków. Mówiąc innym językiem, 
człowiek zajmujący się teatrem, sportem, plastyką czy muzyką oraz odnoszący 
w tym względzie jakieś sukcesy (poprzez granie roli w teatrze, namalowanie 
obrazu, czy dobre występy sportowe) jest łatwiejszy do zaakceptowania przez 
innych ludzi niewykazujących zaburzeń patologicznych. Mówiąc o tego typu 
działaniach mam na myśli nie wybitną twórczość artystyczną czy sportową, lecz 
wzbudzenie choćby najmniejszego zainteresowania tą twórczością, a mówiąc 
o wytworach materialnych osób nieprzystosowanych społecznie mam na myśli 
ich choćby minimalne sukcesy (prezentacje teatralne, wystawy, gra w zespole 
sportowym). 

Człowiek, który się rozwija poprzez obcowanie z nowymi dla niego elemen-
tami kultury i sztuki, poszerza i pogłębia swoje emocje, percepcję, myślenie 
i wyobraźnię. Jeśli przyjmiemy założenie, że twórcze rozwiązywanie sytuacji 
problemowych oraz nabyte dzięki temu nowe cechy tożsamościowe zaspakajają 
potrzeby człowieka w sposób akceptowalny społecznie, to w dużym stopniu 
minimalizujemy niebezpieczeństwo kontynuacji jego zachowań patologicznych, 
redukując lub przynajmniej minimalizując wszelkie negatywne dla tożsamości 
młodego człowieka skutki wadliwych procesów socjalizacyjnych. 

Zaprezentowane metodologiczne podstawy Twórczej Resocjalizacji nie sta-
nowią o jej odrębności w stosunku do pedagogiki resocjalizacyjnej. Fakt wy-
stępowania określonych różnic w podejściu teoretycznym i metodycznym nie 
stanowi tu strategicznej przyczyny ubiegania się o status nowej dziedziny pe-
dagogicznej. Wręcz przeciwnie, Twórcza Resocjalizacja wypełnia swoją treścią 
merytoryczną pojemną przestrzeń pedagogiki resocjalizacyjnej, stając się jed-
nym z wielu jej wewnętrznych wymiarów. Szczególnie istotne dla pedagogiki 
resocjalizacyjnej są jej konteksty metodyczne. Stanowią one uzupełnienie i w ja-
kimś zakresie rozwinięcie myśli klasyków resocjalizacji: Marii Grzegorzewskiej, 
Jana Konopnickiego, Czesława Czapówa, Stanisława Jedlewskiego oraz współ-
czesnych kontynuatorów ich testamentu naukowego, a więc uczonych i prak-
tyków pochylających się nad trudną sztuką pomagania ludziom, którzy nazbyt 
często tę pomoc manifestacyjnie odrzucają. 

Twórcza Resocjalizacja jest przede wszystkim dziedziną praktyczną. Ten jej 
wymiar jest najistotniejszy i najbardziej eksponowany we wszystkich założe-
niach teoretycznych. Jej podstawowe metody nastawione są na kreowanie no-
wych parametrów tożsamościowych poprzez rozwijanie i uaktywnianie ich po-
tencjałów. Potencjały bowiem nadają kierunek ludzkiej aktywności oraz kreują 
role społeczne. Metodyczne wymiary Twórczej Resocjalizacji stanowią o istocie 
pomocy pedagogicznej i nakreślają perspektywy dalszego rozwoju nieletnich. 
Tam, gdzie jak się wydawało, małe są szanse „normalnego” społecznego ist-
nienia wychowanków, a więc w środowiskach dotychczas dla nich zamkniętych, 
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otwierają się nowe możliwości readaptacyjne. Nieprzystosowany społecznie 
młody człowiek, aby zostać zaakceptowanym społecznie musi wykonać potrój-
ny wysiłek. Rozstać się ze swoją przeszłością zmodyfikować aktualność oraz 
wykreować przyszłość. To pierwsze, polega na przeanalizowaniu i zrozumieniu 
przyczyn swoich wadliwych zachowań i postaw społecznych, usprawiedliwieniu 
wynikających z nich reakcji innych ludzi oraz ujawnieniu gotowości do zmian. 
W ślad za tym powinny podążać próby modyfikacji określonych cech tożsa-
mości indywidualnej. Modyfikowanie aktualności polega na intelektualnym 
i emocjonalnym włączeniu się w działania rozwijające strukturalne czynniki 
i mechanizmy procesów twórczych. W ten właśnie sposób uzewnętrzniają się 
potencjały wychowanków. Natomiast kreowanie przyszłości dotyczy inicjowa-
nia procesu społecznego adaptowania własnych form aktywności opartych na 
ujawnionych potencjałach. Tak oto powstające cechy nowej tożsamości spo-
łecznej nieletnich umożliwiają im podejmowanie odmiennych od dotychczaso-
wych ról społecznych. 

Zalecenia metodyczne w procesie Twórczej Resocjalizacji

W naukach o wychowaniu resocjalizacyjnym wymienia się trzy kategorie za-
leceń metodycznych, a mianowicie zasady, reguły i dyrektywy (Czapów, 1978). 
Pierwsza kategoria – zasady – są najbardziej ogólnymi i szerokimi zaleceniami 
metodycznymi, a więc z postulowanym zbiorem ogólnych sposobów dochodze-
nia do zaplanowanego celu, opartych o respektowane założenia aksjologiczne. 
Reguły natomiast racjonalizują postulowane sposoby osiągania zaplanowanego 
celu poprzez dobór adekwatnych i skutecznych środków czyli ukonkretnionych 
form działań wychowawczych. Dyrektywy są najbardziej szczegółowymi wska-
zówkami, często mającymi charakter specjalistyczno-techniczny, umożliwiają-
cymi korygowanie określonych zaburzonych ludzkich struktur czy funkcji. 

W klasycznej pedagogice resocjalizacyjnej występuje opracowana przez 
Czesława Czapówa (1978)  klasyfikacja zasad oddziaływania resocjalizacyjne-
go. Zasady te (autor używa określenia wychowanie i oddziaływanie resocjali-
zujące, a nie resocjalizacyjne) podzielone są na trzy typy: zasady wychowania 
resocjalizującego, zasady opieki resocjalizującej i zasady psychoterapii resocja-
lizującej. W pierwszych z nich można z kolei wyróżnić: zasadę reedukacji oraz 
zasadę wszechstronnego rozwoju osobowości. W zasadach opieki resocjalizu-
jącej wyróżniamy: zasadę wszechstronnej i perspektywicznej opieki oraz zasa-
dę wymagań. Natomiast zasady psychoterapii resocjalizującej zawierają: zasadę 
akceptowania i zasadę respektowania. Podobnie wspomniany autor klasyfikuje 
reguły oddziaływania resocjalizującego. Wyróżnia w nich następujące typy zale-
ceń (przyjętych ze względu na cele etapowe): strategiczne, proceduralne, doty-
czące projektowania, wykonania, preparacji, kreacji, interwencji oraz zalecenia 
dotyczące adaptacji.
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Przypomniałem w tym miejscu konstrukcję opisu zaleceń metodycznych 
autorstwa Czesława Czapówa (1978), gdyż w polskiej literaturze pedagogicznej 
poświęconej metodyce pracy resocjalizacyjnej jest to jedyna sformułowana do 
tej pory propozycja klasyfikacyjna. Dlatego też do naszych dalszych rozważań 
niezbędne jest jej przywoływanie i porównywanie z propozycją, którą prezen-
tuję w niniejszej pracy. W metodyce Twórczej Resocjalizacji wyróżniamy ze 
względu na zakres: metody inspirujące, metody aktywizujące i metody kreujące. 
Jeśli natomiast weźmiemy pod uwagę przedmiot oddziaływań wówczas mamy 
do czynienia z: metodami aktywizowania emocjonalnego, metodami motywa-
cyjnymi i metodami poznawczymi. Możemy w tym miejscu określić podstawo-
we zalecenia metodyczne w procesie Twórczej Resocjalizacji. 

Proponowana przeze mnie klasyfikacja zaleceń metodycznych jest klasyfi-
kacją inną od klasyfikacji zaproponowanej przez Czesława Czapówa (1978). 
Odmienność wynika z  przyjętego przeze mnie paradygmatu oddziaływań wy-
chowawczych, który jest de facto nie zawężeniem, a rozszerzeniem zakresu od-
działywań resocjalizacyjnych stosowanych zazwyczaj w praktyce pedagogicz-
nej. Odmienna w swojej warstwie merytorycznej i semantycznej klasyfikacja 
zaleceń metodycznych nie jest w żadnej mierze uproszczeniem jej warstwy treś-
ciowej, a wręcz przeciwnie, jest jej uzupełnieniem. W proponowanej klasyfikacji 
nie dokonuję rozróżnienia i podziału zaleceń metodycznych na zasady, reguły 
i dyrektywy uznając, że jest to rozróżnienie i podział mający charakter czysto 
teoretyczny, bez zauważalnych implikacji praktyczno-metodycznych. Pojęciowy 
zakres definicji zaleceń metodycznych, jest – moim zdaniem – wystarczająco 
szeroki i pojemny, tak że w pełni umożliwia projektowanie metod Twórczej Re-
socjalizacji, a komplikowanie go szczegółowym teoretycznym podziałem struk-
turalnym nie wniesie nic nowego do rozwiązań praktycznych. Przypominam 
w tym miejscu raz jeszcze, że za punkt wyjścia moich rozważań metodycznych 
przyjmuję przede wszystkim analizę realnej rzeczywistości resocjalizacyjnej 
z całym bagażem jej doświadczeń i ograniczeń. Taki punkt widzenia wymaga 
innej perspektywy  rozróżniania i definiowania zaleceń metodycznych.  

Wyróżnić można pięć podstawowych zaleceń metodycznych w procesie 
Twórczej Resocjalizacji. Pierwszym z nich jest zalecenie wszechstronnej diag-
nozy. Optymalna klasyczna diagnoza resocjalizacyjna uwzględnia zarówno pa-
rametry osobowościowe wychowanka, jego stan psychofizyczny, przewidywalne 
formy zachowań, jak również środowiskowe uwarunkowania procesu jego de-
moralizacji społecznej (Pytka, 1986). W procesie Twórczej Resocjalizacji, obok 
klasycznego rozpoznania psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie istotne 
jest diagnostyczne określenie parametrów rozwojowych struktur poznawczych 
oraz struktur procesów twórczych osób nieprzystosowanych społecznie. Mam 
tu na myśli przede wszystkim takie składniki strukturalne, jak: emocje, moty-
wacje, percepcję, pamięć, myślenie, wyobraźnię. Określenie poziomu rozwoju 
powyższych czynników umożliwia nam zaprojektowanie stosownych metod 
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i form pracy oraz dostosowanie ich do możliwości poznawczych wychowan-
ków. Zalecenie wszechstronnej diagnozy, uwzględniające potencjały twórcze 
osób nieprzystosowanych społecznie, jest punktem wyjścia do dalszych zabie-
gów resocjalizacyjnych. Możemy wyróżnić drugie zalecenie metodyczne: za-
lecenie komplementarności  postępowania. Dzięki niemu poddawany oddzia-
ływaniom resocjalizacyjnym wychowanek nie będzie wyłącznie adaptowany 
do umiejętnego funkcjonowania w najbliższym środowisku społecznym, lecz 
również przygotowywany do kreacyjnego tożsamościowo działania w szerszym 
kręgu społecznym, a uruchomione u niego mechanizmy procesów twórczych 
pozwolą na zaistnienie procesu readaptacji społecznej i reinkulturacji. Dlatego 
też, obok klasycznych działań z zakresu postępowania resocjalizacyjnego, pole-
gających na stosowaniu metod antropotechnicznych, psychotechnicznych i so-
cjotechnicznych, włączamy inne formy oddziaływań, np.: teatr resocjalizacyjny, 
resocjalizacja przez sport czy wspomaganie tych form poprzez oddziaływania 
dramowe, muzyczne czy plastyczne. 

Komplementarność procesu Twórczej Resocjalizacji skutkuje pełniejszym 
rozwojem podopiecznych, a przede wszystkim stymuluje i rozwija u nich te 
struktury i mechanizmy, które umożliwią im w przyszłości twórczą adaptację 
społeczną wykraczającą poza zwykły poziom przystosowania społecznego. Jak 
wynika bowiem z doświadczeń weryfikowanych empirycznie (Konopczyński, 
1985, 1986, 1996) postulowany zazwyczaj, zwykły, przeciętny poziom przysto-
sowania społecznego jest poziomem nieakceptowanym przez osoby nieprzy-
stosowane społecznie. Być może wynika to z występującego u nich wyższego 
poziomu zapotrzebowania na stymulacje (większego od statystycznego) oraz 
odmiennego sposobu regulacji napięć wewnętrznych. Kolejnym istotnym za-
leceniem metodycznym w procesie Twórczej Resocjalizacji jest zalecenie ela-
styczności postaw pedagogicznych. Postawy można zdefiniować jako określone 
predyspozycje do działania, sposobu postrzegania rzeczywistości oraz przyj-
mowania informacji zwrotnych (Kosyrz, 2005). Postawy pedagogiczne będą 
więc określonymi dyspozycjami człowieka wobec rzeczywistości wychowaw-
czej. Tak ujmowana postawa pedagogiczna wyraża względnie stabilny stosunek 
zadaniowy pedagoga do określonych zjawisk społecznych, gotowość do dzia-
łania zgodnego z wiedzą i doświadczeniem oraz analizę efektów tego działania 
(przyjmowanie i przetwarzanie informacji zwrotnych). 

Każdy pedagog (nominalny z wykształcenia czy posiadający inne niż peda-
gogiczne wykształcenie, a wykonujący pracę wychowawczą) posiada określoną 
wiedzę specjalistyczną oraz doświadczenie zawodowe. Każdy w swoim działa-
niu pedagogicznym reprezentuje też określony model teleologiczny (celowości 
swego działania), oparty na konkretnym podłożu aksjologicznym. Dlatego też 
każdy pedagog będzie reprezentował w swoim działaniu wychowawczym od-
mienne formy zachowań i reakcji w trakcie realizowanego procesu wychowaw-
czego. Zachowania te podyktowane będą z jednej strony posiadaną wiedzą teo-
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retyczną z drugiej zaś uzyskanymi w toku pracy doświadczeniami zawodowymi. 
Wpływ na zachowania i reakcje osób realizujących procesy wychowawcze ma 
również rutyna zawodowa, rozumiana jako zespół określonych, powtarzających 
się stereotypów zachowań. W procesie Twórczej Resocjalizacji niezbędne jest 
prezentowanie postaw wychowawczych otwartych na nowe, często niekonwen-
cjonalne zachowania i reakcje wychowanków. Realizowane metody Twórczej 
Resocjalizacji zakładają poszukiwanie i uaktywnianie potencjałów rozwojowych 
osób nieprzystosowanych społecznie. Tego typu postępowanie pociąga za sobą 
określone skutki psychologiczne i społeczne. Uaktywnianie struktur i mechani-
zmów procesów twórczych powoduje u wychowanków reorganizację procesów 
poznawczych i w ślad za tym odmienność ich reagowania sytuacyjnego. Twór-
cza Resocjalizacja wymusza uelastycznienie postaw pedagogicznych polegające 
na otwarciu na zmiany. Zaangażowany pedagog musi być otwarty na nowe do-
świadczenia zawodowe. Są one często odległe od dotychczasowych i przybiera-
ją niekonwencjonalne formy. Dlatego też zasada elastyczności postaw pedago-
gicznych jest jednym z czynników umożliwiających skuteczne przeprowadzenie 
tego procesu.  

Kolejnym zaleceniem metodycznym w omawianym procesie jest zalece-
nie adekwatnego doboru metody. Spełnienie tego zalecenia oznacza właściwy 
(potwierdzony diagnostycznie) sposób wyboru wychowanków, wobec których 
stosowane są określone metody. Jest oczywiste, że wychowankowie nieprzysto-
sowani społecznie posiadają różne cechy i predyspozycje osobowe wynikające 
z ich doświadczeń życiowych uwarunkowanych procesem socjalizacji (Zacha-
ruk, 1991). Ich struktury poznawcze i struktury procesów twórczych znajdują 
się w związku z tym na różnych stadiach i etapach rozwoju. Stąd też właści-
we kryteria doboru poszczególnych metod i form oddziaływań resocjalizacyj-
nych, a także dopasowanie ich do predyspozycji osobowych wychowanków są 
gwarantem powodzenia tego typu działań. Łatwo bowiem można wyobrazić 
sobie sytuację, gdzie nieadekwatnie dobrana metoda może spowodować zablo-
kowanie emocjonalne, intelektualne lub poznawcze osoby nieprzystosowanej 
społecznie, zamiast zasymulować jej rozwój. Ograniczeniami tu bowiem mogą 
być zarówno deficyty intelektualne (na przykład upośledzenie umysłowe), jak 
i deficyty poznawcze (na przykład zaburzenia percepcji). Na dynamikę rozwoju 
procesów twórczych u osób nieprzystosowanych społecznie w ramach opisy-
wanych oddziaływań resocjalizacyjnych duży wpływ mają także dotychczasowe 
doświadczenia socjalizacyjne, szczególnie jeśli związane były z tak zwaną socja-
lizacją jednowymiarową lub zubożałą (Goldman, 2001, Zacharuk, 2004). 

Ostatnim zaleceniem metodycznym w procesie Twórczej Resocjalizacji jest   
zalecenie kreowania wychowanka. Oznacza ono w praktyce dwie płaszczyzny 
działań wychowawczych. Pierwsza polega na rozwijaniu i wzmacnianiu nowego 
zewnętrznego i wewnętrznego obrazu własnej osoby przez wychowanka bio-
rącego udział w oddziaływaniach resocjalizacyjnych. Celem tych zabiegów jest 
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doprowadzenie do procesu uwewnętrznienia (internalizacji) nowych wizualizo-
wanych cech tożsamościowych osoby nieprzystosowanej społecznie. Chodzi 
między innymi o to, aby poddawani zabiegom metodycznym wychowankowie 
byli postrzegani w warunkach środowiska instytucjonalnego lub jeśli zabiegi 
mają charakter pozainstytucjonalny, w warunkach środowiska otwartego, nie 
jako osoby nieprzystosowane społecznie czy patologicznie funkcjonujące, ale 
jako osoby prezentujące, kreujące nowe, odmienne sposoby postępowania. 
Oznacza to, że powinniśmy doprowadzić do tego, by otoczenie społeczne, za-
miast definiowania wychowanków w dotychczasowy negatywny sposób, pró-
bowało ich określać poprzez aktualnie prezentowane cechy tożsamości prze-
kładające się na określone dokonania twórcze (na przykład biorącego udział 
w zajęciach sportowych czy teatralnych wychowanka dotychczas naznaczonego 
społecznie jako przestępcę czy dewianta identyfikowało, jako sportowca, aktora, 
malarza itp.). Tego typu konsekwentne postępowanie ma z założenia dopro-
wadzić do zmiany autopercepcji własnej osoby przez wychowanka, a przez to 
rozpocząć proces wypełniania ról społecznych nowymi treściami tożsamoś-
ciowymi. Wiąże się to również ze społecznym (zewnętrznym) postrzeganiem 
przez innych wychowanków i personel placówki resocjalizacyjnej (lub osoby 
z otoczenia społecznego) roli, jaką pełnił dotychczas i pełni aktualnie podda-
wany zabiegom Twórczej Resocjalizacji wychowanek. Należy tu pamiętać, że 
nie każdy wychowanek może zostać uznanym sportowcem czy artystą (choć 
takie przypadki się zdarzają). Dlatego też społeczne kompetencje wykształcone 
w procesie alternatywnej resocjalizacji mają mu umożliwić nie tyle osiąganie 
wymiernych i obiektywnych sukcesów w wymienionych dziedzinach, ile suk-
cesów subiektywnych. One to bowiem pozwolą mu na zaakceptowanie swojej 
nowej tożsamości.

Druga płaszczyzna związana z metodycznym zaleceniem kreowania wycho-
wanka  odnosi się do tak zwanej opieki następczej lub opieki postresocjaliza-
cyjnej. Otóż po zakończeniu pobytu w placówce resocjalizacyjnej, lub w przy-
padku gdy te oddziaływania miały miejsce w środowisku otwartym, zamknięciu 
cyklu oddziaływań resocjalizacyjnych, istnieje potrzeba dalszego kreowania na-
szych podopiecznych, tym razem w celu środowiskowego zakotwiczenia ich 
nowej tożsamości społecznej. Oznacza to w praktyce realną pomoc w prawid-
łowej adaptacji w szerszym kręgu społecznym. Pomocnym narzędziem w tej 
mierze będą kompetencje społeczne nabyte przez wychowanków w trakcie 
procesu wychowania resocjalizacyjnego. Chodzi tu o takie wykreowanie pozy-
cji społecznej i nowej roli wychowanka, aby był on postrzegany przez szersze 
otoczenie społeczne w innych niż do tej pory rolach (na przykład sportowca 
– amatora, amatora plastyka, muzyka czy aktora). Przypomina to trochę dość 
powszechnie spotykane sytuacje osób, które z takich czy innych względów nie 
cieszyły się aprobatą społeczną (na przykład były złymi uczniami i osobami 
negatywnie postrzeganymi w środowisku zamieszkania), a które po kilkuletnim 
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pobycie poza miejscem zamieszkania (na przykład z powodu nauki w innym 
mieście) po powrocie do domu zyskały aprobatę społeczną z powodu nabytych 
nowych kompetencji tożsamościowych. I właśnie te nowe aprobowane przez 
środowiskowo cechy (kompetencje) tożsamości osób-wychowanków mogą stać 
się źródłem treści ich nowych ról społecznych, a przez to również nowego 
wizerunku społecznego. Projektując opisane powyżej zalecenia metodyczne 
musimy pamiętać o określonych założeniach metodycznych, w ramach których 
te zalecenia mogą być realizowane. Do tego celu służą opracowane i przyjęte 
strategie metodyczne stanowiące główną bazę teoretyczną i aplikacyjną prowa-
dzonej działalności.

Strategie metodyczne w procesie Twórczej Resocjalizacji

Pod pojęciem strategii (w języku greckim strategia oznacza dowództwo, 
sztukę wojenną) rozumiemy (za Wł. Kopalińskim, 2003) teorię i praktykę przy-
gotowania i prowadzenia określonych operacji. W naszym przypadku oznacza 
to z jednej strony zestaw teorii i twierdzeń, z drugiej zaś – zestaw założeń or-
ganizacyjnych niezbędnych do realizacji procesu wychowania resocjalizacyjne-
go. W związku z powyższym strategie metodyczne możemy podzielić na dwie 
zasadnicze grupy: strategie definicyjne i strategie operacyjne. Strategie defini-
cyjne dotyczą doboru zestawu koncepcji i teorii uzasadniających merytoryczną 
celowość podejmowanych czynności metodycznych, natomiast strategie opera-
cyjne określają ramy organizacyjne procesu Twórczej Resocjalizacji. Pierwsze 
mają więc charakter teoretyczny i są nadrzędne w stosunku do drugich, które 
mają charakter techniczny. Stąd strategie definicyjne możemy również nazywać 
strategiami pierwszego rzędu, natomiast operacyjne – strategiami drugiego rzę-
du. Strategie definicyjne (pierwszego rzędu) możemy podzielić na: całościowe 
i etapowe (cząstkowe), natomiast operacyjne (drugiego rzędu) na strategie czyn-
nościowe i strategie organizacyjne. Definicyjne strategie całościowe obejmują 
swoim zasięgiem ogół przestrzeni resocjalizacyjnej, odwołując się do całościo-
wych teoretycznych uzasadnień procesu wychowania resocjalizacyjnego. Strate-
gie etapowe natomiast odwołują się do wybranych fragmentów rzeczywistości 
resocjalizacyjnej i części teorii uzasadniających zmiany rozwojowe czy korek-
tywne określonych funkcji bądź struktur twórczych wychowanków nieprzysto-
sowanych społecznie. Operacyjne strategie czynnościowe dotyczą z kolei okre-
ślonych rodzajów oddziaływań wychowawczych i specjalistycznych w procesie 
wychowania resocjalizacyjnego i mają związek z wykonywanymi zabiegami 
(czynnościami) wychowawczymi. Natomiast operacyjne strategie organizacyjne 
związane są z techniczną stroną procesu Twórczej Resocjalizacji i mają charak-
ter organizacyjno-porządkowy.

Zajmijmy się teraz przybliżeniem istoty strategii pierwszego rzędu czyli 
strategii definicyjnych, zarówno w ich wymiarze całościowym, jak i etapowym. 
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Spróbujemy określić ich główny zakres oraz obszary zainteresowań. Efektem 
Twórczej Resocjalizacji ma być z jednej strony identyfikacja i rozwój potencja-
łów osób nieprzystosowanych społecznie, z drugiej zaś ich kreatywna readaptacja 
społeczna. Ma się ona dokonać poprzez zmianę cech tożsamości wychowanków, 
a przez to zmianę ich wizerunku społecznego. Zatarciu ma ulec dotychczasowy 
efekt ich naznaczenia społecznego, a w to miejsce ma powstać nowa, akceptowa-
na społecznie i kulturowo wizualizacja ich cech tożsamościowych. Stąd w strate-
giach definicyjnych (pierwszego rzędu) uwzględnia się te założenia teoretyczne, 
które bezpośrednio lub pośrednio implikują określone sposoby oddziaływań. 

Metody Twórczej Resocjalizacji w swojej warstwie teoretycznej odwołują 
się do teorii procesów twórczych. Analiza tych teorii pozwala wyodrębnić te 
struktury i składniki procesów twórczych, które należy stymulować i rozwijać 
w trakcie stosowania  interesujących nas metod Twórczej Resocjalizacji. Spró-
bujmy je teraz krótko przeanalizować. Mam tu na myśli emocje, które są istot-
nym strukturalnym składnikiem procesu twórczego i które mogą ten proces 
uruchamiać lub wręcz blokować. Wyróżnia się dwie grupy emocji powiązanych 
z procesem twórczym: poznawcze emocje pozytywne i poznawcze emocje ne-
gatywne. Emocje pozytywne to między innymi: ciekawość, fascynacja, pasja, 
natomiast emocje negatywne to: obojętność, znudzenie, niechęć. Spośród emo-
cji pozytywnych można wyróżnić grupę emocji filokreatywnych, które wpły-
wają na powstawanie innowacyjnych i nieprzeciętnych pomysłów. Do tej grupy 
emocji należą: zaciekawienie, radość oraz sympatia interpersonalna. Z opera-
cyjnego punktu widzenia emocje pozytywne ułatwiają wprowadzanie abstrak-
cyjnego poziomu wiedzy pojęciowej, dzięki temu uruchamia się mechanizm 
postrzegania i kojarzenia odległych faktów i zjawisk. Mechanizm ten umożliwia 
syntetyzowanie pojęciowe oraz stosowanie analogii. Emocje pozytywne uła-
twiają również dostęp do archiwów pamięci, otwierając pamięć trwałą. Biorąc 
pod uwagę istotną rolę emocji w kreowaniu procesów twórczych osób nie-
przystosowanych społecznie, metody Twórczej Resocjalizacji zawierają okre-
ślone techniki i sposoby ich modelowania (stymulowania emocji pozytywnych 
i wygaszania emocji negatywnych). Dotyczy to wszystkich rodzajów metod 
Twórczej Resocjalizacji, a więc Metody Teatru Resocjalizacyjnego (MTR) i Me-
tody Resocjalizacji poprzez Sport (MRS) oraz metod wspomagających proces 
resocjalizacji: oddziaływań dramowych, plastycznych, muzycznych, socjodra-
my i psychodramy. Tak więc strategia definicyjna (pierwszego rzędu) w swoich 
wymiarach: całościowym i etapowym, uwzględnia czynnik emocjonalny jako 
istotny element struktury tej strategii. 

Innym ważnym strukturalnym składnikiem procesu twórczego są moty-
wacje, które można podzielić na autonomiczne i instrumentalne. W zasadzie 
każdy z jej rodzajów wpływa na procesy twórcze człowieka. Autonomiczne 
motywacje poznawcze mają charakter samoistny i cechują się spontanicznoś-
cią. Wynikają z ciekawości i zainteresowania określoną sytuacją lub zdarzeniem. 
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Ten typ motywacji jest szczególnie przydatny na początku procesu Twórczej 
Resocjalizacji, gdyż powoduje wewnętrzną gotowość wychowanków do podej-
mowania zadań i czynności wynikających z procedur metodycznych. Motywa-
cje instrumentalne z kolei umożliwiają realizację oddziaływań metodycznych 
poprzez dostarczanie w trakcie ich trwania silnych z reguły bodźców. Ma to 
miejsce zazwyczaj mniej więcej w środkowym okresie zabiegów metodycznych, 
kiedy słabną bądź zanikają motywacje autonomiczne. Strategia definicyjna bie-
rze pod uwagę czynniki motywacyjne w swoich zakresach strukturalnych od-
działywań. 

Kolejnym czynnikiem uwzględnianym w określaniu strategii definicyj-
nej procesu twórczej resocjalizacji jest percepcja. Rozumiemy ją jako proces 
postrzegania ludzi, zjawisk społecznych oraz całej otaczającej rzeczywisto-
ści ożywionej i nieożywionej. Percepcję możemy podzielić na: allocentryczną 
i fizjonomiczną. Pierwszy rodzaj percepcji jest w zasadzie podstawą ludzkiej 
aktywności i polega na nienadawaniu subiektywnych kategoryzacji otaczającej 
rzeczywistości. Percepcja fizjonomiczna z kolei kategoryzuje świat zewnętrzny 
i przypisuje znajdującym się w nim obiektom znaczenia o charakterze meta-
forycznym i subiektywnym. Możemy powiedzieć w dużym uproszczeniu, że 
pierwszy rodzaj percepcji obiektywizuje otaczającą rzeczywistość, natomiast 
drugi jej rodzaj – subiektywizuje. Strategiczne znaczenie mechanizmów per-
cepcyjnych w procesie Twórczej Resocjalizacji wiąże się z jednej strony z po-
trzebą wypracowania mechanizmu percepcji allocentrycznej u wychowanków 
nieprzystosowanych społecznie (mają oni zazwyczaj dominację percepcji fizjo-
nomicznej), z drugiej zaś zmianę postrzegania ich samych poprzez otoczenie 
społeczne. Na uruchomienie tych dwóch procesów również jest nastawiona 
metodyczna strategia definicyjna. 

Rola pamięci w procesach twórczych sprowadza się z jednej strony do or-
ganizowania wiedzy treściowej w strukturach pamięci trwałej, z drugiej zaś do 
tworzenia zawartości tej wiedzy. Odbywa się to poprzez mechanizmy zapamię-
tywania, przechowywania i przywoływania. Przyjmuje się, że proces twórczy 
polega na wybiórczej kodyfikacji informacyjnej, charakteryzującej się oryginal-
nością przypisywanych danemu obiektowi czy zjawisku cech lub definiowaniu 
tych obiektów czy cech wielorako bądź niekonwencjonalnie jednorodnie. Istot-
na jest również  zmiana struktury wiedzy, polegająca na tak zwanym zjawisku 
olśnienia, czyli gwałtownym rozkodowaniu istoty problemu, umożliwiającym 
stworzenie nowego rozwiązania. Strategie definicyjne w metodyce Twórczej 
Resocjalizacji planują organizowanie i reorganizowanie procesów pamięci u wy-
chowanków nieprzystosowanych społecznie, w celu uzyskania strukturalnych 
możliwości inspirowania u nich procesów twórczych. 

Kolejnym strategicznym obszarem w metodyce tak rozumianego wycho-
wania resocjalizacyjnego jest myślenie, definiowane jako proces poszukiwania 
optymalnych rozwiązań problemu. Myślenie twórcze charakteryzuje się aktyw-
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nym podejściem do problemów, w celu ich ponownego zdefiniowania lub za-
stąpienia innymi. Najważniejsze cechy myślenia twórczego to: analogie, prze-
zwyciężanie stereotypów i metaforyzowanie. Metodyka Twórczej Resocjalizacji 
uwzględnia w swoich zakresach struktury myślenia jako obszar strategiczny wy-
magający określonych form twórczych oddziaływań resocjalizacyjnych.  

Ostatnim głównym strategicznym obszarem metodyki Twórczej Resocja-
lizacji jest wyobraźnia. Możemy ją określić jako pewną zdolność umysłu do 
tworzenia i posługiwania się wyobrażeniami, czyli wybranymi, selektywnymi 
rodzajami reprezentacji poznawczej. Wyróżniamy dwa rodzaje wyobraźni: od-
twórczą i twórczą. Pierwsza jest powszechną niejako codzienną czynnością po-
znawczą, druga natomiast umożliwia realizowanie aktów twórczych i polega na 
tworzeniu w umyśle nowych kombinacji treściowych i poznawczych. Szczegól-
ne znaczenie w procesie twórczym odgrywa tak zwany mechanizm wizualizacji, 
czyli uzupełniania żywymi wyobrażeniami wzrokowymi (percepcyjnymi) pro-
cesu myślenia. Oznacza to wzbogacenie myślenia opartego o słowa czy abs-
trakcyjną symbolikę o wyobrażenia wzrokowe, które jeśli są niekonwencjonalne 
i innowacyjne mogą przybierać postać twórczej wizualizacji. Metodyczna strate-
gia definicyjna, zakłada rozwój wyobraźni osób nieprzystosowanych społecznie 
poprzez uruchamianie mechanizmów wyobraźni twórczej jako jeden z zasad-
niczych celów strategicznych procesu Twórczej Resocjalizacji. Rozwinięta wy-
obraźnia twórcza w zdecydowany sposób może urealnić readaptację społeczną 
osoby nieprzystosowanej społecznie, umożliwiając im jednocześnie przemianę 
tożsamościową. 

Wymieniłem syntetycznie sześć obszarów struktur procesów twórczych ob-
jętych zakresowo metodyczną strategią definicyjną Twórczej Resocjalizacji. Te-
raz zajmijmy się strategiami operacyjnymi (strategiami drugiego rzędu). 

Wyróżniamy wśród nich strategie czynnościowe oraz strategie organizacyjne. 
Pierwsze związane są z  wykonywanymi czynnościami pedagogicznymi i specja-
listycznymi, drugie natomiast z procedurami organizacyjnym procesu Twór-
czego Wychowania Resocjalizacyjnego. Strategie czynnościowe dotyczą więc 
czynników osobowych, natomiast strategie organizacyjne czynników admini-
stracyjno-porządkowych.  Do zakresu  strategii czynnościowych zaliczamy: ja-
kość przygotowania profesjonalnego, zaangażowanie w prowadzone działania, 
dyspozycyjność subiektywną i obiektywną, właściwy podział ról. Natomiast za-
kres strategii organizacyjnych obejmuje: rozwiązania infrastrukturalne, wyposa-
żenie w niezbędne środki i sprzęt, dbałość o administracyjną legalność działań 
oraz właściwy klimat społeczny. Metodyczne strategie operacyjne w swojej od-
mianie czynnościowej zakładają w swojej warstwie założeniowej wysoką jakość 
profesjonalnego przygotowania metodycznego do prowadzenia określonych 
form oddziaływań. Poprzez to przygotowanie rozumiem nie tyle zawodowe 
kwalifikacje pedagogiczne, które powinny być oczywistym atrybutem wycho-
wawcy resocjalizacyjnego, ile specjalistyczne przygotowanie w zakresie realizacji 
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określonych metod Twórczej Resocjalizacji. Bowiem do poprowadzenia zajęć 
w ramach Metody Teatru Resocjalizacyjnego (MTR) czy Metody Resocjali-
zacji poprzez Sport (MRS), potrzebne są inne niż pedagogiczne czy psycho-
logiczne kompetencje profesjonalne. Takich kompetencji nie można zdobyć 
w trakcie klasycznych studiów pedagogicznych czy psychologicznych lub 
odbywanych wyższych studiów teatralnych, plastycznych, muzycznych, czy 
wychowania fizycznego. Można je osiągnąć albo na specjalnych studiach po-
dyplomowych, kursach i szkoleniach specjalistycznych, albo w wyniku włas-
nej intensywnej pracy kształceniowej i metodycznej. Jedyną w tej chwili pro-
fesjonalną ofertą dydaktyczną w tym zakresie na polskim rynku edukacyjnym 
jest oferta PEDAGOGIUM Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Warszawie. 
W ofercie tej zarówno słuchacze studiów stacjonarnych, niestacjonarnych, jak 
i podyplomowych mogą uzyskać kompetencje i kwalifikacje do prowadzenia 
specjalistycznych zajęć w ramach opracowanych metod Twórczej Resocjalizacji. 
Być może w najbliższym czasie ta sytuacja ulegnie poprawie. Mam skromną 
nadzieję, że niniejsza praca zdoła uaktywnić inne środowiska naukowe i specja-
listyczne do podejmowania działań w tym zakresie. 

Strategie czynnościowe biorą pod uwagę również osobowe zaangażowanie 
wychowawców realizujących metody Twórczej Resocjalizacji w wykonywane 
działania. Metody te wymagają zarówno od uczestników – wychowanków, jak 
i od osób nimi kierujących, wysokiego poziomu zaangażowania w wykonywane 
czynności. Można powiedzieć, że poziom zaangażowania w wykonywane dzia-
łania osób nieprzystosowanych społecznie w trakcie stosowanych oddziały-
wań jest wyraźnie wprost proporcjonalnie zależny od poziomu zaangażowania 
w swoją pracę wychowawców – osób kierujących działaniami metodycznymi. 
Jeśli to zaangażowanie jest wysokie można się spodziewać pozytywnych efek-
tów, jeśli niskie, wówczas efekty te będą również mierne. Mówiąc o dyspozy-
cyjności subiektywnej i obiektywnej mam na myśli dwie formy postaw wycho-
wawczych. Pierwsza związana jest z subiektywnym odczuciem poświęcanego 
czasu i energii wychowankom, druga natomiast z czasowymi ramami pracy za-
wodowej. Często zdarza się, że obie te postawy są zbieżne, lecz bywa i tak, że 
następuje ich rozłączenie. Metody Twórczej Resocjalizacji wymagają od osób je 
realizujących znacznej dyspozycyjności i gotowości czasowej, zarówno w trak-
cie trwania zajęć, jak po ich zakończeniu. Związane to jest ze zmianą poziomu 
jakości struktur procesów poznawczych i rozwojem poziomu struktur proce-
sów twórczych u wychowanków, którzy mogą reagować na te zmiany w roz-
maity sposób, czasami stosując nieadekwatne sytuacyjnie reakcje i zachowania. 
Na ogół jednak wychowankowie chcą w tym okresie odczuwać bliskość osób 
prowadzących z nimi zajęcia i oczekują od nich dyspozycyjności. Dlatego też 
obiektywne ramy czasu pracy zawodowej lub subiektywne odczuwanie czasu 
poświęcanego podopiecznym mogą być istotnym czynnikiem utrudniającym 
lub ułatwiającym proces wychowania resocjalizacyjnego. 
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Właściwy podział ról, jako jedno z kryteriów strategii czynnościowych polega 
na przydziale zadań i obowiązków osobom biorącym udział w realizacji twór-
czych oddziaływań resocjalizacyjnych, umożliwiającym sprawny i bez większych 
zakłóceń przebieg procesu Twórczej Resocjalizacji. Chodzi tu zarówno o przy-
dział zadań osobom kooperującym wychowawczo z kierującym zajęciami me-
todycznymi (pomagającym specjalistom, innym wychowawcom, personelowi 
placówki itp.), jak i przydział odpowiednich zadań wychowankom. Odpowiedni 
podział ról w trakcie realizacji Metod Twórczej Resocjalizacji jest jednym z mery-
torycznie najistotniejszych czynników gwarantujących powodzenie przedsięwzię-
cia. Podział ten w przypadku osób nieprzystosowanych społecznie powinien być 
oparty na przesłankach diagnostycznych uwzględniających zarówno klasyczne 
elementy diagnozy resocjalizacyjnej (rozpoznanie zaburzonych struktur i funkcji), 
jak i rozpoznaniu diagnostycznym struktur procesów twórczych (emocji, moty-
wacji, percepcji, pamięci, myślenia, wyobraźni). Strategie czynnościowe stanowią 
istotny czynnik umożliwiający efektywne przeprowadzenie procesu wychowania 
resocjalizującego. Czynniki osobowe zazwyczaj odgrywają decydującą rolę w pro-
cesach wychowawczych. Podobnie w interesującym nas procesie od jakości pracy, 
zaangażowania, dyspozycyjności i właściwego podziału ról zależy skuteczność 
przedsięwzięcia, a więc wyposażenia wychowanków w nowe kompetencje oso-
bowe i społeczne. Metodyczne strategie organizacyjne obejmują swoim zakresem 
zarówno czynniki infrastrukturalne i wyposażeniowe, jak i administracyjno-spo-
łeczne. 

Do tego, aby można było prawidłowo przeprowadzić działania związane z re-
alizacją  metod Twórczej Resocjalizacji muszą być spełnione określone warunki 
lokalowe (infrastrukturalne). Uzależnione to jest od rodzaju stosowanej metody. 
Inne warunki będą potrzebne do stosowania Metody Teatru Resocjalizacyjnego 
czy Metody Resocjalizacji poprzez Sport, inne do wspomagania procesu resocjali-
zacji poprzez muzykę, plastykę czy dramę. Ponieważ na ogół metody te zakładają 
pracę grupową (nawet jeśli zajęcia są zindywidualizowane, to w ramach pracy 
grupy) zakłada się liczebność grupy od sześciu do szesnastu osób (dwadzieś-
cia cztery osoby w przypadku niektórych technik Metody Resocjalizacji poprzez 
Sport). Dlatego też należy dysponować odpowiednimi warunkami lokalowymi 
i infrastrukturalnymi (na przykład salka teatralna lub odpowiednio zaadaptowane 
pomieszczenie, boisko lub sala sportowa itp.). Do realizacji metod Twórczej Re-
socjalizacji niezbędne są też określone pomoce i środki techniczne. Uzależnione 
są one również od rodzaju stosowanej metody. Można tu mówić o takich środ-
kach, jak: określone drobne rekwizyty teatralne, farby, pędzle, kredki, papier, piłki, 
stroje, sprzęt muzyczny i grający itp. 

Ważnym elementem strategii organizacyjnej jest dbałość o administracyjną 
legalność działań. Rozumiemy przez nią zgodność naszego postępowania z obo-
wiązującymi przepisami. Oznacza to zarówno stosowanie się do obowiązującego 
regulaminu organizacyjnego, statutu placówki, jak i innych przepisów administra-
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cyjnych. Współcześnie jest to mało prawdopodobne, aby w placówkach reso-
cjalizacyjnych (w warunkach środowiska otwartego ten problem w zasadzie nie 
istnieje, może dotyczyć tylko zgody rodziców, opiekunów prawnych lub sądu na 
uczestnictwo nieletnich w tego typu zajęciach) funkcjonowały przepisy zabra-
niające grupowej pracy wychowawczej tego typu. Choć można sobie wyobrazić 
okresowe sytuacje, kiedy ze względów bezpieczeństwa takie działania mogą być 
zabronione (na przykład w Schroniskach dla Nieletnich lub Zakładach Karnych). 
Tak czy inaczej przed przystąpieniem do organizowania zajęć w ramach której-
kolwiek z metod Twórczej Resocjalizacji należy zapoznać się z obowiązującymi 
przepisami i uzgodnić swoje postępowanie z kierownictwem placówki. 

Kolejnym elementem strategii organizacyjnej jest kształtowanie optymalne-
go klimatu społecznego wokół stosowanych metod. Poprzez klimat społeczny 
rozumiemy tutaj sumujący się wobec naszych zamierzeń i działań zbiór postaw 
osób z najbliższego kręgu społecznego. Osoby te mogą być zarówno uczestni-
kami procesu wychowania resocjalizacyjnego (inni wychowawcy i specjaliści ko-
operujący z nami w trakcie realizacji zajęć, uczestnicy zajęć,  wychowankowie), jak 
również mogą nie uczestniczyć czynnie w realizacji metod Twórczej Resocjaliza-
cji. Mam tu na myśli personel administracyjny i gospodarczy placówki, a w przy-
padku środowiska otwartego osoby z najbliższego kręgu, rodzice, rodzeństwo, 
znajomi itp. Właściwy klimat społeczny wokół realizowanych metod działa mo-
tywująco na uczestników i może kreować ich nową zewnętrzną ocenę społeczną, 
a więc zmieniać również ich wizerunek wewnętrzny. Natomiast klimat negatywny 
może doprowadzić do obniżenia motywacji wychowanków i w konsekwencji do 
rezygnowania przez nich z zajęć. 

Należy tu wyraźnie podkreślić, że obecność i udział wychowanków w zaję-
ciach z zakresu Twórczej Resocjalizacji jest  dobrowolny i nie podlegają ocenie 
wychowawczej, a więc nie mają wpływu na opinię formalną o wychowanku. Na 
tym polega zasadnicza różnica pomiędzy oddziaływaniami realizowanymi w ra-
mach tradycyjnego postępowania resocjalizacyjnego a działaniami podejmowa-
nymi w ramach Twórczej Resocjalizacji. Te pierwsze oparte są o pewien przymus 
organizacyjny, drugie zaś powinny być wypadkową profesjonalnych zaintereso-
wań pedagogów i aktywności osób nieprzystosowanych społecznie. 

Podsumowując obszary i zakresy metodycznych strategii procesu Twórczej 
Resocjalizacji możemy stwierdzić, że przy ich projektowaniu należy brać pod 
uwagę całościową przestrzeń resocjalizacyjną. Zarówno strategie definicyjne z ich 
odmianą całościową i etapową, jak i strategie operacyjne, składające się ze strate-
gii czynnościowych i organizacyjnych, obejmują przestrzeń rozwoju potencjałów 
wychowanków nieprzystosowanych społecznie. Przestrzeń ta, w wyniku stoso-
wania metod Twórczej Resocjalizacji, ulega znacznemu poszerzeniu i pogłębie-
niu umożliwiając kreowanie przez nich nowych cech tożsamości. Cel ten można 
osiągnąć wyłącznie poprzez stosowanie się do zaleceń metodycznych, wynikają-
cej z nich strategii metodycznej oraz poprzez stosowanie określonych procedur 
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metodycznych, będących podstawowym narzędziem pracy wychowawczej. Pro-
cedury metodyczne spełniają zasadniczą rolę w procesie Twórczej Resocjalizacji. 
Są określonymi rodzajami i sposobami ukonkretnionego wpływu wychowawcze-
go. Występują jako ostatnie ogniwo łączące łańcuch resocjalizacyjnego postępo-
wania metodycznego.

Procedury metodyczne w procesie Twórczej Resocjalizacji

Procedury  możemy zdefiniować jako cechy uświadomionej i powtarzalnej 
działalności ukierunkowanej na osiągnięcie zamierzonego celu (Czapów, 1978). 
W naszym przypadku cechami charakterystycznymi dla Twórczej Resocjalizacji 
będą określone techniki  oddziaływań. Przypomnijmy, że w metodyce Twórczej 
Resocjalizacji wyróżniliśmy ze względu na zakres: metody inspirujące, meto-
dy aktywizujące i metody kreujące. Natomiast, biorąc pod uwagę przedmiot 
oddziaływań, mamy do czynienia z: metodami aktywizowania emocjonalnego, 
metodami aktywizowania motywacyjnego oraz metodami aktywizowania po-
znawczego. Poszczególnym  grupom metod  przyporządkowane są  odpowied-
nie grupy technik oddziaływań.  

Techniki  będące elementami składowymi metod Twórczej Resocjalizacji 
zarówno biorąc pod uwagę zakres, jak i przedmiot ich oddziaływań, możemy 
podzielić na trzy zasadnicze grupy: metodycznych technik rozwijających, meto-
dycznych technik utrwalających i metodycznych technik adaptujących. Tożsa-
mość podziału zakresowego i przedmiotowego metodycznych technik oddzia-
ływań wynika z ich roli. Otóż zarówno w sensie zakresowym, jak i przedmio-
towym techniki te mają za zadanie stymulować, rozwijać i przygotowywać do 
samodzielnego funkcjonowania te osobowe sfery strukturalne osób nieprzysto-
sowanych społecznie, które odpowiadają za procesy twórcze. Efektem końco-
wym ma być wykreowanie nowych cech tożsamości indywidualnej i społecznej 
wychowanka, tożsamości twórczej, ale akceptowanej przez bliższe i dalsze kręgi 
społeczne i mieszczącej się w kanonach kręgu kulturowego. 

Tego typu podział może wydawać się skomplikowany już na samym wstępie. 
Z praktycznego punktu widzenia nie ma on jednak większego znaczenia, gdyż 
poszczególne metody Twórczej Resocjalizacji obejmują swoim zasięgiem treś-
ciowym albo wszystkie wymienione techniki, albo ich zdecydowaną większość. 
Zarówno bowiem techniki składające się na  Metodę Teatru Resocjalizacyjnego, 
jak i Metodę Resocjalizacji poprzez Sport oraz metody wspomagające proces 
resocjalizacji (dramę, plastykę, muzykę, socjodramę i psychodramę) w swoich 
wymiarach wykonawczych ucieleśniają opisane powyżej treści. Dla naszych dal-
szych rozważań większe znaczenie metodyczne będzie miał ich podział zakre-
sowy niż podział przedmiotowy. Wynika to z faktu, iż każda z prezentowanych 
w dalszej części pracy metod opiera się na technikach rozwijających,  utrwalają-
cych i  adaptujących, w nowej przestrzeni  poznawczej i społecznej, efekty pra-
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cy strukturalnych składników procesów twórczych osób nieprzystosowanych 
społecznie. Tak więc bez względu na rodzaj metody, techniczny przedmiot jej 
oddziaływań będzie zawsze taki sam. Różne będą tylko sposoby merytoryczne 
dochodzenia do obranego celu. Idąc dalej tym tropem możemy powiedzieć, że 
klasyfikowane pod względem zakresu oddziaływań metody inspirujące, metody 
aktywizujące oraz metody kreujące składają się z technik rozwijających, utrwa-
lających oraz adaptujących. Oznacza to, że zarówno w metodach inspirujących, 
aktywizujących, jak i kreujących wymienione techniki występują każdorazowo 
wspólnie i składają się na całość merytoryczną danej metody. 

Przejdźmy teraz do szczegółowej analizy poszczególnych grup technik meto-
dycznych.  Metodyczne  techniki rozwijające  charakteryzują się tym, że wpływają 
bezpośrednio lub pośrednio na rozwój poszczególnych struktur procesu twór-
czego u poddawanych ich oddziaływaniom osób oraz doprowadzają do ich sta-
dialnego wzrostu. Dotyczy to takich struktur jak: emocje, motywacje, percepcja, 
myślenie, pamięć, wyobraźnia. Możemy w zasadzie powiedzieć, że każda z metod 
Twórczej Resocjalizacji zawiera w sobie techniki stymulujące rozwój wspomnia-
nych struktur. Jedne, na przykład takie jak w Metodzie Teatru Resocjalizacyjnego 
czy Metodzie Resocjalizacji poprzez Sport, będą realizowały ten proces bardziej 
dynamicznie i komplementarnie, inne zaś, takie jak w  metodach wspomagających 
proces resocjalizacji poprzez muzykę, plastykę czy dramę, będą oddziaływały bar-
dziej statycznie i wybiórczo. Metodyczne techniki rozwijające stanowią zasadni-
czą bazę umożliwiającą dalsze procedury wychowania resocjalizacyjnego, gdyż 
bez rozwinięcia podstawowych strukturalnych czynników procesów twórczych 
trudno mówić o dalszym skutecznym postępowaniu.    

Metodyczne techniki utrwalające mają za zadanie ugruntowywać i urealniać 
określone stadia rozwoju struktur procesu twórczego oraz doprowadzić do 
utrzymania ich wzrostowego poziomu. Odbywa się to w dwu płaszczyznach: 
wewnętrznej – polegającej na zakodowaniu i zapamiętaniu oraz zewnętrznej – 
polegającej na ochronie i zachowaniu dzieła rozumianego jako wytworu okre-
ślonych działań twórczych. Przypomnijmy w tym miejscu, że głównym efek-
tem procesu wychowania resocjalizacyjnego polegającego na stosowaniu metod 
Twórczej Resocjalizacji nie jest wykreowanie materialnego dzieła artystycznego 
(chociaż takie dzieła o różnym poziomie artystycznym są niejako produktem 
ubocznym procesu), lecz pomoc w stworzeniu nowych cech tożsamości osoby 
nieprzystosowanej społecznie. Dlatego też pod pojęciem „wytworu” określo-
nych działań twórczych rozumiemy nie tylko materialny efekt pracy (na przy-
kład obraz, przedstawienie teatralne czy rozgrywany mecz), a przede wszystkim 
zindywidualizowane fragmenty nowej tożsamości wychowanków. Zadaniem 
więc metodycznych  technik utrwalających  jest  materialne i poznawcze utrwa-
lanie wytworów działań twórczych osób nieprzystosowanych społecznie. Tech-
niki utrwalające przygotowują też strukturalny grunt dla technik adaptujących.  
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Metodyczne techniki adaptujące mają za zadanie z jednej strony doprowadzić 
do wewnętrznej samoakceptacji przez osoby nieprzystosowane społecznie po-
wstającej ich nowej tożsamości, z drugiej zaś doprowadzić do zaakceptowania tej 
tożsamości przez osoby z najbliższego kręgu społecznego. To pierwsze oznacza 
między innymi uruchamianie mechanizmów uwewnętrznienia wizualizowanych 
cech osobowych prowadzące do zmiany samooceny u osób nieprzystosowanych 
społecznie poprzez dostrzegalne pozytywne efekty postępowania, drugie zaś, 
jest społecznym wykreowaniem nowego wizerunku tych osób wśród bliższego 
i dalszego otoczenia społecznego. Metodyczne techniki adaptujące  stosowane 
są we wszystkich metodach Twórczej Resocjalizacji, a ich działanie jest wypad-
kową pozostałych technik. Wieńczą one niejako „dzieło”, jakim pośrednio są 
wzbudzone i rozwinięte potencjały rozwojowe wychowanków, a bezpośrednio 
formowana nowa tożsamość indywidualna i społeczna osób nieprzystosowa-
nych społecznie. Ich rola sprowadza się do zaadaptowania i zakorzeniania cech 
nowej tożsamości wychowanków w warunkach środowiskowych i kulturowych 
poprzez eksponowanie wytworów materialnych procesów twórczych wycho-
wanków, wieloaspektowe wzmacnianie ich pozycji społecznej oraz kooperację 
z najbliższym kręgiem społecznym w tym zakresie. We wszystkich opisanych 
trzech grupach technik metodycznych zawierają się określone techniki opera-
cyjne  będące zbiorem już konkretnych form oddziaływań. Poprzez formy od-
działywania rozumiemy skonkretyzowane zabiegi osób kierujących działaniami 
metodycznymi, polegające na przydzielaniu wychowankom określonej pracy 
w postaci zadań i ról oraz sprawdzaniu i ocenianiu jej efektów. Techniki ope-
racyjne spełniają więc czysto regulującą rolę, wpływając bezpośrednio na kon-
kretne pola manipulacji czynnościowych. W zależności od tego, na jakim etapie 
realizacji metody znajduje się poddawana oddziaływaniom grupa osób nieprzy-
stosowanych społecznie, techniki operacyjne będą spełniały trzy funkcje: roz-
wijającą, utrwalającą lub adaptującą. Dlatego też techniki operacyjne w każdej 
z grup technik metodycznych będą zajmowały się tymi samymi zagadnieniami. 
Każda bowiem opisywana metoda resocjalizacji, a więc również i każda z jej 
technik metodycznych ma wpływać na konkretne i te same struktury proce-
su twórczego, rozwijając je oraz utrwalając i adaptując. Istnieje osiem podsta-
wowych technik operacyjnych. Techniki operacyjne, niezależnie od stosowanej 
metody, będą zawsze spełniały te same określone funkcje zależne od stanu za-
awansowania realizacji metody. Stan zaawansowania realizacji metody oznacza 
konkretny etap oddziaływań. Jeśli jest on początkowy, wówczas techniki ope-
racyjne będą spełniały funkcję rozwijającą, jeśli natomiast jest to etap końcowy, 
wówczas techniki operacyjne będą spełniały funkcję adaptującą.  

Techniki operacyjne Metody Teatru Resocjalizacyjnego (MTR) należą do 
grupy technik najbardziej wszechstronnie wspomagających rozwój struktur 
twórczych osób nieprzystosowanych społecznie. Oparte są na empirycznie 
zweryfikowanych doświadczeniach eksperymentalnego teatru resocjalizacyjne-
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go „Scena Coda”, który istniał w Warszawie na początku lat 90-tych (Konop-
czyński, 1996). Przede wszystkim istotą tych technik jest kształtowanie emocji 
filokreatywnych, pamięci oraz wyobraźni twórczej. Ponadto w trakcie spotkań 
„teatralnych” uczestnicy wzajemnie się motywują i pogłębiają swoje kontakty 
interpersonalne. Techniki operacyjne  Metody  Resocjalizacji  poprzez Sport 
(MRS) szczególnie eksponują kooperatywność i motywację autonomiczną. Po-
nadto stymulują percepcję allocentryczną i pamięć w jej wymiarze tworzenia 
nowej zawartości treściowej wiedzy. Techniki operacyjne metody wspomaga-
jącej proces resocjalizacji poprzez plastykę mają za zadanie szczególnie rozwi-
jać i utrwalać wyobraźnię twórczą i wizualizację oraz percepcję allocentrycz-
ną. Techniki operacyjne metody wspomagającej proces resocjalizacji  poprzez 
muzykę stymulują głównie rozwój pozytywnych emocji filokreatywnych oraz 
wyobraźni twórczej. Natomiast techniki operacyjne metody wspomagającej 
proces resocjalizacji  poprzez dramę  szczególnie uaktywniają  pamięć oraz my-
ślenie metaforyczne i myślenie oparte na analogii.   

W skład każdej z wymienionych metod Twórczej Resocjalizacji oraz metod 
wspomagających proces resocjalizacji wchodzą trzy grupy technik metodycz-
nych: techniki rozwijające, techniki utrwalające oraz techniki adaptujące. Tech-
niki te dzielą się z kolei na  techniki operacyjne, z których wyodrębnić możemy 
osiem następnych: technika kreatywności emocjonalnej, technika kreatywno-
ści motywacyjnej, technika kreatywności percepcyjnej, technika kreatywności 
pamięciowej, technika kreatywności myślenia, technika kreatywności wyobra-
żeniowej, technika kreatywności interpersonalnej, technika  kreatywności ko-
operatywnej. Wymienione techniki zawierają w sobie określone sposoby i treści 
oddziaływań stymulujących i rozwijają konkretne struktury twórcze osób nie-
przystosowanych społecznie. Tak więc pierwsza z nich pobudza rozwój emocji 
pozytywnych poprzez między innymi podnoszenie ich poziomu oraz wzbu-
dzanie ciekawości, fascynacji i pasji, a wygaszanie niechęci, obojętności i znu-
dzenia. Chodzi w niej szczególnie o wyzwolenie emocji filokreatywnych, które 
pobudzają radość oraz sympatię interpersonalną. Technika kreatywności moty-
wacyjnej ma za zadanie wzmacnianie zarówno motywacji autonomicznych, jak 
i instrumentalnych. Obie bowiem ich formy mają istotne znaczenie w uzyski-
wanych efektach pracy resocjalizacyjnej. Technika kreatywności percepcyjnej 
zmierza do wzmocnienia percepcji allocentrycznej, która jest podstawą ludzkiej 
twórczej aktywności poprzez mechanizm odrzucania nadawania subiektywnych 
kategoryzacji otaczającej rzeczywistości. Technika kreatywności pamięciowej 
tworzy nową zawartość treściową struktury pamięci oraz reorganizuje infor-
macje treściowe w nowe konfiguracje. Technika kreatywności myślenia z kolei 
zmierza do wytworzenia myślenia metaforycznego oraz ograniczania stereoty-
pów. Zadaniem techniki kreatywności wyobrażeniowej jest przekierunkowanie 
reprezentacji poznawczej ku wyobraźni twórczej i w ten sposób minimalizo-
wanie wyobraźni odtwórczej. Ważną rolę odgrywa tu uruchomienie poprzez tę 
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technikę mechanizmu wizualizacji, czyli uzupełnienia żywymi wyobrażeniami 
wzrokowymi procesu myślenia. Technika kreatywności interpersonalnej oraz 
technika kreatywności kooperatywnej stymulują rozwój procesów pogłębia-
nia więzi interpersonalnych oraz wspólnego konstruktywnego rozwiązywania 
problemów i zadań. Wymienione techniki operacyjne wchodzące w skład tech-
nik metodycznych zawartych w metodach Twórczej Resocjalizacji stanowią 
istotę treści jej oddziaływań wychowawczych.  

Spróbujmy teraz opisane do tej pory procedury metodyczne przedstawić 
w formie konkretnych sytuacji wychowawczych i w ten sposób przybliżyć ich 
sposoby oddziaływań. Uczynię to na przykładzie dwóch opracowanych metod: 
Metody Teatru Resocjalizacyjnego oraz Metody Resocjalizacji poprzez Sport. 
Jak już powiedzieliśmy wcześniej, techniki metodyczne i wynikające z nich tech-
niki operacyjne mają za zadanie rozwijać, utrwalać i adaptować strukturalne 
czynniki procesu twórczego osób nieprzystosowanych społecznie w ramach 
konkretnych metod oddziaływań. 

Wyobraźmy sobie początek zajęć realizowanych w ramach Metody Teatru 
Resocjalizacyjnego (Konopczyński, 1996). Dobrani do tej metody wychowan-
kowie zostali uprzednio poddani badaniom diagnostycznym w celu wyklucze-
nia poważniejszych zaburzeń osobowości, które uniemożliwiłyby wspólną pra-
cę metodyczną, oraz badaniom określającym ich poziom rozwoju dojrzałości 
interpersonalnej. Określenie tego drugiego parametru ma istotne znaczenie 
w doborze technik operacyjnych. Przy tworzeniu grupy „teatralnej” dobrze 
jest jeśli wszyscy jej uczestnicy reprezentują zbliżony poziom dojrzałości in-
terpersonalnej, ale jeśli występują różnice w stadiach ich rozwoju należy ten 
fakt uwzględnić przy określaniu ról „scenicznych”. Przypomnijmy, że zgodnie 
z zaleceniem metodycznym wszechstronnej diagnozy, pracę wychowawczą re-
alizowaną w ramach metod Twórczej Resocjalizacji należy poprzedzić rozpo-
znaniem diagnostycznym także i poziomu dojrzałości interpersonalnej osób 
nieprzystosowanych społecznie biorących udział w oddziaływaniach. Metoda 
Teatru Resocjalizacyjnego swoim zakresem obejmuje w zasadzie wszystkie 
poziomy dojrzałości interpersonalnej wychowanków, a jeden z jej zindywidu-
alizowanych efektów polega na przechodzeniu poszczególnych osób na coraz 
to wyższe poziomy wspomnianej dojrzałości. Zajęcia rozpoczynamy zazwy-
czaj od przedstawienia naszych planów realizacyjnych starając się zaintereso-
wać nimi uczestników. Przychodzi to na ogół bez większego trudu, gdyż sam 
udział w metodzie jest udziałem dobrowolnym, a nie wymuszonym admini-
stracyjnie. Jest to kolejna konsekwencja metodycznego zalecenia adekwatności 
metody. Zaciekawienie i rozbudzenie motywacji do udziału w zajęciach tea-
tralnych spełnia kryteria techniki operacyjnej kreatywności emocjonalnej i kre-
atywności motywacyjnej oddziałujących inspiracyjnie na powstawanie emocji 
filokreatywnych i motywacji autonomicznych. Następnym etapem naszego po-
stępowania jest stworzenie i pogłębianie więzi interpersonalnych oraz uczenie 
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umiejętności wzajemnej współpracy członków zespołu. Takie postępowanie 
spełnia kryteria operacyjnych technik kreatywności interpersonalnej i koopera-
tywności. W trakcie dalszych zajęć nazywanych „próbami teatralnymi”, a będą-
cych w istocie opartymi o konkretne techniki operacyjne warsztatami rozwoju 
struktur twórczych wychowanków poddawanych oddziaływaniom teatralnym, 
następują dalsze procedury metodyczne. Kształtowane są i rozwijane właściwo-
ści percepcyjne zmierzające do tworzenia i utrwalania percepcji allocentrycznej 
(techniki kreatywności percepcyjnej), poprzez odpowiednie elementy sceno-
grafii i rekwizyty teatralne oraz odpowiedni dobór ról scenicznych. Ten sam 
proces dotyczy rozwijania wyobraźni twórczej (techniki kreatywności wyob-
rażeniowych) dzięki przydzielaniu uczestnikom określonych zadań umożliwia-
jących występowanie procesu wizualizacji. Stawianie uczestnikom zajęć okre-
ślonych problemów do rozwiązania, na przykład opracowania i przygotowania 
kostiumów scenicznych, elementów scenografii i rekwizytów czy opracowanie 
zachowań i reakcji w trakcie odgrywania roli, powoduje rozwój struktur myśle-
nia metaforycznego i powstawania analogii. Następuje również przezwycięża-
nie myślenia stereotypami (techniki kreatywności myślenia). Zajęcia teatralne 
rozwijają w zasadzie wszystkie struktury procesu twórczego wychowanków. 
Pod tym względem jest to, obok Metody Resocjalizacji poprzez Sport, metoda 
najpełniejsza.  Podstawowym pytaniem związanym z realizacją Metody Teatru 
Resocjalizacyjnego jest pytanie dotyczące osnowy i tworzywa pracy teatralnej. 
Chodzi tu o rodzaj materiału dramatycznego zwanego scenariuszem spektaklu 
lub scenariuszem przedstawienia. Optymalnym rozwiązaniem jest tutaj scena-
riusz wspólnie opracowany i spisany przez uczestników przedsięwzięcia, a do-
tyczący istotnych fragmentów ich losów życiowych. Tego rodzaju realizacje na-
stępowały we wspomnianym wcześniej warszawskim teatrze resocjalizacyjnym 
„Scena Coda”. Końcowym opracowaniem scenariusza i nadaniem mu wymiaru 
możliwego do zrealizowania scenicznego w postaci sztuki teatralnej powinna 
się zająć osoba mająca w tym zakresie doświadczenie. Można sobie również 
wyobrazić scenariusz napisany w oparciu o fikcję lub zaadaptowane fragmenty 
utworów literackich, lecz tego rodzaju doświadczenie nie jest tożsame z mode-
lem proponowanym w niniejszej pracy. Zasadą tej metody jest bowiem to, że 
treści spektaklu, a więc i treści scenariusza, muszą dotyczyć istotnych i ważnych 
kwestii egzystencjalnych, tożsamych osobom nieprzystosowanym społecznie. 

W ramach Metody Resocjalizacji poprzez Sport (Konopczyński, 2006) zajęcia 
wprowadzające wiążą się przede wszystkim z dwoma technikami operacyjnym: 
techniką kreatywności emocjonalnej i techniką kreatywności motywacyjnej. 
Pierwsza ma za zadanie doprowadzić do rozbudzenia ciekawości i zainteresowa-
nia problemem (pozytywne emocje filokreatywne), druga zaś do wzmocnienia 
motywacji autonomicznej. W dalszych oddziaływaniach zwanych „treningami 
sportowymi” motywacje autonomiczne często zastępowane będą motywacjami 
instrumentalnymi (to samo zjawisko może występować również w poprzednio 
opisywanej metodzie). Należy wówczas stosować silniejsze wzmocnienia sta-
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rając się zmniejszać ich zasięg poprzez zamianę ról sportowych (na przykład 
zmieniać pozycje zawodnika, przydzielać mu dodatkowe obowiązki związane 
z treningami czy zawodami itp.). W trakcie „treningów sportowych”, w wyniku 
stosowania określonych technik operacyjnych, rozwijane są inne struktury pro-
cesów twórczych wychowanków. Dotyczy to zarówno percepcji allocentrycznej 
(technika kreatywności percepcyjnej), która wzmacniana jest poprzez działania 
treningowo-sportowe polegające między innymi na zamianie ról zawodników 
(na przykład bramkarz zostaje ustawiony w roli obrońcy lub zawodnik tenisa 
stołowego zostaje sędzią itp.), jak i myślenia niestereotypowego (technika krea-
tywnego myślenia) oraz rozwijania wyobraźni twórczej (technika kreowania wy-
obrażeniowego) poprzez dynamiczne zmiany na przykład strategii rozgrywa-
nych meczy. Najpełniej jednak przytaczana metoda realizuje techniki kreatyw-
ności interpersonalnej i kooperatywnej. Zajęcia treningowe oraz rozgrywane 
zawody sportowe pozwalają na rozwijanie i pogłębianie interpersonalnych więzi 
emocjonalnych pomiędzy ich uczestnikami (zawodnikami) oraz uczą potrzeby 
współpracy. Sukces drużyny jest wypadkową sumy sukcesów indywidualnych 
poszczególnych zawodników. Stąd też metoda ta nabiera szczególnego znacze-
nia w przypadkach pracy z osobami zafiksowanymi na określonych poziomach 
dojrzałości interpersonalnej. Istotną uwagą jest dopilnowanie, aby zajęcia reali-
zowane w ramach tej metody nie były zajęciami wyrabiającymi u wychowanków 
poczucie nadmiernego profesjonalizmu (podobnie zresztą jak w poprzednio 
opisywanej metodzie). Założeniem metody jest bowiem rozwijanie i pogłębia-
nie więzów interpersonalnej kooperacji pomiędzy członkami zespołu, a nie do-
prowadzanie do nadmiernej rywalizacji pomiędzy nimi. Dlatego też istotny jest 
wybór trenowanej dyscypliny sportowej. Wybór ten powinien być wypadkową 
pomiędzy fizyczno-osobowymi predyspozycjami uczestników, realnymi możli-
wościami infrastrukturalnymi i profesjonalnymi umiejętnościami wychowawcy. 
Omawiana metoda może bowiem realizować cele bardziej zindywidualizowane 
i spersonalizowane, jak i wychowawcze cele grupowe. Stąd  wybór konkret-
nej dyscypliny sportowej następuje dopiero w trakcie zajęć wprowadzających, 
jako wynik dyskusji uczestników i jest przez nich aprobowany, a nie narzucony 
wcześniej w sposób administracyjny.  

Procedury metodyczne w procesie Twórczej Resocjalizacji rozumiane jako 
techniki metodyczne i techniki operacyjne mają za zadanie wykreowanie no-
wych cech tożsamości osób nieprzystosowanych społecznie. Owa powstająca, 
nowa tożsamość wychowanków powinna spełniać kryteria wyższych pozio-
mów dojrzałości interpersonalnej oraz umożliwiać im rozwiązywanie rozma-
itych sytuacji problemowych w nowy, twórczy sposób. Doprowadzić do tego 
celu mają metody Twórczej Resocjalizacji oraz wspomagające proces resocja-
lizacji oddziaływania dramowe, muzyczne, plastyczne, socjodramatyczne i psy-
chodramatyczne. 

Należy w tym miejscu pamiętać, że proponowane rozwiązania metodyczne 
nie wyczerpują zapewne całości możliwości resocjalizacyjnych kultury, sztuki 
czy sportu. Stanowią więc określone przykłady, w jaki sposób można rozsze-
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rzać formuły resocjalizacyjne oraz rozwijać struktury poznawcze i twórcze 
wychowanków nieprzystosowanych społecznie. W pełni zdaję sobie sprawę, 
że moje propozycje rozwiązań praktycznych wymagają dalszych udoskonaleń 
i uzupełnień. Niemniej jednak uważam, że zaprezentowanie ich szerszemu gro-
nu czytelników może spowodować, że podejmowane w licznych placówkach 
resocjalizacyjnych działania o podobnym charakterze  uzyskają konkretną po-
moc metodyczną, a refleksja wokół efektów tego typu oddziaływań stanie się 
realnym fragmentem rzeczywistości wychowawczej. Wszelkie bowiem działania 
pedagogiczne ukierunkowane na rozwój osobowy wychowanków, a szczególnie 
tych ich cech wewnętrznych, które pozwolą twórczo powrócić do normalnego 
środowiska społecznego, a poprzez to umożliwią im pełniejsze uczestnictwo 
w kulturze oraz dalsze uwewnętrznianie jej wzorców, należy uznać ze wszech 
miar za pożyteczne społecznie. Jak napisałem wcześniej, człowiek „zanurzony” 
w kulturze, to człowiek żyjący pełnią swych sił potencjalnych, a więc nieustan-
nie podążający w kierunku swojego rozwoju. Rozwój ten pomaga kreować te 
parametry tożsamości, które umożliwiają mu zaspakajanie zarówno własnych 
potrzeb życiowych w sposób akceptowany społecznie, jak i potrzeb innych lu-
dzi, spotykanych na drodze życia. Dzięki temu egzystencja wychowanka może 
mieć wyraz nieustannego kreatywnego dialogu pomiędzy jego aktualną sa-
morealizacją a potencjalną możliwością spełnienia aspiracji życiowych. W ten 
oto sposób kiedyś nieprzystosowany społecznie człowiek może z satysfakcją 
stwierdzić, że aktualność jego losu przezwyciężyła przeszłość, kreując w ten 
sposób jego przyszłość. Jego nowa tożsamość, będąca wynikiem dialogu aktu-
alności z potencjalnością jego losu, stała się dla niego „kluczem” otwierającym 
zamknięte dotąd przed nim „drzwi”. Jednak, aby ten „klucz” został należycie 
wykonany i dopasowany do „drzwi” otwierających przestrzeń „innego”, doj-
rzalszego społecznie życia, zaistnieć muszą określone okoliczności. Powinny 
być one odmienne od tych stereotypowych sytuacji i relacji społecznych, z któ-
rymi nieletni stykają się na każdym kroku. Odmienność proponowanych roz-
wiązań metodycznych stanowi o ich wartości wychowawczej. 

Metody Twórczej Resocjalizacji mają charakter uniwersalny, a więc mogą 
być zarówno stosowane w warunkach instytucjonalnych, jak i w warunkach 
środowiska otwartego. Posiadają jednak określone kryteria i ograniczenia ich 
stosowania. Do najważniejszych należą prawo wyboru zajęć przez wychowan-
ków oraz kompetencje profesjonalne wychowawców. Podstawową przesłanką 
przyświecającą tej kategorii metod jest więc zawsze fakultatywność oraz dobro-
wolność udziału wychowanków w proponowanych zajęciach. Należy o tym pa-
miętać projektując pracę oraz organizując grupy zadaniowe. Kompetencje pro-
fesjonalne dotyczą osób projektujących i realizujących zajęcia. Pisałem o tym 
w poprzednich podpunktach. Chcę tylko jeszcze raz przypomnieć, że od posia-
danych przez wychowawców predyspozycji osobowych wzmocnionych wiedzą 
i umiejętnościami specjalistycznymi zależy powodzenie podejmowanych czyn-
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ności merytorycznych w ramach realizowanych metod Twórczej Resocjalizacji. 
Zaprezentowane metody resocjalizacyjne należą do repertuaru sposobów 

wywierania wpływu społecznego opartego na inspiracjach i kodach kultury, 
sztuki i sportu. Nazywam je umownie metodami alternatywnymi. Chcę w ten 
definicyjny sposób odróżnić je od antropotechnicznych metod resocjalizacji 
będących podstawowym repertuarem aktualnej  instytucjonalnej praktyki wy-
chowawczej. Prezentując metody Twórczej Resocjalizacji oraz metody wspo-
magające ten proces, zdaję sobie w pełni sprawę, że ich projektowanie i stoso-
wanie w warunkach placówek resocjalizacyjnych może być przedmiotem dysku-
sji i polemik. Mogą one wynikać z co najmniej dwóch powodów. Po pierwsze, 
stosowanie metod alternatywnych wymaga innego przygotowania merytorycz-
nego niż to, które uzyskuje się na studiach pedagogicznych, psychologicznych 
czy socjologicznych. Wymaga się więc od osób chcących się nimi zająć dodat-
kowego wysiłku intelektualnego. Zauważalna jest jednak wśród wychowawców 
występująca tendencja do uzupełniania wiedzy i umiejętności w zakresie przeze 
mnie opisanym. Po drugie, projektowanie i realizowanie Metod Twórczej Re-
socjalizacji wymaga odpowiednio przygotowanej bazy infrastrukturalnej. W za-
leżności od metody jaką chcemy stosować, warunki lokalowe oraz odpowiedni 
sprzęt i rekwizyty, mogą być łatwiejsze bądź trudniejsze do zorganizowania. 
W praktyce okazuje się jednak, że każda w zasadzie placówka resocjalizacyj-
na dysponuje bazą lokalową umożliwiającą zorganizowanie zajęć teatralnych, 
dramowych, plastycznych, muzycznych czy sportowych. Niemniej jednak, 
problemy związane z organizacją tych zajęć mogą okazać się istotną przeszko-
dą utrudniającą lub wręcz uniemożliwiającą realizację wspomnianych metod. 
Sądzę, że najistotniejszym czynnikiem mogącym utrudnić stosowanie metod 
Twórczej Resocjalizacji w praktyce wychowawczej jest źle pojmowana rutyna 
zawodowa oraz małe zainteresowanie efektami swojej pracy. Mam nadzieję, że 
problem ten dotyczy znikomego procenta wychowawców zajmujących się wy-
chowankami nieprzystosowanymi społecznie.

Twórcza Resocjalizacja – kreowanie alternatywnych
tożsamości nieletnich

Koncepcja Twórczej Resocjalizacji zakłada, że jej metody kreują alternatyw-
ne tożsamości nieletnich. Oznacza to, że w wyniku określonych zajęć meto-
dycznych następuje rozwój struktur poznawczych i twórczych wychowanków 
oraz rozwijanie ich potencjałów indywidualnych i społecznych. Dostarczane 
w trakcie zajęć teatralnych i sportowych sposoby rozwiązywania sytuacji prob-
lemowych, wpływając bezpośrednio na podnoszenie poziomu funkcjonowa-
nia strukturalnych czynników procesów poznawczych i twórczych nieletnich, 
w efekcie końcowym zmieniają ich funkcjonalny sposób myślenia o samym so-
bie i własnych priorytetach życiowych. Umożliwia to w końcowym efekcie oso-
bom nieprzystosowanym społecznie kreowanie odmiennych ról społecznych, 



64 Marek Konopczyński

sposobów postępowania oraz stwarza podstawy inicjowania trwałych form in-
nego myślenia o sobie samym. 

Przyjmuje się, że ludzka tożsamość ma silne powiązania z odgrywanymi ro-
lami społecznymi. Jednak tylko te role, które są uwewnętrznione (zinterriory-
zowane) posiadają charakter i cechy tożsamościowe (Aronson, Wilson, Akert, 
1997). Oznacza to, że ludzie mogą tworzyć różnorodne przestrzenie tożsamoś-
ciowe powiązane z ich rolami życiowymi, które mogą się często wzajemnie uzu-
pełniać lub wykluczać. Zjawisko to jest ściśle powiązane z cechami struktural-
nymi ich tożsamości. Wyróżniamy dwa podstawowe typy cech strukturalnych 
ludzkiego Ja: zróżnicowanie i integracja. Pierwszy związany jest ze stopniem 
zróżnicowania wymiarów i aspektów spontanicznego myślenia o sobie, drugi 
natomiast z jakością i jednorodnością tego myślenia. Przykładem zróżnicowa-
nia jako cechy strukturalnej Ja jest funkcjonowanie osoby nieprzystosowanej 
społecznie w różnych odmiennych rolach społecznych od poprawnych i ak-
ceptowanych, na przykład roli dobrego ojca czy matki, do nieakceptowanych 
i odrzucanych społecznie, takich jak rola przestępcy czy dewianta. Z kolei inte-
gracja, jako cecha strukturalna Ja, przejawia się skalą poziomu od niejednorod-
ności do względnej zgodności treściowej ról życiowych i prowadzić do wyklu-
czania się tych ról lub ich współistnienia. Osoby nieprzystosowane społecznie 
mogą utworzyć poprawną i akceptowaną społecznie tożsamość roli kolegi czy 
koleżanki, a jednocześnie nieakceptowaną i wadliwą tożsamość roli ucznia czy 
wychowanka. Integracja i zróżnicowanie, jako cechy strukturalne ludzkiego Ja, 
są od siebie współzależne, a od stopnia wieloaspektowości schematu naszego Ja 
zależy poziom ujednolicenia naszego wizerunku podczas odgrywania poszcze-
gólnych ról życiowych. 

Wysoki poziom zróżnicowania obrazów własnej osoby prowadzi do utwo-
rzenia wielu wyspecjalizowanych tożsamości. Zapewniają one elastyczne przy-
stosowanie człowieka do wielu okoliczności i kontekstów związanych z pełnie-
niem określonych ról społecznych, a więc pozwalają na wypełnienie tych ról 
poprawnymi i akceptowanymi społecznie treściami tożsamościowymi. Dzięki 
temu zwiększa się jakościowy poziom przystosowywania się społecznego je-
dnostki do określonych wymagań środowiskowych i kulturowych. Mówimy 
wówczas o jakościowo prawidłowym poziomie przystosowania społecznego 
danego człowieka i o prawidłowej realizacji przez niego określonych ról spo-
łecznych. Z kolei mały stopień zróżnicowania wiąże się z niską elastycznością 
i wysokim poziomem kompulsywności przystosowawczej, co z kolei prowa-
dzi do trudności tożsamościowych w wypełnianiu ról społecznych (Goffman, 
2000). Człowiek, posiadający fragmentaryczne, o niskim poziomie zróżnicowa-
nia Ja, odczuwa brak wewnętrznego punktu odniesienia umożliwiającego inte-
gralne i ciągłe poczucie tożsamości (Tesser, Felson, Suls, 2004).  

Osoby nieprzystosowane społecznie w toku swojego społecznego rozwo-
ju mają do czynienia ze zjawiskiem dysonansu poznawczego, polegającym na 
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występujących rozbieżnościach poznawczych wytwarzających u nich stan psy-
chicznego dyskomfortu (Festinger, 1957, Jones, 1990). Rozbieżności poznaw-
cze, występujące u wymienionej kategorii osób, uwarunkowane są z jednej stro-
ny ich zubożałą i na ogół jednostronną socjalizacją, z drugiej zaś wynikającymi 
z konieczności i jednocześnie  potrzeby próbami funkcjonowania w rolach spo-
łecznych, a więc w konsekwencji tworzeniem, realizowaniem i wypełnianiem 
nowymi treściami tożsamościowymi tych ról. Dyskomfort ten jest redukowany 
poprzez działania mające na celu zmianę elementów poznawczych wchodzą-
cych w skład ich wiedzy, takich jak: przekonania, uczucia względem własnej 
osoby, uczucia względem innych osób, postawy. Cechujący osoby nieprzystoso-
wane społecznie niski poziom zróżnicowania obrazu własnej osoby powoduje, 
że próby redukcji dyskomfortu psychicznego powstałego w wyniku działania 
mechanizmu dysonansu poznawczego, ograniczają się do nikłego repertu-
aru środków umożliwiających wspomnianą redukcję, a więc nieelastycznych, 
usztywnionych i ubogich sposobów wypełniania podejmowanych ról, co z kolei 
skutkuje ich zubożałymi i na ogół społecznie nieakceptowanymi, fragmenta-
rycznymi tożsamościami. 

Takie ujęcie problemu koresponduje z założoną na wstępie tezą dotyczącą 
ujmowania resocjalizacji jako procesu formowania nowych tożsamości osób 
nieprzystosowanych społecznie, poprzez rozwój ich strukturalnych czynników 
procesów poznawczych i twórczych, umożliwiając w ten sposób zwiększanie 
poziomu zróżnicowania obrazu własnej osoby. Zróżnicowanie to powoduje 
zwiększenie elastyczności mechanizmów adaptujących osoby nieprzystosowa-
ne społecznie do nowych sytuacji i jednocześnie umożliwia kreowanie ról spo-
łecznych opartych na wyspecjalizowanych w większym niż dotychczas stopniu 
parametrach tożsamościowych. Możemy też uznać, że efekty dysonansu po-
znawczego w przypadku osób nieprzystosowanych społecznie wynikają z po-
trzeby zachowania własnej integralności (integralności własnego Ja). Chodzi tu 
o integralność aksjologiczną (moralność) i aspekty przystosowawczej adekwat-
ności sytuacyjnej. Jak bowiem wynika z założeń teorii zgodności Ja w sytuacjach 
wzbudzania dysonansu poznawczego jest on bardziej zauważalny u osób po-
siadających pozytywny obraz samego siebie niż osób, u których ten obraz jest 
zaniżony (Lockwood, Kunda, 1997, 1999). W tej sytuacji rozbieżność pomiędzy 
pojęciem własnego obrazu a wiedzą na temat własnego wadliwego zachowania 
jest zdecydowanie większa u pierwszej kategorii osób, gdyż osoby te dostrze-
gają różnice pomiędzy swoim Ja idealne a swoim Ja realne. W przypadku osób 
nieprzystosowanych społecznie, które mają z reguły zaniżone i negatywne po-
jęcie Ja, ta różnica będzie nieistotna lub nie będzie występowała, gdyż ich obraz 
samych siebie dopuszcza możliwość wadliwych zachowań, a konstruowane 
przez nich parametry tożsamości są na ogół jednowymiarowe i zubożałe. Moż-
na stwierdzić, że efekty dysonansu poznawczego występują przede wszystkim 
w sytuacjach zagrożenia potrzeby postrzegania siebie jako osoby kompetentnej, 
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moralnej i racjonalnej (Aronson, 2000). Takimi sytuacjami, w przypadku inte-
resującej nas kategorii osób, będzie w zasadzie większość ich relacji interperso-
nalnych związanych ze szkolną edukacją, oraz  kontaktami z osobami reprezen-
tującymi pozapatologiczne kręgi społeczne. Młodzież nieprzystosowana spo-
łecznie w toku swojej negatywnej socjalizacji zostaje wyposażona w określone 
kompetencje, określony system wartości i określone sposoby rozwiązywania 
sytuacji problemowych. Dlatego też trudno mówić w środowiskach i kręgach 
społecznych osób nieprzystosowanych o powstających efektach dysonansu po-
znawczego i wynikających z niego zaburzeń adekwatnego obrazu własnej oso-
by. Te wszystkie wymienione kategorie pozostają na ogół w opozycji do kom-
petencji, wartości i sposobów rozwiązywania problemów przez osoby poddane 
poprawnej socjalizacji. Dlatego mechanizm dysonansu poznawczego może je-
dynie zafunkcjonować w momencie przemieszania obu środowisk, a mówiąc 
inaczej – w momencie, gdy osoby nieprzystosowane społecznie wejdą w bliższe 
i głębsze relacje osobowe z osobami odmiennie i poprawnie zsocjalizowanymi. 
Wówczas istnieje szansa podwyższenia u nich poziomu różnicowania własnego 
Ja i w ten sposób doprowadzenia do kreowania bardziej wyspecjalizowanych 
parametrów tożsamości, mogących wypełniać aprobowane społecznie role. 

Tak zinterpretowana definicja tożsamości zakłada pedagogiczną perspek-
tywę wizji przyszłości osób nieprzystosowanych społecznie. Wynika z niej, że 
możemy mieć wpływ zarówno na aktualność, jak i  potencjalność losu wycho-
wanków.  Patrząc z tej perspektywy na możliwości kreowania nowej tożsamo-
ści młodzieży nieprzystosowanej społecznie możemy uznać, że poprzez wzory 
osobowe, zróżnicowanie i integrację jej cech strukturalnych, jesteśmy w sta-
nie w ramach metod Twórczej Resocjalizacji doprowadzić do prawidłowego 
i adekwatnego zaistnienia Ja podmiotowego i Ja przedmiotowego wychowanka 
w podstawowych wymiarach Ja materialnego, Ja społecznego i Ja duchowego. 
Możemy więc spróbować wykreować na nowo odmienną tożsamość młodzieży 
nieprzystosowanej społecznie, odmienną od tej stworzonej w wyniku oddziały-
wań mechanizmów zaburzonej socjalizacji. 

Twórcza resocjalizacja otwiera nowe wymiary pedagogiki resocjalizacyjnej. 
Są one heurystyczną przestrzenią, w której następuje spotkanie wychowanka 
z jego przyszłością. Nie ma w niej już miejsca na jego przeszłość, a jej obciąża-
jące wskaźniki wypierane są przez nabywane nowe kompetencje. Wynikają one 
z funkcjonowania podwyższonych poziomów strukturalnych czynników pro-
cesów twórczych, które są rozwijane w trakcie prowadzonych działań wycho-
wawczych. Poprzez odwołanie się do procesów twórczych człowieka nieprzy-
stosowanego społecznie możemy osiągnąć efekty, jakie klasyczna resocjalizacja 
nie jest w stanie zrealizować. 

Tożsamość nieletnich jest na ogół przyczyną ich osobistych tragedii. Role 
społeczne, które są w stanie pełnić, pozbawione są akceptacji i uznania szer-
szego kręgu społecznego. Ale ich zmieniona i wykreowana w procesie Twór-
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czej Resocjalizacji nowa tożsamość, może stać się dla nich szansą innego życia. 
Dzięki niej ich nowe role życiowe wypełnią się akceptowaną kulturowo i oby-
czajowo treścią, a dotychczasowe ich publiczne prezentacje zastąpione zostaną 
autoprezentacjami budzącymi uznanie i życzliwość.
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Kazimierz Postulski

DECYZJA KURATORA W POSTĘPOWANIU
KARNYM WYKONAWCZYM

I

Od uchwalenia obowiązującej kodyfikacji karnej mija właśnie 15 lat. Tak, 
jak poprzednia kodyfikacja z 1969 r., ujmuje ona problematykę prawno-karną 
w trzech kodeksach. Ustawodawca ukształtował w ten sposób trzy odrębne, cho-
ciaż wykazujące wiele powiązań, dyscypliny składające się na prawo karne i zakre-
ślił ich przedmioty w ramach uregulowań zawartych w każdym z trzech kodeksów. 

Podkreśla się, że uchwalając wspomniane trzy kodeksy ustawodawca uznał, 
że problematyka wykonywania orzeczeń ma tak duże znaczenie, iż powinna być 
unormowana w sposób kompleksowy w odrębnym kodeksie1.

W obowiązującym Kodeksie karnym wykonawczym, inaczej niż w poprzednim 
z 1969 r. rozłożone zostały akcenty, gdy chodzi o zadania poszczególnych organów 
postępowania wykonawczego w procesie wykonywania kar i innych środków kar-
nej reakcji na czyn zabroniony. Po raz pierwszy do tych organów został zaliczony 
sądowy kurator zawodowy, wyposażony w istotne zadania w zakresie społecznej 
readaptacji skazanych (art. 2 pkt 6 k.k.w.). Zadania te z upływem czasu rosły.

Można by długo wymieniać nowe zadania, jakie nałożono na kuratorów 
zawodowych w tym 15-letnim okresie. Zadaniem tego opracowania jest zatrzy-
manie się nad jednym z nich, wymagającym nie tylko umiejętności oddziaływa-
nia na sprawcę i prognozowania społeczno-kryminologicznego, ale też dużej 
znajomości zasad stosowania prawa karnego wykonawczego. 

Chodzi o decyzje podejmowane przez kuratora zawodowego w postę-
powaniu wykonawczym. Przewidują je przepisy o wykonywaniu kary ograni-
czenia wolności (art. 57 § 1 i 4 k.k.w.), wykonywaniu kary pozbawienia wolności 
(art. 156 § 3 k.k.w.) oraz o wykonywaniu środków probacyjnych (art. 68 § 2a i 75 
§ 2a k.k. oraz 160 § 4 k.k.w.). Przewiduje je także w art. 21-22a ustawa o dozo-
rze elektronicznym2 oraz – o czym często zapominamy – przepisy o udzielaniu 
pomocy postpenitencjarnej.

1 A. Marek, Prawo karne, Warszawa 2000, s. 8.
2 Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym 
w systemie dozoru elektronicznego (Dz.U. z 2010 r., Nr 142, poz. 960 z późn. zm.).
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Mimo olbrzymiego znaczenia decyzji kuratora na przebieg postępowania 
wykonawczego, ustawodawca nieśmiało posługuje się tym pojęciem, zastępując 
je zwrotami „określa” (art. 57 § 1 k.k.w.), „zezwala” (art. 21 ustawy o dozorze 
elektronicznym) lub „udziela upomnienia” (art. 173 § 4 i 5 k.k.w. i in.), „udziela 
pomocy postpenitencjarnej” (art. 173 § 3 pkt 10 k.k.w.).

Wymienione decyzje, o których mowa nieco szczegółowiej będzie poniżej, 
są bez wątpienia decyzjami procesowymi w rozumieniu art. 7 § 1 k.k.w. Wynika 
to zarówno z istoty tych czynności, jak też ze wspomnianego, nieśmiałego, 
ale jednak posługiwania się tym pojęciem przez ustawodawcę (zob. art. 57 § 4 
k.k.w. oraz 21 i 22a ustawy o dozorze elektronicznym).

Uprawnienie kuratora zawodowego do wydawania decyzji wynika bezpośrednio 
z treści art. 7 § 1 k.k.w., który odwołuje się m.in. do art. 2 pkt 6 k.k.w., mówiącego 
o sądowym kuratorze zawodowym. Przepisy szczególne, wymienione wyżej, kon-
kretyzują to uprawnienie, wskazując w jakich sytuacjach ma się ono materializować. 

Aby w pełni uświadomić sobie znaczenie tego nowego zadania sądowych 
kuratorów zawodowych, przyjrzyjmy się krótko istocie decyzji podejmowanych 
w postępowaniu karnym wykonawczym.

II

Przez „decyzję” w rozumieniu art. 7 § 1 k.k.w. należy rozumieć każdy 
akt prawny o charakterze indywidualnym i konkretnym, rozstrzygający sprawę 
w całości lub w części, albo w inny sposób kończący sprawę. Jego forma praw-
na (i nazwa) nie ma znaczenia3.

Organy postępowania wykonawczego, do kompetencji których należy po-
dejmowanie decyzji, wymienia art. 7 § 1 k.k.w., odwołując się do treści art. 2 pkt 
3-6 i 10 k.k.w., w którym wymienione zostały te organy. Jak już powiedziano, 
jest wśród nich sądowy kurator zawodowy.

Przepisy zazwyczaj posługują się pojęciem „decyzja” wtedy, gdy w tej formie 
ma być podjęta konkretna czynność organu wykonującego orzeczenie, ale można 
też spotkać takie zwroty, jak „zarządzenie” „zezwolenie”, „zgoda”, „przyznanie”, 
„udzielenie”, czy tak jak w przypadku czynności kuratora: „określenie”, „udzie-
lenie”, „upomnienie”. Wobec tego należy zawsze ustalać, czy dany akt organu 
postępowania wykonawczego ma znamiona aktu indywidualnego i konkretnego, 
odnoszącego się do zindywidualizowanego sprawcy i wpływa bezpośrednio na 
jego status w postępowaniu wykonawczym, wręcz kreuje ten status.

Użycie tej czy innej nazwy nie ma znaczenia dla charakteru prawnego dane-
go aktu jako decyzji, a więc aktu rozstrzygającego merytorycznie indywidualną 
sprawę skazanego4. 

3 Zob. m.in.: Z. Hołda, [w:] Z. Hołda, K. Postulski, Kodeks Karny wykonawczy, komentarz, Gdańsk 2007, 
s. 82; T. Kalisz, Skarga na decyzje organów wykonawczych. Tryb skargowy z art. 7 k.k.w., Nowa Kodyfikacja 
Prawa Karnego, t. VII, Wrocław, s. 154.
4 Zob. m.in. S. Lelental, Kodeks karny wykonawczy, komentarz, Warszawa 2010, s. 99; K. Postulski, Zakres 
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„Decyzjami” w rozumieniu art. 7 § 1 k.k.w. nie są dyspozycje o charakterze 
ogólnym, jak też działania faktyczne organów postępowania wykonawczego. 
Mogą one być przedmiotem wniosków, skarg i próśb wnoszonych do organów 
wykonujących orzeczenia w trybie administracyjnym (art. 6 § 2 k.k.w.).

Tak rozumiejąc istotę decyzji, bez wątpienia należy zaliczyć do nich czynno-
ści sądowego kuratora zawodowego, które wynikają z powołanych wyżej prze-
pisów, a których analiza nastąpi w dalszej części opracowania.

Rangę decyzji, jakie podejmują organy postępowania wykonawczego, wy-
mienione w art. 7 § 1 k.k.w., a więc i sądowy kurator zawodowy w przywołanych 
wyżej przypadkach, ale i konieczność zachowania określonych wymogów przy 
jej podejmowaniu, podnosi fakt, że przysługuje na nią skarga, ale tylko skazane-
mu, do właściwego sądu. 

Unormowana w art. 7 k.k.w. instytucja skargi jest realizacją zasady sądowej 
kontroli pozasądowych organów postępowania wykonawczego. Mechanizm 
kontroli ustanowiony w tym przepisie jest wynikiem znacznego rozbudowania 
kompetencji o charakterze decyzyjnym organów mających niejednokrotnie cha-
rakter administracyjny. W tej sytuacji niezwykle ważne jest wyposażenie skaza-
nego w prawo weryfikowania decyzji tych organów przez sąd5. 

W art. 7 § 3 k.k.w. wskazane zostały minimalne wymogi formalne, jakim 
powinien odpowiadać tryb wydawania decyzji. Są nimi łącznie:

a) decyzja musi zawierać rozstrzygnięcie konkretnej sprawy, której dotyczy, 
wraz z uzasadnieniem;

b) obowiązkowe jest ogłoszenie lub doręczenie decyzji skazanemu;
c) skazany musi być pouczony o prawie, terminie i sposobie wniesienia skargi.

Z treści art. 7 k.k.w. nie wynika wprost, że decyzja musi mieć formę pisemną. 
Trudno sobie jednak wyobrazić możliwość skontrolowania w trybie skargowym 
zgodności z prawem decyzji wydanej w innej formie, a zwłaszcza motywów, 
którymi kierował się organ decydujący.

III

Zmiany wprowadzone w Kodeksie karnym wykonawczym z dniem 1 stycznia 
2012 r., dotyczące udzielania pomocy postpenitencjarnej6 są przyczynkiem 
do tego, aby zwrócić uwagę na czynność sądowego kuratora zawodowego, któ-
rą podejmuje od dawna, wymagającą formy decyzji. Oznacza to, że musi ona 
odpowiadać wymogom art. 7 § 3 k.k.w. Chodzi o decyzję w przedmiocie udzie-

orzekania sądu w postępowaniu karnym wykonawczym, Nowa Kodyfikacja Karna, z. 10, Warszawa 1998, 
s. 38; T. Kalisz, Skarga na decyzje organów wykonawczych…, op. cit., s. 155, a także wyrok SN z dnia 18 
października 1985 r., II CR 320/85, OSNCP 1986, z. 10, poz. 158.
5 Na ten temat zob. T. Kalisz, Zasady prawa karnego wykonawczego, Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 
Wrocław, t. XVII, s. 332.
6 Art. 2 ustawy z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks karny 
wykonawczy oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 40, poz. 227 z późn. zm.).
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lania pomocy postpenitencjarnej. Są podstawy do wyrażenia wątpliwości, czy 
w dotychczasowej praktyce udzielania przez kuratorów pomocy postpeniten-
cjarnej zawsze były przestrzegane wymogi z tym związane.

Jak wiadomo pomoc postpenitencjarna jest jedną z form pomocy społecz-
nej udzielanej skazanym, członkom ich rodzin oraz pokrzywdzonym. Z dniem 
1 stycznia 2012 r. obowiązują nowe zasady udzielania tej pomocy oraz groma-
dzenia środków, z których jest przyznawana. Przede wszystkim wprowadzona 
została do porządku prawnego nowa instytucja: Fundusz Pomocy Pokrzyw-
dzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, którego dysponentem jest Minister 
Sprawiedliwości. Jest on funduszem celowym w rozumieniu ustawy o finansach 
publicznych. Zastąpił on istniejący dotąd Fundusz Pomocy Postpenitencjar-
nej. W związku z przekazywaniem części wynagrodzenia skazanych na Fundusz 
Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów 
Pracy niezbędne stało się zmniejszenie do 10% odpisu przewidzianego w art. 
43 § 3 pkt 1 k.k.w. na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpe-
nitencjarnej, który dotąd wynosił 20% (zob. art. 124 k.k.w.).

 Trzeba jednak zaznaczyć, że z dniem 1 stycznia 2012 r. wzrosła podstawa, 
z której powstaje Fundusz. Wskutek nowelizacji art. 42 § 3, 47 § 1, 49 § 1 i 2 
i 57a § 2 k.k. oraz skreślenia art. 49a k.k. wyeliminowany został dotychczasowy 
system orzekania nawiązek i świadczeń pieniężnych na rzecz podmiotów okre-
ślonych dotąd w wymienionych przepisach, a jedynym ich beneficjentem stał 
się Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Ma to 
na celu zwiększenie efektywności i skuteczności pomocy udzielanej ofiarom 
przestępstw. 

Zgodnie z art. 43 § 7 k.k.w. przychodami Funduszu są środki pieniężne po-
chodzące z:

1.  orzeczonych przez sądy nawiązek oraz świadczeń pieniężnych;
2. potrąceń w wysokości 10% wynagrodzenia przysługującego za pracę 

skazanych zatrudnionych w formach określonych w art. 121 § 2 k.k.w.;
3. wykonania kar dyscyplinarnych, o których mowa w art. 143 § 1 pkt 7 

k.k.w.;
4. spadków, zapisów i darowizn;
5. dotacji, zbiórek i innych źródeł.

Na udzielanie pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z za-
kładów karnych i aresztów śledczych oraz członkom ich rodzin przeznacza się 
Środki Funduszu, pochodzące ze źródeł wymienionych pkt 2-5, a więc z wyłą-
czeniem orzeczonych przez sądy nawiązek oraz świadczeń pieniężnych.

 Formy udzielania pomocy postpenitencjarnej określa szczegółowo § 14 roz-
porządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie 
Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej7. 

7 Dz.U. poz. 49.
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Znajomość treści tego przepisu jest obowiązkiem sądowego kuratora zawo-
dowego, bo to właśnie on jest organem udzielającym pomocy postpenitencjar-
nej osobom zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz człon-
kom ich rodzin. Stanowi o tym art. 43 § 8 ust. 2 k.k.w. Także stosownie do treści 
art. 173 § 2 pkt 10 k.k.w. udzielanie pomocy postpenitencjarnej jest jednym 
z zadań sądowych kuratorów zawodowych. 

Powołane wyżej rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości określa w § 15 
tryb postępowania, którego efektem jest podjęcie decyzji w przedmiocie udzie-
lenia pomocy postpenitencjarnej. Stanowi on, że pomocy udziela się na wnio-
sek lub z urzędu. Z wnioskiem o udzielenie pomocy może wystąpić osoba 
uprawniona do jej uzyskania, a także prokurator, obrońca lub pełnomocnik 
oraz przedstawiciel skazanego, ustanowiony na podstawie art. 42 § 1 k.k.w. 

Wniosek powinien zawierać uzasadnienie odnoszące się do zakresu i celu 
(przeznaczenia) pomocy, która jest jego przedmiotem. Do wniosku załącza się 
dokumenty potwierdzające okoliczności wskazane we wniosku. Osoby zwol-
nione z zakładów karnych lub aresztów śledczych przedstawiają także doku-
ment zwolnienia. W razie potrzeby, w szczególności gdy wniosek nie zawiera 
dostatecznego uzasadnienia lub nie odpowiada określonym wyżej warunkom, 
kurator ma obowiązek zażądać uzupełnienia wniosku lub dokumentacji. Do 
czasu uzupełnienia wniosku lub dokumentacji nie podlega on rozpoznaniu.

Przyznanie przez kuratora pomocy lub odmowa jej przyznania jest decyzją 
w rozumieniu art. 7 § 1 k.k.w., podlegającą kontroli właściwego sądu. Dlatego 
musi ona odpowiadać wymogom art. 7 § 3 k.k.w., ale tylko wówczas, gdy decy-
zję w przedmiocie pomocy postpenitencjarnej podejmuje on w wyniku wnio-
sku skazanego (także jego obrońcy), a mocą tej decyzji odmawia przyznania 
pomocy lub wniosek uwzględnia tylko częściowo. Tylko w tych przypadkach 
skazany ma gravamen do wniesienia skargi i tylko jemu (oraz jego obrońcy) przy-
sługuje prawo do jej wniesienia. Wobec braku podstawy prawnej należy przyjąć, 
że skarga nie przysługuje członkom rodziny skazanego ani ich pełnomocni-
kom, a także nie przysługuje ona prokuratorowi, który nie jest uczestnikiem 
postępowania skargowego.

Skarga może okazać się skuteczna, jeżeli decyzja jest sprzeczna z prawem. 
Pod tym pojęciem należy rozumieć przyznanie pomocy na cele inne, niż okre-
ślone w § 14 powołanego rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości, bez zacho-
wania warunków, które poprzedzają jej wydanie (§ 15 rozporządzenia) lub bez 
uwzględnienia wymogu udzielania świadczeń w ramach pomocy przez okres 
niezbędny dla zrealizowania celów tej pomocy (§ 16 ust. 1 rozporządzenia). 
Za sprzeczną z prawem może być też uznana decyzja wydana bez spełnienia 
wymogów formalnych przewidzianych w art. 7 § 3 k.k.w., o których była wyżej 
mowa.
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IV

Wśród zmian w prawie karnym wykonawczym, które wprowadzają wymóg 
podejmowania przez kuratora decyzji są te, które dotyczą nowych zasad wyko-
nywania kary ograniczenia wolności i obowiązują od dnia 8 czerwca 2010 r.8.

Zmieniony Kodeks karny wykonawczy nakłada na sądowego kuratora za-
wodowego bardzo szeroki zakres zadań w procesie wykonywania kary ograni-
czenia wolności. Te zadania określa art. 55 § 2 k.k.w. ogólnie, jako czynności 
związane z organizowaniem i kontrolowaniem wykonywania kary ograniczenia 
wolności oraz obowiązków nałożonych na skazanego odbywającego tę karę. 
Zostały one rozwinięte w innych przepisach Kodeksu karnego wykonawczego 
oraz w przepisach wykonawczych. Takie unormowanie eksponuje pozycję są-
dowego kuratora zawodowego jako organu wykonującego większość czynności 
postępowania wykonawczego w zakresie kary ograniczenia wolności, sprowa-
dzając czynności zastrzeżone dla sądu do niezbędnego minimum9. 

Jednym z tych nowych zadań sądowego kuratora zawodowego jest kierowa-
nie do wykonania wyroku skazującego na karę ograniczenia wolności (art. 57 
k.k.w.). W ramach czynności z tym związanych znajdujemy czynność w postaci 
decyzji, w takiej jej rozumieniu, jakie zostało wyżej omówione.

Po otrzymaniu z sądu odpisu orzeczenia, które obowiązkowo musi być za-
opatrzone wzmianką o wykonalności (zob. art. 11 § 2 k.k.w.), kurator w terminie 
instrukcyjnym 7 dni liczonym od doręczenia mu orzeczenia, wzywa skazanego.

W wypadku, gdy skazany stawi się na wezwanie kuratora, pierwszą jego czyn-
nością jest pouczenie skazanego o prawach i obowiązkach oraz konsekwen-
cjach wynikających z uchylania się od odbywania kary. Pouczenie skazanego 
powinno być udokumentowane i potwierdzone jego podpisem. Tylko w takim 
przypadku można mu skutecznie zarzucić, że uchyla się od odbycia kary.

 Po dopełnieniu opisanych obowiązków kurator wydaje decyzję określającą 
rodzaj, miejsce i termin rozpoczęcia pracy. Trzeba mocno zaakcentować, że 
określenie miejsca, rodzaju i terminu rozpoczęcia pracy jest decyzją w rozu-
mieniu art. 7 k.k.w., podlegającą kontroli sądu. Dlatego musi ona odpowiadać 
wymienionym już wymogom określonym w art. 7 § 3 k.k.w. 

Jeżeli skazany, prawidłowo zawiadomiony o terminie stawiennictwa, nie 
stawi się i nie usprawiedliwi go, kurator podejmuje czynności przewidziane 
w art. 57 § 2 k.k.w., a więc kieruje do sądu wniosek o orzeczenie kary zastępczej.

Jednoznaczne brzmienie art. 57 § 1 k.k.w. („kurator wzywa”) nie pozostawia 
wątpliwości, że jest to podstawowy sposób nawiązania pierwszego kontaktu 
pomiędzy kuratorem i skazanym po uprawomocnieniu się wyroku. Kurator nie 

8 Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks postępowania 
karnego, ustawy – Kodeks karny wykonawczy, ustawy – Kodeks karny skarbowy oraz niektórych 
innych ustaw (Dz.U. Nr 206, poz. 1589 z późn. zm.).
9 Obszernie na ten temat zob. K. Postulski, Zmiany w wykonywaniu kary ograniczenia wolności, „Probacja” 
2011, nr III, s. 118.
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ma obowiązku ani nawet potrzeby nawiązywania takiego kontaktu poprzez uda-
wanie się do miejsca stałego pobytu skazanego. W razie konieczności wezwanie 
należy ponowić. 

Określenie przez kuratora rodzaju, miejsca i terminu rozpoczęcia pracy 
może nastąpić tylko po wysłuchaniu skazanego. Nie może to nastąpić, jeżeli 
skazany nie stawi się na wezwanie kuratora, bez względu na to, czy było to nie-
stawiennictwo usprawiedliwione, czy nieusprawiedliwione.

Z uwagi na resocjalizacyjny cel wykonywania kary ograniczenia wolności 
(art. 53 § 1 k.k.w.) kurator powinien, w miarę możliwości, uwzględnić stanowi-
sko skazanego w sprawie rodzaju, miejsca i terminu rozpoczęcia pracy.

Określając miejsce wykonywania obowiązku pracy kurator musi mieć na 
uwadze, aby znajdowało się ono w miejscowości, będącej miejscem stałego po-
bytu skazanego, albo w niewielkiej odległości od tego miejsca (art. 54 k.k.w.). 
Miejsce stałego pobytu skazanego należy rozumieć jako stan faktyczny stosun-
kowo łatwy do ustalenia.

„Niewielką odległość” należy traktować jako pojęcie ocenne. Dokonując 
stosownej oceny, sądowy kurator zawodowy powinien każdorazowo uwzględ-
niać konkretne warunki drogowe, komunikacyjne, możliwości (czasowe, zdro-
wotne) skazanego itp. Chodzi szczególnie o to, aby wykonywanie obowiązku 
pracy nie stwarzało dla skazanego dodatkowej dolegliwości i kosztów ponad te, 
które są związane bezpośrednio z karą ograniczenia wolności, a więc należą do 
jej istoty10. 

Przewidziana w art. 54 k.k.w. możliwość wykonywania kary „w niewielkiej 
odległości” od miejsca stałego pobytu skazanego nie jest obwarowana żadnymi 
ścisłymi ograniczeniami. Jest ona najczęściej wynikiem braku faktycznej moż-
liwości skierowania skazanego do nieodpłatnej pracy w miejscu jego pobytu. 

Odstępstwo od zasady, że kara ograniczenia wolności powinna być wyko-
nywana w miejscu stałego pobytu skazanego lub niewielkiej odległości od tego 
miejsca, jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy przemawiają za tym „ważne wzglę-
dy”. Posługując się tym pojęciem, Kodeks karny wykonawczy nie definiuje go.

Określenie przez kuratora, że praca ma być wykonywana w odległości więk-
szej niż niewielka może mieć miejsce w sytuacjach wyjątkowych, w związku 
z czym pojęcie ważnych względów nie może podlegać wykładni rozszerzającej. 

Ważne względy zachodzić będą nie tylko wtedy, gdy skazany z uzasadnio-
nych powodów będzie wolał wykonywać pracę w odległości większej niż „nie-
wielka” od stałego miejsca pobytu lub zatrudnienia, ale także, gdy popełnił on 
w miejscowości położonej w tej „większej odległości” od miejsca stałego poby-
tu przestępstwo, które jest dotkliwie odczuwalne przez tamtejszą społeczność 
lokalną i wysoce pożądane jest, by pracą na rzecz tej społeczności wynagrodził 
on wyrządzoną jej szkodę. Ważne względy nie zachodzą natomiast wówczas, 

10 Szerzej na ten temat zob. K. Postulski, [w:] Z. Hołda, K. Postulski, Kodeks karny wykonawczy…, 
op. cit., s. 271 i n.
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gdy brak jest odpowiedniej dla skazanego pracy w miejscu jego stałego pobytu 
lub w niewielkiej odległości od tego miejsca. W takiej sytuacji kurator powinien 
wybrać pracę najbardziej zbliżoną do odpowiedniej, która może być wykony-
wana we wskazanych miejscach11. 

Przy określaniu terminu rozpoczęcia pracy kurator musi uwzględnić regułę 
zawartą w art. 9 § 1 k.k.w., w myśl której powinno to nastąpić bezzwłocznie, 
czyli bez zbędnej zwłoki. Należy przyjąć termin 14-dniowy, jako uściślający po-
jęcie „bezzwłoczności” z możliwością niewielkich odstępstw od tego terminu, 
jeśli są uzasadnione okolicznościami konkretnego przypadku. W żadnym razie 
termin ten nie może być odległy, przekraczający – na przykład – miesiąc od 
dnia rozmowy ze skazanym. Byłoby to faktycznym odroczeniem rozpoczęcia 
wykonywania kary, a do tego uprawniony jest tylko sąd (art. 62 k.k.w.).

Kurator ma prawo zmienić swoją prawomocną decyzję określającą rodzaj, 
miejsce lub termin rozpoczęcia wykonywania pracy, ale jedynie w „szczególnie 
uzasadnionych wypadkach” (art. 57 § 4 k.k.w.). Określenie to wskazuje na wy-
jątkowość możliwości zadecydowania o takiej zmianie. 

Z brzmienia art. 57 § 4 k.k.w. jednoznacznie wynika, że zmiana rodzaju, 
miejsca lub terminu rozpoczęcia wykonywania pracy następuje na podstawie 
decyzji sądowego kuratora zawodowego.

Zmiana miejsca wykonywania pracy nie może wynikać ze zmiany miejsca 
stałego pobytu skazanego, dokonanej przez niego bez zgody sądu. W myśl 
art. 34 § 2 pkt 1 k.k. w czasie odbywania kary ograniczenia wolności skazany 
nie może bez zgody sądu zmieniać miejsca stałego pobytu. Zgoda sądu musi 
mieć formę postanowienia. Jeżeli po uzyskaniu zgody miejsce stałego pobytu 
skazanego będzie położone na obszarze właściwości innego sądu rejonowego, 
akta sprawy należy przekazać sądowemu kuratorowi zawodowemu tego sądu.

 Zmiana terminu rozpoczęcia wykonywania pracy, a więc z reguły wyznacze-
nie późniejszego terminu, nie może mieć miejsca na okres zbyt odległy tak, aby 
nie była de facto odroczeniem wykonania kary, o którym – jak już powiedziano 
– może postanowić tylko sąd. 

Wykładnia językowa art. 57 § 4 k.k.w., w szczególności użyty w nim zwrot 
„może” daje podstawę do przyjęcia, że decyzja kuratora może być pozytywna, 
podjęta z urzędu lub na wniosek skazanego, a także negatywna, a więc nie-
uwzględniająca wniosku skazanego. 

Decyzje sądowego kuratora zawodowego, podejmowane w związku z wyko-
nywaniem kary ograniczenia wolności, podlegają zaskarżeniu do sądu określo-
nego w art. 55 § 1 k.k.w. przez skazanego, jeżeli ma w tym interes prawny, ale 
na ich skuteczność może liczyć tylko w razie sprzeczności decyzji z prawem. 
Konieczne jest więc przestrzeganie przez kuratora, określającego rodzaj, miej-
sce lub termin rozpoczęcia wykonywania pracy, omówionych wyżej zasad po-
stępowania i przesłanek, którymi ma się posługiwać.

11 R. Giętkowski, Zamiana grzywny na pracę społecznie użyteczną, „Państwo i Prawo” 2004, nr 5, s. 88.
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V

Od dnia 1 stycznia 2012 r., w wyniku nowelizacji Kodeksu karnego i Kodeksu 
karnego wykonawczego, wprowadzonej mocą ustawy z dnia 16 września 2011 r.12, 
sądowy kurator zawodowy wyposażony został w atrybut w postaci podejmowania 
decyzji upominających skazanego, poprzedzających ewentualne decyzje sądu. 
Chodzi o decyzje w przedmiocie odwołania odroczenia lub przerwy w wykonaniu 
kary pozbawienia wolności, odwołanie warunkowego zwolnienia, podjęcia postę-
powania warunkowo umorzonego oraz zarządzenia wykonania kary warunkowo 
zawieszonej. 

Podstawowy w tym zakresie art. 173 § 4 k.k.w. upoważnia sądowego kurato-
ra zawodowego do udzielania skazanemu lub sprawcy pisemnego upomnienia. 
Możliwość udzielenia pisemnego upomnienia stanowi istotne novum, gdy chodzi 
o zadania kuratora w zakresie wykonywania środków probacji, dające mu ważne 
narzędzie dyscyplinujące skazanego (sprawcę) do przestrzegania porządku praw-
nego, w szczególności do wykonywania w okresie próby ciążących na nim obo-
wiązków, w tym związanych z ewentualnym oddaniem pod dozór. Stwarza też mu 
szansę na poprawę zachowania, bez konieczności podejmowania przez sąd odpo-
wiednich czynności i decyzji skutkujących pozbawieniem wolności lub podjęciem 
postępowania warunkowo umorzonego.

Udzielając upomnienia kurator odstępuje od złożenia wniosku o odwołanie 
odroczenia lub przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności, o odwołanie 
warunkowego zwolnienia, o podjęcie postępowania warunkowo umorzonego albo 
o zarządzenie wykonania kary warunkowo zawieszonej. Może tak postąpić, jeżeli 
w jego ocenie przemawiają za tym rodzaj i stopień naruszenia porządku prawne-
go uzasadniające przekonanie, że pomimo odstąpienia od złożenia wniosku, cele 
środka związanego z poddaniem skazanego lub sprawcy próbie zostaną osiągnięte. 

Upomnienie sądowego kuratora zawodowego jest ingerencją w prawa i wolno-
ści obywatelskie zarówno z uwagi na jego istotę, jak też możliwe dalsze konsekwen-
cje takiej decyzji. Z tego powodu musi ona podlegać kontroli sądu, co wymaga, aby 
upomnienie miało formę decyzji w rozumieniu art. 7 § 1 k.k.w., podlegającej kon-
troli właściwego sądu w przypadku wniesienia skargi przez skazanego (sprawcę).

Treść upomnienia i zasady dalszego postępowania muszą być zgodne z, wymie-
nionymi już, wymogami zawartymi w art. 7 § 3 i 4 k.k.w. i 173 § 4 k.k.w. Tak więc 
wymagana jest forma pisemna decyzji o upomnieniu, a jej treścią jest wskazanie 
rodzaju naruszenia oraz informacja o skutkach niezastosowania się do upomnie-
nia. Decyzja musi zawierać uzasadnienie.

Odpis upomnienia kurator niezwłocznie przekazuje sądowi. W takim przy-
padku sąd wstrzymuje się z orzeczeniem odwołania udzielonego odroczenia 
lub przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności, odwołania warunkowe-

12 Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych 
innych ustaw (Dz.U. Nr 240, poz.1431).
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go przedterminowego zwolnienia, podjęcia postępowania warunkowo umorzo-
nego lub zarządzenia wykonania kary warunkowo zawieszonej. Jeżeli jednak po 
udzieleniu skazanemu (sprawcy) pisemnego upomnienia zaistnieją okoliczności 
wskazane w przepisach, o których mowa w art. 173 § 3 k.k.w., a więc – mówiąc 
w uproszczeniu – skazany (sprawca) nadal narusza rażąco porządek prawny, 
sądowy kurator zawodowy składa do sądu odpowiedni wniosek (art. 173 § 5 
k.k.w.) – decyzja sądu ma wówczas charakter obligatoryjny. 

Ponieważ zasady i przesłanki udzielania przez kuratora pisemnego upo-
mnienia są nieco inaczej określone w każdym z czterech przepisów, które je 
przewidują, należy – chociaż w skrócie – zwrócić odrębnie uwagę na każdy 
z przypadków, w których może ono być udzielone.

VI

W myśl art. 156 § 3 k.k.w. właściwy sąd odwołuje odroczenie lub przerwę 
w wykonaniu kary pozbawienia wolności, jeżeli okoliczności, uzasadniające 
odwołanie odroczenia lub przerwy, zaistnieją po udzieleniu skazanemu pisem-
nego upomnienia przez sądowego kuratora zawodowego, chyba że przemawia-
ją przeciwko temu szczególne względy. Sens powołanego przepisu sprowadza 
się do tego, że kurator musi dokonać wyboru, czy złożyć wniosek o odwołanie 
odroczenia albo przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności, czy też po-
przestać na udzieleniu skazanemu upomnienia. Jeżeli zdecyduje się na to dru-
gie rozwiązanie, wówczas negatywne zachowanie skazanego sprzed udzielenia 
upomnienia puszcza się niejako w niepamięć, a o dalszym jego losie, decyduje 
zachowanie po udzieleniu upomnienia. 

Zaistnienie, po dacie udzielenia upomnienia, przesłanek do odwołania 
udzielonego odroczenia lub przerwy powoduje, że sąd ma obowiązek orzec 
o takim odwołaniu, chyba że przemawiają przeciwko temu szczególne względy. 

Należy przypomnieć, że przesłankami odwołania odroczenia lub przerwy 
w wykonaniu kary pozbawienia wolności, mogą być alternatywnie:

1. ustanie przyczyny, dla której zostało udzielone;
2. niekorzystanie z odroczenia lub przerwy w celu, w jakim zostało udzielone;
3. rażące naruszanie porządku prawnego;
4. niewykonywanie obowiązków nałożonych przez sąd w związku z udzie-

lonym odroczeniem lub przerwą.

Analiza wymienionych przesłanek prowadzi do wniosku, że udzielenie upo-
mnienia jest bezprzedmiotowe w przypadku, gdy ustały przyczyny, dla której 
zostało udzielone odroczenie lub przerwa.

Przed podjęciem decyzji o upomnieniu skazanego, sądowy kurator musi 
ustalić, czy istnieją ku temu podstawy. Przedmiotem ustaleń jest przede wszyst-
kim zaistnienie w zachowaniu skazanego wymienionych przesłanek do odwo-
łania odroczenia lub przerwy w wykonaniu kary, a jeśli one istnieją, kurator 
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ma obowiązek ocenić, czy udzielenie skazanemu pisemnego upomnienia będzie 
wystarczające, aby podporządkował się on wymogom pozostawania na wol-
ności, a więc, aby wykorzystywał odroczenie albo przerwę zgodnie z celem jej 
udzielenia, przestrzegał porządku prawnego oraz wykonywał obowiązki nało-
żone przez sąd w związku z udzielonym odroczeniem lub przerwą. 

Decyzja kuratora o pisemnym upomnieniu musi określać przyczyny, dla któ-
rych została podjęta, a więc rodzaj naruszeń zasad korzystania z odroczenia lub 
przerwy oraz odpowiadać innym wymogom, wskazanym uprzednio, określo-
nym w art. 7 § 3 i 173 § 4 k.k.w.

VII

Kolejny przepis, dotyczący upomnienia udzielanego przez kuratora, to 
art. 160 § 4 k.k.w. Przewiduje on, że sąd odwołuje (a więc obligatoryjnie) 
warunkowe zwolnienie skazanego, jeżeli po udzieleniu skazanemu pisemnego 
upomnienia przez sądowego kuratora zawodowego, zaistnieje jedna z okolicz-
ności, o których mowa w art. 160 § 1 pkt 2-4 k.k.w., a więc warunkowo zwol-
niony:

1. uchyla się od wykonania obowiązków, o których mowa w art. 159 § 2 k.k.w.;
2. uchyla się od dozoru, wykonania nałożonych obowiązków lub orzeczo-

nych środków karnych;
3. w okresie próby rażąco naruszył porządek prawny, w szczególności po-

pełnił inne przestępstwo niż określone w art. 160 § 1 pkt 1 k.k.w. lub została 
orzeczona inna kara niż określona w tym przepisie.

Pisemne upomnienie skazanego jest bez wątpienia, z uwagi na jego znacze-
nie, decyzją w rozumieniu art. 7 § 1 k.k.w., którą podejmuje sądowy kurator 
zawodowy, odstępując od złożenia wniosku o odwołanie warunkowego zwol-
nienia. Kurator ma takie prawo, jeżeli w jego ocenie przemawiają za tym ro-
dzaj i stopień naruszenia przez skazanego obowiązujących go zasad korzystania 
z warunkowego zwolnienia, uzasadniające przekonanie, że pomimo odstąpienia 
od złożenia wniosku, cele związane z poddaniem skazanego próbie zostaną 
osiągnięte. 

Jeżeli kurator nie zdecyduje się na udzielenie skazanemu upomnienia, odwo-
łanie warunkowego zwolnienia jest w zasadzie obligatoryjne. Sąd może odstą-
pić od odwołania warunkowego zwolnienia w takiej sytuacji tylko wówczas, gdy 
przemawiają za tym szczególne względy.

Możliwość udzielania upomnień skazanemu nie istnieje, jeżeli zwolniony: 
1. w okresie próby popełnił przestępstwo umyślne, za które orzeczono pra-

womocnie karę pozbawienia wolności (art. 160 § 1 pkt 1 k.k.w.) lub
2. skazany za przestępstwo popełnione z użyciem przemocy lub groźby 

bezprawnej wobec osoby najbliższej lub innej osoby małoletniej zamieszku-
jącej wspólnie ze sprawcą, w okresie próby rażąco narusza porządek prawny, 
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ponownie używając przemocy lub groźby bezprawnej wobec osoby najbliższej 
lub innej osoby małoletniej zamieszkującej wspólnie ze sprawcą (art. 160 § 2 
k.k.w.).

Odwołanie warunkowego zwolnienia jest w tych przypadkach bezwzględnie 
obligatoryjne, a więc w razie ich zaistnienia sąd nie będzie mógł odstąpić od 
odwołania warunkowego zwolnienia. Pewne odstępstwo od tej zasady może 
mieć miejsce, gdy chodzi o odwołanie warunkowego zwolnienia z przyczyny 
wskazanej w art. 160 § 2 k.k.w.

Przepis ten wprowadzony został do Kodeksu karnego wykonawczego 
w 2010 r. jako art. 160 § 1 a13, od 1 stycznia 2012 r. oznaczony jest jako art. 160 
§ 2 k.k.w. Jest to więc przepis nowy, dlatego należy poświęcić mu nieco uwagi.

W myśl art. 160 § 2 k.k.w. przesłanką obligatoryjnego odwołania warunko-
wego zwolnienia jest rażące naruszanie porządku prawnego w okresie próby, 
polegające na ponownym używaniu przez warunkowo zwolnionego przemocy 
lub groźby bezprawnej wobec osoby najbliższej lub innej osoby małoletniej 
zamieszkujących wspólnie ze sprawcą, skazanym uprzednio za takie samo prze-
stępstwo. W tym przypadku obligatoryjność odwołania warunkowego zwol-
nienia ma charakter względny. Powstaje ona, gdy zaistnieją łącznie następujące 
przesłanki, a więc zostanie ustalone, że warunkowo zwolniony:

1. był uprzednio, w sprawie, w której uzyskał warunkowe zwolnienie, skazany 
za przestępstwo popełnione z użyciem przemocy lub groźby bezprawnej wobec 
osoby najbliższej lub innej osoby małoletniej zamieszkujących wspólnie ze sprawcą;

2. w okresie próby ponownie używa przemocy lub groźby bezprawnej wo-
bec osoby najbliższej lub innej osoby małoletniej zamieszkujących wspólnie;

3. wymienione zachowanie zostało ocenione jako rażące naruszanie po-
rządku prawnego.

Mówiąc o „ponownym użyciu przemocy lub groźby bezprawnej”, ustawo-
dawca przyjmuje jako kryterium podobieństwa m.in. sposób działania. Nie od-
wołuje się więc do znamion przestępstw w wymienionej postaci, ale do ustaleń 
faktycznych, określających konkretny sposób działania sprawcy. Przy ocenie, 
czy ma miejsce ponowne użycie przemocy lub groźby bezprawnej nie ma zna-
czenia kwestia, czy zachowania sprawcy stanowią znamiona zrealizowanych 
czynów zabronionych, czy też pozostają poza zakresem tych znamion14. Użycie 
alternatywy łącznej „lub” oznacza, że użycie przemocy i groźby bezprawnej 
może, ale nie musi występować łącznie. Z treści komentowanego przepisu nie 
wynika konieczność, aby ponowne użycie przemocy lub groźby bezprawnej 
miało miejsce wobec tej samej osoby najbliższej, czy też tego samego 
małoletniego, muszą to być jednak osoby zamieszkujące wspólnie ze sprawcą.

13 Art. 7 ustawy z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 125, poz. 842).
14 Por. m.in. postanowienie SN z dnia 11 maja 2006 r., V KK 442/05, LEX nr 186972.
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W razie zaistnienia tak rozumianej przesłanki odwołania warunkowego 
zwolnienia sądowy kurator nie może poprzedzić złożenia wniosku o jego od-
wołanie upomnieniem skazanego.

Odwołanie warunkowego zwolnienia następuje z przyczyn wymienionych 
w art. 160 § 1 i 2 k.k.w., jeżeli zaistnieją one w okresie próby. Tylko te przyczy-
ny mogą być przesłanką odwołania warunkowego zwolnienia oraz – ale tylko 
w przypadkach określonych w art. 160 § 1 pkt 2-4 k.k.w. – decyzji o udzieleniu 
upomnienia. Okres próby rozpoczyna się z chwilą warunkowego zwolnienia. 
Przez chwilę warunkowego zwolnienia należy rozumieć dzień, w którym posta-
nowienie o warunkowym zwolnieniu stało się wykonalne (zob. art. 9 § 3 oraz 
154 § 1 w zw. z 162 § 2 k.k.w.). Nie ma przy tym znaczenia data faktycznego 
zwolnienia skazanego z zakładu karnego. Nie jest słuszne odmienne stanowi-
sko Sądu Najwyższego, iż chwilą warunkowego zwolnienia jest dzień faktyczne-
go zwolnienia skazanego z zakładu karnego15. Spotkało się ono z jednoznaczną 
krytyką16 podkreślającą, że o chwili warunkowego zwolnienia może decydo-
wać wyłącznie sąd, nie zaś administracja sądowa, więzienna lub poczta, których 
opieszałość może opóźnić faktyczne zwolnienie skazanego z zakładu karnego 
w stosunku do chwili, gdy postanowienie sądu stało się wykonalne.

Decyzja o udzieleniu skazanemu upomnienia jest bez wątpienia decyzją 
trudną. Kurator musi bowiem nie tylko prognozować, czy mimo nieodwołania 
warunkowego zwolnienia i poprzestaniu na udzieleniu upomnienia, jest szansa 
na to, że skazany będzie w dalszym okresie próby przestrzegał porządku praw-
nego, a więc osiągnięte zostaną cele związane z okresem próby, ale też musi 
ustalić i ocenić, czy zaistniały fakty mogące stanowić przesłankę odwołania wa-
runkowego zwolnienia. 

W ramach tej oceny kurator musi dojść do wniosku, czy mamy do czynie-
nia z „uchylaniem się” skazanego od wykonania obowiązków, o których mowa 
w art. 159 § 2 k.k.w., od dozoru, wykonania obowiązków nałożonych przez 
sąd lub orzeczonych środków karnych albo inną formą „rażącego naruszenia 
porządku prawnego”. 

Musi zatem przede wszystkim znać i rozumieć znaczenie tych pojęć. Jest to 
materia niezwykle skomplikowana prawnie i trudna do oceny. Dokonajmy więc 
krótkiego omówienia tych pojęć, którymi posługuje się Kodeks karny wyko-
nawczy, jako przesłankami fakultatywnego odwołania warunkowego zwolnie-
nia, a więc także przesłankami udzielenia skazanemu upomnienia przez sądo-
wego kuratora zawodowego. 

Obowiązki, o których mówi art. 160 § 1 k.k.w. w pkt 2, to obowiązki wy-
mienione w art. 159 § 2 k.k.w., ciążące na skazanym z mocy ustawy, gdy sąd, 
orzekając o warunkowym zwolnieniu, nałożył na niego obowiązki z art. 72 k.k. 
i nie oddał go pod dozór. Warunkowo zwolniony, który został zobowiązany do 

15 Uchwała SN z dnia 30 maja 1989 r., V KZP 9/89, OSNKW 1989, nr 5-6, poz. 36.
16 Glosy: K. Postulskiego, NP 1990, nr 4-6, s. 246 i L. Sługockiego, „Palestra” 1990, z. 11-12, s. 53.
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wykonywania obowiązków związanych z okresem próby i nie został oddany 
pod dozór, jest obowiązany do:

1. bezzwłocznego, a najpóźniej w ciągu 7 dni od zwolnienia z zakładu 
karnego, zgłoszenia się do sądowego kuratora zawodowego sądu rejonowego, 
w którego okręgu będzie miał miejsce stałego pobytu;

2. zgłaszania się do sądowego kuratora zawodowego w określonych przez 
niego terminach i udzielania wyjaśnień co do przebiegu okresu próby;

3. niezmieniania bez zgody sądu miejsca stałego pobytu;
4. wykonywania nałożonych na niego obowiązków.

Natomiast obowiązki, o których mówi art. 160 § 1 pkt. 3 k.k.w., to obowią-
zki nakładane na skazanego przez sąd, wymienione w art. 72 § 1 i 2 k.k. w zw. 
z art. 159 § 1 k.k.w.

Pojęcie „uchylania się” (od dozoru, obowiązków, orzeczonych środków kar-
nych), było wielokrotnie interpretowane przez Sąd Najwyższy i przez sądy ape-
lacyjne. Podkreśla się niezmiennie, że w pojęciu „uchylanie się” mieści się nega-
tywny stosunek psychiczny skazanego do nałożonych obowiązków, dozoru lub 
orzeczonych środków karnych, będący wyrazem jego złej woli i sprawiający, że 
mimo obiektywnej możliwości podporządkowania się wymienionym rygorom 
nie czyni tego, gdyż nie chce, a więc z powodów przez siebie zawinionych17. Ten 
kierunek orzecznictwa jest aprobowany w literaturze18. 

O uchylaniu się od obowiązku można mówić tylko wtedy, gdy ciąży on na 
skazanym z mocy prawa lub mieści się w katalogu obowiązków wymienionych 
w art. 72 k.k. i został nałożony na skazanego orzeczeniem sądu na podstawie 
art. 159 k.k.w. albo art. 163 § 2 k.k.w.

Pojęcie „naruszenia porządku prawnego”, którym posługuje się art. 160 
§ 1 pkt 4 k.k.w., występuje też w wielu innych przepisach Kodeksu karnego 
i Kodeksu karnego wykonawczego, w tym – kilkakrotnie jako podstawa nie-
korzystnych dla skazanego rozstrzygnięć w postępowaniu wykonawczym (np. 
art. 68 § 2 i 3 k.k., art. 75 § 2 k.k., art. 156 § 1 k.k.w.). Żaden z przepisów nie 
wyjaśnia jednak, co należy rozumieć przez „naruszenie porządku prawnego”. 

Na podstawie analizy semantycznej poszczególnych członów pojęcia „naru-
szenie porządku prawnego” można wyprowadzić wniosek, że jest nim zacho-
wanie skazanego wbrew nakazom lub zakazom prawa karnego (popełnienie 
przestępstwa), popełnienie wykroczenia, a także postępowanie wbrew regułom, 
których przestrzeganie mieści się w granicach zadań i celów, które prawo karne 
wiąże m.in. z taką instytucją, jak warunkowe zwolnienie.
17 Zob. m.in. postanowienia SN: z dnia 23 lutego 1974 r., IV KRN 17/74, OSNKW 1974, z. 5, poz. 95, 
z dnia 28 lipca 1980 r., V KRN 146/80, OSNKW 1980 z. 10-11, poz. 82, z dnia 12 października 1988 r., 
V KRN 212/88, OSNPG 1989, nr 3, poz. 44, z dnia 17 kwietnia 1996 r., GS 1997, nr 3 i postanowienie 
SA w Krakowie z dnia 27 października 2005 r., II AKzw 641/05, KZS 2005, z. 11, poz. 34.
18 Zob. m.in. S. Pawela, Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego z zakresu prawa karnego wykonawczego za lata 
1979-1980, NP 1981, nr 7-8, s. 56; Z. Gostyński, Glosa do postanowienia SN z dnia 17 października 1995 r., 
III KRN 96/95, „Państwo i Prawo” 1996, nr 6, s. 85.
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Przypisanie naruszeniu porządku prawnego znamienia „rażące” wymaga 
ustalenia istnienia znacznego ładunku jego pejoratywności. Chodzi zatem o ta-
kie naruszenie porządku prawnego, które cechuje jaskrawość, uporczywość, 
oczywistość, duże nasilenie złej woli itp. Nie może być przy tym pomijany sto-
pień szkodliwości społecznej takiego zachowania się19. 

Popełnienie przestępstwa, jako jeden z przejawów naruszenia porządku 
prawnego, musi być stwierdzone prawomocnym wyrokiem (postanowienie SN 
z dnia 17 września 1970 r., Z 65/70, OSNPG 1971, nr 2, poz. 33). Dotyczy to 
także wykroczenia.

Przestępstwo, o którym mówi art. 160 § 1 pkt 4 k.k.w., to przestępstwo 
nieumyślne, przestępstwo, za które orzeczono inną karę niż pozbawienie wol-
ności, odstąpiono od wymierzania kary, warunkowo umorzono postępowanie, 
orzeczono wyłącznie środek karny. 

W orzecznictwie kazuistycznie wskazuje się sytuacje obrazujące pojęcie 
„uchylania się”20. 

Przepis art. 160 § 4 k.k.w. nie jest zredagowany na tyle precyzyjnie, by nie 
wywoływał wątpliwości interpretacyjnych. Powstaje pytanie, czy w świetle tego 
przepisu sąd ma obowiązek odwołać warunkowe zwolnienie, jeśli zaistnieją 
okoliczności wymienione w art. 160 § 1 pkt 2-4 k.k.w., a kurator nie zdecyduje 
się na udzielenie skazanemu upomnienia. Wydaje się, że na pytanie to należy 
odpowiedzieć twierdząco. Jednak udzielenie takiego upomnienia powoduje, że 
przesłankami odwołania warunkowego zwolnienia mogą być tylko okoliczności 
zaistniałe po jego udzieleniu. Inaczej mówiąc: decyzja kuratora o udzieleniu 
skazanemu upomnienia jest niejako surogatem decyzji (postanowienia) sądu 
o odwołaniu warunkowego zwolnienia.

Upomnienie skazanego jest fakultatywne, uzależnione od jego oceny, czy 
jest to uzasadnione wspomnianym przekonaniem, ale musi też być poprzedzo-
ne oceną kuratora, czy istnieją okoliczności wymienione w art. 160 § 2-4 k.k.w., 
będące przesłankami odwołania warunkowego zwolnienia. Wszystkie te ele-
menty, niezależnie od wymienionych w art. 7 § 3 i 173 § 4 k.k.w., muszą znaleźć 
się w treści decyzji o upomnieniu.

VIII

To, o czym mowa wyżej, należy odnieść w dużym zakresie także do decyzji 
sądowego kuratora zawodowego o udzieleniu pisemnego upomnienia sprawcy, 
wobec którego wykonywane jest orzeczenie o warunkowym umorzeniu 
postępowania (art. 68 § 2a k.k.). 

19 Szerzej zob. S. Strycharz, Pojęcie porządku prawnego w kodeksie karnym, NP 1970, nr 6, s. 851; K. Postulski, 
Glosa do uchwały SN z dnia 12 grudnia 1995 r., I KZP 35/95, „Palestra” 1996, z. 7-8, s. 271; J. Skupiński, Ra-
żące naruszenie porządku prawnego jako podstawa odwołania środka probacyjnego, [w:] Teoretyczne i praktyczne problemy 
współczesnego prawa karnego, Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Bojarskiemu, Lublin 2011, s. 311.
20 Szeroko na temat zob. K. Postulski, Wykonywanie orzeczeń o warunkowym zawieszeniu wykonania kary. 
Postępowanie przed sądem, „Probacja” 2010, nr III-IV, s. 13.
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Umarzając warunkowo postępowanie karne, sąd zobowiązuje sprawcę do 
naprawienia szkody w całości lub w części, a nadto może w okresie próby od-
dać go pod dozór kuratora lub osoby godnej zaufania, stowarzyszenia, instytucji 
albo organizacji społecznej, do której działalności należy troska o wychowanie, 
zapobieganie demoralizacji lub pomoc skazanym; może też na niego nałożyć 
stosowne obowiązki (art. 67 § 2 i 3 k.k.). Do wykonywania wyroku w tym za-
kresie ma zastosowanie art. 74 k.k. (zob. art. 67 § 4 k.k.). 

W myśl art. 68 § 1 k.k. sąd podejmuje postępowanie karne, jeżeli sprawca 
w okresie próby popełnił przestępstwo umyślne, za które został prawomocnie 
skazany. Natomiast zgodnie z art. 68 § 2 i 3 k.k. sąd może podjąć postępo-
wanie karne, jeżeli sprawca w okresie próby rażąco narusza porządek prawny, 
w szczególności gdy popełnił inne niż określone w art. 68 § 1 k.k. przestępstwo, 
jeżeli uchyla się od dozoru, wykonania nałożonego obowiązku lub orzeczonego 
środka karnego albo nie wykonuje zawartej z pokrzywdzonym ugody, a także 
jeżeli po wydaniu orzeczenia o warunkowym umorzeniu postępowania, lecz 
przed jego uprawomocnieniem się, rażąco narusza porządek prawny, a w szcze-
gólności, gdy w tym czasie popełnił przestępstwo. 

Jeżeli podstawą podjęcia postępowania warunkowo umorzonego ma być 
art. 68 § 2 k.k., sądowy kurator zawodowy może odstąpić od złożenia wniosku 
w tym przedmiocie, gdy przemawiają za tym rodzaj i stopień naruszenia uzasad-
niające przekonanie, że pomimo odstąpienia od złożenia wniosku, cele środka 
związanego z poddaniem sprawcy próbie zostaną osiągnięte (173 § 4 k.k.w.). 
W takim przypadku złożenie wniosku o podjęcie postępowania powinno być 
poprzedzone udzieleniem sprawcy przez sądowego kuratora zawodowego pi-
semnego upomnienia, w którym wskazuje rodzaj naruszenia oraz informuje go 
o skutkach niezastosowania się do upomnienia (art. 173 § 4 k.k.w.).

Upomnienie sprawcy przez sądowego kuratora zawodowego jest fakulta-
tywne, uzależnione od jego oceny, czy zaistniały przesłanki do podjęcia postę-
powania warunkowo umorzonego, wymienione w art. 68 § 2 k.k. i czy jest ono 
celowe.

 Brak upomnienia nie stanowi przeszkody do wszczęcia postępowania 
o podjęcie postępowania warunkowo umorzonego, z tym że jego udzielenie 
powoduje, że podjęcie przez sąd takiej decyzji następuje tylko wtedy, gdy mimo 
upomnienia, po jego udzieleniu zaistnieją przesłanki uzasadniające podjęcie 
postępowania. Jest ono wówczas obligatoryjne z tym, że sąd może od niego 
odstąpić jedynie wtedy, gdy przemawiają przeciwko temu szczególne względy 
(art. 68 § 2a k.k.). 

W sytuacji, gdy po udzieleniu sprawcy pisemnego upomnienia zaistnieją 
okoliczności będące przesłankami podjęcia postępowania warunkowo umorzo-
nego, sądowy kurator zawodowy obowiązany jest złożyć odpowiedni wniosek 
(art. 173 § 5 k.k.w.). 
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Tak jak w przypadku upomnienia w toku wykonywania orzeczenia o odwo-
łaniu warunkowego zwolnienia, tak i w tym, upomnienie kuratora jest decyzją 
w rozumieniu art. 7 k.k.w. z wszystkimi tego konsekwencjami, wymienionymi 
w tym przepisie, o których była już mowa.

IX

Bardzo podobnie, jak przypadku decyzji o upomnieniu sprawcy, wobec któ-
rego warunkowo umorzono postępowanie, przedstawia się kwestia udzielania 
upomnienia skazanemu, wobec którego warunkowo zawieszono wykonanie 
kary.

Przypomnijmy, że Kodeks karny przewiduje następujące grupy przesłanek 
zarządzenia wykonania kary:

1. obligatoryjne zarządzenie wykonania kary, jeżeli skazany w okresie pró-
by popełnił podobne przestępstwo umyślne, za które orzeczono prawomocnie 
karę pozbawienia wolności (art. 75 § 1 k.k.); 

2. obligatoryjne zarządzenie wykonanie kary, jeżeli skazany za przestęp-
stwo popełnione z użyciem przemocy lub groźby bezprawnej wobec osoby 
najbliższej lub innej osoby małoletniej zamieszkujących wspólnie ze sprawcą 
w okresie próby rażąco narusza porządek prawny, ponownie używając przemo-
cy lub groźby bezprawnej wobec osoby najbliższej lub innej osoby małoletniej 
zamieszkujących wspólnie ze sprawcą (art.75 § 1a k.k.);

3. fakultatywne zarządzenie wykonania kary, jeżeli skazany w okresie próby 
rażąco narusza porządek prawny, w szczególności gdy popełnił inne przestęp-
stwo niż wskazane w art. 75 § 1 k.k. albo jeżeli uchyla się od uiszczenia grzyw-
ny, od dozoru, wykonania nałożonych obowiązków lub orzeczonych środków 
karnych (art. 75 § 2 k.k.); 

4. fakultatywne zarządzenie wykonania kary, jeżeli skazany po wydaniu wy-
roku, lecz przed jego uprawomocnieniem się, rażąco narusza porządek prawny, 
a w szczególności, gdy w tym czasie popełnił przestępstwo (art. 75 § 3 k.k.). 

Zarządzenie wykonania kary na podstawie art. 75 § 2 k.k. staje się obligato-
ryjne, jeżeli okoliczności, o których mowa w tym przepisie, zaistnieją po udzie-
leniu skazanemu pisemnego upomnienia przez sądowego kuratora zawodowe-
go, chyba że przemawiają przeciwko temu szczególne względy. Oznacza to, że 
możliwość upomnienia skazanego przez sądowego kuratora zawodowego, jako 
surogat postanowienia o zarządzeniu wykonania kary pozbawienia wolności, 
istnieje tylko wtedy, gdy podstawą tej decyzji sądu miałby być art. 75 § 2 k.k.

Przepis art. 75 § 2 k.k. jedynie przykładowo (zwrot „w szczególności”) wy-
mienia zachowania, które mogą przemawiać za tym, że skazany rażąco naruszył 
porządek prawny. Należą do nich: 

a) popełnienie przestępstwa innego, niż określone w art. 75 § 1 k.k., 
b) uchylanie się od uiszczenia grzywny, 
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c) uchylanie się od dozoru, 
d) uchylanie się od wykonywania nałożonych obowiązków, 
e) uchylanie się od wykonywania orzeczonych środków karnych. 

Omówienie pojęć stanowiących treść tych przesłanek („rażące naruszenie 
porządku prawnego”, „uchylanie się”) miało miejsce wyżej, w części dotyczącej 
odwołania warunkowego zwolnienia.

Tak więc, podobnie jak w przypadku fakultatywnego podjęcia postępowania 
warunkowo umorzonego, jeżeli podstawą zarządzenia wykonania kary ma być 
art. 75 § 2 k.k., sądowy kurator zawodowy może odstąpić od złożenia wniosku 
w tym przedmiocie, gdy przemawiają za tym rodzaj i stopień naruszenia uzasad-
niające przekonanie, że pomimo odstąpienia od złożenia wniosku, cele środka 
związanego z poddaniem skazanego próbie zostaną osiągnięte (173 § 2 k.k.w.). 
Sądowy kurator zawodowy ma jednak wówczas obowiązek udzielić skazanemu 
pisemnego upomnienia, w którym wskazuje rodzaj naruszenia oraz informuje 
go o skutkach niezastosowania się do upomnienia (art. 173 § 4 k.k.w.).

Podobnie, jak we wszystkich omówionych dotąd sytuacjach, upomnienie 
skazanego przez sądowego kuratora zawodowego jest fakultatywne, uzależnio-
ne od jego oceny, czy jest to uzasadnione, a brak upomnienia nie stanowi prze-
szkody do wszczęcia postępowania w przedmiocie zarządzenia wykonania kary. 

Jeżeli natomiast kurator podejmie decyzję o udzieleniu skazanemu upo-
mnienia, zarządzenie wykonania kary może nastąpić tylko wtedy, gdy przesłan-
ki uzasadniające zarządzenie wykonania kary zaistnieją po jego udzieleniu. Jest 
ono wówczas obligatoryjne; sąd może jednak odstąpić od zarządzenia wyko-
nania kary, ale tylko wtedy, gdy przemawiają przeciwko zarządzeniu szczególne 
względy (art.75 § 2a k.k.). W takim przypadku kurator ma obowiązek złożenia 
wniosku o zarządzenie wykonania kary warunkowo zawieszonej.

X

Aby zamknąć problem podejmowania przez sądowego kuratora zawodowe-
go decyzji w postępowaniu wykonawczym, wypada jeszcze zwrócić uwagę, że 
są one przewidziane także w art. 21 i 22 ustawy o dozorze elektronicznym21. 
Za takim charakterem czynności sądowego kuratora zawodowego, przewidzia-
nych w tych przepisach świadczy fakt, że pojęciem „decyzja” posługuje się 
art. 22 i 22a ustawy.

W myśl art. 21 ustawy, w przypadkach szczególnie ważnych dla skazanego, 
uzasadnionych warunkami zdrowotnymi, rodzinnymi lub osobistymi, sądowy 
kurator zawodowy może zezwolić skazanemu na oddalenie się poza miejsce 
wskazane przez sąd penitencjarny w postanowieniu o zezwoleniu na odbywanie 
kary w systemie dozoru elektronicznego na okres nieprzekraczający jednora-
21 Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem kar-
nym w systemie dozoru elektronicznego (Dz.U. z 2010 r. Nr 142, poz. 960).
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zowo 7 dni, w miarę potrzeby, w asyście osoby najbliższej lub osoby godnej 
zaufania. 

Oddalenie się poza miejsce dozorowania może polegać na udaniu się w po-
dróż do innej miejscowości bądź tylko na przeniesieniu się do innego lokalu. 
Ustawa nie wymaga wprawdzie, aby w decyzji w przedmiocie zezwolenia ku-
rator miał obowiązek wskazywać miejsce, w którym skazany będzie przebywał 
w czasie oddalenia, niemniej podanie tego miejsca w decyzji wydaje się uzasad-
nione z uwagi na ewentualną konieczność kontaktu ze skazanym w tym czasie. 
W decyzji o zezwoleniu kurator ustala czas trwania oddalenia, nie dłuższy niż 
7 dni. Ze względu na potrzebę dostosowania do tego harmonogramu dozoru, 
konieczne jest również określenie daty oddalenia. Konsekwencją udzielenia ze-
zwolenia na takie oddalenie nie jest dezinstalacja używanych urządzeń technicz-
nych, a jedynie dokonanie jednorazowej korekty w harmonogramie dozoru, 
tj. wprowadzenie do niego dodatkowego przedziału czasu dozwolonego odda-
lenia się, odpowiadającego terminem i okresem trwania wydanemu zezwoleniu. 
Z upływem tego dodatkowego czasu skazany kontynuuje wykonywanie dozoru 
według dotychczasowego harmonogramu. O udzieleniu zezwolenia konieczne 
jest zatem poinformowanie upoważnionego podmiotu dozorującego22. 

Krąg osób najbliższych, o których mowa w art. 21 ustawy, należy rozumieć 
zgodnie z treścią art. 115 § 11 k.k. (małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, 
powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przy-
sposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym poży-
ciu). Natomiast w rozumieniu pojęcia „osoby godnej zaufania” pomocna wy-
daje się treść art. 38 § 1 k.k.w23. 

Zgodnie z art. 22 ustawy możliwe jest cofnięcie przez sądowego kuratora 
zawodowego decyzji o zezwoleniu na oddalenie się poza miejsce dozorowania, 
jeżeli wystąpią nowe okoliczności uzasadniające przekonanie, że skazany w cza-
sie tego oddalenia nie będzie przestrzegał porządku prawnego. Cofnięcie ze-
zwolenia może nastąpić zarówno w czasie trwania oddalenia się skazanego, jak 
i zanim faktycznie skorzysta on z udzielonego zezwolenia. Wydaje się bowiem, 
że reagowanie na sygnały świadczące o możliwości naruszania porządku praw-
nego przez skazanego jest uzasadnione zarówno po wydaniu zezwolenia, ale 
przed skorzystaniem z niego, jak i w czasie trwania nadzwyczajnego oddalenia. 
Cofnięcie jest możliwe również w wypadkach, gdy skazany w czasie korzystania 
z zezwolenia rzeczywiście naruszył porządek prawny24. 

Przesłanką cofnięcia zezwolenia mogą być tylko nowe okoliczności, a więc 
nieistniejące w chwili wydawania zezwolenia i to na tyle istotne, że uzasadnia-
ją przekonanie, iż skazany nie będzie przestrzegał porządku prawnego. Muszą 
one być wskazane w decyzji sądowego kuratora zawodowego o cofnięciu ze-
zwolenia na oddalenie się poza miejsce dozorowania.

22 M. Rusinek, Ustawa o dozorze elektronicznym, komentarz, Warszawa 2010 r., s. 117.
23 Na ten temat zob. Z. Hołda, [w:] Z. Hołda, K. Postulski, Kodeks karny wykonawczy…, op. cit., s. 211.
24 M. Rusinek, Ustawa o dozorze elektronicznym…, op. cit., s. 119.
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XI

Zostało już wcześniej powiedziane, że decyzje sądowego kuratora zawo-
dowego podlegają zaskarżeniu przez skazanego (lub jego obrońcę) do sądu. 
W przypadku warunkowo zwolnionego lub odbywającego karę w systemie do-
zoru elektronicznego, jest to właściwy miejscowo sąd penitencjarny, natomiast 
w pozostałych przypadkach, sąd właściwy do wykonania orzeczenia w myśl 
art. 3 § 1 lub 55 § 1 k.k.w. W związku z tym obowiązki kuratora nie kończą się 
z chwilą wydania decyzji.

Konieczne jest zatem nie tylko przestrzeganie przez sądowego kuratora zawo-
dowego wymogów, jakim musi odpowiadać skarga, a także znajomość przez nie-
go zasad postępowania w przypadku jej złożenia, przewidzianych w art. 7 k.k.w.

Unormowana w art. 7 k.k.w. instytucja skargi jest realizacją zasady sądowej 
kontroli pozasądowych organów postępowania wykonawczego. Mechanizm 
kontroli ustanowiony w tym przepisie jest wynikiem znacznego rozbudowania 
kompetencji o charakterze decyzyjnym organów mających niejednokrotnie cha-
rakter administracyjny. W tej sytuacji niezwykle ważne jest wyposażenie skaza-
nego w prawo weryfikowania decyzji tych organów przez sąd25. 

Art. 7 k.k.w. nawiązuje do norm konstytucyjnych. Wymienić tu trzeba prze-
de wszystkim przepis art. 77 ust. 2 Konstytucji RP: „Ustawa nie może niko-
mu zamykać drogi sądowej dochodzenia naruszonych wolności lub praw” oraz 
przepis art. 78 Konstytucji RP: „Każda ze stron ma prawo do zaskarżenia orze-
czeń i decyzji wydanych w pierwszej instancji. Wyjątki od tej zasady oraz tryb 
zaskarżania określa ustawa”26. 

Skarga nie jest środkiem odwoławczym, a stanowi swoisty i właściwy postę-
powaniu wykonawczemu środek zaskarżenia, który opiera się na jednej tylko 
przyczynie odwoławczej: niezgodności z prawem decyzji organów postępowa-
nia wykonawczego wymienionych w art. 2 pkt. 3-6 i pkt 10 k.k.w27.

W piśmiennictwie zgodnie uważa się, że „niezgodność z prawem”, jako 
przesłankę zaskarżenia decyzji organu postępowania wykonawczego, należy 
rozumieć szeroko. Chodzi tu o niezgodność nie tylko z przepisami Kodeksu 
karnego wykonawczego lub innej ustawy będącej podstawą decyzji, ale też 
o naruszenie samowykonalnych przepisów ratyfikowanych umów międzynaro-
dowych, bezpośrednio stosowanych przepisów Konstytucji, a także przepisów 
rozporządzeń i innych aktów zawierających normy prawne28. Art. 7 § 1 k.k.w. 
ma na myśli tak rozumiane przepisy zarówno prawa materialnego, jak również 
prawa procesowego. Do tych ostatnich zaliczyć też trzeba normy procesowe 
dotyczące zasad podejmowania decyzji (art. 7 § 2 k.k.w.). Podjęcie decyzji bez 

25 na ten temat zob. T. Kalisz, Zasady prawa karnego wykonawczego…, op. cit., s. 332.
26 Z. Hołda, [w:] Z. Hołda, K. Postulski, Kodeks karny wykonawczy…, op. cit., s. 80.
27 Postanowienie SA w Lublinie z dnia 13 kwietnia 2005 r., II AKzw 179/05, OSA 2007 Nr 9, poz. 42.
28 Z. Hołda, [w:] Z. Hołda, K. Postulski, Kodeks Karny wykonawczy…, op. cit., s. 82; T. Kalisz, Skarga na 
decyzje organów wykonawczych…, op. cit., s. 155; S Lelental, Kodeks karny wykonawczy…, op. cit., s. 99.
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zachowania wymagań wynikających z tego przepisu może być podstawą zarzu-
tu skargi i jej uchylenia. 

Skargę może wnieść tylko skazany. Oczywiste jest przy tym, że uprawnie-
nie takie przysługuje jego obrońcy, jeżeli został ustanowiony lub wyznaczony 
w postępowaniu wykonawczym (art. 8 § 1 i 2 k.k.w.). Jeżeli skazany jest nielet-
ni lub ubezwłasnowolniony, skargę może wnieść jego przedstawiciel ustawowy 
lub osoba, pod której pieczą skazany pozostaje (art. 76 k.p.k. w zw. z art. 1 § 2 
k.k.w.). Skargi nie może wnieść natomiast przedstawiciel skazanego, o którym 
mowa w przepisie art. 42 k.k.w., ani prokurator, który nie jest uczestnikiem po-
stępowania „skargowego”29. 

Należy przyjąć, że skargę można wnieść tylko na piśmie. Trudno uznać za 
trafny odmienny pogląd dopuszczający zgłoszenie skargi także ustnie, powo-
łujący się na treść art. 19 § 2 k.k.w30. Wydaje się, że art. 19 k.k.w. nie ma w tym 
przypadku zastosowania. Dotyczy on tylko „postępowania przed sądem”, ro-
zumianego jako szereg postępowań incydentalnych, do których prowadzenia 
uprawniony jest sąd w obu instancjach. Tylko wnioski o wszczynanie takich 
postępowań mogą być zgłaszane ustnie. Instytucja skargi została unormowana 
poza Oddziałem 2 (Postępowanie przed sądem) k.k.w. Jako środek zaskarżenia 
bliższa jest ona środkom odwoławczym, niż wnioskom o wszczynanie postę-
powań incydentalnych31. Te pierwsze wymagają formy pisemnej (zob. art. 428 
§ 1 k.k.w.).

W piśmiennictwie istnieje zgoda co do tego, że przewidziany w art. 7 § 3 
k.k.w. 7-dniowy termin do wniesienia skargi jest terminem zawitym32. Biegnie 
on od dnia ogłoszenia decyzji skazanemu, a jeżeli nie doszło do jej ogłoszenia, 
od dnia jej doręczenia. W razie uchybiania temu terminowi, na wniosek skaza-
nego może on być przywrócony w trybie art. 126 k.p.k. w zw. z art. 1 § 2 k.k.w. 
przez organ, który wydał zaskarżoną decyzję, a więc także przez sądowego ku-
ratora zawodowego, także w formie decyzji.

Kurator, który wydał zaskarżoną decyzję, odmawia jej przyjęcia z powodów 
wskazanych w art. 429 § 1 k.p.k., a więc jeżeli została wniesiona po terminie lub 
przez osobę nieuprawnioną. Odmowa przez kuratora przyjęcia skargi, podob-
nie jak decyzja o odmowie przywrócenia terminu do jej wniesienia, następuje 
w formie decyzji. Na taką decyzję przysługuje skarga do właściwego sądu, a nie 
zażalenie. Art. 429 § 2 k.p.k. nie ma w tym przypadku zastosowania, bowiem 

29 J. Lachowski, T. Oczkowski, Skarga skazanego w postępowaniu wykonawczym (art. 7 k.k.w.), PWP 2008, 
nr 61, s. 5; K. Postulski, Status skazanego w postępowaniu przed sądem, „Państwo i Prawo” 2010, nr 1-2, 
s. 222.
30 Zob. Z. Hołda, [w:] Z. Hołda, K. Postulski, Kodeks Karny wykonawczy…, op. cit., s. 84; S. Lelental, Ko-
deks karny wykonawczy…, op. cit., s. 102; T. Kalisz, Skarga na decyzje organów wykonawczych…, op. cit., s. 156.
31 Podobnie, chociaż bez bliższego uzasadnienia: J. Śpiewak, Środki odwoławcze według Kodeksu karnego 
wykonawczego z 1997 r., PWP 1998, nr 19, s. 6.
32 Z. Świda, [w:] T. Szymanowski, Z. Świda, Kodeks karny wykonawczy, komentarz, Warszawa 1998, s. 29; 
Z. Hołda, [w:] Z. Hołda, K. Postulski, Kodeks Karny wykonawczy…, op. cit., s. 83; S. Lelental, Kodeks kar-
ny wykonawczy…, op. cit., s. 102; T. Kalisz, Skarga na decyzje organów wykonawczych…, op. cit., s. 156 i inni.
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przepisy Kodeksu karnego wykonawczego nie przewidują zażalenia, jako for-
my zaskarżania decyzji organów postępowania wykonawczego, niebędących 
sądem33. 

Jeżeli skarga odpowiada warunkom formalnym, a kurator nie stwierdził ist-
nienia podstaw do jej uwzględnienia, przedstawia ją niezwłocznie, wraz z ak-
tami, sądowi właściwemu do jej rozpoznania. Kurator ma jednak prawo przy-
chylenia się do skargi we własnym zakresie, przed jej przesłaniem sądowi, jeżeli 
uzna ją za zasadną. Może wówczas zmienić lub uchylić swoją decyzję.

Każda z decyzji kuratora, o których była mowa, jest wykonalna z chwilą 
wydania. Kurator ma więc obowiązek egzekwowania od skazanego (sprawcy) 
zachowań zgodnych z jej treścią i to nawet wówczas, gdy skazany wniesienie 
skargę. Jedynie sąd powołany do rozpoznania skargi może wstrzymać wykona-
nie zaskarżonej decyzji (art. 7 § 4 k.k.w.).

Wyposażenie sądowych kuratorów zawodowych w prawo podejmowania de-
cyzji stanowi istotne uprawnienie w ramach prowadzonej działalności zmierza-
jącej do readaptacji społecznej sprawców przestępstw w warunkach wolnościo-
wych i zmniejszenia populacji więziennej. Jednocześnie powoduje nie tylko iloś-
ciowy, ale i jakościowy wzrost zadań ich o takie, z którymi dotąd się nie stykali. 

33 Odmiennie J. Lachowski, T. Oczkowski, Skarga skazanego w postępowaniu wykonawczym…, op. cit., s. 21.
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ZASKARŻALNOŚĆ POSTANOWIEŃ I DECYZJI
PODEJMOWANYCH W POSTĘPOWANIU
WYKONAWCZYM

I

Ustawą z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny wyko-
nawczy oraz niektórych innych ustaw1, dokonano kolejnej nowelizacji kodek-
su karnego wykonawczego z 1997 r., która weszła w życie w dniu 1 stycznia 
2012 r. Niewątpliwie taka sytuacja – do tej pory Kodeks był nowelizowany 
przyszło trzydziestokrotnie – nie wpływa na pozytywny wizerunek ustawodaw-
stwa karnego w zakresie jego przejrzystości oraz pewności co do stanu stałości 
prawa. W uzasadnieniu do projektu wskazano, że podstawową ideą reformy 
było poprawienie funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, tj. usprawnienie 
procedur, zmniejszenie kosztów postępowań, skrócenie czasu ich trwania oraz 
zwiększenie efektywności orzekanych kar. Jak zaznaczono, obecnie obowiązu-
jące w tym zakresie regulacje obarczone są istotnymi wadami, prowadzącymi 
przede wszystkim do przewlekłości postępowania wykonawczego, jego nie-
efektywności oraz nieuzasadnionej kosztowności2. Warto zatem prześledzić 
zasadnicze kierunki zmian i przybliżyć nowe rozwiązania przyjęte na gruncie 
k.k.w. w zakresie, w jakim dotyczy to zaskarżalności postanowień i niektórych 
decyzji wydawanych w stadium wykonawczym procesu karnego. 

II

Obowiązujące od dnia 1 stycznia 2012 r. uregulowania ustawowe rezygnują 
z dotychczasowej zasady zaskarżalności, według której skazany oraz prokurator 
mogli wnosić zażalenia na postanowienia wydane w postępowaniu wykonaw-
czym. Nowelizacja k.k.w. wprowadza bowiem regułę, w myśl której wskazane 
wyżej podmioty posiadają legitymację do wnoszenia środka zaskarżenia na po-
stanowienia wydane w toku postępowania wykonawczego, jedynie „w wypad-
kach wskazanych w ustawie” (art. 6 § 1 k.k.w. i art. 21 k.k.w.). Nowa regulacja 
w przypadku skazanego stanowi zatem powrót do rozwiązania, jakie przewi-
1 Dz.U. Nr 240, poz. 1431. 
2 Uzasadnienie do projektu ustawy z 16.09.2011 r. 
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dziane było w art. 8 d.k.k.w., zgodnie z którym w „wypadkach przewidzianych 
w kodeksie” – a zatem w wypadkach ściśle określonych w części szczególnej 
k.k.w. – skazany był uprawniony do wnoszenia zażaleń na postanowienia wyda-
ne w postępowaniu wykonawczym. Z kolei uprawnienia prokuratora na gruncie 
k.k.w. z 1969 r.3, ukształtowane były identycznie, jak w aktualnie obowiązują-
cym k.k.w. – do dnia 1 stycznia 2012 r. Stosownie bowiem do art. 6 § 2 d.k.k.w. 
prokuratorowi przysługiwało prawo wnoszenia zażalenia na wszystkie postano-
wienia wydane w postępowaniu wykonawczym przez sąd I instancji lub przez 
sąd penitencjarny, przy czym dotyczyło to zarówno postanowień tzw. pozytyw-
nych, tj. uwzględniających wniosek strony procesowej, jak i negatywnych, czyli 
odmawiających uwzględnienia takiego wniosku4. 

Jak wspomniano powyżej, w uzasadnieniu do projektu ustawy nowelizacyjnej 
wskazano, że przedmiotowa zmiana została dokonana w celu usprawnienia i przy-
spieszenia postępowania wykonawczego, gdyż dotychczasowa praktyka wykazała 
na całkowitą zbędność istnienia zasady zaskarżalności co do wszystkich postępo-
wań incydentalnych dotyczących postępowania wykonawczego. Projektodawcy 
wskazali, że obserwacja praktyki uzasadnia stanowisko, że koniecznym jest zre-
zygnowanie z możliwości zaskarżenia przez skazanego każdej dotyczącej go 
decyzji, jaka zapada na etapie postępowania wykonawczego i ograniczenie tej 
możliwości jedynie do kwestii najistotniejszych. W konsekwencji wprowadzo-
ne zmiany powodują, że ustawodawca wyłączył zaskarżalność dwóch kategorii 
orzeczeń. Z jednej strony takich, które nie mają zasadniczego wpływu na treść 
i zakres uprawnień oraz obowiązków skazanego w postępowaniu wykonawczym. 
Z drugiej tych, które wprawdzie mają istotne znaczenie z punktu widzenia intere-
sów skazanego, lecz co do zasady są wydawane na jego korzyść. 

Zgodnie z nowymi uregulowaniami k.k.w. zaskarżeniu w drodze zażalenia 
podlegać zatem będą: 

1) postanowienie w przedmiocie rozstrzygnięcia wątpliwości co do wyko-
nania orzeczenia lub zarzutów, co do obliczenia kary (art. 13 § 1 k.k.w.);

2) postanowienie w przedmiocie umorzenia lub zawieszenia postępowania 
wykonawczego (art. 15 § 2a k.k.w.);

3) postanowienie w przedmiocie zatarcia skazania (art. 37 § 4 k.k.w.);
4) postanowienie w przedmiocie zamiany grzywny na pracę społecznie 

użyteczną (art. 45 § 4 k.k.w.);
5) postanowienie w przedmiocie zarządzenia wykonania zastępczej kary 

pozbawienia wolności (art. 46 § 5 k.k.w.);
6) postanowienie w przedmiocie umorzenia grzywny (art. 51 § 2 k.k.w.);
7) postanowienie w przedmiocie ustanowienia, zwolnienia, rozszerzenia 

lub zmiany obowiązków, oddania pod dozór lub zwolnienia z niego w okresie 
wykonywania kary ograniczenia wolności (art. 61 § 3 k.k.w.);

3 Ustawa z 19.04.1969 r. Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. Nr 13, poz. 98 ze zm.). 
4 S. Pawela, Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, Oficyna Wydawnicza Iustitia, 1993, s. 31 i 39. 
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8) postanowienie w przedmiocie odroczenia i odwołania odroczenia kary 
ograniczenia wolności (art. 62 § 4 k.k.w.);

9) postanowienie w przedmiocie udzielenia przerwy i odwołania przerwy 
w wykonaniu kary ograniczenia wolności (art. 63 § 4 k.k.w.);

10) postanowienie o zamianie obowiązku wykonywania nieodpłatnej, kon-
trolowanej pracy na cele społeczne na potrącenia wynagrodzenia za pra-
cę (art. 63a § 2 k.k.w.); 

11) postanowienie o zarządzeniu wykonania zastępczej kary pozbawienia 
wolności w sytuacji uchylania się przez skazanego od odbywania kary ograni-
czenia wolności (art. 65 § 3 k.k.w.); 

12) postanowienie w przedmiocie zwolnienia skazanego od reszty kary 
ograniczenia wolności (art. 64a k.k.w.);

13) postanowienie o zmianie określonego w wyroku rodzaju i typu zakładu 
karnego, a także orzeczonego systemu terapeutycznego wykonywania kary 
(art. 74 § 1a k.k.w.); 

14) postanowienie o dokonaniu koniecznego zabiegu lekarskiego wobec 
skazanego, w wypadku jego sprzeciwu (art. 118 § 3 k.k.w.);

15) postanowienie o obciążeniu skazanego kosztami związanymi z lecze-
niem samouszkodzenia (art. 119 § 2 k.k.w.);

16) postanowienie w przedmiocie warunkowego zawieszenia wykonania 
odroczonej kary pozbawienia wolności (art. 152 § 3 k.k.w.);

17) postanowienie w przedmiocie odroczenia wykonania lub przerwy w wy-
konaniu kary pozbawienia wolności (art. 153a § 2 k.k.w.);

18) postanowienie w przedmiocie odwołania odroczenia lub przerwy, a tak-
że w przedmiocie wniosku o zwolnienie od wykonania kary pozbawienia wol-
ności, o której mowa w art. 336 § 3 i 4 k.k. (art. 158a k.k.w.);

19) postanowienie w przedmiocie odwołania warunkowego zwolnienia 
(art. 160 § 6 k.k.w.);

20) postanowienie w przedmiocie warunkowego zwolnienia (art. 162 § 2 k.k.w.) 
oraz o odmowie warunkowego zwolnienia (art. 162 § 3 k.k.w.);

21) postanowienie w przedmiocie warunkowego zwolnienia skazanego z odby-
cia reszty kary pozbawienia wolności wydanego w trybie art. 155 § 1 k.k.w. (art. 155 
§ 3 k.k.w.); 

22) postanowienie w przedmiocie zmiany okresu próby, nałożenia, zmiany 
lub uchylenia obowiązków w okresie próby związanych z warunkowym przed-
terminowym zwolnieniem (art. 163 § 4 k.k.w.);

23) postanowienie w przedmiocie nałożenia, zmiany bądź uchylenia obo-
wiązków w okresie próby oraz oddania pod dozór lub zwolnienia od niego 
w okresie próby (art. 178a k.k.w.);

24) postanowienie w przedmiocie zarządzenia wykonania warunkowo za-
wieszonej kary pozbawienia wolności (art. 178 § 4 k.k.w.); 
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25) postanowienie w przedmiocie uznania środka karnego w postaci pozba-
wienia praw publicznych za wykonany (art. 179a k.k.w.);

26) postanowienie w przedmiocie uznania za wykonany obowiązku lub za-
kazu wydanych na podstawie art. 84 § 1 i art. 84a § 1 k.k. (art. 186a k.k.w.);

27) postanowienie w przedmiocie określenia sposobu podania wyroku do 
publicznej wiadomości, jeżeli nie określono tego w wyroku (art. 197 § 2 k.k.w.);

28) postanowienie w przedmiocie określenia rodzaju zakładu, w którym 
wykonywany jest środek zabezpieczający (art. 201 § 2d k.k.w.);

29) postanowienie w przedmiocie dalszego stosowania środka zabezpiecza-
jącego związanego z umieszczeniem sprawcy w zamkniętym zakładzie (art. 204 
§ 2 k.k.w.);

30) postanowienie o ponownym umieszczeniu sprawcy w zakładzie zamknię-
tym oraz dotyczące skazanych, wobec których wykonywany jest środek zabezpie-
czający określony w art. 96 i art. 97 k.k. (art. 201 § 2d k.k.w.);

31) postanowienie w przedmiocie warunkowego zwolnienia z odbycia resz-
ty kary pozbawienia wolności w trybie art. 98 k.k. (art. 201 § 2d k.k.w.);

32) postanowienie w przedmiocie umorzenia kosztów sądowych lub pie-
niężnej kary porządkowej oraz innych określonych w art. 206 § 3 k.k.w. (art. 206 
§ 2 w związku z art. 51 § 2 k.k.w.).

III

Przestudiowanie  przyjętego rozwiązania – dokonane z różnych punktów 
widzenia – musi rodzić wątpliwości. Analizę rozpocząć należy od oceny zgod-
ności struktur normatywnych art. 6 § 1 k.k.w. i art. 21 k.k.w. poczynionej w per-
spektywie rozwiązań konstytucyjnych. 

Zgodnie z art. 78 Konstytucji każda ze stron ma prawo do zaskarżenia orze-
czeń i decyzji wydanych w pierwszej instancji. Wyjątki od tej zasady oraz tryb za-
skarżenia określa ustawa. Art. 176 ust. 1 Konstytucji stanowi zaś, że postępowanie 
sądowe jest co najmniej dwuinstancyjne. W wyroku TK z 16.11.1999 r. SK 11/995 
wskazano, że konstytucyjna kwalifikacja konkretnych środków zaskarżenia pozo-
stawionych przez prawodawcę do dyspozycji strony, musi uwzględniać całokształt 
unormowań determinujących przebieg danego postępowania. W szczególności 
konieczne jest zarówno odniesienie do rodzaju sprawy rozstrzyganej w danym 
postępowaniu, struktury i charakteru organów podejmujących rozstrzygnięcie, 
jak i wreszcie konsekwencji oddziaływania innych zasad i norm konstytucyjnych, 
w szczególności zaś konstytucyjnej zasady prawa do sądu. W orzecznictwie TK 
podkreśla się, że z art. 78 zdanie pierwsze można wywieść skierowany do prawo-
dawcy postulat  takiego kształtowania procedury, aby w miarę możliwości przewi-
dziane w niej było prawo wniesienia przez stronę środka zaskarżenia6. Wskazany 

5  OTK ZU 1999, nr 7, poz. 158. 
6  Wyrok TK z 3.07.2002 r., SK 31/01, OTK ZU 2002, nr 4A poz. 49, wyrok TK z 11.06.2002 r. SK 
5/02, OTK – A 2002, nr 4, poz. 41, wyrok TK z 15.05.2000 r., SK 29/99, OTK ZU 2000, nr 4, s. 568. 
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przepis wyraża zasadę instancyjności postępowań prowadzonych przed organami 
państwowymi wobec jednostki, na jego gruncie chodzi o zagwarantowanie stro-
nie prawa do zaskarżania orzeczeń i decyzji do organu wyższej instancji w celu 
sprawdzenia (skontrolowania) prawidłowości orzeczenia. Chodzi tutaj o środki 
prawne uruchamiające tzw. kontrolę instancyjną, a więc o zwyczajne środki odwo-
ławcze o charakterze w zasadzie dewolutywnym. Wprawdzie zasada instancyjnoś-
ci nie ma charakteru bezwzględnego i dopuszcza wprowadzanie wyjątków przez 
ustawodawcę, jednakże rozwiązania ustawowe dotyczące postępowania sądowe-
go muszą uwzględniać wymogi wynikające z art. 176 ust. 1 Konstytucji, który sta-
nowi, że postępowanie sądowe jest co najmniej dwuinstancyjne7. Z kolei wyjątki 
muszą się mieścić w granicach swobody regulacyjnej, wyznaczonej m.in. przez 
zasadę proporcjonalności i racjonalności ograniczenia (art. 31 ust. 3 Konstytucji)8. 
Nawiązując do wynikającego z art. 78 i art. 176 Konstytucji prawa do zaskarżania 
orzeczenia do sądu wyższej instancji TK wskazał, że możliwość wprowadzenia 
wyjątków nie oznacza dowolności, a wyjątki  muszą być uzasadnione. Zasadnicze 
znaczenie ma z punktu widzenia gwarancji dwuinstancyjności, wielokrotnie ak-
centowany pogląd Trybunału, że treść art. 176 ust. 1 Konstytucji wyraża zasadę 
dwuinstancyjności postępowania sądowego i z uwagi na to, że przepis ten został 
umieszczony w rozdziale o sądach, dotyczy tylko spraw przekazanych ustawami 
do właściwości sądów, tj. rozpoznawanych przez sądy od początku do końca9. 

Podsumowując powyższe uwagi należy krótko stwierdzić, że każde postępo-
wanie przed sądem musi być ukształtowane zgodnie z zasadami sprawiedliwo-
ści. Sprawiedliwa procedura sądowa powinna zapewniać stronom uprawnienia 
procesowe stosowne do przedmiotu prowadzonego postępowania. Ponadto 
istotnym elementem prawa do sądu jest prawo do dwuinstancyjnego postę-
powania sądowego. Dwuinstancyjność postępowania ma na celu zapewnienie 
zapobiegania pomyłkom i arbitralności w pierwszej instancji10. Konstytucyjna 
zasada dwuinstancyjności postępowania sądowego zakłada w szczególności: 
	dostęp do sądu drugiej instancji, a co za tym idzie przyznanie stronom 

odpowiednich środków zaskarżenia, które uruchamiają rzeczywistą kon-
trolę rozstrzygnięć wydanych przez sąd pierwszej instancji;

	powierzenie rozpoznania sprawy w drugiej instancji, co do zasady, sądo-
wi wyższego szczebla, a w konsekwencji nadanie środkowi zaskarżenia 
charakteru dewolutywnego;

	odpowiednie ukształtowanie procedury przed sądem drugiej instancji, 
tak aby sąd ten mógł wszechstronnie zbadać rozpoznawaną sprawę i wy-
dać rozstrzygnięcie merytoryczne.

7 Wyrok TK z 25.02.2002 r., SK 29/01, OTK ZU 2002, nr 1A, s. 88, wyrok TK z 11.06.2002 r. SK 
5/02, OTK – A 2002, nr 4, poz. 41. 
8 Wyrok TK z 18.10.2004 r., P 8/04, OTK ZA 2004, nr 9A, poz. 92. 
9 Wyrok TK z 8.12.1998 r, K 41/97, OTK ZU 1998, nr 7, poz. 117, wyrok TK z 11.06.2002 r. SK 
5/02, OTK – A 2002, nr 4, poz. 41.
10 Wyrok TK z 10 lipca 2000 r., SK 12/99, OTK ZU nr 5/2000, poz. 143. 
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W świetle powyższych uwag rozwiązania przyjęte w art. 6 § 1 k.k.w. 
i art. 21 k.k.w. mogą powodować uzasadnione wątpliwości co do ich zgodności 
ze wskazanymi wyżej unormowaniami konstytucyjnymi. Ponadto warto zwró-
cić uwagę, że dokonując omawianych zmian w zakresie ograniczenia możliwo-
ści zaskarżania postanowień wydanych w stadium wykonawczym, ustawodawca 
stanął na stanowisku, że zaskarżeniu nie będą podlegać wyłącznie te postano-
wienia, które nie mają, po pierwsze – zasadniczego wpływu na treść uprawnień 
i obowiązków skazanego w postępowaniu wykonawczym (np. postanowienie 
w przedmiocie właściwości sądu – art. 3 § 3a k.k.w.) oraz te, które wprawdzie 
mają wpływ na treść uprawnień i obowiązków skazanego jako strony postępo-
wania wykonawczego, lecz wydawane są co do zasady na jego korzyść. Prima 
facie widać zatem, że uzasadniając dokonanie omawianych zmian ustawodawca 
miał na uwadze wyłącznie konstytucyjne oraz prawnomiędzynarodowe (art. 6 
i 13 EKPC) gwarancje skazanego, pozostawiając mu w kwestiach dla niego 
najistotniejszych legitymację do wniesienia środka zaskarżenia. Argumentacja 
uwzględniała zatem wyłącznie jedną ze stron postępowania wykonawczego, 
abstrahując kompletnie od faktu, że w stadium wykonawczym stroną jest rów-
nież prokurator. Postępowanie to ukształtowane jest bowiem – podobnie jak 
postępowanie jurysdykcyjne – na zasadzie kontradyktoryjności. W postępowa-
niu wykonawczym występują dwie przeciwstawne, ale równouprawnione stro-
ny, tj. skazany (art. 6 § 1 k.k.w.) i prokurator (art. 21 k.k.w.) przy czym, rzecz 
oczywista, są to podmioty o odmiennych interesach procesowych. W literaturze 
podnosi się, że interes podmiotu obejmuje kwestie rozstrzygane w toku postę-
powania związanego z wykonaniem kary. W stadium wykonawczym skazany 
broni interesu własnego, walcząc o korzystne dla siebie rozstrzygnięcie każdej 
kwestii podlegającej rozpoznaniu przez sąd w postępowaniu wykonawczym11. 
Prokurator występuje w stadium wykonawczym jako rzecznik interesu publicz-
nego i jako taki posiada przewidzianą przez prawo sumę uprawnień proceso-
wych od obrony odpowiednich interesów (prawo do inicjowania postępowania 
w drodze składania wniosków, wnoszenia zażaleń w wypadkach przewidzia-
nych w ustawie na postanowienia wydane w toku postępowania wykonawczego, 
prawo do brania udziału w posiedzeniach sądu, prawo składania wniosków do-
tyczących kierunków dalszego postępowania czy przeprowadzenia określonych 
dowodów co do rozstrzyganej kwestii)12. W odróżnieniu do skazanego bronio-
ny przez niego interes nie jest nigdy jego interesem własnym. Prokurator, wy-
stępując w postępowaniu wykonawczym, reprezentuje wyłącznie interes prawo-
rządności, tj. obrony prawa, z tego względu określany bywa zasadnie mianem 
rzecznika praworządności13. 
11 W. Dadak, Kontradyktoryjność postępowania wykonawczego przed sądem, [w:] Zasady procesu karnego wobec 
wyzwań współczesności. Księga ku czci Profesora S. Watoś, pod red. J. Czapskiej, A. Gaberle, A. Światłow-
skiego, A. Zolla, Warszawa 2000, s. 421. 
12 K. Dąbkiewicz, Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, Warszawa 2012, s. 117. 
13 M. Cieślak, Polska procedura karna. Podstawowe założenia teoretyczne, Warszawa 1984, s. 42-43. 
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Mając na uwadze wskazaną wyżej fundamentalną zasadę postępowania wyko-
nawczego, nie trudno dostrzec, że obowiązujące od dnia 1 stycznia 2012 r. ure-
gulowania w zakresie zaskarżalności postanowień podejmowanych w stadium 
wykonawczym, mogą prowadzić do naruszenia uprawnień prokuratora jako 
rzecznika stojącego na straży praworządności. Nie trzeba chyba szerzej uzasad-
niać, że nie zawsze i nie w każdym przypadku to, co z punktu widzenia skaza-
nego będzie dla niego korzystne, podobnie zostanie ocenione przez prokurato-
ra jako rzecznika praworządności, tyle że analizowane przez pryzmat interesu 
społecznego. Kryterium „korzyści”, jakie dane rozstrzygnięcie przynosi ska-
zanemu, nie powinno zatem stanowić determinanty wyłączenia zaskarżalności 
danego postanowienia podejmowanego przez sąd. Kryterium to nie uwzględnia 
bowiem punktu widzenia drugiej strony, tj. prokuratora jako rzecznika prawo-
rządności działającego w obronie prawa. Nie ulega wątpliwości, że w danym 
układzie faktycznym sprawy, w której sąd podejmuje decyzję odpowiadającą 
oczekiwaniu skazanego – zgodną z jego interesem prawnym – te same konkret-
ne okoliczności mogą zostać odmiennie ocenione przez prokuratora. Naturalną 
konsekwencją takiego stanowiska będzie dążenie do obalenia przedmiotowego 
rozstrzygnięcia w drodze wniesionego środka zaskarżenia. Aktualnie obowiązu-
jące unormowania powodują, że prokurator  w niektórych przypadkach zostaje 
pozbawiony prawnej możliwości spowodowania instancyjnej kontroli trafności 
i słuszności rozstrzygnięcia podjętego przez sąd orzekający w pierwszej instan-
cji. Tymczasem, jak już podkreślano najistotniejszym elementem prawa do sądu 
jest prawo do sprawiedliwego rozpoznania sprawy, przez co należy rozumieć 
możliwość przedstawienia przez stronę swoich racji i argumentów przed roz-
strzygającym sądem. Przy czym prawo do sądu musi być rozumiane zarów-
no formalnie, jako dostępność drogi sądowej w ogóle, jak i materialnie – jako 
możliwość prawnie skutecznej obrony praw na drodze sądowej. Ochronę taką 
gwarantuje ukształtowanie warunków realizacji tego prawa, które nie prowadzi 
do ograniczenia możliwości merytorycznego zbadania przez sąd zarzutów for-
mułowanych przez skarżącego. 

Jednakże, by nie pozostawać tylko w sferze teoretycznych rozważań odwo-
łajmy się do przykładów. Mianowicie w myśl art. 9 § 3 k.k.w. złożenie wnio-
sku o wydanie postanowienia w postępowaniu wykonawczym nie wstrzymuje 
wykonania orzeczenia, którego wniosek dotyczy, chyba że sąd w szczególnie 
uzasadnionych wypadkach postanowi inaczej. Postanowienie w przedmiocie 
wstrzymania wykonania orzeczenia nie wymaga uzasadnienia. W treści przed-
miotowego przepisu ustawodawca nie przewidział możliwości wniesienia za-
żalenia na postanowienie w przedmiocie  wstrzymania wykonania orzeczenia. 
Podjęcie pozytywnej decyzji w przedmiocie wstrzymania wykonania orzeczenia 
będzie co do zasady korzystne dla skazanego. Nie sposób jednak wykluczyć, 
że diametralnie inne stanowisko co do okoliczności skutkujących wydaniem 
przedmiotowego postanowienia zajmie prokurator, uznając, że w sprawie nie 
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zachodzi „szczególnie uzasadniony wypadek” mogący powodować wstrzyma-
nie przebiegu postępowania wykonawczego. W takiej jednakże sytuacji  proku-
rator, oceniając odmienne przesłanki, które legły u podstaw wydania decyzji, 
nie ma proceduralnych możliwości zainicjowania postępowania przed sądem 
odwoławczym, w toku którego doszłoby do zbadania zgodności z prawem pod-
jętych czynności procesowych, a w następstwie skorygowania wydanej decyzji. 
Przepis art. 9 § 3 k.k.w. w zakresie, w jakim nie przewiduje możliwości wnie-
sienia zażalenia, jednoznacznie zamyka prokuratorowi drogę do uruchomienia 
procedury gwarantującej merytoryczną kontrolę postanowienia w przedmiocie 
wstrzymania wykonalności orzeczenia. Równie dobrze przedstawiona wyżej 
relacja może przebiegać w odwrotnym porządku, tyle że wówczas to skazany 
zostaje pozbawiony możliwości uruchomienia kontroli instancyjnej, przy zało-
żeniu, iż sąd podjął postanowienie o odmowie wstrzymania wykonania danego 
postanowienia. 

Kolejnym przykładem – w rozpatrywanym tu zakresie – jest uregulowanie 
zawarte w art. 61 k.k.w. Stosownie do § 1 tego przepisu, jeżeli względy wycho-
wawcze za tym przemawiają, sąd może w okresie wykonywania kary ogranicze-
nia wolności ustanawiać, rozszerzać lub zmieniać obowiązki, o których mowa 
w art. 36 § 2 k.k., albo od wykonania tych obowiązków zwolnić. W myśl art. 61 
§ 3 k.k.w. na postanowienie wydane na podstawie § 1 tego przepisu przysługuje 
zażalenie. Inaczej rzecz wygląda natomiast, gdy sąd podejmuje decyzję w trybie 
art. 61 § 2 k.k.w., na mocy której – z uwagi na względy wychowawcze – zmniej-
sza orzeczoną liczbę godzin wykonywanej pracy w stosunku miesięcznym lub 
wysokość miesięcznych potrąceń z wynagrodzenia za pracę, mając na uwadze 
ustawowe minimum określone w art. 35 § 1 i 2 k.k. W tym ostatnim przypadku 
postanowienie sądu jest niezaskarżalne. 

Już tylko pobieżne przestudiowanie treści całości regulacji zawartej w art. 61 
k.k.w. wskazuje na istotną niekonsekwencję przyjętego rozwiązania. Nie spo-
sób bowiem nie dostrzec, że decyzje oparte na dyspozycji art. 61 § 1 k.k.w. 
mogą nie tylko zaostrzać rygor wykonania kary ograniczenia wolności poprzez 
ustanowienie nowych, zmianę lub rozszerzenie dotychczasowych obowiązków, 
o jakich stanowi art. 36 § 2 k.k., lecz również przybierać postać rozstrzygnięć 
wyłącznie korzystnych dla skazanego, w sytuacji gdy zostaje on zwolniony od 
obowiązków wskazanych w przepisie art. 36 § 2 k.k. Ponadto decyzje korzystne 
dla oskarżonego mogą wynikać nie tylko w przypadku aktualizacji końcowej 
części art. 61 § 1 in fine k.k.w. („od wykonania obowiązków zwolnić”), lecz mogą 
też stanowić rezultat zmiany obowiązków dotychczas spoczywających na ska-
zanym, jako forma nagrody za sumienne wykonywanie kary oraz zachęta do 
poprawy14. Pomimo tego „korzystnego kierunku” postanowienia, skazanemu 
oraz prokuratorowi – wbrew intencjom, jakie przyświecały projektodawcom 
nowelizacji – przysługuje środek zaskarżenia w postaci zażalenia. Z drugiej na-

14 K. Dąbkiewicz, Kodeks. Komentarz…, op. cit., s. 232-233. 
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tomiast strony, w przypadku, gdy sąd podejmuje decyzję w trybie art. 61 § 2 
k.k.w., a zatem również ze względów wychowawczych ingeruje w zasadniczą 
treść wyroku i orzeczonej w nim kary ograniczenia wolności, poprzez zmniej-
szenie orzeczonej liczby godzin wykonywanej pracy w stosunku miesięcznym 
lub wysokości miesięcznych potrąceń z wynagrodzenia za pracę, ustawodawca 
pozbawił strony postępowania wykonawczego legitymacji do złożenia środka 
odwoławczego. Niekonsekwencja porównywanych rozwiązań jest oczywista. 

Tymczasem jak się wydaje, właśnie w sytuacji, gdy sąd orzeka na podstawie 
art. 61 § 2 k.k.w. w istotny sposób modyfikując merytoryczną treść wyroku 
w zakresie orzeczonej kary, rozstrzygnięcia podejmowane w tym zakresie po-
winny zostać poddane kontroli organu wyższego rzędu. Należy pamiętać, że 
już w postępowaniu jurysdykcyjnym, sąd wymierzając karę, a więc kształtując 
jej rozmiar, uwzględnia w tym zakresie dyrektywy jej wymiaru wskazane w art. 
53 k.k., bacząc by jej dolegliwość nie przekraczała stopnia winy, uwzględniając 
stopień społecznej szkodliwości czynu oraz biorąc pod uwagę cele zapobie-
gawcze i wychowawcze, które ma osiągnąć w stosunku do skazanego, a także 
potrzeby w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa (art. 
53 § 1 k.k.). Modyfikacja (złagodzenie) treści wyroku dokonana na podstawie 
art. 61 § 2 k.k.w. – w zakresie liczby godzin wykonywanej pracy, czy też wyso-
kości miesięcznych potrąceń z wynagrodzenia – stanowi de facto stwierdzenie, 
iż na etapie postępowania wykonawczego, z uwagi na określone zachowanie 
skazanego dezaktualizacji uległy uprzednie zapatrywania wyrażone przez sąd na 
etapie orzekania kary w stadium jurysdykcyjnym. Taka modyfikacja ingeruje co 
najistotniejsze w merytoryczną treść prawomocnego wyroku. Tymczasem – co 
należy wyraźnie zaznaczyć – prawomocność, jak wskazuje się w orzecznictwie 
TK, jest sama w sobie wartością konstytucyjną, a przywracanie stanu stałości, 
pewności i bezpieczeństwa prawnego, zasługuje na ochronę w ramach zjawisk 
właściwych dla państwa prawa (w płaszczyźnie generalnej) i jako finalny cel, 
któremu służy konstytucyjne prawo do sądu – w płaszczyźnie indywidual-
nej i konkretnej. Ochrona prawomocności ma konstytucyjne zakotwiczenie 
w art. 7 Konstytucji mówiącym o działaniu organów władzy publicznej (sądów) 
na podstawie i w granicach prawa. Prawomocne rozstrzygnięcia (działające 
ratione imperii) mają za sobą konstytucyjne domniemanie wynikające ze wska-
zanego wyżej przepisu. Może ono być przełamane, gdy samo rozstrzygnięcie 
odbiega o konstytucyjnego standardu (niekonstytucyjność dotycząca prawa 
materialnego lub procedury, wykorzystanych in concreto, do wydania prawomoc-
nego orzeczenia). Ponadto, zasada stabilności prawomocnych orzeczeń sądo-
wych jest ważnym elementem prawa do sądu i ma istotne znaczenie z punktu 
widzenia realizacji konstytucyjnych zasad bezpieczeństwa prawnego i pewno-
ści prawa. Z tych względów podstawowe znaczenie ma takie ukształtowanie 
postępowania sądowego, aby zapadło w nim wiążące rozstrzygnięcie zgodne 
z prawem i nie zachodziła konieczność wzruszania prawomocnego orzeczenia. 
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Wszystkie te okoliczności powodują, że podważenie prawomocności musi być 
każdorazowo przedmiotem skrupulatnego ważenia wartości, a nie rezultatem 
automatycznego i swobodnego kwestionowania doniosłości uprzednio wyda-
nych orzeczeń definitywnie rozstrzygających określoną sprawę15. Wprawdzie, 
jak trafnie zauważa się w piśmiennictwie, prawidłowa realizacja zasady spra-
wiedliwości wymaga korygowania decyzji zawartych w wyroku, dotyczących 
sposobu wykonania orzeczonej kary (zasada modyfikowania kar i środków 
w postępowaniu wykonawczym), co związane jest z potrzebą okresowej oce-
ny procesu wykonania orzeczeń z punktu widzenia realizacji funkcji i zadań 
kary16. Jednakże pamiętać należy, że prawo do sądu obejmuje prawo do uzyska-
nia wiążącego rozstrzygnięcia, które w sposób ostateczny kończy daną sprawę 
i to rozstrzygnięcie będzie podlegać wykonaniu i poza wyjątkowymi sytuacjami 
nie będzie mogło zostać zmienione. W świetle powyższego nie powinno chyba 
budzić wątpliwości, że decyzja sądu ingerująca w treść prawomocnie orzeczo-
nej kary – ocenionej jako właściwej z punktu widzenia dyrektyw jej wymiary na 
etapie postępowania jurysdykcyjnego – jako wyjątkowa, powinna być poddana 
kontroli organu wyższego rzędu. 

Pamiętać również trzeba, że zwrot normatywny „względy wychowawcze” 
ma charakter ogólny i wybitnie ocenny, co powoduje, że jego jednoznaczna 
interpretacja jest wyjątkowo utrudniona17. W efekcie ocena dokonana przez sąd 
nie musi rzecz jasna zostać podzielona przez prokuratora, który będzie stał na 
stanowisku, że pomimo wystąpienia pewnych okoliczności, skazany w dalszym 
ciągu powinien wykonywać karę ograniczenia wolności w dotychczasowym 
i niezmienionym kształcie, ponieważ cele m.in. wychowawcze kary nadal nie 
zostały zrealizowane, a zmniejszenie np. liczby godzin wykonywanej pracy sta-
nowiłoby niczym nieuzasadnioną premię dla skazanego. Prezentując taki pogląd 
prokurator pozostaje jednak bezsilny, pozbawiony został bowiem podstawowe-
go instrumentu prawnego, za pomocą którego mógłby występować w obronie 
interesu praworządności, tj. środka zaskarżenia, za pomocą którego doprowa-
dziłby do skontrolowania słuszności stanowiska sądu pierwszej instancji. Warto 
w tym miejscu odwołać się do poglądu Z. Dody, według którego uprawnie-
nie do uruchomienia kontroli stanowi doniosły przejaw kontradyktoryjności. 
Zaskarżenie decyzji to jedna z form walki uczestników procesu o korzystne 
rozstrzygnięcie kwestii mających znaczenie dla ich praw i interesów. Problem 
kontradyktoryjności to sprawa prawnej możliwości prowadzenia przez uczest-
nika procesu walki z podmiotem zmierzającym do realizacji przeciwstawnego 

15 Wyrok TK z 24.10.2007 r., SK 7/06, OTK – A 2007, nr 9, poz. 108, wyrok TK z 1.04.2008 r., SK 
77/06, OTK – A 2008, nr 3, poz. 39. 
16 Z. Świda, Realizacja skargowości i zasady postępowania z urzędu w stadium wykonawczym procesu karnego, [w:] 
Skargowy model procesu karnego. Księga ofiarowana Profesorowi S. Stachowiakowi, Wolters Kluwer 2008, s. 372, 
S. Pawela, Prawo karne wykonawcze. Zarys wykładu, 2007, s. 71-72. 
17 K. Dąbkiewicz, Kodeks. Komentarz…, op. cit., s. 232, S. Lelental, Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, 
Warszawa 2010, s. 288. 
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celu. Kontradyktoryjność postępowania przejawia się w takim ukształtowaniu 
procedury, aby podmiot zainteresowany mógł aktywnie działać w celu uzyska-
nia korzystnego dla siebie rozstrzygnięcia podjętego przez instancję kontrolną18.

Reasumując, ostatni z przytoczonych wyżej przykładów najmocniej ujawnia 
słabość argumentacji, na której oparto stanowisko, że nie jest konieczne wpro-
wadzenie zaskarżalności postanowień w sytuacji, gdy nie mają one  wpływu na 
treść uprawnień i obowiązków skazanego i co do zasady wydawane są na jego 
korzyść. Powyższe zapatrywanie pomija fakt, że w postępowaniu wykonaw-
czym występują dwie strony i jest ono oparte na zasadzie kontradyktoryjności, 
przy czym każda ze stron ma na uwadze odmienne interesy prawne, które co 
do zasady pozostają ze sobą w sprzeczności. Przyjęte rozwiązanie uzasadniane 
jest tylko przy uwzględnieniu punktu widzenia jednej ze stron postępowania 
wykonawczego, tj. skazanego. Kryterium „korzyści” czy też „nieszkodzenia in-
teresom skazanego” jako ograniczającego zaskarżalność w odniesieniu do kon-
kretnej decyzji, jest zatem miernikiem wysoce wątpliwym. Podkreślmy zatem 
raz jeszcze to, że dana decyzja sądu jest zgodna z subiektywnym oczekiwaniem 
skazanego, nie przesądza, że jest ona w rzeczywistości trafna z punktu widzenia 
obowiązujących przepisów, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności wystę-
pujących in concreto. Zasadność takiej decyzji powinna zostać poddana kontroli 
innego organu procesowego, zainicjowanej środkiem zaskarżenia wnoszonym 
przez prokuratora jako rzecznika praworządności. Zgłoszone zastrzeżenia 
powodują, że trafność przyjętej regulacji może wydawać się wątpliwa. Jak się 
wydaje, właściwsze byłoby pozostawienie dotychczasowej zasady w zakresie 
zaskarżalności postanowień podejmowanych w toku postępowania wykonaw-
czego, z jednoczesnym wyraźnym wskazaniem – w poszczególnych przepisach 
– sytuacji, w których strony nie posiadają uprawnienia do wniesienia  środka 
zaskarżenia na konkretne postanowienia. 

IV

Zaznaczono wyżej, że przesłanką, jaka legła u podstaw rozwiązań w zakre-
sie ograniczenia zaskarżalności postanowień wydawanych w postanowieniu wy-
konawczym wyłącznie do wypadków przewidzianych w ustawie, było dążenie 
do usprawnienia i przyspieszenia tego etapu procesu karnego. Jak się wydaje ten 
sam efekt można było jednak osiągnąć bez konieczności dokonywania omó-
wionych wyżej zmian.

Stając na takim stanowisku należy nawiązać do innych – również wchodzą-
cych w dniu 1 stycznia 2012 r. – zmian w przepisach k.k.w., które dotyczą zasad 
wykonalności orzeczeń w postępowaniu wykonawczym. 

Do czasu nowelizacji sytuacja wyglądała w ten sposób, że postępowanie wy-
konawcze wszczynane było bezzwłocznie, gdy orzeczenie stało się wykonalne. 

18 Z. Doda, Zażalenie w procesie karnym, Warszawa 1985, s. 253. 
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Orzeczenie stawało się wykonalne z chwilą uprawomocnienia, chyba że ustawa 
stanowiła inaczej (art. 9 k.k.w.). Po obecnej nowelizacji, zasadą jest, że wykonal-
ny z chwilą uprawomocnienia jest wyrok oraz postanowienie wydane w trybie 
art. 420 k.p.k., chyba że ustawa stanowi inaczej (art. 9 § 2 k.k.w.). Natomiast 
stosownie do art. 9 § 3 k.k.w. postanowienie w postępowaniu wykonawczym 
staje się wykonalne z chwilą wydania, chyba że ustawa stanowi inaczej albo sąd 
wydający postanowienie lub sąd powołany do rozpoznania zażalenia wstrzyma 
jego wykonanie. W myśl ostatniego unormowania wykonalne z chwilą uprawo-
mocnienia będzie postanowienie o udzieleniu przerwy, w sytuacji gdy prokura-
tor sprzeciwił się jej udzieleniu (art. 154 § 1 k.k.w.) oraz postanowienie o zarzą-
dzeniu wykonania kary warunkowo zawieszonej, gdy podstawą jest rażące na-
ruszenie porządku prawnego określone w art. 75 § 2 i 4 k.k. (art. 178 § 3 k.k.w.). 

Powiązanie wykonalności postanowienia z momentem jego wydania (art. 9 
§ 2 k.k.w.) bezsprzecznie będzie miało wpływ na przebieg i sprawność prowa-
dzonego postępowania wykonawczego, eliminuje bowiem możliwość wszczę-
cia tego stadium dopiero od chwili uprawomocnienia się postanowienia, w kon-
sekwencji ewidentnie przyspiesza moment rozpoczęcia czy też przystąpienia 
przez skazanego do odbywania kary. Przedmiotowa regulacja pozwala zatem 
na osiągnięcie tego samego celu – usprawnienia postępowania wykonawczego 
– jaki przyświecał zmianom dokonanym w zakresie zaskarżalności postanowień 
wydawanych w stadium wykonawczym. 

V

Wchodząca z dniem 1 stycznia 2012 r. nowelizacja Kodeksu karnego wyko-
nawczego i Kodeksu karnego wprowadziła istotne zmiany dotyczące zakresu 
działania kuratora sądowego, przyznając mu m.in. prawo do udzielenia skaza-
nemu lub sprawcy pisemnego upomnienia (art. 173 § 4 k.k.w.). Jak wskazano 
w uzasadnieniu projektu „jest to istotne novum w polskim prawie, dające sądo-
wemu kuratorowi zawodowemu ważne narzędzie dyscyplinujące skazanego do 
przestrzegania obowiązującego prawa oraz poddania się w okresie próby, nało-
żonym na niego obowiązkom”. W zamiarze projektodawcy możliwość posłu-
żenia się powyższym instrumentem przez kuratora ma też stworzyć skazanemu 
szansę na poprawę zachowania bez konieczności podejmowania odpowiednich 
czynności i decyzji przez sąd19. 

Krótko rzecz ujmując – bez zbędnego zagłębiania się w szczegóły – należy 
wskazać, iż co do zasady w myśl aktualnie obowiązujących przepisów kurator 
sądowy ma obowiązek, a nie tylko uprawnienie, do składania wniosków i po-
dejmowania innych czynności, o jakich stanowi art. 173 § 2 pkt. 1-15 k.k.w., za-
wsze wtedy, gdy wystąpią ku temu ustawowe przesłanki wskazane w przepisach 
Kodeksu karnego wykonawczego i Kodeksu karnego. W tychże ramach sądowy 

19 Uzasadnienie do projektu ustawy z 16.09.2011 r. 
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kurator zawodowy ma m.in. obowiązek składania wniosków o podjęcie postę-
powania warunkowo umorzonego (art. 173 § 2 pkt. 4 k.k.w.), o odroczenie lub 
o przerwę w wykonaniu kary lub o odwołanie odroczenia lub przerwy w wyko-
naniu kary (art. 173 § 2 pkt 6 k.k.w.), o warunkowe zwolnienie i odwołanie wa-
runkowego zwolnienia (art. 173 § 2 pkt 7 k.k.w.), o zarządzenie wykonania kary, 
której wykonanie warunkowo zawieszono oraz o wykonanie kary zastępczej 
(art. 173 § 2 pkt 8 k.k.w.). W powyższych sytuacjach, stosownie do uregulowa-
nia zawartego w art. 173 § 3 k.k.w. w razie zaistnienia okoliczności określonych 
w art. 156 § 1 i 2 k.k.w. (odwołanie odroczenia i przerwy), art. 160 § 1 pkt 2-4 
k.k.w. (względnie obligatoryjne odwołanie warunkowego zwolnienia), art. 68 § 
2 k.k. (podjęcie postępowania warunkowo umorzonego) lub art. 75 § 2 k.k. (za-
rządzenie wykonania zawieszonej kary), sądowy kurator zawodowy może od-
stąpić od złożenia odpowiedniego wniosku o którym mowa w art. 173 § 2 pkt 4 
i 6-8 k.k.w., jeżeli przemawiają za tym rodzaj i stopień naruszenia uzasadniające 
przekonanie, że pomimo odstąpienia od złożenia wniosku, cele środka związa-
nego z poddaniem skazanego lub sprawcy próbie zostaną osiągnięte. W takiej 
sytuacji sądowy kurator zawodowy udziela ponadto skazanemu lub sprawcy pi-
semnego upomnienia, w którym wskazuje rodzaj naruszenia oraz informuje 
go o skutkach niezastosowania się do upomnienia. Odpis upomnienia sądowy 
kurator zawodowy niezwłocznie przekazuje sądowi (art. 173 § 4 k.k.w.). 

Nie ulega wątpliwości, że pisemne upomnienie sądowego kuratora zawodo-
wego, o jakim mowa w art. 173 § 4 k.k.w., przybiera postać decyzji, co wynika 
chociażby z treści art. 7 § 1 k.k.w., który określa, że skazany może zaskarżyć do 
sądu decyzję organu wykonawczego wymienionego w art. 2 pkt 3-6 i 10 k.k.w. 
z powodu jej niezgodności z prawem, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Sądowy 
kurator zawodowy jest organem postępowania wykonawczego wymienionym 
wprost w art. 2  pkt 6 k.k.w. Warto zarazem przypomnieć, że uprawnienie do 
podejmowania decyzji w toku postępowania wykonawczego przyznane zostało 
sądowemu kuratorowi zawodowemu już wcześniej, mianowicie na mocy art. 21 
ust. 2 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o wykonywaniu kary pozbawienia wolno-
ści poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego20, znowelizowa-
nej następnie z dniem 25 czerwca 2010 r. przez art. 1 pkt 14 i 15 ustawy z dnia 
21 maja 2010 r. o zmianie ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności 
poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego21 oraz na skutek 
zmian wprowadzonych ustawą z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – 
Kodeks karny, ustawy – Kodeks postępowania karnego, ustawy – Kodeks karny 
wykonawczy, ustawy – Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw22, 
która weszła w życie w dniu 8 czerwca 2010 r., w zakresie dotyczącym nowych 
zasad wykonywania kary ograniczenia wolności (art. 57 k.k.w.). 

20 Dz.U. Nr 191, 1366, dalej jako u.k.p.w.d.e.
21 Dz.U. Nr 101, poz. 647. 
22 Dz.U. Nr 206, poz. 1589. 
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W literaturze powszechnie przyjmuje się, iż na decyzje sądowego kuratora za-
wodowego wydawane w oparciu o przepis art. 57 § 1 i 4 k.k.w., skazanemu przysłu-
guje skarga o jakiej mowa w art. 7 k.k.w.23. Podobnie przyjmowano, iż skarga służy 
na odmowną decyzję sądowego kuratora zawodowego podejmowaną na podsta-
wie art. 21 ust. 2 u.k.p.w.d.e.24, z tym że – co należy zastrzec – pogląd taki wypowia-
dany był przed zmianami, które weszły w życie z dniem 25 czerwca 2010 r. W tej 
sytuacji, jako naturalne i logiczne, pojawia się pytanie, czy także w sytuacji, gdy 
sądowy kurator zawodowy wydaje decyzję na podstawie art. 173 § 4 k.k.w., skazany 
posiada legitymację do wniesienia skargi w trybie przewidzianym w art. 7 k.k.w.? 

Antycypując dalszą część rozważań mających zasadnicze znaczenie z punk-
tu widzenia postawionego wyżej pytania, koniecznym jest przybliżenie najważ-
niejszych cech jakimi charakteryzuje się skarga, o której stanowi art. 7 k.k.w. 

Otóż powszechnie przyjmuje się, że przepis art. 7 k.k.w. wyraża prawo do 
sądu osoby skazanej służące jej w postępowaniu wykonawczym. Określa za-
sadę sądowej kontroli pozasądowych organów postępowania wykonawczego. 
Przedmiotowa regulacja jest ściśle związana z art. 4 k.k.w. Skazany jest wpraw-
dzie podmiotem wykonania kary i ma obowiązek jej się poddać, ale nie oznacza 
to, iż traci prawo do oceny przebiegu i sposobu jej wykonywania25. Pierwotny 
kształt art. 7 k.k.w., wprowadzony ustawą z 1997 r., został następnie zmienio-
ny przez przepis art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 24 lipca 2003 r. o zmianie ustawy 
Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw. Pierwsza ze zmian 
dotyczyła dookreślenia właściwości sądu penitencjarnego w przedmiocie roz-
poznawania skarg. Brzmienie przepisu art. 7 § 2 zdanie drugie, pozwalało bo-
wiem na interpretację tego uregulowania, zgodnie z którą sąd penitencjarny 
byłby zawsze właściwy do rozpoznania skargi skazanego, gdy odbywa on karę 
pozbawienia wolności, przy czym nie miałoby znaczenia co stanowi przedmiot 
skargi26. Druga ze zmian dotyczyła regulacji zawartej w § 3, która precyzowała, 
że skarga przysługuje skazanemu w terminie 7 dni od ogłoszenia lub doręcze-
nia decyzji, decyzję ogłasza się lub doręcza wraz z uzasadnieniem i pouczeniem 
o przysługującym prawie, terminie i sposobie wniesienia skargi. Zrealizowano 
w ten sposób postulat zgłaszany w literaturze przez Z. Świdę, która wskazywa-
ła, iż takie sformułowanie ustawowe umożliwi pełną realizację zasady prawa do 
informacji27. Z drugiej strony znowelizowany art. 7 § 3 k.k.w. czynił skuteczniej-
szym prawo do obrony poprzez nałożenie na organy postępowania wykonaw-
czego, obowiązku doręczenia decyzji wraz z uzasadnieniem28. 

23 S. Lelental, Komentarz…, op. cit., s. 279; K. Dąbkiewicz, Kodeks. Komentarz…, op. cit., s. 225; K. Postul-
ski, Komentarz do art. 57 k.k.w. Lex/el. 
24 M. Rusinek, Ustawa o dozorze elektronicznym. Komentarz, Lex/el. 
25 M. Płatek, Rola prawa karnego wykonawczego w zapobieganiu przestępczości, Studia Iuridica 2000, 
t. XXXVIII, s. 126. 
26 W. Śledzik, Nowelizacja kodeksu karnego wykonawczego (projekt prezydencki), PWP 2002, nr 36, s. 12.
27 Z. Świda, System skarg i odwołań według k.k.w. z 1997 r., [w:] Środki zaskarżenia w procesie karnym. Księga 
pamiątkowa ku czci Profesora Z. Dody, Zakamycze 2000, s. 61.
28 S. Lelental, Komentarz…, op. cit., s. 98. 
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W doktrynie prezentowane są rozbieżne poglądy co do charakteru prawnego 
skargi. Zdaniem Z. Świdy upoważnienie skazanego do działania w trybie art. 7 
§ 1 k.k.w. jest środkiem zbliżonym do zażaleń, a tryb jego rozpoznania zawiera 
podobne cechy do trybu zażaleniowego29. Z. Hołda przyjmuje, że skargę należy 
zaliczyć do środków zaskarżenia, w związku z czym w kwestiach nieuregulo-
wanych w k.k.w. należy stosować odpowiednio przepisy k.p.k., w szczególności 
dotyczące postępowania odwoławczego30. Do grupy środków odwoławczych 
zaliczają skargę J. Śpiewak, J. Lachowski i T. Oczkowski31. Z kolei S. Lelental 
stoi na stanowisku, że skarga stanowi swoisty i właściwy postępowaniu wy-
konawczemu środek zaskarżenia, który opiera się na jednej tylko przyczynie 
odwoławczej w postaci niezgodności z prawem decyzji organów postępowania 
wykonawczego wymienionych w art. 2 pkt 3-6 i 10 k.k.w.32. 

Przepis art. 7 § 1 k.k.w. określa, że prawo do wniesienia skargi służy skazane-
mu, który  może wnieść skargę osobiście, jak również działający w jego imieniu 
obrońca (art. 8 § 1 k.k.w.).

Przedmiot zaskarżenia w trybie art. 7 k.k.w. stanowią decyzje. Termin ten 
nie został zdefiniowany w żadnym z przepisów k.k.w. Zdaniem Z. Świdy „użyte 
w przepisie art. 7 k.k.w. pojęcie decyzja wskazuje, że chodzi ogólnie o zade-
cydowanie (rozstrzygnięcie) o jakiejś kwestii przez uprawniony do tego organ 
wykonujący orzeczenia”33. W doktrynie zgodnie przyjmuje się, że dla ustalenia 
co należy rozumieć pod ustawowym sformułowaniem „decyzja” konieczne jest 
odwołanie się do dorobku nauki prawa administracyjnego34. Zgodnie ze stano-
wiskiem SN35, przez decyzję administracyjną należy rozumieć kwalifikowany 
akt administracyjny, stanowiący przejaw woli administrujących w państwie or-
ganów, wydany na podstawie powszechnie obowiązującego prawa, o charakte-
rze władczym i zewnętrznym, rozstrzygający konkretną sprawę, indywidualnie 
określonej osoby fizycznej lub prawnej, w postępowaniu unormowanym przez 
przepisy proceduralne. Decyzja jest aktem władczym, wydanym przez organ 
do tego upoważniony, który stanowi ingerencję w prawa bądź obowiązki wska-
zanego w niej podmiotu, skierowanym na wywołanie określonych skutków 
prawnych36. Należy zwrócić uwagę na trafne stanowisko SA we Wrocławiu, 

29 Z. Świda, Realizacja zasady skargowości…, op. cit., s. 377, także System skarg…, op. cit., s. 60-61.
30 Z. Hołda, [w:] Z. Hołda, K. Postulski, Kodeks karny wykonawczy Komentarz, Gdańsk 1998, s. 39.
31 J. Śpiewak, Środki odwoławcze według Kodeksu karnego wykonawczego z 1997 r., PWP 1998, nr 19, s. 5; J. 
Lachowski, T. Oczkowski, Skarga skazanego w postępowaniu wykonawczym (art. 7 k.k.w.), „Przegląd Wię-
ziennictwa Polskiego” 2008, nr 60, s. 7-10. 
32 S. Lelental, Skarga skazanego na decyzję organu postępowania wykonawczego w polskim prawie karnym wyko-
nawczym, [w:] Rzetelny proces karny. Księga jubileuszowa Profesor Z. Świdy, Warszawa 2009, s. 673-674. 
33 Z. Świda, Realizacja zasady skargowości…, op. cit., s. 377. 
34 Z. Hołda, [w:] Z. Hołda, K. Postulski, Komentarz…, op. cit., s. 39; J. Lachowski, T. Oczkowski, Skarga 
skazanego…, op. cit., s. 14; T. Kalisz, Sędziowski nadzór penitencjarny. Polski model nadzoru i kontroli nad legal-
nością i prawidłowością wykonania środków o charakterze izolacyjnym, Wrocław 2010, s. 31. 
35 Wyrok SN z dnia 3 kwietnia 2000 r., sygn. akt I CKN 582/98, Lex nr 50843.
36 Por. też wyrok NSA z 26.01.2006 r., I OSK 361/05, Lex nr 196 288. 
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że tylko skarga skazanego zarzucająca niezgodność z prawem indywidualnego 
aktu prawnego organu postępowania wykonawczego, rozstrzygającego końco-
wo kwestię dotyczącą tego skazanego, może być rozpoznawana przez sąd na 
zasadach określonych w art. 7 k.k.w.37. Decyzjami w omawianym tu znaczeniu nie 
będą akty o charakterze ogólnym i abstrakcyjnym, jak również działania faktyczne 
organów postępowania wykonawczego38. 

Przedmiotem skargi może być wyłącznie zarzut niezgodności decyzji z prawem 
– ustawą lub innym aktem prawnym o charakterze wykonawczym oraz przepisem 
konstytucji względnie samo wykonalnym przepisem umowy międzynarodowej39. 
W literaturze zgłoszono stanowisko, że do decyzji „niezgodnych” lub „sprzecz-
nych” z prawem należy zaliczyć również te decyzje, które są oparte na uznaniu. 
Chodzi tutaj o takie sytuacje, gdy zgodnie z przepisami organ postępowania wy-
konawczego „może” wydać określone decyzje – np. art. 137 k.k.w., art. 141a § 1 
k.k.w., ale z określonych względów tego nie czyni. W ocenie J. Lachowskiego 
i T. Oczkowskiego40 „wynika to z faktu, że nawet tam, gdzie przepis prawa nie zo-
bowiązuje organu do wydania rozstrzygnięcia o określonej treści, lecz jedynie daje  
mu taką możliwość (…), decyzja nie może być dowolna. Musi  ona być poparta 
faktami ustalonymi przez organ orzekający, logicznie przez niego ocenionymi, za-
chowany musi być określony przez przepisy tryb jej wydania”. W ocenie Z. Hołdy41 
decyzje polegające na uznaniu podlegają kontroli sądu, pod kątem ustalenia, „czy 
organ nie przekroczył ustawowych granic uznania”. Odmienny trafny pogląd głosi 
S. Lelental, zdaniem którego „w formule <<może>> i <<powinien>> nie mieści 
się możliwość wydania decyzji niezgodnej lub sprzecznej z prawem. Decyzja taka 
może być natomiast nieprawidłowa i gdy dotyczy spraw, o których mowa w art. 7 
§ 2 k.k.w. podlega kontroli sędziego penitencjarnego”42. 

Gdy chodzi o zakres zaskarżenia, należy wskazać, iż skazany może zaskarżyć 
decyzję w całości lub w części. Może też zaskarżyć samo uzasadnienie decyzji 
(art. 425 § 2 k.p.k. w zw. z art. 1 § 2 k.k.w.). Istotne jest, by skarżący posiadał gra-
vamen (art. 425 § 3 k.p.k. w zw. z art. 1 § 2 k.k.w). W skardze należy wskazać za-
skarżone rozstrzygnięcie lub ustalenie, a także podać czego się domaga (art. 427 
§ 1 k.p.k. w zw. z art. 1 § 2 k.k.w.). W sytuacji gdy skarga pochodzi od obrońcy 
lub pełnomocnika powinna ponadto zawierać wskazanie zarzutów stawianych 
rozstrzygnięciu lub uzasadnieniu (art. 427 § 2 k.p.k. w zw. z art. 1 § 2 k.k.w.).

37 Postanowienie z 31 sierpnia 2007 r. II AKzw 607/07, KZS 2008, z. 9, poz. 85. 
38 T. Kalisz, Sędziowski nadzór, s. 31; tak też Z. Hołda, [w:] Z. Hołda, K. Postulski, Komentarz, op. cit., 
s. 40, postanowienie SN z dnia 11 stycznia 2006 r., I KZP 56/05, OSNKW z 2006, nr 2, poz. 14. 
39 Nie może być przedmiotem skargi zarzut niezgodności decyzji organu wykonawczego z zalecenia-
mi zawartymi np. w Europejskich Regułach Więziennych (M. Płatek, Rola prawa karnego wykonawcze-
go…, op. cit., s. 125). Reguły są dokumentem, który nie posiada rangi umowy międzynarodowej, jest 
aktem o tzw. charakterze soft law, nie stanowi źródeł prawa międzynarodowego, ani prawa karnego 
wykonawczego, wyznacza jedynie postulowany zakres standardów penitencjarnych.
40 J. Lachowski, T. Oczkowski, Skarga skazanego…, op. cit., s. 18. 
41 Z. Hołda, [w:] Z. Hołda, K. Postulski, Komentarz…, op. cit., s. 42.
42 S. Lelental, Skarga skazanego na decyzję…, op. cit., s. 677. 
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Skargę, zgodnie z art. 19 § 2 k.k.w., można wnieść na piśmie (przy spełnieniu 
wymogów pisma procesowego wskazanych w art. 119 k.p.k.) albo ustnie do 
protokołu.

Po rozpoznaniu skargi sąd orzeka o utrzymaniu w mocy, uchyleniu albo 
zmianie zaskarżonej decyzji. Podejmując jedną z wyżej wskazanych decyzji, 
sąd orzeka postanowieniem, które powinno zawierać uzasadnienie (art. 98 § 1 
k.p.k. w zw. z art. 1 § 2 k.k.w.). Trafnie wskazuje się w piśmiennictwie, że nor-
ma art. 7 § 5 k.k.w. wyklucza zastosowanie art. 437 § 2 k.p.k., co oznacza, że 
sąd może jedynie uchylić zaskarżoną decyzję, ale w następstwie powyższego 
rozstrzygnięcia,  nie może już przekazać jej organowi który ją wydał do po-
nownego rozpoznania43. 

Mając zarysowane najważniejsze cechy skargi, powróćmy zatem do zasad-
niczego pytania, czy na pisemne upomnienie udzielone skazanemu przez sądo-
wego kuratora zawodowego przysługuje skazanemu prawo wniesienia skargi 
w oparciu o przepis art. 7 k.k.w. 

Niewątpliwie wskazane wyżej pisemne upomnienie stanowi decyzję organu 
wykonawczego o charakterze indywidualnym, który rozstrzyga sprawę kon-
kretnego skazanego lub sprawcy. Z uwagi na przedmiot, do którego może się 
odnosić, ma również istotny wpływ na prawa wymienionych wyżej podmiotów. 
Powyższe mogłoby zatem wskazywać, iż skazanemu przysługuje skarga wska-
zana w art. 7 k.k.w. Z drugiej jednak strony  nie należy tracić z pola widzenia 
tego, iż co do zasady jest to decyzja podejmowana na korzyść skazanego lub 
sprawcy. Sądowy kurator zawodowy ma bowiem do dyspozycji alternatywę 
czynności, albo skierowanie wniosku o odwołanie odroczenia lub przerwy, 
o odwołanie warunkowego zwolnienia, o podjęcie warunkowo umorzonego 
postępowania lub o zarządzenie wykonania kary warunkowo zawieszonej, albo 
odstąpienie od złożenia jednego ze wskazanych wniosków i poprzestanie na 
decyzji upominającej skazanego lub sprawcę, przy spełnieniu warunków, o ja-
kich mowa w art. 173 § 3 in fine k.k.w. Wówczas jednak wysoce wątpliwym by-
łoby czy skazany lub sprawca posiadają gravamen, który bezsprzecznie stanowi 
jeden z warunków dopuszczalności wniesienia skargi. Brak interesu prawnego 
powodowałby, iż skarga jest niedopuszczalna z mocy ustawy, w konsekwencji 
należałoby odmówić jej przyjęcia (art. 429 § 1 k.p.k. w zw. z art. 1 § 2 k.k.w.). 
Oczywiście może być też i tak, że skazany lub sprawca będą kwestionować 
w ogóle zasadność wydania przez sądowego kuratora zawodowego pisemnego 
upomnienia. Wtedy powołany argument traci rację bytu, co przemawiałoby za 
stanowiskiem, że podmioty te posiadają jednak legitymację do wniesienia skargi 
w trybie art. 7 k.k.w. 
43 J. Lachowski, T. Oczkowski, Skarga skazanego…, op. cit., s. 27. Odmienne stanowisko zgłoszone 
w tym zakresie przez Z. Hołdę nie może zostać zaaprobowane (Z. Hołda, [w:] Z. Hołda, K. Postul-
ski, Kodeks karny wykonawczy. Komentarz 2007, s. 85). Wskazać należy, że postanowienie sądu stanowi 
zawsze ostateczne rozstrzygnięcie sprawy w przedmiocie skargi i kończy postępowanie zainicjowane 
jej wniesieniem. 
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Jak się wydaje, istnieją jednak inne argumenty, które powodują, że pogląd, 
zgodnie z którym skazanemu lub sprawcy przysługuje skarga na decyzje wyda-
ne przez sądowego kuratora zawodowego w trybie art. 173 § 4 k.k.w. nie jest 
przekonujący i trafny. Przede wszystkim należy przypomnieć słuszne stano-
wisko prezentowane w literaturze przez S. Pawelę, że skarga z art. 7 k.k.w. ma 
charakter subsydiarny, co oznacza, że gdy ustawodawca przewiduje inny sposób 
wzruszania decyzji organów postępowania wykonawczego, nie będzie wchodzi-
ło w grę zastosowanie trybu wskazanego w omawianym przepisie44. Nie tracąc 
powyższego zapatrywania z pola widzenia, należy zwrócić uwagę na dyspozycję 
przepisu art. 173 § 4 in fine k.k.w., który stanowi, że sądowy kurator zawodowy 
„odpis upomnienia niezwłocznie przekazuje sądowi”. W uzasadnieniu do no-
welizacji projektodawca wskazał, że obowiązek przekazania przez sądowego 
kuratora zawodowego odpisu pisemnego upomnienia sądowi lub sądowi peni-
tencjarnemu, w zależności od przedmiotu, do którego odnosi się decyzja wyda-
na w trybie art. 173 § 4 k.k.w., ma na celu umożliwienie tym organom dokonanie 
kontroli decyzji sądowego kuratora zawodowego, wskazane organy procesowe 
sprawują bowiem nadzór na prawidłowym wykonaniem orzeczeń. O wadze, 
jaką ustawodawca nadał tej kontroli świadczy fakt, że nałożył na sądowego 
kuratora zawodowego obowiązek „niezwłocznego” przekazania odpisu decyzji 
wydanej na podstawie art. 173 § 4 k.k.w. W literaturze karnoprocesowej, na 
tle identycznego zwrotu normatywnego występującego w przepisach Kodeksu 
postępowania karnego, podkreśla się, że przez użycie słowa „niezwłocznie” 
nakazuje się dokonanie odpowiedniej czynności jak najszybciej, w ciągu zale-
dwie paru dni, sugerując, iż wyznaczony w ten sposób termin nie powinien 
przekraczać 3 dni45. Warto zwrócić uwagę, że w postępowaniu jurysdykcyjnym 
niezwłoczne podjęcie określonych czynności związane jest głównie z decyzja-
mi, które ingerują w najbardziej istotną sferę praw i wolności obywatelskich46. 

Brzmienie art. 173 § 4 in fine k.k.w. prowadzi zatem do wniosku, że wraz 
z przekazaniem do sądu lub sądu penitencjarnego, odpisu pisemnego upo-
mnienia wydanego przez sądowego kuratora zawodowego dochodzi niejako 
automatycznie i z urzędu do wszczęcia postępowania kontrolnego, którego 
przedmiotem badania jest wymieniona wyżej decyzja. Jak wskazano w uzasad-

44 S. Pawela, Kodeks karny wykonawczy. Praktyczny komentarz, Warszawa 1999, s. 38. Dla przykładu wska-
zać należy, że skarga nie przysługuje na decyzję dyrektora zakładu karnego zobowiązującą skazanego 
do naprawienia szkody w mieniu zakładu karnego, z uwagi na przysługujące skazanemu na podstawie 
art. 120 § 2 k.k.w. powództwo o ustalenie, że należność nie istnieje w całości lub w części. 
45 I. Nowikowski, Terminy w kodeksie postępowania karnego, Lublin 1988, s. 70-71. 
46 Tak m.in. przepis art. 463 § 2 k.p.k. stanowi, że zażalenie na postanowienie w przedmiocie tymcza-
sowego aresztowania oraz zabezpieczenia majątkowego powinno zostać przekazane do rozpoznania 
w ciągu 48 godzin, a w myśl przepisu art. 252 § 3 k.p.k. zażalenie na postanowienie w przedmiocie 
środka zapobiegawczego sąd rozpoznaje niezwłocznie. Warto zauważyć, iż w myśl projektu opra-
cowanego przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Karnego, w przypadku zażalenia na postanowienie 
w przedmiocie tymczasowego aresztowania sąd rozpoznaje je niezwłocznie, nie później niż przed 
upływem 7 dni od przekazania zażalenia.
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nieniu projektu, w ramach tej kontroli i sprawowanego nadzoru uprawniony 
organ procesowy może na podstawie okoliczności zawartych w upomnieniu 
wydać stosowne orzeczenie, nie podzielając stanowiska sądowego kuratora za-
wodowego, np. o zarządzeniu wykonania kary pozbawienia wolności warunko-
wo zawieszonej47. Obowiązek niezwłocznego przekazania odpisu pisemnego 
upomnienia do właściwego sądu i uruchomienie kontroli tej decyzji, oznacza 
zarazem, iż nie ma ona charakteru definitywnego, a jak wskazuje się, skarga 
zarzucająca niezgodność z prawem indywidualnego aktu prawnego organu po-
stępowania wykonawczego, przysługuje tylko w odniesieniu do decyzji, która 
ostatecznie i końcowo rozstrzyga sprawę dotyczącą konkretnego skazanego. 
Tylko dla tego typu skargi ustawodawca przewidział drogę postępowania sądo-
wego na zasadach określonych w art. 7 k.k.w.48. Okoliczność, iż decyzja sądo-
wego kuratora zawodowego nie rozstrzyga końcowo kwestii danego skazanego 
wynika z faktu, że może być podzielona lub nie przez właściwy sąd lub sąd 
penitencjarny. W konsekwencji nie przesądza w sposób trwały o dalszym toku 
stadium wykonawczego procesu karnego i o sytuacji prawnej osoby, której de-
cyzja dotyczy. Uzasadnione wydaje się stanowisko, że skoro wskazane organy 
mogą, w przypadku gdy nie podzielają stanowiska wyrażonego w decyzji, po-
mimo jej wydania, podjąć np. postanowienie o odwołaniu odroczenia lub prze-
rwy, odwołaniu warunkowego zwolnienia, czy o zarządzeniu wykonania kary 
pozbawienia wolności warunkowo zawieszonej, to tym bardziej uprawnione są 
do uchylenia decyzji sądowego kuratora zawodowego w sytuacji gdy uznają, że 
nie było merytorycznych podstaw do jej wydania. 

Konsekwentnie zajmując powyższe stanowisko, należy uznać, że skarga 
w trybie art. 7 k.k.w. nie będzie przysługiwała skazanemu również na decyzje 
sądowego kuratora zawodowego wydane na podstawie art. 21 i 22 u.k.p.w.d.e. 
Należy bowiem zwrócić uwagę, iż po nowelizacji tego aktu prawnego, która 
weszła w życie w dniu 25 czerwca 2010 r., stosownie do dyspozycji przepisu 
art. 22a u.k.p.w.d.e. decyzje, o których mowa w art. 21 i 22 u.k.p.w.d.e. sądowy 
kurator zawodowy niezwłocznie przekazuje sędziemu penitencjarnemu, który 
w myśl art. 77 u.k.p.w.d.e. sprawuje nadzór nad legalnością i prawidłowością 
wykonywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektroniczne-
go. Ostatecznie to od zatwierdzenia wydanego przez sędziego penitencjarne-
go zależy, czy skazany przy zaistnieniu przesłanek, o jakich mowa w art. 21 
u.k.p.w.d.e., będzie mógł oddalić się poza miejsce, o którym mowa w art. 8 ust. 
1 pkt 1 u.k.p.w.d.e. na okres nieprzekraczający jednorazowo 7 dni, względnie czy 
cofnięcie uprzednio wydanej w tym zakresie pozytywnej dla skazanego decyzji 
stanie się obowiązujące. Niejako na marginesie podkreślić trzeba, że zupełnie 

47 Uzasadnienie do projektu ustawy z 16.09.2011 r. 
48 Postanowienie SA we Wrocławiu z 31.08.2007 r. II AKzw 607/07, KZS 2008, z. 9, poz. 85, także M. 
Klejnowska, Ograniczenia sądu odwoławczego orzekającego w sprawie karnej po wniesieniu środka zaskarżenia, 
Rzeszów 2008, s. 658-659. 
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inną kwestią jest natomiast dopuszczalność zaskarżenia decyzji sędziego peni-
tencjarnego podjętej w trybie art. 22a u.k.p.w.d.e. Jak się wydaje nie ma żadnych 
przeszkód, aby w sytuacji gdy decyzja ta narusza prawa lub szkodzi interesom 
skazanego, mógł on skorzystać z trybu przewidzianego w przepisie art. 7 
k.k.w. Sędzia penitencjarny jest przecież organem postępowania wykonawcze-
go (art. 2 pkt 4 k.k.w.), o jakim mowa w art. 7 § 1 in principio k.k.w. Jak widać 
zatem, także na gruncie u.k.p.w.d.e. przewidziany został prowadzony z urzędu 
tryb kontroli decyzji sądowego kuratora zawodowego. Podniesione wyżej uwagi 
powodują, że nie można podzielić wyrażanego w literaturze poglądu, według 
którego decyzje sądowego kuratora zawodowego podjęte na podstawie art. 21 
i 22 u.k.p.w.d.e. podlegają zaskarżeniu w oparciu o przepis art. 7 k.k.w.49.

Podsumowując, zarówno w przypadku decyzji podejmowanych na podsta-
wie art. 173 § 4 k.k.w., jak i art. 21 i 22 u.k.p.w.d.e. ustawodawca przewidział nie-
zależny sposób wzruszania decyzji organu postępowania wykonawczego, jakim 
jest w tym przypadku sądowy kurator zawodowy. Wszczęcie powyższego trybu 
kontrolnego ma charakter obligatoryjny, jest on prowadzony z urzędu przez 
odpowiednie organy procesowe, do jego zainicjowania nie jest zatem konieczne 
wniesienia skargi przez zainteresowany podmiot. Okoliczność powyższa powo-
duje, że – z uwagi na jej subsydiarny charakter – we wskazanych przypadkach 
skazanemu nie służy prawo wniesienia skargi, o jakiej stanowi art. 7 § 1 k.k.w. 

49 A. Kiełtyka, A. Ważny, Ustawa o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie 
dozoru elektronicznego. Komentarz, CH. Beck, Warszawa 2011, Legalis. 
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NOWA PODSTAWA OGRANICZENIA WOLNOŚCI
SKAZANYCH – UWAGI NA TLE ZMIAN
W ART. 169 § 3 K.K.W.

Nowe brzmienie art. 169 § 3 k.k.w.1 w zestawieniu z dotychczasowym kształ-
tem tej regulacji, a nadto w szerszym ujęciu systemowym (z uwzględnieniem 
przepisów przejściowych) oraz na tle konstytucyjnych wzorców ochrony praw 
podmiotu postępowania wykonawczego, budzi u autorów szereg wątpliwości. 
Można je zawrzeć w ogólnych zarzutach co do:
	zgodności ww. przepisu z art. 52 ust.1 Konstytucji RP, w tym zwłaszcza 

w kontekście zasady proporcjonalności (art. 31 ust. 3 Konstytucji),
	dopuszczalności zastosowania nowych dyspozycji art. 169 § 3 k.k.w. do 

wykonywania orzeczeń, które uprawomocniły się przed dniem 1 stycznia 
2012 r., co z kolei może razić w odniesieniu do zasady lex mitior agit,

	słuszności przeniesienia do k.k.w., w tym art. 169, regulacji określającej 
prawnomaterialny rdzeń rygorów związanych z wykonywaniem dozoru 
kuratorskiego oraz warunkowym zawieszeniem kary, w świetle zasady 
nulla poena sine lege certa.

Aby znaleźć dla nich uzasadnienie, poczynić jednak należy kilka uwag tytu-
łem wstępu, co pozwoli na postawienie stanowiących sedno niniejszego arty-
kułu tez.

Charakterystyka regulacji art. 169 § 3 k.k.w. w kontekście
zasady nulla poena sine lege certa

Art. 169 k.k.w. (zgodnie z tytułem Rozdziału XI Kodeksu, gdzie został za-
mieszczony) określa prawa i obowiązki kuratora sądowego oraz rygory wyko-
nywania dozoru i warunkowego zawieszenia wykonania kary. Dotyczy on – co 
literalnie wskazano w § 1 – skazanego2, „na którego nałożono obowiązki, a tak-
że oddanego pod dozór”. Jako truizm przyjąć należy zastrzeżenie, że osoba 
skazana obowiązana jest przestrzegać obowiązków ustanowionych przez sąd na 

1 Zmiany wprowadzone ustawą z dnia 16 września 2011 r., Dz.U. Nr 240, poz. 1431.
2 W dalszym ciągu będzie mowa o osobach skazanych, jednakże uwagi tam poczynione znajdują 
także zastosowanie do innych sytuacji posługiwania się przez sąd dozorem (np. przy warunkowym 
umorzeniu postępowania).
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okres próby lub związanych z dozorem – wszak wynikają one z prawomocnego 
orzeczenia sądu i są obostrzone dalszymi, nader czytelnymi rygorami wynika-
jącymi np. z art. 75 k.k. Szczególnie istotne jest natomiast dookreślenie w § 3 
na czym konkretnie polega rygor dozorowy. Należy zatem przepisy zawarte 
w art. 169 k.k.w. odczytywać dwupłaszczyznowo: z jednej strony jako normy 
kompetencyjne (w powiązaniu z dalszymi jeszcze regulacjami) dla dopuszczalnej 
lub nakazanej aktywności kuratorów sądowych w postępowaniu wykonawczym, 
z drugiej natomiast jako zapisy wypełniające treścią normatywną poszczególne 
instytucje, którymi Kodeks karny posługuje się jedynie hasłowo –  nieposia-
dające także w innych uregulowaniach swojej definicji ustawowej (elementy te 
mają charakter komplementarny). Pretekstem do dalszych czynionych poniżej 
analiz – wobec sygnalizowanej, wprowadzonej niedawno nowelizacji – stanie 
się ten ostatni aspekt regulacji art. 169 § 3 k.k.w. Przejście do sedna problemu 
poprzedzone być jednak musi analizą natury porównawczej, w odniesieniu do 
dozoru postrzeganego jako element orzeczenia o karze – posiadającego własny 
ładunek punitywności, ale także dużo szersze konotacje (choćby przez odnie-
sienie do wspomnianego art. 75 k.k.).

Zgodnie z regulacjami Rozdziału VIII k.k., sąd może warunkowo zawiesić 
na okres próby wykonanie każdej rodzajowo kary. Niemniej tylko w przypadku 
zawieszenia wykonania orzeczonej kary pozbawienia wolności może jednocześ-
nie (a w przypadkach wskazanych w art. 73 § 2 k.k. jest zobligowany) oddać ska-
zanego w okresie próby pod dozór kuratora (lub innego podmiotu). Ponieważ 
k.k. milczy – odmiennie niż odwołując się do innych przewidzianych w nim 
środków, głównie o charakterze sankcyjnym (np. art. 34 i 35) – o tym, jakie to 
konkretnie powinności skazanego należy łączyć z oddaniem pod dozór, roz-
strzyga o tym właśnie k.k.w. Należy jednak podkreślić, że o ile takie terminy, jak 
grzywna czy pozbawienie wolności posiadają swe głębokie i w zasadzie jedno-
znaczne konotacje w świadomości społecznej, o tyle już ograniczenie wolności 
czy dozór, których wdrażanie dotyka wielu sfer aktywności życiowej skazanego 
i może mieć charakter dynamiczny, już tak jednoznaczne nie są. Wobec tego 
w przypadku kar majątkowych i izolacyjnych już samo nazwanie tych sankcji 
w k.k., przy wskazaniu ogólnych zasad ich wymiaru (art. 32 oraz 33 i 37), umoż-
liwia przesunięcie dalszych szczegółowych wskazówek co do ich wykonywania 
do k.k.w. Rozwiązanie takie mieści się w założeniach i systemowej pozycji tej 
ostatniej regulacji jako pomocniczej, „wykonawczej” właśnie, w stosunku do 
ustaw materialnych (k.k. i in.). Innymi słowy k.k.w. nie służy tu określeniu ma-
terialnego rdzenia sankcji, rozumianego jako dyspozycja ograniczenia określo-
nych praw i swobód jednostki (skazanego, sprawcy), a jedynie określa warunki, 
na jakich skazany będzie zmuszony ww. rygory realizować (np. raty grzywny, 
rodzaj zakładu karnego). Natomiast w odniesieniu do pozostałych wyżej wy-
mienionych, nie tak już jednoznacznych środków (w tym dozoru), manewr taki 
budzić będzie już wątpliwości. 
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Prawodawca zdaje się problem ten (względnie czytelnego podziału funkcji 
regulacji materialnych i proceduralnych – w tym wykonawczych, które mają czę-
sto charakter mieszany) zauważać – choć nie dość konsekwentnie. Czyni to ba-
cząc, by przepisy dostępne dla sądu wyrokującego (k.k.) pozwalały na możliwie 
jednoznaczne określenie sankcji, tak by skazany nie był zaskakiwany niewynika-
jącymi wprost z wyroku rygorami skazania już na etapie wykonawczym. Przykła-
dem przepisów na tę świadomość wskazujących są wspomniane już art. 34 i 35 
k.k. W zamkniętym (co szczególnie istotne) katalogu rygorów ograniczenia wol-
ności pojawia się zatem obok obowiązku pracy i udzielania wyjaśnień dotyczą-
cych przebiegu odbywania kary, także zakaz zmiany miejsca stałego pobytu bez 
zgody sądu (podkr. aut.). Podobne konkluzje można powiązać także z innymi 
środkami, nienależącymi już do katalogu kar. K.k. przewiduje możliwość nało-
żenia na skazanego, wobec którego karę warunkowo zawieszono, dodatkowych 
obowiązków w okresie próby (tak dozorowanej, jak i bezdozorowej). Pośród 
nich (art. 72 § 1) można znaleźć takie, jak nakaz podjęcia określonej aktywno-
ści lub wykonywania określonych czynności (pkt 1-4, 6-6a i 7b), ale również 
powstrzymywanie się od korzystania z określonych swobód (pkt 5 i 7). Są one 
treściowo po części zbliżone do rygorów powiązanych z dozorem. Także jednak 
owe obowiązki zostały – każdy z osobna – na tyle szczegółowo scharakteryzo-
wane już w k.k., by nie było wątpliwości, jakiej sfery praw skazanego i w jakim 
zakresie mogą dotyczyć. Przewidziana została również ogólna, otwarta formuła 
zawarta w pkt 8, która ma charakter perspektywiczny i prewencyjny – niemniej 
także ona powinna primo: nawiązywać do ogólnych założeń art. 723 oraz secondo: 
znajdować zastosowanie wyłącznie, gdy istnieje ryzyko popełnienia przez skaza-
nego ponownie przestępstwa (czemu nałożenie przez sąd „innego nakazu” po-
stępowania w okresie próby mogłoby zapobiec). Jej stosowanie wymaga zatem 
każdorazowo odrębnego, szczegółowego uzasadnienia (nakaz gwarancyjny i we-
ryfikacyjny). Bardzo istotne w omawianym kontekście zastrzeżenie zawarł także 
SA w Krakowie w wyroku z dnia 24 listopada 1999 r.4. Otóż otwarty poprzez pkt 
8 charakter katalogu art. 72 § 1 k.k. nie umożliwia bynajmniej orzekania takich 
obowiązków, które w swej treści zawierałyby dolegliwości związane z inną karą 
lub środkiem karnym – w szczególności elementy kary ograniczenia wolności5. 

Zarówno te dodatkowe rygory, wynikające wprost z k.k., jak i stosowane kary, 
powinny jednak każdorazowo znaleźć swoje miejsce w części dyspozytywnej wy-
roku. W orzecznictwie i doktrynie duży nacisk kładzie się na ich – już podczas 
wyrokowania – pełną określoność: co do zakresu, czasu obowiązywania, spo-
sobu wykonania itp. Obowiązki towarzyszące probacji powinny być (w miarę 

3 Powinny to być obowiązki podobnego rodzaju i ciężaru gatunkowego, jak pozostałe tam wymienio-
ne oraz być celowymi w kontekście prewencji kryminalnej (por.: A. Marek, Komentarz do art. 72 k.k., 
[w:] Kodeks karny. Komentarz, LEX 2010).
4 Sygn. II AKa 203/99, KZS 1999, z. 12, poz. 21.
5 Zob. także: A.T. Olszewski, Zakaz zmiany miejsca pobytu jako element kary ograniczenia wolności, „Państwo 
i Prawo” 2009, nr 12, s. 82.
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możliwości) nakładane wraz z warunkowym zawieszeniem kary głównej, a od-
suwanie w czasie ich doprecyzowania na etap postępowania wykonawczego jest 
podważane nie tylko z przyczyn gwarancyjnych, ale także na płaszczyźnie eko-
nomiki procesu (konieczność dodatkowego aktywowania sądu wykonawczego)6. 
Nie ulega jednocześnie wątpliwości – co jest powszechnie aprobowane – że 
każde nałożenie na skazanego obowiązków (czy to literalnie tak nazwanych 
w kodeksie, czy wpisanych w inne instytucje – jak dozór) oznacza dodatkowe 
dolegliwości w ramach wydanego wyroku7. Jako takie powinno zatem podle-
gać m.in. także ogólnej zasadzie wyrażonej w art. 3 k.k. (zasada humanitaryzmu 
oraz poszanowania praw i godności skazanego), z której z kolei wywodzony 
jest nakaz szczególnie ostrożnego orzekania wszelkich środków zawierających 
w sobie elementy represyjne – także niebędących karami (środki karne, proba-
cyjne itd.)8 – ale również wspominany powyżej postulat wyłączenia z egzekwo-
wania w postępowaniu wykonawczym powinności nieosadzonych bezpośrednio 
w wyroku (przy dopuszczalności zmiany formy wykonywanych środków). Temu 
ostatniemu postulatowi służy natomiast w sposób oczywisty pełna określoność 
(charakterystyka poprzez wskazanie głównych wyznaczników) poszczególnych 
sankcji i środków wywołujących podobne skutki, już w ustawie karnej stosowa-
nej w toku wyrokowania.

O tym, że przedstawione powyżej wskazania powinny znaleźć pełne zastoso-
wanie także do środka, jakim jest dozór – poza jego treściową zbieżnością z nie-
którymi karami (ograniczenie wolności) i obowiązkami z art. 72 k.k. – przesądza 
także fakt, że uchybianie każdemu z nich może być powodem zarządzenia wyko-
nania kary głównej, czego analizując i porównując charakterystyki tych instytucji 
nigdy nie można tracić z oczu. Kodeks karny dopuszcza co prawda od tych 
zasad pewien wyjątek (który wszak stale prowokuje dyskusje nad dopuszczal-
nością rozszerzania zakresu środków penalnych po prawomocnym orzeczeniu 
sądu), jednak nie może on być uznany za generalne dopuszczenie odstąpienia od 
ww. nakazów. Otóż na mocy art. 74 § 2 k.k. sąd ma możliwość modyfikacji obo-
wiązków towarzyszących warunkowemu zawieszeniu wykonania kary głównej 
już na etapie wykonawczym – poprzez ich zmianę, rozszerzenie, zwolnienie od 
nich lub ustanowienie nowych – gdy względy wychowawcze za tym przemawiają. 
Czynić to może jednak w ograniczonym zakresie – operuje tu tylko i wyłącznie 
w granicach katalogu pkt 3-8 art. 72 § 1 k.k. (może także w okresie próby – to 
podkreślenie użyteczne w kontekście głównego wątku niniejszych rozważań – 
skazanego od dozoru zwolnić lub oddać pod dozór, zgodnie z art. 73 k.k.).

6 Zob.: G. Łabuda, Komentarz do art. 74 k.k., [w:] J. Gierek (red.), Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, 
LEX 2007; R.A. Stefański, Przegląd uchwał Izby Karnej Sądu Najwyższego z zakresu prawa karnego material-
nego, prawa karnego skarbowego i prawa wykroczeń za 2005 r., WPP 2006, nr 1, poz. 81.
7 Tak: wyrok SN z dnia 14 czerwca 2011 r., sygn. IV KK 143/11, LEX nr 848154.
8 Zob.: A.M. Kania, Zasada humanitaryzmu w kontekście unormowań prawnokarnych, NKPK 2010, 
nr 26, s. 53; M. Trafny, Zasada humanitaryzmu w kodeksie karnym, „Prokuratura i Prawo” 2007, nr 3, s. 30.
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Pozytywne i negatywne konotacje art. 169 § 3 k.k.w.  
w jego kształcie sprzed 1 stycznia 2012 r.

Jak zatem widać, Kodeks karny zdaje się stać dość konsekwentnie na stano-
wisku, że wskazanie katalogu kar i innych środków sankcyjnych (ingerujących 
w sferę praw i wolności jednostki) oraz ich charakterystyki penalnej, pozostaje 
w zakresie tejże ustawy. Jedynie kary i środki o jednoznacznym charakterze 
i jednolitym zakresie ww. ingerencji powinny być przy tym powoływane hasło-
wo. Przyjęcie takiego czy innego modelu ich wykonywania w k.k.w. nie wpły-
wa już bowiem zasadniczo na ich punitywność9. Pozostałe (w tym obowiązki 
związane z okresem próby – ale i dozór) powinny być szerzej opisane, bez 
konieczności odwoływania się do k.k.w. Służy to wypełnieniu założeń gwaran-
cyjnych procesu karnego, pośród których należy upatrywać miejsca dla pełnej 
określoności grożących, a kolejno wymierzanych sankcji. Skazany ma bowiem 
prawo oczekiwania – zgodnie z zasadą nulla poena sine lege certa – że nie zosta-
ną wobec niego wymierzone kary i środki nieprzewidziane literalnie w ustawie 
materialnej, na której opiera się sąd wyrokujący oraz że nie będzie się od niego 
oczekiwać w postępowaniu wykonawczym więcej, niż to wynika z prawomoc-
nego wyroku (przy założeniu, że skazany czynności postępowania wykonaw-
czego w żaden sposób nie utrudnia i rzetelnie realizuje wszelkie nałożone na 
niego rygory)10. Co więcej wymóg czytelności regulacji penalnych wskazuje na 
niemożność inkorporowania do jednych środków sankcyjnych, elementów ma-
terialnych powiązanych tradycyjnie z innymi środkami – wyłącznie w drodze 
subsydiarnych regulacji procesowo-wykonawczych, inspirowanych funkcjonal-
nie (przez pryzmat ocen i oczekiwań organów zaangażowanych w czynność 
postępowania wykonawczego). Wobec tego dozór jako element orzeczenia 

9 System kar zastępczych jest swoistym wyjątkiem, pozwalającym na humanizację kar na etapie wyko-
nawczym, przez wzgląd na inne istotne wartości oraz dynamiczny rozwój sytuacji, w której skazany 
funkcjonuje.
10 Koniecznym jest w tym miejscu odwołanie się także do art. 42 ust. 1 Konstytucji RP oraz jego 
rozwinięcia doktrynalnego. Otóż z nakazu poddania odpowiedzialności karnej tych tylko osób, które 
dopuściły się czynu zabronionego pod groźbą kary przez ustawę, wynika także słuszna konkluzja, 
że w art. 42 Konstytucji chodzi o szeroko pojmowaną odpowiedzialność karną, nie ograniczoną 
w szczególności do samego aktu wydania orzeczenia. Z racji gwarancyjnego charakteru tego przepisu 
zasada nulla poena sine lege ma zastosowanie także do postępowania wykonawczego (do oceny wymiaru 
każdej orzekanej lub wykonywanej kary). Skoro zatem odpowiedzialność karna ma charakter trójele-
mentowy, złożony z  elementu procesowego (pociągnięcie do odpowiedzialności w rozumieniu 
art. 2 § 1 k.p.k.), elementu materialnego (określenie, wymierzenie sankcji) oraz elementu wykonaw-
czego (realizacja odpowiedzialności karnej), to także charakterystyczne cechy każdego z nich powin-
ny być zachowane i wyodrębnione w każdym konkretnym postępowaniu. To tego wszak konieczne 
jest prawidłowe sformułowanie norm prawa dostępnych organom procesowym na poszczególnych 
etapach procesu. Nie  wystarczy zatem, by dana regulacja znalazła się w ustawie, ale powinna także 
znajdować się w ustawie właściwej ze względu na jej przekaz jurydyczny. Także bowiem nieuzasad-
nione, chybione umiejscowienie danej normy w k.k.w. zamiast w k.k. może prowadzić do podważenia 
jej zgodności z art. 42 Konstytucji. (por.: P. Wiliński, Zasada nulla poena sine lege a wykonanie kary wobec 
osoby przekazanej w trybie ENA, Cz.PKiNP. 2009, nr 2, s. 55).
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o karze, przy ogólnym jedynie wskazaniu jego celów w art. 73 § 1 i 2 k.k.11 (tro-
ska o wychowanie skazanego, zapobieganie jego demoralizacji, udzielanie mu 
pomocy, a także kontrola – zwłaszcza sprawców młodocianych, wielokrotnych 
recydywistów i osób o zaburzonych preferencjach seksualnych), powinien być 
rozumiany wąsko, zgodnie z językowym przekazem tego terminu12. Powinien 
być nadto interpretowany bez sięgania do metod wykładni, które prowadziłyby 
do przypisywania mu cech zastrzeżonych dla innych środków (jak wymienione 
w art. 72 § 1 k.k.) lub sankcji (jak ograniczenie wolności), nieprowadzących 
wprost do osiągania ww. celów dozorowych. Jeżeli natomiast sięgnąć (w świet-
le tych celów) do słownikowego rozwinięcia terminu „dozór”13 okaże się, że 
można i należy do słusznych rygorów dozoru zaliczyć te, które funkcjonowały 
w art. 169 k.k.w. przed 1 stycznia 2012 r. – tj. zobowiązanie skazanego do sta-
wiania się na wezwanie sądu lub kuratora sądowego, udzielania wyjaśnień co 
do przebiegu dozoru i wykonywania nałożonych obowiązków, umożliwiania 
kuratorowi wejścia do mieszkania oraz informowania go o zmianie miejsca za-
trudnienia (elementy te nie uległy zmianie w związku ze wspomnianą na wstę-
pie nowelizacją). 

Taki katalog obowiązków skazanego pozwalał przyjąć, że art. 169 § 3 k.k.w. 
w jego poprzednim brzmieniu spełniał wszelkie podniesione powyżej postula-
ty. Jakkolwiek zatem każdy dozór jest sam w sobie swoistą metodą ograniczania 
wolności skazanego14, gdyż ingeruje w szereg jego uprawnień, to jednak ogra-
niczenie to w ww. kształcie nie tylko miało swoisty dla środka jakim jest dozór 
zakres, odmienny od innych środków przewidzianych w k.k., ale także nie prze-
kraczało poziomu proporcjonalności wobec celów dozoru. W filozofię tę wpi-
sywało się także w pełni inne zobowiązanie dozorowanego – do informowania 
kuratora o zmianie miejsca zamieszkania lub pobytu (nie było tu mowy o po-
bycie stałym15). Tym samym skazany, pozostając pod dozorem, nie tylko nie 
musiał uzyskać na zmianę miejsca zamieszkania lub pobytu zgody kuratora czy 
sądu, ale nie musiał takiej zmiany nawet anonsować. Wystarczyło, że przekazał 
informację ex post. Zdarzenie takie miało jednak doniosłe znaczenie dla toczą-

11 Przy założeniu, że instytucje lub osoby zastępujące w czynnościach dozorowych kuratora sądowego, 
wykonują te same zadania i mają prowadzić do osiągania podobnych celów wobec osoby skazanego.
12 Pamiętać należy, że w systemie prawa karnego brak ustawowej definicji dozoru, a k.k.w. opisuje jedy-
nie w kilku przepisach zakres i formę wzajemnych relacji pomiędzy osobą sprawującą dozór a osobą 
poddaną dozorowi oraz określa obowiązki tych osób (tak: K. Postulski, Komentarz do art. 169 k.k.w., 
[w:] Z. Hołda, K. Postulski, Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, LEX/Arche 2008).
13 Dozór to pilnowanie, doglądanie (zob.: Słownik języka polskiego, PWN, www.sjp.pwn.pl) kogoś. 
14 Chodzi tu przy tym raczej o „wolności od”, niż „wolności do” – bowiem z samego zakresu dozoru 
wynika w dużej mierze konieczność poddawania się czynnościom kuratora i utrzymywania z nim 
kontaktu, określonej współpracy dozorowej. Natomiast „wolności do” są ograniczane co do zasady 
w związku z orzekaniem kar i obowiązków z art. 72. 
15 Fakty te były trudne do weryfikacji. W szczególności brakowało możliwości oparcia uznania praw-
dziwości kolejnych zmian miejsca pobytu skazanego o uchwytne dane – np. meldunkowe – czy posia-
danie jakiegokolwiek tytułu prawnego do rzekomo zajmowanego lokalu (jego części).
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cego się postępowania wykonawczego, gdyż (przed nowelizacją) art. 169 § 4 na-
kazywał wykonywać dozór „w miejscu zamieszkania lub pobytu skazanego”16 
– co z kolei wyznaczało także właściwość dozorową kuratora i sprawującego 
nadzór orzeczniczy nad tym segmentem postępowania wykonawczego sądu 
(art. 170 § 1 i 178 § 1 k.k.w.). Zatem nieskrępowana zmiana miejsca zamieszka-
nia lub pobytu skazanego, obligowała sąd dotychczas właściwy – gdy powziął 
o tym wiedzę – do zastosowania art. 35 § 1 k.p.k. i przekazania z urzędu sprawy 
dozorowej innemu (aktualnie właściwemu) sądowi i zespołowi służby kurator-
skiej. Rodziło te jednak narastający problem migrowania spraw i związanych 
z nimi akt (zwłaszcza np. w przypadku osób bezdomnych), co poważnie utrud-
niało realny wpływ wychowawczy na osobę skazanego ze strony kolejnych ku-
ratorów i czyniło ich kontrolę iluzoryczną. Innymi słowy dozór, zamiast fak-
tycznie, toczył się jedynie na płaszczyźnie formalnej i materialno-technicznej 
(zmiany właściwości, przesyłanie akt, ustalanie miejsc pobytu skazanego). Co 
więcej zmorą kuratorów sądowych były podejmowane w wykonaniu dyspozycji 
art. 172 § 1 k.k.w. poszukiwania skazanych, zwłaszcza w sprawach, gdzie wyrok 
zapadał bez przeprowadzania rozprawy, a wskazany jeszcze w postępowaniu 
przygotowawczym adres skazanego był tymczasowy (np. noclegownia) – toteż 
wysłanie tam i niepodjęcie przesyłki sądowej zawierającej odpis wyroku, nie 
uzasadniało w świetle art. 169 § 2 k.k.w. przyjęcia uchylania się od dozoru (jako 
przesłanki fakultatywnego zarządzenia wykonania kary)17. Często także skazani 
posługiwali się – rzekomo zmieniając miejsce pobytu – fikcyjnymi adresami, 
których weryfikacja przez kuratorów mogła zająć wiele tygodni.

Niektóre konsekwencje nowelizacji art. 169 § 3 k.k.w.

Obowiązująca od 1 stycznia 2012 r. nowela k.k.w. zmieniła radykalnie fi-
lozofię postępowania wykonawczego. Przyjęto m.in. ściślejsze i bardziej kon-
sekwentne powiązanie właściwości sądu wykonawczego z miejscem stałego 
pobytu skazanego (rezygnując zupełnie z kategorii miejsca zamieszkania18), 
przy założeniu „uszczelnienia” systemu dozorowego. Temu ostatniemu celo-
wi posłużyć ma m.in. zmiana przesłanek ustalania ogólnej właściwości sądu 

16 Komplementarnie art. 174 k.k.w. w zakresie powinności kuratora umieszczał odwiedzanie osób, 
których dotyczy postępowanie, w miejscu ich zamieszkania lub pobytu.
17 Jakkolwiek poszukiwania skazanego były krytykowane w orzecznictwie (zob.: postanowienie SA 
w Krakowie z dnia 16 czerwca 1999 r., sygn. II AKz 246/99, KZS 1999 r., z. 6-7, poz. 52), gdyż do 
utrzymywania kontaktu z kuratorem zobowiązany jest przede wszystkim skazany, a dobrowolne pod-
danie się przez niego dozorowi jest jednym z warunków stosowania probacji, to jednak w praktyce 
poszukiwania te były nader często nieuniknione. Wskazywał na to również art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 
27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (Dz.U. Nr 98, poz. 1071 ze zm.): kurator sądowy wypełnia 
swoje zadania w środowisku podopiecznych (zob. także: K. Gromek, Kuratorzy sądowi. Komentarz, War-
szawa 2002).
18 Jej znaczenie wobec zmian w przepisach regulujących obowiązek meldunkowy stale maleje – o czym 
w dalszej części opracowania.



118 Piotr Kaczmarek, Konrad A. Politowicz

wykonawczego w art. 3 § 1 k.k.w. Obecnie dla skazanych oddanych pod dozór 
i przebywających na wolności jest to ogólnie sąd, w którego okręgu skazany 
ma miejsce stałego pobytu – w tym, wobec braku innych ustaleń, sąd który 
wydał wyrok w pierwszej instancji – co wiąże się także z regulacją art. 170 § 1 
k.k.w. Ponadto zmieniono zupełnie charakter art. 178 k.k.w. oraz definitywnie 
potwierdzono w art. 169 § 4 k.k.w., że „dozór wykonuje się w miejscu stałe-
go pobytu skazanego”. Tym samym aktualnie prawidłowe ustalenie – choćby 
już na etapie jurysdykcyjnym – miejsca stałego pobytu oskarżonego, powodu-
je także, że można jednoznacznie i wiążąco wskazać sąd, do którego sprawa 
dozorowa ma być przekazana zgodnie z właściwością w postępowaniu wyko-
nawczym (a zarazem zespół służby kuratorskiej, którego funkcjonariusze mają 
objąć i sprawować dozór). Co więcej, stan ten bez zgody sądu nie może ulec 
zmianie – właśnie wobec dodania do art. 169 § 3 k.k.w. nowego rygoru w for-
mie stwierdzenia, iż skazany „jest obowiązany bez zgody sądu nie zmieniać 
miejsca stałego pobytu”. Poprawność gramatyczna tej konstrukcji może budzić 
wątpliwości – bardziej czytelny byłby zakaz adekwatny do zawartego w art. 34 
§ 2 pkt 1 k.k. – niemniej w sensie normatywnym są to zwroty tożsame.

Nadal nie do końca rozwiązanym problemem pozostaje dotarcie do świa-
domości skazanego faktu oddania go pod dozór (wobec pozostawienia bez 
zmian art. 169 § 2 k.k.w.), jak również ewentualne skutki zmiany miejsca stałe-
go pobytu skazanego w czasie trwania postępowania – zwłaszcza między wy-
daniem wyroku a jego uprawomocnieniem się (wszak sąd wciąż zobowiązany 
jest stosować art. 35 § 1 k.p.k.). Zatem migracji spraw za skazanymi, mimo 
ww. „uszczelnienia” systemu nie uda się raczej definitywnie wykluczyć. Jednak 
raz „złapany” na odebraniu stosowanego pisma sądowego lub „namierzony” 
przez kuratora w postępowaniu wykonawczym skazany, nie będzie już mógł 
skutecznie grać na czas, rozluźniając „gorset” dozorowych rygorów poprzez 
liczne (faktyczne czy tylko fikcyjne) zmiany miejsca pobytu. Przełoży się to za-
pewne na bardziej skuteczną kuratorską weryfikację realizacji przez skazanych 
objętych dozorem wszelkich ich powinności wynikających z wyroku skazują-
cego. Mimo jednak systemowo (w kontekście aktualnych regulacji k.k.w.) jak 
najbardziej spójnego współgrania art. 169 § 3 k.k.w. z innymi przywołanymi 
powyżej przepisami oraz bardzo solidnych podstaw funkcjonalnych takiego 
kierunku ewolucji Kodeksu, już prima facie widać, że zmiana ta spowodowa-
ła także inne, uboczne skutki, które muszą budzić w świetle poczynionych 
uprzednio uwag sprzeciw – tak w odniesieniu do licznych aspektów praktycz-
nych, jak i prawnych imponderabiliów. Można tu tytułem ilustracji przywołać 
prosty przykład: skazany-dozorowany może nie otrzymać zgody sądu na zmia-
nę miejsca stałego pobytu w przypadku, gdy został obciążony obowiązkami 
płatniczymi (kara grzywny, odszkodowanie, nawiązka, a nawet zobowiązanie 
do poniesienia kosztów postępowania), a nie potrafi wykazać, że zmiana ta 
nie zmniejszy jego (także długofalowej – w przypadku płatności w ustalonych 
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ratach) wypłacalności lub nie spowoduje utraty źródeł dochodu. Tymczasem 
po przeciwległej stronie za decyzją skazanego o zmianie miejsca pobytu stać 
mogą szczególnie dla niego istotne wartości – np. chęć połączenia się z rodzi-
ną (gdyby skazany zawarł związek małżeński już w toku postępowania wyko-
nawczego lub urodziło mu się dziecko w innej części kraju, gdzie zamieszkuje 
matka dziecka). Zostałby zatem skazany postawiony wobec nader bolesnego 
wyboru i to w sytuacji zastosowania wobec jego osoby nawet nie sankcji, ale 
„jedynie” środka wspierającego probację (dozór). Co więcej występowanie 
przeciwko określonym w art. 169 k.k.w. obowiązkom (wszystkim) związanym 
z oddaniem sprawcy przestępstwa pod dozór, stanowi formę uchylania się od 
dozoru i może skutkować na gruncie art. 75 k.k.19 (o czym art. 172 § 1 k.k.w. 
nakazuje kuratorowi skazanego pouczyć).

Odnosząc się na omawianej płaszczyźnie bezpośrednio do nasuwających 
się w kontekście ostatnich zmian k.k.w., a anonsowanych na wstępie zastrze-
żeń, w pierwszej kolejności podkreślić należy, że art. 169 § 3 k.k.w., posługując 
się formułą (w sensie językowym, ale i ładunku materialnego) odpowiadającą 
jednemu z rygorów kary ograniczenia wolności, wkroczył w zakres regulacji 
przepisu art. 34 § 2 k.k. Na domiar złego uczynił to dopiero na płaszczyźnie 
ustawy wykonawczej, godząc jednocześnie w dotychczasową jurydyczną i gra-
matyczną spójność wykładni instytucji i terminu „dozoru”. Dawne, dość czy-
telne odróżnienie na gruncie k.k. poszczególnych sankcji i środków poprzez 
wyodrębnienie cech dla nich swoistych i utrzymywanie na tej płaszczyźnie od-
rębności zostało zarzucone. Tym samym dozory kuratorskie i kara ogranicze-
nia wolności (gdzie wszak również aktywny jest kurator) zostały ewidentnie do 
siebie zbliżone – mimo że cel taki bynajmniej nie został czytelnie uwypuklony 
w projekcie nowelizacji k.k.w.20. Czyżby był to zatem skutek nieprzewidziany 
nowej regulacji? Jego społeczne konotacje są jednak daleko idące.

Gdyby kierunek ten poddać ocenie, już prima facie nie wydaje się uzasadnio-
nym wpisywanie wprost, obligatoryjnie i w każdy dozór, tak poważnego ograni-
czenia wolności skazanego. Wszak już art. 73 k.k. rozgranicza sytuacje, gdy sam 

19 Co prawda stwierdzenie uchylania się wiąże się z zawinionym zachowaniem sprawcy, a nie samym 
niewykonaniem nałożonego obowiązku, zwłaszcza, gdy sprawca nie może go realizować z obiektyw-
nych przyczyn (tak: postanowienie SN z dnia 25 czerwca 1996 r., sygn. V KKN 44/96, „Prokuratura 
i Prawo” 1997, nr 2, poz. 3), to jednak wyjazd skazanego bez zgody sądu poza znane sądowi miejsce 
pobytu i z zamiarem długotrwałego tam przebywania, może stanowić uchylanie się od dozoru –
gdyż uniemożliwia wykonywanie dozoru (tak: R. Góral, Kodeks karny. Komentarz praktyczny, Warszawa 
2007, s. 151). Naruszenie porządku prawnego to nie tylko popełnienie przestępstwa, więc zacho-
wanie wbrew nakazom i zakazom prawa karnego, ale także postępowanie wbrew regułom, których 
przestrzeganie mieści się w granicach zadań i celów, jakie prawo karne wiąże m.in. z dozorem (por.: 
postanowienie SA w Krakowie z dnia 23 czerwca 2006 r. sygn. II AKzw 415/06, KZS 2006 r., z. 6, 
poz. 71). Zob. także: K. Postulski, Komentarz do art. 169 k.k.w., op. cit.
20 W uzasadnieniu projektu rządowego można jedynie przeczytać, że „zmiana w art. 169 § 3 i 4 k.k.w. 
jest zmianą dostosowawczą związaną z projektowanym art. 3 § 1 (źródło: Druk Sejmu RP VI kadencji 
nr 3961 wraz z załącznikami – www.sejm.gov.pl).
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dozór może i musi być stosowany. Pozwala to na uznanie, że pożądany ciężar 
„nacisku” dozorowego na skazanych także może być zróżnicowany. Podobnie 
art. 74 § 2 k.k. – w kontekście treściowo zbliżonych do omawianego rygoru 
dozorowego powinności skazanego – pozwala na elastyczne do nich podejście, 
stosownie do potrzeb. Jest zatem postulatem oczywistym – przy dostrzeżeniu 
niewątpliwych zalet ściślejszej kontroli przemieszczania się dozorowanych – 
aby to sąd decydował czy i w jakim zakresie należy z tego rygoru korzystać 
(lub nie). Dopuszczalne wydaje się tak rygorystyczne, obligatoryjne powiązanie 
go co najwyżej z niektórymi kategoriami skazanych – co do zasady oddawa-
nych pod szczelną pieczę kuratora (multirecydywiści i osoby o zaburzeniach 
preferencji seksualnych – wątek ten zostanie rozwinięty także w dalszej części 
artykułu). Jednocześnie postawienie tak „wzbogaconego” dozoru (z racji jego 
treści materialnej i znacznie większej niż uprzednio dotkliwości dla skazanego) 
gdzieś pomiędzy karą ograniczenia wolności, a obowiązkami nakładanymi przy 
warunkowym zawieszeniu wykonania kary (takim jest de facto również dozór 
w przypadku zawieszenia kary izolacyjnej), a nawet w jednym z nimi szeregu 
– jako komplementarnych, pozostawionych do dyspozycji sądu wyrokującego 
instrumentów penalnych i penalno-probacyjnych21 – nakazuje zadać kolejne 
pytanie: dlaczego dozór jako jedyny w tej grupie nie został dookreślony w k.k., 
a jego rygory wynikają jedynie z k.k.w.? Część ogólna k.k., jako wyrażająca uni-
wersalne w polskim systemie prawa karnego zasady i metody karania, byłaby 
dla takiego – podobnego do art. 34 k.k.22 – uregulowania miejscem oczywistym. 
Na taką konkluzję pozwala także i to, że nowy rygor omawianego przepisu 
stanowi przesłankę zarządzenia wykonania kary warunkowo zawieszonej – a ta 
czynność jest, zgodnie z opinią Trybunału Konstytucyjnego23, formą stosowa-
nia sankcji wobec sprawcy, który mimo danej mu szansy nie spełnił pomyślnej 
prognozy kryminologicznej. Sankcja ta opierać się zatem powinna w całej roz-
ciągłości na przesłankach zawartych już w wyroku, któremu podporządkowane 
jest postępowanie wykonawcze – i idąc dalej, w przepisach materialnych, na 
których wyrok ten się bezpośrednio opiera. Fakt, iż stało się inaczej i charak-
terystykę dozoru wyraża dopiero k.k.w. pozwala podejrzewać, że prawodawca 
najwyraźniej przeoczył, w jak istotną sferę wolności i praw podmiotowych jed-
nostki obecnym brzmieniem art. 169 § 3 k.k.w. ingeruje.

21 Dozór to z jednej strony element orzeczenia o karze (od strony skazanego niewątpliwie kolejna 
uciążliwość), ale także narzędzie postępowania wykonawczego w rękach sądu i stanowiącego jego 
wsparcie kuratora sądowego, w celu weryfikacji pozytywnej prognozy kryminologicznej skazanego 
i słuszności założenia o osiąganiu celów skazania w warunkach wolnościowych (zob. także: L. Bogu-
nia, Dozór jako istotny element probacji, [w:] Nowa kodyfikacja prawa karnego, tom IV, Wrocław 1999, s. 235).
22 Zob. także: G. Łabuda, Komentarz do art. 34 k.k., [w:] J. Giezek (red.), op. cit.
23 Zarządzenie wykonania kary to stosowanie sankcji, ale już nie jej wymierzanie – gdyż to zastrzeżono 
dla postępowania jurysdykcyjnego, które uprzednio już prawomocnie zakończono (zob.: wyrok TK  
z dnia 5 kwietnia 2011 r., sygn. P 6/10, OTK-A 2011, nr 3, poz. 19).
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Właściwe miejsce dla regulacji prawa do swobodnego 
przemieszczania się podmiotu postępowania karnego

Dość naturalnie, jako kontra do przytoczonej argumentacji, pojawia się 
w tym miejscu również pytanie, czy aby na pewno i zawsze omawiane ograni-
czenia prawa podmiotowego jednostki, opisanego w art. 52 Konstytucji muszą 
się bezwzględnie opierać na prawomocnym orzeczeniu sądu oraz – jak to po-
wyżej postulowano w kontekście ograniczania prawa do zmiany miejsca stałego 
pobytu w ramach prowadzonego dozoru – czy muszą znajdować swe oparcie 
wyłącznie w ustawie materialnej? Na oba te pytania można udzielić odpowiedzi 
przeczącej, w każdym jednak przypadku przy zastrzeżeniu kilku nader istotnych 
okoliczności. Jako materiał porównawczy można tu wykorzystać regulację 
art. 275 k.p.k. – pamiętając o rozróżnieniu stosowanego w niej terminu „poby-
tu” i „pobytu stałego”, którym posługuje się k.k.w. 

Dozór policyjny jest środkiem zawierającym w sobie ingerencję w sferę 
określonych wolności jednostki (w tym m.in. prawo do swobodnego przemiesz-
czania się i zmiany miejsca pobytu, o czym literalnie stanowi art. 275 § 2 k.p.k.) 
– o ile jest to niezbędne dla zabezpieczenia prawidłowego przebiegu czynności 
postępowania przygotowawczego. Dozór został uregulowany „jedynie” w usta-
wie procesowej. Gdyby zatem ww. regulację – posiadającą od wielu dekad 
ugruntowany status w polskim procesie karnym, co do której trudno postawić 
zarzut obrazy zasady proporcjonalności (o czym dalej) – potraktować jako swo-
isty wzorzec dla oceny prawidłowości uregulowań art. 169 § 3 k.k.w., już prima 
facie widać, że w przeciwieństwie do nowo wprowadzonego w k.k.w. rygoru 
dozorowego, ograniczenia dozoru policyjnego stosowane są (przez prokuratora 
lub sąd) fakultatywnie, a co więcej tylko wobec uznania, że ich niezastosowanie 
mogłoby zagrażać prawidłowemu przebiegowi postępowania przygotowaw-
czego. Także tu jednak nie wystarczy ogólne stwierdzenie, że stosowany jest 
„dozór Policji” – jak to zwykle stwierdzają wyroki orzekające dozór kuratorski. 
Wobec pojemności możliwych, związanych z dozorem policyjnym powinno-
ści oskarżonego, orzeczenie takie, jako niedookreślone, nie dało by się egze-
kwować. Pomimo wskazania w ustawie przykładowo związanych z dozorem 
rygorów, muszą one zostać każdorazowo zastosowane indywidualnie wobec 
danego oskarżonego i sprecyzowane w treści stosownego orzeczenia organu 
procesowego. Dozór jest stosowany szczególnie – co wynika z samej natury do-
zoru (warto mieć na względzie także zbieżność terminologiczną dozoru Policji 
i kuratora24) – gdy osoba podejrzana nie daje rękojmi pozostawania w znanym 

24 Jeżeli przyjąć – co wydaje się racjonalne – że w systemie prawa karnego te same terminy, zgodnie 
z zasadami prawidłowej legislacji, oznaczają to samo, tak dozór policyjny, jak i kuratorski, powinny 
zawierać w sobie tę samą treść (przynajmniej w ogólnym zakresie). Co więcej, art. 275 k.p.k., zawie-
rający w sobie opisową definicję tak rozumianego dozoru, jest przepisem, w oparciu o który wprost 
działa organ (prokurator lub sąd) posługujący się środkiem zapobiegawczym – znajduje swoje miejsce 
w podanej w orzeczeniu podstawie prawnej jego wydania. Podstawa ta nie może zatem w tej sytuacji 
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organom ścigania miejscu i do ich dyspozycji w toku dalszych prowadzonych 
czynności, dla których jej obecność byłaby niezbędna (przesłanki stosowania 
ww. środków związane są zatem głównie z osobą podejrzanego25). Nie funkcjo-
nuje tu wobec tego swoiste domniemanie (wprowadzone obecnie do art. 169 
§ 3 k.k.w.), że każdy podejrzany będzie pracę śledczych utrudniał. Co więcej 
nawet, gdy się takie ryzyko w ocenie prokuratora stosującego omawiane środki 
pojawi, osobie poddanej dodatkowym rygorom jeszcze na przedpolu rozstrzyg-
nięcia jego sprawstwa i winy, zawsze przysługuje możliwość odwołania się w tej 
materii do oceny sądu. Zatem to ostatecznie sąd (także, gdy sam stosuje dozór 
Policji już na etapie jurysdykcyjnym postępowania) zdecyduje, czy taki środek 
stosować i w jakim konkretnie zakresie. Warto jednak pamiętać, że nawet takie 
rozstrzygnięcie sądu nie jest nigdy orzeczeniem o karze, ani nawet orzeczeniem 
cokolwiek w tej materii antycypującym. Jest to element postępowania, gwarancji 
jego skuteczności, funkcjonalności w dążeniu do wykrywania sprawców prze-
stępstw i ich doprowadzania przed oblicze sprawiedliwości (podobnie jak do-
zór kuratora ma znaczenie pomocnicze wobec stosowanych instrumentów pro-
bacyjnych). Dozór policyjny może i powinien być zatem stosowany tylko tak 
długo, jak tego wymaga dana sytuacja procesowa26. To właśnie usprawiedliwia 
umieszczenie normatywnych podstaw stosowania dozoru policyjnego „tylko” 
w k.p.k. Zatem także dozór Policji, mimo że jest środkiem dużo „słabszym” od 
dozoru kuratora (element orzeczenia o karze), jest stosowany w ścisłym powią-
zaniu z realiami danej sprawy – zwłaszcza osobą oskarżonego – fakultatywnie, 
posiada katalog rygorów opisany w ustawie, na podstawie której jest orzekany 
(ustawa dostępna dla organu stosującego dozór) i musi zostać w takim orze-
czeniu szczegółowo sprecyzowany. Co oczywiste żadnego z tych kryteriów nie 
spełnia art. 73 § 1 k.k., gdy go oderwać od art. 169 k.k.w.

budzić wątpliwości. Tymczasem sąd orzekający w ramach wymierzanych sankcji dozór (kuratora), 
w oczywisty sposób w wyroku nie może do art. 169 § 3 k.k.w. sięgać, co czyni takie orzeczenie – 
przy przyjęciu, że dozór oznacza także zakaz swobodnej zmiany miejsca stałego pobytu skazanego 
– „dziurawym” także od tej strony.
25 Chodzi tu zatem o działania lub zaniechania oskarżonego, odmowę poddawania się określonym 
czynnościom procesowym (przy dozorze kuratorskim ich odpowiednikiem są czynności kontrolne). 
Zob. także: L.K. Paprzycki, Komentarz aktualizowany do art. 275 k.p.k., [w:] J. Grajewski (red.), Komentarz 
aktualizowany do art. 1-424 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego, LEX/El. 2011.
26 Warto odwołać się w tym miejscu także do planów nowelizacyjnych k.p.k. przedstawionych w ujaw-
nionym ostatnio projekcie Komisji Kodyfikacyjnej Prawa karnego, konkretnie dotykających zakresu 
odpowiedzialności odszkodowawczej Skarbu Państwa za stosowane środki przymusu procesowego. 
Zgodnie z tymi założeniami – proponowane brzmienie art. 552 k.p.k. – odszkodowanie i zadośćuczy-
nienie (Rozdział 58 k.p.k.) będzie przysługiwało za szkodę i krzywdę wynikające ze stosowania wo-
bec oskarżonego, ostatecznie uniewinnionego, wszystkich bez wyjątku środków przymusu z Działu 
VI k.p.k. Z proponowanych zmian wynika jednoznacznie, że przekroczenie proporcji w stosowaniu 
wszelkich środków godzących w sferę wolności jednostki zanim zostanie ona formalnie skazana, 
nawet w sytuacjach oczywistych błędów i pomyłek procesowych, spotykać się będzie – co stanowi 
w tej materii odpowiedź na od dawna komunikowane oczekiwania społeczne – z odpowiedzialnością 
odszkodowawczą. Będzie to wymuszało dużo ostrożniejsze posługiwanie się środkami zabezpiecza-
jącymi.
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Jeżeli wszystkie te uwagi przenieść na płaszczyznę art. 169 § 3 k.k.w., jako 
tym bardziej oczywisty postulat należy ponownie powtórzyć potrzebę wyraże-
nia dozoru (jako środka związanego z ograniczeniem wolności skazanego do 
zmiany jego miejsca pobytu), stanowiącego coraz bardziej znaczący element 
orzeczenia o karze, w Kodeksie karnym, a co najwyżej uzupełniająco w k.k.w. 
Co więcej, równie oczywiste – wobec braku jakiegokolwiek mechanizmu od-
szkodowawczego za nadmierne ograniczanie omawianej wolności w związku 
z realizacją dozoru (tak de lege lata, jak i możliwości wprowadzenia go w postę-
powaniu wykonawczym w przyszłości) – jest oczekiwanie, że będzie to rygor 
nakładany jedynie fakultatywnie, a nie immanentnie wpisany w każdy dozór, 
niezależnie od indywidualnych ocen postawy osoby skazywanej. Oparcie się tu 
na swoistym generalnym domniemaniu uchylania się skazanych od dozoru jest 
nieuzasadnione, sprzeczne z ogólnymi zasadami indywidualizacji stosowanych 
środków penalnych i zdecydowanie przekracza możliwe do odczytania w syste-
mie prawa karnego (na gruncie środków pełniących podobne funkcje i zbież-
nych treściowo) granice proporcjonalności ingerencji w sferę chronionych praw 
i wolności jednostki. Warto pamiętać, że zarówno sam dozór, jak i tym bar-
dziej ustanowiony w jego ramach zakaz zmiany miejsca stałego pobytu bez 
zgody sądu, ma dla postępowania wykonawczego w przedmiocie warunkowo 
zawieszonej kary głównej (jak i innych kumulatywnie orzeczonych kar, środ-
ków i obowiązków) podobne znaczenie, jak środki zapobiegawcze dla postępo-
wania przygotowawczego i jurysdykcyjnego. Punkt ciężkości jest tu znacząco 
przesunięty w kierunku ich funkcjonalności, znaczenia instrumentalnego, niż 
samoistnej punitywności – mimo iż jest sam dozór, jak rzeczono, dodatkowym 
i coraz bardziej dotkliwym obowiązkiem nakładanym na skazanego w związku 
z warunkowym zawieszeniem wykonania kary (elementem konglomeratu pe-
nalnego związanego z probacją, którego punitywność jest wypadkową wszyst-
kich wpisanych tu elementów: kary warunkowo zawieszonej, innych kar realnie 
wykonywanych, środków karnych, długości okresu próby, nałożonych w okre-
sie próby obowiązków i wreszcie dozoru). 

Konstytucyjne prawo do przemieszczania się
a zasada proporcjonalności

Nie może również umknąć uwadze w toku niniejszej analizy, iż prawo do 
poruszania się po terytorium RP (także jego opuszczenia) oraz wyboru miejsca 
zamieszkania i pobytu (każdego – także uznanego za stały), jest powszechnym 
prawem podmiotowym jednostki, wyrażonym w art. 52 ust. 1 Konstytucji RP. 
Niemniej zgodnie z ust. 3 ww. przepisu wolność, o której mowa, może podlegać 
ograniczeniom określonym w ustawie. Zatem nie może ona być uznawana za 
absolutną27, nie ma charakteru bezwzględnego w tym znaczeniu, iż Konstytucja 

27 Por.: M. Świerk, Dużo zmian w prawie karnym, ale i sporo wątpliwości, „Rzeczpospolita” PCD 2005, 
nr 11, s. 2.
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nie czyni omawianych uprawnień niepodlegającymi żadnym ograniczeniom. Jak 
wynika z dotychczasowego orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, ustawodaw-
cy przysługuje możliwość  modyfikowania i ograniczania praw i wolności,  jednak takie 
modyfikacje i ograniczenia są swoistym wyjątkiem od zasady konstytucyjnej i muszą się 
mieścić w ramach konstytucyjnych przesłanek takiego ograniczenia. Enumeratywnie 
zostały granice tej ingerencji wymienione w art. 31 ust. 3 Konstytucji („Ograniczenia 
w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tyl-
ko w ustawie i 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 
naruszać istoty wolności i praw”) i nie mogą przez to mieć charakteru dowolnego. 
Jakkolwiek wymiar sprawiedliwości, w szczególności karanie czynów uznawa-
nych za społecznie szkodliwe, jest tą właśnie sferą, w której dopuszczalne jest 
ograniczanie, niejednokrotnie bardzo istotne, podobnych do omawianego praw 
jednostek, to jednak także w zakresie czynienia wymiaru sprawiedliwości za-
wsze znajduje zastosowanie art. 31 ust. 3 Konstytucji. Zatem organy państwa 
– zarówno na polu legislacji, jak i kolejno stosując prawo – mają obowiązek 
baczyć, by tak systemowo umiejscowione i tym samym podlegające szczegól-
nej ochronie prawo do zmiany miejsca pobytu, podlegało ograniczeniom tylko 
wtedy, gdy jest to konieczne i tylko na mocy ustawy – nikogo nie wolno zmu-
szać do czynienia tego, czego sformułowane w ustawie prawo mu nie nakazuje. 
Warto przy tym pamiętać, że zarówno uprawnienie wyrażone w art. 52 Kon-
stytucji, jak i wspierająca je zasada proporcjonalności (która nie ma charakteru 
samoistnego, ale zawsze subsydiarnie współwystępuje z konkretnymi prawami 
podmiotowymi28) stanowią właśnie zasadę, wzorzec, do którego – wobec braku 
jednoznacznych przesłanek od niego odstąpienia – należy dążyć. Na kanwie 
niniejszych rozważań – dozoru, postrzeganego jako element orzeczenia o karze 
(składnik konglomeratu penalnego towarzyszącego probacji, posiadający wszak 
własny ciężar dla osoby skazanej) – nie bez znaczenia jest także, iż również oso-
by skazane będąc obiektem imperatywnych działań władzy sądowniczej (sądu 
orzekającego w postępowaniu jurysdykcyjnym czy wykonawczym), korzystają 
zgodnie z art. 37 Konstytucji z wolności i praw w niej zapewnionych29. Ogra-
niczenia w tym zakresie są zatem dopuszczalne jedynie wówczas, gdy spełniają 
wszystkie warunki przewidziane w art. 31 ust. 3 Konstytucji. To, na gruncie 
postulatu prawidłowej legislacji i pewności praw – zwłaszcza podmiotów po-

28 „Zakaz naruszania istoty wolności i praw oraz warunek dokonania koniecznych ograniczeń wyzna-
czają nieprzekraczalne granice ingerencji w prawa i wolności człowieka. Artykuł 31 ust. 3 Konstytucji 
stanowi więc klauzulę interpretacyjną dla szczegółowych regulacji ograniczeń wolności i praw” – tak: 
J. Skorupka, Konstytucyjny i konwencyjny standard tymczasowego aresztowania, „Państwo i Prawo” 2007, 
nr 7, s. 57.
29 Zob.: D. Dudek, Glosa do wyroku TK z dnia 10 lipca 2000 r., SK 21/99, „Przegląd Sejmowy” 2001, 
nr 6, s. 82; W. Skrzydło, Komentarz do art. 31 Konstytucji RP, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Za-
kamycze, 2002.
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stępowania karnego – oraz ww. zasad gwarancyjnych, nakazuje szczególną dba-
łość o wdrażanie zasady nulla poena sine lege certa – tzn. wyrażanie ograniczeń 
praw podmiotowych nie tylko w ustawie prawidłowo sformułowanej od strony 
treściowej i przyjętej w zgodzie z zasadami legislacji, ale także właściwego syste-
mowego umiejscowienia przepisu precyzującego dany rygor. 

Jedną z emanacji zasady proporcjonalności jest także i to, by wszelkie sankcje 
i środki penalne, z natury rzeczy godzące w sfery wolności jednostki, traktować 
zawsze jako ultima ratio. Ustanowienie zakazu określonego zachowania pod groź-
bą kary jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy nie istnieją inne skuteczne środki 
pozwalające osiągnąć cele gwarancyjne i sprawiedliwościowe (tak w ujęciu pod-
miotowym, jak i społecznym). Natomiast stosowanie bardziej dotkliwych środ-
ków sankcyjnych jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy mniej surowe nie pozwalają 
osiągnąć – ad casu (w wyniku procesowej ich weryfikacji lub choćby arbitralnej, 
ale czynionej w realiach danej sprawy oceny sądu) – oczekiwanych skutków. Tak 
wyinterpretowana zasada subsydiarności prawa karnego nie została zapisana ex-
pressis verbis w Konstytucji RP, jednak jest zaliczana do podstawowych zasad kon-
stytucyjnych dotyczących prawa represyjnego30. Jej naruszenie w ustawie rodzi 
sprzeczność tego aktu normatywnego z art. 31 ust. 3 Konstytucji w odniesieniu 
do danej chronionej wolności jednostki. Zatem całościowa ocena surowości 
kary (choćby w kompleksowym ujęciu konglomeratu penalnego towarzyszą-
cego probacji) nie może ograniczać się do rodzajów i granic orzeczonych kar 
i innych środków, ale musi obejmować również zasady ich wymierzania i wy-
konywania. „Zasada konieczności” nakazuje zatem określenie sankcji karnych 
na najniższym poziomie, przy którym można osiągnąć cele kary w zakresie 
prewencji ogólnej i indywidualnej31 – pamiętając, że także dozór i jego rygo-
ry zawierają element punitywności, a zarządzenie wykonania kary w oparciu 
o ich złamanie jest aktem stosowania sankcji (tym samym nałożone w ramach 
dozoru ograniczenia praw skazanego mają znaczenie zarówno samoistne, jak 
i instrumentalne w kontekście kary głównej). Spostrzeżeniem jakie pojawiło się 
w doktrynie, a wartym w tym miejscu przytoczenia – poczynionym w odniesie-
niu do ograniczania prawa osób skazanych do wyboru miejsca pobytu – jest, 
że nakazywanie komukolwiek gdzie ma mieszkać (a tym jest de facto odmowa 
zgody na zmianę miejsca stałego pobytu), jest niedopuszczalne w świetle art. 52 
Konstytucji. Istnieje bowiem istotna różnica między ograniczaniem swobody 
wyboru miejsca zamieszkania – co dopuszcza art. 52 ust. 3 Konstytucji i jako 
element sankcji spełnia nakazy art. 31 ust. 3 Konstytucji – a nakazem dalsze-
go zamieszkania w określonym miejscu32, zwłaszcza gdy jest to powszechnie 
stosowany rygor nie poddający się w żadnym aspekcie indywidualizacji (vide: 

30 Tak: K. Wojtyczek, Zasada proporcjonalności jako granica prawa karania, Cz.PKiNP 1999, nr 2, s. 33.
31 Tak: K. Wojtyczek, op. cit.
32 Zob.: T. Pudo, Środek karny w postaci zakazu opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu – próba 
analizy, Cz.PKiNP 2006, nr 2, s. 79.
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aktualne brzmienie art. 169 § 3 k.k.w.). Jednocześnie w doktrynie pojawiały 
się zasadnie postulaty, aby stosując środki delimitujące zakres prawa skazanych 
do poruszania się, zmiany miejsca pobytu, migrowania, sądy już w wyrokach 
dokładnie określały, do jakich konkretnie zachowań jest zobowiązywany skazy-
wany33. W odniesieniu do przedmiotu niniejszego artykułu  oznacza to zatem, 
iż nie można a priori wykluczyć możliwości ograniczenia przez ustawodawcę 
swobody przemieszczania się i wyboru miejsca pobytu i zamieszkania przez 
skazanego w tym sensie, że będą one warunkowane uprzednią zgodą sądu na 
podstawie art. 169 § 3 k.k.w. Determinuje to jednakże konieczność „wyważe-
nia równowagi pomiędzy ochroną praw poszczególnych osób a możliwościa-
mi państwa i chronionymi wartościami konstytucyjnymi, wymaga skrupulatnej 
i rozważnej decyzji ustawodawcy”34, przy którym to procesie mieć należy na 
uwadze istotę danej instytucji, zaś „granice ingerencji w konstytucyjne prawa 
i wolności wyznacza zasada proporcjonalności oraz koncepcja istoty poszcze-
gólnych praw i wolności”35.

Nieproporcjonalność ingerencji art. 169 § 3 k.k.w.
w prawo podmiotowe z art. 52 Konstytucji

W kontekście przytoczonych wywodów i sygnalizowanych wątpliwości wymaga 
pogłębionego rozważenia, czy wprowadzenie obecnie funkcjonującego ogranicze-
nia wynikającego z art. 169 § 3 k.k.w., idącego tym samym dużo dalej niż oceniona 
pozytywnie uprzednia regulacja (w której w związku z omawianym uprawnieniem 
skazanego istniał obowiązek o charakterze de facto tylko informacyjnym), nie prowa-
dzi do nadmiernej ingerencji w prawo z art. 52 ust. 1 Konstytucji, tj. czy spełnione 
są wymogi art. 31 ust. 3 Konstytucji. W tym celu konieczne jest, mając na uwadze 
ugruntowane orzecznictwo TK, dokonanie oceny na trzech płaszczyznach:
	czy aktualna treść art. 169 § 3 k.k.w., w zakresie konieczności uzyskania przez 

skazanego uprzedniej zgody na zmianę miejsca stałego pobytu, jest w stanie 
doprowadzić do zamierzonych przez nią skutków, a więc czy jest narzędziem 
zdatnym do osiągnięcia zamierzonego przez ustawodawcę celu,

	czy nadanie aktualnej treści  art. 169 § 3 k.k.w. jest niezbędne (konieczne) 
dla ochrony interesu publicznego, z którym instytucja ta jest powiązana,

	czy efekty wprowadzenia regulacji art. 169 § 3 k.k.w. pozostają we właś-
ciwej proporcji do ciężarów, jakie za sobą pociągają (przy zastrzeżeniu 
– co dotychczas sygnalizowano jedynie marginalnie – że omawiany rygor 
dotyczy nie tylko spraw dozorowych, ale także kar warunkowo zawie-
szonych bez orzeczonego dozoru, gdzie jednak na skazanego nałożono 
obowiązki z art. 72 k.k.).

33 Por.: S. Szyrmer, Nowelizacja prawa karnego w świetle ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. o zmianie ustawy – Kodeks 
karny, ustawy – Kodeks postępowania karnego i ustawy – Kodeks karny wykonawczy, Cz.PKiNP 2006, nr 1, s. 53.
34 Por.: wyrok TK z dnia 15 grudnia 2004 r., sygn. K 2/04, OTK-A 2004, nr 11, poz. 117.
35 Tak: wyrok TK z dnia 29 czerwca 2001 r., sygn. K 23/00, OTK 2001, nr 5, poz. 124.
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Jedynie na pierwszej płaszczyźnie możliwa jest – zdaniem autorów – pozy-
tywna odpowiedź, w tym sensie, że ograniczenie swobody przemieszczania się 
skazanych, w znaczeniu wyżej określonym, w połączeniu z „zabezpieczającym” 
rygorem w postaci możliwości zarządzenia wykonania kary z powodu uchylania 
się od dozoru, zwiększając efektywność dozoru w sensie ograniczenia wpływu 
przemieszczania się skazanych na ich rzeczywisty kontakt z podmiotem nad-
zorującym, może wpłynąć na zwiększenie szans na osiągnięcie celów postępo-
wania wykonawczego (element funkcjonalny), a w istocie celów postępowania 
karnego sensu largo.

Na kolejnych dwóch płaszczyznach odpowiedź nie może być już pozy-
tywna – tj. tak szerokie ujęcie ograniczenia wolności wynikające z art. 169 § 3 
k.k.w. nie jest konieczne z punktu widzenia celów, które mają być osiągnięte, 
pociągając jednocześnie negatywne skutki w stopniu nieproporcjonalnym do 
efektu. Taka ocena związana jest z analizą przyczyn (celu) nowelizacji art. 169 
§ 3 k.k.w., opartą na ujawnionych w toku prac legislacyjnych zamierzeniach 
projektodawcy, a następnie ustawodawcy. W tym zakresie wziąć należy pod 
uwagę zwłaszcza uzasadnienie rządowego projektu nowelizacji (druk sejmowy 
nr 3961), protokoły z posiedzeń komisji sejmowych i sprawozdania z ich prac. 
Odnosząc się w pierwszej kolejności do tego fragmentu uzasadnienia projektu 
nowelizacji, który wprost odnosi się do art.169 k.k.w. (pkt 54 uzasadnienia), skon-
statować trzeba w pierwszej kolejności jego dalece idącą syntetyczność – spro-
wadzającą przedstawienie ratio legis do jednego zdania: „zmiana w art. 169 § 3 i 4 
k.k.w. jest zmianą dostosowawczą związaną z projektowanym art. 3 § 1”. Tego 
rodzaju ujęcie, odczytane literalnie, nakazywałoby traktować zmianę art. 169 § 3 
k.k.w. jako ściśle techniczną, mającą na celu zachowanie konsekwencji w używa-
nej siatce pojęciowej, sprowadzając się do zastąpienia zwrotu „zamieszkania lub 
pobytu” zwrotem „miejsca stałego pobytu”, użytym przez ustawodawcę w aktu-
alnej treści art. 3 § 1 k.k.w. jako kryterium właściwości miejscowej sądu w postę-
powaniu wykonawczym. Gdyby więc zmiana art. 169 § 3 k.k.w. sprowadzała 
się li tylko do tej zmiany, to takie uzasadnienie mogłoby zostać uznane za 
wystarczające, zaś sama nowelizacja nie budziłaby wątpliwości konstytucyj-
nych w omawianym tu zakresie. Rzecz jednak w tym, co wynika prima facie 
z aktualnej treści art. 169 § 3 k.k.w. i co wskazano w części wstępnej artyku-
łu, że zmiana obejmuje także istotę obowiązku ciążącego na skazanym, który 
to zakres materialny obowiązku wyznacza jednocześnie zakres ograniczenia 
korzystania z wolności z art. 52 ust. 1 Konstytucji. Jak to już wyżej sygnalizo-
wano, zakres tego obowiązku był radykalnie odmienny w art. 169 § 3 k.k.w. 
w brzmieniu obowiązującym do dnia 1 stycznia 2012 r.: skazany zobowiązany 
był do informowania kuratora o zmianie miejsca zatrudnienia, zamieszkania 
lub pobytu – co oznacza, iż korzystanie przez niego z wolności z art. 52 ust. 1 
Konstytucji nie było uzależnione od konieczności uzyskania uprzedniej zgo-
dy (a więc czynności o charakterze konstytutywnym) od decyzji kuratora czy 
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sądu. Łączyło się to jedynie z obowiązkiem informacji (czynność o charakte-
rze deklaratoryjnym) – co do zmiany miejsca zamieszkania lub pobytu. Tak 
ujmowany obowiązek, nabierając wręcz technicznego charakteru, nie łączył się 
przez to dla skazanego z istotnym ograniczeniem realizacji wolności konsty-
tucyjnej. Natomiast treść art. 169 § 3 k.k.w. po nowelizacji – pozostawiając 
obowiązek informacyjny, np. w zakresie zmiany miejsca zatrudnienia – wobec 
zmiany miejsca stałego pobytu, w miejsce obowiązku informacyjnego nałożyła 
na skazanego, chcącego zmienić to miejsce, obowiązek uprzedniego uzyskania 
zgody sądu (prowadzącego postępowanie wykonawcze). Z istoty tej zgody wy-
nika jej wyprzedzający (konstytutywny) charakter – tzn. skazanemu tak długo 
nie wolno skorzystać z konstytucyjnej wolności wyboru miejsca zamieszkania 
(stałego pobytu), jak długo nie uzyska zgody sądu. Tak dalece idąca zmiana 
(ograniczenie wolności) nie może w żadnej mierze znaleźć li tylko tak jak to wy-
żej wskazano syntetycznej, technicznie wręcz ujmowanej racji (uzasadnienia) – 
o ile w sposób oczywisty nie miałaby pozostawać w sprzeczności z wymogami 
art. 31 ust. 3 Konstytucji. Powyższa konstatacja nakazuje dalsze poszukiwanie 
ewentualnych argumentów artykułowanych w procesie legislacyjnym. W tym 
zakresie kolejnym punktem 42 uzasadnienia projektu ustawy dotyczący art. 159 
k.k.w., w ramach którego przewidziano obowiązki – analogiczne jak w art. 169 
§ 3 k.k.w. – warunkowo zwolnionego, który nie został oddany pod dozór kura-
tora (z jednoczesnym orzeczeniem obowiązków związanych z okresem próby) 
– obowiązki nieistniejące w treści art. 159 k.k.w. przed nowelizacją. Co istotne 
dla przedmiotu niniejszego artykułu, w tej części uzasadnienia wskazano, iż 
„konsekwencją przyjętej zmiany jest nowelizacja treści art. 169 § 3 i 4 k.k.w”. 
Z tej perspektywy po pierwsze jasne staje się, wbrew literalnej treści pkt 54 cyt. 
uzasadnienia, iż zmiana art. 169 § 3 k.k.w. nie jest zmianą techniczną, ale mery-
toryczną, będącą wyrazem woli ustawodawcy zmiany modelu postępowania wy-
konawczego w zakresie objęcia ściślejszą niż do tej pory kontrolą (nadzorem) 
zachowania skazanego. Trafności takiej tezy – zdaniem autorów – dowodzić 
może analiza uzasadnienia projektu w zakresie zamierzonych do osiągnięcia 
celów postępowania wykonawczego („a także – w odniesieniu do postępowania 
wykonawczego w sprawach karnych – zwiększenie efektywności orzekanych 
kar”) oraz przyczyn nowelizacji w zakresie właściwości sądu w postępowaniu 
wykonawczym (pkt 3 uzasadnienia: „Zasadne jest zatem, aby wykonanie kar, 
zwłaszcza orzeczonych z warunkowym zawieszeniem jej 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 skuteczniejszych dzia-
łań zmierzających do jego resocjalizacji. Z kolei proponowana zmiana właści-
wości miejscowej sądu, przy wykonaniu kar nieizolacyjnych orzeczonych bez 
warunkowego zawieszenia ich wykonania, wywrze pozytywny skutek w sferze 
ekonomiki procesowej, z uwagi na fakt, że w przedmiocie ewentualnych kar 
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zastępczych orzekał będzie sąd miejsca pobytu skazanego”). Nie kwestionując 
uprawnienia ustawodawcy do realizacji założonych przez siebie celów w zakre-
sie polityki kryminologicznej i wyboru do tego właściwych narzędzi, krytycznie 
należy odnieść się do takiego „zbiorczego”, zgeneralizowanego zastosowania 
instytucji skutkującej ograniczeniem wolności konstytucyjnej skazanych (spraw-
ców). Nie przedstawiono danych (wynikłych z analiz statystycznych, badań akt 
czy ankietowych – np. sędziów wykonawczych), z których wynikałaby zasadność 
tezy o potrzebie zmiany obowiązku informacyjnego ciążącego na skazanym na 
ograniczenie możliwości zamiany miejsca stałego pobytu. W szczególności nie 
wykazano potrzeby takiej zmiany w odniesieniu do kategorii wszystkich skaza-
nych, bez zróżnicowania czy chodzi o: warunkowo zwolnionego, skazanego na 
karę probacyjną z orzeczonym dozorem (ale bez obowiązków probacyjnych), 
skazanego na karę probacyjną bez dozoru (sensu stricto – ale z obowiązkami pro-
bacyjnymi). W tej perspektywie, o ile na podstawie uprzednio zdobytych przed 
1 stycznia 2012 r. doświadczeń zasadnym było zwiększenie kontroli nad warun-
kowo zwalnianymi36, o tyle wątpliwości co do zakresu tego obowiązku i jego 
obligatoryjności (a nie np. fakultatywności, skutkującej możnością orzeczenia 
takiego obowiązku w konkretnym przypadku, kiedy uzasadniają to okoliczności 
sprawy) budzi objęcie nim każdego skazanego (sprawcy – art. 67 § 2 k.k.), wo-
bec którego orzeczono dozór sensu stricte, a zwłaszcza w przypadku sprawcy, co 
do którego nie orzeczono dozoru, natomiast orzeczono obowiązki probacyjne 
(zdaniem autorów treść art. 169 § 3 k.k.w. w zestawieniu z § 1 i art. 173 § 2 
pkt 2 k.k.w. uzasadnia tezę, iż art. 169 § 3 k.k.w. dotyczy także takich skazanych). 
Niewykazanie w sposób wyczerpujący i przekonujący racji do takiego istotnego 
i generalnego ograniczenia realizacji wolności konstytucyjnej prowadzi zatem 
do ugruntowania podnoszonych uprzednio wątpliwości: czy regulacja art. 169 
§ 3 k.k.w. odpowiada wymogom wzorca konstytucyjnego z art. 31 ust. 3 w zw. 
z art. 52 ust. 1 Konstytucji RP.

Wprowadzenie noweli do k.k.w. a zasada lex mitior agit

Niezależnie od wyżej wskazanych wątpliwości dotyczących art. 169 § 3 k.k.w., 
kwestią wymagającą odrębnego rozważenia jest to, czy wyrażone tam ograni-
czenie wolności konstytucyjnej znajdzie zastosowanie, a dokładniej czy winno 
znaleźć zastosowanie do skazanych, wobec których orzeczenia (których efektem 
jest dozór sensu stricte lub tzw. dozór uproszczony – obowiązki probacyjne bez 
dozoru) zostały wydane i uprawomocniły się przed dniem 1 stycznia 2012 r. Na-
leży w tym miejscu ponownie przypomnieć, że omawiany obowiązek wyrażono 
w Kodeksie karnym wykonawczym, a nie Kodeksie karnym (jak to uczynił usta-

36 Albowiem skoro orzeczono wobec nich uprzednio karę pozbawienia wolności bez warunkowego 
zawieszenia jej wykonania, uprawnionym był wniosek, iż ich prognoza kryminologiczna na przy-
szłość jest najmniej pewna spośród powyżej wymienionych kategorii skazanych.
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wodawca w odniesieniu do kary ograniczenia wolności – art. 34 § 2 pkt.1 k.k.). 
Zarówno w przypadku kary ograniczenia wolności, jak też kary pozbawienia 
wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania (połączonych z obowiązka-
mi probacyjnymi lub dozorem), ograniczenie wolności konstytucyjnej z art. 52 
Konstytucji nie wynika ipso iure z samego rodzaju kary (co czyniłoby regula-
cję art. 34 § 2 k.k. w istocie deklaratoryjną), lecz wymaga ustawowego zapisu 
o charakterze konstytutywnym. Tym samym skoro regulacje art. 169 § 3 k.k.w. 
(w zakresie zmiany miejsca pobytu) i art. 34 § 2 pkt 2 k.k. mają tożsamą istotę, 
składając się na zwiększenie dolegliwości orzeczonej kary, to uprawnionym jest 
oczekiwanie, aby obie znalazły się w Kodeksie karnym. Powyższa uwaga jest 
punktem wyjścia także do rozważenia konsekwencji w zakresie objętym tą częś-
cią rozważań – w tym znaczeniu, iż umieszczenie omawianej „sankcji” w k.k.w. 
zamiast w k.k. (mimo iż ustawą z dnia 16 września 2011 r. nowelizowano także 
Kodeks karny), przy świadomości, że aktualna treść art. 169 § 3 k.k.w. prowa-
dzi (jak wykazano) do faktycznego zwiększenia dolegliwości kary, aktualizuje 
pytanie, czy może w tym zakresie znaleźć zastosowanie wysłowiona w art. 4 § 1 
k.k. zasada lex mitior agit. W ocenie autorów podzielić należy w pełni pogląd wy-
rażany zarówno w orzecznictwie, jak i doktrynie, iż interpretacja pojęcia „czas 
orzekania” z art. 4 § 1 k.k. winna obejmować wszystkie fazy postępowania, 
w tym postępowanie wykonawcze37. Z tej perspektywy art. 169 § 3 k.k.w. w ak-
tualnym brzemieniu nie znalazłby zastosowania do wykonania orzeczeń, które 
uprawomocniły się przed dniem 1 stycznia 2012 r. 

Rzecz jednak w tym, że ustawodawca wykluczył zastosowanie ww. zasady, 
albowiem zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 ustawy przejściowej z dnia 16 września 
2011 r. przepisy w brzmieniu nadanym tą ustawą stosuje się również przy wy-
konywaniu orzeczeń, które stały się wykonalne przed dniem jej wejścia w życie. 
Literalne brzmienie wskazanego przepisu nie pozostawia zatem wątpliwości 
co do zamiaru ustawodawcy – przy dostrzeżeniu ugruntowanego w literatu-
rze i orzecznictwie poglądu, iż to metoda językowa ma podstawowe znaczenie 
przy wykładni tekstu prawnego, zaś odwołanie się do innych metod wykładni 
(prowadzących do odmiennych wniosków) jest możliwe tylko wtedy, gdy rezul-
tat zastosowania wykładni językowej prowadziłby do skutków nie dających się 
zaakceptować. Za trafnością takiego zdekodowania normy art. 10 ust. 1 ww. 
ustawy, przemawia także treść jej art. 10 ust. 2 – zgodnie z którym w sprawach 
zakończonych prawomocnym orzeczeniem, w których grzywna, należności 
sądowe lub pieniężna kara porządkowa nie zostały wykonane, do wykonania 
orzeczenia w tym zakresie stosuje się przepisy dotychczasowe. Oznacza to, iż 
ustawodawca w pełni świadomie dokonał wyłączenia zasady z art. 4 § 1 k.k. 

37 Por. m.in: Z. Wronkowska, Z. Ziembiński, Zarys teorii prawa, Poznań 1997; J. Wróblewski, Sądowe 
stosowanie prawa, Warszawa 1972; L. Morawski, Wstęp do prawoznawstwa, Toruń 1997; a także: A. Zoll 
(red.), Kodeks karny. Część szczególna. Tom II. Komentarz do art. 117-277 k.k., wyd. II, Zakamycze 2004  
i wskazane tam judykaty. 
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m.in. w zakresie art. 169 § 3 k.k.w., przy czym także to rozwiązanie może budzić 
wątpliwości co do zgodności z Konstytucją. 

Niezależnie od nakreślonych wcześniej uwag co do zgodności art. 169 § 3 
k.k.w. z art. 31 ust. 3 w zw. z art. 52 Konstytucji, dostrzec zatem należało na oma-
wianej płaszczyźnie dodatkowe okoliczności. Po pierwsze analiza uzasadnienia 
projektu nowelizacji (pkt 75) nie dostarcza w istocie żadnej wiedzy w zakresie 
tego, czy projektodawca dokonał analizy konieczności zastosowania regulacji 
pogarszającej (zwiększającej faktyczną i prawną dolegliwość postępowania wy-
konawczego) pozycję skazanego (sprawcy) do osób, wobec których wykonalne 
orzeczenie zapadło przed dniem 1 stycznia 2012 r. – co dalece utrudnia ocenę 
ewentualnych przesłanek takiej decyzji. Po wtóre przyjęte rozwiązanie budzić 
może wątpliwości co do zgodności także z art. 2, art. 78 i art. 176 ust. 1 Konsty-
tucji. Wątpliwości te wynikają z faktu, iż skazany (sprawca) objęty wykonalnym 
(prawomocnym) orzeczeniem wydanym przed wejściem w życie nowelizacji, 
nie jest wyposażany w możliwość zakwestionowania w ramach postępowania 
sądowego zastosowania wobec niego art. 169 § 3 k.k.w. w aktualnym, pogarsza-
jącym jego sytuację, brzmieniu (albowiem ustawodawca nie przewidział takiego 
instrumentu prawnego – art. 178a k.k.w. dotyczy nowego obowiązku wynikają-
cego z postanowienia wydanego na podstawie art. 74 § 2 k.k.). Skazany (spraw-
ca), podejmując uprzednio decyzję (ocenę) zapadłego orzeczenia co do głów-
nego przedmiotu postępowania karnego – z perspektywy wniesienia środka 
odwoławczego z uwagi na nadmierną dolegliwość kary sensu largo – dokonywał 
jej m.in. z perspektywy sposobu wykonywania tego orzeczenia w postępowa-
niu wykonawczym (a więc także rygorów wynikających z art. 169 § 3 k.k.w.), 
uznając te wynikające z brzmienia k.k.w. sprzed 1 stycznia 2012 r. za nieprze-
kraczające akceptowanej przez niego dolegliwości. Natomiast od ww. daty wy-
konywanie tego samego orzeczenia łączyć się będzie dla niego z dalej idącymi 
skutkami (w wyniku wyłączenia w art. 10 ust. 1 cyt. ustawy przejściowej zasady 
lex mitior agit) i to w sytuacji, gdy nie będzie mógł już zaskarżyć tego orzeczenia 
z uwagi na jego prawomocność. Z tej perspektywy osoby takie, stosujące się do 
prawomocnego orzeczenia sądu, znajdują się w gorszej sytuacji od skazanych 
(sprawców), co do których to „główne” orzeczenie (podlegające wykonaniu 
w postępowaniu wykonawczym, a pociągające za sobą obowiązki z art.169 § 3 
k.k.w.) zapadło lub zapadnie po dniu 1 stycznia 2012 r. – albowiem ci ostatni 
będą mieli prawną możliwość zakwestionowania w dwuinstancyjnym postępo-
waniu sądowym ww. orzeczenia w całej rozciągłości rozstrzygnięcia o karze, 
w tym m.in. orzeczenie determinujące obowiązki z art. 169 § 3 k.k.w. (np. zasto-
sowanie dozoru czy nałożenie obowiązku probacyjnego).
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Wnioski końcowe

Jak zatem wynika z przedstawionych wywodów, postawione na wstępie zarzu-
ty zdają się w pełni potwierdzać. Zdaniem autorów obecny kształt art. 169 § 3 
k.k.w. nie wytrzymuje „zderzenia” z tak stabilnymi monumentami, filarami prawa 
karnego, jak zasady wyrażone paremiami nulla poena sine lege certa czy lex mitior agit 
– formuła przejściowa art. 10 ustawy wprowadzającej zmiany jest tu ewidentnie 
chybiona i nie powinna być w omawianym zakresie stosowana. Ponadto komen-
towany przepis pozostaje w oczywistej sprzeczności z regulacjami nadrzędnymi 
i kardynalnymi w systemie prawa – art. 31 ust. 3 w zw. z art. 52 ust. 1 Konstytucji 
RP, a być może również jej art. 2, art. 78 i art. 176 ust. 1. Jednocześnie w oczy-
wisty sposób pojawia się pytanie, jak możliwe było przyjęcie tak dalece wąt-
pliwej regulacji? Po analizie jej projektu i uzasadnień zmian kolejnych przepi-
sów, w tym wymownego powiązania ich z szeroko analizowaną modyfikacją 
art. 3 k.k.w. pozostaje przyjęcie, że art. 169 tej ustawy dotknięto tu niemal 
bezrefleksyjnie, zwłaszcza, że językowo korekta jego treści była rzeczywiście 
niewielka. Nie zmienia to jednak w żadnym wypadku faktycznego jej skutku 
w postaci daleko idącej zmiany w zakresie  ładunku jurydycznego omawianej 
normy. Jej skutki – być może jeszcze szersze niż dostrzeżone przez autorów 
– wymagają zatem zastanowienia i możliwie szybkiej reakcji ustawodawcy, aby 
ich negatywny wydźwięk jak najskuteczniej zmarginalizować, a ostatecznie wy-
łączyć. W tym kontekście przytoczone argumenty nakazują w opinii autorów 
przyjąć, że miejscem jedynie właściwym dla wprowadzenia do systemu prawa 
karnego dodatkowego rygoru towarzyszącego probacji powinien być ponad 
wszelką wątpliwość Kodeks karny. Niemniej element ten powinien być moż-
liwy do stosowania „elastycznie”, z możliwością jego modyfikacji, zwłaszcza 
w kontekście przesłanek podmiotowych skazanego (sprawcy) w postępowaniu 
wykonawczym. Wobec tych oczekiwań nawet konstrukcja art. 73 k.k. zbliżona 
do art. 34 k.k., gdzie ograniczenie możliwości zmiany miejsca stałego pobytu 
skazanego-dozorowanego byłoby wprost wpisane, nie spełniałaby w kontek-
ście ochrony wolności wynikającej z art. 52 ust. 1 Konstytucji wymogów jej 
art. 31 ust. 3. Zatem dużo bardziej trafnym rozwiązaniem, byłoby jednak dopi-
sanie omawianego rygoru do listy art. 72 k.k. albo powołanie go jako dodatko-
wego, fakultatywnego rygoru związanego bezpośrednio z dozorem i jednocześ-
nie podlegającego instytucji z art. 74 k.k. Wówczas sąd wyrokujący, korzystając 
z oddania skazywanego pod dozór, nakładający na niego inne obowiązki 
z art. 72 k.k., mógłby w razie zauważenia po temu wskazań konkretnie w od-
niesieniu do tejże osoby, ograniczyć mu także prawo do zmiany miejsca stałego 
pobytu w okresie dozoru. Podlegałoby to orzeczenie (jak całe rozstrzygnięcie 
o karze – to istotny element gwarancyjny) kontroli w zakresie słuszności i celo-
wości w toku instancji. Niemniej wobec wystąpienia po temu przesłanek już na 
etapie postępowania wykonawczego, sąd wykonujący wyrok, właściwy dla nad-
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zoru orzeczniczego nad sprawowanym dozorem, mógłby także do ww. środka 
się odwołać – ale również od tego dodatkowego rygoru zwolnić. Takie roz-
wiązanie przy wysokim poziomie gwarancji dla skazanego, zapewniałoby także 
sądom i działającym z ich ramienia kuratorom w pełni skuteczne narzędzie 
służące dyscyplinowaniu skazanych (sprawców), którego brak, jak i istnienie 
pilnej potrzeby jego uzupełnienia, właśnie ostatnia – choć niezbyt szczęśliwa 
– zmiana brzmienia art. 169 § 3 k.k.w. ujawniła. Warto również zwrócić uwagę, 
że aktualne brzmienie art. 173 k.k.w. wskazuje pośród kompetencji kuratorów 
sądowych m.in. sprawowanie dozoru w stosunku do skazanego i kontrolowanie 
w okresie próby wykonania przez niego nałożonych obowiązków – odstąpio-
no zatem od ogólnej, poprzednio obowiązującej formuły kontrolowania przez 
kuratora w okresie próby (całościowo) zachowania skazanego. Tym bardziej 
nakazuje taka zmiana literalne wyłuszczenie wszelkich powinności skazanego 
związanych z okresem próby czy dozorem w stosownym orzeczeniu sądu (wy-
roku lub postanowieniu wykonawczym – vide: przytoczone wnioski niniejszego 
opracowania), tak by owa kontrola kuratora mogła znajdować rzeczywiste pod-
stawy. 





Rafał Skręt, Sławomir Stasiorowski

SĄDOWY KURATOR ZAWODOWY
W ŚWIETLE NOWELIZACJI KODEKSU
KARNEGO WYKONAWCZEGO

W dniu 1 stycznia 2012 roku weszła w życie ustawa z dnia 16 września 2011 
roku o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw1. 
W uzasadnieniu do jej projektu2 czytamy, że podstawowym celem reformy prawa 
karnego było poprawienie funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, tj. usprawnie-
nie procedur, zmniejszenie kosztów postępowań, skrócenie czasu ich trwania, a także 
– w odniesieniu do postępowania wykonawczego w sprawach karnych – zwiększenie 
efektywności orzekanych kar. Uznano, że dotąd obowiązujące w tym zakresie regu-
lacje obarczone były istotnymi wadami, prowadzącymi przede wszystkim do prze-
wlekłości postępowania, jego nieefektywności oraz nieuzasadnionej kosztowności.

Niniejsze opracowanie poświęcone jest wprowadzonym zmianom wachlarza 
uprawnień i obowiązków kuratorów sądowych – wykonujących orzeczenia w spra-
wach karnych, określonych w Kodeksie karnym wykonawczym3. 

Właściwość sądu w postępowaniu wykonawczym

Nowelizacja wprowadziła istotne zmiany w treści przepisu art. 3 § 1 k.k.w., 
który określa właściwość sądu w postępowaniu karnym wykonawczym. Utrzy-
mano wprawdzie regułę, że w postępowaniu wykonawczym właściwy jest sąd, 
który wydał orzeczenie w pierwszej instancji, ale równocześnie wprowadzono 
od niej wyjątki.

Zgodnie z dotychczasowym brzmieniem komentowanego przepisu, sądowy 
kurator zawodowy prowadził sprawy związane z warunkowym zawieszeniem 
wykonania kary lub warunkowym umorzeniem postępowania karnego wraz 
z orzeczonym obowiązkiem probacyjnym niezależnie od tego, czy skazany lub 
sprawca miał miejsce stałego pobytu w okręgu sądu orzekającego.

1 Patrz Dz.U. Nr 240, poz. 1431.
2 Uzasadnienie do projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny wykonawczy i niektórych innych 
ustaw, druk 3961, s. 133,http://orka.sejm.gov.pl/Druki6ka.nsf/0/316ED99E8FA7FC79C12578550
032952A/$file/3961.pdf
3 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. Nr 90, poz. 557 z późn. zm.).
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Stosownie do nowego brzmienia przepisu art. 3 § 1 k.k.w., właściwym do 
sprawowania kontroli nad wykonaniem orzeczenia wobec skazanego lub spraw-
cy, przebywającego w okręgu innego sądu, niż sąd pierwszej instancji, będzie 
sąd równorzędny, który jest właściwy ze względu na miejsce stałego pobytu 
skazanego4. Tym samym sądowy kurator zawodowy nie będzie prowadził spraw 
bez orzeczonego dozoru, wobec skazanego lub sprawcy, który ma miejsce sta-
łego pobytu w innym okręgu sądowym. O właściwości sądu do wykonania 
orzeczenia decyduje więc nie tylko kryterium stałego pobytu skazanego, ale 
także wymóg sądu równorzędnego sądowi pierwszej instancji.

Dotychczas w sprawach związanych z wykonaniem orzeczenia o warunkowym 
zawieszeniu wykonania kary, jak i w sprawie zarządzenia wykonania zawieszonej 
kary, właściwy był ten sąd, który w danej sprawie orzekał w pierwszej instancji. 
Wyjątkiem od zasady były te, określone ogólnie w przepisie, jako „chyba że ustawa 
stanowi inaczej”, a wskazane przepisami art. 55 § 1, 163 § 1, 169, 177 i 178 k.k.w.  
W przypadku wykonywania dozoru właściwym sądem był ten, w okręgu które-
go dozór był lub miał być wykonywany.

Obecnie, przy karze warunkowo zawieszonej, kiedy o dozorze w pierwszej 
instancji orzekał sąd okręgowy, również ten sąd będzie właściwy w sprawach 
związanych z wykonaniem tego orzeczenia, a jeśli skazany będzie posiadał miej-
sce stałego pobytu poza okręgiem tego sądu, właściwy będzie sąd równorzędny 
– właściwy ze względu na miejsce stałego pobytu skazanego5.

Postępowanie wykonawcze przed sądem

Dla sądowego kuratora zawodowego szczególne znaczenie ma przepis 
art. 6 § 2 k.k.w., zgodnie z treścią którego skazany albo osoba godna zaufania, 
jako ustanowiony przez niego przedstawiciel, zwłaszcza spośród przedstawicieli 
stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji (art. 42 k.k.w. w zw. z art. 38 § 1 
k.k.w.), ma obowiązek każdorazowego uzasadnienia swojego wniosku oraz dołą-
czenia odpowiednich dokumentów. Dzięki tej zmianie przeniesiono na skazanych 
ciężar dowodowy w zakresie wniosków składanych w trybie art. 6 § 2 k.k.w.

Wskazany przepis jest następstwem konstytucyjnie chronionego prawa do 
składania petycji, wniosków i skarg w interesie publicznym, własnym lub innej 
osoby za jej zgodą, do organów władzy publicznej oraz do organizacji i insty-
tucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi 
z zakresu administracji publicznej (art. 63 Konstytucji RP)6.

4 S. Lelental, Kodeks karny wykonawczy, Komentarz, 3 wydanie, C.H. Beck Warszawa 2010, s. 6; Miejscem 
pobytu skazanego jest miejsce jego faktycznego pobytu czasowego, chociażby skazany nie dopełnił obowiązku zamel-
dowania się w miejscowości, w której faktycznie przebywa (post. SN z 24.06.1978 r. III KO 1278, OSNPG 
1978, Nr 12, poz. 137).
5 Por. S. Lelental, Kodeks karny wykonawczy, Komentarz, 4 wydanie, C.H. Beck Warszawa 2012, s. 65.
6 Szerzej Z. Hołda, K. Postulski, Kodeks karny wykonawczy, komentarz, Gdańsk 2005, s. 75-79.
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Jeżeli wniosek, skarga lub prośba skazanego, kierowana do sądowego kuratora 
zawodowego, nie będzie spełniać wymogów formalnych oraz uzasadnienia za-
wartych w nich żądań w stopniu umożliwiającym jego rozpoznanie, albo zawierać 
wyrazy lub zwroty powszechnie uznawane za obelżywe – stosownie do art. 6 § 
3 – kurator może pozostawić wniosek, skargę lub prośbę bez rozpoznania.

Zgodnie z treścią zmienionego przepisu art. 9 § 3 k.k.w., postanowienie 
w postępowaniu wykonawczym staje się wykonalne z chwilą wydania, chyba że 
przepis szczególny będzie wskazywał inaczej, np. kiedy prokurator sprzeciwia 
się udzieleniu przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności (art. 154 § 1 
k.k.w.) albo zarządzenie wykonania kary nastąpiło w trybie fakultatywnym 
(art. 178 § 2 i 3 k.k.w.). 

W tych, a także innych, przypadkach wskazanych w ustawie postanowienia 
stają się wykonalne z chwilą uprawomocnienia.

Natychmiast wykonalne z chwilą wydania są postanowienia o zarządzeniu 
wykonania kary w trybie obligatoryjnym (art. 75 § 1 k.k.) lub orzeczenia o za-
stępczej karze pozbawienia wolności.

Zaznaczyć należy, że sąd będzie mógł wstrzymać wykonanie postanowienia 
przed jego prawomocnością (art. 9 § 3 k.k.w.).

Z treści przepisu art. 9 § 4 wynika, że złożenie wniosku o wydanie postano-
wienia w postępowaniu wykonawczym, co do zasady, nie wstrzymuje wykona-
nia orzeczenia, którego wniosek dotyczy, co niweluje dotychczasowe wątpliwo-
ści występujące w praktyce7. Sąd, w świetle obecnie obowiązujących przepisów, 
będzie mógł odstąpić od tej zasady jedynie w wypadkach szczególnie uzasad-
nionych, na przykład gdy z uzasadnienia złożonego wniosku wynikać będzie, że 
wskazane jest wstrzymanie wykonania orzeczenia.

Ważną zmianę, z punktu widzenia sądowego kuratora zawodowego, wpro-
wadzono poprzez nadanie nowego brzmienia przepisowi art. 14 § 1 k.k.w. 
Z treści przepisu wynika, że sądowy kurator zawodowy nie posiada uprawnie-
nia do wydania zarządzenia zebrania informacji o skazanym w drodze wywiadu 
środowiskowego. Przepis ten jednocześnie w sposób precyzyjny wskazuje, że 
kurator zawodowy posiada określoną legitymację do zarządzenia zebrania in-
formacji dotyczących skazanego, np. poprzez zwrócenie się do administracji 
jednostki penitencjarnej o udzielenie informacji w zakresie zachowania skaza-
nego, który odbywa karę pozbawienia wolności w warunkach izolacji więzien-
nej lub do jednostki Policji (np. o wykaz interwencji podejmowanych wobec 

7 Zdaniem Sądu Najwyższego (uchwała SN z dnia 25.02.2008 r., I KZP 32/08, OSNKW 2009/4/25), 
złożenie wniosku powinno wstrzymać czynności zmierzające do osadzenia skazanego w zakładzie 
karnym, aż do czasu rozstrzygnięcia (z wyjątkiem sytuacji, gdy skazanemu już nie przysługiwało pra-
wo do kolejnego odroczenia). W swoich rozważaniach Sąd dopatrzył się normatywnej podstawy do 
takiego zaniechania, w konstytucyjnej zasadzie prawa do sądu (art. 45 ust. 1 Konstytucji RP). Od-
mienne stanowisko prezentował K. Postulski m.in. w glosie do uchwały SN z dnia 30.06.2008 r., 
I KZP 15/08, „Prokuratura i Prawo” 2008, z. 12, s. 160, jak i K. Nowicki w glosie do uchwały SN 
z dnia 25.02.2008 r., I KZP 32/08, LEX/el. 2010.
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podopiecznego kuratora, prowadzonych postępowaniach przygotowawczych, 
czy znane jest dzielnicowemu miejsce pobytu określonego podmiotu postępo-
wania wykonawczego itd.).

Zmiana treści wskazanego przepisu rozszerza, w sposób istotny, zakres 
podmiotów, które mogą zarządzić kuratorowi sądowemu zebranie informacji 
dotyczących skazanego w drodze wywiadu środowiskowego. Zarządzenia tego 
może dokonać organ wymieniony w art. 2 pkt 1-5 k.k.w., do których należą 
odpowiednio:

1) sąd pierwszej instancji lub inny sąd równorzędny,
2) sąd penitencjarny,
3) prezes sądu lub upoważniony sędzia,
4) sędzia penitencjarny,
5) dyrektor zakładu karnego, aresztu śledczego, a także dyrektor okręgowy 

i Dyrektor Generalny Służby Więziennej albo osoba kierująca innym zakładem 
przewidzianym w przepisach prawa karnego wykonawczego oraz komisja peni-
tencjarna.

O ile zarządzenie wywiadu środowiskowego przez organy wymienione 
w art. 2 pkt 1-4 k.k.w. nie budziło wątpliwości w praktyce, o tyle określone 
w punkcie 5 organy służby więziennej, już tak.

Ażeby w sposób jednoznaczny określić organ służby więziennej, który może 
zarządzić przeprowadzenie wywiadu środowiskowego przez kuratora sądowe-
go, należy wskazać zmianę, która nastąpiła w przepisie art. 242 k.k.w., poprzez 
dodanie m.in. § 4a o treści: Określenie „dyrektor” oznacza również zastępcę dyrektora 
aresztu śledczego lub zakładu karnego, a także funkcjonariusza lub pracownika zakładu 
karnego lub aresztu śledczego, który został upoważniony do zastępowania dyrektora zakła-
du karnego lub aresztu śledczego podczas jego nieobecności8.

Dotychczas kurator sądowy stawał często przed dylematem, czy zarządzenie 
wydane w trybie art. 14 k.k.w. i parafowane przez zastępcę dyrektora zakładu 
karnego lub aresztu śledczego, czy też kierownika penitencjarnego nie uchybia 
warunkom formalnym, jako że zarówno zastępca danej jednostki penitencjar-
nej, jak i kierownik penitencjarny nie jest organem postępowania wykonawcze-
go w rozumieniu tego przepisu. 

Analogiczny dylemat stanowił również przedmiot rozważań dla Sądu Ape-
lacyjnego w Szczecinie9. W świetle tej zmiany, tego rodzaju wątpliwości nie po-
winny już występować w praktyce.

Zauważyć należy, że pomimo obszernych prac nad nowelizacją ustawy Ko-
deks karny wykonawczy, nadal nie rozstrzygnięta pozostała kwestia jej kolizji 
z ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych dalej (u.o.k.s.)10, właśnie 

8 Art. 242 § 4a dodany przez ustawę z dnia 16 września 2011 r. (Dz.U. Nr 240, poz. 1431).
9 Zob. Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 8 kwietnia 2009 r. II AKzw 236/09, 
Biuletyn Sądu Apelacyjnego w Szczecinie 2011/1/57.
10 Dz.U. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.
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w kwestii określenia podmiotów uprawnionych do zarządzenia wywiadu środo-
wiskowego kuratorowi sądowemu. 

Zgodnie z treścią przepisu art. 11 pkt 2 ustawy o kuratorach sądowych, kurator 
sądowy obowiązany jest do przeprowadzania wywiadów środowiskowych jedy-
nie na zlecenie sądu lub sędziego. 

Profesor Stefan Lelental podkreśla, że poza sądem i sędzią żaden inny or-
gan wykonujący orzeczenie, nie może wydać zarządzenia dla kuratora sądowe-
go, za czym przemawia ustrojowo-organizacyjne usytuowanie kurateli sądowej 
w strukturach sądownictwa11.

Zaznaczyć należy, że w praktyce nie zdarzają się przypadki, w których kura-
tor odmówiłby wykonania wywiadu środowiskowego, zleconego przez admini-
strację zakładu karnego.

Odmienną, choć nie mniej istotną kwestią jest żądanie zebrania w drodze 
wywiadu środowiskowego informacji, przez wskazane organy postępowania 
wykonawczego, na podstawie przepisu art. 14 § 1 k.k.w. 

Należy podkreślić, że obecnie wywiad środowiskowy stanowi źródło informa-
cji dla organów wykonujących orzeczenie w większości postępowań incydental-
nych, różniących się między sobą skutkiem prawnym dla podmiotu postępowania 
wykonawczego, m.in. w postępowaniu o zarządzenie wykonania kary pozbawie-
nia wolności warunkowo zwieszonej – bez orzeczonego dozoru, o udzielenie 
przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności, w postępowaniu o udzielenie 
zgody na odbywanie kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w sy-
stemie dozoru elektronicznego, o warunkowe zwolnienie z odbycia reszty kary 
pozbawienia wolności oraz o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności.

Znamienne jest, że od 1 stycznia 2012 roku art. 14 stosuje się odpowiednio 
także do prowadzenia kontroli przebiegu postępowania wykonawczego i wy-
konania nałożonych przez sąd obowiązków w sprawach odroczenia wykona-
nia kary pozbawienia wolności (art. 151 § 5 k.k.w.), warunkowego umorzenia 
postępowania karnego (art. 177 k.k.w.), warunkowego zawieszenia wykonania 
kary oraz warunkowego zwolnienia wobec skazanego, który nie został oddany 
pod dozór kuratora (art. 178 § 1 i art. 163 § 3 k.k.w.), a także przerwy w wyko-
naniu kary pozbawienia wolności (art. 153 § 2 k.k.w.).

W każdym z wymienionych przypadków zakres zbieranych przez kuratora 
sądowego informacji jest różny w zależności od rodzaju postępowania. Tym-
czasem kwestie związane z wykonaniem wywiadu środowiskowego nadal regu-
luje, na podstawie niezmienionego zakresu delegacji opisanej w przepisie art. 14 
§ 2 k.k.w., Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 sierpnia 2003 r. 
w sprawie określenia innych niż kurator sądowy organów powołanych do przeprowadzenia 
wywiadu środowiskowego, jego zakresu oraz trybu przeprowadzenia12. Zgodnie z treścią 

11 S. Lelental, Kodeks karny wykonawczy, Komentarz, 4 wydanie, Warszawa 2012, s. 143.
12 Dz.U. Nr 152, poz. 1495.
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rozporządzenia (§ 2 ust. 1), wywiad środowiskowy powinien zawierać informa-
cje dotyczące:

1) sytuacji rodzinnej i majątkowej skazanego;
2) źródeł utrzymania skazanego;
3) zachowań skazanego, zwłaszcza świadczących o naruszeniu przez niego 

porządku prawnego, a w przypadku żołnierza w czynnej służbie wojskowej – 
również o naruszeniu dyscypliny wojskowej;

4) wykonywania obowiązków nałożonych przez sąd.

Mając na uwadze zróżnicowanie postępowań, w których zarządza się prze-
prowadzenie wywiadu środowiskowego kuratorowi sądowemu, oczywistym 
jest, że zakres informacji wskazany w rozporządzeniu jest niewystarczający, 
a nawet niekiedy nieadekwatny do rodzaju prowadzonego postępowania wy-
konawczego. Wprawdzie na podstawie § 2 ust. 2 wskazanego rozporządzenia, 
organ zarządzający przeprowadzenie wywiadu środowiskowego może zlecić zebranie także 
innych informacji niż określone w ust. 1, jeżeli taka potrzeba wyłoni w postępowaniu wyko-
nawczym, to jednak w praktyce zarządzający przeprowadzenie wywiadu środowi-
skowego, często nie korzystają ze swojego uprawnienia.

Postulatem de lege ferenda jest doprecyzowanie i dopasowanie do obecnych 
potrzeb praktyki wykonywania orzeczeń, rozporządzenia realizującego delega-
cję ustawy na podstawie przepisu art. 14 § 2 k.k.w. W tym kontekście należy 
rozważyć także wprowadzenie adekwatnego formularza wywiadu środowisko-
wego, który zunifikowałby zakres informacji gromadzonych przez kuratorów 
sądowych na terenie kraju, w zależności od celu postępowania wykonawczego, 
któremu ma służyć.

Treść przepisu art. 19 § 3 k.k.w.13 wskazuje, że ciężar dowodowy w zakresie 
składanych wniosków o wszczęcie postępowania incydentalnego przed sądem, 
nie dotyczy jedynie skazanego, lecz również wszystkich podmiotów uprawnio-
nych do inicjowania takiego postępowania, w tym również sądowego kuratora 
zawodowego. Zatem w przypadku niezawarcia odpowiedniego uzasadnienia żą-
dań wskazanych we wniosku przez sądowego kuratora zawodowego, sąd będzie 
mógł pozostawić go bez rozpoznania.

Konieczność przytoczenia przez sądowego kuratora zawodowego we wnio-
sku prawidłowej argumentacji faktycznej i prawnej jest wymagane nie tylko rangą 
podmiotu składającego taki wniosek, ale także troską o autorytet sądowego ku-
ratora zawodowego w ocenie podopiecznych, który zależy w dużym stopniu od 
zasadności składanych wniosków14. Ponadto sąd powinien dołożyć starań, aby 
rozpoznać wniosek tam, gdzie nie jest wymagany udział w posiedzeniu osób, 
którym takie prawo przysługuje, w terminie 21 dni o daty jego wpływu (jest to 
termin instrukcyjny dla sądu), np. w przedmiocie: rozstrzygnięcia wątpliwości, co 

13 Dodany przez ustawę z dnia 16 września 2011 r. (Dz.U. Nr 240, poz. 1431), zmiana weszła w życie 
1 stycznia 2012 r.
14 Zob. Z. Hołda, K. Postulski, Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, Gdańsk 2005, s. 577.
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do wykonania orzeczenia (art. 13 k.k.w.), umorzenia lub zawieszenia postępowa-
nia wykonawczego (art. 15 § 1 i 2 k.k.w.), w przedmiocie zmiany lub uchylenia 
postanowienia (art. 24 k.k.w.), zarządzenia wykonania kary pozbawienia wolności 
(art. 75 § 1 k.k15), czy odwołania warunkowego zwolnienia (art. 160 § 1 k.k.w.).

Ponadto, istotną zmianą w zakresie obowiązków i praw sądowego kuratora 
zawodowego, jest reguła określona przepisem art. 22 § 1 k.k.w., zgodnie z którą 
ma on prawo wziąć udział w posiedzeniu sądu tylko wtedy, gdy ustawa tak sta-
nowi. Niestawiennictwo kuratora na posiedzeniu sądu, należycie zawiadomio-
nego o terminie i celu posiedzenia, nie wstrzymuje rozpoznania sprawy (art. 22 
§ 2 k.k.w.). Do grupy postępowań, w których sądowy kurator zawodowy ma 
prawo wziąć udział należą m.in. sprawy o:
	zarządzenie wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności (art. 48 

i 65 § 2 k.k.w.),
	odwołanie warunkowego zwolnienia (art. 160 § 3 k.k.w.),
	udzielenie warunkowego zwolnienia, jeżeli złożył taki wniosek (art. 161 

§ 1 k.k.w.),
	udzielenie odroczenia lub przerwy, jeżeli złożył taki wniosek (art. 153a 

§ 1 k.k.w.),
	warunkowe zawieszenie kary odroczonej, jeżeli złożył taki wniosek 

(art. 152 § 3 k.k.w.),
	zarządzenie wykonania kary pozbawienia wolności, gdy skazany został 

oddany pod dozór lub zobowiązany do wykonania obowiązków zwią-
zanych z okresem próby, chyba że zachodzą przesłanki zarządzenia kary 
określone w art. 75 § 1 lub 3 k.k. (art. 178 § 2 k.k.w.)

O ile z treści wymienionych przepisów wynika, że sądowy kurator zawodo-
wy ma prawo do uczestniczenia we wskazanych ustawą postępowaniach, o tyle 
z treści przepisu art. 173 § 2 pkt 11 k.k.w., udział w tych posiedzeniach zaliczo-
no w poczet jego obowiązków. Należy także pamiętać, że do czasu przyjęcia 
nowego rozporządzenia na podstawie delegacji ustawowej zawartej w przepisie 
art. 176 k.k.w., obowiązuje Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 
7 czerwca 2002 r. w sprawie zakresu praw i obowiązków podmiotów sprawujących dozór, 
zasad i trybu wykonywania dozoru oraz trybu wyznaczania przez stowarzyszenia, organiza-
cje i instytucje swoich przedstawicieli do sprawowania dozoru16, a także Rozporządzenie 
Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 czerwca 2003 r. wydane na podstawie art. 12 
u.o.k.s. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania uprawnień i obowiązków kuratorów 
sądowych17. Z treści tego ostatniego wynika jednoznacznie, że sądowy kurator 
zawodowy ma obowiązek uczestniczenia w posiedzeniach sądu, dotyczących 
osób skazanych na karę ograniczenia wolności oraz dotyczących wykonywa-
nia pracy społecznie użytecznej (§ 11 pkt 9), a także w posiedzeniach sądu 

15 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. Nr 88 poz. 553, z późn. zm.)
16 Dz.U. Nr 91, poz. 812.
17 Dz.U. Nr 112, poz. 1064.
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dotyczących osób znajdujących się w okresie próby, pod dozorem lub tych, na 
które nałożono obowiązek utrzymywania kontaktów z zawodowym kuratorem 
sądowym (§ 15 pkt 3).

Mając na uwadze wymienione okoliczności należy przyjąć, że udział sądo-
wego kuratora zawodowego we wskazanych posiedzeniach sądu ma charakter 
względnie obligatoryjny.

Dokonaną zmianą w treści przepisu art. 24 k.k.w. wydłużono o dalsze trzy mie-
siące okres, w jakim sąd może uchylić lub zmienić postanowienie na niekorzyść 
skazanego, po jego wydaniu. Obecnie okres ten wynosi 6 miesięcy. Należy przy tym 
mieć na uwadze, że zakaz ten nie dotyczy innych postanowień wydawanych w po-
stępowaniu wykonawczym na niekorzyść skazanego na podstawie innych przepi-
sów, tj. o odwołaniu odroczenia lub przerwy w wykonaniu kary na podstawie art. 
156 k.k.w., o oddaniu skazanego pod dozór, bądź nałożeniu na warunkowo zwol-
nionego dodatkowych obowiązków na podstawie art. 163 § 2 k.k.w.18.

Kara grzywny

Nowym brzmieniem przepisu art. 45 k.k.w. utrzymano regułę, że zamiana 
grzywny na pracę społecznie użyteczną jest fakultatywna. Sąd może, lecz nie 
musi dokonywać zamiany, z racji odpowiedniego stosowania w tym zakresie 
przepisów art. 53-58 i 60 k.k. Przy czym szczególne znaczenie w przypadku 
orzeczenia pracy społecznie użytecznej będzie miał art. 58 § 2a, zgodnie z treś-
cią którego wskazanej pracy nie orzeka się, jeżeli stan zdrowia skazanego lub 
jego właściwości i warunki osobiste uzasadniają przekonanie, że tego obowiąz-
ku nie wykona.

Zasadniczą różnicą, wobec wcześniej obowiązującej treści przepisu art. 45 
§ 1 k.k.w. jest to, że obecnie nie jest już wymagana zgoda skazanego do zamiany 
grzywny na pracę społecznie użyteczną.

Kurator zawodowy, jako organ postępowania wykonawczego, który organi-
zuje i kontroluje wykonywanie pracy społecznie użytecznej, zwrócić musi uwa-
gę na to, że stosownie do treści przepisu art. 45 § 2 k.k.w., do pracy społecznie 
użytecznej nie mają już zastosowania przepisy dotyczące kary ograniczenia wol-
ności w zakresie odroczenia i przerwy.

Zgodnie z treścią przepisu art. 46 k.k.w., jeżeli egzekucja grzywny okazała 
się bezskuteczna lub z okoliczności sprawy wynika, że byłaby ona bezskutecz-
na, sąd zarządza wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności, gdy skazany 
nie wyrazi zgody na podjęcie pracy społecznie użytecznej albo uchyla się od jej 
wykonania, lub zamiana grzywny na pracę społecznie użyteczną jest niemożli-
wa lub niecelowa.

Przepisy art. 46 § 3 i 47 § 3 k.k.w., które dotąd dopuszczały, po zarządzeniu 
zastępczej kary pozbawienia wolności za niewykonaną grzywnę, warunkowe 

18 S. Lelental, Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, wydanie 4, Warszawa 2012, s. 174.
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zawieszenie jej wykonania oraz ponowną zamianę na pracę społecznie użytecz-
ną, obecnie nie przewidują takich możliwości. W konsekwencji umożliwi to 
znaczące przyspieszenie wykonalności zarówno kary grzywny, jak i pracy spo-
łecznie użytecznej oraz zastępczej kary pozbawienia wolności.

Podobne zasady będą dotyczyć również kary grzywny orzeczonej z mocy 
przepisów ustawy – Kodeks wykroczeń19. Możliwość zamiany grzywny na pra-
cę społecznie użyteczną, jak i zastępczą karę aresztu stosuje się również do 
osób, którym wymierzono grzywnę w kwocie do 500 zł (art. 25 k.w.).

W posiedzeniu w przedmiocie zarządzenia zastępczej kary pozbawienia wol-
ności za niewykonaną grzywnę ma prawo wziąć udział sądowy kurator zawodo-
wy, ale tylko w sytuacji, kiedy skazany, którego posiedzenie dotyczy, pozostaje 
także pod dozorem kuratora. Takie ujęcie uprawnienia kuratora, może budzić 
wątpliwości interpretacyjne, a mianowicie czy sądowy kurator zawodowy może 
uczestniczyć w każdym posiedzeniu sądu, dotyczącym zarządzenia zastępczej 
kary pozbawienia wolności wobec skazanego, który pozostaje pod dozorem, 
choćby grzywnę orzeczono innym aniżeli dozór wyrokiem sądu, czy też kura-
tor może uczestniczyć jedynie w postępowaniu incydentalnym w sytuacji, kiedy 
dozór prowadzi na podstawie wyroku sądu, który orzekał także o grzywnie.

Mając na względzie racjonalność ustawodawcy, należy przyjąć drugą z wy-
mienionych możliwości, tj. sądowy kurator zawodowy ma prawo wziąć udział 
w posiedzeniu sądu w przedmiocie zarządzenia wykonania zastępczej kary po-
zbawienia wolności za niewykonaną grzywnę tylko wówczas, gdy prowadzi do-
zór w tym samym postępowaniu wykonawczym.

Nowych regulacji wprowadzonych ustawą zmieniającą, w myśl przepisów 
temporalnych, nie stosuje się w tych sprawach, które uprawomocniły się przed 
nowelizacją i w których grzywna nie została wykonana.

Kara ograniczenia wolności

Ważną z punktu widzenia sądowego kuratora zawodowego zmianą jest skre-
ślenie w treści przepisu art. 61 § 1 k.k.w. in fine zwrotu jak również oddać skazanego 
pod dozór lub od dozoru zwolnić. Dzięki tej zmianie definitywnie rozwiązano spory 
interpretacyjne związane z możliwością orzekania dozoru w postępowaniu wy-
konawczym, przy orzeczonej karze ograniczenia wolności.

Ponadto nowe brzmienie przepisu art. 65 k.k.w. wykluczyło możliwość za-
miany kary ograniczenia wolności na zastępczą karę grzywny. W razie uchylania 
się skazanego od wykonania kary ograniczenia wolności lub nałożonych na nie-
go obowiązków, sąd będzie zobligowany zarządzić zastępczą karę pozbawienia 
wolności. W przepisie tym występuje tzw. obligatoryjność względna zarządze-
nia wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności, która może nastąpić o ile 
sąd stwierdzi, że skazany „uchyla” się od wykonania kary. Wymaga to należyte-
go zbadania przez sąd przyczyn niepodjęcia wyznaczonej pracy, a także stwier-
19 Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz.U. Nr 12, poz. 114).
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dzenia, czy były zależne, czy też niezależne od woli skazanego20. Analogiczne 
rozwiązania wprowadzono także w przepisach Kodeksu wykroczeń (art. 22 i 23 
§ 1), gdzie także odstąpiono od możliwości orzekania zastępczej kary grzywny.

Skreślenie przepisu art. 65 § 5, który dawał sądowi możliwość wstrzymania 
wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności w wypadku, gdy skazany po-
dejmie nakazaną pracę i podda się rygorom z nią związanym, z punktu widzenia 
praktyki, jest zmianą daleko idącą. Przepis dotychczas obowiązujący umożli-
wiał skazanemu podjęcie pracy na cele społeczne po zarządzeniu wykonania za-
stępczej kary pozbawienia wolności. Obecnie jedyną możliwością wstrzymania 
wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności jest okoliczność wynikająca 
z treści przepisu art. 9 § 4 k.k.w., tj. wstrzymania wykonania postanowienia 
o wykonaniu zastępczej kary pozbawienia wolności z uwagi na złożenie przez 
skazanego wniosku o wydanie postanowienia w postępowaniu wykonawczym 
(np. o uchylenie postanowienia o zastępczej karze pozbawienia wolności). Nie-
mniej jednak przystąpienie przez skazanego do pracy społecznej po prawomoc-
nym orzeczeniu zastępczej kary przed uchyleniem lub zmianą tego postano-
wienia w każdym przypadku jest niedopuszczalne. Sądowy kurator zawodowy 
nie powinien w tej sytuacji kierować skazanego do wykonania kary i powiado-
mić wyznaczony podmiot o prawomocnym postanowieniu sądu21. Rezygnacja 
z możliwości wstrzymania wykonania zastępczej kary wymusiła z kolei zmianę 
w sposobie prowadzenia przez zespoły kuratorskiej służby sądowej ewidencji 
w wykazie Kkow, tj. wprowadziła konieczność zakreślenia pozycji w wykazie 
Kkow już w momencie uprawomocnienia się postanowienia o zastępczej karze, 
bez konieczności oczekiwania na osadzenie skazanego w zakładzie karnym22.

W posiedzeniu w przedmiocie zastępczej kary pozbawienia wolności ma 
prawo wziąć udział w każdym przypadku sądowy kurator zawodowy.

Odroczenie i przerwa w wykonaniu kary pozbawienia wolności

Wprowadzone zmiany dotyczącą również instytucji fakultatywnego odro-
czenia wykonania kary pozbawienia wolności, w zakresie rezygnacji z maksy-
malnego okresu na jaki sąd mógł jednorazowo w tym trybie odroczyć karę, tj. 
do 6 miesięcy. Jeśli sąd uzna to za zasadne i celowe, może odroczyć jednorazo-
wo karę na okres do roku. Natomiast w stosunku do skazanej kobiety ciężar-

20 Szerzej: S. Lelental, Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, wydanie 4, Warszawa 2012, s. 314-315.
21 Zob. § 11 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 czerwca 2003 r. w sprawie 
szczegółowego sposobu wykonywania uprawnień i obowiązków kuratorów sądowych (Dz.U. Nr 112, 
poz. 1064).
22 Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 grudnia 2011 r., zmieniającym zarządzenie 
w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji 
sądowej (Dz. Urz. MS z 2012 r. poz. 12), § 508 ust. 21 otrzymał brzmienie: (…) po uprawomocnieniu 
się postanowienia w przedmiocie zamiany kary ograniczenia wolności na karę zastępczą należy zakreślić w wykazie 
„Kkow” numer porządkowy, a teczkę przekazać do sekretariatu wydziału celem dołączenia do akt sprawy karnej 
lub sprawy o wykroczenie.
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nej oraz osoby skazanej samotnie sprawującej opiekę nad dzieckiem sąd może 
odroczyć wykonanie kary na okres do 3 lat po urodzeniu dziecka (art. 151 § 1 
k.k.w.).

Wobec skazanego, który spełnia przesłanki formalne, odroczenie wykona-
nia kary może również nastąpić na okres do 2 lat, kiedy liczba osadzonych 
w skali kraju przekroczy ogólną pojemność zakładów karnych (art. 151 § 2). 
O takiej sytuacji powiadamia w specjalnej informacji Dyrektor Generalny SW.

Nowelizacja wprowadza zmiany w instytucji odroczenia wykonania kary po-
zbawienia wolności, która nie miała dotąd charakteru probacyjnego. Obecnie 
istnieje możliwość nałożenia na skazanego obowiązków o takim charakterze, 
tj.: podjęcia starań o znalezienie pracy zarobkowej, zgłaszania się do wskazanej 
jednostki Policji w określonych odstępach czasu lub poddania się odpowied-
niemu leczeniu lub rehabilitacji, oddziaływaniom terapeutycznym lub uczest-
nictwu w programach korekcyjno-edukacyjnych (art. 151 § 4 k.k.w.). W razie 
orzeczenia wymienionych obowiązków, dla ich kontroli sąd będzie stosował 
odpowiednio art. 14 k.k.w. (art. 151 § 5 k.k.w.).

Utrzymano zasadę, że jeżeli odroczenie wykonania kary nie przekraczającej 
2 lat pozbawienia wolności trwało przez okres co najmniej jednego roku – sąd 
może warunkowo zawiesić wykonanie tej kary na zasadach określonych w art. 
69-75 k.k. (art. 152 § 1 k.k.w.).

Kurator, na mocy przepisu art. 152 § 2 k.k.w. uzyskał prawo do złożenia 
wniosku o warunkowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności. Na 
celowość takiego rozwiązania już wcześniej wskazywano w literaturze, a na-
wet przypisywano kuratorowi zawodowemu prawo do występowania z takim 
wnioskiem23. Kurator zawodowy, który składał wniosek ma również prawo do 
udziału w posiedzeniu (art. 152 § 3 k.k.w.). Nie będzie jednak miał uprawnie-
nia do złożenia zażalenia na postanowienie sądu. Przepis art. 173 § 2 k.k.w., 
określający obowiązki sądowego kuratora zawodowego, nie wymienia takiego 
uprawnienia w swoim egzemplifikacyjnym katalogu, toteż wystąpienie z takim 
wnioskiem przez kuratora zawodowego będzie w każdym przypadku zakresem 
jego działania, a nie obowiązkiem.

Udzielając przerwy w wykonywaniu kary, zrezygnowano z możliwości zobo-
wiązywania skazanego do utrzymywania kontaktu z kuratorem sądowym oraz 
z przesłanki „ważnych względów zdrowotnych” w przypadku procedowania 
o przerwie fakultatywnej. Sąd natomiast może nałożyć na skazanego obowiąz-
ki, stosując odpowiednio przepisy art. 151 § 3-5 k.k.w., na podstawie przepisu 
art. 153 § 2 k.k.w. Jak wspomniano, kontrolę nad realizacją tych obowiązków 
sąd będzie sprawował stosując odpowiednio przepis art. 14 k.k.w. Podobnie 
również, jak przy instytucji odroczenia, w posiedzeniu ma prawo wziąć udział 
kurator zawodowy, jeżeli składał wniosek. Nie posiada natomiast legitymacji do 
zażalenia na postanowienie sądu.

23 T. Szymanowski, Z. Świda, Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, Warszawa 1998, s. 349.
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Nowelizacją przepisu art. 156 § 3 k.k.w. wprowadzono tzw. obligatoryjność 
względną sądu do odwołania odroczenia lub przerwy w wykonaniu kary po-
zbawienia wolności, w przypadku zaistnienia ponownie przesłanek do tego 
odwołania po udzielonym wcześniej pisemnym upomnieniu przez sądowego 
kuratora zawodowego.

Pomimo istotnych okoliczności wykluczających, konstrukcja ta nie uległa 
zmianie na etapie prac legislacyjnych. W pierwotnym projekcie wskazanego prze-
pisu przewidywano zobowiązanie skazanego do utrzymywania w okresie odro-
czenia kontaktu z sądowym kuratorem zawodowym w miejscu stałego pobytu, 
niezmieniania bez jego zgody miejsca pobytu, a także stosowanie odpowiednio 
przepisu art. 74 k.k., który przewiduje m.in. możliwość oddania skazanego pod 
dozór. Tak projektowany szeroki udział kuratora w postępowaniu wykonaw-
czym zapewniał możliwość podejmowania adekwatnych decyzji w tym zakresie. 
Ostatecznie, jak już wspomniano, sąd będzie wykonywał kontrolę realizacji nało-
żonych obowiązków, stosując odpowiednio przepis art. 14 k.k.w.24. Pozostawio-
no jednocześnie możliwość udzielania przez kuratora zawodowego pisemnego 
upomnienia skazanemu w okolicznościach wskazanych w przepisie, tym samym 
wprowadzona została nowa konstrukcja, która dotychczas nie była przewidziana 
przepisami prawa karnego. W praktyce takie rozwiązanie oznacza, że kurator za-
wodowy, przeprowadzając wywiad środowiskowy na zarządzenie sądu w ramach 
prowadzonej przez ten sąd kontroli nad wykonywaniem orzeczenia o odroczeniu 
lub przerwy wykonania kary pozbawienia wolności, będzie również zobowiąza-
ny każdorazowo do ścisłej oceny, czy wobec skazanego zachodzą przesłanki do 
odwołania przerwy lub odroczenia, a w przypadku zaistnienia takich przesłanek, 
będzie miał obowiązek (stosownie do art. 173 § 2 pkt 6 k.k.w.) wystąpić ze sto-
sownym wnioskiem. Odstąpienie od złożenia wniosku, w przypadku stwierdze-
nia naruszenia warunków odroczenia lub przerwy, tym samym będzie obligować 
kuratora do udzielenia skazanemu pisemnego upomnienia (art. 173 § 4 k.k.w.).

Warunkowe przedterminowe zwolnienie

Skazany, który skorzysta z dobrodziejstwa instytucji warunkowego przedter-
minowego zwolnienia z odbycia reszty kary pozbawienia wolności na podstawie 
przepisu art. 77 § 1 k.k. lub art. 155 § 1 k.k.w., może zostać zobowiązany przez 
sąd penitencjarny do naprawienia szkody (art. 72 § 2 k.k.), w przypadku kiedy 
nie naprawił szkody wyrządzonej przestępstwem, za które został skazany.

Ponadto, przepis art. 159 § 2 k.k. określa w sposób enumeratywny obo-
wiązki spoczywające na warunkowo zwolnionym, który nie został oddany pod 
dozór kuratora sądowego, lecz zostały ustanowione wobec niego obowiązki 
związane z okresem próby. Zgodnie z jego treścią, to na warunkowo zwol-

24 Takie założenie przewidywano jeszcze na etapie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks 
karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw. Druk 3961, wersja z 09.03.2011 r., RM 10-5-11.
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nionym będzie ciążył obowiązek udzielania wyjaśnień, co do przebiegu okresu 
próby kuratorowi.

Z nowelizacją ustawy Kodeks karny wykonawczy wiążą się istotne zmiany 
dotyczące przesłanek do odwołania warunkowego przedterminowego zwol-
nienia. Przede wszystkim zrezygnowano z fakultatywnych przesłanek – „sąd 
może”, na rzecz całkowitej obligatoryjności, jak i obligatoryjności względnej. 
Obligatoryjną przesłankę do odwołania warunkowego zwolnienia stanowi sy-
tuacja popełnienia przez warunkowo zwolnionego w okresie próby przestęp-
stwa umyślnego, za które orzeczono prawomocnie karę pozbawienia wolności 
– zarówno w formie bezwzględnej, jak i w warunkach zawieszenia jej wykona-
nia. O ile przepis art. 160 § 1 pkt 1 k.k.w. stanowi przesłankę bezwzględną do 
odwołania warunkowego zwolnienia, o tyle punkty 2-4 wskazują na obligatoryj-
ność sądu, lecz o charakterze względnym.

Przepis art. 160 § 3 nakłada na kuratora zawodowego obowiązek bez-
zwłocznego złożenia wniosku o odwołanie warunkowego przedterminowego 
zwolnienia przy zaistnieniu przesłanek określonych w § 1 pkt 1 i § 2 lub 
z art. 75 § 3 k.k. W przypadku wystąpienia przesłanek określonych w punktach 
2-4 w § 1, kurator zawodowy może odstąpić w szczególnie uzasadnionych sy-
tuacjach od złożenia wniosku, udzielając warunkowo zwolnionemu pisemnego 
upomnienia.

Względnie obligatoryjną przesłankę do odwołania warunkowego zwolnie-
nia stanowi również okoliczność uchylania się przez warunkowo zwolnionego 
bez orzeczonego dozoru od nałożonych na niego obowiązków wynikających 
z art. 159 § 2 k.k.w.

Wątpliwości budzi natomiast przywołanie, jako przesłanki do odwołania 
warunkowego zwolnienia, sytuacji określonej w przepisie art. 75 § 3 k.k. Szcze-
gólnie mając na uwadze, iż art. 160 k.k.w. w swoim brzmieniu nie daje pod-
staw dla sądu penitencjarnego do odwołania warunkowego przedterminowe-
go zwolnienia, jeśli do rażącego naruszenia porządku prawnego doszło przed 
okresem próby.

Nowym brzmieniem przepisu art. 162 k.k.w. utrzymano legitymację sądo-
wego kuratora zawodowego do zażalenia na postanowienie sądu penitencjarne-
go, odmawiającego udzielenia warunkowego zwolnienia, jeżeli kurator składał 
wniosek. Z literalnego brzmienia tego przepisu wynika, że kurator zawodowy 
nie będzie uprawniony do zażalenia w sytuacji, kiedy sąd na wniosek sądowego 
kuratora zawodowego udzieli skazanemu warunkowego zwolnienia, ale wbrew 
temu wnioskowi nie nałoży np. na skazanego obowiązku sugerowanego przez 
kuratora lub udzielając warunkowego zwolnienia nie odda skazanego pod do-
zór kuratora, o który to dozór wnosił również kurator przy okazji swojego 
wniosku o warunkowe zwolnienie.

Sądem penitencjarnym właściwym do wykonania orzeczenia o warunkowym 
zwolnieniu, jak i w sprawie odwołania warunkowego zwolnienia z praktyczne-
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go punktu widzenia w większości przypadków właściwy będzie sąd, w okręgu 
którego warunkowo zwolniony ma miejsce stałego pobytu25, niezależnie czy 
w sprawie orzeczono o dozorze, czy też nie. Właściwość sądu penitencjarnego, 
który udzielił warunkowego zwolnienia, została praktycznie ograniczona do 
sytuacji, gdy miejsce pobytu lub zamieszkania warunkowo zwolnionego skaza-
nego nie jest znane. Sąd penitencjarny, wykonując orzeczenie o warunkowym 
zwolnieniu bez orzeczonego dozoru, stosuje odpowiednio art. 14 k.k.w.

Nowelizacją Kodeksu karnego wykonawczego uchylono przepis art. 167, 
który uprawniał skazanego przed zwolnieniem z zakładu karnego do zwróce-
nia się do sądu penitencjarnego z wnioskiem o zastosowanie względem niego 
dozoru sądowego kuratora zawodowego.

Obowiązki skazanego w czasie dozoru

Dozorowany lub skazany, na którego nałożono obowiązki probacyjne, nie 
może bez zgody sądu zmieniać miejsca stałego pobytu. W tym miejscu za-
chodzi potrzeba wyjaśnienia, czym jest zmiana miejsca stałego pobytu. Od-
wołując się do literatury przedmiotu, szczególnie do monografii Radosława 
Giętkowskiego, traktującej o karze ograniczenia wolności26 i wykorzystując spo-
strzeżenia zawarte w tej pozycji oraz przenosząc je na grunt przepisu art. 169 
§ 3 k.k.w., jednoznacznie należy wskazać, że w świetle tej jednostki redakcyjnej 
zakazana jest skazanemu taka zmiana miejsca przebywania, która jest zmianą 
miejsca stałego pobytu. Zmianą powodującą, że ostatnie miejsce stałego poby-
tu staje się nieaktualne27. Zmianą miejsca stałego pobytu nie będzie więc czaso-
we opuszczenie tego miejsca, np. wyjazd skazanego poza granice kraju w celach 
zarobkowych. Jeżeli zamiar ustawodawcy byłby odmienny, mógłby posłużyć się 
sformułowaniem typu nie może bez zgody sądu zmieniać miejsca przebywania podob-
nie, jak zrobił to w przepisie art. 3 § 2 k.k.w., który to przepis nie używa pojęcia 
„miejsce stałego pobytu”, jak art. 3 § 1 k.k.w., a miejsce przebywania, a więc nawet 
czasowe.

Wprowadzając powyższe obostrzenie dla skazanego w postaci niezmieniania 
bez zgody sądu miejsca stałego pobytu, jednocześnie odstąpiono od obowiąz-

25 Definicji dla miejsca zamieszkania należy szukać w przepisach prawa cywilnego – art. 25 Kodeksu 
cywilnego. (Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93, z późn. zm.). Miejsce stałego pobytu definiował zaś art. 6 
ustawy z dnia 10.04.1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U. z 2006 r. Nr 139, 
poz. 993), który został uchylony z dniem 01.01.2012 r., wskazując, iż Pobytem stałym jest zamieszkanie 
w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego przebywania; por. także: wyrok Woje-
wódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 08.12.2010 r., III SA/Kr 269/10, LEX nr 
756922 – Za miejsce stałego pobytu uznaje się miejsce, w którym zainteresowana osoba stale realizuje swoje podsta-
wowe funkcje życiowe, tj. w szczególności mieszka, nocuje, spożywa posiłki, wypoczywa, przechowuje swoje rzeczy nie-
zbędne do codziennego funkcjonowania (odzież, żywność, meble), przyjmuje wizyty członków rodziny lub znajomych, 
przyjmuje i nadaje korespondencję.
26 R. Giętkowski, Kara ograniczenia wolności w polskim prawie karnym, Warszawa 2007.
27 Ibidem, s. 76.
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ku informowania kuratora przez dozorowanego lub skazanego z nałożonym 
obowiązkiem o zmianie miejsca zamieszkania lub pobytu. Z podobną sytuacją 
mamy do czynienia w sytuacji skazanego, wobec którego orzeczono karę ogra-
niczenia wolności (art. 34 § 2 pkt 1 k.k.)

Zakres działań kuratora zawodowego

Zakres działań sądowego kuratora zawodowego określono przepisem 
art. 173 k.k.w., który został dostosowany do szeregu zmian w zakresie wykony-
wania zadań przez przedstawicieli stowarzyszenia, organizacji i instytucji. Obec-
nie sądowy kurator zawodowy organizuje i prowadzi działania, mające na celu 
pomoc skazanemu w społecznej readaptacji i zapobieżenie jego powrotowi do 
przestępstwa, a także polegające na kontroli przestrzegania przez skazanego 
nałożonych obowiązków, ustanowionych przez sąd lub związanych z dozorem. 
Istotną zmianą jest ograniczenie zakresu podmiotów, których pracą sądowy ku-
rator zawodowy kieruje. Obecnie są to kuratorzy społeczni oraz osoby godne 
zaufania, które wykonują dozór (art. 173 § 1 k.k.w.).

Przepisem art. 173 § 2 k.k.w. usystematyzowano obowiązki spoczywające na 
kuratorze zawodowym, które nie były dotąd wprost wskazane. W treści przepi-
su zawarto zwrot w szczególności, co wskazuje, że katalog tychże obowiązków ma 
charakter egzemplifikacyjny i jest otwarty. W uzasadnieniu do projektu ustawy 
zmieniającej ustawę Kodeks karny wykonawczy, projektodawca podniósł, że 
zmiana wyrazów „zakresu działań” na wyraz „obowiązków” ma na celu podkreślenie ob-
ligatoryjnego charakteru czynności, o których mowa w pkt 1-14. Sądowy kurator zawodowy 
ma obowiązek, a nie jedynie uprawnienie, składania wniosków i podejmowania innych czyn-
ności wymienionych w powołanych punktach, jeżeli tylko zaistnieją ku temu ustawowe prze-
słanki, określone w przepisach k.k. i k.k.w. Dotychczasowe sformułowanie budziło wąt-
pliwości interpretacyjne czy „zakres działania” oznacza uprawnienie, czy też obowiązek po 
stronie sądowego kuratora zawodowego, szczególnie w sytuacji, kiedy sąd nie jest zobligowany 
do wydania określonego orzeczenia (np. art. 68 § 2 k.k., art.160 § 1 pkt 2-4 k.k.w.)28.

Sądowy kurator zawodowy, w każdym przypadku zaistnienia przesłanek 
ustawowych, czy to obligatoryjnych, czy to względnie obligatoryjnych lub fa-
kultatywnych do zainicjowania właściwego postępowania incydentalnego, ma 
obowiązek wystąpienia ze stosownym wnioskiem. Odstępując od tego obo-
wiązku tylko w sytuacjach wskazanych przez ustawę jest zobligowany do udzie-
lenia skazanemu lub sprawcy pisemnego upomnienia, którego odpis przekazuje 
sądowi. Ustawodawca wskazał również na obowiązek kuratora zawodowego 
dla dorosłych przeprowadzania wywiadu środowiskowego na żądanie upraw-
nionych do tego organów postępowania wykonawczego, tj. wskazanych w tre-
ści art. 14 § 1 k.kw. W zakresie obowiązków i jednocześnie uprawnień kuratora 

28 Uzasadnienie do Rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz 
niektórych innych ustaw, Druk 3961, wersja z 09.03.2011 r., RM 10-5-11, s. 31.
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zawodowego, określonych już przepisami Kodeksu karnego wykonawczego, 
umieszczono również składanie wniosków o podjęcie warunkowo umorzone-
go postępowania karnego. Dotychczas legitymacji dla kuratora zawodowego do 
występowania z tego rodzaju wnioskiem należało szukać w przepisach ustawy 
– Kodeks postępowania karnego, tj. w przepisie art. 549, który również uległ 
zmianie29. Poprzez tę zmianę ustawodawca w sposób niebudzący już wątpli-
wości wskazał, iż do złożenia wniosku o podjęcie postępowania warunkowo 
umorzonego uprawniony jest tylko sądowy kurator zawodowy, a nie również 
kurator społeczny. Poprzednia treść tego przepisu powodowała wątpliwości 
interpretacyjne30, albowiem sugerowała, iż wniosek o podjęcie postępowania 
warunkowo umorzonego mógł złożyć również sądowy kurator społeczny, któ-
ry – podobnie jak kurator zawodowy – jest kuratorem sądowym.

Jak już podnoszono, sądowy kurator zawodowy w każdym przypadku za-
istnienia przesłanek ustawowych nie tylko do obligatoryjnego, ale też fakul-
tatywnego podjęcia warunkowo umorzonego postępowania lub zarządzenia 
wykonania kary pozbawienia wolności warunkowo zawieszonej przez sąd albo 
odwołania warunkowego zwolnienia lub przerwy w odbywaniu kary pozba-
wienia wolności przez sąd penitencjarny, ma obowiązek złożenia właściwego 
wniosku (art. 173 § 2 k.k.w. – Do obowiązków sądowego kuratora zawodowego należy 
w szczególności). Wyjątek od tej reguły zawiera przepis art. 173 § 3 k.k.w., któ-
ry uprawnia sądowego kuratora zawodowego do odstąpienia w przypadkach 
względnie obligatoryjnych lub fakultatywnych od obowiązku złożenia wniosku. 
Takie odstąpienie jednak musi nieść za sobą przekonanie, że pomimo tego za-
niechania, cele środka związanego z poddaniem skazanego lub sprawcy próbie 
zostaną osiągnięte i nie może negatywnie wpłynąć na prawidłowe wykonanie 
środka związanego z poddaniem skazanego lub sprawcy próbie oraz nie może 
stanowić przeszkody w osiąganiu celów wychowawczych i zapobiegawczych.

Przepisy art. 169 § 3, 4 i 5 k.k.w. stanowią również potwierdzenie dla pre-
zentowanych tez, że sądowy kurator zawodowy, przeprowadzając wywiad śro-
dowiskowy w ramach zarządzenia sądu wykonującego orzeczenie o odroczeniu 
lub przerwie, będzie zobligowany w każdym przypadku badać, czy zaszły prze-
słanki do odwołania jednej lub drugiej instytucji. Odpis udzielonego upomnie-
nia kurator przekazuje niezwłocznie właściwemu sądowi, co ma umożliwić 
kontrolę prawidłowo dokonanej przez sądowego kuratora zawodowego oceny. 
W ramach tej kontroli sąd może, na podstawie okoliczności zawartych w upo-
mnieniu, wydać z urzędu stosowne orzeczenie (np. o zarządzeniu wykonania 
kary pozbawienia wolności warunkowo zawieszonej), nie podzielając stanowi-
ska kuratora. Dyspozycja określona w tym przepisie nie oznacza, iż kurator 

29 Obecne brzmienie nadano ustawą z 16 września 2011 r. (Dz.U. Nr 240, poz. 1431), zamiana weszła 
w życie 1 stycznia 2012 r.
30 Zob. K. Postulski, Udział sądowego kuratora dla dorosłych w postępowaniu przed sądem, „Probacja” 2010, 
nr 1, s. 14.



151Sądowy kurator zawodowy w świetle nowelizacji Kodeksu karnego wykonawczego

zawodowy w każdym przypadku niewykonania przez skazanego lub sprawcę 
nałożonych obowiązków, będzie automatycznie zobowiązany do udzielenia 
upomnienia pisemnego, np. z uwagi na niewykonanie w zakreślonym przez sąd 
terminie obowiązku naprawienia szkody. Z literalnego brzmienia przepisu 
art. 169 § 4 wynika, że sądowy kurator zawodowy, udzielając upomnienia pi-
semnego wskazuje rodzaj naruszenia. Będzie to zatem naruszenie tylko i wy-
łącznie (stosownie do § 3) w rozumieniu przepisu art. 156 § 1 i 2 lub art. 160 
§ 1 pkt 2-4 k.k.w. oraz w rozumieniu art. 68 § 2 lub art. 75 § 2 k.k., a więc np. 
rażące naruszenie porządku prawnego, w szczególności jeżeli skazany uchyla 
się od nałożonych obowiązków. W doktrynie i literaturze podnosi się, że samo 
niewykonanie nałożonego obowiązku zawiera w sobie znamiona uchylania się 
od tego obowiązku tylko wtedy, gdy jest zawinione31. Prowadzi to do wniosku, 
że nie w każdej sytuacji niewykonanie przez skazanego nałożonego obowiązku 
(np. obowiązku naprawienia szkody w zakreślonym terminie), będzie narusze-
niem i obligować kuratora do udzielenia pisemnego upomnienia.

Zagadnieniem spornym jest problematyka związana z tym, czy na udzielone 
przez sądowego kuratora zawodowego upomnienie przysługuje skarga w trybie 
art. 7 k.k.w. W pierwszej kolejności należy odpowiedzieć na pytanie, czy pisem-
ne upomnienie, o którym mówi art. 173 § 4 k.k.w., jest decyzją w rozumieniu 
art. 7 § 1 k.k.w.

W literaturze wskazuje się, że przez „decyzję”, w rozumieniu art. 7 § 1 k.k.w., 
należy rozumieć każdy akt prawny o charakterze indywidualnym i konkretnym, 
rozstrzygający sprawę w całości lub w części, albo w inny sposób kończący 
sprawę. Jego forma prawna (i nazwa) nie ma znaczenia. Wobec tego należy 
zawsze ustalać, czy dany akt organu postępowania wykonawczego ma znamio-
na aktu indywidualnego i konkretnego, rozstrzygającego sprawę w całości lub 
w części32.

Nie budzi wątpliwości, że upomnienie ma charakter indywidualny, ponieważ 
skierowane jest wobec określonego skazanego lub sprawcy, a także konkretny, 
ponieważ udzielane jest tylko w ściśle określonych okolicznościach, przewidzia-
nych przez ustawę. Sporne natomiast jest twierdzenie, że upomnienie rozstrzy-
ga sprawę w części lub w całości lub w inny sposób kończy sprawę.

Pisemne upomnienie rozumiane jest przez projektodawcę zmiany do usta-
wy Kodeks karny wykonawczy, jako narzędzie dyscyplinujące skazanego do 
przestrzegania obowiązującego prawa oraz poddania się, w okresie próby, na-
łożonym na niego obowiązkom, stwarzające skazanemu szansę na poprawę za-
chowania, bez konieczności podejmowania przez sąd odpowiednich czynności 

31 Por. postanowienie SN z dnia 28 lipca 1980 r., V KRN 146/80, OSNKW 1980/10-11/82; posta-
nowienie SN z dnia 7 października 2010 r., V KK 301/10, LEX nr 612941; Zob. także Z. Hołda, 
K. Postulski, Kodeks…, op. cit., s. 538. T. Jedynak, K. Stasiak, Zarys metodyki pracy kuratora sądowego, 
Warszawa 2008, s. 329.
32 Z. Hołda, K. Postulski, Kodeks…, op. cit., s. 82.
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i decyzji33. Podlega jednak kontroli, poprzez zobowiązanie sądowego kuratora 
zawodowego do przedstawienia sądowi odpisu upomnienia.

Jak się wydaje, upomnienia takiego nie można utożsamiać np. z decyzją są-
dowego kuratora zawodowego, określającą lub zmieniającą w trybie art. 57 § 1 
i 4 k.k.w. rodzaj, miejsce i termin rozpoczęcia pracy społecznej, która w tym 
przypadku rozstrzyga sprawę w całości, tj. wykonywania obowiązku pracy 
w ramach orzeczonej kary ograniczenia wolności lub w ramach zastępczej for-
my kary grzywny i na którą to decyzję przysługuje skarga. Podobnie z decyzją 
sądowego kuratora zawodowego o pozostawieniu wniosku uprawnionego do 
udzielenia pomocy w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Po-
mocy Postpenitencjarnej34 z uwagi na brak wystarczającego udokumentowania 
okoliczności zawartych we wniosku, które rozstrzyga sprawę w części.

Należy mieć na uwadze fakt, że uprzednie udzielenie przez kuratora zawodo-
wego upomnienia stanowi jedynie względnie obligatoryjną przesłankę w toku 
prowadzonego postępowania wykonawczego do odwołania warunkowego 
zwolnienia, przerwy lub odroczenia w wykonaniu kary pozbawienia wolności, 
zarządzenia wykonania kary warunkowo zwieszonej albo podjęcia postępowa-
nia warunkowo umorzonego. Decyzja w tym zakresie zawsze należy do sądu. 
Sąd nie musi zgodzić się z interpretacją kuratora zawodowego i odstąpieniem 
przez niego od złożenia wniosku w żądanym zakresie, wszczynając postępo-
wanie incydentalne z urzędu tak na korzyść, jak i na niekorzyść skazanego lub 
sprawcy (art. 156 § 3 i art. 160 § 4 k.k.w., jak i w art. 68 § 2a i 75 § 2a k.k.). Stąd 
można mówić, że wydanie upomnienia przez kuratora kończy sprawę w całości 
lub w części jedynie względnie – o ile sąd podzieli stanowisko w nim zawarte.

Z racji rodzących się wątpliwości w tym zakresie koniecznym jest aby przy 
okazji przyjęcia nowego rozporządzenia w sprawie szczegółowego sposobu wykonywa-
nia obowiązków i uprawnień przez kuratorów sądowych, szczegółowego sposobu wykonywa-
nia obowiązków i uprawnień przez stowarzyszenia, organizacje, instytucje i osoby, którym 
powierzono sprawowanie dozoru, a także sposobu i trybu wykonywania dozoru stosowanego 
w związku z orzeczonymi karami, środkami karnymi, zabezpieczającymi i profilaktyczny-
mi oraz trybu wyznaczania przedstawicieli przez stowarzyszenia, organizacje i instytucje na 
podstawie delegacji zawartej w art. 176 k.k.w. określono odpowiedni wzór upo-
mnienia wraz z pouczeniem o przysługujących skazanemu lub sprawcy upraw-
nieniach. W przeciwnym razie praktyka na terenie kraju w tym zakresie będzie 
zróżnicowana, co negatywnie wpłynie na obraz wymiaru sprawiedliwości po-
przez zróżnicowane traktowanie podmiotów postępowania wykonawczego.

Istotnym novum jest wprowadzenie przepisu art. 173a k.k.w., który stanowi 
wyjście naprzeciw potrzebom praktyki i zmieniającemu się charakterowi działa-
nia sądowego kuratora zawodowego. Przepisem tym wyposażono kuratora za-
wodowego w narzędzie faktycznej kontroli wobec skazanego, który został zobo-

33 Uzasadnienie do Rządowego projektu..., op. cit., s. 33.
34 Dz.U. 2012 tom I, poz. 49.
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wiązany do powstrzymania się od nadużywania alkoholu lub używania środków 
odurzających, lub substancji psychotropowych. Narzędziem tym jest możliwość 
poddania takiego skazanego badaniu przy użyciu metod niewymagających bada-
nia laboratoryjnego na obecność w organizmie alkoholu, innych środków odu-
rzających lub psychoaktywnych. Przepis § 3 stanowi jednocześnie delegację dla 
Ministra Sprawiedliwości do wydania rozporządzenia określającego w sposób 
szczegółowy przeprowadzanie takich badań, które zostało wydane w dniu 16 
stycznia 2012 r.35. Poddanie skazanego lub sprawcy takiemu badaniu, przez sądo-
wego kuratora zawodowego, stanowi jego prawo, a nie obowiązek. Świadomość 
skazanego lub sprawcy o tym, że kurator zawodowy ma prawo w każdej chwili 
poddać go odpowiedniemu badaniu będzie oddziaływała prewencyjnie36.

Zgodnie z treścią przepisu § 1 wspomnianego rozporządzenia, określa ono 
sposób przeprowadzania badań skazanych lub sprawców oddanych pod dozór lub zobowią-
zanych do powstrzymania się od nadużywania alkoholu lub używania środków odurzających 
lub substancji psychotropowych w celu ustalenia obecności w organizmie alkoholu, środków 
odurzających lub substancji psychotropowych, sposób ich dokumentowania oraz weryfikacji. 
Obejmuje więc wszystkie kategorie spraw, które prowadzi sądowy kurator za-
wodowy, w których nałożono wymienione obowiązki. Sądowy kurator zawodo-
wy może poddać skazanego lub sprawcę określonemu badaniu w każdym cza-
sie, bez względu na występowanie określonych objawów używania zakazanych 
przez sąd środków psychoaktywnych u skazanego lub sprawcy. Uprawnieniem 
do przeprowadzenia właściwego badania jest fakt oddania skazanego pod do-
zór lub nałożenie określonych obowiązków probacyjnych. 

W celu umożliwienia sądowym kuratorom zawodowym realnego wykorzysta-
nia nowego uprawnienia, każdy z nich powinien zostać wyposażony w odpowied-
nie przyrządy pomiarowe, tj. probierze trzeźwości oraz testery jednorazowe.

Wśród kuratorów zawodowych nadal kontrowersje budzi treść przepisu § 3 
rozporządzenia, zgodnie z którym przed przystąpieniem do badania sądowy kurator 
zawodowy poucza skazanego lub sprawcę o tym, że odmowa poddania się badaniu może być 
uznana za uchylanie się od dozoru lub wykonania nałożonego na niego obowiązku. Mia-
nowicie, jaki walor będzie miało pouczenie skazanego pozostającego w stanie 
upojenia alkoholowego lub pod wpływem środków odurzających. Celowym jest 
pouczenie skazanego o prawach i obowiązkach, a także uprawnieniach kurato-
ra zawodowego w tym zakresie, podczas pierwszego kontaktu. W przypadku 
odmowy skazanego do poddania się określonemu badaniu, sąd indywidualnie 
będzie oceniał, czy doszło do uchylania od dozoru lub wykonania nałożonego 
na skazanego obowiązku.

35 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu przepro-
wadzania badań na obecność alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych w or-
ganizmie skazanego lub sprawcy oddanego pod dozór lub zobowiązanego do powstrzymania się 
od nadużywania alkoholu lub używania środków odurzających lub substancji psychotropowych, ich 
dokumentowania oraz weryfikacji (Dz.U. poz. 104).
36 S. Lelental, Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, wydanie 4, Warszawa 2012, s. 787.
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Wskazane rozporządzenie wprowadza obowiązek dla sądowego kuratora 
zawodowego, który może istotnie wpływać na jego indywidualną decyzję, co do 
korzystania z nowego uprawnienia. Mianowicie zgodnie z treścią przepisu § 6 
ust. 1 skazany lub sprawca, u którego przeprowadzono badanie […] oraz sądowy kurator 
zawodowy może dodatkowo zażądać badania krwi, w celu weryfikacji jego wyników. W ta-
kim przypadku zgodnie z treścią § 6 ust. 2 sądowy kurator zawodowy zobowiązuje 
skazanego lub sprawcę do niezwłocznego stawiennictwa we wskazanej placówce podmiotu 
leczniczego […] oraz określa datę i godzinę tego stawiennictwa. Przy czynności pobrania 
krwi obecność sądowego kuratora zawodowego jest obligatoryjna (§ 7 ust. 7). 
Faktyczne skutki regulacji będzie można ocenić dopiero z perspektywy czasu.

Z kolei nowelizacją przepisu art. 176 k.k.w. zmieniono istotnie zakres dele-
gacji ustawowej dla Ministra Sprawiedliwości do wydania rozporządzenia w celu 
określenia szczegółowego sposobu wykonywania obowiązków i uprawnień 
przez kuratorów sądowych, szczegółowego sposobu wykonywania obowiąz-
ków i uprawnień przez stowarzyszenia, organizacje, instytucje i osoby, którym 
powierzono sprawowanie dozoru, a także sposobu i trybu wykonywania dozo-
ru stosowanego w związku z orzeczonymi karami, środkami karnymi, zabez-
pieczającymi i profilaktycznymi oraz trybu wyznaczania przedstawicieli przez 
stowarzyszenia, organizacje i instytucje, uwzględniając potrzebę sprawnego wy-
konywania orzeczeń sądu, zapobieżenia powrotowi sprawcy do przestępstwa 
i wsparcia jego społecznej readaptacji. Stosownie do art. 12 Ustawy o zmianie 
ustawy – Kodeks karny wykonawczy [...], dotychczasowe przepisy wykonawcze 
wydane na podstawie przepisu art. 176 k.k.w., zachowują swoją moc do dnia 
wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie 
art. 176 k.k.w. w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż 
przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Zakres wskazanej delegacji ustawowej obejmie zatem swym zakresem mate-
rię, która regulowana jest obecnie przez dwa rozporządzenia, tj. Rozporządzenie 
Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 czerwca 2002 r. w sprawie zakresu praw i obo-
wiązków podmiotów sprawujących dozór, zasad i trybu wykonywania dozoru, 
oraz trybu wyznaczania przez stowarzyszenia, organizacje i instytucje swoich 
przedstawicieli do sprawowania dozoru oraz Rozporządzenie Ministra Sprawied-
liwości z dnia 12 czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykony-
wania uprawnień i obowiązków kuratorów sądowych, wydanego na podstawie 
przepisu art. 12 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych.

Ostatnią ze znaczących zmian w Kodeksie karnym wykonawczym, związa-
ną z zakresem uprawnień sądowego kuratora zawodowego, jest zmiana treści 
przepisu art. 178 k.k.w., którym określono prawo sądowego kuratora zawodo-
wego do udziału w posiedzeniu sądu w przedmiocie zarządzenia wykonania 
warunkowo zawieszonej kary, tylko w przypadku, jeśli posiedzenie dotyczy oso-
by oddanej pod dozór lub na którą sąd nałożył obowiązki probacyjne, chyba 
że zachodzą przesłanki zarządzenia wykonania kary określone w art. 75 § 1 lub 
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3 k.k.37. W takim przypadku, udział kuratora w posiedzeniu nie jest wymagany. 
Sądowy kurator zawodowy ma prawo do wystąpienia z wnioskiem o zarządze-
nie wykonania kary tylko wobec skazanego, który został oddany pod dozór 
lub zobowiązany do wykonania obowiązków w okresie próby (art. 75 § 5 k.k.). 
Postanowienie o zarządzeniu wykonania kary wydane w trybie fakultatywnym 
staje się wykonalne w chwilą uprawomocnienia, co oznacza, że w myśl art. 9 
§ 3 k.k.w. postanowienie o zarządzeniu kary wydane w trybie art. 75 § 1 lub 1a 
k.k. staje się wykonalne z chwilą jego wydania, chyba że sąd zdecyduje inaczej.

Podsumowanie

Analiza przedstawionych regulacji nie pozostawia wątpliwości, że ostania 
nowelizacja Kodeksu karnego wykonawczego istotnie dotyka zasad wykonywa-
nia zadań przez sądowego kuratora zawodowego. Przede wszystkim, na nowo 
zdefiniowano zakres jego praw i obowiązków, przy jednoczesnym utrzymaniu 
doniosłości jego podstawowych funkcji, określonych ustawą o kuratorach są-
dowych (art. 173 § 1 k.k.w. w zw. z art. 1 u.ok.s.), tj. prowadzenie działań ma-
jących na celu pomoc skazanemu w społecznej readaptacji i zapobieżenie jego 
powrotowi do przestępstwa, czyli realizowanie określonych przez prawo zadań 
o charakterze wychowawczo-resocjalizacyjnym, na czym opiera swój status ku-
ratorska służba sądowa w Polsce.

Wprowadzono nowy katalog otwarty obowiązków sądowego kuratora za-
wodowego, który jednocześnie w sposób przejrzysty obrazuje zakres wykony-
wanych przez niego zadań.

Wyposażono sądowego kuratora zawodowego w szereg nowych instrumen-
tów, które w sposób jednoznaczny wpłyną na przyspieszenie postępowania wy-
konawczego we wszystkich rodzajach postępowań wykonawczych, w których 
skazanego lub sprawcę oddano pod dozór albo na którego nałożono obowiązki 
związane z okresem próby, czy też poprzez odpowiednie stosowanie art. 14 k.k.w. 
Narzędzia te, to między innymi umożliwienie przeprowadzenia badania skazane-
go lub sprawcy na obecność alkoholu lub narkotyków w organizmie (art. 173a 
k.k.w), a także możliwość udzielenia skazanemu lub sprawcy upomnienia.

W kontekście wcześniej przekazanych uprawnień i obowiązków sądowym 
kuratorom zawodowym, w zakresie wykonywania kary ograniczenia wolności, 
a także kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozo-
ru elektronicznego, nowe uprawnienia zawarte w nowelizacji kodeksu karnego 
wykonawczego należy odczytywać, jako istotne wzmocnienie pozycji kuratora 
zawodowego w strukturze polskiego wymiaru sprawiedliwości.

37 Por. S. Lelental, Kodeks karny wykonawczy…, op. cit., s. 804.
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PROFESSIONAL PROBATION OFFICER’S RIGHTS AND
RESPONSIBILITIES IN THE LIGHT OF THE
EXECUTIVE PENAL CODE CHANGES

Abstract

On 1 January 2012 the Act of  16 September 2011 (Journal of  Laws nr. 240, item 
1431) came into force. The Act has considerably altered i.a. the Executive Penal Code. 
As a result of  the amendment, the rules of  duties performed by a professional probation 
officer were changed. The scope of  their rights and responsibilities was defined, as well as 
new instruments of  work were added. The instruments help to improve both effectiveness 
of  social rehabilitation and probation officer’s control functions. The present article is 
dedicated to these issues.



Konrad A. Politowicz

POSTĘPOWANIE INCYDENTALNE W TRYBIE
ART. 13 § 1 K.K.W. JAKO POSTĘPOWANIE
„W SPRAWIE”

Wprowadzenie
Zasada jednolitości postępowania wykonawczego

Na gruncie postępowania karnego, a szczególnie postępowania wykonawcze-
go, nie jest do końca jednoznaczny charakter licznych występujących tu trybów 
(sekwencji czynności faktycznych i procesowych sądu lub innych organów postę-
powania wykonawczego) mających za swój przedmiot zagadnienia o tyle istotne, 
co jednak nie przesądzające samoistnie i ostatecznie o całkowitym zakończeniu 
aktywności podmiotów procesowych wobec danego skazanego – np. umorzeniu 
postępowania w rozumianej largo sprawie karnej wykonawczej. Tryby te, nazywane 
zamiennie postępowaniami wpadkowymi lub incydentalnymi, mogą mieć charak-
ter absolutnie fakultatywny (jak choćby związane z rozkładaniem na raty należno-
ści płatniczych zasądzonych od skazanego) bądź – wobec zaistnienia przesłanek 
ustawowych – jak najbardziej obligatoryjny (np. inicjacja w imieniu Skarbu Państwa 
postępowania egzekucyjnego w wypadku nieuiszczenia ww. należności w terminie 
30 dni od odebrania przez skazanego stosownego wezwania). Ich współistnienie 
z tzw. głównym nurtem postępowania wykonawczego, utożsamianym właśnie ze 
„sprawą”, w zakresie której owe rozstrzygnięcia wpadkowe stanowią zaledwie ele-
ment subsydiarny, opiera się na zasadzie jedności postępowania wykonawczego. 
Jednak wielowątkowość i wielokierunkowość czynności wykonawczych dotyczą-
cych różnych rodzajów kar nakazuje zastanowić się nad tym zagadnieniem nieco 
bardziej wnikliwie. Innymi słowy już na wstępie do dalszych rozważań zasadnicze 
znaczenie ma odpowiedź na pytanie: czy należy mówić o „postępowaniu wyko-
nawczym”, czy może o „postępowaniach wykonawczych”?

O ile gramatyczna wykładnia kolejnych przepisów k.k.w. nie pozostawia tu 
wątpliwości (art. 1 § 2, art. 2, art. 8 § 1, a zwłaszcza art. 9 § 1 i art. 15 § 1-3), 
nakazując przychylenie się do monizmu „postępowania wykonawczego”, o tyle 
wykładnia funkcjonalna nie prowadzi już do tak jednoznacznych wniosków. 
Co więcej, zestawiając brzmienie wspomnianego art. 9 § 1 oraz art. 6 § 1 k.k.w., 
pojawia się pewien logiczny dysonans. Otóż skoro „postępowanie wykonawcze” 
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jest wszczynane bezzwłocznie i ex officio po uzyskaniu przez dane orzeczenie wy-
konalności, jakie może być znaczenie wniosku skazanego dla wszczęcia „postę-
powania” przed sądem w oparciu o tenże sam k.k.w.? A przecież nikt nie neguje 
takiego uprawnienia skazanych jako podmiotów procesu, posiadającego istotne 
znaczenie gwarancyjno-kontrolne wobec aktywności sądu wykonawczego. Co 
więcej, art. 9 w § 1 i 2 k.k.w. posługuje się szerokim terminem „orzeczenia”, 
w którym mieszczą się nie tylko wyroki, ale także postanowienia (co wynika od-
powiednio z Rozdziału 11 k.p.k.), a także wskazuje przesłanki wykonalności orze-
czeń w postępowaniu wykonawczym poprzez jej powiązanie (co do zasady) z pra-
womocnością. Oczywistym jest zatem, że pojawienie się w obrocie prawomoc-
nego i nadającego się do wykonania orzeczenia, posiadającego odrębny przed-
miot rozstrzygnięcia1, spowoduje wszczęcie „postępowania wykonawczego”, tyle 
tylko, że należałoby tu wyraźnie rozróżnić jego główny nurt i nurty poboczne, 
incydentalne. Ten pierwszy warunkowany jest bowiem pojawieniem się orzecze-
nia inaugurującego postępowanie wykonawcze jako takie, nadającego konkretnej 
osobie status skazanego lub ukaranego (bądź poddanego oddziaływaniu środków 
zabezpieczających). Orzeczenia te mają charakter „trwały”, gdyż przysługuje im 
walor materialnej prawomocności. Pozostałe stanowią jedynie jurydyczne ekscesy 
od liniowego schematu wykonania kar i środków karnych – tj. wykonywania ich 
niezwłocznie i w postaci wprost wynikającej z orzeczenia o karze. Wszak sposób 
wykonywania każdego z rodzajów kar (nawet jeżeli są to zastępniki jednej kary 
zasadniczej) jest zgoła odmienny i specyficzny, a nadto wymaga niejednokrot-
nie podejmowania szeregu czynności faktycznych, organizacyjnych i orzeczni-
czych, uzasadniających uznanie ich przebiegu za odrębny wątek postępowania 
wykonawczego, a nawet funkcjonalnie odrębne, incydentalne „postępowania 
wykonawcze”2. Mogą mieć jednak te tryby charakter przejściowy – m.in. za spra-
wą stosowania do orzeczeń wydawanych w postępowaniu wykonawczym instytu-
cji z art. 24 § 1 k.k.w. (zyskują one prawomocność jedynie formalną).

Wskazać tu wypada również na art. 11 k.k.w., który reguluje specyficzny tryb 
przejęcia istotnych czynności wykonawczych w całości do prowadzenia przez or-
gany pozasądowe, w tym działające w pełnej niemal autonomii w oparciu o re-
żim postępowania administracyjnego3. Takie postępowanie, choć oparte na treści 
wyroku karnego i prowadzone przez organy ujęte w katalogu organów postę-
powania wykonawczego, trudno byłoby objąć głównym nurtem wykonawczym 
i uznać za względem niego subsydiarne. Nosi ono wszelkie cechy równoległego 
„postępowania wykonawczego”. 

1 Za taki można tu przykładowo uznać wszelkie formy modyfikacji ukierunkowania rzeczywiście 
egzekwowanych środków penalnych – skierowania ich wobec innych niż pierwotnie przewidziane sfer 
wolności jednostki: np. zamiana kary majątkowej na wolnościową (kary zastępcze).
2 Por.: postanowienie SA w Lublinie z dnia 17 grudnia 2008 r., sygn. II AKzw 1018/08, LEX 
nr 477847.
3 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” 2012, nr 9.
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Umorzenie postępowania wykonawczego a tryby incydentalne

Przedstawiona powyżej problematyka nie ma charakteru wyłącznie teoretycz-
nego, gdyż wyniki tak prowadzonej analizy wpływają istotnie na dopuszczenie do 
posługiwania się przez sąd w konkretnych sytuacjach poszczególnymi instytucjami 
procesowymi. Sztandarowym przykładem jest tu umorzenie postępowania wyko-
nawczego – art. 15 § 1 k.k.w., wraz z całym dorobkiem doktrynalno-orzeczniczym 
towarzyszącym jego stosowaniu. Oceny ww. przepisu na gruncie postępowania 
wykonawczego kształtowały się w dwóch, całkowicie względem siebie przeciw-
stawnych nurtach. Przedstawiciele pierwszego całkowicie wykluczają zastosowa-
nie art. 15 k.k.w. w trybach incydentalnych, a jako oparcie dla swych zapatrywań 
wskazują m.in. postanowienie SA we Wrocławiu z dnia 18 listopada 1998 r.4, które 
stwierdza wprost, iż przepis art. 15 § 1 k.k.w. odnosi się jedynie do umorzenia 
całego „postępowania wykonawczego”. Nie można natomiast na tej podstawie 
umarzać postępowania wpadkowego. Sąd rozpoznający sprawę powinien zatem 
– wobec braku podstaw do orzekania – pozostawić kwestię wpadkową bez roz-
poznania. Zwolennicy tego stanowiska nie uwzględniają jednak, jak się wydaje, 
okoliczności w jakich SA doszedł do ww. konkluzji – a mianowicie na kanwie 
postępowania incydentalnego w przedmiocie warunkowego przedterminowego 
zwolnienia skazanego od reszty kary. Rozważania SA skupiały się wokół skutków, 
jakie może w tej sytuacji wywołać cofnięcie wniosku, który uprzednio stanowił 
podstawę dla zainicjowania postępowania wpadkowego. SA stwierdził, że skoro 
sąd może co do zasady w postępowaniu wykonawczym orzekać z urzędu (art. 19 
§ 1 k.k.w.), a w związku z tym k.k.w. nie przewiduje w ogóle instytucji cofnięcia 
wniosku, to w sprawie o warunkowe przedterminowe zwolnienie wniosek skaza-
nego nie stanowi niezbędnego warunku do rozważania przez sąd penitencjarny 
ww. kwestii5. Podmioty wskazane w ustawie mają wszak prawo, a nie obowiązek, 
składać wnioski. Natomiast orzekanie z urzędu, to orzekanie sądu bez jakiegokol-
wiek wniosku. Zatem ani brak wniosku skazanego, ani cofnięcie już złożonego, 
ani złożenie wniosku błędnego nie wywołuje stanu procesowego, w którym zaist-

4 Sygn. II AKz 125/98, OSA 1999/2/15.
5 W doktrynie i orzecznictwie powszechnie uznaje się, że podmiot uprawniony do złożenia wniosku 
o wszczęcie postępowania incydentalnego jest też uprawniony do cofnięcia złożonego przez siebie 
wniosku. Tak więc oświadczenie o cofnięciu wniosku jest – co do zasady – czynnością dopuszczalną 
(tak: I. Nowikowski, Odwołalność czynności procesowych stron w polskim procesie karnym, Lublin 2001, s. 272). 
Takie stanowisko uwzględnia podstawowe zasady procesowe: dyspozycyjności i kontradyktoryjności, 
które obowiązują też w postępowaniu wykonawczym. Konsekwencją uprawnienia skazanego do 
dokonania czynności powinno być jego uprawnienie do odwołania czynności i to także wówczas, gdy 
sąd jest uprawniony do wszczęcia postępowania z urzędu (K. Postulski, Glosa do uchwały SN z dnia 
27 kwietnia 2001 r., sygn. I KZP 8/01, „Przegląd Więziennictwa Polskiego” 2001, nr 32-33, s. 185). 
Sąd powinien w takim przypadku przyjąć do wiadomości oświadczenie woli o cofnięciu wniosku 
i odstąpić od prowadzenia dalszego postępowania, umarzając je. W takim też przypadku za niesłuszne 
należałoby uznać rozstrzygnięcie sądu o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania – jako formie 
zakończenia postępowania wpadkowego po cofnięciu wniosku uprawnionego podmiotu – skoro tego 
wniosku już formalnie nie ma (został cofnięty, anulowany).
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niałaby przyczyna bezwzględnie wyłączająca ten tryb wpadkowy i uzasadniająca 
stosowanie art. 15 § 1 k.k.w. Można zatem zasadnie przyjąć, że na gruncie ww. 
zapatrywań, postępowanie wykonawcze jest postępowaniem „w sprawie” rozu-
mianej jako kontynuacja „sprawy” rozpoznanej w fazie jurysdykcyjnej – tj. cało-
kształt przekazanych do etapu wykonawczego następstw wydania prawomocne-
go wyroku. „Sprawa wykonawcza” trwa aż wszystkie ww. elementy zostaną do 
końca zrealizowane (bądź umorzone, darowane, itd.). Można ją zakończyć w ca-
łości albo wcale. Elementy składowe wyroku, mimo swej specyfiki wykonawczej, 
mieszczą się w tej zbiorczej formule niezależnie od zachodzących w ich obrębie 
modyfikacji (nawet o charakterze ostatecznym).

Jest jednak oczywistym, że pogląd ten nie ma na gruncie k.k.w. charakteru 
uniwersalnego chociażby z tej racji, iż wiele z ww. argumentów jest chybionych 
w stosunku do części postępowań incydentalnych, pośród których na pierwszy 
plan wysuwa się właśnie tytułowy tryb z art. 13 § 1 k.k.w. Jest to bowiem – wbrew 
ogólnym regułom postępowania wykonawczego – tryb ściśle wnioskowy6, gdzie 
działanie sądu z urzędu nie jest dopuszczalne7. Uzasadnia taką regulację przed-
miotowy zakres możliwych do dochodzenia tą drogą wyjaśnień. Byłoby bowiem 
kuriozalne, gdyby sąd, który dopiero co wydał orzeczenie, kolejno z własnej ini-
cjatywy przystępował do jego wykładni – racjonalnie rzecz oceniając, podmiot 
wnoszący o wykładnię powinien mieć zasadne wątpliwości co do wykonania 
orzeczenia bądź zarzuty co do obliczenia kary. Zakładać należy (i tak też uczynił 
prawodawca), że sąd wydający orzeczenie w pierwszej instancji i zarazem ogólnie 
właściwy do jego wykonania (art. 3 § 1 k.k.w.) zna i rozumie swoje własne roz-
strzygnięcia. Zatem w przypadku wykluczenia stosowania art. 15 k.k.w. otwarty 

6 Jedną z zasadniczych zasad postępowania wykonawczego jest zasada postępowania z urzędu, której 
wyrazem jest nie tylko treść art. 9 k.k.w., nakazującego sądowi wszczęcie z urzędu postępowania 
wykonawczego, ale także treść art. 19 k.k.w. dopuszczającego wszczynanie z urzędu również 
postępowań incydentalnych. Także w tych ostatnich jednak obecnie pierwszeństwo inicjatywy mają 
strony. Taka filozofia k.k.w. stanowi istotną zmianę w stosunku do zasad poprzednio obowiązującego 
z 1969 r., gdzie art. 20 § 2 na pierwszym miejscu wymieniał możliwość orzekania przez sąd z urzędu. 
Wskazuje to kontekst interpretacyjny dla innych przepisów na gruncie obowiązującego kodeksu, 
a także kierunek ewolucji przepisów – od „automatyzmu” norm ściśle represyjnych, do wnioskowości 
połączonej z rosnąca rolą wartości gwarancyjno-restytucyjnych, związanych ściśle z uczestnikami 
procesu. W tym ujęciu art. 13 § 1 k.k.w. stanowi precedensowy wprost wyjątek od wszystkich tych 
reguł, swoisty krok przed szereg ogólnych zasad k.k.w., dając w tym zakresie nie tylko pierwszeństwo, 
ale wyłączność stronom lub innym uprawnionym osobom i organom. Można więc mówić tutaj 
o unikalnym na gruncie k.k.w. obowiązywaniu zasady pełnej skargowości.
7 Pośród podmiotów uprawnionych do wszczęcia omawianego postępowania incydentalnego ustawa 
wymienia organ wykonujący dane orzeczenie sądu oraz każdego kogo to orzeczenie bezpośrednio 
dotyczy. Należy w grupie tej umieścić także sądy przekazane, które wykonują orzeczenia 
w postępowaniu wykonawczym w zakresie nakazanym przez ustawę (np. w zakresie nadzoru nad 
wykonywaniem kary ograniczenia wolności, co jest w aspekcie miejscowym powiązane z miejscem 
stałego pobytu skazanego – art. 54 i 55 k.k.w.), ale autorami tych orzeczeń nie są – nie mogą zatem 
prowadzić ich wykładni w trybie art. 13 § 1 k.k.w. (zob. szerzej: K.A. Politowicz, Udział organów 
administracji w postępowaniu wykonawczym prowadzonym w trybie art. 13 § 1 k.k.w., „Casus” – część I, 
59/2011, część II, 60/2011).
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pozostałby problem zakończenia prawidłowo wszczętego i nagle wstrzymanego 
na skutek cofnięcia wniosku postępowania incydentalnego w trybie art. 13 § 1 
k.k.w.8 (wszak nie ma możliwości jego „przejęcia” w ramach działań z urzędu, 
co jednocześnie nie przesądza, aby miało ono być obiektywnie bezprzedmioto-
we – ujawniona we wniosku subiektywna wątpliwość pytającego podmiotu może 
być zasadna9). W sytuacji takiej nie można nawet zastosować art. 13 § 1 k.k.w. 
a contrario – na zasadzie: skoro brak rzeczywistych wątpliwości, można odmówić 
wykładni. Jest to bowiem dopiero następstwem merytorycznego rozpoznania 
wniosku, do czego w sytuacji cofnięcia wniosku mogło jeszcze nie dojść. Nie 
sposób jednak pominąć w tej ocenie także (posiłkowo) brzmienia art. 15 § 2 k.k.w. 
Stanowi on, że w razie zaistnienia „długotrwałej przeszkody uniemożliwiającej 
postępowanie wykonawcze” podlega ono zawieszeniu „w całości lub części” – co 
verba legis oznacza, że stanowi ono całość, choć nie do końca homogeniczną. 

Także drugi z pojawiających się w orzecznictwie poglądów – tym razem do-
puszczający jednak stosowanie art. 15 § 1 k.k.w. również względem postępowań 
wpadkowych – nie stanowi remedium na wszystkie wskazane powyżej dylematy, 
jakkolwiek czyni wyłom w przytoczonej teorii monizmu „postępowania wyko-
nawczego”. Pogląd ten został wyrażony m.in. w postanowieniu SA w Lublinie 
z dnia 13 maja 2009 r.10. Argumentacja SA wynikała z kwalifikowania postępowa-
nia o wyjaśnienie wątpliwości – których de facto (w ocenie sądu) nie ma – jako bez-
przedmiotowego. Zatem SA wiąże stosowanie art. 15 § 1 k.k.w. już ściśle z fazą 
merytorycznego, acz negatywnego załatwienia wniosku o wykładnię. Skoro istotą 
instytucji, o której mowa w art. 13 § 1 k.k.w. jest wyjaśnianie wątpliwości, gdy tezy 
wniosku o ich istnieniu nie potwierdzą się, przepis art. 13 § 1 k.k.w. nie może 
w ogóle znaleźć zdaniem SA zastosowania – także a contrario. Stanowi to okolicz-
ność wyłączającą ww. postępowanie incydentalne i sąd na podstawie art. 15 § 1 
k.k.w. uprawniony jest do umorzenia wszczętego i prowadzonego już postępo-
wania (incydentalnego)11. Innym wartym odnotowania stanowiskiem wpisującym 
się w omawiany nurt przyznający pewną procesową odrębność (na gruncie 
art. 15 k.k.w.) wykonawczym postępowaniom wpadkowym jest pogląd K. Postul-
skiego12, iż także złożenie wniosku przez osobę nieuprawnioną jest przyczyną wy-
łączającą możliwość prowadzenia postępowania incydentalnego, którego dotyczy 

8 Ma to także kontekst czysto praktyczny – po zarejestrowaniu wniosku w repertorium Ko należy 
dokonać stosownego zakreślenia, która to czynność kancelaryjna powinna opierać się na konkretnych 
przesłankach – § 65 Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie 
organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej 
za podstawową tego przesłankę uznaje wydanie orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie 
w danej instancji.
9 Np. zastosowane w rozstrzygnięciu słownictwo nie daje w drodze wykładni gramatycznej 
kategorycznych wskazań co do sposobu jego wykonania. Jest to stan obiektywny.
10 Sygn. II AKo 99/09, LEX nr 513137.
11 Jednocześnie SA w uzasadnieniu tego orzeczenia zdaje się relatywizować zasady oceny przesłanek 
stosowania art. 13 § 1 k.k.w. w zależności od fachowości podmiotu wnioskującego.
12  Z. Hołda, K. Postulski, Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, LEX/Arche 2008.
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wniosek – o ile sąd nie uzna jego treści za podstawę wszczęcia takiego postępo-
wania z urzędu (co w trybie z art. 13 § 1 k.k.w. nie jest możliwe) – i obliguje sąd 
do umorzenia postępowania incydentalnego. To ostatnie stanowisko jest o tyle 
chybione, że umorzyć można tylko postępowanie wszczęte – zatem takie, któ-
rym uprawniony, posiadający z mocy prawa inicjatywę procesową podmiot zło-
żył formalnie prawidłowy wniosek, merytorycznie dotyczący (przynajmniej prima 
facie, bez roztrząsania szczegółów) jednego z trybów wpadkowych. Braki w tym 
względzie, wobec niedoprowadzenia do ich sanacji, umożliwiają sądowi podjęcie 
stosownych, przewidzianych w procedurze czynności (np. uznanie wniosku za 
bezskuteczny), z których jednak żadna nie jest wszczęciem postępowania wpad-
kowego. 

Niezależnie od poczynionych uwag krytycznych ww. głosy stanowią jednak 
istotne wskazanie, że problem z kwalifikacją postępowań incydentalnych rzeczy-
wiście w wykonawczej praktyce orzeczniczej występuje.

Formuła gwarancyjna w incydentalnym „przedprocesie”

Jak wynika z przedstawionych powyżej, obecnych w orzecznictwie i doktry-
nie stanowisk, poza tym, że poszczególne te wizje są ze sobą nie do pogodzenia, 
żadna z nich nie daje również kategorycznej odpowiedzi na pytanie, czy należy 
mówić o „postępowaniu wykonawczym”, czy może jednak o „postępowaniach 
wykonawczych”. Co więcej – już konkretnie w odniesieniu do postępowania 
w trybie art. 13 § 1 k.k.w. – nie znaleziono spójnej formuły gwarantującej za-
bezpieczenie pełni procesowych praw stron tego postępowania – co miałoby 
miejsce np. przy szerokim zastosowaniu art. 15 § 1 k.k.w. lub art. 13 § 1 k.k.w. 
a contrario (poprzez towarzyszące obu regulacjom prawo zaskarżalności tak wy-
danych postanowień). Tymczasem nie ulega wątpliwości, że przesłanki oceny 
formalnej prawidłowości wniosku o udzielenie wykładni na wstępnym etapie 
jego badania (incydentalny „przedproces”) oraz jego celności merytorycznej 
w toku rozpoznawania, są w przypadku postępowania z art. 13 § 1 k.k.w. ściśle 
powiązane (np. interes prawny osoby „bezpośrednio” dotkniętej orzeczeniem 
niejednokrotnie będzie możliwy do ujawnienia dopiero w stadium rzeczywistej 
wykładni treści objętego jej wnioskiem orzeczenia). Tym samym zasadny jest 
postulat stworzenia na obu ww. etapach dla występujących o wykładnię zainte-
resowanych skutecznych mechanizmów gwarancyjnych, pośród których jedną 
z zasadniczych gwarancji jest prawo wniesienia odwołania. Ich poszukiwanie 
w całej rozciągłości tylko w oparciu o wyżej wskazane instytucje (jak i cały 
k.k.w.) nie jest możliwe lub nie daje zadowalających rezultatów. Nawet bowiem, 
uznając poszczególne nurty postępowania wykonawczego (tryby incydentalne) 
cechujące się znaczącą odrębnością i specyfiką, za „postępowania wykonawcze” 
i dopuszczając stosowanie tu art. 15 k.k.w. (w takim przypadku każde z nich 
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może podlegać odrębnemu umorzeniu13), trudno uzasadnić rozciąganie zasięgu 
działania tej regulacji na etap przedprocesowy – podobnie jak art. 13 § 1 k.k.w. 
stosowanego a contrario. Skutek całkowitego wykluczenia stosowania art. 15 § 1 
k.k.w. zgodnie z jednym z ww. stanowisk doktrynalnych jest jeszcze dalej idący. 
Tymczasem to właśnie w owym swoistym incydentalnym „przedprocesie” sąd 
ocenia m.in. tak istotną przesłankę, jak zdolność procesowa wnioskodawcy14. 

W praktyce sądowej do sytuacji wniesienia wniosku, który (nawet pomimo 
wezwania o uzupełnienie, sprecyzowanie itp.) zdaje się nie spełniać wymogów 
pisma procesowego niezbędnego dla wszczęcia trybu ściśle wnioskowego, zwy-
kło się podchodzić dwojako. Część orzeczników uważa, że wniosek taki nie wy-
wołuje żadnych następstw procesowych, nawet takich jak wydanie formalnego 
zarządzenia o uznaniu go za bezskuteczny lub o pozostawieniu go bez rozpo-
znania. Ma to na celu powstrzymanie dalszego toku postępowania w oparciu 
o impuls inicjujący, który jest po prostu nieskuteczny. Nadawanie jakiegokol-
wiek dalszego biegu nieskutecznemu wnioskowi byłoby niecelowe i pozbawio-
ne racjonalności – ponieważ i tak nie zostanie on rozpoznany15. Dopuszczalne 
jest wówczas, zdaniem niektórych praktyków, jedynie pisemne wskazanie wnio-
skodawcy, że brak mu stosownej legitymacji w postępowaniu wykonawczym, co 
wynika jednak wyłącznie z dobrej woli sędziego, zwyczaju i obyczaju sądowego 
i nie może być w żaden sposób egzekwowane. Mogłaby zatem taka odpowiedź 
zostać bez uchybiania procedurze pominięta i zastąpiona ściśle technicznym za-
rządzeniem o pozostawieniu pisma w aktach sprawy bez nadawania mu biegu. 
Ww. punkt widzenia opiera się na brzmieniu art. 19 § 1 k.k.w. w zw. z art. 18 
§ 1 i 2 k.k.w. – sąd orzeka na wniosek wskazanych w ustawie podmiotów i tylko 
taki bodziec procesowy, w związku z materialnym zakresem rozstrzygnięcia, 
obliguje go do orzekania w formie postanowienia, natomiast w pozostałych 
kwestiach uregulowanych przepisami, jednakowoż nie wymagających wydania 
orzeczenia (np. ściśle proceduralnych), prezes lub upoważniony sędzia wydaje 
zarządzenie16. Tak więc, w razie wpłynięcia wniosku pochodzącego od osoby 

13 Por. także: postanowienie SA w Lublinie z dnia 17 grudnia 2008 r., sygn. II AKzw 1018/08, LEX 
nr 477847.
14 O ile w przypadku wniosku skazanego lub prokuratora weryfikacja zdolności procesowej jest dość 
oczywista, natomiast rozstrzygnięcie interesu prawnego wynika w zasadzie z założeń ustawy, o tyle 
uchwycenie ww. przesłanek po stronie dalszych zainteresowanych bywa problematyczne. Rozważania 
w tej materii wydają się nierozłącznie powiązane z szerszym kontekstem procesowym aktywności 
podmiotu nieuprawnionego nie tylko w postępowaniu w trybie art. 13 § 1 k.k.w., ale w całym 
postępowaniu wykonawczym, a nawet largo na gruncie reżimu postępowania karnego.
15 Por. uwagi M. Zbrojewskiej w glosie do postanowienia SN z dnia 31 marca 2005 r., sygn. IV KZ 
9/05, OSP 2005/11/134.
16  K. Postulski stwierdza, iż wszystkie czynności sądu, które w swej istocie zmierzają do wykonania 
orzeczenia zgodnie z jego treścią (a jak wskazano cały tryb wyjaśnieniowy z art. 13 k.k.w. jest zasadniczo 
zbieżny z materialnym przekazem prawomocnego orzeczenia, którego dotyczy), a więc zawierają 
tylko dyspozycję (polecenie) określonego zachowania się, wynikającego z treści tego orzeczenia, nie 
są decyzjami procesowymi w rozumieniu art. 18 k.k.w., ale jedynie pismami podpisywanymi przez 
przewodniczącego wydziału, upoważnionego sędziego, sędziego penitencjarnego, kierującymi 
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nieuprawnionej w zupełności wystarczające jest poprzestanie na wydaniu sto-
sownego „zarządzenia” nie tyle o charakterze procesowym, ile administracyj-
no-porządkowym. Będzie to zatem na gruncie postępowania wykonawczego 
w świetle art. 18 § 2 k.k.w. zagadnienie ze sfery wewnątrzorganizacyjnej sądów 
(np. zarządzenie o załączeniu pisma do akt sprawy). Sąd powinien także poin-
formować nadawcę o sposobie załatwienia pisma17. 

Brak formalnego wypowiedzenia się przez właściwy organ choćby zarządze-
niem (procesowym), wyklucza w oczywisty sposób dopuszczalność jakiejkolwiek 
weryfikacji takiej oceny, ucinając ostatecznie ewentualne zakusy nieuprawnione-
go wnioskodawcy do ingerowania w tok postępowania wykonawczego w trybie 
wniosku o wykładnię orzeczenia. Takie mechanizmy traktowane są jako swoi-
sty wentyl bezpieczeństwa blokujący zalanie sądów przez wnioski np. członków 
rodzin skazanych, a w razie odmowy dopuszczenia do ich rozpoznania, przez 
zażalenia kierowane do sądu nadrzędnego – co jest argumentacją z punktu widze-
nia ekonomiki procesu zasługującą na uwzględnienie18. Trafne są jednak również 
opinie, iż taki punkt widzenia nie zapewnia podstawowych gwarancji proceso-
wych innym niż skazany i prokurator podmiotom składającym wnioski o prze-
prowadzenie sprawdzenia orzeczenia w trybie art. 13 § 1 k.k.w., dla których jest 
to niejednokrotnie – w przeciwieństwie do ww. – jedyna forma prawnie dopusz-
czalnego uczestnictwa w postępowaniu karnym na jego etapie wykonawczym. 
Powołanie w hermetycznym ze swej natury postępowaniu wykonawczym (gdzie 
krąg podmiotów postępowania jest dość precyzyjnie określony, a jawność ograni-
czona w większości tylko do nich) art. 13 § 1 k.k.w. nie może być przypadkowe. 
Wbrew zatem przywołanym powyżej, niepozbawionym w ogólności słuszności 
poglądom, celowe byłoby postrzeganie na gruncie k.k.w. tej konkretnej instytucji 
raczej jako swoistego wentyla dopuszczającego dodatkowe czynniki społecznej 
kontroli sądów na etapie wykonawczym postępowania karnego – zwłaszcza, gdy 
dane orzeczenie ich także bezpośrednio dotyczy (co zwłaszcza w owej wczesnej 

orzeczenie do wykonania albo mającymi na celu kontrolę jego wykonywania, podczas gdy forma 
postanowienia sądu (forma rozstrzygnięcia również w trybie art. 13) przewidziana jest dla tych 
czynności procesowych, które kreują lub modyfikują pozycję skazanego w toku postępowania 
wykonawczego w stosunku do tej, która wynika z treści orzeczenia sądu, będącego przedmiotem 
wykonania (por.: Glosa do postanowienia SN z dnia 11 stycznia 2006 r., sygn. I KZP 56/05, PS 
2006/7-8/251). Pojawia się zatem w ww. kontekście na gruncie art. 13 k.k.w. pewna rozbieżność.
17  Tak: postanowienie SN z dnia 19 marca 2009 r., sygn. III KZ 30/00, Prok. i Pr. 2000/7-8/16; por. 
także postanowienie SN z dnia 19 marca 2009 r., sygn. III KZ 15/09, LEX nr 491172, „Prokuratura 
i Prawo” – wkładka 2009, nr 9, s. 13.
18 Znajduje ona także oparcie w orzecznictwie, gdzie jednoznacznie wskazano, że ograniczanie kontroli 
instancyjnej ma na celu przyspieszenie postępowania w sytuacjach realnego niebezpieczeństwa 
nadmiernego jego wydłużenia, gdy sądy, rozpoznając liczne środki zaskarżenia w postępowaniach 
wpadkowych, doprowadzają w efekcie do dalszego przedłużania postępowania co do istoty sprawy. 
Co więcej uznano, że przyjmując model postępowania incydentalnego, ustawodawca czytelnie daje 
znać, że postępowanie to może być w pewnym zakresie ułomne – co najczęściej dotyczy m.in. 
jego strony gwarancyjnej, oraz kręgu uprawnionych do jego inicjacji (por. konkluzje uzasadnienia 
postanowienia SN z dnia 3 października 2005 r., sygn. III SO 19/05, OSNP 2005/24/403).
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fazie postępowania z wnioskiem musi wręcz nosić znamiona głębokiego subiek-
tywizmu). W tym ujęciu wspomniane postulaty progwarancyjne wydają się tym 
bardziej zasadne, że – jak zaznaczono – kryteria kwalifikacji tych podmiotów jako 
uprawnionych określono już w samym przepisie art. 13 § 1 k.k.w. bardzo nieostro 
i ocennie. Brak instancyjnej kontroli słuszności decyzji upoważnionego podmio-
tu sądu pierwszej instancji negującego zdolność procesową wnioskodawcy nie 
znajduje zatem (poza ekonomiką procesową) głębszych racjonalnych przesłanek. 
Nie ma istotnych powodów, by postępowanie to miało „kuleć” w zakresie tak 
podstawowych gwarancji procesowych dla jego uczestników lub potencjalnych 
uczestników19.

Skoro zaś źródła niezbędnych norm gwarancyjnych dla potencjalnych inicja-
torów omawianego postępowania wpadkowego nie sposób doszukać się w pro-
cedurze wykonawczej, należy upatrywać ich także poza k.k.w. – pamiętając o sze-
rokiej dostępności odpowiednio tu stosowalnych regulacji k.p.k. (art. 1 § 2 k.k.w.). 
Niemniej zapożyczenia mechanizmów proceduralnych k.p.k. wymagać będą każ-
dorazowo wyczucia i rozwagi, by nie narazić się (przez zbyt daleko idącą analogię 
i zacieranie teleologicznie jak najbardziej uzasadnionych odmienności postępo-
wania wykonawczego) na zarzut działania contra legem. Ta ostatnia uwaga opiera się 
na zasadzie, iż mechanizmy powołane w k.k.w. dotyczą co do zasady wydawania 
wszelkich decyzji procesowych związanych z instytucjami, które tenże Kodeks 
statuuje – także ich zaskarżalności (w tym w trybach incydentalnych). Jedynie 
instytucje tu nieuregulowane, do których na zasadzie odesłania art. 1 § 2 k.k.w. 
stosuje się k.p.k., powinny podlegać w całej rozciągłości zasadom wyrażonym 
w tej ostatniej ustawie20. Jednak sam k.k.w. nie odnosi się m.in. do kwestii wnio-
skowania w postępowaniu wykonawczym przez podmioty nieuprawnione, a je-
dynie nadaje zdolność procesową poszczególnym podmiotom w odniesieniu do 
konkretnej instytucji. Nadto tryb rozstrzygania wątpliwości z art. 13 § 1 k.k.w. jest 
– zbieżnie z zasadami procedowania wyrażonymi w k.p.k. – trybem ściśle wnio-
skowym, co również nie powinno pozostać niezauważone. Wobec tego i w opo-
zycji do uprzednio przedstawionej argumentacji K. Postulskiego i SN, można się 
pokusić o całkowicie przeciwną wykładnię art. 18 k.k.w., który to przepis reguluje 

19 Stosowne przepisy gwarancyjne można – opierając się na wskazanym art. 1 § 2 k.k.w. kierunku 
– odnaleźć w k.p.k., gdzie jednak w zależności od instytucji, której towarzyszą, występuje również 
gradacja tych gwarancji, dodatkowo utrudniając wybór najbardziej odpowiedniego zapożyczenia. 
Pamiętać wszakże należy, że postępowanie karne wykonawcze cechuje szeroka autonomia względem 
postępowania jurysdykcyjnego i przepisy k.p.k. powinny znajdować tu zastosowanie tylko w sytuacjach 
rzeczywiście nieuregulowanych w k.k.w., zatem nieuchwytnych także w drodze wykładni. Tymczasem 
ta ostatnia ustawa z racji szczupłości regulacji ściśle procesowych nie wskazuje, jak wspomniano, 
jednoznacznie czytelnego mechanizmu, którym można się posłużyć dla procesowego pominięcia 
omawianego wniosku podmiotu uznanego przez sąd za nieuprawniony, a wynikający z ww. praktyki 
zwyczajny brak procesowej reakcji sądu na złożony wobec niego wniosek, kłóci się ze społeczną rolą 
samej instytucji sądu. 
20 Por.: postanowienie SA w Lublinie z dnia 4 marca 1999 r., sygn. II AKz 66/99, Apelacja Lublin 
1999/2/15.



166 Konrad A. Politowicz

w sposób samoistny, i jak się wydaje wystarczający, formę decyzji wydawanych 
przez organy procesowe w postępowaniu wykonawczym. Innymi słowy: dopiero 
po określeniu, jaką formę powinna mieć decyzja negująca, zdolność wnioskodaw-
cy do inicjacji postępowania incydentalnego w trybie art. 13 § 1 k.k.w., co czynić 
się powinno na podstawie art. 18 k.k.w., możliwe będzie sięgnięcie do k.p.k. celem 
poszukiwania właściwego dla niej otoczenia gwarancyjnego21. 

W tej pierwszej kwestii komentatorzy wypowiadają się dość jednoznacznie: 
w postępowaniu wykonawczym wszystkie zasadnicze decyzje są podejmowane 
w formie postanowienia, natomiast wydawanie zarządzeń jest przewidziane je-
dynie, gdy forma postanowienia nie jest konieczna. Jeżeli zatem z konkretnego 
przepisu nie wynika jednoznacznie forma decyzji, jaka ma być wydana, należy 
daną kwestię rozstrzygnąć w formie postanowienia (domniemanie)22. Właściwe 
przepisy jednoznacznie wskazują także – poprzez określenie organu decydu-
jącego (prezes sądu, upoważniony sędzia) – te przypadki, w których decyzja 
powinna mieć formę zarządzenia. Jest to jak się wydaje najniższa hierarchicznie, 
dopuszczalna przepisami forma decyzji wydawanych w szeroko rozumianym 
postępowaniu przez organy sądowe (rozstrzyganie kwestii toczącego się po-
stępowania w sprawie, choćby kwestii proceduralnych) względem podmiotów 
pozostających poza instytucjonalnym systemem organów wykonujących orze-
czenie (decyzje władcze, przy istotnej dysproporcji wzajemnej pozycji stron)23. 
Powyższe wskazania nakazywałyby zatem zdecydowane odrzucenie załatwiania 
wniosku o wyjaśnienia (art. 13 § 1 k.k.w.) pochodzącego od podmiotu „nie-
uprawnionego” jedynie zarządzeniem administracyjno-technicznym. To z kolei 
powodowałoby jednak konieczność rzetelnego poszukiwania – choćby na dro-
dze stosowania analogii – podstawy prawnej dla wydania stosownego zarządze-
nia prezesa lub upoważnionego sędziego (tu: jako decyzji przedprocesowej), 
co otwierałoby w tym zakresie dostęp także do zapożyczeń z k.p.k. z całym 
21 Wyrażone w art. 18 k.k.w. zasady pretendują do grona naczelnych i uniwersalnych na gruncie 
postępowania wykonawczego, a skoro tak, to wszelkie od nich wyjątki, gdy już przewidział je 
ustawodawca, powinny być odczytywane ściśle, bez pokusy eskalowania ich następstw.
22 Także gdy przepis używa formy bezosobowej, a wynika z niego konieczność wydania decyzji, 
wskazówkę do rozstrzygnięcia czy dana kwestia powinna być załatwiona w drodze postanowienia, czy 
zarządzenia, stanowi art. 18 § 1 (Zob.: J. Bafia, J. Bednarzak, M. Flemming, S. Kalinowski, H. Kempisty, 
M. Siewierski, Kodeks postępowania karnego – Komentarz, Warszawa 1976, s. 164). Z. Hołda i K. Postulski 
w Komentarzu do Kodeksu karnego wykonawczego (Kodeks karny wykonawczy, Komentarz, LEX/Arche, 2008) 
wskazują, że przepisy kodeksu w zasadzie nie stwarzają podstaw do wątpliwości, w jakiej formie 
(postanowienia czy zarządzenia) i jaki organ (sąd czy sędzia) ma podjąć daną decyzję. Jeżeli przepis 
wskazuje na sąd, jako organ, który ma ją podjąć, będzie ona zawsze miała formę postanowienia, 
bowiem stosownie do § 1 „sąd orzeka postanowieniem”. Natomiast we wszystkich wypadkach, 
w których kodeks z powołaniem nazwy sądu wiąże czynności o charakterze administracyjno-
technicznym, jak kierowanie do wykonania (art. 11 § 2), zawiadamianie (art. 12), wzywanie (art. 44 § 1), 
polecanie (art. 79 § 2), należy przez „sąd” rozumieć nie organ orzekający w formie postanowienia, ale 
administrację sądową, jako właściwą do wykonania określonych czynności biurowych (zob. także: 
K. Postulski, Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 11 stycznia 2006 r., PS 2006/7-8/251).
23 W tym kontekście jedynym przypadkiem merytorycznie zbliżonym do zakresu niniejszych rozważań 
na gruncie k.k.w. pozostaje regulacja art. 6 § 3 k.k.w.
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wachlarzem dostępnych tam, nieobecnych co do zasady w postępowaniu wyko-
nawczym, gwarancji procesowych. 

Przedstawiciele doktryny podkreślają, iż przestrzeganie wymogu właściwej 
formy decyzji, o których mówi art. 18 k.k.w. (a nadto również prawidłowa kon-
strukcja ich podstawy prawnej), jest istotne ze względu na zasady zaskarżania 
postanowień i zarządzeń. Warto podkreślić, że sam k.k.w. reguluje tylko kwestię 
zażaleń na postanowienia wykonawcze, przemilczając zupełnie problematykę 
zarządzeń. Nawet w katalogu uprawnień skazanego, jako centralnej postaci tego 
etapu procesu karnego (art. 6 i 7 k.k.w.), nie sposób doszukać się uniwersalnej 
na ten dylemat recepty. A przecież pozostałe podmioty postępowania są dalece 
mniej niż skazany chronione. Zatem racjonalny jest dostarczający dość oczywi-
stego na tę sytuacje remedium wniosek, iż środek odwoławczy przysługuje na 
zarządzenia wydawane w postępowaniu wykonawczym na podstawie odpowied-
nio stosowanych przepisów k.p.k., o ile kodeks ten przewiduje możliwość skar-
żenia konkretnego zarządzenia (możliwość taka obejmuje także wybrane czyn-
ności faktyczne lub ich zaniechanie24). Wówczas stosownie do art. 99 § 2 k.p.k. 
(w zw. z art. 1 § 2 k.k.w.) zarządzenie w postępowaniu wykonawczym wymaga 
również pisemnego uzasadnienia. 

Podsumowując przedstawioną powyżej argumentację, jako formułę zapew-
niającą mechanizm weryfikacji wydanej decyzji sądu wobec osoby uznanej za nie-
posiadającą legitymacji procesowej do wszczęcia trybu incydentalnego z art. 13 § 1 
k.k.w. – przy zachowaniu formy tej decyzji przewidzianej w k.k.w. (zarządzenie) 
– można wskazać m. in. na art. 459 § 1 k.p.k. w zw. z art. 466 § 1 k.p.k.25. W takim 
przypadku pismo procesowe, którego ocena czyniona przez organ sądowy pod-
waża zdolność procesową wnioskodawcy, należałoby uznać za bezskuteczne za-
rządzeniem, na które zażalenie przysługuje jedynie, gdy zamyka ono drogę do wy-
dania „wyroku” – tu: rozstrzygnięcia w przedmiocie „sprawy”. W praktyce może 
się zatem okazać – zakładając jedynie odpowiednie stosowanie ww. przepisów 
na gruncie postępowania wykonawczego – że o dopuszczalności zastosowania 
wybranych trybów przewidzianych w k.p.k. w drodze analogii do postępowania 
wpadkowego z art. 13 § 1 k.k.w.26 będzie decydowało uznanie – lub nie – tegoż 
postępowania incydentalnego za postępowanie „w sprawie”. Konstatacja ta sta-
nowi pretekst dla przejścia do zasadniczego wątku niniejszych rozważań, który 

24 Por.: art. 466 i 467 k.p.k.
25 Istotne jest dostrzeżenie w treści art. 459 § 3 k.p.k. przesłanki podmiotowej omawianych 
regulacji. Otóż zażalenie przysługuje na tej podstawie stronom, a także osobie, której postanowienie 
bezpośrednio dotyczy. Oczywista jest zbieżność tej przesłanki z treścią art. 13 § 1 k.k.w. Jeżeli 
przyjąć, że podmioty wykonujące orzeczenia nie odczuwają ich następstw w zakresie swoich praw 
podmiotowych, a tylko transponują do sfery praw i wolności jednostek, właśnie takie określenie 
uprawnionych do składania zażaleń odpowiada w pełni konstytucyjnym wymogom gwarancyjnym 
(np. art. 77 ust. 2 w zw. z art. 2 Konstytucji dotyczy właśnie ochrony praw podmiotowych).
26  A zgodnie z zasadami posługiwania się analogią z ustawy, dopuszczalna jest ona wyłącznie na 
korzyść stron – tu: wnioskującego o wyjaśnienia – oraz gdy nie narusza praw innych podmiotów – co 
również nie występuje.
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z kolei również dostarczy argumentów użytecznych w sygnalizowanej na wstępie 
debacie na temat statusu postępowań incydentalnych w toku postępowania wyko-
nawczego, zasadności określenia „postępowania wykonawcze” oraz dopuszczal-
ności stosowania do nich takich instytucji, jak np. art. 15 § 1 k.k.w.

Aksjologiczne i konstytucyjne wskazania w zakresie
stosowania analogii proceduralnych w postępowaniu z art. 13 k.k.w.

Wskazane wyżej dylematy i rozbieżności doktrynalne lub wręcz prawno-filo-
zoficzne sugerują, że uzasadnione jest poszukiwanie ostatecznej na nie odpowie-
dzi w dużo szerszym kontekście systemowym, pamiętając, że zasygnalizowane 
problemy nie są bynajmniej błahe i marginalne, skoro znajdują swoje podłoże 
largo nawet na szczeblu regulacji konstytucyjnych – w szczególności art. 78 i 176 
Konstytucji RP. Można się zatem pokusić o skonstruowanie właściwego kierun-
ku postępowania przedprocesowego w trybie art. 13 § 1 k.k.w. nie jak w dotych-
czasowych wywodach oddolnie, na kanwie pojedynczych regulacji k.p.k. i k.k.w., 
ale odwrotnie – począwszy od ogólnych założeń funkcjonujących w polskim 
porządku prawnym. Jest to o tyle zasadne, że nawet pobieżna analiza przepisów 
szeroko rozumianego postępowania karnego wskazuje (czego przejawy były 
w uprzednich wywodach widoczne), że ustawy wdrażające gwarancje konstytu-
cyjne w segmencie gwarancji procesowych, czynią to wielce niekonsekwentnie. 
Także wokół przewidzianych przez nie (wcale nie rzadkich) wyjątków od po-
wołanych zasad ogólnych, bynajmniej nie panuje konsens pomiędzy doktryną 
a judykaturą, jak i wewnątrz tych grup. Ujawnia się to szczególnie właśnie w po-
stępowaniu wykonawczym, gdzie wobec szczupłości na niektórych odcinkach 
regulacji stricte proceduralnych Kodeksu wykonawczego, przejęcie w konkretnej 
sytuacji danego trybu procedowania odpowiednio na bazie podobnych instytucji 
w ramach samego k.k.w. lub w oparciu o art. 1 § 2 k.k.w. z k.p.k., rodzić może 
znaczne wątpliwości. Dla ich wyeliminowania, ocena trafności zaproponowane-
go powyżej odpowiedniego sięgnięcia do art. 459 k.p.k. na przedprocesowym 
etapie postępowania w trybie art. 13 § 1 k.k.w., jak i generalnie ocena istnienia 
potrzeby zaskarżalności tak wydawanych zarządzeń, wymaga w pierwszej kolej-
ności odwołania do imponderabiliów. 

Art. 78 Konstytucji stanowi, iż każda ze stron ma prawo do zaskarżenia 
orzeczeń i decyzji wydanych w pierwszej instancji. Dopuszcza jednak wyjątki 
od tej zasady, które podobnie jak tryb wnoszenia i rozpoznawania środków za-
skarżenia ma określać akt rangi ustawowej. Z kolei art. 176 doprecyzowuje ww. 
ogólną formułę wskazując – już ściśle w kontekście sprawowania wymiaru spra-
wiedliwości – iż postępowanie sądowe jest co najmniej dwuinstancyjne, a ustrój 
i właściwość sądów oraz postępowanie przed nimi określają ustawy27. Jakkolwiek 

27 Zob.: postanowienie SN z dnia 22 listopada 2006 r., sygn. V KZ 44/06, OSNwSK 2006/1/2239; 
por. także: W. Skrzydło, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Zakamycze, 2002, wyd. IV, 
komentarz do art. 78.
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zapisy te zdają się być dość przejrzystymi, to jednak „diabeł” tradycyjnie tkwi 
w szczegółach – konkretnie we wspomnianych wyżej wyjątkach od tych ogól-
nych zasad28. Jest bowiem jednym z największych dylematów zarówno legislato-
rów, jak i jurysprudencji rozsądne postawienie granicy pomiędzy instrumentami 
gwarancyjnymi, a ekonomiką postępowań, tak by zachowując wysoki poziom 
ochrony praw uczestników procesu, stosowny do wymagań stawianych pań-
stwu prawa i jego wymiarowi sprawiedliwości w XXI wieku, nie zablokować go, 
przedłużając poszczególne czynności w nieskończoność (co ostatecznie również 
uderza w same strony procesu, nie mogące doczekać się prawomocnego roz-
strzygnięcia). Poczynione na tym poziomie konstatacje mają w oczywisty spo-
sób przełożenie także na ocenę potrzeby i dopuszczalności ich transponowania 
na poziom innych niż tylko orzeczenia procesowych reakcji sądu na inicjatywy 
uczestników postępowania – na co jak już wskazywano zezwalają obowiązujące 
przepisy kodeksowe i co jest stosowane w praktyce sądowej. 

Odwołując się do ww. norm konstytucyjnych uczestnicy postępowań sądo-
wych domagają się niejednokrotnie bezpośredniego i uniwersalnego ich stoso-
wania zgodnie z art. 8 Konstytucji. Tymczasem w omawianym zakresie nie jest 
to w pełni uzasadnione, gdyż już sam ten przepis wskazuje na możliwe ograni-
czenia jego mocy w oparciu o inne postanowienia samej Konstytucji (wyłącz-
nie). Właśnie takim jest m.in. art. 176 odsyłający z kolei we wskazanym zakresie 
do regulacji ustawowej. Tak więc, o ile art. 78 Konstytucji określa podmiotowe 
prawo do zaskarżenia każdego orzeczenia i decyzji wydanych w pierwszej in-
stancji w postępowaniu przed organami państwa i dotyczącego wolności i praw 
obywatelskich – w tym oczywiście orzeczeń sądowych – o tyle art. 176 ust. 1 
Konstytucji takiego prawa podmiotowego nie statuuje, ani też nie rzutuje sam 
przez się na jego zakres. Przepis ten dopełnia jedynie regulację art. 78 zd. 1 i jako 
adresowany do ustawodawcy nakazuje mu stworzyć instytucjonalne ramy, w któ-
rych prawo to będzie realizowane29. Nie brak jednak i w tym kontekście prób 
uniwersalnej wykładni omawianych instytucji30. Zatem, chociaż ustawodawstwu 
zwykłemu pozostawiono zdeterminowanie kształtu środków odwoławczych od 
orzeczeń sądowych wydanych w pierwszej instancji, to jednak nie ma w tym za-

28 Nawet jednak zestawienie głównych założeń wskazanych instytucji doprowadziło niektórych 
przedstawicieli doktryny do wniosków dość radykalnych – K. Marszał uznał, iż z zestawienia art. 
78 i 176 ust. 1 Konstytucji wynika wniosek, iż skoro w postępowaniu sądowym obowiązuje zasada 
przynajmniej dwuinstancyjności, to orzeczenia i decyzje wydane w pierwszej instancji w postępowaniu 
sądowym powinny podlegać zaskarżeniu bez ograniczeń wynikających z art. 78 zdanie drugie (tak: 
K. Marszał, Konstytucyjna zasada zaskarżalności decyzji w procesie karnym, WPP 2007/3/3).
29 Por.: P. Grzegorczyk, Glosa do wyroku TK z dnia 27 marca 2007 r., SK 3/05.
30 S. Steinborn zauważa, że wprawdzie postępowanie przed sądami regulują ustawy, jednakże zasada 
dwuinstancyjności przewidziana w art. 176 ust. 1 Konstytucji nie doznaje wyjątków na gruncie 
konstytucyjnym – zatem ustawy nie mogą wyłączyć wskazanej reguły, ani spowodować naruszenia 
jej istoty, np. poprzez kształtowanie zasad wnoszenia środków odwoławczych [por.: S. Steinborn, 
Ograniczenie zaskarżalności wyroku wydanego w I instancji jako środek uproszczenia procesu karnego w świetle 
prawa do dwuinstancyjnego postępowania (uwagi de lege lata i de lege ferenda), GSP.2005/1/365].
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kresie całkowitej swobody31. Nie wyklucza to zatem, a wręcz przeciwnie – wspie-
ra, postulat możliwie ścisłego i rzeczywiście wyjątkowego rozumienia dopusz-
czalności w ustawodawstwie odstępstw od tak j.w. sformułowanych konstytucyj-
nych praw obywateli32. Dotyczy to wszelkich postępowań, w oparciu o wszystkie 
reżimy prawne, przed każdym organem państwa. Potwierdza to także SN wska-
zując33 (tu konkretnie dla potrzeb postępowania karnego) przesłanki ewentual-
nych wyjątków: szczególny, nadzwyczajny charakter postępowania – zwłaszcza 
wszczynanego po uprawomocnieniu się w sprawie rozstrzygnięcia in meriti 
– tj. postępowanie wznowieniowe lub kasacyjne, które obejmują specyficzny za-
kres kontroli sądowej, a tym samym usprawiedliwiają ekstraordynaryjne ograni-
czenia strony gwarancyjnej34. Wynika z ww. postulatów zasadne oczekiwanie, że 
w przypadkach wątpliwych, nieuregulowanych wprost, gdzie w grę wchodzi sto-
sowanie jakichkolwiek analogii, a dostępny materiał porównawczy wskazuje na 
funkcjonowanie wśród pokrewnych trybów zarówno dopuszczających, jak i nie-
dopuszczających możliwość „zaskarżenia orzeczeń i decyzji wydanych w pierw-
szej instancji”, wybór organu orzeczniczego powinien paść zdecydowanie na te 
pierwsze35. Ma to również odniesienie do przyjętych przez organ orzeczniczy 
reguł i metod wykładni przepisów – która to wykładnia powinna być prowa-
dzona w zgodzie z kierunkami gwarancji konstytucyjnych36. Zasada wyrażona 
w art. 176 Konstytucji stanowi także gwarancję umożliwiającą usunięcie błę-
dów, omyłek i innych uchybień popełnionych w toku rozpoznania spraw37 (co 
warte uwzględnienia wobec przedmiotowego zakresu art. 13 § 1 k.k.w.). Zatem 
w świetle wspomnianego przepisu konstytucyjnego przesądzona jest zasadni-
czo dopuszczalność środka zaskarżenia złożonego od orzeczenia sądu pierwszej 
instancji, kończącego postępowanie „w sprawie” – co oznacza, że każde takie 
postępowanie musi być postępowaniem co najmniej dwuinstancyjnym38. 

31 W tym ujęciu i w pełnej zgodności z regulacjami konstytucyjnymi, ustawą, która określa właściwość 
sądów i tryb postępowania przed nimi w postępowaniu wykonawczym, jest – co nie budzi wątpliwości 
– Kodeks karny wykonawczy oraz na drodze odesłania art. 1 § 2 k.k.w. Kodeks postępowania karnego, 
a także w konkretnych przypadkach inne ustawy (por.: postanowienie SA we Wrocławiu z dnia 
 21 grudnia 2000 r., sygn. II AKz 456/00, OSA 2001/4/23, Wokanda 2001/2/46).
32 Zob.: postanowienie SN z dnia 6 maja 2003 r., sygn. III KZ 13/03, LEX nr 78391.
33 Zob. : postanowienie SN z dnia 6 maja 2003 r., sygn. III KZ 13/03, LEX nr 78391.
34 Por. także: T. Woś, Reforma sądownictwa administracyjnego – projekty dalekie od ideału, „Państwo i Prawo” 2001, 
nr 7, s. 30; K. Marszał, Konstytucyjna zasada zaskarżalności decyzji w procesie karnym, WPP 2007, nr 3, s. 3; 
W. Skrzydło, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Zakamycze, 2002, wyd. IV, komentarz do art. 78.
35 Ogólnym wyznacznikiem takiego pozytywnego standardu na gruncie procedury karnej może być 
np. art. 425 § 1 k.p.k. stanowiący, że od orzeczenia wydanego w pierwszej instancji przysługuje środek 
odwoławczy stronom oraz innym osobom wskazanym w przepisach ustawy, który może dotyczyć 
całości lub w części, a nawet samego uzasadnienie orzeczenia (niezależnie od dalszych przepisów 
szczegółowych, choćby art. 459 § 1 k.p.k.).
36 Por. wyrok NSA z dnia 30 września 2003 r., sygn. III SA 3188/01, LEX nr 148975.
37 Por.: wyrok SN z dnia 18 listopada 2008 r., sygn. II KK 121/08, Biul.PK 2009/1/10, zob. także: 
W. Skrzydło, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Zakamycze, 2002, wyd. IV, Komentarz do 
art. 176 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
38 Tak: wyrok SN z dnia 20 grudnia 2001 r., sygn. II CKN 1440/00, LEX nr 53131.
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Postępowanie „w sprawie” a postępowania incydentalne
 – przesłanki pełnego stosowania instytucji gwarancyjnych

Jak zatem widać swego rodzaju słowem-kluczem dla przełożenia omawia-
nych zasad konstytucyjnych za pośrednictwem ustawodawstwa na praktykę bę-
dzie rozumienie terminu postępowania „w sprawie”. Jego definiowanie nie jest 
bynajmniej jednoznaczne u przedstawicieli doktryny, co skutkuje również syg-
nalizowanym dualizmem koncepcji praw uczestników postępowania na wszyst-
kich jego poziomach. I tak pojawia się pogląd, że art. 78 Konstytucji dotyczy 
wszelkich rozstrzygnięć o prawach obywatela, w tym orzeczeń wydawanych 
w sprawach wpadkowych. Bowiem to prawa jednostki tworzą materialny rdzeń 
„sprawy”. Zatem postępowanie sądowe „w sprawie” to postępowanie, które ma 
się zakończyć wydaniem orzeczenia co do istoty, w zakresie chronionej praw-
nie wartości i w odniesieniu do konkretnych realiów faktycznych – niezależnie 
gdzie w hierarchii urzędowych procedur jest umiejscowione. Strona ma zatem 
bezwzględne prawo do zaskarżania wydanych w pierwszej instancji wyroków 
i innych orzeczeń rozstrzygających sprawę co do istoty oraz postanowień koń-
czących postępowanie zmierzające do wydania tych orzeczeń – zamykających 
drogę do rozstrzygnięcia in meriti, np. poprzez umorzenie postępowania. Cho-
dzi o to, by strona postępowania mogła kwestionować rozstrzygnięcie o swoich 
prawach i obowiązkach bądź odmowę takiego rozstrzygnięcia – co znajduje 
pełne odzwierciedlenie jedynie w środku zaskarżenia pozwalającym na me-
rytoryczne rozstrzygnięcie sprawy w postępowaniu odwoławczym. Tylko za 
jego pomocą strona może bowiem kwestionować zarówno wykładnię regulacji 
prawnej, jak i sam proces subsumcji, a także ustalenia stanu faktycznego do-
konane w postępowaniu pierwszoinstancyjnym39. Pojawiają się także poglądy 
idące dalej, mówiące, że ustawodawca powinien zapewniać możliwość kontroli 
nie tylko orzeczeń wydanych w postępowaniu pierwszoinstancyjnym, ale każ-
dej decyzji wydanej po raz pierwszy w zakresie przedmiotu rozstrzygania, przy 
czym chodzi tu tylko o te orzeczenia, które rozstrzygają „sprawę” w zakresie 
wolności i praw, co do których toczy się postępowanie. Regułą tą natomiast 
mogą, ale nie muszą, być objęte orzeczenia rozstrzygające kwestie incydentalne, 
nasuwające się w toku procesu np. co do wyłączenia sędziego, co do dowo-
dów lub w przedmiocie środków zapobiegawczych40. Warto także zauważyć, 
że zdaniem niektórych przedstawicieli doktryny, adekwatne do rozstrzygnięcia, 
acz stanowiące jego zaprzeczenie stanowisko zajmuje organ wydający decyzję 
o umorzeniu postępowania. Organ orzeczniczy nie wypowiada się w kwestii 
merytorycznej, ale właśnie odmawia zajęcia w tym przedmiocie stanowiska – 

39 Tak: B. Błońska, G. Rząsa, Glosa do postanowienia SN z dnia 3 października 2005 r., III SO 19/05, 
„Przegląd Sejmowy” 2006, nr 3, s. 126.
40 Tak: K. Marszał, Zaskarżalność decyzji wydanych w procesie karnym, „Przegląd Sądowy” 2007, nr 3, 
s. 56; G. Rząsa, Konstytucyjność podstaw skargi kasacyjnej w postępowaniu sądowoadministracyjnym, „Przegląd 
Legislacyjny” 2009, nr 1-2, s. 23.
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przypadek zakończenia postępowania w sposób inny niż orzeczeniem co do 
istoty, który ma miejsce, gdy postępowanie stało się z jakiejkolwiek przyczyny 
bezprzedmiotowe. Celnie tę przesłankę określił także NSA stwierdzając, iż bez-
przedmiotowość postępowania oznacza mogącą wyniknąć z wielu przesłanek 
niemożność skonkretyzowania praw i obowiązków indywidualnego podmiotu 
w drodze orzeczenia właściwego organu41. Z wywodów powyższych wynika 
zatem konkluzja, że zdaniem przeważającej grupy teoretyków prawa, wszel-
kie czynności procesowe organów orzeczniczych, w toku których dochodzi 
do określenia, sprecyzowania, modyfikacji praw bądź obowiązków podmiotów 
poddanych władczym rozstrzygnięciom danego organu, powinny zostać uzna-
ne za czynności „w sprawie”, a tym samym przeprowadzane zgodnie ze ściśle 
określoną lub choćby zapożyczoną na drodze czytelnej wykładni przepisów 
rangi ustawowej procedurą, z pełnym respektowaniem zasad gwarancyjnych – 
w tym powinny podlegać weryfikacji w toku instancji42. Zatem przedmiot ww. 
postępowań można określić jako „bezpośrednie dotykanie” sfery praw i obo-
wiązków jednostki, osoby fizycznej lub prawnej, będącej stroną postępowania, 
a przez pryzmat tego przedmiotu – niezależnie od systemowego umiejscowie-
nia danej normy – można takie postępowania uznać za autonomiczne lub quasi-
-autonomiczne, nawet gdy występują w ramach szerszego nurtu procesowego 
(co szczególnie jaskrawo zaznacza się właśnie na gruncie postępowania wyko-
nawczego). 

Nie będą więc, jak się wydaje, w omawianym kontekście synonimami – sto-
sowane powszechnie zamiennie – określenia postępowanie wpadkowe, wycin-
kowe, incydentalne i postępowanie zależne (nieautonomiczne), szczególnie, gdy 
to nie wynik owego „ekscesu” procesowego jest zależny od głównego nurtu 
postępowania, ale nader często bywa odwrotnie. Zatem – przywołanym jedy-
nie na marginesie niniejszego wywodu – postulatem dla doktryny i judykatury 
byłoby pojęciowe oddzielenie „postępowań wpadkowych” i „postępowań incy-
dentalnych”, gdzie pierwszymi byłyby tryby ściśle zależne od nurtu głównego 
sprawy merytorycznej, drugimi natomiast tryby incydentalne sensu stricto, a więc 
pojawiające się nieobowiązkowo, acz posiadające istotne odrębności zarówno 
proceduralne, jak i w zakresie przedmiotu rozstrzygnięcia. Orzecznictwo do-
strzegło zdaje się – jakkolwiek nie do końca konsekwentnie – wzajemne sprzę-
żenie zwrotne omawianych zależności choćby na kanwie postępowania ze skar-
gi na przewlekłość postępowania43. Zasadnie SN zauważył, że postanowienia 
rozstrzygające skargę na przewlekłość postępowania mają wprawdzie pewną 
szczególną cechę, polegającą na wiążącym charakterze w innym postępowa-
niu w przypadku stwierdzenia przewlekłości, ale nie można tego postępowania 
41 Tak: wyrok NSA z dnia 11 września 2003 r., sygn. I SA/Ka 1907/02, LEX nr 90189.
42 Dotyczy to jak się wydaje także – a contrario – decyzji o umorzeniu postępowania, co jednak mimo 
wszystko wiąże się – wobec uprzedniego zaistnienia przesłanek jego wszczęcia – z merytoryczną 
oceną materialnych przesłanek wydania rozstrzygnięcia in meriti.
43 Zob.: postanowienie SN z dnia 3 października 2005 r., sygn. III SO 19/05, OSNP 2005/24/403.
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traktować jako samodzielnej, oddzielnej sprawy. Nie jest to zdaniem SN po-
stępowanie (w pełni) autonomiczne skoro postępowanie autonomiczne musi 
zakładać dwuinstancyjność (zasada konstytucyjna), a nadto wydawane w nim 
orzeczenia nie korzystają z powagi rzeczy osądzonej. Mimo ogólnej aprobaty 
teoretycznego tła takiego stanowiska, nie sposób jednak zgodzić się, iż ww. 
przykładowe postępowanie nie ma samodzielnego przedmiotu, lecz jest jedynie 
elementem postępowania co do istoty sprawy, skoro dotyczy konstytucyjnego 
prawa powszechnego wyrażonego w art. 45 Konstytucji RP. W takim zatem 
ujęciu jest postępowaniem incydentalnym w ramach postępowania co do isto-
ty sprawy, ale nie postępowaniem wpadkowym (w ww. rozumieniu). Wskaza-
ny przez SN nakaz niestosowania do omawianego postępowania przepisów 
Konstytucji przyznających stronie prawo do zaskarżania orzeczeń wydanych 
w pierwszej instancji (art. 78) oraz przewidujących dwuinstancyjność postępo-
wania (art. 176), ponieważ jest to postępowanie incydentalne, nie powinien być 
przy tym uniwersalizowany44. Co więcej, takie stanowisko prowadzi po części 
do konkluzji dotkniętej błędem idem per idem. Postępowanie nie jest autono-
miczne bo nie jest dwuinstancyjne, ale nie jest dwuinstancyjne bo nie jest auto-
nomiczne. Poza kontekstem proceduralnym ewidentnie brak tu odniesienia do 
przedmiotowej strony tego typu postępowań. 

W te rozważania doskonale wpisuje się także treść uzasadnienia uchwały SN 
z dnia 25 maja 1995 r.45, gdzie SN poparł poglądy w doktrynie i w orzecznictwie 
utrzymujące, że w postępowaniu sądowym, w ramach tzw. postępowań „wycin-
kowych”, zapadać mogą orzeczenia naruszające prawa lub szkodzące interesom 
osób niebędących stronami oraz że w postępowaniach tych pozycję strony zaj-
muje podmiot zainteresowany treścią rozstrzygnięcia, co stawia go – w odróż-
nieniu od stron działających w „głównym nurcie” toczącego się postępowania 
– w charakterze quasi-strony. Prawo takiej osoby do zaskarżania orzeczeń doty-
kających jej uprawnień w postępowaniu karnym nie powinno budzić sprzeciwu. 
Zdaniem SN nie przeczą takiemu ujęciu uprawnień procesowych quasi-strony 
ani racje czysto jurydyczne, ani też względy słusznościowe – osoby te mają bo-
wiem również w postępowaniu sądowym interes prawny w uchyleniu lub zmia-
nie orzeczenia, które zawiera wobec nich dolegliwość – tzw. gravamen, podczas 
gdy dla stron rozstrzygnięcie w tym zakresie może być obojętne. Z powyższego 
SN wywodzi pogląd, iż w razie braku ścisłego, ustawowego sprecyzowania ka-
talogu podmiotów uprawnionych do zaskarżania decyzji sądu, zażalenie przy-

44 Nie sposób przystać na konkluzję, że przyjmując model postępowania incydentalnego, ustawodawca 
czytelnie daje znać, że postępowanie to może być w pewnym zakresie ułomne – m.in. od jego strony 
gwarancyjnej – skoro sam SN wskazuje jako przesłankę autonomiczności postępowania (ściśle 
wynikającą z rozstrzygania „w sprawie”, z czym wiąże także pełną dostępność gwarancji procesowych), 
jego umocowaną w ustawie dwuinstancyjność. Wszak np. postępowanie w trybie art. 13 § 1 k.k.w. jest 
trybem ustawowo dwuinstancyjnym, a przy tym nikt nie neguje jego „incydentalności”.
45 Sygn. I KZP 14/95, OSNKW 1995/7-8/45.
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sługuje każdemu, czyich praw i interesów dana decyzja bezpośrednio dotyka46. 
Zatem – jak to już sygnalizowano – podobna sytuacja może w określonych 
okolicznościach dotyczyć także podmiotów, którym sąd odmawia wydania żą-
danego rozstrzygnięcia.

Kontynuując powyższe rozważania nie sposób przeoczyć, że ustawodawca 
sformułował nie tylko ogólne przesłanki pozytywne stosowania mechanizmów 
gwarancyjnych na gruncie postępowań „w sprawie”, ale także powołał wyjątki 
dopuszczające ich stosowanie do innych postępowań, których przedmiot moż-
na by uznać wręcz za (w zestawieniu z ww.) mało istotny. Niemniej, jak również 
wskazano, natura „sprawy”, jakiej ogólnie rozumiane postępowanie wykonaw-
cze dotyczy nie jest jednoznaczna. Z jednej bowiem strony można dojść do 
wniosku, że w przypadku osoby skazanego, postępowanie w przedmiocie jego 
sprawstwa i winy zostało prawomocnie zakończone, a cały etap wykonawczy 
jest tego jedynie konsekwencją47 (odpowiednio można odnieść te uwagi także 
do drugiej „strony” postępowania – prokuratora). Prawdą jest także, iż nie-
zaprzeczalną cechą orzeczeń wydawanych na tym etapie – choćby w efekcie 
zastosowania art. 13 k.k.w., orzeczeń co do kar zastępczych, rat, odroczeń itp. 
– jest w znakomitej większości brak ich materialnej prawomocności, gdyż ma-
teria jakiej dotyczyły, może podlegać wielokrotnej i zmiennej ocenie sądu – 
szczególnie w kontekście wykonywania orzeczenia w realiach aktualnego, acz 
zmiennego stanu faktycznego sprawy. Nie sposób jednak przeoczyć zasadni-
czej różnicy pomiędzy omawianym postępowaniem incydentalnym z art. 13 § 1 
k.k.w., a innymi w ramach postępowania wykonawczego, które posiadają cechy 
„ścisłej wpadkowości”. Cechą wyróżniającą tych ostatnich jest m.in. generalna 
dopuszczalność, a nawet nakaz ich inicjowania w przypadku zaistnienia określo-
nych w ustawie przesłanek faktycznych. Takim postępowaniem jest objęte np. 
rozstrzyganie kwestii właściwości sądu nadzorującego wykonanie kary ogra-
niczenia wolności48. Przy tym nawet w ww. przypadku – zdałoby się pełnego 
sprzężenia regulacji ustawy i automatyzmu działania sądu „z urzędu” – na tak 
zapadłe postanowienie (jak na każde w przedmiocie właściwości) przysługuje 
zażalenie ogólnie pojmowanym stronom – zgodnie z regułami k.k.w. skazane-
mu i prokuratorowi. Zatem, jak widać, także w przypadku postępowania nie-

46 Por. także: Z. Doda, Zażalenie w procesie karnym, Warszawa 1985, s. 114, 116, 118.
47 Wszelkie zapadające tu rozstrzygnięcia bezwzględnie mieścić się muszą w ramach wyznaczonych 
karami i innymi środkami orzeczonymi w wyroku. Tym bardziej kategorycznie należy to podkreślić 
w kontekście art. 13 § 1 k.k.w., w którym to trybie nie jest dopuszczalna jakakolwiek modyfikacja 
strony materialnej (np. formy egzekucji) poszczególnych elementów podlegającego wykładni 
orzeczenia – nawet jeśli chodzi „tylko” o postanowienie wydane na etapie wykonawczym.
48 Postępowanie to musi zostać przeprowadzone w przypadku zmiany okoliczności wskazanych 
w art. 54 k.k.w. w zw. z art. 55 § 1 k.k.w. Sąd z urzędu przestrzega swej właściwości i w razie ww. zmiany 
zobowiązany jest wydać stosowne postanowienie (art. 3 § 1 k.k.w. w zw. z art. 1 § 1 k.k.w. i art. 35 § 1 
k.p.k.). Oczywiście impuls dla takiego rozstrzygnięcia może stanowić także informacja pochodząca od 
kuratora sądowego lub samego skazanego, jednak w dalszym ciągu to sąd dyskrecjonalnie decyduje, 
czy wydanie takie rozstrzygnięcia jest w ogóle celowe.
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rozstrzygającego kwestii materialnych, a jedynie procesowe, gdzie wydane orze-
czenie nie osiąga stanu materialnej prawomocności (właściwość sądów może 
się w toku postępowania wykonawczego wielokrotnie zmieniać), a przy tym jest 
ściśle związane49, jego przebieg poddany został weryfikacji instancyjnej. Tak 
więc nawet ten przypadek bynajmniej nie został wyjęty przepisem szczególnym 
spod omówionych uprzednio zasad gwarancyjnych (choć potencjalnie mógłby 
i to bez istotnego uszczerbku dla praw skazanego – jest bowiem obowiązkiem 
sądu doprowadzenie do wykonania kary i nie ma zasadniczego znaczenia dla sa-
mego skazanego, który to sąd aktualnie „pilotuje” postępowanie wykonawcze). 

Podmiotowość procesowa stron postępowań incydentalnych
– kategoria ocenna na gruncie k.k.w. – jako wyznacznik
uprawnień statuujących postępowanie „w sprawie”

Na gruncie regulacji k.k.w. wyznaczników podmiotowości procesowej stron 
postępowań „incydentalnych” poszukiwać należy oczywiście w odniesieniu do 
treści art. 6, jako statuującego model tej podmiotowości dla centralnej postaci 
postępowania wykonawczego, tj. skazanego, ale także przez wzgląd na liczne 
wyrażone a propos poglądy doktryny. Jako jedno z podstawowych kryteriów od-
różnienia strony procesowej od innych uczestników postępowania wskazywane 
jest posiadanie przez tę pierwszą interesu prawnego w uzyskaniu rozstrzyg-
nięcia o przedmiocie procesu. Podział stron w procesie co do zasady wynika 
z kontradyktoryjnego przebiegu prowadzonych czynności50 (silniejsza kontra-
dyktoryjność oznacza wyraźniejszą pozycję stron, z kolei większe uprawnie-
nia i równość stron wzmacniają kontradyktoryjność). Wówczas czytelne jest 
rozróżnienie stron czynnych, ofensywnych – występujących z żądaniem roz-
strzygnięcia kwestii odpowiedzialności prawnej zgodnie z ich interesem praw-
nym oraz biernych, defensywnych – przeciwko którym żądania są skierowa-
ne51. Jednak w postępowaniu wykonawczym, zwłaszcza wobec procedowania 
w tzw. kwestii wycinkowej (postępowanie „incydentalne”) ani status strony, ani 
jej pozycja nie są już tak klarowne52. Natomiast nie sposób nie zauważyć fak-
tu, że zarówno w rozumianym całościowo postępowaniu wykonawczym, jak 
i zwłaszcza w jego trybach incydentalnych, zasada wielości stron (obecność 

49 Nawet interpretacja przez sąd stanu faktycznego została zminimalizowana – np. do sprawdzenia, 
w okręgu właściwości którego sądu rejonowego skazany aktualnie zamieszkuje (art. 54 i 55 k.k.w.).
50 Por.: W. Dadak, Kontradyktoryjność postępowania wykonawczego przed sądem, [w:] J. Czapska i in. (red.), 
Zasady procesu karnego wobec wyzwań współczesności, Warszawa 2000, s. 420 i n.
51 Por. także: S. Waltoś, Proces karny, Warszawa 2005, s. 176-179.
52 Doktryna uznała nawet konieczność wyodrębnienia tu „quasi-strony” dla określenia podmiotów 
o pozycji odpowiadającej pozycji stron występujących w postępowaniach dotyczących kwestii 
węższych od zasadniczego przedmiotu procesu, gdzie rola „stron głównych” może ulec odwróceniu: 
np. strona w postępowaniu zasadniczym bierna staje się stroną czynną, strona zaś w postępowaniu 
zasadniczym czynna – bierną (por.: Z. Hołda, K. Postulski, Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, LEX 
/Arche, 2008; M. Cieślak, Polska procedura karna, Warszawa 1984, s. 41).
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przynajmniej dwóch osobiście zainteresowanych przedmiotem rozstrzygnięcia) 
doznaje niejednokrotnie ograniczeń – a nawet może być całkowicie marginali-
zowana. W takich sytuacjach również ich rola odbiega od klasycznego modelu. 
W niektórych postępowaniach wpadkowych czy incydentalnych, skazany bądź 
inny zainteresowany (np. „każdy kogo orzeczenie bezpośrednio dotyczy”), nie 
znajdują spersonifikowanej przeciwstawnej sobie strony procesowej. Także jed-
nak w tych wypadkach podmiot bezpośrednio zainteresowany nie przestaje być 
stroną (czy quasi-stroną), skoro istnieje przeciwstawność interesu tego podmio-
tu w stosunku do jakiegoś innego interesu, nawet ujętego bardzo ogólnie53 – 
w kontekście regulacji art. 13 k.k.w. może to być np. wykonanie orzeczenia sądu 
zgodnie z jego treścią (choć z językowo prawidłowej jego wykładni można tu 
odczytać kilka rozbieżnych rozumień, mniej lub bardziej korzystnych dla za-
interesowanego). W doktrynie panuje natomiast zgodność co do tego, że – co 
znajduje odzwierciedlenie także na kanwie art. 6 k.k.w. – do podstawowych, 
ogólnych uprawnień strony (co należy odpowiednio odnieść także do quasi-
-stron) należy inicjowanie postępowania (w tym incydentalnego) oraz – szcze-
gólnie istotne w świetle niniejszych rozważań – zaskarżanie wydanych decyzji 
procesowych (nie tylko orzeczeń). Oprócz ww. ogólnych uprawnień, strony po-
siadają również uprawnienia specyficzne, służące im wyłącznie w konkretnych 
trybach postępowania, natomiast ogół tych uprawnień można nazwać „prawem 
do obrony”54. Przy czym w kontekście postępowań incydentalnych nie będzie 
chodzić o obronę sensu stricto oskarżanego czy skazanego, przed wymierzeniem 
mu kary, ale largo – o obronę wszelkich podlegających wpływowi ze strony po-
czynań i decyzji sądu interesów podmiotów innych niż sam sąd – zarówno 
będących stronami, uczestnikami głównego nurtu postępowania, jak i znajdu-
jących z nim styczność jedynie okazjonalnie, wobec konkretnej przedsiębranej 
w procesie czynności. Jednocześnie prowadząc powyższe rozważania podmio-
towe nie wolno stracić z oczu faktu, że w takich właśnie, wpadkowych postępo-
waniach na gruncie k.k.w., podmiotami ogólnie upoważnionymi przez ustawę 
do ich inicjowania i w nich uczestniczenia, mogą być podmioty uczestniczące 
w wykonywaniu danej kary lub środka (administracja zakładu penitencjarnego, 
zakładu pracy zatrudniającego skazanego na ograniczenie wolności, kurator są-
dowy) oraz skazany i najczęściej prokurator, a zatem podmioty kontynuujące 
swój udział w postępowaniu karnym od jego początku, bądź zobligowane do 
określonej aktywności na mocy przepisów szczególnych. Tymczasem w trybie 
art. 13 § 1 k.k.w. może występować jeszcze zgoła inny podmiot – „każdy, kogo 
orzeczenie bezpośrednio dotyczy” – a zatem potencjalnie osoba, która pojawia 
się całkowicie spoza głównego nurtu postępowania karnego, ba, nawet spoza 
nurtu postępowania wykonawczego i nie występuje tu w imieniu lub na rzecz 
skazanego, bądź jakiegokolwiek innego byłego, czy obecnego uczestnika po-

53 Por.: M. Cieślak, Polska procedura karna, Warszawa 1984, s. 41.
54 Tak: K. Marszał, Zagadnienia ogólne procesu karnego, Katowice 1984, t. 1, s. 347 i n.



177Postępowanie incydentalne w trybie art. 13 § 1 k.k.w. jako postępowanie „w sprawie”

stępowania lub jego strony, a przy tym nie opiera swej inicjatywy na żadnej 
obligacji ustawowej wynikającej z piastowanych funkcji. Przeciwnie – realizuje 
swoje prawa podmiotowe, do których doprecyzowania, a przez to także ochro-
ny ma prawo, jeżeli dane orzeczenie bezpośrednio ich dotyczy (art. 19 § 1 k.k.w. 
w zw. z art. 13 § 1 k.k.w.). Jest to, jak się wydaje, nic innego jak kodeksowa od-
powiedź na gruncie k.k.w. na kolejne szeroko rozumiane konstytucyjne prawo 
obywatelskie – powszechne prawo do petycji w sprawach prowadzonych przez 
organy władzy publicznej wchodzących w orbitę praw indywidualnych (art. 63 
Konstytucji RP). Tak więc można pokusić się o wniosek, że już samo umiesz-
czenie w k.k.w. art. 13 § 1, jego zakres podmiotowy i konsekwentne utrzymy-
wanie mimo kolejnych nowelizacji, świadczy o zauważeniu przez prawodawcę 
potrzeby dopuszczenia do postępowania wykonawczego nie tylko jego stron 
sensu stricto i dostrzeżeniu w przebiegu tego postępowania – przynajmniej poten-
cjalnie – czynnika wpływającego na ich interes prawny. O wadze chronionych 
tym przepisem praw obywatelskich, jednostkowych, świadczy także – co warto 
powtórzyć – fakt uregulowania w § 2 tegoż przepisu (w zw. z art. 20 § 3 k.k.w.) 
pełnej procedury weryfikacyjnej w oparciu o orzeczenie instancji odwoławczej 
(dewolutywność) względem postanowień wydawanych w trybie rozstrzygania 
wątpliwości – mimo iż jest to „tylko” jeden z wielu trybów incydentalnych, 
w którym zakres materialnego wpływu wydawanych orzeczeń na główny nurt 
postępowania jest zerowy, wręcz zakazany. 

Pozostając w kręgu powyższych rozważań teoretycznych, wspomnieć na-
leży również o zapatrywaniach środowiska prawniczego na szeroko stosowa-
ne w systemie prawa (we wszystkich jego gałęziach) kategorie ocenne, gdzie 
wypełnienie treścią poszczególnych ustawowych przesłanek, a co za tym idzie 
kształt końcowego rozstrzygnięcia lub wybór właściwej procedury, pozosta-
wiono organowi procesowemu. Powinno to mieć odniesienie także do – jak już 
wspominano – dość uznaniowych przesłanek stwierdzenia istnienia zdolności 
procesowej po stronie wnioskodawcy działającego w intencji wszczęcia postę-
powania incydentalnego. Doktryna konsekwentnie zawęża ramy takiej swobody 
ocen organu procesowego, twierdząc nawet, że obecnie nie dopuszcza się już 
w pełni swobodnego uznania, a powinno być ono zawsze związane normami 
prawnymi i poddane kontroli sądowej. Taki punkt widzenia przypieczętowało 
także orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego55: „z instytucji formalnej, ustala-
jącej swobodną, nie związaną niczym możliwość rozstrzygania, swobodne uz-
nanie przekształca się jedynie w formę pewnego uelastycznienia administracji, 
która umożliwia i zobowiązuje odpowiednie organy do zbadania wszystkich 
okoliczności danego przypadku w celu wyszukania najbardziej właściwego, od-
powiadającego prawdzie obiektywnej i swemu celowi rozstrzygnięcia”. Kon-
troli sądowej podlegają coraz szerzej – obok tradycyjnej i niekontrowersyjnej 
kontroli kompetencji, procedury i materialno-prawnych podstaw decyzji – tak-

55 Zob.: orzeczenie TK z dnia 29 września 1993 r., sygn. K 17/92, OTK 1993, cz. II, s. 305.
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że kwestie przekroczenia granic uznania, nadużycia swobody uznaniowej, legal-
ności celu, nieracjonalności działania organu czy złej wiary po jego stronie56. 
Jakkolwiek uwagi te mają swoje ścisłe konotacje prawnoadministracyjne (gdzie 
oparte na ww. ocenach decyzje władcze są wydawane masowo, w większości 
z urzędu), to jednak nie sposób pominąć ich także tu, w tej poszerzonej analizie. 
Również bowiem np. w przepisach k.k.w. występują zwroty, które można uznać 
za podobne do tzw. szacunkowych57, upoważniające organ stosujący prawo do 
wykorzystywania kryteriów cennych. Z kolei sądowy „przedproces” ujawnia 
szereg cech działań organizacyjno-koordynacyjnych, zmierzających do właści-
wego administrowania siłami i środkami danej instytucji wymiaru sprawiedli-
wości, do której wpłynął wniosek mający w założeniu wnioskodawcy skłonić 
jej organy do pożądanego zachowania już wprost na płaszczyźnie orzeczniczej. 
W takim przypadku słuszne są oczekiwania, aby zakres sądowej kontroli wyda-
nej w ww. warunkach decyzji procesowej (niezależnie od jej charakteru – także 
zarządzeń) był szeroki. Organ odwoławczy jest bowiem władny dokonać swo-
jej oceny, odmiennej od tej, której dokonał wydający kontrolowaną decyzję58. 
Oczywiście w ramach systemu sądownictwa kontrola taka może mieć miejsce 
w toku różnych – pionowych i poziomych mechanizmów weryfikacyjnych, ale 
zdecydowanie powinna być stosowana. 

Częściowa systematyzacja poczynionych uwag teoretyczno-prawnych
w odniesieniu do art. 13 § 1 k.k.w.

Przekładając powyższe spostrzeżenia na grunt postępowania z art. 13 § 1 
k.k.w. podkreślić należy, że w przedstawionym podziale postępowań „nie w peł-
ni autonomicznych”, postępowanie to należy uznać w nurcie postępowania 
wykonawczego jednoznacznie za tryb incydentalny, a nie wpadkowy. Nie jest 
ono postępowaniem obowiązkowym, gdyż bez niego możliwe jest wykonanie 
każdego orzeczenia – i w zasadzie tak wobec ścisłego respektowania postula-
tów co do formy i treści orzeczeń zapadających w postępowaniu karnym być 
powinno. Niemniej postanowienia wydawane w tym trybie mają moc ingero-
wania (choćby pośredniego, poprzez modyfikację rozumienia zapisów mate-
rialnych rozstrzygnięć danego orzeczenia) w sferę praw i obowiązków indy-
widualnych podmiotów, niejednokrotnie pozostających całkowicie na uboczu 
toczącego się postępowania karnego. Zauważyć także należy – jeżeli spojrzeć 
na postępowania incydentalne od strony skutków wydawanych w ich trakcie 
decyzji procesowych (co w oczywisty sposób dotyczy także art. 13 § 1 k.k.w.) 
– że wiele z nich statuuje po stronie wnioskodawcy i uczestników (jeżeli poza 

56 Por.: M. Mincer, Uznanie administracyjne, Toruń 1983; L. Leszczyński, Zagadnienia teorii stosowania 
prawa. Doktryna i tezy orzecznictwa, Kraków 2002, s. 45.
57 Zob. np.: L. Leszczyński, Zagadnienia teorii stosowania prawa. Doktryna i tezy orzecznictwa, Kraków 2001, 
s. 43 i n. oraz L. Leszczyński, Stosowanie generalnych klauzul odsyłających, Kraków 2001.
58 Tak: Z. Hołda, K. Postulski, Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, LEX/Arche, 2008.
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wnioskodawcą występują) jedną z podstawowych przesłanek postępowania za-
żaleniowego w postępowaniu karnym w ogóle – tzw. gravamen (uciążliwość, na-
ruszenie praw, zarówno przez działanie, jak i brak działania sądu). Brak gravamen 
odbiera skarżącemu legitymację do wniesienia środka odwoławczego59. Z kolei 
obiektywny gravamen wskazuje, że decyzja procesowa, z której jest wywodzo-
ny, była w tej części rozstrzygnięciem „w sprawie”. Omawiane postępowanie 
jest jedynym w k.k.w. postępowaniem ściśle wnioskowym, czym również tryb 
regulowany art. 13 § 1 k.k.w. przejawia silne powinowactwo do innych instytu-
cji, zwłaszcza stanowionych w k.p.k. Odwołując się do tejże przesłanki należy 
dojść do wniosku, że prawodawca uczynił na przykładzie tej instytucji wszystko 
co mógł (w otoczeniu pozostałych regulacji postępowania wykonawczego), aby 
wskazać orzecznikom, iż jest to instytucja będąca zaprzeczeniem stosowanych 
tu i ówdzie w procedurze blokad dla nadmiernej aktywności, czy pieniactwa 
w postępowaniu osób jego przebiegiem mniej lub bardziej zainteresowanych 
(ze stronami włącznie). Jest to zatem nie „wentyl zabezpieczający” sądy jak 
inne instytucje w k.k.w. (art. 6 § 3), ale „zawór dopuszczający” do dość herme-
tycznej, procesowej przestrzeni postępowania wykonawczego, nieco otwartości 
i – ograniczonej podmiotowo – ale jednak kontroli społecznej, co jak widać 
nie musi kolidować z zasadą niejawnego w większości prowadzenia czynności 
wykonawczych. Można znaleźć więcej jeszcze uniwersalnych argumentów za 
uznaniem – jako zasady – pełnych gwarancji procesowych w trybach „incyden-
talnych”, z zapisanym jakby w tle zakazem ich uszczuplania w drodze wykładni 
– także wobec odmiennych nieco od fazy jurysdykcyjnej założeń prawno-filo-
zoficznych postępowania wykonawczego. Otóż na gruncie postępowania kar-
nego zwyczajne środki odwoławcze, do których na mocy art. 425 k.p.k. należy 
zażalenie, przysługują generalnie od orzeczeń wydanych w pierwszej instan-
cji, a więc od orzeczeń nieprawomocnych, a sam k.p.k. przewiduje wnoszenie 
środków zaskarżenia również przez podmioty niebędące stroną postępowania 
i „innym osobom wskazanym w przepisach ustawy”. O konieczności szero-
kiego i elastycznego postrzegania dopuszczalności środków zaskarżenia we 
wszelkich zakresach przedmiotowych świadczy także możliwość zaskarżenia na 
gruncie k.p.k. samego uzasadnienia orzeczenia, a nawet wyroku uniewinniającego 
opartego na błędnej podstawie prawnej lub faktycznej, jeżeli to narusza prawa 
lub szkodzi interesom oskarżonego60. Uderzenie środkiem zaskarżenia w samą 
treść uzasadnienia oznacza kwestionowanie jedynie stylu, w jakim zostało ono 
napisane oraz poszczególnych sformułowań w nim zawartych, znajdujących się 
poza obszarem ustaleń faktycznych będących podstawą rozstrzygnięcia i wy-
kładni prawa61 – czego nie sposób nie zestawić z zakresem stosowania art. 13 
59 Tak: postanowienie SA w Gdańsku z dnia 23 lutego 2000 r., sygn. II AKz 59/00, „Prokuratura 
i Prawo” – wkładka 2001, nr 4, s. 26, OSAG 2001/1/1.
60 Zob.: uchwała SN z dnia 24 maja 1973 r., sygn. VI KZP 6/73, OSPiKA 1973, z. 10, poz. 201.
61 Tak: P. Hofmański, E. Sadzik, K. Zgryzek, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, t. II, Warszawa 
1999, s. 486.
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§ 1 k.k.w. Konkluzje te należy w oczywisty sposób odnieść do zamieszczonego 
powyżej komentarza dotyczącego regulacji konstytucyjnych, co pozwala m.in. 
na podważenie trafności twierdzeń o dopuszczalności wyłączenia rozumianych 
zgodnie z przedstawionym podziałem postępowań „incydentalnych” – w od-
różnieniu od wpadkowych – spod działania wyrażonych tam gwarancji. W tym 
ujęciu zasadnym byłoby z resztą rozważenie dopuszczalności stosowania ww. 
zasady w stosunku do wszystkich postępowań nieautonomicznych, zwłaszcza 
gdy procedura do nich stosowana opiera się na analogii z ustawy – gdy przepisy 
na wyłączenie zasad gwarancyjnych wprost nie wskazują – co byłoby uzasad-
nione w świetle zarówno art. 78, jak i art. 176 Konstytucji. Równie oczywistym 
i zasadnym jest także postulat uelastycznienia wykładni terminu „postępowania 
w sprawie”, aby jednak uwzględniał wielowątkowość, przedmiotowe zróżnico-
wanie i dynamikę przebiegu postępowania karnego na wszystkich jego etapach, 
do wykonania orzeczenia włącznie. 

Elementem niniejszych konkluzji musi wręcz stać się także art. 15 k.k.w. – 
w nieco odmiennym niż dotychczas powoływane ujęciu, jako wskazówka dla 
dookreślenia charakteru postępowania „incydentalnego” z art. 13 k.k.w. Kon-
tynuując poczynione już wyżej uwagi w tym przedmiocie należy podkreślić, 
że każde z postępowań „incydentalnych” w postępowaniu wykonawczym po-
winno podlegać zawieszeniu w związku z istnieniem obiektywnych przesłanek 
przejściowo blokujących jego kontynuowanie lub umorzeniu – w razie zaist-
nienia przesłanki trwale je uniemożliwiającej, w tym wyłączającej wydanie roz-
strzygnięcia merytorycznego (jeżeli docelowym skutkiem tego postępowania 
ma być właśnie uzyskanie poprzedzonej oceną stanu sprawy decyzji sądu, znaj-
dującej bezpośrednie przełożenie na sferę praw strony). Stosowanie ww. insty-
tucji związane jest zatem, jak się wydaje, immanentnie, z posiadaniem przez 
dane postępowanie incydentalne jego indywidualnego przedmiotu rozstrzyg-
nięcia – tj. założeniem, że jest to postępowanie „w sprawie”. Tylko bowiem 
takie założenie uzasadnia przyznanie podmiotowi tego postępowania – na za-
sadzie analogii – instrumentu gwarancyjnego adekwatnego do tych nadanych 
co do zasady skazanemu – tj. prawa wnioskowania o kontrolę orzeczeń wyda-
nych w oparciu o art. 15 § 1 lub 2 k.k.w. w toku instancji. O celowości takie-
go kierunku interpretacji art. 15 k.k.w. świadczy m.in. fakt niezależnego i nie-
jednokrotnie równoległego wykonywania różnych orzeczonych obok siebie 
w jednym wyroku środków i kar (o ile nie mają one charakteru akcesoryjnego). 
Generalną przesłanką umorzenia wszystkich tak definiowanych „postępowań 
wykonawczych” jest śmierć skazanego i wówczas można to orzec zbiorczo, 
dla wszystkich aktualnie prowadzonych czynności prowadzących do wykonania 
sankcji – gdyż obciążenia penalne nie dotyczą co do zasady osób innych niż 
skazany. Z kolei wynikające z wyroku karnego instrumenty restytucyjne, o po-
winowactwie ściśle cywilistycznym, są na tym etapie w zasadzie dochodzone 
według przepisów k.p.c. i na ich byt śmierć skazanego generalnie wpływać nie 
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musi – a z pewnością nie wynika to wprost z przepisów karnych wykonaw-
czych. Druga wymieniona w ustawie przesłanka umorzenia postępowania to 
przedawnienie wykonania kary. Ponieważ orzeczone jako samoistne kary róż-
nego rodzaju i odpowiednio środki karne przedawniać się będą zgodnie 
z art. 103 k.k. w różnym czasie, nie sposób – odczytując przepis art. 15 § 1 
k.k.w. literalnie – uznać, że z datą przedawnienia się jednej z kar (co dotyczyłoby 
chronologicznie zapewne kary najłagodniejszej – w braku przesłanki dylatoryj-
nej z § 3 lub 4) należałoby umorzyć całe rozumiane jednolicie „postępowanie 
wykonawcze” w danej sprawie. Należy pamiętać, że niemożność wykonywania 
danej kary może wynikać także z orzeczenia sądu wykonawczego – np. umo-
rzenie grzywny. Czy zatem również tego skutki miałyby rozciągać się na cały 
nurt wykonawczy sprawy? Zdecydowanie nie. Podobnie ma się rzecz w kwestii 
zawieszania postępowania wykonawczego, gdzie przesłanka zawieszająca może 
przecież skutkować wyłącznie w sferze jednej z kar lub środków62. 

Próba ścisłego określenia charakteru procesowego
negatywnego rozstrzygnięcia w trybie art. 13 § 1 k.k.w.
w ujęciu komparatystycznym

Dopiero w tak rozległym kontekście interpretacyjnym, uwzględniającym 
wielopłaszczyznowe dookreślenie pozycji systemowej postępowania w przed-
miocie wyjaśnienia wątpliwości co do wykonania orzeczenia, szczególnie na tle 
procedury karnej, odnieść się można do postawionych uprzednio pytań o pro-
cesową reakcję na złożenie wniosku stanowiącego inicjatywę procesową w try-
bie art. 13 § 1 k.k.w. przez osobę uznaną za nieuprawnioną. Nie wolno w toku 
tych rozważań stracić z oczu przede wszystkim regulacji art. 466 § 1 k.p.k. ujed-
nolicającej punkt widzenia na ww. instrumenty gwarancyjne i kierunki wykładni 
związane z orzeczeniami także wobec zarządzeń. W tych warunkach, szczegól-
nie w przypadku osoby, której orzeczenie bezpośrednio dotyczy, a która nie 
posiada poza przepisem art. 13 § 1 k.k.w. odrębnego statusu procesowego, nie-
wątpliwie formalna czy faktyczna odmowa wszczęcia postępowania incyden-
talnego, odrzucenie takiego wniosku lub pozostawienie go bez rozpoznania, 
w każdym przypadku zamyka drogę do uzyskania oczekiwanego orzeczenia. 
Jest to przy tym – w nawiązaniu do wcześniejszych uwag – decyzja oparta na 
niemożności skonkretyzowania praw i obowiązków indywidualnego podmiotu 
w drodze orzeczenia właściwego organu, wynikającej w tym przypadku stąd, 
że (a contrario art. 13 § 1 k.k.w.) nie jest to podmiot, którego dane orzeczenie 

62 Klasycznym przykładem jest wykonywanie wyroku, w którym orzeczono obok siebie kumulatywnie 
grzywnę i pozbawienie wolności. W razie zastępczego wykonywania grzywny przez pracę, a kolejno 
zarządzenia wykonania dotychczas warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności, ten pierwszy 
nurt postępowania wykonawczego należy zawiesić – kara nie może być wykonywana w warunkach 
penitencjarnych, a skazany się od niej nie uchyla, co dopiero warunkuje orzeczenie bardziej opresyjnej 
kary zastępczej. Mimo tego pozbawienie wolności jest egzekwowane.
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bezpośrednio dotyczy (jego sfery praw i obowiązków). Dochodzi tu zatem nie-
jako do umorzenia postępowania „w sprawie”, jeszcze przed formalnym jego 
wszczęciem. Ponieważ zasygnalizowany już, ocenny charakter przesłanek sto-
sowania art. 13 § 1 k.k.w. ma zarówno zakres przedmiotowy (co do istnienia 
wątpliwości), jak i podmiotowy (ocena bezpośredniości wpływu orzeczenia na 
sferę praw danego podmiotu), a podjęcie decyzji o ww. „umorzeniu”, które 
można by nazwać prewencyjnym (gdyż wyłącza wszczęcie zbędnego, a nawet 
niedopuszczalnego postępowania z wniosku osoby nieuprawnionej), wymaga 
także wstępnej analizy merytorycznej tez zawartych w tymże wniosku, pojawi-
ły się m.in. postulaty połączenia formalnego badania wniosku w omawianym 
zakresie z postępowaniem rozpoznawczym, w imię zasady rezygnacji z dublo-
wania czynności sądu. Jest to o tyle zasadne, że prowadziłoby za każdym razem 
do wydania postanowienia, jako formy merytorycznego zakończenia postępo-
wania w trybie art. 13 § 1 k.k.w. oraz rodziło możliwość każdorazowego jego 
zaskarżenia (art. 13 § 2 k.k.w.). Taki sposób postępowania z wnioskiem może 
natomiast budzić wątpliwości co do jego prawidłowości, gdy w określonych 
przypadkach podmiot de facto (co ostatecznie stwierdzono) nieuprawniony, uzy-
skiwałby orzeczenie sądowe na skutek swojej inicjatywy procesowej. Niezależ-
nie jednak od tych, nazbyt jak się wydaje daleko idących postulatów (choć linia 
podziału jest tu wyjątkowo płynna), w kontekście przytoczonego wywodu nie 
może ulegać wątpliwości, że rozstrzyganie przez sąd o dopuszczalności zaini-
cjowania przez obywatela postępowania w przedmiocie wyjaśnienia wątpliwości 
dotyczących orzeczenia, którego wykonanie – zdaniem wnioskodawcy – doty-
czy go bezpośrednio, powinno mieć charakter formalny i przewidywać proce-
durę weryfikacyjną. Przyjęcie za właściwą formy minimum zarządzenia, wycho-
dzi naprzeciw treści art. 18 k.k.w., skoro wnioskodawca jest osobą potencjalnie 
uprawnioną z tytułu stosowania przepisu powszechnego (przesłanka wyrażona 
zwrotem „każdy”), stanowiącego wyjątek w procedurze wykonawczej – zatem 
niepodlegającego wynikającym z k.k.w. w pozostałym zakresie ograniczeniom – 
a nadto jego zdolności procesowej nie sposób w realiach konkretnej sprawy na 
tym etapie kategorycznie wykluczyć (jakkolwiek zdarzają się sytuacje oczywiste, 
równie wiele jest tych wątpliwych, a stosowana zasada powinna mieć charakter 
możliwie uniwersalny, z ewentualnymi, postulowanymi już uprzednio odchyle-
niami co najwyżej na korzyść instrumentów gwarancyjnych). 

Przedstawione powyżej wskazania w przedmiocie systemowego umiejsco-
wienia art. 13 § 1 k.k.w. – przy uwzględnieniu przesłanek wykładni tego prze-
pisu, jak i stosowania ewentualnych analogii ze strony innych przewidzianych 
na gruncie procesu karnego instytucji – prowadzą wprost do uznania ww. trybu 
za postępowanie „incydentalne” (a zatem związane w głównym nurtem po-
stępowania wykonawczego, ale posiadające odrębny przedmiot rozstrzygnięcia 
i będące w tym zakresie postępowaniem „w sprawie”), gdzie strony (a raczej 
„quasi-strony”) występujące o rozstrzygnięcie dotykające sfery ich interesów 
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(realizujące swój interes prawny) posiadają wynikające stąd uprawnienia (m.in. 
do złożenia wniosku inicjującego ten tryb, ale także jego wycofania, a nadto 
zaskarżania wydawanych decyzji sądu). To z kolei jest doskonałym punktem 
wyjścia dla prowadzonych metodą porównawczą poszukiwań modelu „zała-
twienia” wniosku mającego na celu inicjację ww. postępowania incydentalnego 
w przypadku, gdy pochodzi on od podmiotu nieuprawnionego. Szczególnej 
uwagi wymagają tu zwłaszcza wyjątki od zasad gwarancyjnych, dopuszczające 
rezygnację z zaskarżalności, lub specyficzne ukierunkowanie postępowania za-
żaleniowego zarówno co do orzeczeń, jak i zarządzeń. Pamiętać także należy, 
że zdolność procesowa wnioskodawcy nie ma w tym zakresie charakteru obiek-
tywnego (jak np. w przypadku skazanego, którego status wynika wprost z pra-
womocnego wyroku wprowadzonego na etap postępowania wykonawczego), 
ale określana jest w oparciu o ocenę sądu i jako taka (owa ocena) może być rów-
nież dotknięta uchybieniami, a co za tym idzie błędna. Jako przykładowy tryb 
spełniający postulowane powyżej wymogi wskazano już uprzednio na art. 459 
§ 1 k.p.k. w zw. z art. 466 § 1 k.p.k. Poszukiwanie te powinny jednak – skoro 
dopuszczalna i uzasadniona może być tu nawet analogia z ustawy – zatoczyć 
dużo szerszy krąg, aby proponowany mechanizm był rzeczywiście optymalny.

Art. 6 k.k.w.
Naturalnym punktem wyjścia dla niniejszej analizy będzie ponownie przywo-

łany art. 6 k.k.w. Omawiana już specyficzna pozycja skazanego w postępowaniu 
wykonawczym w świetle ww. przepisu, mogłaby bowiem zostać recypowana na 
gruncie tej samej przecież procedury do określenia pozycji osoby, której „orze-
czenie bezpośrednio dotyczy” i zwracającej się o rozstrzygnięcie wątpliwości. 
Regulacją, która jest postrzegana jako tama dla pieniactwa skazanych – a zatem 
przyświecają jej podobne cele, jak przedstawionej na wstępie niniejszego wywo-
du grupie zwolenników braku reakcji sądu na wniosek o wyjaśnienie wątpliwości 
pochodzący od podmiotu nieuprawnionego – jest art. 6 § 3 k.k.w. Wyznacza on 
tryb postępowania z wnioskiem skazanego, który jest bezprzedmiotowy – skoro 
został już wcześniej w kontekście tej samej sprawy załatwiony, a nie doszło do 
zmian w jej stanie faktycznym. Wówczas można pozostawić go bez rozpozna-
nia. Już na pierwszy rzut oka widać jednak, że instytucja ta dotyczy wniosku 
podmiotu jak najbardziej uprawnionego do jego złożenia, a zatem formalnie 
prawidłowego (który pomyślnie przeszedł etap wstępnej weryfikacji), a zarazem 
dotyczącego zakresu, w jakim stosowne postępowanie już uprzednio przepro-
wadzono. Ponadto dla takiego postąpienia w wnioskiem uprawnionego ustawa 
stanowi wyraźną podstawę – nie jest to regulacja odczytana w drodze analogii, 
stąd także w świetle ww. gwarancji konstytucyjnych może być uznawana za do-
puszczalny wyjątek. Taki powtórny wniosek skazanego, mający dokładnie ten 
sam przedmiot, można przyrównać do próby wniesienia nieprzewidzianego 
w przepisach nadzwyczajnego środka zaskarżenia wcześniejszej, prawomocnej 
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decyzji sądu w tym zakresie wydanej. Można to odnieść do tez glosy A. Skuzy 
do uchwały SN z dnia 21 października 2003 r.63, gdzie wskazano, że jeżeli dru-
gi formalnie dopuszczalny środek odwoławczy wpływa do sądu, wówczas nie 
tyle prawomocność orzeczenia, co „nieodwołalność” poprzedniego orzeczenia 
odwoławczego stwarza przeszkodę dla ponownego rozpoznania sprawy. Także 
to usprawiedliwia – zgodnie z przywoływanymi zapatrywaniami doktryny – nad-
zwyczajne odstępstwa od reguł gwarancyjnych. Jednakże mimo ww. racji, także 
to rozwiązanie spotkało się z szeroką krytyką, gdyż w charakteryzującym się 
znaczną dynamiką postępowaniu wykonawczym rodzi ryzyko nieuwzględnienia 
przez sąd zmieniających się mimo jego woli i wiedzy realiów sprawy, skutkiem 
czego identyczne, składane przez skazanego w odstępie nawet kilku dni wnioski, 
mogą posiadać radykalnie różny kontekst procesowy. Stąd doktryna sugeruje 
stosowanie art. 6 § 3 in fine k.k.w. z dużą ostrożnością i umiarem i rzeczywiście 
wyjątkowo. Skoro przepis zawiera uprawnienie sądu (wyrażone słowami „właś-
ciwy organ może”), a zatem pozostawia mu ocenę przesłanek wydania zarzą-
dzenia o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania, oczywistym byłoby wobec 
wyłożonych uprzednio argumentów poddanie także tej oceny – w zakresie jej 
uznaniowości – kontroli w toku instancji (z czego w tym przypadku ustawo-
dawca zrezygnował). Regulacja ta została w związku z tym uznana za kon-
trowersyjną. T. Szymanowski64 wskazuje wprost, iż uproszczenie postępowania 
wykonawczego opiera się tu na osłabieniu instytucji gwarancyjnych oraz dora-
dza dokonywanie choćby wstępnego (merytorycznego) badania wpływającego 
wniosku skazanego, czego zaniechanie może skutkować kierowaniem skarg do 
organów niezwiązanych rozstrzygnięciem w ww. zakresie – np. Rzecznika Praw 
Obywatelskich. Powyższe konkluzje wskazują, iż brak wśród teoretyków prawa 
przyzwolenia na rozszerzające odczytywanie wszelkich wyjątkowych mechani-
zmów, ograniczających przyznane stronom gwarancje procesowe. W tym kon-
tekście analogiczne zastosowanie art. 6 § 3 k.k.w. do postępowania z wnioskiem 
o wyjaśnienia z art. 13 § 1 k.k.w., pochodzącym od podmiotu ocenionego przez 
upoważnionego sędziego jako nieuprawniony, nie powinno mieć miejsca.

Art. 429 k.p.k.
Oczywiste jest w tej sytuacji zestawienie omawianych tez również z regu-

lacją art. 429 § 1 i 2 k.p.k. (zażalenie na zarządzenie prezesa sądu odmawiają-
ce przyjęcia środka odwoławczego wniesionego przez osobę nieuprawnioną). 
Przechodząc od regulacji k.k.w. do k.p.k. należy pamiętać o dopuszczalności 
stosowania tych ostatnich jedynie odpowiednio (art. 1 § 2 k.k.w.). Jednocześnie 
umiejscowienie cytowanego przepisu w Dziale IX k.p.k. wskazuje, że dotyczy 
on postępowań odwoławczych od rozstrzygnięć wydanych w wyniku czynności 

63 A. Skuza, Glosa do uchwały SN z dnia 21 października 2003 r., I KZP 31/03, „Państwo i Prawo” 2004, 
nr 12, s. 124.
64 Zob.: Kodeks karny wykonawczy po nowelizacjach z 2003 r., „Państwo i Prawo” 2004, nr 3, s. 35-36.
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sądu prowadzonych zgodnie z regulacją Działu VIII – w toku postępowania 
przed sądem pierwszej instancji. Już to zatem wskazuje, że postępowanie odwo-
ławcze jest elementem kontroli orzeczeń w toku instancji, co zgodnie z przed-
stawionymi regułami konstytucyjnymi na poziomie ogólnym dotyczy rozstrzyg-
nięć wydanych „w sprawie”. Także przytoczone poglądy doktryny, zwrotnie za 
wyznacznik postępowania „w sprawie” uznawały jego przewidziany w ustawie 
dwuinstancyjny charakter. Ponieważ jednak przytoczono szereg argumentów 
pozwalających w ramach progwarancyjnej wykładni uznać za postępowania 
„w sprawie” także postępowania „incydentalne”, dopuszczalne byłoby zastoso-
wanie do nich – w tym postępowania z art. 13 k.k.w. – także niniejszych regu-
lacji. Dotyczą one co do zasady wszelkich postępowań odwoławczych, w tym 
również zażaleniowych, co do których przepisy szczegółowe stanowi art. 459 
i nast. k.p.k., natomiast ich zastosowanie do zarządzeń reguluje art. 466. 

Zgodnie z art. 429 k.p.k. prezes sądu pierwszej instancji, przewodniczący 
wydziału lub upoważniony sędzia odmawiają przyjęcia środka odwoławczego 
wniesionego przez osobę nieuprawnioną. Oczywiście jeżeli in concreto nasuwają 
się wątpliwości co do zdolności procesowej ww. podmiotu, organ rozpoznają-
cy wniesiony środek zobowiązany jest dążyć do poczynienia w tym względzie 
możliwie pewnych ustaleń, posiłkując się m.in. art. 120 § 1 k.p.k.65. Podkre-
ślić natomiast należy, że zarządzenie (decyzja sądu, a nie li tylko „zarządzenie 
administracyjno-techniczne”) odmawiające przyjęcia środka odwoławczego 
jest zaskarżalne zarówno na skutek jego wydania wobec badania zasadniczych 
przesłanek wniosku (tj. w oparciu o art. 429 § 1 k.p.k.), jak i w przypadku jego 
„utknięcia” na etapie uzupełniania (tj. wobec niespełnienia wymogów art. 120 
§ 1 k.p.k.). Jak zatem widać – co zostało podkreślone również w poprzednim 
punkcie – ustawodawca konsekwentnie uznaje na gruncie k.p.k. zasadność kon-
troli ocen czynionych przez organ procesowy w zakresie zdolności procesowej 
stron. Jeżeli natomiast idzie o ewidentne różnice pomiędzy złożonym – choćby 
przez osobę nieuprawnioną – wnioskiem o wyjaśnienia z art. 13 § 1 k.k.w., 
a środkiem odwoławczym regulowanym w art. 429 k.p.k., to oczywistym jest, 
że zwyczajny środek odwoławczy na gruncie k.p.k. co do zasady prowadzi do 
skutku reformacyjnego, a zatem jego immanentnym elementem jest wpłynię-
cie na zmianę treści uprzednio wydanego orzeczenia w zakresie wpływającym 
na jego skutek materialny, ale także jego uzasadnienie oraz dotyczy wyłącznie 
orzeczeń nieprawomocnych66, co w oczywisty sposób nie znajduje odzwier-
ciedlenia w procedurze o wyjaśnienie wątpliwości. Gdyby zatem oba te ele-
menty związać razem (reformatoryjność inicjowanego środkiem odwoławczym 
trybu i stosowane w toku jego rozpoznawania środki gwarancyjne), można by 
65 Skoro ustawa przewiduje odmowę przyjęcia środka odwoławczego, to tego rodzaju decyzję 
można wydać wyłącznie wtedy, gdy istnieją podstawy do niewątpliwego ustalenia tego podstaw (tak: 
postanowienie SN z dnia 28 września 1995 r., sygn. III KRN 94/95, OSNKW 1995/11-12/79).
66 Por.: J. Grajewski, L.K. Paprzycki, S. Steinborn, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Tom II, 
Zakamycze 2006, Komentarz do art. 425 kodeksu postępowania karnego.
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wykluczyć dostępność ww. analogii do postępowania niepowodującego (nawet 
potencjalnie) skutków reformatoryjnych. Z drugiej jednak strony to właśnie na 
tym polu mogłaby się zaznaczyć owa „odpowiedniość” zastosowania przepi-
sów k.p.k. w postępowaniu wykonawczym. 

Art. 430 k.p.k.
Na kanwie omawianych instrumentów proceduralnych warto zwrócić uwagę 

także na jeszcze inny: możliwość zaskarżenia postanowienia sądu odwoławczego 
o pozostawieniu bez rozpoznania przyjętego środka odwoławczego (art. 430 § 1 
k.p.k.). Mamy tu oto do czynienia z następującą sytuacją: sąd pierwszej instancji, 
pozostając w błędzie co do zdolności procesowej składającego środek odwo-
ławczy, nadał mu bieg67. Niezależnie od tła tej decyzji wniosek trafia zgodnie 
z zasadą dewolutywności do sądu wyższej instancji, gdzie jest ponownie badany 
i wobec uznania, że jednak nie może uzyskać biegu jako środek odwoławczy, 
jest pozostawiany bez rozpoznania. Ta ostatnia decyzja sądu odwoławczego ma 
postać postanowienia, które jest zgodnie z ogólnymi zasadami zaskarżalne w sy-
stemie poziomym – zażalenie rozpoznaje inny, równorzędny skład sądu odwo-
ławczego (art. 430 § 2 k.p.k.). Wynika stąd, że przepisy prawa przewidują także 
– co prawda w specyficznych okolicznościach – możliwość formalnej kontroli 
wniosków niejako równolegle do wdrożonego już postępowania merytorycznego 
w toku instancji (po ocenie sądu pierwszoinstancyjnego, że środka zaskarżenia 
nie uwzględni) i rozstrzygania o tym orzeczeniem. W tym też ujęciu przestają 
brzmieć całkowicie egzotycznie przedstawione powyżej postulaty łączenia oceny 
formalnej i merytorycznej wniosku o wyjaśnienia w trybie art. 13 § 1 k.k.w. i roz-
strzygania o nich postanowieniem o umorzeniu postępowania – choć byłby to na-
der wydumany twór proceduralny i bynajmniej nie najłatwiejszy (spośród ogółu 
dostępnych) do uzasadnienia jako stosowany do art. 13 k.k.w. w drodze analogii. 

Art. 547 k.p.k. i art. 530 k.p.k.
Pozostając w obrębie procedury karnej, co znajduje swoją genezę w licznych 

podobieństwach postępowania incydentalnego z art. 13 k.k.w. do ogólnych wy-
tycznych k.p.k., warto wspomnieć kolejny tryb postępowania dopuszczający 
odstępstwo od ogólnych zasad gwarancyjnych – tj. sygnalizowane już uprzed-
nio postępowanie wznowieniowe. Także tu jednak wyjątek ten stosowany jest 
bardzo wąsko – wyłącznie do orzeczeń w przedmiocie oddalenia wniosku lub 
pozostawienia go bez rozpoznania, wydanych przez sąd apelacyjny lub Sąd Naj-
wyższy. Pozostałe są jednak na mocy art. 547 § 1 k.p.k. zaskarżalne. Co więcej 
z literalnego brzmienia ww. przepisu wynika, że sądy wydają decyzje we wska-

67 Lub – zakładając hipotetycznie, wprost w odniesieniu do art. 13 § 1 k.k.w. – podejmując starania 
dla poczynienia pewnych ustaleń co do zdolności procesowej osoby składającej środek odwoławczy, 
w tym korzystając z art. 120 k.p.k., nie zdołał uczynić tego w sposób całkowity i nadał środkowi 
odwoławczemu bieg działając w sytuacji nie dających się usunąć wątpliwości – przedkładając tym 
samym gwarancje wobec strony, ponad ścisły formalizm postępowania.
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zanym przedmiocie w formie postanowienia. Także w tym przypadku dochodzi 
zatem do rozstrzygnięcia dającego wnioskodawcy maksymalne (poza wskaza-
nymi wyjątkami) gwarancje procesowe weryfikacji decyzji sądu, natomiast owe 
wyjątki (w pełnej zgodzie z nakazami konstytucyjnymi) uzasadniane są wyłącz-
nie nadzwyczajnością omawianej procedury po prawomocnym, zatem z zało-
żenia dwuinstancyjnym postępowaniu rozpoznawczym68. Także do tej instytucji 
stosuje się więc ogólną zasadę zaskarżalności postanowień i zarządzeń zamyka-
jących drogę do wydania wyroku, mimo że na tym etapie jest to droga jedynie 
teoretyczna69. Postępowanie wznowieniowe od postępowania incydentalnego 
w trybie art. 13 § 1 k.k.w. różni niewątpliwie to, że ma ono na celu przywrócenie 
sprawy do jej głównego nurtu – rozpoznawczego – i w związku z tym zakła-
dana jest możliwość wydania ostatecznie odmiennego niż już funkcjonujące 
w obrocie orzeczenia merytorycznego, natomiast łączy fakt wnoszenia wnio-
sku o wznowienie (podobnie jak o wyjaśnienie) wobec formalnie i materialnie 
prawomocnego orzeczenia, a nadto fakt, że oba wnioski nie są ograniczone 
żadnym terminem i nie jest wykluczone ich wielokrotne składanie w razie ujaw-
nienia dodatkowych okoliczności lub podstaw wniosku. Także – zgodnie z re-
gułami prawidłowego stosowania warsztatu orzeczniczego – oba omawiane 
tryby w zasadzie nie powinny mieć miejsca w przypadku wydania poprawnego 
i jednoznacznego orzeczenia. Niemniej na gruncie postępowania wykonawcze-
go tryb z art. 13 k.k.w. trudno jednak uznać za aż tak ekstraordynaryjny, aby go 
przyrównywać do art. 547 k.p.k.

W kontekście omawianych porównawczo instytucji warte zacytowania jest 
także postanowienie SN z dnia 19 marca 2009 r.70, gdzie – odnosząc ww. kon-
kluzje do treści art. 18 § 2 k.k.w. w zw. z art. 1 § 2 k.k.w. – SN stwierdził, że 
skoro z mocy art. 530 § 2 k.p.k. w zw. z art. 429 § 1 k.p.k. przyjęcie i odmowa 
przyjęcia kasacji nie wymagają formy postanowienia, to wystarczy zarządzenie 
tej treści wydane przez prezesa sądu lub upoważnionego sędziego, z którego 
wynikają jedynie konsekwencje proceduralne, ze sfery wewnątrzorganizacyjnej 
sądów. Nawet jednak takie zarządzenie – wbrew powoływanym na wstępie do 
niniejszego wywodu zapatrywaniom praktyków w przedmiocie zaskarżalności 
decyzji dotykających wyłącznie ww. sfery aktywności instytucji sądowych – jest 
zgodnie z literalnym wskazaniem art. 530 § 3 k.p.k. zaskarżalne zażaleniem. Za-
tem nawet uznając, że w kontekście złożenia wniosku o wyjaśnienia treści orze-
czenia przez podmiot nieuprawniony, upoważniony sędzia nie jest zobligowany 
do wydania decyzji (zarządzenia) w postępowaniu wykonawczym, a jedynie za-
rządzenia administracyjno-technicznego, brak jednoznacznych przesłanek dla 
odmówienia także tej ostatniej czynności zaskarżalności. 
68 Por.: uchwała całego składu Izby Karnej SN z dnia 9 października 2000 r., sygn. I KZP 37/00 oraz 
postanowienia SN z dnia 22 listopada 2006 r., sygn. V KZ 44/06, OSNwSK 2006/1/2239 i z dnia 
6 maja 2003 r., sygn. III KZ 13/03.
69 Por.: postanowienie SN z dnia 16 marca 2006 r., sygn. V KZ 10/06, OSNwSK 2006/1/599.
70 Sygn. III KZ 15/09, Lex nr 491172, „Prokuratura i Prawo” – wkładka 2009, nr 9, s. 13.
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Inne instytucje procesowe – w tym stosowane w postępowaniu 
przygotowawczym
Poszukując tła dla niniejszych analiz, warto cofnąć się także do wcześniej-

szych faz postępowania karnego – tj. postępowania przygotowawczego. Tu 
występuje m.in. instytucja opisana w art. 306 § 1 k.p.k. Pokrzywdzonemu lub 
instytucji zawiadamiającej o przestępstwie służy zażalenie na postanowienie 
o odmowie wszczęcia śledztwa. Jest to zatem stan zbliżony do warunkującego 
zastosowanie art. 13 k.k.w.: tam postępowanie nie zostało jeszcze wszczęte, tu 
postępowanie jurysdykcyjne zamknięto statuując prawomocnie stan sprawy na 
progu etapu wykonawczego. Oba wnioski (o wszczęcie postępowania karne-
go i wyjaśnienia) mogą być potencjalnie bezprzedmiotowe; natomiast zdolność 
procesowa wnioskodawców w postępowaniu przygotowawczym oceniana jest 
w sposób bardziej związany niż wskazany w art. 13 k.k.w., aczkolwiek również 
ocenny. Wokół omawianej instytucji – co szczególnie interesujące w kontekście 
art. 13 k.k.w. – doktryna wypracowała nawet pojęcie hipotetycznie pokrzywdzo-
nego, tj. tego, którego organ procesowy ujawnia i przynajmniej konkludentnie 
uznaje za pokrzywdzonego, co do którego istnieje domniemanie lub prawdo-
podobieństwo, że może lub mógłby być pokrzywdzonym w znaczeniu material-
noprawnym, gdyby przestępstwo rzeczywiście zostało popełnione71. Odnieść 
to należy także do treści art. 17 § 1 k.p.k., gdzie pośród przesłanek obiektyw-
nych, znajdują się także ocenne. Te ostatnie opierają się na wykładni ustawy, 
która może przecież różnić podmiot pozostający subiektywnie w przekonaniu 
o byciu ofiarą przestępstwa (art. 49 § 1 i nast. k.p.k.) i organy procesowe. Także 
jednak w tym przypadku ustawa przewiduje swoisty „wentyl bezpieczeństwa” 
w postaci odmowy prawa do złożenia zażalenia składającemu zawiadomienie 
o przestępstwie, który jest osobą fizyczną (nie dotyczy to zawiadamiającej insty-
tucji). Wystąpi jednak od tej zasady istotny wyjątek, dotyczący przestępstw ści-
ganych nie z urzędu, ale wyłącznie na wniosek uprawnionego podmiotu będą-
cego w praktyce również pokrzywdzonym. Jest to wyjątek adekwatny do tego, 
jaki na gruncie k.k.w. przewiduje art. 13 – odstępstwo od prowadzenia postępo-
wania wykonawczego we wszelkich jego emanacjach z urzędu. Wówczas to de 
facto subiektywne poczucie rzekomego pokrzywdzonego będzie się przekładało 
na nadanie mu ww. – choćby hipotetycznego – statusu procesowego i to on jako 
zawiadamiający, osoba fizyczna, będzie jednocześnie jedynie uprawnionym do 
zaskarżania postanowienia prokuratora. 

Innym przykładem nadania procesowej podmiotowości osobie, która nie 
występuje w głównym nurcie postępowania jest procedowanie w przedmiocie 
dowodów rzeczowych. W wypadku orzeczenia w przedmiocie dowodów rze-
czowych – uzupełniająco na podstawie art. 420 § 1 k.p.k. – uprawnienia do 

71 Tak: S. Wiewiórka, Kontrola instancyjna postanowień prokuratora o umorzeniu lub odmowie wszczęcia 
postępowania przygotowawczego, „Prokuratura i Prawo” 2002, nr 12; por. także: postanowienie SN z dnia 
16 kwietnia 2008 r., sygn. V KO 19/08, OSNwSK 2008/1/908.
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zaskarżenia takiego postanowienia przysługują nie tylko stronom (podmiotom 
obecnym już uprzednio w głównym nurcie postępowania), ale także osobom, 
których prawa zostały faktycznie naruszone (zatem tym, których orzeczenie 
bezpośrednio dotyczy, a pojawili się w postępowaniu dopiero w jego części 
„wpadkowej”)72. 

Skoro kardynalnym w kontekście niniejszych rozważań jest problem upraw-
nień osób nie będących stronami postępowania do skarżenia orzeczeń narusza-
jących ich prawa lub szkodzących ich interesom, warto na kanwie powyższych 
uwag wskazać, iż regulacje Kodeksu postępowania karnego wielokrotnie nie 
potwierdzają tego prawa expressis verbis. Jednakże SN wywiódł istnienie takiego 
prawa z analizy przepisów regulujących właśnie postępowanie przygotowawcze 
i odwoławcze. Jego zdaniem w kwestii uprawnień do składania zażaleń na po-
stanowienia inne niż zamykające drogę do wydania wyroku i co do środka za-
bezpieczającego – jeżeli ustawa poprzestaje na ogólnym dopuszczeniu zażalenia 
i nie określa podmiotów uprawnionych do zaskarżenia danej decyzji – zażalenie 
to powinno przysługiwać każdemu, czyich praw i interesów ta decyzja bezpo-
średnio dotyka73. Takie zapatrywanie SN zdecydowanie pozwala na otwarcie 
kwestii dopuszczalności recepcji mechanizmów z wcześniejszych stadiów po-
stępowania także do fazy wykonawczej i wskazuje progwarancyjny kierunek ich 
wykładni w oparciu o szczegółowe uregulowania, w obliczu sytuacji procesowo 
mniej lub bardziej podobnych do stanowiącej warunek wszczęcia trybu incy-
dentalnego z art. 13 § 1 k.k.w. – podczas gdy w tym ostatnim przypadku przepi-
sy milczą. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, w której mimo wszelkich wskazanych 
przesłanek, postępowanie incydentalne z art. 13 § 1 k.k.w. nie zostałoby uznane 
za postępowanie „w sprawie”. 

Decyzja w rozumieniu art. 7 k.k.w.
Bardzo ciekawym wątkiem w otoczeniu niniejszych rozważań może być 

także odniesienie do treści art. 6 § 2 i art. 7 k.k.w. Jest to dość oczywiste od-
wołanie w sytuacji, gdy za punkt odniesienia dla poszukiwania podmiotowości 
w postępowaniu wykonawczym „każdego, którego orzeczenie bezpośrednio 
dotyczy” przyjąć uprawnienia skazanego wyrażone w pierwszym z ww. prze-

72 Por.: uchwała SN z dnia 25 maja 1995 r., sygn. I KZP 14/95, OSNKW 1995, nr 7-8, poz. 45; oraz 
J. Grajewski, L.K. Paprzycki, S. Steinborn, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Tom I (art. 1-424). 
Zakamycze, 2006.
73 Por.: Z. Doda, Zażalenie w procesie karnym (1985, s. 114, 116, 118); oraz uchwała składu siedmiu sędziów 
SN z dnia 15 maja 1975 r. (sygn. VI KZP 9/75, OSNKW 1975, z. 7, poz. 86). Należy wszakże zaznaczyć, 
że stanowisko doktryny, a nawet samego SN nie było w omawianej kwestii całkowicie jednorodne (por. 
uchwała SN z dnia 12 maja 1972 r., sygn. VI KZP 4/72, OSNKW 1972, z. 7-8, poz. 117; uchwała SN 
z dnia 23 sierpnia 1973 r., sygn. VI KZP 21/73, OSNKW 1973, z. 11, poz. 135; a także: W. Daszkiewicz, 
Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego, Prawo karne procesowe – II półrocze 1974 r., „Państwo i Prawo” 1975, 
nr 12, s. 131; K. Marszał, Proces karny, Katowice 1992, s. 144), a Z. Gostyński w swojej glosie („Państwo 
i Prawo” 1996, nr 1, s. 87) zasadniczo sprzeciwia się rozszerzającej wykładni i przenoszeniu uprawnień 
podmiotów z postępowania przygotowawczego, na postępowanie jurysdykcyjne.
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pisów. Kontynuując ten wątek w oparciu o poczynione już konkluzje należy 
się zastanowić, czy może nie mógłby być płaszczyzną dla przyznania omawia-
nej „quasi-stronie” postulowanych gwarancji procesowych właśnie art. 7 k.k.w.? 
Treść tego przepisu jest bezpośrednią odpowiedzią na podniesione wyżej ocze-
kiwania czerpiące swoje źródło wprost z Konstytucji. Na tej bowiem podstawie 
podmiot postępowania uzyskuje prawo zaskarżania do sądu decyzji organów 
wykonujących orzeczenia, wśród których pojawia się m.in. prezes sądu i upo-
ważniony sędzia. Pojawiło się zatem w doktrynie m.in. pytanie, czy omawiane 
uprzednio zarządzenie o pozostawieniu ponownego wniosku bez rozpoznania 
jest decyzją, o której mowa w przepisie art. 7 k.k.w. oraz – konsekwentnie – czy 
służy na nie skarga (co można by kolejno odnieść także do negatywnego zała-
twienia wniosku w trybie art. 13 § 1 k.k.w. w wykonawczym „przedprocesie”). 
Omawiając to zagadnienie konieczne jest odwołanie się do poglądów Z. Hołdy 
i K. Postulskiego, którzy poddali je wnikliwej analizie74. Z wieloma z zapatry-
wań ww. komentatorów należy się zgodzić. Jest zatem oczywistym, że choćby 
przez sam fakt odrębnej regulacji jest to skarga innego rodzaju niż ta wymie-
niona w przepisie art. 6 § 2 k.k.w. Skarga ta jest niewątpliwie ważną instytucją, 
o dużym znaczeniu dla ochrony praw skazanego – a w omawianym kontekście, 
per analogiam uczestnika postępowania – i realizuje zasadę podmiotowego ich 
traktowania w toku czynności procesowych (co względem skazanego wyrażo-
no expressis verbis w art. 5 § 1 k.k.w.). Jest to w istocie instytucja podobna do 
skargi do sądu administracyjnego na decyzję administracyjną, jednak przepisy 
k.k.w. nie pozwalają na choćby odpowiednie stosowanie tu przepisów o postę-
powaniu przed sądami administracyjnymi, natomiast można ww. skargę zaliczyć 
do unormowanych w procedurze karnej środków zaskarżenia75. Wobec tego 
w kwestiach nieuregulowanych w k.k.w. stosuje się jak zwykle odpowiednio 
przepisy k.p.k., szczególnie dotyczące postępowania odwoławczego. Przez „de-
cyzję” w ujęciu art. 7 k.k.w. należy rozumieć, zgodnie z utrwalonymi poglądami 
doktryny prawa administracyjnego (której dorobku nie sposób tu pominąć), 
każdy akt prawny o charakterze indywidualnym i konkretnym, wydany przez 
kompetentny organ administrujący w wyniku zastosowania normy prawa mate-
rialnego. Akt ten dotyczyć ma ustalonego stanu faktycznego i powstać w trybie 
i formie uregulowanej prawem procesowym. Ma także zostać zakomunikowany 
stronie w celu wywołania skutku prawnego w sferze stosunku materialnopraw-
nego (decyzja rozstrzygająca sprawę co do jej istoty w całości lub w części) bądź 
w sferze stosunku procesowego (decyzja w inny sposób kończąca sprawę w da-
nej instancji)76. Recepcja tej formuły na grunt postępowania wykonawczego jest 
o tyle zasadna, że dorobek doktrynalny i orzeczniczy stricte karnistyczny jest tu 
74 Por. Z. Hołda, K. Postulski, Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, LEX/Arche, 2008.
75 Por.: J. Śpiewak, Środki odwoławcze według Kodeksu karnego wykonawczego z 1997 r., „Przegląd 
Więziennictwa Polskiego” 1998, nr 19, s. 3 i n.; Z. Świda, System skarg i odwołań według k.k.w. z 1997 r., 
[w:] A. Gaberle, S. Waltoś (red.), Środki zaskarżenia w procesie karnym, Kraków 2000, s. 57 i n.
76 Tak: B. Adamiak, Wadliwość decyzji administracyjnej, Wrocław 1986, s. 22-23.
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marginalny. Ponieważ przepisy k.k.w. terminologicznie bywają niekonsekwen-
tne i operują szerokim wachlarzem zwrotów określających przejawy aktywno-
ści procesowej i faktycznej organów postępowania wykonawczego, w praktyce 
konieczne jest każdorazowe badanie czy dany akt posiada ww. znamiona oraz 
czy jest oparty na przepisach k.k.w. Użycie takiej czy innej nazwy nie ma prze-
sądzającego znaczenia dla określenia jego charakteru prawnego, jeżeli jest to 
akt rozstrzygający merytorycznie indywidualną sprawę należącą do właściwości 
danego organu państwa77. 

Opierając się na poczynionych uprzednio konkluzjach, należy stwier-
dzić, że gdy uznać postępowanie w trybie art. 13 § 1 k.k.w. za postępowanie 
„w sprawie”, a osobę „której orzeczenie bezpośrednio dotyczy” za jego stronę 
(quasi-stronę), to akt odmawiający przeprowadzenia postępowania w zakresie 
złożonego wniosku z pewnością zamyka drogę do uzyskania rozstrzygnięcia 
w zakresie praw wnioskodawcy, a całość znajduje oparcie w przepisach k.k.w. 
Wyżej wymienione, minimalne wymogi są tu zatem spełnione. Z powyższe-
go przedmiotowego zakresu sprawy w jakiej skarga przysługuje – w zakresie 
praw podmiotowych jednostki – wynika również wąskie wskazanie uprawnio-
nego do jej wniesienia – wyłącznie skazany (lub na zasadach ogólnych jego 
obrońca), nie zaś prokurator, czy sąd działający z urzędu. Takie zawężenie sta-
nowi zatem kolejny element upodabniający omawianą skargę do całego, ściśle 
wnioskowego trybu z art. 13 § 1 k.k.w. Podobieństw takich jest jednak jeszcze 
więcej. Zgodzić się należy z K. Postulskim, że – również w świetle postulowa-
nych mechanizmów gwarancyjnych – zastosowane w art. 7 § 1 k.k.w. pojęcie 
„niezgodności z prawem” decyzji organu postępowania wykonawczego należy 
rozumieć szeroko – jako dotyczące znajdujących bezpośrednie zastosowanie 
przepisów Konstytucji, ustaw, przepisów rangi podstawowej, zarówno prawa 
materialnego, jak też procesowego (tu: prawo do uzyskania rozstrzygnięcia sądu 
w zakresie praw wnioskodawcy)78. W kontekście przedstawionych wywodów 
i konieczności poruszania się na gruncie k.k.w. należy dojść do wniosku, że do 
grupy „decyzji” mogących należeć do zaskarżalnych w trybie przepisu art. 7 
k.k.w. zaliczają się zarządzenia prezesa sądu lub upoważnionego sędziego oraz 
sędziego penitencjarnego, o ile ich podstawą są przepisy k.k.w.79. Również inne 
zasady k.k.w. i odpowiednio k.p.k. znajdują w omawianym trybie skargi zasto-

77 Tak: wyrok SN z dnia 18 października 1985 r., sygn. II CR 320/85, OSNCP 1986, nr 10, poz. 158.
78 Pamiętając o możliwości zaskarżenia jedynie rozstrzygnięć statuujących gravamen.
79 Rozróżnienie to jest o tyle konieczne, że kontrolę działalności administracji publicznej 
podejmowanej w oparciu o przepisy materialnego prawa administracyjnego (także zamieszczone 
poza ustawami stricte administratywistycznymi) sprawują co do zasady sądy administracyjne, stosując 
wówczas środki przewidziane w k.p.a – por.: art. 3 § 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo 
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270, z późn. zm.: zaskarżeniu 
do sądu administracyjnego podlegają nie tylko decyzje administracyjne, ale także postanowienia 
wydane w postępowaniu administracyjnym i w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, 
o ile służy na nie zażalenie, a także inne akty i czynności z zakresu administracji publicznej, oraz 
bezczynność organów.
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sowanie: skarżący powinien wskazać zaskarżone rozstrzygnięcie lub ustalenie, 
a także podać, czego się domaga (art. 427 § 1 k.p.k. w zw. z art. 1 § 2 k.k.w.); 
organ, który wydał zaskarżoną decyzję ma możliwość autokontroli (skarga jest 
środkiem zaskarżenia względnie dewolutywnym – przychylenie się do skargi 
oznacza uwzględnienie jej w całości – art. 20 § 2 k.k.w.); skargi rozpoznaje sąd 
właściwy zgodnie z art. 3 k.k.w. (przy czym oczywiste jest, że jeżeli zarządze-
nie wydał prezes sądu, skargę rozpozna sąd nadrzędny – art. 466 § 2 k.p.k. – 
natomiast w przypadku zarządzenia upoważnionego sędziego, sąd w składzie 
uwzględniającym wyłączenie tego sędziego). Zgodnie z zasadami ogólnymi 
należałoby także uznać, że organ skarżony może odmówić przyjęcia skargi, je-
żeli ta została wniesiona po terminie lub przez osobę nieuprawnioną albo jest 
niedopuszczalna z mocy ustawy (a więc że przepis art. 429 k.p.k. znajduje tu 
odpowiednie zastosowanie, zgodnie z art. 1 § 2 k.k.w.). W takim jednak przy-
padku komentatorzy konsekwentnie uznają odmowę przyjęcia skargi za kolejną 
decyzję, na którą ponownie służy skarga w trybie przepisu art. 7 k.k.w. – jako 
na decyzję kończącą postępowanie „w sprawie” – co nakręcając spiralę skarg, 
tworzy pokusę przeciągania postępowania i pole dla pieniactwa i nie wydaje 
się funkcjonalne. Ww. autorzy proponują zatem inny jeszcze, zasługujący na 
uwagę kierunek rozstrzygnięcia – co jest zbieżne z prowadzonymi poszukiwa-
niami właściwego trybu postępowania w kontekście art. 13 § 1 k.k.w. Jeżeli 
skarga została wniesiona po terminie lub przez osobę nieuprawnioną albo jest 
niedopuszczalna z mocy ustawy, sąd nie pozostawi jej bez rozpoznania (jak 
ma to miejsce zgodnie z art. 430 k.p.k.), lecz rozpatrzy dając prymat procedu-
rze względniejszej dla uprawnionego – postępowanie w trybie art. 430 k.p.k. 
jest zdecydowanie mniej korzystne niż przewidziane w art. 7 § 5 k.k.w. (gdzie 
sprawa jest ponownie roztrząsana merytorycznie w zakresie oceny dopuszczal-
ności wniosku i zdolności procesowej wnioskodawcy). Po rozpoznaniu skargi 
sąd orzeka o utrzymaniu w mocy, uchyleniu albo zmianie zaskarżonej decyzji 
w całości lub w części (art. 437 § 1 k.p.k. w zw. z art. 1 § 2 k.k.w.). Decyzja 
ulega uchyleniu lub zmianie w razie stwierdzenia niezgodności z prawem, czy-
li obrazy przepisów prawa materialnego lub obrazy przepisów postępowania 
mogących mieć wpływ na treść decyzji (art. 438 pkt 1 i 2 k.p.k. w zw. z art. 1 
§ 2 k.k.w.). Na to postanowienie sądu zgodnie z literalnym brzmieniem ustawy 
nie służy już zażalenie – co tym samym po przeprowadzeniu postępowania 
zapewniającego podstawowe mechanizmy gwarancyjne, ucina dalsze dywaga-
cje i polemiki stron z sądem. K. Postulski proponuje także – spełniający po-
stulaty podniesione uprzednio w kontekście art. 13 k.k.w. – oparty na ocenie 
natury danej sprawy tryb określenia przesłanek kwalifikacji „decyzji” objętych 
omawianą skargą. I tak jeżeli konsekwencją rozpoznania wniosku, skargi czy 
prośby ma być wydanie decyzji w rozumieniu art. 7 k.k.w. lub postanowienia, 
wówczas zarządzenie o pozostawieniu ich bez rozpoznania należy uznać także 
za taką decyzję. W przeciwnym przypadku zarządzenie taką decyzją nie jest – 
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np. zarządzenia prezesa czy sędziego wydawane w ramach postępowania przed 
sądem, skoro ich podstawą są przepisy k.p.k., a nie k.k.w. (do ich zaskarżania 
stosuje się zatem odpowiednio przepisy k.p.k., szczególnie z art. 425 i nast.)80. 
Analizowane sumarycznie konkluzje ww. zapatrywań wskazują – co jest jak naj-
bardziej zasadne – że cytowani przedstawiciele doktryny podzielają zaprezento-
wane powyżej (jakkolwiek w innym nieco ujęciu) twierdzenia, iż osobie stającej 
wobec sądu w postępowaniu wykonawczym przysługiwać powinny mechani-
zmy ochrony jej praw, zarówno w kontekście czynności ściśle procesowych, 
jak i innych (administracyjno-technicznych, faktycznych). Jak się zatem wydaje, 
ewentualne pozostawienie bez rozpoznania (w drodze zarządzenia administra-
cyjno-technicznego) wniosku złożonego w trybie art. 13 § 1 k.k.w. – nawet 
pochodzącego od osoby uznanej za nieuprawnioną – spełnia wszelkie wymogi 
zastosowania w drodze analogii ww. procedury z art. 7 k.k.w., a wówczas skargę 
wnioskodawcy rozpoznawałby sąd dokonując kontroli zasadności przyjętych 
uprzednio przesłanek odmowy uznania wnioskodawcy za „quasi-stronę” w po-
stępowaniu incydentalnym81.

Wskazania dla praktyki sądowej

Poszukiwania odpowiedniej formuły postępowania z wnioskiem podmio-
tu, co do którego zdolności procesowej w omawianym postępowaniu z art. 
13 § 1 k.k.w. organ sądowy powziął wątpliwości doprowadziły zatem do kilku 
interesujących konkluzji, których jednak wyłuszczenie warto poprzedzić uwa-
gami wprowadzającymi. Otóż właśnie w trybie postępowania z wnioskiem, 
który – czy to z przyczyn formalnych, czy kolejno merytorycznych – ma zo-
stać załatwiony negatywnie, a stanowiącym inicjatywę procesową w kierunku 
procedury uregulowanej prawnie w sposób nader lakoniczny, znajduje potwier-
dzenie kunszt procesowy organów orzeczniczych, które mają to postępowa-
nie przeprowadzić. Wydanie orzeczenia pozytywnego wydaje się być o wiele 
prostsze. Nie ma przy tym znaczenia, że chodzi tu o tryb stosowany spora-

80 Inaczej mówiąc, jeżeli Kodeks karny wykonawczy przewiduje zaskarżalność (skargą lub zażaleniem) 
decyzji (zarządzenia, postanowienia), o której wydanie wnosił skazany, to zaskarżeniu w trybie art. 
7 § 1 podlega też zarządzenie o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania. W tym kontekście miałby 
zatem rację Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, stwierdzając, iż na zarządzenie wydane w oparciu o przepis 
art. 6 § 3 zażalenie nie przysługuje (postanowienie SA we Wrocławiu z dnia 16 lutego 2004 r., sygn. II 
AKz 964/03, OSA 2004, z. 9, poz. 71).
81 Należy jedynie – w kontekście wydawanego w tych warunkach końcowego postanowienia – 
wykluczyć (dopuszczaną przez Z. Hołdę i K. Postulskiego) możliwość jego zmiany przez sąd w trybie 
art. 24 § 1 k.k.w. Byłoby to nielogiczne skoro uprzednio uznano, iż cały tryb ma charakter ściśle 
skargowy, podmiotowo zindywidualizowany, przypisany stronie (zgodnie z art. 6 k.k.w. wyłącznie 
składającemu wniosek skazanemu). Z resztą art. 24 k.k.w. dotyczy generalnie zawartości materialnej 
wydawanych orzeczeń, na której określenie mogą wpływać poszczególne faktyczne i formalne czynniki 
zewnętrzne, podczas gdy omawiana skarga ma w tych warunkach znaczenie kontrolno-gwarancyjne 
i wyłącznie procesowe – w razie jej uwzględnienia uprzednio pozostawiony bez rozpoznania wniosek 
jest dopuszczany do rozpoznania.
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dycznie, i posiadający poprzez ograniczenie jego skutków materialnych, dość 
marginalne znaczenie dla głównego nurtu postępowania wykonawczego. Gdy 
bowiem w treści orzeczenia pojawia się element rodzący wątpliwości na gruncie 
jego wykonania, zazwyczaj jest to element w tym kontekście istotny, znajdujący 
jednak w jakimś stopniu, choćby pośrednio, przełożenie na sferę praw podmio-
tów indywidualnych. Zatem organ, do którego taki wniosek trafia, ma niełatwe 
zadanie znalezienia złotego środka pomiędzy nakazami ekonomiki procesowej, 
a zasadami gwarancyjnymi (właśnie przy decyzjach negatywnych znajdującymi 
najpełniejsze zastosowanie). Jednocześnie jednak świadomość ich praw i wyni-
kających ze stosowanej procedury konsekwencji procesowych występująca po 
stronie zainteresowanych – czyli potencjalnych stron omawianego trybu incy-
dentalnego („każdego, kogo orzeczenie bezpośrednio dotyczy”) – stanowi zna-
czący czynnik kontroli: zarówno zewnętrznej, wobec prowadzących czynności 
w zakresie wniosku sądów, jak i autokontroli ewentualnych wnioskodawców, 
którzy tym samym ograniczają formułowanie wniosków bezzasadnych. 

Warto także podkreślić, że procedura karna nie zna kategorycznego wyklu-
czenia spod zaskarżalności w zasadzie żadnego z typów decyzji organów pro-
cesowych – czy to orzeczeń, czy zarządzeń, a nawet innych czynności mających 
charakter faktyczny i techniczny. Decydujący jest tu, i zawsze powinien być, ich 
kontekst i wpływ na prawa podmiotowe – także procesowe – stron, czy po-
tencjalnych stron postępowania. Każdy z tych mechanizmów można działając 
pogwarancyjnie rozszerzyć w drodze analogii na inne jeszcze niż przewidziane 
wprost w ustawie stany procesowe – jeżeli nie szkodzi to innym uczestnikom 
postępowania. Analogia taka powinna jednak prowadzić do rozwiązań funkcjo-
nalnych, zatem możliwie prostych do stosowania i prowadzących do nieuzasad-
nionego istotnymi przesłankami przedłużania postępowania.

Odnosząc się już wprost do procedury jaka jawi się – pomimo wszystkich 
wyżej przedstawionych, niekiedy nader zasadniczych rozbieżności – jako właś-
ciwa dla wstępnego badania wniosku pochodzącego w mniemaniu sądu od pod-
miotu nieposiadającego na gruncie art. 13 k.k.w. zdolności procesowej, należy 
podkreślić, że spośród dostępnych mechanizmów możliwych do analogicznego 
stosowania najbardziej użyteczne wydają się być te współgrające z następujący-
mi cechami omawianej instytucji:
	postępowanie w trybie art. 13 k.k.w. jest postępowaniem incydental-

nym posiadającym odrębny przedmiot rozstrzygnięcia, postępowaniem 
„w sprawie”, zatem z mocy ustawy dwuinstancyjnym i zasługującym na 
możliwie pełne stosowanie do jego uczestników instytucji gwarancyj-
nych,

	jest postępowaniem ściśle wnioskowym, wykazujących duże powino-
wactwo do zasad rządzących postępowaniem karnym regulowanych 
w k.p.k., co czyni nie tylko dopuszczalnym, ale wręcz nakazuje odpo-
wiednie stosowanie do niego przepisów procedury karnej, szczególnie 
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że regulacje samego k.k.w. wydają się w omawianej sytuacji dużo mniej 
adekwatne,

	jest to tryb – niekiedy jedyny – umożliwiający zaistnienie na gruncie po-
stępowania wykonawczego podmiotów nieobecnych w całym postępo-
waniu karnym i obronę ich interesów,

	znaczące różnice pomiędzy omawianym trybem a innymi w ramach nur-
tu postępowania wykonawczego uzasadniają zastosowanie do niego – już 
na etapie rozpoznawczym, gdyby dopiero tu ujawniono braki podmioto-
wości procesowej wnioskodawcy – wprost instytucji opisanych w przepi-
sach art. 15 k.k.w. (zasadne jest zatem przyjęcie istnienia w danej sprawie 
karnej „postępowań wykonawczych”).

Idąc po linii przedstawionych założeń, wskazać należy, że ocena wniosku 
o wyjaśnienie wątpliwości odbywać się powinna na poziomie procesowego za-
rządzenia uprawnionego sędziego (nie zarządzenia administracyjno-technicz-
nego). Organ orzeczniczy ma ponadto obowiązek podjąć z urzędu starania 
o doprecyzowanie wniosku w kierunku rozwiania wszelkich tkwiących w nim 
nieścisłości, w szczególności takich, które mogłyby go doprowadzić do błędnej 
oceny wniosku jako pochodzącego od podmiotu nieuprawnionego lub doty-
czącego trybu innego niż ten z art. 13 k.k.w. Zatem pierwszą czynnością jest 
w tym przypadku odpowiednie zastosowanie art. 120 § 1 k.p.k. (z pominięciem 
wszak § 2 zdanie 2). W przypadku wykazania zdolności procesowej wniosko-
dawcy, podlega on rozpoznaniu merytorycznemu w zakresie zasadności ujaw-
nionych wątpliwości. Wobec nieuzupełnienia wniosku, a także gdy do takiego 
uzupełnienia nie wzywano, oczywiste wydaje się odpowiednie posłużenie się 
możliwie najprostszą, a zarazem spełniającą oczekiwania gwarancyjne instytu-
cją, którą jest odpowiednio stosowany w postępowaniu wykonawczym art. 459 
§ 1 i 3 k.p.k. w zw. z art. 466 k.p.k.– zarządzenie uprawnionego sędziego zamy-
kające drogę do uzyskania orzeczenia „w sprawie” w przedmiocie ujawnionych 
wątpliwości winno być zaskarżalne. O takim wyborze dokonanym pomiędzy 
art. 459 k.p.k. a § 2 art. 120 k.p.k. zadecydować powinna ocena ich względności 
dla wnioskodawcy. Wyżej wymieniona konstrukcja z udziałem art. 459 k.p.k. 
daje dużo szersze gwarancje, a zatem spełnia wymogi stosowania analogii i za-
łożenia wynikające z Konstytucji. Rozpoznanie zażalenia zamyka tok weryfika-
cji, nie rodząc jednocześnie ryzyka przeciągania procedury w nieskończoność. 
Zakwalifikowanie wniosku do fazy rozpoznawczej nie oznacza bynajmniej, że 
spełnia on wszelkie wymogi dla orzeczenia w przedmiocie wyrażonych nim 
wątpliwości, skoro potencjalnie mogą one wykraczać poza ramy art. 13 k.k.w. 
lub mieć charakter jedynie pozorny. Także jednak w tym zakresie rozstrzygnię-
cie – tym razem już sądu, stosownie do ogólnych regulacji k.k.w. – powinno 
spełniać wymogi gwarancyjne. Patrząc od tej strony nie ma zatem znaczenia, 
czy sąd orzeknie w oparciu o art. 13 § 1 a contrario w zw. z § 3 k.k.w., czy w opar-
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ciu o art. 15 § 1 k.k.w. Natomiast istotna różnica tkwi po stronie materialnej. 
Wobec braku przesłanek rozpoznania wniosku, gdy okaże się on bezprzedmio-
towy, postępowanie powinno zostać umorzone. Jego „odwrotne” prowadzenie 
wydaje się być trybem mniej słusznym, polegającym na tworzeniu nowej jakości 
procesowej, która dubluje gotowy już, przewidziany w przepisach mechanizm. 
W pozostałym zakresie postępowanie toczyłoby się zgodnie ze wskazaniami 
k.k.w. Postanowienie o umorzeniu podlega zaskarżeniu, a to z kolei ocenie 
wstępnej sądu, który orzeczenie wydał oraz sądu wyższej instancji (art. 20 § 2 
k.k.w.) – może zostać uchylone w trybie autokontroli, utrzymane w mocy przez 
sąd odwoławczy lub także przez niego uchylone. Jeżeli natomiast żadna z ww. 
przesłanek negatywnych się nie potwierdzi, sąd ostatecznie udzieli wyjaśnień 
zgodnie z art. 13 k.k.w. Jako wymagające szczególnej, „kombinacyjnej” metody 
wykładni i tym samym nieuzasadnione należy natomiast potraktować wszel-
kie zamysły bazujące na radykalnym skracaniu ww. procedury poprzez łączenie 
etapów formalnego i merytorycznego rozpoznania wpływających wniosków 
o wyjaśnienia. Takie zaburzanie utartych zasad ich rozdzielania, nie znajduje 
(w przeciwieństwie do wskazanej koncepcji) żadnego – poza ściśle utylitarnym 
– uzasadnienia. 



Anna Jaworska-Wieloch

PRZESŁANKI FORMALNE WARUNKOWEGO
PRZEDTERMINOWEGO ZWOLNIENIA NA
GRUNCIE ART. 155 K.K.W.

Przesłanki formalne i merytoryczne niezbędne do podjęcia pozytywnej de-
cyzji w przedmiocie warunkowego przedterminowego zwolnienia co do zasady 
określa Kodeks karny. Szczególną podstawą określającą formalne przesłanki 
do udzielenia warunkowego zwolnienia jest art. 155 k.k.w., zgodnie z którym 
sąd penitencjarny może warunkowo zwolnić skazanego z odbycia reszty kary 
na zasadach określonych w art. 77 Kodeksu karnego (bez ograniczeń wynikają-
cych z art. 78 i 79 k.k.), jeżeli przerwa w wykonaniu kary pozbawienia wolności 
trwała co najmniej jeden rok, skazany odbył co najmniej 6 miesięcy kary, zaś 
orzeczona kara lub suma kar pozbawienia wolności nie przekracza 3 lat. 

Powyższa norma prawna, znosząca konieczność odbycia określonego ułam-
ka kary pozbawienia wolności, motywowana jest chęcią racjonalizacji polityki 
kryminalnej w ten sposób, aby skazany, który przebywając przez dłuższy okres 
na wolności przestrzegał porządku prawnego, nie musiał powracać do zakła-
du karnego po upływie udzielonej mu przerwy. Niewymaganie od takiej grupy 
skazanych odbycia ustawowo oznaczonej części kary wydaje się tym trafniejsze, 
że formułowanie prognozy kryminologiczno-społecznej względem osób prze-
bywających na wolności jest znacznie łatwiejsze niż wobec osadzonych w za-
kładzie karnym, których zachowanie w warunkach wolnościowych jest często 
trudne do przewidzenia. Dlatego też idea leżąca u podstaw powyższego przepi-
su jest jak najbardziej godna pochwały. Jednakże problemy interpretacyjne po-
wstające na jego gruncie są niezwykle mnogie, co jest tym bardziej niepokojące, 
że przepisy określające wymogi formalne możliwości zastosowania konkretnej 
instytucji powinny być jasno i precyzyjnie sformułowane. 

Ustawodawca w powoływanym przepisie ustanowił wymóg korzystania 
z przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności. Sąd Najwyższy1, w oparciu 
o wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich wskazał, iż pojęcie to jest odmiennie 
rozumiane w judykaturze, a konkretnie jako:

a) każdy czasowy pobyt na wolności, który nie jest efektem bezprawnych dzia-
łań, jeżeli bowiem zaliczono na poczet orzeczonej kary okres tymczasowego aresz-
1 Uchwała SN z dnia 30 października 2008 r., sygn. akt I KZP 22/08, OSNKW 2008, nr 11, poz. 89, s. 25 i n.
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towania, to okres ten uznaje się za odbycie określonej części kary i nie jest istotne, 
że skazany nie przystąpił do odbywania kary w rozumieniu art. 11 § 1 i 4 k.k.w.,

b)  korzystanie z przerwy w odbywaniu kary udzielonej w oparciu o art. 153 
k.k.w. bądź w oparciu o art. 15 k.k.w. (zawieszenie postępowania wykonawczego),

c) przerwa udzielona w trybie art. 153 k.k.w. (przez cały okres przerwy).

Pierwsze z możliwych rozwiązań interpretacyjnych odwołuje się do potocz-
nego rozumienia pojęcia „przerwy” – upraszczając można stwierdzić, że z prze-
rwą mamy do czynienia wtedy, gdy kara nie jest wykonywana.  Zaprezentowany 
powyżej pogląd, dopuszczający rozumienie przerwy w wykonaniu kary jako 
każdy czasowy pobyt na wolności, który nie jest efektem bezprawnych dzia-
łań, znalazł swoje odbicie w judykaturze2. Powyższa interpretacja budzi wiele 
zastrzeżeń. Skoro bowiem przyjąć należy, że przerwą w odbywaniu kary jest jej 
niewykonywanie, to nie bardzo wiadomo skąd bierze się wyrzucenie poza ten 
nawias działań bezprawnych – w ustawie brak jest jakiegokolwiek oparcia, które 
pozwalałoby na taką interpretację. Sądy również w żaden sposób nie argumen-
tują dokonanego rozróżnienia, opierając je zapewne na zasadzie słuszności, co 
mogłoby spotkać się z zarzutem niedookreślości ustawy karnej. 

Wobec powyższego przyjęcie potocznego rozumienia przerwy prowadzi-
łoby do konieczności przyjęcia spełnienia wymogów formalnych stawianych 
przez art. 155 k.k.w. w stosunku do skazanych, co do których kara nie jest 
wykonywana przynajmniej przez rok również z powodu bezprawnego pobytu 
na wolności. To z kolei jest nieakceptowalne nie tylko z uwagi na ogólne zasady 
prawa, w tym demokratycznego państwa prawnego, ale również z powodu idei, 
która legła u podstaw ustanowienia przedmiotowego przepisu – skazany nie 
tylko nie przestrzegałby porządku prawnego, co nie pozwalałoby na sformu-
łowanie względem niego pozytywnej prognozy kryminologiczno-społecznej, 
ale też nie zachodziłyby jakiekolwiek względy humanitarne przemawiające za 
celowością rezygnacji z wymogu odbycia ustawowo określonego ułamka kary, 
szczególnie że wykonanie w takich przypadku kary jest jak najbardziej celowe. 
Nadto, jak słusznie podniósł Sąd Najwyższy, interpretacja ta wydaje się nielo-
giczna – przecież przerwać można jedynie to, co realnie trwa3. Jeżeli zaś kara 
nie została nawet wprowadzona do wykonania bądź skazany nie rozpoczął jej 
odbywania, trudno stwierdzić, co należałoby przerywać.

Drugie z możliwych rozwiązań interpretacyjnych, również obecne w judy-
katurze4, opiera się na założeniu, że skazany musi rozpocząć wykonywanie kary. 

2 Postanowienie SA w Krakowie z dnia 27 czerwca 2002 r., sygn. akt II AKz 208/02, Lex nr 56955; 
postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 6 lipca 2004 r., sygn. akt II AKzw 370/04, 
„Prokuratura i Prawo” – wkładka 2005, nr 4, poz. 33 s. 18; postanowienie Sądu Apelacyjnego w Ka-
towicach z dnia 14 marca 2007 r., sygn. akt II AKzw 1139/06, KZS 2007, nr 7-8, poz. 133, s. 78-79.
3 Zob. uchwała SN z dnia 30 października 2008 r., sygn. akt I KZP 22/08, OSNKW 2008, nr 11, 
poz. 89, s. 30.
4 Uchwała SN z dnia 19 kwietnia 2000 r., sygn. akt I KZP 8/00, OSNKW 2000, nr 5-6, poz. 43, 
s. 24 i n.; postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 10 czerwca 2005 r., sygn. akt II AKzw 
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Proces ten może zostać przerwany bądź wskutek udzielenia przerwy w odby-
waniu kary w rozumieniu art. 153 k.k.w., bądź w oparciu o zawieszenie po-
stępowania wykonawczego w trybie art. 15 k.k.w., jeżeli podstawę zawieszenia 
stanowi przesłanka tożsama z podstawą do udzielenia przerwy w odbywaniu 
kary. Pogląd ten, przyjęty przez Sąd Najwyższy, opiera się na założeniu, że za-
wieszenie postępowania wykonawczego jest decyzją o dalej idących skutkach 
procesowych, zaś wymóg odbycia 6 miesięcy kary oznacza konieczność rozpo-
częcia wykonywania kary, co prowadzi do utożsamienia stadiów postępowania, 
w których mogłyby zapadać decyzje o udzieleniu przerwy w wykonaniu kary 
bądź zawieszeniu postępowania wykonawczego, istotne z punktu widzenia 
art. 155 k.k.w.5

Powyższa teza spotkała się w doktrynie w krytyką – stanowisku temu zarzu-
cono, że w art. 155 k.k.w. mowa jest o przerwie w znaczeniu prawnym, szczegól-
nie że jedynie przesłanki obligatoryjnej przerwy w odbywaniu kary pokrywają 
się w ograniczonym stopniu z warunkami zawieszenia postępowania wykonaw-
czego, zaś skoro art. 155 znajduje się z rozdziale zatytułowanym „Odroczenie 
i przerwa wykonania kary pozbawienia wolności” to fakt ten oznacza, iż przepis 
ten dotyczy jedynie przerwy w rozumieniu art. 153 k.k.w6.

Wreszcie trzecia z koncepcji przyjmuje, że przerwą w odbywaniu kary może 
być jedynie przerwa udzielona w trybie art. 153 k.k.w., i to przez roczny okres 
niezbędny do spełnienia warunków formalnych z art. 155 k.k.w. Pogląd ten, 
pojawiający się w doktrynie i sporadycznie w orzecznictwie7, jest jednak dla 
mnie trudny do zaakceptowania. Nietrudno jest wyobrazić sobie skazanego, 
który ciężko zachorował, zaś rokowania lekarskie jednoznacznie wskazują, że 
proces chorobowy będzie długotrwały. Człowiek ten, chcąc uniknąć koniecz-
ności regularnego występowania do sądu penitencjarnego o przerwy w karze, 
zwraca się do sądu o zawieszenie postępowania wykonawczego. Jeżeli niewy-
konywanie kary trwałoby co najmniej rok, trudno jest przyjąć niespełnienie 
wymogów formalnych określonych  w art. 155 k.k.w. Nie traktowałabym takiej 
wykładni jako rozszerzającej – choć art. 155 k.k.w. jest niewątpliwie szczególną 
podstawą określającą formalne wymogi udzielenia warunkowego przedtermi-
nowego zwolnienia, to jednak owa wyjątkowość wynika z faktu długotrwałego 
sprawdzenia zachowania skazanego w warunkach wolnościowych, co pozwala 
na rezygnację z konieczności odbycia ustawowo określonej części kary. Pod-

363/05, KZS 2005, nr 6, poz. 53, s. 30; uchwała SN z dnia 30 października 2008 r., sygn. akt I KZP 
22/08, OSNKW 2008, nr 11, poz. 89, s. 25 i n.
5 Zob. uchwała SN z dnia 30 października 2008 r., sygn. akt I KZP 22/08, OSNKW 2008, nr 11, 
poz. 89, s. 30.
6 Zob. J. Lachowski, Warunkowe zwolnienie z reszty kary pozbawienia wolności, Warszawa 2010, s. 271-272; 
S. Lelental, Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, Warszawa 2010, s. 616.
7 G. Wiciński, Glosa do uchwały SN z 14.4.2000 r., I KZP 8/00, „Prokuratura i Prawo” 2001, nr 1, 
s. 75 i n.; postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 4 kwietnia 2001 r., sygn. akt II AKz 
204/01, OSA 2001, nr 7-8, poz. 48, s. 40 i n.; S. Lelental, Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, Warszawa 
2010, s. 616.
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stawa prawna pobytu na wolności jest niewątpliwie istotna, ale jeśli skazany 
korzysta z dalej idącej w skutkach legalizacji jego pobytu na wolności, jednak 
z tych samych przyczyn, które mogłyby być podstawą udzielenia przerwy w od-
bywaniu kary pozbawienia wolności w rozumieniu art. 153 k.k.w., zgodnie z za-
sadą a maiori ad minus, zawieszenie postępowania wykonawczego powinno być 
uznawane jako przerwa w odbywaniu kary w rozumieniu art. 155 k.k.w.

Powyższa teza znajduje swe uzasadnienie w wykładni funkcjonalnej – skoro 
u podstaw wprowadzenia do porządku prawnego art. 155 k.k.w. legł fakt, iż nie 
byłoby humanitarne wymaganie wobec osób znajdujących się w trudnej sytuacji 
zdrowotnej, rodzinnej lub osobistej i przestrzegających przez okres roku prawa 
i rygorów udzielonej im przerwy, powrotu do zakładu karnego, gdy w takim 
wypadku wykonywanie kary pozbawienia wolności jest już bezcelowe8, trudno 
jest przyjąć, iż teza ta nie jest spełniona w przypadku osoby, która korzystała 
z zawieszenia postępowania wykonawczego. Wprawdzie rzeczywiście jedynie 
przesłanki obligatoryjnej przerwy w odbywaniu kary pokrywają się, i to w ogra-
niczonym stopniu, z warunkami zawieszenia postępowania wykonawczego, 
jednak judykatura słusznie wskazuje, iż art. 155 k.k.w. może mieć zastosowa-
nie jedynie w przypadkach zawieszenia postępowania wykonawczego z powo-
du choroby psychicznej albo innej ciężkiej choroby, a więc z tych powodów, 
które stanowią podstawę do obligatoryjnego udzielenia przerwy w wykonaniu 
kary9. Powyższe nie pozwala utożsamiać przerwy w rozumieniu art. 155 k.k.w. 
z przerwaniem wykonania kary opisanym w art. 568 k.p.k., jako że w tym dru-
gim przypadku podstawy odstąpienia od zasady ciągłego odbywania kary są 
odmienne (są to szczególnie ważne powody przemawiające za ułaskawieniem, 
zwłaszcza gdy uzasadnia to krótki okres pozostałej do odbycia kary). Wydaje 
się jednak, iż w przypadku pokrycia się tych powodów z obligatoryjną podstawą 
udzielenia przerwy (gdyby szczególnie ważne powody przemawiające za ułaska-
wieniem przybrały postać choroby psychicznej lub innej ciężkiej choroby unie-
możliwiającej wykonywanie tej kary), nie byłoby podstaw do nieuznania takiej 
przerwy w odbywaniu kary za przerwę w rozumieniu art. 155 k.k.w.

Wątpliwości interpretacyjne na gruncie art. 155 k.k.w. mogą powstać także 
w przypadku, w którym skazany kilkukrotnie korzystał z przerw w odbywaniu 
kary, których suma wynosi co najmniej rok, jednak żadna z przerw osobno nie 
osiągnęła tego wymiaru. Za przekonywujące uznać należy argumenty podno-
szące, że skoro ustawodawca użył pojęcia „przerwa w odbywaniu kary” w licz-
bie pojedynczej, to chodzić może wyłącznie o jedną przerwę, choćby udzielana 
ona była częściami, nie zaś o sumę przerw, z których skazany w trakcie odby-
wania kary korzystał10. Powstaje jednak pytanie, kiedy można mówić o jednej 

8 Nowe kodeksy karne z uzasadnieniem, Warszawa 1997, s. 559.
9 Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 19 września 2008 r., sygn. akt II AKzw 
717/08, KZS 2009, nr 6, poz. 98, s. 63.
10 Por. J. Lachowski, Warunkowe zwolnienie z reszty kary pozbawienia wolności, Warszawa 2010, s. 270-271.
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przerwie udzielanej częściami, a w jakich przypadkach postanowienie w oma-
wianym przedmiocie traci status dalszej przerwy w odbywaniu kary. Trudno 
zgodzić mi się z Jerzym Lachowskim, który twierdzi, iż powrót skazanego do 
zakładu karnego oznacza zakończenie jednej przerwy, zaś udzielenie przerwy 
skazanemu po powrocie do jednostki penitencjarnej oznacza udzielenie kolejnej 
przerwy11. Teza ta jest dla mnie nie do zaakceptowania z dwóch powodów. Po 
pierwsze, nie można przyjmować, że w sytuacji, w której skazanemu kończy się 
przerwa i nie składa on nowego wniosku, pozostając tym samym bezprawnie 
na wolności, możliwe jest udzielenie dalszej przerwy w odbywaniu kary, jeżeli 
np. złoży on wniosek dwa miesiące po upływie poprzednio udzielonej przerwy. 
Jest to już nowa przerwa albowiem upłynął czas, na który poprzednia przerwa 
została udzielona, zaś odstęp czasowy pomiędzy powyższym okresem a czasem 
złożenia wniosku nie zezwala na kontynuację pierwszej przerwy w odbywaniu 
kary. Po drugie, jeżeli skazany złoży wniosek o dalszą przerwę podczas korzy-
stania z poprzedniej przerwy, sąd zaś nie zdąży rozpoznać jego wniosku, nato-
miast skazany w wyznaczonym czasie powróci do zakładu karnego, udzielona 
mu ewentualnie przerwa powinna być traktowana jako dalsza przerwa w karze. 
W innym przypadku, jak słusznie wskazywano w judykaturze, skazani, którzy 
nie zastosowali się do postanowienia sądu i pozostawali nielegalnie na wolności, 
byliby w lepszej sytuacji od tych, którzy w określonym w decyzji sądu dniu sta-
wili się do jednostki penitencjarnej12. Reasumując, przyjąć należy za wyznacznik 
jednej przerwy bądź ich wielości fakt, czy skazany złożył wniosek o udzielenie 
dalszej przerwy w okresie trwania poprzednio obowiązującej przerwy.

Przerwa w odbywaniu kary musi trwać co najmniej rok. Zgodnie z art. 9 
§ 3 k.k.w. postanowienie w postępowaniu wykonawczym staje się wykonalne 
z chwilą wydania, chyba że ustawa stanowi inaczej lub sąd wydający postano-
wienie albo sąd powołany do rozpoznania zażalenia wstrzyma jego wykonanie. 
Powstaje jednak pytanie czy początkiem przerwy w rozumieniu art. 155 k.k.w. 
jest moment wykonalności orzeczenia czy też chwila opuszczenia zakładu kar-
nego. Praktyka wskazuje, że skazani rzadko opuszczają jednostki penitencjar-
ne w dniu wykonalności postanowienia, co wynika z konieczności załatwienia 
kwestii formalnych, między innymi sporządzenia nakazów zwolnienia. Wobec 
powyższego konieczne jest rozważenie, od którego dnia należy liczyć moment 
rozpoczęcia biegu okresu przerwy – czy od dnia wykonalności czy też od dnia 
opuszczenia zakładu karnego. I choć z uwagi na zasadę państwa prawa wydaje 
się, iż trudno pogarszać sytuację skazanego z uwagi na przykład na opiesza-
łość administracji jednostki penitencjarnej w zwalnianiu skazanego, to jednak 
uważam, iż o momencie rozpoczęcia liczenia biegu przerwy decydować winien 
11 J. Lachowski, [w:] Kodeks karny. Część ogólna. Tom II, (red.) M. Królikowski, R. Zawłocki, Warszawa 
2011, s. 593.
12 Zob. postanowienie SA w Krakowie z 17 grudnia 2003 r., sygn. akt II AKz 636/03, Lex nr 103964; 
por. też postanowienie SA w Lublinie z 28 października 2009 r., sygn. akt II AKzw 902/09, KZS 
2010, nr 1, poz. 77, s. 47.
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dzień opuszczenia zakładu karnego – wszak przerwa trwa wówczas, gdy kara 
nie jest wykonywana. Nadto skoro ideą leżącą u podstaw omawianego przepisu 
jest łatwiejsza możliwość sformułowania prognozy kryminologiczno-społecz-
nej wobec skazanych przebywających długotrwale na wolności, skazany powi-
nien na wolności tej przebywać.

Powstaje też pytanie co z sytuacją, w której skazany przebywa na wolności 
w związku z udzieleniem mu przerwy w konkretnej karze zasadniczej, a w ciągu 
omawianego roku stawi się bądź zostanie doprowadzony do jednostki peniten-
cjarnej celem odbycia innej kary. Choć zwykle sytuacja taka rozwiązywana jest 
bądź poprzez zmianę postanowienia w trybie art. 24 k.k.w. poprzez dodanie 
nowej kary, z której skazanemu udzielana jest przerwa, bądź poprzez odwołanie 
przerwy, to jednak zdarza się, szczególnie przy doprowadzaniu do kar krót-
koterminowych do jednostki penitencjarnej położonej w okręgu innego sądu 
okręgowego aniżeli ten, który udzielił przerwy w wykonaniu kary pozbawienia 
wolności, że skazany zdąży odbyć karę zanim sąd udzielający przerwy w karze 
poweźmie o tym fakcie wiadomość. Powyższe koresponduje z § 27 ust. 1 rozpo-
rządzenia w sprawie czynności administracyjnych związanych z wykonywaniem 
tymczasowego aresztowania oraz kar i środków przymusu skutkujących pozba-
wieniem wolności oraz dokumentowania tych czynności13, zgodnie z którym 
przyjęcie skazanego korzystającego z przerwy w wykonaniu kary może nastąpić 
po złożeniu przez skazanego pisemnego oświadczenia, że dobrowolnie wyraża 
zgodę na wykonanie kary, jeżeli termin zgłoszenia się po przerwie jeszcze nie 
upłynął. Dlatego też jeżeli skazany w czasie trwania przerwy zostanie doprowa-
dzony do jednostki penitencjarnej do odbycia kary (w przypadku tymczasowe-
go aresztowania w czasie przerwy zgodnie z art. 156 § 4 k.k.w. kara podlegałaby 
wykonaniu z mocy prawa), zaś przerwa nie zostałaby odwołana, a skazany nie 
wyraziłby zgody na wykonanie kary, przerwa trwałaby dalej. Odpowiedź na to 
pytanie sprowadza się do refleksji, czy przerwa w wykonaniu kary z art. 155 
k.k.w. to przerwa w tej karze, z której skazany ubiega się o warunkowe przedter-
minowe zwolnienie, czy też przerwa również w innych karach pozbawienia wol-
ności. Inaczej rzecz ujmując – czy pojęcie przerwy należy odnosić do zobiek-
tywizowanej instytucji, jaką jest czasowe niewykonywanie kary po rozpoczęciu 
jej odbywania, czy też za przerwę należy uważać przerwę w konkretnej, indy-
widualnie oznaczonej karze (z reszty której skazany ubiega się o warunkowe 
przedterminowe zwolnienie)14. Wydaje się, że odpowiedzi na to pytanie należy 

13 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 stycznia 2004 r. (Dz.U. Nr 15, poz. 142).
14 Przedstawiony problem można porównać do formułowanych w doktrynie i judykaturze stanowisk 
dotyczących braku przedmiotu czynności wykonawczej przy usiłowaniu nieudolnym – czy za brak 
taki należy uznawać brak jakiegokolwiek przedmiotu wartościowego (w znaczeniu obiektywnym), czy 
też można przyjąć brak przedmiotu czynności wykonawczej w sytuacji, w której pokrzywdzony nie 
posiadał przedmiotu, o który chodziło sprawcy (w znaczeniu indywidualnym, subiektywnym) – za 
dominujący uznać należy pogląd opowiadający za się obiektywną niemożnością popełnienia czynu 
zabronionego – zob. szerzej postanowienie SA w Katowicach z dnia 28 lutego 2002 r., sygn. akt II 
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szukać w przyczynach ustanowienia omawianego przepisu. Skoro prawodawca 
rezygnuje z konieczności odbycia ustawowo określonego ułamka kary z uwagi 
na pozytywne, długotrwałe zachowanie na wolności, to znaczy, iż skazany musi 
w tym czasie pozostawać na wolności. Tym samym odbywanie w tym czasie in-
nej kary, choćby krótkoterminowej bądź kary zastępczej, uniemożliwia uznanie 
spełnienia wymogów formalnych z art. 155 k.k.w.

Z uwagi na fakt, iż przerwa fakultatywna może co do zasady trwać najwyżej 
rok, skazany, który chciałby skorzystać z warunkowego zwolnienia, a nie chciał-
by narażać się na zarzut popełnienia przestępstwa z art. 242 § 3 k.k., musiałby 
powrócić do zakładu karnego, co wprawdzie nie pozbawiałoby go uprawnień 
nabytych na gruncie art. 155 k.k.w., jednak poddawałoby w wątpliwość wolę 
ustawodawcy, który, jak się wydaje, ustanawiając omawiany przepis, kierował 
się chęcią umożliwienia pozostania na wolności skazanym, którzy w czasie dłu-
gotrwałego pobytu poza jednostką penitencjarną przestrzegali porządku praw-
nego. Wydaje się, że istnieją dwa możliwe rozwiązania powyższego problemu. 
Pierwszy z nich to traktowanie złożenia wniosku o warunkowe przedtermino-
we zwolnienie na podstawie art. 155 k.k.w. za okoliczność usprawiedliwiającą 
niezgłoszenie się do zakładu karnego we właściwym terminie15. Osobiście jed-
nak trudno mi doszukiwać się w takim wniosku, oznaczającym oczekiwanie 
na pozytywną decyzję sądu w przedmiocie warunkowego przedterminowego 
zwolnienia, a więc na zdarzenie przyszłe i niepewne, „usprawiedliwionej przy-
czyny” niepowrotu do więzienia. Dlatego też w mojej opinii, rozsądniejszym 
rozwiązaniem byłoby stosowanie przez sądy penitencjarne art. 164 § 2 k.k.w., 
który zezwala na udzielenie warunkowego przedterminowego zwolnienia z od-
roczeniem jego wykonalności – w tym przypadku postanowienie o udzieleniu 
warunkowego przedterminowego zwolnienia byłoby wykonalne w dniu, w któ-
rym skazany będzie przebywał przez okres roku na przerwie w odbywaniu kary. 
Szersze wdrożenie do praktyki omawianego przepisu umożliwiłoby skazanym 
ubiegającym się o warunkowe przedterminowe zwolnienie w oparciu o art. 155 
k.k.w. uregulowanie swojej sytuacji prawnej przed upływem okresu przerwy, 
bez narażania się na zarzut popełnienia przestępstwa. Jeżeli zaś sytuacja skaza-
nego przed upływem okresu przerwy uległaby zmianie (np. skazany zacząłby 
zachowywać się negatywnie, przerwa zostałaby odwołana lub ustałaby z mocy 
prawa, do wykonania wpłynęłaby kolejna kara pozbawienia wolności), możliwa 
byłaby zmiana postanowienia w trybie art. 24 k.k.w., zwłaszcza iż od stycznia 
2012 roku zmiana bądź uchylenie postanowienia na niekorzyść skazanego jest 
możliwa do 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia, co daje 
sądowi więcej czasu na weryfikację wydanej decyzji. 

Aka 549/2001, „Prokuratura i Prawo – Orzecznictwo” 2002, nr 12, poz. 27, s. 15; A. Zoll, [w:] Kodeks 
karny. Część Ogólna. Komentarz, t. I, (red). A. Zoll, Zakamycze 2004, s. 256-257.
15 Zob. S. Lelental, Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, Warszawa 2010, s. 616.
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Trudności interpretacyjne powstają również na gruncie konieczności od-
bycia 6 miesięcy kary pozbawienia wolności. Niewątpliwie wymóg ten może 
zostać spełniony częściami16. Większość doktryny i judykatury jest zdania, że 
odbycie 6 miesięcy kary musi mieć miejsce przed udzieleniem skazanemu prze-
rwy17. Jerzy Lachowski uważa, że wymóg odbycia 6 miesięcy kary spełniony 
jest zarówno wtedy, gdy skazany spędził ten czas w zakładzie karnym w całości 
przed roczną przerwą, jak i po18. Powyższe stanowisko podzielił Sąd Apelacyj-
ny we Wrocławiu podnosząc, wymóg ten musi zostać spełniony w momen-
cie udzielania warunkowego przedterminowego zwolnienia, nie zaś w czasie 
udzielania przerwy w karze19. Co charakterystyczne, zarówno w doktrynie, jak 
i w judykaturze do nielicznych należały argumenty uzasadniających przyjęcie 
określonej opcji. Jedynie Sąd Apelacyjny w Krakowie podniósł, iż za przyjęciem 
konieczności odbycia 6 miesięcy przed udzieleniem przerwy w karze przemawia 
założenie art. 155 k.k.w., a wiec to, by skazani po upływie rocznej przerwy nie 
wracali już do zakładu karnego, a mogli skorzystać z przedterminowego zwol-
nienia20. Jak się wydaje, że nie jest to jednak stanowisko trafne. Choć niewąt-
pliwie najbardziej optymalna dla skazanego jest sytuacja, w której nie musi on 
powracać do zakładu karnego po zakończeniu okresu przerwy, to jednak idei 
leżącej u podstaw art. 155 k.k.w. należy dopatrywać się nie w braku konieczno-
ści powrotu do zakładu karnego, a w możliwości łatwiejszego sformułowania 
trafnej prognozy wobec skazanego przebywającego na wolności i przestrzegają-
cego porządku prawnego, a także we względach humanitarnych, skoro znajduje 
się on w trudnej sytuacji zdrowotnej, rodzinnej bądź osobistej. A podstawy te 
będą istnieć również w przypadku powrotu skazanego do zakładu karnego ce-
lem odbycia np. jeszcze 2 miesięcy kary pozbawienia wolności, dzięki czemu 
spełnione zostaną wszystkie przesłanki formalne określone w art. 155 k.k.w. 
Zważyć ponadto należy, iż art. 155 k.k.w. wcale nie formułuje wymogu odby-
cia 6 miesięcy kary przed udzieleniem przerwy w odbywaniu kary, co więcej, 
konieczność ta została wymieniona w przepisie po postawieniu wymagań do-
tyczących przerwy, co pozwala na przyjęcie, iż ustawodawca wymaga odbycia 
6 miesięcy kary w momencie rozpatrywania wniosku w przedmiocie warunko-
wego przedterminowego zwolnienia, jeśli tylko skazany przed udzieleniem mu 
przerwy rozpoczął odbywanie kary.

16 J. Lachowski, Warunkowe zwolnienie z reszty kary pozbawienia wolności, Warszawa 2010, s. 270.
17 S. Pawela, Kodeks karny wykonawczy. Praktyczny komentarz, Warszawa 1999, s. 348; por. K. Postulski , [w:] 
Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, (red.) Z. Hołda, K. Postulski, Gdańsk 2005 s. 517; S. Lelental, Kodeks 
karny wykonawczy. Komentarz, Warszawa 2010, s. 614; postanowienie SA w Krakowie z dnia 28 stycznia 
2008 r., sygn. akt II AKzw 22/08, KZS 2008, nr 4, poz. 59, s. 35-36.
18 J. Lachowski [w:] Kodeks karny. Część ogólna. Tom II, (red.) M. Królikowski, R. Zawłocki, Warszawa 
2011, s. 594.
19 Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2010 r., sygn. akt II AKzw 
492/10, KZS 2011, nr 1, poz. 109, s. 62.
20 Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 28 stycznia 2008 r., sygn. akt II AKzw 22/08, 
KZS 2008, nr 4, poz. 59, s. 35-36.
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Rozbieżności powstawały także przy interpretacji niemożności przekrocze-
nia granicy 3 lat pozbawienia wolności. Niewątpliwe granica ta może zostać 
przekroczona nie tylko wymierzoną względem sprawcy karą jednostkową, ale 
i łączną. Wątpliwości dotyczyły natomiast sytuacji, w której skazany odbywa 
kilka niepodlegających łączeniu kar, z których żadna nie przekracza 3 lat, nato-
miast ich suma wymiar ten przewyższa. W judykaturze Sąd Apelacyjny w Kato-
wicach przyjął, iż w takim przypadku nie jest możliwe udzielenie warunkowego 
przedterminowego zwolnienia w oparciu o art. 155 k.k.w21. Również w 2006 r. 
Sąd Najwyższy przyjął, że granica 3 lat pozbawienia wolności dotyczy także 
sumy niepodlegających łączeniu kar pozbawienia wolności, odbywanych kolej-
no22. W uzasadnieniu powyższej uchwały podkreślono, że w art. 153 k.k.w. usta-
wodawca także posługuje się sformułowaniem „kara pozbawienia wolności” 
w liczbie pojedynczej, co jednak nie stoi na przeszkodzie udzieleniu przerwy 
w odbywaniu sumy niepodlegających łączeniu kar. Argumentowano również, 
że odmienna interpretacja oznaczałaby konieczność odbycia 6 miesięcy w każ-
dej z kar niepodlegających łączeniu, co łączyłoby się z możliwością udzielenia 
warunkowego przedterminowego zwolnienia w oparciu o art. 155 k.k.w. jedynie 
w sytuacji, w której skazany odbył już wszystkie kary niepodlegające łączeniu 
wykonywane kolejno oprócz ostatniej, z tej zaś odbyłby już 6 miesięcy kary. 
Powyższe stanowisko zostało zaakceptowane przez judykaturę23.

Tomasz Sroka, w krytycznej glosie do powyższej uchwały argumentował, iż 
art. 155 § 2 k.k.w. wyraźnie wspomina o orzeczeniu jednostkowej kary pozba-
wienia wolności, nie zaś o sumie niepodlegających łączeniu kar, co korespon-
duje z art. 79 k.k., w którym ustawodawca zdecydował się na umożliwienie 
stosowania instytucji warunkowego przedterminowego zwolnienia również do 
sumy kary pozbawienia wolności, przesądzając tym samym odmienny zakres 
znaczeniowy obu tych pojęć24.

Jakkolwiek każde z możliwych rozwiązań interpretacyjnych można było wes-
przeć dość mocnymi argumentami, to wydaje się, iż ustawodawca, ograniczając 
możliwość zastosowania art. 155 k.k.w., chciał wykluczyć z kręgu osób ubiegają-
cych się o wcześniejsze (niż wynikające z odbycia określonej części kary) warun-
kowe przedterminowe zwolnienie skazanych, którzy mają do odbycia tak dużo 
kary, iż przebywanie w warunkach izolacji penitencjarnej przez okres 6 miesięcy 
nie czyniłoby zadość wymogom prewencji ogólnej i indywidualnej. Odległy ter-
min końca kary może wynikać zarówno z wysokiego wymiaru kary jednostkowej, 

21 Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 16 lutego 2000 r., sygn. akt II AKz 71/00, 
Biuletyn SA w Katowicach 2000, nr 1, s. 12. 
22 Zob. uchwała SN z dnia 24 lutego 2006 r., sygn. akt I KZP 54/05, OSNKW 2006, nr 3, poz. 22, 
s. 1 i n.; zob. także postanowienie SA w Lublinie z dnia 13 sierpnia 2008 r., sygn. akt II AKzw 578/08, 
KZS 2008, nr 12, poz. 80, s. 49-50.
23 Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 13 sierpnia 2008 r., sygn. akt II AKzw 578/08, 
KZS 2008, nr 12, poz. 80, s. 49-50.
24 T. Sroka, Glosa do uchwały SN z dnia 24.02.2006 r. I KZP 54/05, CzPKiNP 2007, nr 2, s. 289 i n.
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jak i z sumy niepodlegającej łączeniu kar, dlatego też stanowisko Sądu Najwyż-
szego jest dla mnie przekonywujące. Nowelizacją z dnia 16 września 2011 r. usta-
wodawca chciał jednak przeciąć dotychczasowe kontrowersje i dokonał zmiany 
treści art. 155 § 2 k.k.w. w ten sposób, iż obecnie przepis ten wyraźnie wyklucza 
możliwość zastosowania art. 155 k.k.w. wobec skazanych, u których kara lub 
suma kar pozbawienia wolności przekracza 3 lata25. 

Wątpliwości budzi też możliwość zastosowania art. 155 § 1 k.k.w. w przy-
padku obostrzenia warunków formalnych w wyroku skazującym. Stefan Le-
lental podnosił, że sytuacja taka wyklucza możliwość zastosowania art. 155 § 1 
k.k.w26. Następnie zmienił zdanie twierdząc, że odwoływanie się w art. 155 § 1 
k.k.w. do art. 77 k.k. (a więc również do § 2) jest błędem27. Podobne stanowi-
sko przyjął Jerzy Lachowski stwierdzając, że skoro art. 155 § 1 k.k.w. nakazuje 
pominąć ogólne przesłanki formalne warunkowego zwolnienia, to tym bar-
dziej należy pominąć wymogi surowsze, zaś odmienna interpretacja popadała-
by w rażącą sprzeczność z domniemaniem, że skazany wykorzystywał przerwę 
zgodnie z przeznaczeniem i nie naruszał rażąco porządku prawnego, skoro jej 
nie odwołano, co może uzasadniać pozostawienie go na wolności28. Wydaje 
się jednak, iż powyższą wykładnię należałoby potraktować jako postulat de lege 
ferenda, skoro art. 155 k.k.w. wyraźnie zezwala jedynie na rezygnację z wymogów 
określonych w art. 78 i 79 k.k., zaś podstawę do obostrzenia wymogów for-
malnych w wyroku skazującym stanowi art. 77 § 2 k.k. Należy też zauważyć, iż 
pomimo przeprowadzonej we wrześniu ubiegłego roku zasadniczej nowelizacji 
k.k.w., nie zdecydowano się na zmianę brzmienia omawianego przepisu.

Powyżej starałam się zarysować wątpliwości interpretacyjne mogące postać 
na gruncie badania spełnienia przez skazanego wymogów formalnych okre-
ślonych w art. 155 k.k.w. Naturalnie dla podjęcia pozytywnej decyzji w przed-
miocie warunkowego przedterminowego zwolnienia jest również konieczne 
spełnienie przesłanki merytorycznej, a więc w oparciu o wymogi określone 
w art. 77 § 1 k.k. powzięcie uzasadnionego przekonania, że skazany po zwol-
nieniu będzie przestrzegał porządku prawnego, a w szczególności nie popełni 
ponownie przestępstwa.

25 Art. 155 k.k.w. został zmieniony przez art. 1 pkt 61 ustawy z dnia 16 września 2011 r. (Dz.U. Nr 240, 
poz. 1431) z dniem 1 stycznia 2012 r.
26 S. Lelental, Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, Warszawa 2001, s. 389-390; J. Lachowski, Warunkowe 
zwolnienie z reszty kary pozbawienia wolności, Warszawa 2010, s. 273.
27 S. Lelental, Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, Warszawa 2010, s. 615.
28 J. Lachowski, [w:] Kodeks karny. Część ogólna. Tom II, (red.) M. Królikowski, R. Zawłocki, Warszawa 
2011, s. 594.
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GWARANCJE OCHRONY DANYCH
OSOBOWYCH ZAREJESTROWANYCH
W SYSTEMIE DOZORU ELEKTRONICZNEGO1

1Ogólne założenia systemu dozoru elektronicznego w  sprawach  karnych  
nie  budzą większych zastrzeżeń i wręcz zasługują na uznanie, jeżeli odbierane 
są w formie ogólnych deklaracji normatywnych. Zredukowanie ich do konkret-
nych problemów rodzi jednak szereg pytań, które, w razie braku stosownych 
rozwiązań – otwierają pole do rozważań, między innymi nad zgodnością wy-
kreowanych instytucji i instrumentów prawnych z ugruntowanymi standardami 
praw człowieka i obywatela. 

Jednym z takich istotnych problemów jest normatywny obowiązek gromadze-
nia (rejestrowania) danych osobowych w systemie dozoru elektronicznego. Wydaje 
się wskazane poczynienie uwag dotyczących szczegółowych aspektów gromadze-
nia danych osobowych – przechodząc od ogólnych założeń do konkretnych prob-
lemów – gdyż proces gromadzenia (rejestrowania) danych osobowych, to jeden 
z najistotniejszych elementów realizacji represji karnej w systemie dozoru elektro-
nicznego, który służyć ma przede wszystkim efektywnej kontroli zachowania skaza-
nego i podejmowaniu działań, zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa pub-
licznego i bezpieczeństwa osób narażonych na kontakty ze skazanym, a więc także 
urealnieniu ewentualnej reakcji na naruszenie porządku prawnego. 

Powstają przy tym wątpliwości, co do konstytucyjności rozwiązań przyjętych 
przez polskiego ustawodawcę ze względu na możliwość naruszenia standardu 
prawa do prywatności, w wyniku gromadzenia (rejestrowania) i udostępniania 
danych osobowych. Zwłaszcza, że ustawodawca posługuje się niedookreślo-
nymi zwrotami „danych osobowych”, bez ich jakiegokolwiek doprecyzowania, 
czy choćby przykładowego – nie wspominając już enumeratywnego – wyszcze-
gólnienia. Wątpliwości te potęgują się z każdym rokiem, gdyż rozwój systemu 

1 Prezentowany tekst stanowi rozbudowaną i zaktualizowaną wersję referatu wygłoszonego podczas 
międzynarodowej konferencji naukowej, zorganizowanej przez Instytut Ekonomii i Administracji Uni-
wersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Komisję Sprawied-
liwości i Praw Człowieka Sejmu RP z okazji 20-lecia akcesji Polski do Rady Europy i podpisania Euro-
pejskiej Konwencji Praw Człowieka „Efektywność europejskiego systemu ochrony praw człowieka”, 
w siedzibie Sejmu RP w dniach 18-19.04.2011, pod honorowym patronatem Sekretarza Generalnego 
Rady Europy Thorbjoerna Jaglanda.
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prawnego prowadzi do konfliktów pomiędzy dobrami prawnymi, które ten sy-
stem chroni2, a „Możliwość dokonywania różnego rodzaju nadużyć w sferze 
automatycznego gromadzenia i przetwarzania zasobów informacyjnych jest 
tym większa, że korzystając ze zdobyczy nowoczesnej technologii informacje 
można przetwarzać, powielać, kompilować, przeszukiwać, przesyłać, rozpo-
wszechniać i modyfikować z niezwykłą szybkością i dokładnością”3. 

Dozór elektroniczny4 został wprowadzony do polskiego porządku prawnego 
w oparciu o specjalną, epizodyczną ustawę5, która obowiązuje do dnia 31 sierpnia 
2014 r., jako jeden z systemów wykonywania kary pozbawienia wolności, polegający 
na kontrolowaniu zachowania skazanego przebywającego poza zakładem karnym, 
przy użyciu aparatury monitorującej, czyli urządzeń elektronicznych oraz instalacji 
i systemów, które zawierają służące tej kontroli podzespoły elektryczne lub elek-
troniczne, nazwane w ustawie środkami technicznymi (art. 2 ust. 1 s.d.e.)6. Należy 
zauważyć, że system dozoru elektronicznego został wprowadzony jedynie na etapie 
postępowania wykonawczego i jako instytucja niezależna od regulacji karnych7 – do 
której z mocy art. 5 ust. 1 s.d.e., w sprawach nieuregulowanych w ustawie o dozorze 
elektronicznym do wykonywania 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 „Kodeksem karnym wykonawczym”, z wyjątkiem przepisów dotyczą-
cych wykonywania kary pozbawienia wolności w zakładach karnych”.

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 ustaw8, ustawodawca wprowadził do kodeksu karnego środek 

2 Por. A. Guzik, Prawnokarne aspekty ochrony tajemnicy dziennikarskiej, „Czasopismo prawa karnego i nauk 
penalnych” 2000, z. 1, s. 173.
3 P. Kardas, Prawnokarna ochrona informacji w polskim prawie karnym z perspektywy przestępstw komputerowych. 
Analiza dogmatyczna i strukturalna w świetle aktualnie obowiązującego stanu prawnego, „Czasopismo Prawa 
Karnego i Nauk Penalnych” 2000, z. 1, s. 28.
4 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.
5 Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym 
w systemie dozoru elektronicznego (Dz.U. z 2010 r., Nr 142, poz. 960, z późn. zm., – dalej jako: s.d.e. 
lub ustawa o dozorze elektronicznym).
6 Nowelizacja ustawy z dnia 21 maja 2010 r., m.in. bardzo istotnie rozszerzyła zakres przedmiotowy i pod-
miotowy ustawy, zwiększyła wymiar kary w s.d.e. z 6 do 12 miesięcy i tym samym dała możliwość zwięk-
szenia populacji skazanych mogących ubiegać się o wykonywanie kary w s.d.e. (z uwzględnieniem recydy-
wistów, a z wyłączeniem multirecydywistów), zniosła odpłatność skazanych za odbywanie kary w s.d.e.
7 Co wydaje się wyraźnie wynikać także z treści art. 5 ust. 2 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.)”.
8 Dz.U. Nr 217, poz. 1280.
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karny zakazu wstępu na imprezę masową (art. 39 pkt 2c), upoważniając sąd 
w postępowaniu jurysdykcyjnym do fakultatywnego (art. 41b § 3 k.k.) lub obli-
gatoryjnego (art. 41b § 4 k.k.) orzekania obowiązku „(…) przebywania skazane-
go 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 sytemie 
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 pozba-
wienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego” 
(art. 5 pkt 5). W konsekwencji, polski ustawodawca zdecydował się na stopnio-
we wdrażanie systemu dozoru elektronicznego, także jako instytucji prawa kar-
nego materialnego, a nie tylko jako fragmentu prawa karnego wykonawczego9.

W zachodnich systemach prawnych, przede wszystkim w USA i Wielkiej 
Brytanii10, system dozoru elektronicznego stosowany jest w trzech zasadniczych 
postaciach: nadzoru przedprocesowego (środek zapobiegawczy w postępowa-
niu przygotowawczym)11, kary samoistnej i środka probacyjnego12. Natomiast 
elektroniczny monitoring, jako system kontroli zachowania skazanego (lub 
oskarżonego), jest w innych systemach prawnych wykorzystywany zasadniczo 
w dwóch formach. Pierwsza (klasyczna), polega na zobowiązaniu skazanego do 
pozostawania w wyznaczonych dniach i porach w miejscu pobytu – najczęściej 
jego mieszkaniu – i kontrolowaniu wywiązywania się z tego nakazu za pomocą 
elektronicznych środków technicznych, czyli nadajnika i urządzenia rejestrujące-
go. 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 głów-
nie do przestępstw związanych z przemocą domową)13. 
9 Niestety, polski ustawodawca nie zdecydował się jeszcze na wprowadzenie możliwości orzekania 
kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego w postępowaniu jurysdykcyjnym, jak 
postulowano w doktrynie prawa karnego, zob. np. M. Szewczyk, Jaka alternatywa dla krótkotrwałej kary 
pozbawienia wolności?, [w:] Nauki penalne wobec problemów przestępczości. Księga jubileuszowa z okazji 70. rocz-
nicy urodzin Profesora Andrzeja Gaberle, K. Krajewski (red.), Kraków 2007, s. 109-112.
10 Por. A. Ornowska, Wybrane aspekty z praktyki stosowania dozoru elektronicznego w Stanach Zjednoczonych 
i Wielkiej Brytanii, „Probacja” 2010, nr 3-4, s. 77.
11 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. Bałan-
dynowicz, Efektywność aresztu domowego z elektronicznym monitorowaniem w Stanach Zjednoczonych Ameryki, 
„Probacja” 2010, nr 1, s. 36-68.
12 Zob. szerzej: D. Sielicki, Elektroniczne monitorowanie przestępców – nowoczesna alternatywa pozbawienia 
wolności, „Przegląd Więziennictwa Polskiego” 2005, nr 47-48; R. Levy, Electronic Monitoring: Hopes and 
Fears, [w:] Will Electronic Monitoring Have Future in Europe?, M. Mayer, R. Haverkamp, R. Levy (red.), 
Freiburg im Breisgau 2003, s. 18.
13 A. Litwinowicz, Dozór elektroniczny a wymiar sprawiedliwości karnej w Polsce – próba oceny z perspek-
tywy celów kary kryminalnej, „Edukacja Prawnicza” 2006, nr 5, s. 42.



210 Robert Pelewicz

W praktyce dozór (monitoring) elektroniczny polega na stałym lub okresowym 
nadzorowaniu obecności danej osoby w określonym miejscu, przy pomocy spe-
cjalnych 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 skazanego nałożonego na niego przez sąd penitencjarny obo-
wiązku pozostawania w miejscu stałego pobytu lub w innym wskazanym miejscu 
w wyznaczonym czasie, jak również obowiązku powstrzymania się od przebywa-
nia w określonych miejscach lub zakazu zbliżania się do określonej osoby (art. 
2 ust. 1-3 s.d.e.). 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 po-
prawnym działaniu, o słabej baterii, o manipulacji przy nadajniku lub uszkodze-
niu nadajnika. Stacjonarne urządzenie monitorujące odbiera sygnały z nadajnika 
stanowiącego komplet z tym urządzeniem. Nadajnik powinien mieć indywidual-
ne, jednoznaczne, widoczne oznaczenie oraz wysyłać sygnał radiowy, umożliwia-
jący 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 umieszczony, lub otwarto jego obudowę, a także wyczerpanie się 
jego wewnętrznego źródła zasilania14. Informacje o wyżej wymienionych zdarze-
niach pozwalają właściwie reagować na zachowanie skazanego i inne okoliczności 
mające znaczenie dla wykonywania dozoru. Jak słusznie zauważa M. Rusinek, 
rejestrowanie zdarzeń istotnych z punktu widzenia oceny przestrzegania przez 
skazanego warunków dozoru i nałożonych na niego obowiązków, jest kluczo-
wym elementem kontroli wykonywania kary pozbawienia wolności w systemie 
dozoru elektronicznego15. Nie ulega też wątpliwości, że rejestrowanie zdarzeń 
istotnych z punktu widzenia oceny przestrzegania przez skazanego warunków 
dozoru i nałożonych na niego obowiązków, wymaga przechowywania i archi-
wizowania danych osobowych uzyskanych w związku z wykonywaniem dozoru. 
Dlatego też polski ustawodawca zobowiązał podmiot prowadzący centralę moni-
torowania do przechowywania i archiwizowania danych osobowych16 zarejestro-
wanych w związku z wykonywaniem czynności materialno-technicznych17 w spo-

14 Zob. § 4 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie szczegó-
łowych warunków technicznych urządzeń wchodzących w skład środków technicznych w systemie 
dozoru elektronicznego, a także sposobu organizowania tych urządzeń w system oraz sposobu prze-
kazywania danych wewnątrz tego systemu (Dz.U. Nr 45, poz. 369).
15 Zob. M. Rusinek, Ustawa…, op. cit., t. 1 do art. 60 s.d.e.
16  Przed nowelizacją s.d.e., zakres rejestracji, archiwizacji i przechowywania danych wynikał wyraźnie 
z treści art. 60 s.d.e. oraz § 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 sierpnia 2009 r. 
w sprawie sposobu archiwizowania oraz sposobu i trybu niszczenia danych osobowych i informacji 
zarejestrowanych w związku z wykonywaniem kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym 
w systemie dozoru elektronicznego (Dz.U. Nr 134, poz. 1107).
17 Zgodnie z treścią art. 59 ust. 1 i 2 s.d.e., czynności materialno-techniczne, powierzone upoważnio-
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sób zapewniający bezpieczeństwo przechowywanych danych osobowych przez 
okres 2 lat od chwili zakończenia wykonywania kary przez skazanego, a następnie 
do usunięcia tych danych, niezwłocznie po upływie okresu ich przechowywania 

(art. 60 ust. 1, 2 i 4 s.d.e.). Jednocześnie, w art. 61 s.d.e. przyjęto, że dane osobowe 
zarejestrowane w związku z kontrolą przestrzegania przez skazanego nałożone-
go na niego przez sąd penitencjarny obowiązku pozostawania w miejscu stałego 
pobytu lub w innym wskazanym miejscu w wyznaczonym czasie, a także obo-
wiązku powstrzymania się od przebywania w określonych miejscach lub zakazu 
zbliżania się do określonej osoby, za zgodą tej osoby, mogą być ujawnione Policji 
oraz przetwarzane przez Policję, wyłącznie w celu zapobiegania lub wykrywania 
przestępstw lub przestępstw skarbowych.

Dozór elektroniczny może pomóc w rozwiązaniu problemu przeludnienia za-
kładów karnych18, a także zapewne jest środkiem bardziej efektywnym resocjaliza-
cyjnie i humanitarnym od izolowania skazanych w warunkach zakładu karnego19. 
Jednakże, analiza przedmiotowego i podmiotowego zakresu przechowywania, 
archiwizowania, a przede wszystkim udostępnienia danych osobowych zareje-
strowanych w związku z kontrolą przestrzegania przez skazanego nałożonego na 
niego przez sąd penitencjarny obowiązku pozostawania w miejscu stałego pobytu 
lub w innym wskazanym miejscu w wyznaczonym czasie, a także obowiązku po-
wstrzymania się od przebywania w określonych miejscach lub zakazu zbliżania się 
do określonej osoby, nasuwa wątpliwości, co do zgodności rozwiązań przyjętych 
w art. 60 i 61 s.d.e. z konstytucyjnym i międzynarodowym standardem prawa do 
ochrony prywatności. 

Nie ulega bowiem wątpliwości, że prawo do ochrony informacji o życiu pry-
watnym, rozumiane jako prawo do swobodnego rozwoju i nieskrępowanego 
spełnienia swojej osobowości20, stanowi jedną z fundamentalnych i powszech-
nie uznawanych zasad każdego demokratycznego państwa. Nic bowiem nie za-
sługuje na większą ochronę prawną niż prawo każdego człowieka do zachowa-

nemu podmiotowi dozorującemu lub podmiotowi prowadzącemu centralę monitorowania, polegają 
na kontroli przestrzegania przez skazanego nałożonego na niego przez sąd penitencjarny obowiązku 
pozostawania w miejscu stałego pobytu lub w innym wskazanym miejscu w wyznaczonym czasie, 
a także obowiązku powstrzymania się od przebywania w określonych miejscach lub zakazu zbliżania 
się do określonej osoby, a obejmują w szczególności zainstalowanie elektronicznego urządzenia re-
jestrującego lub założenie skazanemu nadajnika, usunięcie tego urządzenia lub nadajnika, rejestrację 
każdego zdarzenia polegającego na przerwaniu lub nawiązaniu łączności między środkami technicz-
nymi oraz każdą manipulację, a także wyczerpanie się wewnętrznego źródła zasilania, nazwane 
w s.d.e. zdarzeniem podlegającym rejestracji.
18  Por. np.: M. Paparozzi, M. Demichelle, Amerykańskie służby probacji i warunkowego zwolnienia. Stan 
przeciążenia, niezrozumienia czy niedocenienia, „Probacja” 2010, nr 1, s. 80-107.
19 Nie można jednak zapominać o poglądach przeciwnych, wskazujących, że stosowanie dozoru elek-
tronicznego jest stworzeniem więzienia w domach dozorowanych i wciąga ich rodziny oraz bliskich 
w proces karania, zob. np. D. Sielicki, Elektroniczne monitorowanie…, op. cit., s. 19.
20 Por. P. Hofmański, Prawo do poszanowania prywatności (art. 17 Paktu i art. 8 Europejskiej Konwencji Praw 
Człowieka), a rozwiązania polskiego prawa karnego materialnego i procesowego, [w:] Standardy praw człowieka 
a polskie prawo karne, J. Skupiński (red.), Warszawa 1995, s. 253.
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nia swoich praw tylko dla siebie i samodzielnego decydowania, w jakim zakresie 
będzie oglądem publicznej obserwacji21. Przyczyny tej szczególnej roli prawa 
do ochrony danych osobowych (prawa do prywatności) każdego człowieka są 
powszechnie znane. Prawo do ochrony danych osobowych jest bowiem ściśle 
związane z pojęciem interesu własnego jednostki, jej dobra oraz z aktywnością 
podejmowaną przez jednostkę na rzecz ochrony tego dobra22, a za jej źródło 
należy uznać godność ludzką – przyrodzoną i niezbywalną23. Ponadto inne, 
zarówno normatywne, jak i prawnonaturalne wolności i prawa człowieka, jak 
choćby zapewnienie każdemu obywatelowi świadomego i czynnego udziału 
w realizacji władzy państwowej, czy wolności wyborów – nie mogą zostać zrea-
lizowane bez zagwarantowania jednostce prawa do ochrony informacji o życiu 
prywatnym. Tak więc, bez gwarancji realizacji prawa do ochrony danych osobo-
wych, jako dobra autonomicznego (to znaczy niewymagającego odwoływania 
się do innych dóbr prawnie chronionych ani innych celów, którym prawo to 
służy), nie można mówić o istnieniu demokratycznego państwa prawnego24.

 Akceptując tezę, że ochrona danych osobowych i immanentnie z nią zwią-
zana prywatność jednostki jest tak doniosła, a z punktu widzenia społecznego, 
tak dalece podstawowa, to zagwarantowanie jej skuteczności wymaga szeroko 
zakreślonych gwarancji należytego funkcjonowania. Po pierwsze, dla ochrony 
społeczeństwa i jednostki przed naruszeniem, po drugie zaś, przed nadużywa-
niem zagrażającym prawom innych osób. Niewątpliwie więc, dla skuteczności 
tych gwarancji niezbędne jest ich uznanie i określenie w aktach prawnych naj-
wyższego rzędu, przede wszystkim – w związku z powszechnie akceptowaną 
systematyką źródeł prawa stanowionego – w konstytucjach, jako ustawach za-
sadniczych oraz w aktach i dokumentach o charakterze międzynarodowym. 

W dobie współczesnej globalizacji oczywista jest konstatacja, że prawo sta-
nowione przez organizację międzynarodową może być bezpośrednio stosowa-
ne w państwie członkowskim25, co prowadzi do powstania wielocentrycznego 
systemu prawa26. Fakt ten nie pozostaje bez wpływu na uprawnienia i obo-
wiązki jednostek, gdyż międzynarodowe akty praw człowieka określają pewien 

21 Zob. E.L. Godkin, Libel and Its Legal Remedy, 12 J. Soc. Sci. 69, 1880 r., cyt. za: D.W. Leebron, The 
Right to Privacy’s Place in the Intellectual History of  Tort Law, “Case Western Reserve Law Review” 1991, 
vol. 41, s. 776.
22 Por. J. Braciak, Prawo do prywatności, Warszawa 2004, s. 7.
23 Zob. J. Majewski, Prawo do przeglądania zawartości bagaży i odzieży uczestników imprezy masowej – meczu 
piłki nożnej, „Przegląd Sądowy” 2011, nr 10, s. 98.
24 Por. M. Safjan, Prawo do ochrony życia prywatnego, [w:] Podstawowe prawa jednostki i ich sądowa ochrona, 
Warszawa 1997, s. 127 i n.
25 Szerzej na ten temat: A. Wróbel, Stosowanie prawa międzynarodowego i prawa Unii Europejskiej przez sądy 
RP, [w:] Otwarcie Konstytucji RP na prawo międzynarodowe i procesy integracyjne, K. Wójtowicz (red.), War-
szawa 2006, s. 207-232.
26 Na temat statusu źródeł prawa międzynarodowego i krajowego w wewnętrznych porządkach praw-
nych zob. szerzej: A. Wasilkowski, Przestrzeganie prawa międzynarodowego (art. 9 Konstytucji RP), [w:] 
Otwarcie Konstytucji RP…, op. cit., s. 9-30; E. Łętowska, Między Scyllą a Charybdą – sędzia polski między 
Strasburgiem i Luksemburgiem, „Europejski Przegląd Sądowy” 2005, nr 1, s. 3-10.
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minimalny standard jednostki, który musi być akceptowany przez współczesne 
państwa27. Tak więc ocena, czy w polskim modelu systemu dozoru elektronicz-
nego granice gromadzenia danych osobowych i prawa jednostki do ochrony 
informacji o życiu prywatnym zostały wytyczone w sposób optymalny, czy też 
nie, musi uwzględniać nie tylko obowiązujące w tym zakresie standardy konsty-
tucyjne, ale także standardy wykreowane w normatywach międzynarodowych28. 

Ze względu na zakres niniejszego opracowania, ale także i z uwagi na wie-
lość aktów prawa międzynarodowego zakreślających granice prywatności, 
a tym samym ochrony danych osobowych, nie jest możliwa, a ze względu na ich 
doniosłość, także celowa, pełna prezentacja wszystkich normatywów między-
narodowych. Wyeksponuję Europejską Konwencję o Ochronie Praw Człowie-
ka i Podstawowych Wolności29, która wobec bogatego dorobku orzecznictwa 
swoich organów ma zasadnicze znaczenie dla wypracowania standardu prawa 
do prywatności30, a która jednocześnie, ze względu na podjęte zobowiązania, 
ma bezpośredni wpływ na kształt ustawodawstwa państw członkowskich31 – 
a zatem także na kształt ustawodawstwa polskiego32 – oraz stosowanie przepi-
sów w prawie wewnętrznym33. Ponadto, Konwencja przynosząc „ze sobą idee 
upodmiotowienia jednostki na forum międzynarodowym”34, ustanawia bezpo-
średnio na rzecz jednostki takie prawa, na które może się ona powołać przed 
sądami krajowymi35. Ponieważ przez prawo międzynarodowe rozumiemy źród-
27 Zob. R. Wieruszewski, Oddziaływanie prawa międzynarodowego i prawa Unii Europejskiej na konstytucyjny 
status jednostki w RP, [w:] Otwarcie Konstytucji RP…, op. cit., s. 188.
28 Por. J. Jaskiernia, Concuil of  Europes Activities in the Field of  Setting-up Constitutional Standards, [w:] Law 
in Greater Europe. Towards a Common Legal Area. Studies in Honour of  Heinrich Klebes, B. Haller, H.Ch. 
Krüger, H. Petzold (red.), The Hague-London 2000, s. 22.
29 Dz.U. z 1993 r., Nr 61, poz. 284, ze zmianami – nazywana też Europejską Konwencją Praw Czło-
wieka, podpisaną przez państwa będące członkami Rady Europy w dniu 4 listopada 1950 roku w Rzy-
mie. Konwencja weszła w życie w dniu 8 września 1953 roku, po ratyfikowaniu jej przez pierwszych 
10 państw – dalej jako: Konwencja.
30 Zob. np. orzeczenia cytowane przez: M.A. Nowicki, Europejska Konwencja Praw Człowieka. Wybór 
orzecznictwa, 2. Wydanie, Warszawa 1999, s. 327-386; Kamienie milowe. Orzecznictwo Europejskiego Trybuna-
łu Praw Człowieka, Warszawa 1997 r., s. 323 i n.
31 Zob. J. Jaskiernia, Rada Europy jako organizacja międzynarodowa kreująca i oddziałująca na implementa-
cję standardów demokratycznych, [w:] Rada Europy a przemiany demokratyczne w państwach Europy Środkowej 
i Wschodniej, J. Jaskiernia (red.), Toruń 2010, s. 33-34.
32 Por. szerzej: C. Mik, Teoria obowiązków pozytywnych państw-stron traktatów w dziedzinie praw człowieka 
(na przykładzie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, [w:] O ludzki wymiar prawa. Księga Jubileuszowa 
Profesora Tadeusza Jasudowicza, J. Białocerkiewicz, M. Balcerzak, A. Czeczko-Durlak (red.), Toruń 
2006, s. 257-276.
33 Na temat zakresu i sposobu stosowania prawa międzynarodowego w wewnętrznym porządku praw-
nym, przez sądy krajowe zob. np. L. Garlicki, M. Masternak-Kubiak, Władza sądownicza RP a stosowanie 
prawa międzynarodowego i prawa Unii Europejskiej, [w:] Otwarcie Konstytucji RP…, op. cit., s. 165-184.
34 Zob. B. Gronowska, Pozycja jednostki w systemie procedury kontrolnej Europejskiej Konwencji Praw Człowieka 
z 1950 r., [w:] O ludzki wymiar prawa…, op. cit., s. 164.
35 Szerzej na temat ochrony jednostki przed sądami polskimi w systemie procedury kontrolnej Eu-
ropejskiej Konwencji Praw Człowieka zob.: A. Zieliński, Sędzia a standardy ochrony praw człowieka, [w:] 
O ludzki wymiar prawa…, op. cit., s. 519-533; F. Sudre, Konwencja Europejska o Ochronie Praw Człowieka 
i Podstawowych Wolności, Warszawa 1993, s. 10-11; B. Gronowska, Pozycja jednostki..., op. cit., s. 161-181. 
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ła prawa międzynarodowego, takie jak umowa międzynarodowa, zwyczaj mię-
dzynarodowy, zasady ogólne prawa międzynarodowego, prawotwórcze uchwa-
ły organizacji lub organów międzynarodowych36, to prawo kreowane przez 
organy Rady Europy, z punktu widzenia prawa międzynarodowego, stanowi 
część tego systemu; podlega zatem powszechnemu prawu międzynarodowemu, 
co nie przeszkadza, że może rządzić się pewnymi specjalnymi zasadami czy 
normami charakterystycznymi tylko dla systemu prawa Rady Europy i w tym 
sensie mieć charakter autonomiczny. 

W tym kontekście zasadnicze znaczenie ma niewątpliwie większa efektyw-
ność mechanizmu kontrolnego przestrzegania Konwencji37, która ustanowiła 
międzynarodową kontrolę jej przestrzegania38, stanowiąc w art. 19, że w celu 
zapewnienia przestrzegania zobowiązań wynikających z niej dla państw człon-
kowskich, tworzy się Europejski Trybunał Praw Człowieka39, którego zasad-
niczym celem jest przestrzeganie przez strony Konwencji zobowiązań nało-
żonych przez Konwencję40 – konstruując, po raz pierwszy w dziejach prawa 
międzynarodowego, system ochrony ustanowionych w jej treści praw osobi-
stych41. Dla wyboru normatywu międzynarodowego, kreującego prawo do 
prywatności, zasadnicze znaczenie ma także nietypowy charakter Konwencji, 
jako umowy międzynarodowej, regulującej relacje w układzie wertykalnym42, 
to jest jednostka – państwo, a nie tylko w układzie horyzontalnym, to jest 
państwo – państwo43, dla której klasyczne reguły interpretacji z Konwencji 

36 Zob. A. Wyrozomska, Prawo międzynarodowe oraz prawo Unii Europejskiej, a konstytucyjny system źródeł 
prawa, [w:] Otwarcie Konstytucji RP…, op. cit., s. 31. 
37 Zob. L. Gardocki, Europejskie standardy wypowiedzi a polskie prawo karne, [w:] Standardy praw człowieka 
a prawo karne, Warszawa 1995, s. 226 oraz Z. Gostyński, Tajemnica dziennikarska a obowiązek składania 
zeznań w procesie karnym, Warszawa 1997, s. 66.
38 Zob. J. Symonides, Ewolucja systemu ochrony praw człowieka w Europie, [w:] Rada Europy a przemiany…, 
op. cit., s. 144.
39 Oświadczenie Rządowe z 28 października 1998 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską 
Protokołu nr 11 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, dotyczącego 
przekształcenia mechanizmu kontrolnego ustanowionego przez Konwencję, sporządzonego 
w Strasburgu dnia 11 maja 1994 r. (Dz.U. Nr 147, poz. 962), który wszedł w życie w stosunku do 
Polski dnia 1 listopada 1998 r. Wcześniej, od 1 maja 1993 r. Polska uznała kompetencje Europejskiej 
Komisji Praw Człowieka i jurysdykcję Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. 
40 Zob. A. Jaskiernia, Standardy Rady Europy dotyczące wolności słowa w odniesieniu do relacji prasowych z dzia-
łań wymiaru sprawiedliwości, [w:] Transformacja systemów wymiaru sprawiedliwości. Tom I. Pozycja ustrojowa wła-
dzy sądowniczej i uwarunkowania transformacji, J. Jaskiernia (red.), Toruń 2011, s. 343.
41 F. Sudre, Konwencja Europejska ..., op. cit., s. 7-8. 
42 Na temat koncepcji dotyczącej proporcji między układem wertykalnym a horyzontalnym, kształtują-
cych współczesną Europę zob. szerzej: S. Kaźmierczyk, Wertykalność Unii Europejskiej w związku z hory-
zontalnością Rady Europy jako zagadnienie metodologiczne, [w:] Rada Europy a przemiany…, op. cit., s. 108-124.
43 Na temat specyfiki wykładni traktatów regulujących zagadnienia praw człowieka, zob. szerzej: 
C. Mik, Metodologia interpretacji traktatów z dziedziny ochrony praw człowieka, „Toruński Rocznik Praw 
Człowieka i Pokoju” 1992, z. 1, s. 11-35.
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Wiedeńskiej44 okazują się być niewystarczające45. Nie można jednak zapomi-
nać, że – pomimo oddziaływania Konwencji na inne międzynarodowe systemy  
ochronne praw człowieka – wyniki analizy Konwencji nie muszą przekładać się 
na inne systemy prawne46.

Konkretyzując normatyw Konwencji, kreujący standard prawa do prywat-
ności, należy wskazać art. 8 ust. 1, który stanowi, iż „Każdy ma prawo do po-
szanowania swojego życia prywatnego i rodzinnego, swojego mieszkania i swo-
jej korespondencji” i ma za zadanie chronić jednostkę przed arbitralnymi dzia-
łaniami władz publicznych47 oraz zapewnić rozwój – bez ingerencji z zewnątrz 
– osobowości każdego człowieka w jego relacjach z innymi istotami ludzkimi48. 
Warto w tym miejscu zauważyć, że zakres prawa do prywatności różnić się bę-
dzie nie tylko w zależności od państwa, w którym prawo takie jest realizowane, 
ale także zmienia się w czasie, w zależności od tego, jak pojmowane i interpre-
towane są standardy demokratycznego państwa prawnego, jak również w zależ-
ności od sytuacji politycznej i społecznej na arenie krajowej i międzynarodowej.

Podkreślić ponadto należy, iż z analizy Konwencji wynika, że prawo do 
prywatności, podobnie jak wszelkie inne prawa i wolności, nie ma charak-
teru absolutnego i może być poddawane koniecznym ograniczeniom. Poza 
bowiem przepisami powołującymi do życia poszczególne prawa i wolności, 
zawiera ona również przepisy ustanawiające ich ograniczenia. Takie podsta-
wowe ograniczenia, w zakresie standardu prawa do prywatności, zawiera ar-
tykuł 8 ust. 2, który brzmi: „Niedopuszczalna jest ingerencja władzy publicznej 
w korzystanie z tego prawa, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez 
ustawę i koniecznych w demokratycznym społeczeństwie z uwagi na bezpie-
czeństwo państwowe, bezpieczeństwo publiczne lub dobrobyt gospodarczy 
kraju, ochronę porządku i zapobieganie przestępstwom, ochronę zdrowia i mo-
ralności lub ochronę praw i wolności innych osób”. Jak więc widać, prawo do 
prywatności może podlegać ograniczeniom, o ile dochowane zostaną formal-
ne i materialne przesłanki wskazane w cytowanym przepisie Konwencji49, przy 
czym ingerencja organów władzy wykonawczej w prawa jednostki powinna być 
poddana skutecznej kontroli powierzonej zwykle sądom, przynajmniej w ostat-
niej instancji, jako że kontrola sądowa daje najlepsze gwarancje niezawisłości, 
bezstronności i właściwej procedury50.

44 Konwencja Wiedeńska o prawie traktatów sporządzona w Wiedniu dnia 23 maja 1969 r. (Dz.U. 
Nr 74, poz. 439).
45 Zob. A. Wiśniewski, Interpretacja autonomiczna w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, 
[w:] Prawa Człowieka: wczoraj – dziś – jutro. Tom XIII, J. Zajadło (red.), Gdańskie Studia Prawnicze 
2005, s. 128.
46 Zob. C. Mik, Teoria obowiązków…, op. cit., s. 258.
47 Wyrok ETPCZ z dnia 27 października 1994 r., A. 297-C, § 31, za: M.A. Nowicki, Europejska…, 
op. cit., s. 327.
48 Wyrok ETPCZ z dnia 24 lutego 1998 r., RJD 1998-I, § 32, za: M.A. Nowicki, Europejska…, op. cit., s. 329.
49 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 lipca 2009 r., K 1/07, OTK-A ZU 2009/7/104. 
50 Wyrok ETPCZ z dnia 6 września 1978 r., A 28, § 55, za: M.A. Nowicki, Europejska…, op. cit., s. 358.



216 Robert Pelewicz

Podobne gwarancje prawa do prywatności wprowadza polski ustrojodaw-
ca w normatywach konstytucyjnych. Przyznając bowiem w art. 47 Konstytucji 
RP każdemu prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci 
i dobrego imienia oraz decydowania o swoim życiu osobistym, nadał standar-
dowi prawa do prywatności fundamentalne znacznie i zaaprobował jego po-
zycję prawnomiędzynarodową51. W pełni uprawnione jest więc twierdzenie, że 
konstytucyjna konstrukcja standardu prawa do prywatności jest w systemie pra-
wa polskiego nie tylko świadectwem demokratyzacji stosunków społecznych 
i politycznych52, ale stanowi jednocześnie podstawową zasadę, wyznaczającą 
kierunki rozwoju cywilizacyjnego53, zwłaszcza jeśli się zważy, iż Konstytucja RP 
nie jest zbiorem deklaracji czy też manifestem politycznym, lecz przede wszyst-
kim ustawą zasadniczą, a jej przepisy mają charakter normatywny i z mocy art. 
8 ust. 2, mogą być bezpośrednio stosowane54. Oznacza to, że organy admini-
stracji publicznej związane są bezpośrednio Konstytucją RP, a w konsekwencji 
mają obowiązek odmówić stosowania przepisów prawa, które stoją w sprzecz-
ności z ustawą zasadniczą55.

Pamiętać jednak trzeba i o tym, że Konstytucja RP – tak jak i wspomniane 
wcześniej akty międzynarodowe – prawu do prywatności nie przyznaje cha-
rakteru bezwzględnego i nie pozwala rozpatrywać go w oderwaniu od innych 
przepisów Konstytucji RP, w szczególności od tych, umieszczonych w rozdzia-
le regulującym wolności i prawa ekonomiczne, socjalne i kulturalne. Analiza 
regulacji określającej ograniczenia konstytucyjnych praw i wolności, zawartej 
w art. 31 ust. 3 oraz regulacji odnoszących się do ograniczeń praw i wolności 
ustanowionych w pozostałych przepisach Konstytucji RP, nie pozostawia wąt-
pliwości, co do jej zgodności z unormowaniami międzynarodowymi56.

Jeżeli więc prerogatywy zakreślone w art. 60 i 61 s.d.e. są zgodne z art. 31 ust. 3 
Konstytucji RP, to domniemywać należy, że nie naruszają również prawa do pry-
watności. Trudno byłoby bowiem przyjąć, że Konstytucja RP zawiera wewnętrz-
ne sprzeczności, polegające na tym, że rozwiązania legitymowane i dopuszczalne 
przez jeden przepis dotyczący określonej problematyki są wykluczone przez 
drugi57. Nie można też zapominać, że przy ocenie zakresu działalności podmio-

51 Por. A. Jurkowska, Tajemnica bankowa jako środek ochrony prawa do prywatności, [w:] Prawa Człowieka…, 
op. cit., s. 222.
52 Por. P. Winczorek, Aksjologiczne podstawy nowej konstytucji, „Państwo i Prawo” 1998, z. 12, s. 119.
53 Na temat wartości, które zostały wyeksponowane zarówno w preambule, jak i tekście zasadniczym 
Konstytucji RP, zob. szerzej A. Grześkowiak, Aksjologia projektu konstytucji RP, [w:] Ocena projektu kon-
stytucji RP, J. Krukowski (red.), Lublin 1996 i cytowane tam piśmiennictwo. 
54 Zob. wyrok NSA z dnia 17 listopada 2010 r., I OSK 107/10, LEX 744924.
55 Ten kierunek argumentacji jest w zasadzie powszechnie aprobowany w doktrynie prawa konstytu-
cyjnego i administracyjnego, zob.: A. Mączyński: Bezpośrednie stosowanie Konstytucji przez sądy, „Państwo 
i Prawo” 2005, nr 5, s. 12; L. Garlicki, Trybunał Konstytucyjny a rola sędziów w ochronie konstytucyjności prawa, 
„Państwo i Prawo” 1986, nr 2, s. 40.
56 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 marca 2007 r., K 8/07, OTK-A ZU 2007/3/26.
57 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 października 2006 r., P 10/06, OTK 2006/9/128.
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tu prowadzącego centralę monitorowania, zobowiązanego do przechowywania 
i archiwizowania, a także udostępniania danych osobowych zarejestrowanych 
w związku z wykonywaniem czynności materialno-technicznych, zastosowanie 
znajduje art. 51 Konstytucji RP, który wprowadza prawo jednostki do ochro-
ny danych osobowych, w którego zakres wchodzi warunek ustawowej podsta-
wy ujawnienia przez jednostkę informacji dotyczących jej osoby (ust. 1), zakaz 
skierowany do władz publicznych pozyskiwania, gromadzenia i udostępniania 
o obywatelach innych informacji niż niezbędne w demokratycznym państwie 
prawnym (ust. 2), prawo dostępu jednostki do odnośnych dokumentów i zbio-
rów danych oraz żądania sprostowania bądź usunięcia danych nieprawdziwych, 
niepełnych lub zebranych w sposób sprzeczny z ustawą (ust. 3 i 4)58. Przepis 
ten zawiera nadto generalną zapowiedź konstytucyjną, zgodnie z którą zasady 
i tryb gromadzenia oraz udostępniania informacji określa ustawa (ust. 5). Do-
datkowo, w zakresie prawa do ochrony danych osobowych znajduje się również 
wolność jednostki od ujawniania informacji dotyczących swej osoby, nieujaw-
niania ich tak innym osobom, jak zwłaszcza władzom publicznym. „Wskazana 
wolność obejmuje, w swym punkcie wyjścia, wolność od ujawniania wszelkich 
informacji dotyczących każdego z przejawów nie tylko ściśle osobistego, lecz 
również publicznego zachowania się jednostki”59.

A zatem konstytucyjnie ustanowione ograniczenia dotyczące pozyskiwania, 
dostępności i ujawniania informacji o osobach prywatnych, są istotnym elemen-
tem prawa do prywatności60, a łączna analiza tych unormowań konstytucyjnych 
doprowadziła Trybunał Konstytucyjny do sformułowania koncepcji autonomii 
informacyjnej jednostki61, która oznacza prawo do samodzielnego decydowania 
o ujawnianiu innym informacji dotyczących swojej osoby, a także prawo do 
sprawowania kontroli nad takimi informacjami, jeśli znajdują się w posiadaniu 
innych podmiotów62. Wydaje się oczywiste, że wskazane uprawnienie, zwłasz-
cza w relacji obywatel – władza publiczna, nie ma i nie może mieć charakte-
ru absolutnego63. Nieuchronne są we współczesnym społeczeństwie działania 
władz publicznych polegające na pozyskiwaniu, gromadzeniu i udostępnianiu 
informacji o jednostkach w sposób inny niż w drodze zgłoszenia takich danych 
przez samego obywatela. Artykuł 51 ust. 2 Konstytucji RP określa przesłanki 
legalności (granice) takich działań stanowiąc, że: obowiązek udostępnienia da-
nych ograniczony jest do ściśle określonych ustawowo sytuacji oraz, że ustawa 
nie może dowolnie kształtować zakresu tego obowiązku64. Do pozyskiwania 

58 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 maja 1998 r., U 5/97, OTK ZU 1998/4/46. 
59 Zob. P. Sarnecki, Uwagi do art. 51 Konstytucji, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. 3, 
L. Garlicki (red.), Warszawa 2003, s. 1-2.
60 Por. A. Jurkowska, Tajemnica bankowa…, op. cit., s. 221.
61 Zob. L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2006, s. 108.
62 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 lutego 2002 r., U 3/01, OTK-A ZU 2002/1/3.
63 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 kwietnia 2004 r., K 45/02, OTK‑A ZU 2004/4/30.
64 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 listopada 2002 r., SK 40/01, OTK-A ZU 2002/6/81.
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przez władze publiczne informacji o obywatelach zastosowanie znajduje rów-
nież przywołany już wyżej art. 31 ust. 3 Konstytucji RP, dotyczący zakresu 
dopuszczalnych ograniczeń korzystania z konstytucyjnych wolności i praw. 

Zauważyć należy, że nieuprawniona ingerencja w standard prawa do prywat-
ności może rodzić nie tylko odpowiedzialność karną65, ale i odpowiedzialność 
cywilnoprawną, albowiem naruszenia prywatności może się dopuścić także organ 
występujący w imieniu państwa, nawet jeżeli działa w ramach ogólnej kompeten-
cji i w efekcie, naruszenie przepisów prawa (w tym w procesie wykonywania kary 
pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicz-
nego), także przez organ państwowy, może być uznane za działanie bezprawne 
w rozumieniu art. 24 k.c. Jak bowiem zauważają Z. Bidziński i J. Serda „odróżnić 
należy ogólną kompetencję organu do wykonywania czynności danego rodzaju 
od kompetencji do wykonania konkretnej czynności. Uchybienia procesowe 
mogą być tak poważne, że uzasadniają odpowiedzialność za naruszenie dobra 
osobistego. Chodzi o to, czy działanie organu państwowego mieści się w gra-
nicach obowiązujących przepisów, niezależnie od tego, czy mają one charakter 
materialnoprawny, czy też formalnoprawny. Działanie organu państwowego, 
nawet podjęte w ramach ogólnej czy szczególnej kompetencji, może być wad-
liwe, jeśli jest niezgodne z przepisami prawa lub zasadami współżycia społecz-
nego i narusza konkretne dobro osobiste”66. 

Działania podmiotu prowadzącego centralę monitorowania podlegać powin-
ny również ocenie z punktu widzenia zgodności z postanowieniami dyrektywy 
95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych 
i swobodnego przepływu tych danych67. Dyrektywa ta nakazuje zapewnić między 
innymi, by dane osobowe były gromadzone jedynie do określonych, jednoznacz-
nych i legalnych celów i były prawidłowe, stosowne oraz nie nadmierne ilościowo 
w stosunku do celów, dla których zostały zgromadzone i/lub dalej przetworzone. 
Dyrektywa zabrania również przechowywania danych (w formie umożliwiającej 
identyfikację osób, których dotyczą) przez czas dłuższy niż jest to konieczne do 
celów, dla których zostały zgromadzone, lub dla których są dalej przetwarzane.

Przedstawione rozważania prowadzą do wniosku, że przepisy Konstytucji 
RP chronią sferę prywatności przed nieuzasadnioną ingerencją ze strony apa-
ratu państwowego w granicach wymaganych przez prawo międzynarodowe. 
Nie mogą jednak być wystarczającym argumentem na rzecz słuszności tezy 
o zgodności normatywów art. 60 i 61 s.d.e. z międzynarodowym i konstytu-
cyjnym standardem prawa do ochrony danych osobowych i prawa do prywat-

65 Na temat prawnokarnych konsekwencji bezprawnej ingerencji w prawo do prywatności zob. A. 
Zoll, Ochrona prywatności w prawie karnym, „Czasopismo prawa karnego i nauk penalnych” 2000, z. 1, 
s. 221-237.
66 Zob. Z. Bidziński, J. Serda, Cywilnoprawna ochrona dóbr osobistych w praktyce sądowej, [w:] Dobra osobiste 
i ich ochrona w polskim prawie cywilnym, J.S. Piątowski (red.), Wrocław 1986, s. 20.
67 Dz. Urz. UE L 281 z 1995 r., s. 31.
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ności. Tym bardziej, że problem ochrony nie sprowadza się tylko do ochrony 
wertykalnej, ale dotyczy także ochrony horyzontalnej, to znaczy ochrony przed 
zamachami na sferę prywatności ze strony innych osób fizycznych lub pod-
miotów zbiorowych68. Z tego punktu widzenia istotna jest odpowiedź na pyta-
nie, czy polski ustawodawca, przy pomocy instrumentów zawartych w ustawie 
o dozorze elektronicznym, w dostateczny sposób zapewnia ochronę zebranych 
danych osobowych, to znaczy czy regulacja zawarta w art. 60 i 61 s.d.e. jest 
wystarczająca.

Analiza powołanych przepisów, w świetle zaprezentowanych zasad konsty-
tucyjnych i prawnomiędzynarodowych, prowadzi do wniosku, że przechowy-
wanie danych osobowych zarejestrowanych w związku z kontrolą przestrze-
gania przez skazanego nałożonego na niego przez sąd penitencjarny obowiąz-
ku pozostawania w miejscu stałego pobytu lub w innym wskazanym miejscu 
w wyznaczonym czasie, a także obowiązku powstrzymania się od przebywania 
w określonych miejscach lub zakazu zbliżania się do określonej osoby, ma słu-
żyć efektywnej kontroli zachowania skazanego w czasie odbywania kary pozba-
wienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. Natomiast uzasadnieniem 
dla ujawnienia ich Policji oraz przetwarzania przez Policję, ma być konieczność 
podejmowania działań, zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa publicz-
nego i bezpieczeństwa osób narażonych na kontakty ze skazanym, a więc ure-
alnienie ewentualnej reakcji Policji na naruszenie porządku prawnego69. Dobro, 
jakim jest bezpieczeństwo publiczne, bezpieczeństwo obywateli, w szczególno-
ści ochrona wolności, praw i zdrowia osób pokrzywdzonych przestępstwem, 
niewątpliwie uzasadnia ograniczenie w zakresie korzystania z prawa do prywat-
ności, prawa do ochrony życia rodzinnego oraz prawa do ochrony informacji70. 
Działania mające na celu zapobieżenie takim zdarzeniom są konieczne w de-
mokratycznym państwie prawnym. Wymiana informacji o ofiarach i sprawcach 
przestępstw jest uzasadniona i konieczna oraz powinna służyć efektywnemu 
ściganiu sprawców czynów zabronionych, czym zajmuje się także Policja. 
Warunkiem ich podjęcia musi być jednak określenie w ustawie zakresu dopusz-
czalnych ingerencji w prawa obywateli oraz spełnianie postulatów przydatno-
ści, niezbędności i proporcjonalności sensu stricte z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP. 

W wyroku z 10 lipca 2000 roku Trybunał Konstytucyjny71 wskazał, że okre-
ślone w przywołanym przepisie warunki, od spełnienia których zależy dopusz-
czalność stanowienia zgodnych z Konstytucją ograniczeń w korzystaniu z kon-
stytucyjnie gwarantowanych praw i wolności (zasada proporcjonalności), odno-
szą się także do osób naruszających prawo. Ponadto, w wypadku pozyskiwania, 
gromadzenia i udostępniania informacji o jednostkach, zapisy ustaw w tym 
68 Zob. A. Zoll, Ochrona prywatności…, op. cit., s. 223.
69 Zob. M. Rusinek, Ustawa…, op. cit., t. 1 do art. 61 s.d.e.
70 Zob. A. Jurkowska, Tajemnica bankowa…, op. cit., s. 233-234; wyrok ETPCZ z dnia 20 czerwca 1988 r., 
A. 137, § 25, za: M.A. Nowicki, Europejska…, op. cit., s. 386.
71 SK 21/99, OTK-ZU 2000/5/44.
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względzie muszą mieć charakter wyczerpujący, a także powinny przewidywać 
gwarancje dostępu do dotyczących go urzędowych dokumentów i zbiorów 
danych oraz weryfikacji i żądania sprostowania lub usunięcia informacji nie-
prawdziwych, niepełnych lub zebranych w sposób sprzeczny z ustawą. Przepisy 
art. 60 i 61 s.d.e. wydają się nie spełniać powyższych wymogów. Po pierwsze, 
w świetle tych regulacji, wątpliwości budzi skuteczność ochrony danych oso-
bowych zgromadzonych przez podmiot prowadzący centralę monitorowania. 
Z  przepisów wykonawczych72 wynika, że archiwizowania danych osobowych, 
zarejestrowanych w bazie danych systemu teleinformatycznego używanego do 
wykonywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektroniczne-
go, dokonuje przedstawiciel podmiotu prowadzącego centralę monitorowania 
w centrali monitorowania. Wymagania stawiane osobom zatrudnionym w upo-
ważnionym podmiocie dozorującym73, w charakterze przedstawiciela upoważ-
nionego podmiotu dozorującego, normuje przepis art. 62 s.d.e. Zgodnie z jego 
brzmieniem, przedstawicielem upoważnionego podmiotu dozorującego lub 
podmiotu prowadzącego centralę monitorowania74, wykonującym czynności, 
o których mowa w art. 59 s.d.e., oraz osobą nadzorującą ich wykonanie, za-
trudnioną w upoważnionym podmiocie dozorującym lub w podmiocie pro-
wadzącym centralę monitorowania, może być obywatel polski o nieposzlako-
wanej opinii, który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyśl-
nie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, korzystający z pełni 
praw publicznych i cywilnych, posiadający co najmniej średnie wykształcenie 
oraz odpowiednie kwalifikacje zawodowe, w szczególności udokumentowaną 
w stopniu, co najmniej podstawowym, wiedzę w zakresie budowy i funkcjo-
nowania urządzeń elektronicznych oraz instalacji i systemów, które zawierają 
podzespoły elektryczne lub elektroniczne. Jak z zaprezentowanej regulacji wy-
nika, wymienione warunki nie odnoszą się do wszystkich pracowników tego 
podmiotu, a jedynie do osób wykonujących czynności materialno-techniczne 
bądź czynności związane z rejestracją zdarzeń istotnych z punktu widzenia 
wykonywania oraz osób nadzorujących w ramach upoważnionego podmiotu 
72 Zob. § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie sposobu 
archiwizowania oraz sposobu i trybu usuwania danych osobowych i informacji zarejestrowanych 
w związku z wykonywaniem kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru 
elektronicznego (Dz.U. Nr 113, poz. 756).
73 Według art. 4 ust. 1 s.d.e. upoważnionym podmiotem dozorującym może być instytucja państwo-
wa, przedsiębiorca lub podmiot zagraniczny mający siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli jest 
przedsiębiorcą w rozumieniu prawa kraju rejestracji i spełnia warunki do wykonywania w Rzeczy-
pospolitej Polskiej działalności gospodarczej, który może wykonywać działalność gospodarczą po-
legającą 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 przeby-
wania w określonych miejscach lub zakazu zbliżania się do określonej osoby, a także na rejestracji 
przypadków naruszenia tych obowiązków lub zakazu.
74 Zgodnie z treścią art. 4a s.d.e., podmiotem prowadzącym centralę monitorowania może być upo-
ważniony podmiot dozorujący lub jednostka organizacyjna podległa Ministrowi Sprawiedliwości. 
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dozorującego wykonywanie czynności materialno-technicznych lub rejestra-
cję wspomnianych zdarzeń. Pozostałe osoby, a więc personel pełniący funkcje 
usługowe czy też personel zarządzający, niewykonujący bezpośrednio czynno-
ści związanych z dozorowaniem skazanego, nie musi spełniać wymienionych 
w przepisie warunków75. Zauważalna jest znaczna swoboda w określeniu krę-
gu osób uprawnionych do dostępu do danych osobowych zarejestrowanych 
w związku z kontrolą przestrzegania przez skazanego nałożonego na niego 
przez sąd penitencjarny obowiązku pozostawania w miejscu stałego pobytu lub 
w innym wskazanym miejscu w wyznaczonym czasie, a także obowiązku po-
wstrzymania się od przebywania w określonych miejscach lub zakazu zbliżania 
się do określonej osoby. Tak szerokie zakreślenie kręgu osób mających dostęp 
do wrażliwych danych osobowych nie budziłoby wątpliwości, gdyby funkcje 
podmiotu prowadzącego centralę monitorowania ograniczały się do działań, 
na przykład o charakterze konsultacyjnym, koordynacyjnym czy technicznym. 
Nie ulega jednak wątpliwości, szczególnie w kontekście przekazania podmio-
towi prowadzącemu centralę monitorowania prawa do archiwizowania i udo-
stępniania danych osobowych o charakterze wrażliwym, że działania podmiotu 
prowadzącego centralę monitorowania wykraczają poza taką aktywność i obej-
mują działania skierowane przeciwko konkretnym osobom. W takim przypad-
ku niezbędne jest zapewnienie dostępu do omawianych tu danych ograniczonej 
jedynie (jak najmniejszej) liczbie osób, które zobowiązane będą do ochrony 
tych danych zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku 
o ochronie danych osobowych76. 

Zauważyć należy, że ustawodawca nie tylko nie określił liczby pracowników 
(przedstawicieli) podmiotu prowadzącego centralę monitorowania, w rozumie-
niu art. 62 s.d.e., ale nie wprowadził również jakichkolwiek gwarancji zacho-
wania przez nich tajemnicy służbowej, co może powodować trudności w eg-
zekwowaniu praw zapisanych w art. 51 ust. 3 i 4 Konstytucji RP oraz ustawie 
o ochronie danych osobowych. Dodatkowo powstaje pytanie, kto jest admini-
stratorem danych, o których mowa zarówno w wyżej wymienionej ustawie, jak 
i w dyrektywie 95/46/WE. To natomiast może uniemożliwiać lub ograniczać 
realizację uprawnień osób, których dane będą przetwarzane. Grozi to również 
zarzutem naruszenia postanowień przywołanej dyrektywy77. Zgodnie z art. 27 
ust. 2 pkt 2 ustawy o ochronie danych osobowych, przetwarzanie danych do-
tyczących skazań, orzeczeń o ukaraniu i mandatów karnych, a także innych 
orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym i administracyjnym, możliwe 
jest jedynie w sytuacji, gdy przepis szczególny innej ustawy zezwala na prze-

75 Zob. M. Rusinek, Ustawa…, op. cit., t. 1 do art. 62 s.d.e.
76 Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zm.
77 Zgodnie z dyrektywą (pkt 32 preambuły) ustawodawstwo krajowe powinno określić, czy admini-
strator danych wykonujący zadanie realizowane w interesie publicznym powinien być organem admi-
nistracji publicznej czy inną osobą fizyczną lub prawną podlegającą prawu publicznemu lub prawu 
prywatnemu.
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twarzanie takich danych bez zgody osoby, której dane dotyczą i stwarza pełne 
gwarancje ich ochrony. W treści normatywów ustawy o dozorze elektronicz-
nym trudno odnaleźć zapisy, które konstruowałyby pełne gwarancje ochrony 
archiwizowanych danych osobowych przez przedstawicieli oraz osoby nadzo-
rujące wykonanie czynności materialno-technicznych (pracowników) podmio-
tu prowadzącego centralę monitorowania, na przykład przez zobowiązanie do 
zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem 
czynności materialno-technicznych (służbowych), jak to ma miejsce w art. 119 
ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej78. Stanowi on, że 
pracownik socjalny przy wykonywaniu zadań jest zobowiązany zachować w ta-
jemnicy informacje uzyskane w toku czynności zawodowych, także po ustaniu 
zatrudnienia, chyba że działa to przeciwko dobru osoby lub rodziny. 

Jak już na wstępie zasygnalizowano, poważne wątpliwości nasuwa niejas-
ny zakres pojęcia danych osobowych zarejestrowanych w związku z kontrolą 
przestrzegania przez skazanego nałożonego na niego przez sąd penitencjarny 
obowiązku pozostawania w miejscu stałego pobytu lub w innym wskazanym 
miejscu w wyznaczonym czasie, a także obowiązku powstrzymania się od prze-
bywania w określonych miejscach lub zakazu zbliżania się do określonej osoby, 
w tym tak zwanych danych wrażliwych. Zarówno ustawa o dozorze elektro-
nicznym, jak i powołane rozporządzenie wykonawcze, wydane w trybie delega-
cji ustawowej na podstawie art. 60 ust. 5 s.d.e., posługują się niedookreślonymi 
zwrotami „danych osobowych”, bez ich jakiegokolwiek doprecyzowania, czy 
choćby przykładowego – nie wspominając już enumeratywnego – wyszcze-
gólnienia79. Przed nowelizacją ustawy o dozorze elektronicznym80, zakres re-
jestracji, archiwizacji i przechowywania danych osobowych wydawał się być 

78 Dz.U. z 2009 r., Nr 175, poz. 1362, ze zm.
79 Dla zrozumienia skali nieprecyzyjności i niekonsekwencji ustawodawcy warto zobrazować zagad-
nienie pełnymi cytatami kluczowych normatywów ustawy: „Art. 60. 1. Podmiot prowadzący centralę 
monitorowania przechowuje i archiwizuje dane osobowe oraz informacje zarejestrowane w związku 
z wykonywaniem czynności materialno-technicznych, o których mowa w art. 59 (...) 2. Dane i informa-
cje, o których mowa w ust. 1 (...) 3. W przypadku zaprzestania działalności przez podmiot prowadzący 
centralę monitorowania dane i informacje, o których mowa w ust. 1 (...) 4. Podmiot prowadzący centralę 
monitorowania usuwa dane i informacje, o których mowa w ust. 1 (...) 5. Minister Sprawiedliwości 
określi, w drodze rozporządzenia, sposób archiwizowania oraz sposób i tryb usuwania danych i infor-
macji, o których mowa w ust. 1 (...) Art. 61. Dane osobowe oraz informacje zarejestrowane w związku 
z kontrolą przestrzegania przez skazanego nałożonego na niego przez sąd penitencjarny obowiązku 
pozostawania w miejscu stałego pobytu lub w innym wskazanym miejscu w wyznaczonym czasie, a tak-
że obowiązku powstrzymania się od przebywania w określonych miejscach lub zakazu zbliżania się do 
określonej osoby…”. Rozporządzenie z kolei posługuje się nieprecyzyjnymi pojęciami: „danych osobo-
wych i informacji zarejestrowanych w bazie systemu teleinformatycznego używanego do wykonywania 
kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego” (§ 2 ust. 1) oraz „danych osobowych 
i informacji zarejestrowanych w bazie danych systemu teleinformatycznego używanego do wykonywa-
nia kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego” (§ 2 ust. 2).
80 Ustawa z dnia 21 maja 2010 r. o zmianie ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza 
zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego (Dz.U. Nr 101, poz. 647).
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skonkretyzowany w przepisach wykonawczych81 i dotyczył: danych osobowych 
skazanego i innych osób uczestniczących w wykonywaniu dozoru elektronicz-
nego, np. osób zamieszkujących ze skazanym, osób, których dotyczy nałożony 
na skazanego zakaz zbliżania się, czy właścicieli i zarządców nieruchomości, na 
których są zainstalowane urządzenia monitorujące; informacji zarejestrowanych 
w związku z wykonywaniem czynności materialno-technicznych, czyli danych 
dotyczących orzeczenia o udzieleniu zezwolenia na wykonanie kary w systemie 
dozoru elektronicznego, jego zmiany lub uchylenia; danych dotyczących daty 
uruchomienia dozorowania, zakończenia i przerw w jego wykonywaniu (zob. 
np. art. 15 ust. 3); danych o zdarzeniach podlegających rejestracji (zob. art. 59 
ust. 3); danych dotyczących kontroli funkcjonowania środków technicznych82. 

W tym kontekście przywołać trzeba stanowisko Trybunału Konstytucyjnego83, 
mówiące, że ustawodawca nie może przez niejasne formułowanie tekstu przepi-
sów pozostawić organom mającym je stosować nadmiernej swobody przy usta-
laniu w praktyce zakresu podmiotowego i przedmiotowego ograniczeń konstytu-
cyjnych wolności i praw jednostki. Przekroczenie pewnego poziomu niejasnoś-
ci przepisów prawnych może stanowić samoistną przesłankę ich niezgodności 
z przepisem (art. 31 ust. 3 Konstytucji RP), wymagającym regulacji ustawowej 
określonej dziedziny. Ponadto, wszelkie czynności w zakresie zapobiegania prze-
stępstwom, a zwłaszcza pozyskiwanie informacji o osobie stwarzającej zagro-
żenie, mocno wkracza w sferę prywatności i dlatego musi być ograniczone do 
niezbędnego minimum, określanego celem uzyskiwania informacji. Wymaga tego 
konstytucyjna (art. 31 ust. 3 Konstytucji RP) zasada proporcjonalności ingeren-
cji władzy w konstytucyjnie chronione prawa i wolności jednostki. Jeżeli cho-
dzi o pozyskiwanie wiadomości w celu sformułowania opinii, jaką ustawowo ma 
wyrażać Policja, wyznacznikiem aktywności Policji jest zasada, aby wkroczenie 
w prawa jednostki odbywało się tylko o tyle, o ile jest to konieczne w demokra-
tycznym państwie i aby odbywało się w celach wskazanych w samej Konstytucji 
RP, na przykład dla ochrony bezpieczeństwa lub porządku publicznego84. 

81 Zob. § 2 Rozporządzenia cyt. w przypisie 10, który nakazywał archiwizować dane osobowe oraz in-
formacje zarejestrowane przez upoważniony podmiot dozorujący w związku z wykonywaniem czyn-
ności materialno-technicznych, zgromadzone w bazie danych systemu teleinformatycznego używane-
go do wykonywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego dotyczące danej 
sprawy, zawierający następujący zakres danych: 1) identyfikujące skazanego, wobec którego wyko-
nywana jest kara pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego, 
zwana dalej „dozorem elektronicznym”; 2) dotyczące orzeczenia sądu penitencjarnego o udzieleniu 
skazanemu zezwolenia na dozór elektroniczny, o wszelkich zmianach tego orzeczenia oraz o jego 
uchyleniu; 3) dotyczące daty oraz czasu rozpoczęcia i zakończenia dozoru elektronicznego, a także 
każdej przerwy w jego wykonywaniu; 4) dotyczące każdego zdarzenia podlegającego rejestracji; 5) 
dotyczące każdego sprawdzenia przez upoważniony podmiot dozorujący prawidłowości funkcjono-
wania i użytkowania elektronicznych urządzeń rejestrujących oraz nadajnika.
82 Por. M. Rusinek, Ustawa…, op. cit., t. 2 do art. 60 s.d.e.
83 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 maja 2002 roku, K 6/02, OTK-A 2002/3/33.
84 Por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10 października 2001 r., V SA 654/01, 
„Palestra” 2003, nr 3-4, s. 221.
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Instrumenty prawne, do których kierujemy oczekiwania odnośnie ich war-
tości i sposobu funkcjonowania, wymagają wszechstronnych działań przygoto-
wawczych w celu stworzenia zgodnych z aksjologią systemu prawnego, warun-
ków ich funkcjonowania, między innymi poprzez dokładne określenie sposobu 
działania organów publicznych, które ingerują w uprawnienia i wolności jed-
nostki. Jest to zwłaszcza istotne na gruncie szeroko rozumianego prawa kar-
nego, ponieważ należy ono do prawa publicznego, a proces karny – zarówno 
na etapie postępowania przygotowawczego, jurysdykcyjnego, jak i wykonaw-
czego – stanowi imperium państwa. Przyjąć wprawdzie można, że dobro, ja-
kim jest ochrona bezpieczeństwa publicznego, w szczególności bezpieczeństwa 
obywateli, wolności, praw i zdrowia osób pokrzywdzonych przestępstwem, 
niewątpliwie uzasadnia ograniczenie w zakresie korzystania z prawa do ochro-
ny informacji o życiu prywatnym, prawa do ochrony życia rodzinnego oraz 
prawa do ochrony informacji i może usprawiedliwiać, w określonym zakresie, 
gromadzenie i udostępnianie danych osobowych, zarejestrowanych w związ-
ku z kontrolą przestrzegania przez skazanego nałożonego na niego przez sąd 
penitencjarny obowiązku pozostawania w miejscu stałego pobytu lub w innym 
wskazanym miejscu w wyznaczonym czasie, a także obowiązku powstrzymania 
się od przebywania w określonych miejscach lub zakazu zbliżania się do okre-
ślonej osoby. Wydaje się jednak, że zarówno ustawa o dozorze elektronicznym, 
jak i wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze, nie spełniają warunków 
dopuszczalnej ingerencji w prawa obywateli, w szczególności wymogu propor-
cjonalności wprowadzanych ograniczeń oraz warunku ustawowego określenia 
zasad gromadzenia i udostępniania danych osobowych o obywatelach. W obo-
wiązujących regulacjach nie określono zamkniętego katalogu podmiotów 
uprawnionych do bezpośredniego dostępu do danych osobowych, także tych 
wrażliwych. Grozi to naruszeniem przez cytowane normatywy oraz wynikającą 
z nich praktykę, konstytucyjnego i międzynarodowego prawa do ochrony in-
formacji o życiu prywatnym i zasady autonomii informacyjnej obywateli. Brak 
jasnego określenia statusu prawnego przedstawicieli upoważnionego podmiotu 
dozorującego lub podmiotu prowadzącego centralę monitorowania wykonu-
jących czynności, o których mowa w art. 59 s.d.e., oraz osób nadzorujących 
ich wykonanie, zatrudnionych w upoważnionym podmiocie dozorującym lub 
w podmiocie prowadzącym centralę monitorowania, powodować może trud-
ności w egzekwowaniu praw zapisanych w art. 51 ust. 3 i 4 Konstytucji RP oraz 
ustawie o ochronie danych osobowych. Zbyt szeroko i mało precyzyjnie został 
bowiem określony krąg osób, które z uwagi na zatrudnienie w upoważnionym 
podmiocie dozorującym lub podmiocie prowadzącym centralę monitorowania, 
będą miały dostęp do gromadzonych danych osobowych. Ponadto, w wyniku 
braku ustawowej gwarancji zachowania przez wszystkich tajemnicy służbo-
wej, gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych, w zakresie określonym 
w cytowanych wyżej normatywach, naruszać będzie konstytucyjne i międzyna-
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rodowe gwarancje prawa do prywatności i do ochrony informacji (autonomii 
informacyjnej). 

Podsumowując, stosowanie regulacji zawartych w art. 60 i 61 s.d.e., ze 
względu na nadmierny stopień ich ogólności i niedostosowania do zasady 
określoności, może prowadzić do naruszenia konstyucyjnie i międzynarodowo 
chronionej wartości w postaci prawa do ochrony informacji o życiu prywatnym. 
Dla zapewnienia konstytucyjności analizowanych normatywów ustawy o do-
zorze elektronicznym, zmianie powinien ulec zakres (katalog) gromadzonych 
i udostępnianych danych osobowych, zarejestrowanych w związku z kontrolą 
przestrzegania przez skazanego nałożonego na niego przez sąd penitencjarny 
obowiązku pozostawania w miejscu stałego pobytu lub w innym wskazanym 
miejscu w wyznaczonym czasie, a także obowiązku powstrzymania się od prze-
bywania w określonych miejscach lub zakazu zbliżania się do określonej osoby. 
Wydaje się zatem, że analizowane regulacje wymagają nowelizacji, w zgodzie 
z przywołanymi orzeczeniami Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Try-
bunału Konstytucyjnego i poglądami doktryny, przede wszystkim przez enu-
meratywne wyszczególnienie podmiotów, których dane osobowe będą rejestro-
wane w systemie dozoru elektronicznego, jak również przez precyzyjne okre-
ślenie kręgu osób, które z uwagi na zatrudnienie w upoważnionym podmiocie 
dozorującym lub podmiocie prowadzącym centralę monitorowania, będą miały 
dostęp do gromadzonych danych osobowych.





Monika Krasińska

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH W DZIAŁALNOŚCI KURATORÓW
SĄDOWYCH. RAMY PRAWNE I PROCEDURY
BEZPIECZEŃSTWA – WYBRANE ZAGADNIENIA

Problematyka przetwarzania danych osobowych w działalności kuratorów 
sądowych odgrywa zasadniczą rolę. Trudno sobie bowiem wyobrazić realiza-
cję obowiązków nałożonych ustawowo na kuratora sądowego bez możliwości 
przetwarzania przez niego danych osobowych. Proces przetwarzania danych 
osobowych przez tę grupę zawodową jest procesem niezwykle dynamicznym. 
Czynności związane z dysponowaniem danymi osobowymi stale zmieniają się 
i wzajemnie przenikają, co nie oznacza dowolności w gromadzeniu danych 
i dalszym ich wykorzystywaniu. Również zakres pozyskiwanych informacji jest 
różnorodny. Wśród nich znajdują się informacje o różnym stopniu wrażliwo-
ści, m.in. mające status danych osobowych sensytywnych, tj. odnoszących się 
do szczególnej sfery prywatności człowieka. Z tych względów proces realizacji  
prawa ochrony danych osobowych przez kuratorów sądowych nabiera szcze-
gólnego znaczenia i jest poddawany bacznej kontroli osób, których dane oso-
bowe są przetwarzane.

Pozycja prawa ochrony danych osobowych została usytuowana bardzo wy-
soko, bo w przepisach Konstytucji RP. Zgodnie z art. 51 Konstytucji, nikt nie 
może być obowiązany inaczej niż na podstawie ustawy do ujawniania infor-
macji dotyczących jego osoby. Tylko więc ustawodawca został uprawniony do 
ograniczenia prawa do prywatności obywatela, przy czym ograniczenie to nie 
może być ustanawiane w sposób dowolny, ale jedynie mogą być pozyskiwane 
takie informacje, które są niezbędne i uznawane w demokratycznym państwie. 
Ukształtowanie ram prawnych dla obrotu przez organy państwa informacjami 
o obywatelach w tym akcie normatywnym podkreśliło rangę prawa do ochrony 
danych osobowych. 

Uszczegółowienie norm konstytucyjnych nastąpiło w ustawie z dnia 29 sierp-
nia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, 
ze zm.). Inspiracją dla powstania powyższej regulacji była jednak przede wszyst-
kim dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 24 października 
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1995 r. (95/46/WE) w sprawie ochrony danych osób fizycznych w zakresie 
przetwarzania danych osobowych oraz swobodnego przepływu tych danych. 
To z jej postanowień wywodzi się szereg zasad ochrony danych osobowych. 
Implementacja wspomnianej dyrektywy na grunt polskiego ustawodawstwa do-
prowadziła do wzmocnienia ochrony prawnej osób, których dane osobowe są 
przetwarzane, a także nałożyła na administratorów tych danych szereg obo-
wiązków i to niezależnie od tego, czy wywodzą się oni z sektora prywatnego, 
czy publicznego.

Zadania kuratorów sądowych są zróżnicowane i mają zarówno charakter 
wychowawczo-resocjalizacyjny, jak i diagnostyczny, profilaktyczny, czy wresz-
cie kontrolny. Zadania te, co należy podkreślić, związane są z wykonywaniem 
orzeczeń sądu, a ich realizacja odbywa się nie tylko w budynku sądu, ale także 
w szeroko pojmowanym środowisku podopiecznych, na terenie zamkniętych 
zakładów i placówek ich pobytu.

Granice realizacji zadań kuratorów sądowych określiła ustawa z dnia 27 lipca 
2001 r. o kuratorach sądowych (Dz.U. Nr 98, poz. 1071, ze zm.) i wydane na jej 
podstawie przepisy wykonawcze. Stanowią one lex specialis wobec ogólnych norm 
ustawy o ochronie danych osobowych w zakresie postanowień w nich zawartych. 
Kuratorzy sądowi – w świetle ww. przepisów prawa – są nie tylko upoważnie-
ni, ale także zobowiązani do przetwarzania danych osobowych. Proces ten re-
alizują wykonując orzeczenia w sprawach karnych, rodzinnych i nieletnich jako 
kuratorzy zawodowi i społeczni. Wykonując orzeczenie sądowe przeprowadzają 
wywiady środowiskowe oraz sprawują nadzór powierzony im przez sąd nad pod-
opiecznymi. Szczegółowe rozwiązania w tym obszarze przewidują m.in. przepisy 
rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 czerwca 2003 r. w sprawie 
szczegółowego sposobu wykonywania uprawnień i obowiązków kuratorów są-
dowych, czy też rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 sierpnia 2001 r. 
w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzenia wywiadów środowisko-
wych o nieletnich.

Od momentu pozyskania danych osobowych kuratorzy są zobowią-
zani do zapewnienia należytego ich poziomu bezpieczeństwa, jako ad-
ministrujący tymi danymi i w tym zakresie ponoszą odpowiedzialność 
z ustawy o ochronie danych osobowych.

Analiza zakresu tej odpowiedzialności poprzedzona być musi dokonaniem 
interpretacji pojęcia administratora danych osobowych. Zgodnie z art. 7 pkt 4 
ustawy o ochronie danych osobowych, zwanej dalej u.o.d.o., przez administra-
tora danych rozumie się organ, jednostkę organizacyjną, podmiot lub osobę, 
o których mowa w art. 3, decydujące o celach i środkach przetwarzania danych 
osobowych. 

Administrator danych jest odpowiedzialny za wprowadzenie procedur bez-
pieczeństwa przetwarzanych danych osobowych, gdyż to na nim spoczywa od-
powiedzialność za wykonanie obowiązku zabezpieczenia danych osobowych, 
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o którym stanowi Rozdział 5 u.o.d.o. Administratorem danych gromadzonych 
i wykorzystywanych przez kuratorów dla realizacji ich ustawowych zadań bę-
dzie prezes właściwego sądu. Zgodnie z art. 36 u.o.d.o. jest on zobowiązany 
zastosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwa-
rzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych 
objętych ochroną, a w szczególności powinien zabezpieczyć dane przed ich 
udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieupraw-
nioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodze-
niem lub zniszczeniem. 

Opracowanie i wdrożenie właściwych procedur na terenie sądu oznaczać 
będzie konieczność ich stosowania także przez kuratorów sądowych. Ustawo-
dawca nie wskazał konkretnie, jak mają przedmiotowe procedury wyglądać, po-
zostawiając ich ukształtowanie administratorowi danych w oparciu o jedynie 
ogólnie określone kryteria. Są nimi:

a) kategorie zagrożeń,
b) rodzaj danych osobowych.

Zbudowaniu, a następnie wdrażaniu i stosowaniu odpowiednich procedur 
bezpieczeństwa towarzyszyć musi wszechstronna analiza ryzyka zagrożeń, jakie 
dotychczas się pojawiły lub też istnieje choćby najmniejsze ryzyko ich poja-
wienia się. Analiza taka powinna być dokonywana na każdym etapie przetwa-
rzania danych, tj. zarówno przed rozpoczęciem tego procesu, w jego toku, jak 
i po jego zakończeniu. Zagrożenia mogą być bowiem wewnętrzne (np. kradzież 
danych, sabotaż, awaria systemu, niewłaściwa struktura pomieszczeń, brak 
urządzeń podtrzymujących napięcie, itp.) lub zewnętrzne (np. siła wyższa, ataki 
z sieci Internet).

Procedury bezpieczeństwa powinny być także sukcesywnie monitorowane 
tak, aby w razie zaistnienia potrzeby dokonana być mogła niezwłoczna ich zmia-
na/aktualizacja. Kuratorzy sądowi mogą zatem i powinni, jako uczestnicy proce-
su przetwarzania danych na każdym jego etapie, wskazywać na te obszary prze-
twarzania, które nie zostały ujęte w procedurach bezpieczeństwa, a które dotyczą 
bezpośrednio ich działalności. Jest to konieczne zwłaszcza w przypadkach, gdy 
działalność kuratora przenosi się poza obszar przetwarzania danych – rozumiany 
jako budynek sądu – do innych miejsc, a realizacją obowiązków kuratora zajmują 
się nie tylko kuratorzy zawodowi, ale także społeczni realizujący zadania przeważ-
nie w swoich miejscach zamieszkania lub w innych miejscach pracy.

Zapewnienie właściwego poziomu ochrony przetwarzanych danych przez 
kuratorów powinno wyrażać się nie tylko w stosowaniu właściwych środków 
technicznych/informatycznych (które w niniejszym opracowaniu nie będą sze-
rzej omawiane), ale także środków natury organizacyjnej. 

Wprowadzenie nawet najbardziej nowoczesnych rozwiązań techno-
logicznych nie gwarantuje przestrzegania zasady bezpiecznego obrotu 
danymi o ile nie będą równolegle stosowane odpowiednie rozwiązania 
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organizacji pracy. Czynnik ludzki jest zwykle najbardziej zawodnym czynni-
kiem, a zatem jednym z elementarnych obowiązków administratora danych jest 
podnoszenie świadomości kuratorów i obsługujących ich pracowników sądu. 
Odbywać się to może poprzez przeprowadzanie cyklicznych szkoleń oraz kon-
trolę sposobu wykonywania zadań związanych z przetwarzaniem danych oso-
bowych przez wyznaczonego administratora bezpieczeństwa informacji (art. 36 
ust. 3 u.o.d.o.).

Wiele nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych osobowych wy-
nika z niezrozumienia pojęcia przetwarzania danych osobowych, przez które 
należy rozumieć nie tylko czynności polegające na ich gromadzeniu, zmienianiu 
czy też udostępnianiu, ale także przechowywaniu, usuwaniu lub wyłącznie tyl-
ko umożliwianiu wglądu do nich. W tym ostatnim przypadku istotna jest taka 
organizacja pracy kuratora, aby nie dochodziło do pozostawiania dokumentacji 
w miejscu, gdzie wgląd do danych w niej zawartych mogłyby mieć osoby nie-
uprawnione, np. kolejny podopieczny, który stawił się na wezwanie kuratora 
celem odbycia z nim wywiadu. Także przeprowadzanie bezpośrednich rozmów, 
w toku których dochodzi do pozyskiwania danych osobowych w pomieszcze-
niu, w którym znajdują się osoby trzecie, niemające ani interesu prawnego, ani 
faktycznego w zapoznaniu się z tymi informacjami, należy uznać za  działania 
naruszające zasady bezpiecznego ujawniania danych. 

Konieczność zachowania poufności danych osób, wobec których podejmo-
wane są czynności kuratorskie, wymusza nie tylko treść wspomnianego art. 36 
u.o.d.o. Osoby, które zostały upoważnione do przetwarzania danych osobo-
wych, są obowiązane zachować w tajemnicy te dane osobowe oraz sposoby ich 
zabezpieczenia (art. 39 ust. 2 u.o.d.o.). Ze szczególną ostrożnością należy zatem 
podchodzić do ujawniania informacji drogą telefoniczną, gdy adresat komuni-
katu kierowanego przez kuratora nie jest w pełni zidentyfikowany lub też pozo-
stawiania wezwań do stawiennictwa podopiecznych o treści wskazującej na ich 
sytuację prawną w miejscach, gdzie dostęp do takich informacji mogą mieć oso-
by postronne (np. w drzwiach mieszkań). Istotne jest także monitorowanie spo-
sobu zabezpieczenia dokumentacji zawierającej dane osobowe po zakończeniu 
pracy. W tym zakresie niezbędne jest ukształtowanie odpowiedniego wzorca 
zachowań pracowników sądu, tak aby nie dochodziło do sytuacji pozostawia-
nia danych w niezamkniętych szufladach, szafach, biurkach czy „porzucaniu” 
dokumentów pozostawionych do zniszczenia następnego dnia w jakimkolwiek 
innym miejscu. Takiego postępowania nie konwaliduje nadanie upoważnienia 
osobom sprzątającym, które z natury zawartej z nimi umowy mają wyłącznie 
prawo dostępu do pomieszczeń w celu uprzątnięcia obiektu, a nie dostępu do 
danych zawartych na różnych nośnikach informacji. Zagrożenie ujawnienia 
danych osobom nieuprawnionym powstaje także przez niewłaściwą realizację 
procesu anonimizacji danych. Tak więc i w tym obszarze konieczne wydaje 
się wprowadzenie i sukcesywna kontrola właściwej procedury niszczenia do-
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kumentacji zbędnej, np. w postaci tzw. brudnopisów (w niszczarkach, czy też 
w innej formie pozwalającej na skuteczne usunięcie danych osobowych).

W przypadku udostępnienia danych osobowych podmiotom nieuprawnio-
nym ustawodawca przewidział reżim odpowiedzialności karnej. 

Kto, administrując zbiorem danych lub będąc obowiązany do ich ochrony, 
udostępnia lub umożliwia dostęp do nich osobom nieupoważnionym, podlega 
grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat dwóch 
(art. 51 u.o.d.o.). W przypadku ujawnienia danych wrażliwych, sprawca podlega 
karze wyższej, bo pozbawienia wolności do lat 3 (art. 49 ust. 2 u.o.d.o.). 

Do przetwarzania danych osobowych mogą być dopuszczeni wyłącznie 
kuratorzy, którym zostało nadane upoważnienie. Akt nadania upoważnie-
nia stanowi o właściwym wykonaniu obowiązku zabezpieczenia danych 
osobowych, a nie przesądza o legalności przetwarzania tych danych. Pod-
stawą prawną dla zalegalizowania przetwarzania danych osobowych będą bo-
wiem ww. przepisy szczególne. Zakres upoważnienia wyznacza administrator 
danych osobowych. On też jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji osób 
upoważnionych, w której zawarte będą następujące informacje m.in. o kurato-
rach. Zgodnie z art. 39 u.o.d.o. ewidencja ta powinna zawierać imię i nazwisko 
osoby upoważnionej, datę nadania i ustania upoważnienia do przetwarzania 
danych osobowych oraz identyfikator, jeżeli dane są przetwarzane w systemie 
informatycznym. Ewidencja ta może zawierać także inne elementy pomocne 
w koordynacji pracy kręgu osób upoważnionych. Upoważnienie do przetwa-
rzania danych powinno być nadane każdemu uprawnionemu do przetwarzania 
danych na podstawie przepisów prawa. Dotyczyć to może nie tylko kuratorów 
sądowych zawodowych i społecznych, ale także praktykantów, stażystów, wo-
lontariuszy, czy innych uczestników procesu przetwarzania. Pamiętać należy, 
iż to administrator danych przydziela określone role w procesie przetwarzania 
danych, a zatem przed nadaniem upoważnień powinien dokonać inwentaryzacji 
wszelkich posiadanych danych, określić ich charakter, ustalić w jakich są prze-
twarzane zbiorach, systemach informatycznych lub papierowych oraz przez 
kogo są przetwarzane. Nie każdy bowiem uczestnik przetwarzania danych oso-
bowych powinien mieć dostęp do wszelkich zbiorów danych istniejących w za-
sobach administratora danych.

Administrator danych jest obowiązany zapewnić kontrolę nad tym, jakie 
dane osobowe, kiedy i przez kogo zostały do zbioru wprowadzone oraz komu 
są przekazywane (art. 38 u.o.d.o.). Kontrola powyższa z perspektywy dzia-
łań podejmowanych przez kuratorów sądowych może być realizowana przez 
wprowadzenie np. ewidencji wypożyczeń akt innych jednostkom działającym 
w strukturze sądu. Przez pojęcie kontroli obrotu danymi osobowymi należy 
bowiem rozumieć nie tylko właściwe dokumentowanie faktu udostępniania 
danych „na zewnątrz”, tj. na rzecz odrębnych administratorów danych osobo-
wych, ale także koordynację sposobu zawiadywania danymi zgromadzonymi 
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przez kuratorów w obszarze przetwarzania danych poprzez współpracę z inny-
mi sekcjami, wydziałami, departamentami itp. W przypadku zagubienia danych, 
zniszczenia lub zaistnienia innych negatywnych zdarzeń, wprowadzenie ww. 
procedur pozwoli na szybkie ustalenie osób odpowiedzialnych za naruszenie 
zasad bezpieczeństwa i narażenie w ten sposób podmiotów danych na powsta-
nie niekorzystnych dla nich skutków.

Dbałość o realizację prawa do bezpiecznego przetwarzania danych osobo-
wych osób, których dane dotyczą, powinna odnosić się zarówno do danych 
przetwarzanych w kartotekach, skorowidzach, księgach, wykazach, aktach i in-
nych zbiorach ewidencyjnych prowadzonych w systemach tradycyjnych (pa-
pierowych), ale także do przetwarzania danych w systemach informatycznych 
(także w przypadku, gdy dane przetwarzane są poza zbiorem danych), o czym 
stanowi art. 2 ust. 2 u.o.d.o.  Postępująca informatyzacja sądów i rozwój nowo-
czesnych technik komunikacyjnych wymusza stałe poszerzanie wiedzy przez 
kuratorów w zakresie funkcjonowania urządzeń informatycznych, za pomocą 
których przetwarzane są dane osobowe. Nieświadomość zagrożeń płynących 
z takiej formy przetwarzania danych osobowych może doprowadzić wręcz do 
sparaliżowania systemu informatycznego administratora danych.

Do wprowadzenia określonych rozwiązań technicznych i organizacyjnych, 
celem wyeliminowania ryzyka powstania naruszeń w powyższym obszarze, 
administrator danych został zobowiązany w rozporządzeniu Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków 
technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i syste-
my informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100, 
poz. 1024). Przedmiotowy akt wytyczył sposób i zakres prowadzenia doku-
mentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych w systemach in-
formatycznych, a także podstawowe warunki techniczne i organizacyjne, jakim 
powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwa-
rzania danych osobowych oraz wymagania w zakresie odnotowywania udostęp-
niania danych osobowych i bezpieczeństwa przetwarzania danych.

Dokumentacją przetwarzania danych osobowych jest polityka bezpieczeń-
stwa i instrukcja zarządzania systemem informatycznym. Z dokumentacją tą 
powinni zostać zapoznani użytkownicy urządzeń i systemów informatycznych 
w zakresie niezbędnym dla właściwego sposobu ich użytkowania. 

Należy podkreślić, iż przetwarzanie danych osobowych przez kuratorów 
sądowych prowadzi do pozyskiwania szerokiego zakresu danych osobowych 
nie tylko podmiotów, wobec których podejmowane są bezpośrednio czynno-
ści. Mając na względzie zakres gromadzonych informacji, wysoki stopień ich 
wrażliwości oraz formy pozyskiwania danych osobowych, kształtowanie coraz 
wyższego poziomu ochrony danych osobowych jest jednym z najistotniejszych 
wyzwań stojących przed tą grupą zawodową.



Stanisław Urban

WYKONYWANIE ORZECZEŃ SĄDÓW
UKRAIŃSKICH W POLSCE I SĄDÓW POLSKICH
NA UKRAINIE W PERSPEKTYWIE EURO 2012

Problematyka wzajemnego uznawania i wykonywania orzeczeń pomiędzy 
obydwoma krajami została uregulowana w Umowie między Rzecząpospolitą 
Polską a Ukrainą o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywil-
nych i karnych sporządzonej w Kijowie dnia 24 maja 1993 r. (Dz.U. z 1994 r. 
Nr 96, poz. 465 ze zm.), zwanej dalej „umową”.

Umowa została zawarta na okres pięciu lat (art. 99). Zgodnie z tym przepi-
sem, ulega ona przedłużeniu na dalsze pięcioletnie okresy, jeżeli żadna ze stron 
nie wypowie jej w drodze ratyfikacji na sześć miesięcy przed upływem danego 
okresu.

Do chwili obecnej odnotowano dwie zmiany w treści umowy; obie wyni-
kające z ustawodawstwa europejskiego. I tak: 1) z dniem 9 czerwca 1998 r., 
tj. z chwilą wejścia w życie Europejskiej konwencji o ekstradycji sporządzonej 
w Paryżu 13 grudnia 1957 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 70, poz. 307) w stosunku do 
Ukrainy, zgodnie z treścią art. 28 ust. 1 konwencji, umowa utraciła moc w części 
dotyczącej ekstradycji; 2) z dniem 9 czerwca 1998 r., tj. z chwilą wejścia w życie 
Europejskiej konwencji o pomocy prawnej w sprawach karnych sporządzonej 
w Strasburgu dnia 20 kwietnia 1959 r. (Dz.U. z 1999 r. Nr 76, poz. 854) w sto-
sunku do Ukrainy, zgodnie z treścią art. 26 ust. 1 konwencji, umowa utraciła 
moc w części dotyczącej pomocy prawnej w sprawach karnych, z zastrzeżeniem 
postanowień art. 15 ust. 7, art. 16 ust. 3, art. 26 ust. 2 konwencji.

Umowa dzieli się na cztery części, z których pierwsza zawiera postanowienia 
ogólne (art. 1-19), druga traktuje o sprawach cywilnych (art. 20-53), trzecia – 
o sprawach karnych (art. 54-96), zaś w części czwartej umieszczono postano-
wienia końcowe (art. 97-99). Problematyka uznawania i wykonywania orzeczeń 
w sprawach cywilnych znalazła uregulowanie w art. 49-53 umowy, zaś wykony-
waniu orzeczeń w sprawach karnych poświęcone są przepisy art. 81-96.

Dla prawidłowego rozumienia treści umowy w zakresie wzajemnego wy-
konywania orzeczeń niezbędne jest przedstawienie definicji ustawowych, za-
wartych w art. 81 umowy. Zgodnie z ust. 2 tego przepisu „państwo wydania 
wyroku”, to państwo, w którym zostało wydane orzeczenie sądowe zawierające 
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sankcję, która ma być wykonana, zaś „państwo wykonania wyroku”, to pań-
stwo, które przejęło lub ma przejąć wykonanie kary pozbawienia wolności 
lub środków zabezpieczających. W szerszym zakresie wypadnie się odnieść 
do pojęcia „środka zabezpieczającego”. W przypadku naszego kraju, zgodnie 
z art. 81 ust. 1 pkt 1 umowy, objęto nim umieszczenie w szpitalu psychia-
trycznym albo w innym odpowiednim zakładzie i umieszczenie w zakładzie le-
czenia odwykowego, natomiast na Ukrainie „środek zabezpieczający” oznacza 
umieszczenie w szpitalu psychiatrycznym.

Z powyższego wynikają co najmniej dwie uwagi: pierwsza, iż umowa odno-
si się jedynie w wąskim zakresie do wykonywania środków zabezpieczających. 
Dość przypomnieć, że polski Kodeks karny, prócz umieszczenia sprawcy w za-
kładzie psychiatrycznym (art. 94), zna dalsze środki zabezpieczające, jak choćby 
umieszczenie w zakładzie karnym, w którym stosowane są środki lecznicze lub 
rehabilitacyjne (art. 95), umieszczenie sprawcy z zakłóceniem czynności psy-
chicznych o podłożu seksualnym w zakładzie zamkniętym albo skierowanie na 
leczenie ambulatoryjne (art. 95a), umieszczenie sprawcy w zamkniętym zakła-
dzie leczenia odwykowego (art. 96), skierowanie na leczenie ambulatoryjne lub 
rehabilitacyjne w odpowiedniej placówce (art. 97), czy środki zabezpieczające 
o charakterze administracyjnym – zakazy i obowiązki wymienione w art. 39 
pkt 2-3 oraz przepadek wymieniony w art. 39 pkt 4 (art. 99). O środkach zabez-
pieczających traktuje także art. 22 § 3 Kodeksu karnego skarbowego. Równo-
cześnie tenże Kodeks recypuje przepisy art. 93-98 Kodeksu karnego (poprzez 
art. 20 § 2 k.k.s.). Po drugie, zgodnie z treścią art. 94 § 1 k.k. umieszczenie 
sprawcy następuje w „odpowiednim zakładzie psychiatrycznym”, przez co ro-
zumieć należy zakłady dysponujące warunkami podstawowego zabezpieczenia 
i wzmocnionego zabezpieczenia, podlegające właściwej jednostce samorządu 
terytorialnego (art. 200 § 2 pkt 1 i 2 oraz § 4 k.k.w.) i zakłady dysponujące wa-
runkami maksymalnego zabezpieczenia, podlegające ministrowi właściwemu 
do spraw zdrowia (art. 200 § 2 pkt 3 i § 5 k.k.w.).

Co do szczegółowych zasad stosowania środków zabezpieczających, w tym 
środków wymienionych w umowie: zob. art. 200-205 Kodeksu karnego wy-
konawczego, a także art. 324, art. 254, art. 380, art. 414, art. 459 i art. 602 § 2 
Kodeksu postępowania karnego.

Z treści art. 82 ust. 1 umowy wynika, że oba państwa zobowiązują się wza-
jemnie do przyjmowania wykonania prawomocnych orzeczeń, na mocy których 
sądy jednej ze stron orzekły wobec obywateli drugiej strony karę pozbawienia 
wolności lub środki zabezpieczające. Orzeczenie „prawomocne” to wyrok lub 
postanowienie, które nie zostało zaskarżone w drodze zwyczajnych środków 
odwoławczych (apelacja: art. 444-458 k.p.k.; zażalenie: art. 459-467 k.p.k. oraz 
odpowiednio art. 113 § 1 k.k.s. w zw. z art. 165-170 k.k.s.), jak też orzeczenie 
wydane przez sąd odwoławczy na skutek odwołania (art. 426 § 1 k.p.k.), czy też 
wyrok nakazowy, od którego nie wniesiono sprzeciwu lub też sprzeciw został 
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cofnięty (art. 507 k.p.k.). W tym miejscu zaznaczyć należy, że wykonaniu w ro-
zumieniu umowy podlegają wyłącznie bezwzględne kary pozbawienia wolności, 
orzeczone w wyroku, a tym samym umowa nie dotyczy kar pozbawienia wol-
ności z warunkowym zawieszeniem ich wykonania oraz zastępczych kar pozba-
wienia wolności.

Z wnioskami o przejęcie wykonania orzeczenia mogą wystąpić wyłącznie 
organy centralne danego państwa. Pojęcie „organu centralnego” zdefiniowane 
zostało w art. 3 ust. 2 umowy. Są to: ze strony Rzeczypospolitej Polskiej – Mi-
nisterstwo Sprawiedliwości, a ze strony Ukrainy – Ministerstwo Sprawiedliwo-
ści i Generalna Prokuratura. W związku z odmiennym niż w chwili zawierania 
umowy usytuowaniem organów Prokuratury w naszym kraju, w ramach postu-
latu de lege ferenda należałoby rozważyć wyposażenie Prokuratora Generalnego 
w podobne uprawnienia. Z wnioskami, o których mowa w art. 82 umowy, nie 
mogą więc występować sądy (prokuratury), choć mogą się ze sobą bezpośred-
nio kontaktować w innych sprawach, np. w przedmiocie ustalania adresów i in-
nych danych (art. 13), przesyłania aktów stanu cywilnego (art. 15) itp.

Przepis art. 83 umowy enumeratywnie wskazuje krąg podmiotów uprawnio-
nych do występowania z inicjatywą podjęcia czynności, o których mowa w art. 
82 umowy. Są to: skazany, jego przedstawiciel ustawowy, obrońca, współmał-
żonek, krewni w linii prostej lub rodzeństwo. Wystąpienie należy kierować do 
organów centralnych każdej ze stron umowy, a więc odpowiednio do Mini-
sterstwa Sprawiedliwości RP oraz Ministerstwa Sprawiedliwości i Generalnej 
Prokuratury Ukrainy (art. 3 ust. 2 umowy). Chodzi o próbę wywołania inicja-
tywy w przedmiocie złożenia wniosku o przejęcie wykonania kary pozbawie-
nia wolności lub środków zabezpieczających. Zdanie drugie art. 83 umowy, to 
nic innego, jak realizacja wynikającej z art. 16 § 1 k.p.k. zasady informowania 
uczestników procesu o ich obowiązkach i uprawnieniach (zasada informacji, 
zasada lojalności procesowej, zasada uczciwej gry). W tym przypadku ma ona 
postać zasady bezwzględnej, jako że strony umowy zobowiązały się do powia-
damiania („zostanie powiadomiony”) każdego skazanego o istotnych postano-
wieniach tego rozdziału, a to w przypadku gdy może on mieć zastosowanie. 
Wskazane wyżej uprawnienie stron do inicjatywy nie jest ograniczone w czasie, 
jak też uznać należy, że te podmioty mogą występować zarówno indywidualnie, 
jak i łącznie; a przy tym nic nie stoi na przeszkodzie, by mogły to czynić więcej 
niż jeden raz.

Ważne znaczenie ma przepis art. 84 umowy, regulujący przesłanki przejęcia 
orzeczenia do wykonania. W ustępie 1 zapisano, że przejęcie wykonania orze-
czenia nastąpi tylko w wypadku, gdy czyn stanowiący podstawę orzeczenia jest 
karalny sądownie również według prawa państwa wykonania wyroku lub byłby 
karalny sądownie, gdyby czyn taki został popełniony na terytorium państwa 
wykonania wyroku. Zasada równoczesnej karalności za dany czyn na terenie 
każdego z państw będących sygnatariuszem umowy jest w pełni zrozumiała 
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i nie wymaga bliższego komentarza. Tytułem przykładu wskazać można na 
podstawowe przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (zabójstwo, nieumyślne 
spowodowanie śmierci, bójka lub pobicie itp.), czy przeciwko mieniu (kradzież, 
rozbój itp.). W art. 84 ust. 1 in fine mowa jest także o czynie, który „byłby karal-
ny sądownie, gdyby (…) został popełniony na terytorium Państwa wykonania 
wyroku”. Chodzi zatem o czyn, który stanowił podstawę prawomocnego ska-
zania na karę pozbawienia wolności lub w związku z którym orzeczono śro-
dek zabezpieczający na terenie państwa wydania wyroku, niebędący zarazem 
czynem karalnym według prawa państwa wykonania wyroku, z zastrzeżeniem 
jednakże, iż byłby nim, gdyby sprawca w podobny sposób zachował się na te-
renie państwa wykonania wyroku. Dla zilustrowania tej kwestii najlepiej będzie 
posłużyć się przykładem przestępstw z rozdziału XVII Kodeksu karnego, jak 
między innymi zamach stanu (art. 127 § 1), zdrada dyplomatyczna (ar. 129), 
szpiegostwo (art. 130), znieważenie Narodu lub RP (art. 133), zamach na życie 
Prezydenta RP (art. 135) itd. Wymienione czyny nakierowane są odpowiednio 
przeciwko wewnętrznemu i zewnętrznemu bezpieczeństwu Rzeczypospolitej 
Polskiej, interesom RP, czci i szacunkowi należnemu Narodowi oraz RP. Ze 
zrozumiałych względów nie podlegają one penalizacji na terenie Ukrainy, ale 
w przypadku dopuszczenia się tego rodzaju czynów na terenie tego państwa 
(rzecz jasna, przeciwko jego bezpieczeństwu itd.), niechybnie byłyby karane są-
downie.

Według art. 84 ust. 2 umowy odmowa przejęcia wykonania orzeczenia nie 
może nastąpić z tego tylko powodu, że prawo państwa wykonania wyroku 
nie zawiera przepisów dotyczących danin publicznych, ceł, monopoli, obrotu 
dewizowego lub handlu zagranicznego albo obrotu towarami tego samego 
rodzaju, które są zawarte w prawie państwa wydania wyroku. To rozwiązanie 
wynika z faktu, iż ochrona karnoskarbowa w przeważającej mierze ma zwią-
zek z zabezpieczeniem respektowania nakazów i zakazów krajowego prawa 
finansowego przy użyciu instrumentów karnych. W przypadku Polski w coraz 
większym zakresie ochrona dotyczy rozwiązań odnoszących się do państw 
członkowskich Unii Europejskiej, czego najlepszym przykładem jest obo-
wiązywanie na terenie naszego kraju rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 
z dnia 12 października 1992 r. – Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz.Urz. WE L 302 
z 19.10.1992 ze zm.). 

Przejęcie wykonania orzeczenia wymaga zgody skazanego (art. 84 ust. 3 
umowy). Jest to warunek konieczny („tylko za zgodą…”), a zatem brak zgo-
dy skazanego powoduje, że wniosek o przejęcie wykonania w ogóle nie może 
zostać rozpoznany, podobnie zresztą, jak w przypadku niespełnienia którejś 
z przesłanek wymienionych w ust. 1 omawianego przepisu.

Podstawy odmowy przejęcia wykonania orzeczenia zostały określone 
w art. 85 umowy. Państwa-strony umowy określiły je bądź to w sposób jed-
noznaczny, wskazując, iż przejęcie wykonania orzeczenia nie następuje, jeżeli 
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wykonanie kary lub środków zabezpieczających uległo przedawnieniu według 
prawa jednej ze stron (ust. 1 pkt 3), skazany został w państwie wykonania wy-
roku prawomocnie skazany lub uniewinniony za ten sam czyn (ust. 1 pkt 6), czy 
też orzeczenie zostało wydane pod nieobecność skazanego (ust. 1 pkt 5), albo 
też w sposób mniej czy bardziej ogólny, co wiązać się będzie z koniecznością 
dobrej znajomości prawa karnego obu stron, jak też czynienia stosownej wy-
kładni użytych w tym przepisie pojęć. Przykładem tego jest art. 85 ust. 1 pkt 1, 
gdzie mowa o tym, iż odmowa przejęcia wykonania orzeczenia następuje, gdy 
„czyn stanowiący podstawę orzeczenia jest przestępstwem o charakterze poli-
tycznym”. W tym przypadku rozumienie owego pojęcia przez każdą ze stron 
może się znacząco różnić. Czyn, będący dla państwa wydania wyroku prze-
stępstwem pospolitym, może zostać uznany przez państwo wykonania wyro-
ku za czyn o charakterze politycznym. Do tego rodzaju „rozbieżności” może 
dochodzić w kontaktach pomiędzy naszym krajem a Ukrainą, choćby z uwagi 
na częściowo odmienne standardy w zakresie poszanowania praw i wolności 
obywateli, swobód demokratycznych itp. Nie do przyjęcia byłaby więc sytuacja, 
w której nasz kraj przejąłby do wykonania orzeczenie wydane wobec osoby 
skazanej w ocenie strony polskiej za przestępstwo o charakterze politycznym. 
Odmowa przejęcia wykonania orzeczenia nastąpi także w przypadku, gdy czyn 
stanowiący podstawę orzeczenia polega wyłącznie na naruszeniu obowiązków 
wojskowych (ust. 1 pkt 2). W odniesieniu do polskiego prawa karnego będą 
to czyny opisane w części wojskowej Kodeksu karnego, w tym między innymi 
przestępstwa przeciwko obowiązkowi pełnienia służby wojskowej (art. 338-
342), przestępstwa przeciwko zasadom dyscypliny wojskowej (art. 343-347), czy 
przestępstwa przeciwko zasadom pełnienia służby (art. 356-357). 

W art. 85 ust. 1 pkt 4 mowa jest o wydaniu orzeczenia przez „sąd szcze-
gólny”. Kodeks postępowania karnego posługuje się zarówno pojęciem „sądu 
powszechnego”, jak i „sądu wojskowego”. O tych drugich stanowi art. 175 
i art. 177 Konstytucji. Zakres spraw rozpoznawanych przez sądy wojskowe 
uregulowany jest w dziale XV k.p.k. (art. 646-673) i decydują o nim względy 
podmiotowo-przedmiotowe lub podmiotowe. Organizację sądów wojskowych 
reguluje ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o ustroju sądów wojskowych 
(Dz.U. Nr 117, poz. 753 ze zm.). Przeważa pogląd, że niezależnie od podo-
bieństw pomiędzy procedowaniem obu rodzajów sądów, wojskowe postępowa-
nie karne utożsamiane jest z procesem specjalnym. Z posiadanych informacji 
wynika, że na Ukrainie o odpowiedzialności karnej za przestępstwa władne są 
orzekać nie tylko sądy powszechne, co czyni aktualną wskazaną wyżej przesłan-
kę odmowy przejęcia wykonania orzeczenia. 

Postępowanie w stosunku do nieobecnych oskarżonych znajduje uregulo-
wanie w szeregu przepisach Kodeksu postępowania karnego (art. 374-376, 
art. 419, art. 450, art. 479-480), jak i w Kodeksie karnym skarbowym (art. 173-
177). Skoro zatem przepis art. 376 k.p.k. pozwala na wydanie wyroku w sy-
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tuacji, gdy oskarżony, który złożył już wyjaśnienia, opuścił salę rozpraw bez 
zezwolenia przewodniczącego (i nie jest to wyrok zaoczny), jak też przewiduje 
podobne rozwiązanie, gdy oskarżony po złożeniu wyjaśnień, zawiadomiony 
o terminie rozprawy odroczonej lub przerwanej, nie stawił się na tę rozprawę 
bez usprawiedliwienia, to należy zadać pytanie, czy taki wyrok podpada pod 
pojęcie „orzeczenia wydanego pod nieobecność skazanego”. Odpowiedź twier-
dząca oznaczałaby przyjęcie wykładni, że każda nieobecność oskarżonego mie-
ści się w zakresie znaczeniowym przesłanki z art. 85 ust. 1 pkt 5 umowy, co 
uznać należy za niedopuszczalną wykładnię rozszerzającą, której skutki rychło 
przeniosłyby się na uregulowania dotyczące postępowania odwoławczego, czy 
postępowania uproszczonego. Stąd za orzeczenie wydane „pod nieobecność 
oskarżonego” proponuję uznać orzeczenie, do wydania którego doszło z po-
gwałceniem prawa oskarżonego do obecności na rozprawie przed sądem pierw-
szej instancji.

Bardzo nieostro sformułowana jest podstawa odmowy przejęcia wykonania 
orzeczenia, zawarta w ust. 1 pkt 7: „zdaniem wezwanej Umawiającej się Strony 
naruszałoby to porządek publiczny lub zasady porządku prawnego”. Wydaje 
się, że tytułem przykładu można wskazać na sytuację, gdzie miałoby dojść do 
wykonania orzeczenia wobec osoby o szczególnym statusie (np. szefa grupy 
przestępczej), a to choćby z uwagi na innych skazanych lub będących na wolno-
ści członków tej lub konkurencyjnej grupy, zainteresowanych na przykład jego 
odbiciem lub dążących do wzajemnych porachunków.

Jeżeli chodzi o przedawnienie wykonania kary lub środków zabezpiecza-
jących, to wskazać należy na przepis art. 103 § 1 k.k., który przewiduje trzy 
terminy: 1) 30 lat – w razie skazania na karę pozbawienia wolności przekracza-
jącą 5 lat lub karę surowszą; 2) 15 lat – w razie skazania na karę pozbawienia 
wolności nie przekraczającą 5 lat; 3) 10 lat – w razie skazania na inną karę. 
Powyższe terminy odnoszą się także do kar pozbawienia wolności orzeczonych 
za przestępstwa skarbowe (art. 20 § 2 k.k.s. w zw. z art. 103 § 1 k.k.). Zapewne 
z praktycznych względów przejęcie wykonania orzeczenia nie nastąpi również, 
gdy skazany pozbawiony jest wolności w państwie wydania wyroku (w tej czy 
innej sprawie, przy czym ich okresy podlegają sumowaniu, co dotyczy także 
środka zabezpieczającego) i w dniu wpłynięcia wniosku pozostała do odby-
cia kara pozbawienia wolności lub środek zabezpieczający nie przekraczający 
4 miesięcy (art. 85 ust. 2 umowy).

W treści art. 86 umowy zawarto uzgodnienie, że wezwana strona w możliwie 
krótkim czasie zawiadamia stronę wzywającą, w jakim zakresie wniosek o prze-
jęcie wykonania orzeczenia został uwzględniony. Określenie „w możliwie krót-
kim czasie” należałoby tłumaczyć jako okres absolutnie niezbędny do zbadania 
wszystkim okoliczności związanych z wnioskiem, celem stwierdzenia czy za-
chodzą przesłanki do przejęcia wykonania orzeczenia, czy też – z przyczyn wy-
mienionych w art. 85 umowy – należy wydać decyzję odmowną. Pomocne przy 
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określeniu czasu trwania procedury na tym etapie mogą być stosowne przepisy 
Kodeksu postępowania administracyjnego. Jest to również czas niezbędny do 
uzyskania przez Ministra Sprawiedliwości stanowiska (w formie postanowienia) 
właściwego sądu okręgowego w przedmiocie dopuszczalności przejęcia orze-
czenia do wykonania w Rzeczypospolitej Polskiej (art. 609 § 2 k.p.k. w zw. 
z art. 611 § 2 k.p.k.).

Przejmując wykonanie orzeczenia, sądy państwa wykonania wyroku określa-
ją według swego prawa podlegającą wykonaniu karę pozbawienia wolności lub 
środki zabezpieczające, biorąc pod uwagę w możliwie największym stopniu karę 
pozbawienia wolności lub środki zabezpieczające orzeczone w państwie wydania 
wyroku (art. 87 ust. 1 umowy). Na skutek przejęcia wykonania orzeczenia przez 
państwo wykonania wyroku skazany nie może być w żadnym wypadku w sytu-
acji mniej korzystnej od tej, w jakiej by się znajdował w razie dalszego wykony-
wania orzeczenia w państwie wydania wyroku (art. 87 ust. 2). Brzmienie tych 
przepisów zdaje się nie nastręczać przy ich stosowaniu większych problemów, 
aczkolwiek skądinąd wiadomo, że takowe – na nieco innym gruncie prawnym 
– pojawiły się w ostatnich latach w związku z przejęciem do wykonania między 
innym jednego z wyroków sądu angielskiego (sprawa Jakuba T.) i w efekcie do-
prowadziły do zmiany przepisu art. 114 Kodeksu karnego.

Celowym wydaje się nawiązanie do przepisów zawartych w rozdziale 66 Ko-
deksu postępowania karnego: Przejęcie i przekazanie orzeczeń do wykonania 
(art. 608-611f). Przepisy tego rozdziału mają zastosowanie, jeżeli umowa mię-
dzynarodowa (np. Umowa między RP a Ukrainą z 24 maja 1993 r.) nie stanowi 
inaczej, o czym mówi art. 615 § 1 k.p.k. W tym zakresie Polska jest stroną Kon-
wencji o przekazywaniu osób skazanych na karę pozbawienia wolności w celu 
odbycia kary w państwie, którego są obywatelami, sporządzonej w Berlinie 
w dniu 19 maja 1978 r. (Dz.U. z 1980 r. Nr 8, poz. 21 i 22), Konwencji o prze-
kazywaniu osób skazanych, sporządzonej w Strasburgu w dniu 21 marca 1983 
r. (Dz.U. z 1995 r. Nr 51, poz. 279 i 289) oraz szeregu umów dwustronnych. 
W art. 615 § 1 k.p.k. określona została zasada subsydiarności przepisów dzia-
łu XIII k.p.k. Zasada pierwszeństwa umów międzynarodowych znajduje swój 
wyraz w treści art. 615 § 2 k.p.k., zaś zasada wzajemności w § 3 tego przepisu. 
Dwa pozostałe paragrafy dotyczą zasad postępowania w stosunkach z między-
narodowymi trybunałami karnymi, a tym samym materii, która nie wiąże się 
bezpośrednio z omawianą tematyką.

Określenie podlegającej wykonaniu karny pozbawienia wolności lub środ-
ków zabezpieczających w stosunkach pomiędzy Polską a Ukrainą następuje za-
tem w oparciu o rozwiązania przewidziane w art. 87 umowy, a więc przy posza-
nowaniu zasady pierwszeństwa umowy międzynarodowej nad rozwiązaniami, 
o których mowa w art. 611c § 2 k.p.k. w zw. z art. 114 § 4 k.k. A to oznacza, że 
sytuacja skazanego w państwie wykonania wyroku, gdy chodzi o wymiar kary, 
może być: a) tożsama z wymiarem kary orzeczonej w państwie wydania wyroku 
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lub b) korzystniejsza; w żadnym zaś wypadku nie może on doznać pogorsze-
nia swojej sytuacji. Tytułem przykładu można wskazać na możliwy wymiar 
kary za zabójstwo w typie podstawowym. Otóż polski kodeks karny (art. 148 
§ 1) przewiduje, że sprawca takiego czynu podlega karze pozbawienia wolno-
ści na czas nie krótszy od lat 8, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze 
dożywotniego pozbawienia wolności, a stanowiący jego odpowiednik art. 115 
ust. 1 kodeksu karnego Ukrainy przewiduje zagrożenie karą pozbawienia wol-
ności od lat 7 do 15. 

Wykonanie orzeczenia o warunkowym zwolnieniu następuje zgodnie 
z prawem państwa wykonania wyroku, przy czym jeżeli przepisy państwa wy-
dania wyroku dotyczące tej kwestii są dla skazanego korzystniejsze, to one 
znajdują zastosowanie (art. 87 ust. 3 umowy). Oznacza to, że wykonując karę 
pozbawienia wolności w Polsce, co do zasady stosujemy unormowania za-
warte w art. 77-78 Kodeksu karnego, ale każdorazowo należy badać przepisy 
obowiązujące w tym przedmiocie na Ukrainie, bowiem in concreto mogą one 
okazać się dla skazanego korzystniejsze. Na poczet kary pozbawienia wolności 
lub środków zabezpieczających zalicza się w państwie wykonania wyroku okres 
pozbawienia wolności lub środków zabezpieczających w państwie wydania wy-
roku (art. 87 ust. 4 umowy).

Przepis art. 88 umowy reguluje zagadnienie wykonania części orzeczenia. 
Chodzi o osobę skazaną za więcej niż jedno przestępstwo, co do której przeję-
cie wykonania orzeczenia dotyczy tylko kary pozbawienia wolności lub środka 
zabezpieczającego, odnoszących się do niektórych z tych przestępstw. W ta-
kiej sytuacji sąd państwa wykonania wyroku określa w postępowaniu, o którym 
mowa w art. 88 umowy, karę pozbawienia wolności lub środek zabezpieczający, 
podlegające wykonaniu w odniesieniu do tych przestępstw. Z treści omawiane-
go przepisu wynika, że chodzi o wykonanie części danego wyroku, a więc ska-
zania na jednostkowe kary pozbawienia wolności lub orzeczenie środka zabez-
pieczającego. Kwestia wykonania różnych orzeczeń, zapadłych wobec tej samej 
osoby, to zagadnienie, które należy rozstrzygać na zasadach ogólnych, a nie 
w trybie art. 88 umowy, który to przepis ma charakter szczególny. W sytuacji, 
o której mowa w art. 88, państwo wykonania wyroku zawiadamia drugą stronę, 
w jakim zakresie wniosek o przejęcie wykonania orzeczenia został uwzględnio-
ny. Przejęcie wyroku do wykonania jedynie w części oznacza, iż co do reszty 
orzeczenia mamy do czynienia z odmową przejęcia wykonania, a zatem taka de-
cyzja po myśli art. 86 umowy wymaga uzasadnienia. Przyczyny odmowy okre-
śla omawiany wcześniej art. 85 ust. 1 umowy i mogą to być np. okoliczności 
wymienione w ust. 1 pkt 1, 3 lub 4 tego przepisu, odnoszące się rzecz jasna 
tylko do niektórych z przestępstw wskazanych w orzeczeniu podlegającym wy-
konaniu. W zaistniałej sytuacji pojawia się kwestia wykonania pozostałych kar; 
co zrozumiałe na terenie państwa wydania wyroku. Jeśli tak, to rodzi się pytanie 
o karę łączną, zarówno w odniesieniu do przestępstw podlegających wykonaniu 
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na terenie państwa przejmującego orzeczenie, jak i na terenie państwa wydania 
wyroku, nie mówiąc już o tym, że w takiej sytuacji należy rozważyć zasadność 
przekazania orzeczenia do wykonania.

W czasie wykonywania kary pozbawienia wolności lub środka zabezpiecza-
jącego w państwie wykonania wyroku, druga strona nie podejmuje dalszych 
czynności związanych z ich wykonaniem. Oznacza to, że prerogatywy państwa 
wydania wyroku nie ulegają likwidacji, lecz pozostają w swoistym zawieszeniu, 
o czym świadczy zawarte w art. 89 ust. 1 umowy sformułowanie: „nie podej-
muje dalszych czynności”. Przekonuje o tym treść ust. 2, gdzie mowa o tym, 
że w przypadku uchylania się skazanego od wykonania orzeczenia w państwie 
wykonania wyroku połączonego z opuszczeniem jego terytorium, państwo wy-
dania wyroku jest uprawnione do wykonania pozostałej części kary lub środka 
zabezpieczającego. Rodzi się pytanie, czy w takim przypadku wykonaniu podle-
ga kara pozbawienia wolności lub środek zabezpieczający w rozmiarze orzeczo-
nym w państwie wydania wyroku, która to kwestia może mieć znaczenie szcze-
gólnie w sytuacji, gdy w państwie wydania wyroku orzeczono surowszą karę 
pozbawienia wolności lub środek zabezpieczający w stosunku do ich wymiaru 
w państwie przejęcia orzeczenia. Uznać należy, że wykonaniu będzie podlegać 
pierwotne orzeczenie, albowiem skazany nie może skutecznie wskazywać na 
decyzję zapadłą w państwie przejęcia wyroku, skoro ze swej winy uchylił się od 
wykonania takiego orzeczenia i dobrowolnie opuścił ten kraj. Komentarza nie 
wymaga ust. 3 art. 89 umowy, który stanowi o tym, iż państwo wydania wyroku 
traci uprawnienia, o których mowa w ust. 2, jeżeli kara pozbawienia wolności 
lub środki zabezpieczające zostały wykonane lub darowane w państwie przeję-
cia wyroku.

W przepisie art. 90 umowy uregulowano zagadnienia ułaskawienia i amne-
stii skazanego. Ułaskawienie (art. 560-568 k.p.k.), w przeciwieństwie do amne-
stii, jest indywidualnym aktem łaski, który zgodnie z art. 138 Konstytucji RP 
przysługuje Prezydentowi Rzeczypospolitej. Ułaskawienie nie ma za zadanie 
naprawienia błędów prawnych czy faktycznych prawomocnego orzeczenia są-
dowego. Temu celowi służą nadzwyczajne środki odwoławcze: kasacja i wzno-
wienie postępowania. Aktem łaski orzeczona kara może być darowana w cało-
ści, złagodzona w części, darowany środek karny, zmieniona kara na rodzajowo 
łagodniejszą, zawieszone wykonanie orzeczonej kary lub pozostałej do odbycia 
kary itp. Przyjmuje się, że zakres ułaskawienia nie jest ograniczony przepisami 
Kodeksu karnego, które normują granice kar, ani też ograniczeniami związany-
mi z zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności. Prawo łaski może 
obejmować także likwidację skutków prawomocnego skazania przez zatarcie 
skazania przed upływem terminów wymienionych w art. 107-108 k.k. Ułaska-
wienie skazanego w myśl omawianej umowy może nastąpić w trzech różnych 
trybach: 1) poprzez akt łaski zastosowany na terytorium państwa wykonania 
wyroku; 2) poprzez akt łaski zastosowany na terytorium państwa wykonania 
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wyroku, przy czym o ułaskawienie zwraca się państwo wydania wyroku; 3) po-
przez akt łaski zastosowany przez państwo wydania wyroku, przy czym taki akt 
łaski skutkuje jedynie na terytorium tego państwa. W tym ostatnim przypadku, 
akt łaski nie ma więc skuteczności na terytorium państwa wykonania wyroku, 
a skazany może skorzystać z niego w sytuacji, o której mowa w art. 89 ust. 2 
umowy, to jest gdy dojdzie do wykonania pozostałej części kary lub środka za-
bezpieczającego na terytorium państwa wydania wyroku. 

Odmiennie uregulowana została kwestia amnestii, albowiem zgodnie 
z art. 90 ust. 2 umowy państwo wykonania wyroku stosuje wobec skazanego 
amnestię wydaną zarówno w tym państwie, jak i w państwie wydania wyroku. 
Innymi słowy, państwo wykonania wyroku zobowiązuje się do respektowania 
orzeczeń o amnestii zapadłych na terenie państwa wydania wyroku.

Przejęcie lub przekazanie do wykonania dotyczy orzeczeń prawomocnych. 
Sądy państwa wykonania orzeczenia określają według swego prawa podlegającą 
wykonaniu karę pozbawienia wolności lub środki zabezpieczające bacząc, by na 
skutek przejęcia wykonania orzeczenia sytuacja skazanego nie uległa pogorsze-
niu w stosunku do tej, w jakiej by się znajdował w razie dalszego wykonywania 
orzeczenia w państwie wydania wyroku. Oznacza to, że wcale często dochodzić 
będzie do modyfikacji wymiaru kary pozbawienia wolności lub środka zabez-
pieczającego. Do tego sytuacja skazanego może ulec zmianie na korzystniejszą 
także w wyniku zastosowania wobec niego aktu łaski lub objęcia go skutka-
mi amnestii. Przepis art. 91 umowy traktuje natomiast o uchyleniu lub zmia-
nie orzeczenia przejętego do wykonania, przy czy stanowi, że jest to wyłącz-
na prerogatywa państwa wydania wyroku. Co innego bowiem prawo państwa 
wykonania wyroku do stosownych modyfikacji orzeczonych kar pozbawienia 
wolności lub środków zabezpieczających, a co innego danie mu możliwości 
stanowiącej odpowiednich nadzwyczajnych środków zaskarżenia, to jest kasa-
cji i wznowienia postępowania. Otóż, Sąd Najwyższy po rozpoznaniu spra-
wy może oddalić kasację (ten przypadek jest indyferentny z punktu widzenia 
omawianej kwestii) albo zaskarżone orzeczenie uchyla w całości lub w części 
(art. 537 § 1 k.p.k.). Uchylając zaskarżone orzeczenie, Sąd Najwyższy przeka-
zuje sprawę sądowi do ponownego rozpoznania (orzeczenie kasatoryjne) albo 
umarza postępowanie, a jeżeli skazanie jest oczywiście niesłuszne – uniewinnia 
oskarżonego (orzeczenie reformatoryjne). W ten sposób dochodzi do istotnej 
zmiany sytuacji skazanego, który w postępowaniu kasacyjnym może zostać 
orzeczeniem Sądu Najwyższego uniewinniony lub postępowanie karne wobec 
niego ulegnie umorzeniu. Z podobną sytuacją mamy do czynienia na gruncie 
przepisów o wznowieniu postępowania (art. 540-548 k.p.k.). Sąd właściwy do 
rozpoznania wniosku o wznowienie może ów wniosek oddalić lub zostawić 
bez rozpoznania (art. 547 § 1 k.p.k.), co rzecz jasna nie zmienia sytuacji ska-
zanego, ale też może orzec o wznowieniu postępowania, uchylając zaskarżone 
orzeczenie i przekazując sprawę właściwemu sądowi do ponownego rozpo-
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znania (art. 547 § 2 k.p.k.), albo też uchylić zaskarżone orzeczenie i wyrokiem 
uniewinnić oskarżonego (jeżeli nowe fakty lub dowody wskazują na to, że orze-
czenie to jest oczywiście niesłuszne), wreszcie – może postępowanie umorzyć. 
W tych przypadkach sytuacja skazanego ulega lub może ulec zmianie, łącznie 
z uwolnieniem go od kar pozbawienia wolności lub od środka zabezpieczają-
cego. Takim ewentualnościom ma przeciwdziałać unormowanie zawarte w art. 
91 umowy, chroniące co do zasady orzeczenie wydane w państwie, w którym 
doszło do rozpoznania sprawy zakończonej prawomocnym wyrokiem. Jego 
uchylenie lub zmiana to wyłączna prerogatywa państwa wydania wyroku.

Oba państwa zobowiązały się do zawiadamiania w jak najkrótszym czasie 
o wszystkich okolicznościach mogących mieć wpływ na wykonywanie orzecze-
nia. Państwo wydania wyroku ma obowiązek zawiadomić drugą stronę w szcze-
gólności o amnestii oraz uchyleniu lub zmianie orzeczenia przejętego do wy-
konania, zaś państwo wykonania wyroku zawiadamia państwo wydania wyroku 
o wykonaniu orzeczenia (art. 92 umowy).

W przepisie art. 93 ust. 1-3 umowy zwarte są uregulowania o charakterze po-
licyjno-porządkowym, związane z przekazaniem skazanego organom państwa 
wykonania wyroku. Jako takie nie są one interesujące dla omawianej tematyki. 
Na uwagę zasługuje natomiast ust. 4 tego przepisu, przewidujący możliwość 
odroczenia przekazania skazanego przez państwo wydania wyroku, już po for-
malnym przejęciu wykonania orzeczenia przez drugą stronę. Może to nastą-
pić z dwóch powodów, a to w celu przeprowadzenia postępowania karnego 
w związku z innym przestępstwem albo w celu wykonania kary pozbawienia 
wolności lub środka zabezpieczającego orzeczonego na terytorium państwa 
wydania wyroku za inne przestępstwo. Decyzje w tym przedmiocie podejmo-
wać będą organy konstytucyjne, a to Ministerstwo Sprawiedliwości RP oraz 
Ministerstwo Sprawiedliwości i Prokuratura Generalna Ukrainy (art. 3 ust. 2 
umowy).

W przypadku wyrażenia przez państwo wydania wyroku zgody na przejęcie 
wykonania orzeczenia, skazany co do zasady nie może być ścigany, skazany ani 
poddany w inny sposób ograniczeniu wolności w związku z czynem popełnio-
nym przed przekazaniem, którego nie dotyczy zgoda na przejęcie wykonania 
(art. 94 ust. 1 umowy). Chodzi o możliwość wszczęcia postępowania karnego, 
wykonania kary lub środków zabezpieczających co do czynów popełnionych 
przez skazanego na terenie państwa wykonania wyroku, rzecz jasna przed prze-
jęciem przez to państwo wykonania kary lub środka zabezpieczającego. Skazany 
mógł je popełnić zarówno przed prawomocnym skazaniem przez państwo wy-
dania wyroku, jak i po uprawomocnieniu się takiego orzeczenia. Jeśli natomiast 
taki skazany dopuścił się przestępstwa na terytorium państwa wydania wyroku 
lub orzeczono wobec niego (za inne przestępstwo) karę pozbawienia wolności 
lub środek zabezpieczający, to jak zaznaczono wyżej, państwo wydania wyroku 
może po przejęciu wykonania orzeczenia przez państwo wykonania wyroku od-
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roczyć przekazanie skazanego. Ograniczeń, o których mowa w ust. 1, nie stosu-
je się, jeżeli państwo wydania wyroku wyrazi zgodę na wszczęcie postępowania 
karnego, wykonania kary lub środków zabezpieczających albo przekazany ska-
zany pozostał w państwie wykonania wyroku dłużej niż 30 dni po ostatecznym 
zwolnieniu, chociaż miał prawo i mógł terytorium tego państwa opuścić, albo 
gdy po opuszczeniu tego państwa dobrowolnie tam powrócił.

Treść art. 95 jest logiczną konsekwencją wcześniejszych unormowań, w tym 
w szczególności art. 82, art. 84, art. 85 i art. 87 umowy. Państwo wydania wyro-
ku, występując z wnioskiem o przejęcie jego wykonania, zobowiązane jest załą-
czyć dokumenty, o których mowa w art. 95 ust. 2 pkt 1-7, w tym między innymi 
oryginał albo poświadczony odpis orzeczenia zaopatrzonego w potwierdzenie 
prawomocności i wykonalności (pkt 1), tekst zastosowanych przepisów praw-
nych, jak również przepisów dotyczących warunkowego zwolnienia (pkt 2), 
zaświadczenie o okresie pozbawienia wolności lub stosowania środków zabez-
pieczających, który podlega zaliczeniu (pkt 4), czy protokół sporządzony przy 
udziale skazanego, zawierający jego zgodę na przejęcie wykonania orzeczenia 
(pkt 5). Jeżeli z wnioskiem występuje państwo wykonania wyroku, zobowiąza-
ne jest załączyć informacje i materiały wymienione w punktach 3, 6 i 7 ustępu 
2 oraz pismo zawierające zgodę skazanego. Ta dysproporcja uzasadniona jest 
faktem, iż informacjami i materiałami wymienionymi w punktach 1, 2 i 4 ustępu 
2 dysponuje wyłącznie państwo wydania wyroku. Stąd unormowanie zawarte 
w art. 95 ust. 4, iż w wypadku uwzględnienia wniosku złożonego przez państwo 
wykonania wyroku, państwo wydania wyroku dołącza do swojej zgody powyż-
sze dokumenty. 

Dla oceny przez państwo wykonania wyroku, czy zachodzą przesłanki prze-
jęcia orzeczenia do wykonania, szczególne znaczenie – prócz oryginału albo 
poświadczonego odpisu orzeczenia zaopatrzonego w potwierdzenie prawo-
mocności i wykonalności – ma załącznik w postaci tekstu zastosowanych prze-
pisów prawnych, jak również przepisów dotyczących warunkowego zwolnienia 
oraz zaświadczenie o okresie pozbawienia wolności lub stosowanych środków 
zabezpieczających, które podlegają zaliczeniu. Te informacje i materiały po-
zwalają sądowi państwa wykonania wyroku, a będzie to właściwy sąd okręgowy 
(art. 611 k.p.k.), w sposób prawidłowy ukształtować wymiar podlegającej wy-
konaniu kary pozbawienia wolności lub środka zabezpieczającego, czyli zgod-
ny z prawem krajowym i równocześnie w wymiarze niepogarszającym sytuacji 
skazanego w stosunku do orzeczenia zapadłego w państwie wydania wyroku. 
Skazany w określonej sytuacji może też liczyć na uzyskanie zwolnienia z reszty 
kary na korzystniejszych warunkach (art. 84 ust. 1-4 umowy).

W przypadku uznania przez stronę wezwaną przekazanych danych i do-
kumentów za niewystarczające, zwraca się ona o ich konieczne uzupełnienie. 
W tym celu wezwana strona może ustalić stosowny termin, który „na uzasad-
niony wniosek” może być przedłużony. W przypadku braku uzupełnienia roz-
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strzyga się wniosek na podstawie posiadanych danych i dokumentów. Rodzi się 
wszakże pytanie, a co jeśli otrzymane przez stronę wezwaną dane i dokumenty 
nie są wystarczające do rozpoznania wniosku. Przepis art. 85 umowy nie prze-
widuje odmowy rozpoznania wniosku o przejęcie wykonania orzeczenia z tej 
przyczyny, a zatem w takiej sytuacji przyjdzie zwrócić wniosek.

Znaczenie omawianej Umowy o pomocy prawnej i stosunkach prawnych 
w sprawach cywilnych i karnych niewątpliwie nabierze znaczenia w związku 
ze z organizowanymi na stadionach Polski i Ukrainy mistrzostwami Europy 
w piłce nożnej EURO 2012. Należy liczyć się ze wzmożonym ruchem transgra-
nicznym i przemieszczaniem się dużych grup kibiców z obu krajów, co z kolei 
rodzi niebezpieczeństwo popełniania przestępstw, w szczególności przeciwko 
porządkowi i bezpieczeństwu publicznemu, życiu i zdrowiu czy przeciwko mie-
niu. W takiej sytuacji dochodzić będzie do skazywania obywateli jednej stro-
ny przez sądy drugiego państwa, a tym samym aktualności nabiorą przepisy 
o przejmowaniu orzeczeń do wykonania.





Marek Konopczyński

DLACZEGO TAK TRUDNO BYĆ KURATOREM
SĄDOWYM I PEDAGOGIEM JEDNOCZEŚNIE?

...Wysilając nieco wyobraźnię, można porównać funkcjonowanie współczesnych państw 
europejskich do działania liberalnych rodziców, którzy z jednej strony z racji wyznawanej 
filozofii wychowawczej i swojego zawodowego zapracowania, nie zajmują się specjalnie 
swoimi dziećmi dając im w zamian szeroką wolność, z drugiej zaś brak należytej troski 
rekompensują im (a może sobie?) poprzez mniej lub bardziej udane próby zaspakajania 
coraz to nowych potrzeb materialnych (rzadziej innej natury). 

Jednocześnie jednak ci symboliczni rodzice, wbrew głoszonym hasłom, nie prowadzą 
dyskusji i rozmów wychowawczych, a przede wszystkim na rozmaite wymyślne sposoby 
kontrolują swoją progeniturę, a każdy zauważony wyraz niesubordynacji czy zachowań 
nieakceptowanych od razu surowo i bezdyskusyjnie karzą. Smutny finał takiego funk-
cjonowania rodzin opisał już w swoich pracach S. Freud, doszukując się w nim przyczyn 
rozmaitych rodzinnych dewiacji i nasilających się w ich następstwie patologii społecznych... 

Chciałbym powyższy fragment mojego niedawnego (grudzień 2011) wy-
stąpienia, otwierającego Europejski Kongres Zapobiegania Przestępczości 
zorganizowany w Warszawie na zakończenie Polskiej Prezydencji w Unii 
Europejskiej, uczynić mottem do zaprezentowanej poniższej refleksji 
odnoszącej się do trwających polemik i dyskusji na temat „uzdrowienia 
polskiego systemu sądowniczego”, a ściślej rzecz ujmując „uzdrowienia 
polskiego systemu wykonywania kary”.

Od wielu lat trwa zaciekły spór wokół pojęcia i roli kary będącej naji-
stotniejszym fundamentem aplikacyjnym nauk prawnych i nauk o wycho-
waniu (resocjalizacji) i jednocześnie jednym z zasadniczych mechanizmów 
przyjętej od zarania wieków zasady regulacji stosunków społecznych. Ów 
spór w swojej warstwie populistycznej (medialnej czy politycznej) sprowa-
dza się do licznych wywołujących publiczne emocje dyskursów dotyczą-
cych zakresu i mocy karania, dzieląc interlokutorów na dwa przeciwstawne 
obozy: „liberałów” i „konserwatystów”. 

Tym pierwszym przypisuje się intencje chęci zmniejszenia poziomu ka-
rania, a przez to zbyt pobłażliwy stosunek do zachowań odbiegających od 
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normy prawnej, drudzy natomiast, poprzez fakt domagania się zaostrzania 
kar kryminalnych i penalizacji coraz to nowych przejawów społecznych nie-
subordynacji normatywno-aksjologicznych, odbierani są jako „strażnicy” 
praworządności. Na ogół do grona „liberałów” zalicza się przedstawicieli 
zawodów pedagogicznych, psychologicznych i socjologicznych, natomiast 
„konserwatystami” w opinii społecznej pozostają przedstawiciele nauk 
prawnych. W środowiskach intelektualistów (głównie naukowców: prawni-
ków, pedagogów, psychologów i socjologów) toczące się dyskusje nie doty-
czą jednak w swojej istocie liberalizacji lub zaostrzenia podejścia do rozma-
itych zachowań przestępczych, ale przede wszystkim troski o urealnienie 
i uwspółcześnienie roli i efektów społecznych wymierzanej kary. 

Mamy niewątpliwie jednak do czynienia z pewnym sporem meryto-
rycznym odnoszącym się do fundamentalnej bazy wielowiekowego funk-
cjonowania zorganizowanej społeczności ludzkiej. Spór ten posiada wie-
lorakie uwarunkowania i nie sposób je wszystkie choćby zasygnalizować 
w niniejszej krótkiej wypowiedzi. Skupię się więc na przyczynie, która 
komplikuje wzajemne merytoryczne zrozumienie się dwóch doskonale 
wykształconych i działających w jednej strukturze organizacyjnej, grup 
zawodowych. Jedna z tych grup ma poprzez ten fakt utrudnione funkcjo-
nowanie merytoryczne polegające na nierozpoznawaniu (nierozumieniu?) 
przez członków drugiej grupy mniej lub bardziej wymiernych pedagogicz-
nych efektów pracy zawodowej nieposiadających charakteru administra-
cyjno-formalnego (urzędowych sprawozdań i dokumentów).  

Najwyraźniejsza linia sporu co do roli i współczesnej efektywności 
społecznej kary przebiega w głowach przedstawicieli dwóch profesji: 
prawników-sędziów i pedagogów-kuratorów sądowych. Genezy tego sta-
nu rzeczy należy upatrywać jak się wydaje w teoretyczno-aksjologicznej 
bazie kształcenia obu profesji, różniącej się zasobem treści będących 
podstawą myślenia o tym samym przedmiocie czy podmiocie poznania. 
Gdybyśmy spojrzeli na problem zgodnie ze współczesną psychologiczną 
wiedzą naukową, to musielibyśmy uznać, że podstawą nie tylko naszej ana-
lizy i interpretacji otaczającej rzeczywistości, ale przede wszystkim naszej 
osobowości jest wiedza będąca w swojej istocie treścią struktur poznaw-
czych i osobowościowych człowieka. Mówiąc inaczej, to właśnie infor-
macje uzyskiwane w toku naszego rozwoju edukacyjnego i społecznego, 
uhierarchizowane i ustrukturalizowane w postaci wiedzy profesjonalnej 
stanowią nie tylko treść naszego stosunku do rzeczywistości i podstawę 
naszych decyzji merytorycznych, ale przede wszystkim, tworzą naszą oso-
bowość w jej wymiarze pragmatyczno-egzystencjalnym i normatywno-
-aksjologicznym.
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Nauki prawne od lat uznają karę za aprioryczny fundament sprawied-
liwości społecznej, doszukując się w swojej bazie teoretycznej przede 
wszystkim jej retrybutywnych i sprawiedliwościowo-naprawczych funkcji. 
Uniwersyteckie kształcenie prawnicze w swoim zakresie rozstrzygającym 
przesiąknięte z jednej strony oświeceniową Wolterowską doktryną wolnej 
woli sprawcy i pozostającej z nią w ścisłym związku retrybutywnością kary, 
z jej późniejszymi XX-wiecznymi egzystencjalnymi mutacjami, z drugiej 
zaś behawioralną wizją funkcjonowania człowieka i społeczeństwa, dość 
jednoznacznie definiuje przedmiot poznania.

Tego typu podejście ujmuje człowieka i jego społeczne funkcjono-
wanie przede wszystkim w kategoriach jego reakcji, zachowań i postaw. 
Wprawdzie nauki prawne korzystają z wiedzy psychologicznej i socjolo-
gicznej określającej istotę etiologii, fenomenologii i następstw ludzkich za-
chowań, ale ową wiedzę traktują na ogół jako punkt wyjścia do określenia 
stopnia winy, a nie jako bazę stanowiącą istotę zagadnienia, z której wynika 
inne niż normatywne rozwiązanie problemu (z wyjątkiem zapisów kodek-
sowych ograniczających lub wyłączających odpowiedzialność sprawcy). 
Istotą myślenia prawniczego w jego wymiarze karnistycznym pozostaje 
więc zawsze określanie stopnia winy i adekwatnego do niej wymiaru kary. 

Zakorzenione w doktrynie nauk prawnych głębokie przekonanie, że 
zachowanie człowieka jest trwale modyfikowalne pod wpływem formal-
nych zewnętrznych nacisków, a najskuteczniejszą metodą owej modyfika-
cji jest zastosowanie określonej kary, która z założenia teoretycznego ma 
przynieść określone pozytywne rezultaty, stanowi podstawowy wyznacz-
nik sporu merytorycznego pomiędzy prawnikami-sędziami a pedagoga-
mi-kuratorami sądowymi. Spór ten na ogół nie ogląda światła dziennego, 
gdyż role zawodowe pełnione przez przedstawicieli obu profesji taki spór 
w zasadzie wykluczają. Bowiem to prawnicy-sędziowie decydują formal-
nie i merytorycznie w sposób niezawisły i samodzielny, a zadaniem osób 
wykonujących postanowienia sądu, a więc kuratorów sądowych czy wy-
chowawców rozmaitych placówek resocjalizacyjnych pozostaje sumienne 
dopilnowanie wykonywania kary, która zdaniem nauk prawnych już sama 
w sobie zawiera potencjał pozytywnej trwałej zmiany. Zdaniem pedago-
gów rzecz ma się jednak inaczej. 

Pedagodzy w swoim kształceniu uniwersyteckim otrzymali zgoła inną, 
co nie znaczy, lepszą czy gorszą wiedzę. Wiedzę opartą na humanistycz-
nych koncepcjach wizji człowieka i jego indywidualnego i społecznego 
funkcjonowania. Wizja ta oparta jest na głównych paradygmatach XX 
wieku, takich jak: psychodynamizm, kognitywizm, interakcjonizm, nur-
ty psychologii humanistycznej, czy koncepcje wielowymiarowe. Wiedza 
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ta dowodzi, że kary nie są w stanie zmienić na trwałe człowieka, a jedynie 
przymusić go do pozorowania, udawania, że się zmienił. Dowodzą rów-
nież, że trwałą zmianę nie osiąga się regulacjami formalnymi, a jedynie 
żmudną pracą wychowawczą, opiekuńczą, terapeutyczną, opartą na zało-
żeniu niezbędności profesjonalnej pomocy człowiekowi w jego przemia-
nach tożsamościowych. Pomocy, opieki, wychowania, a nie nadzoru czy 
dozoru, jakkolwiek tych czynności przybierających w praktyce wymiar ad-
ministracyjno-formalny byśmy nie nazwali. Dowodzi również, że człowiek 
nieprzystosowany społecznie (np. zainicjowany przestępczo) posiada silne 
psychologiczne mechanizmy obronne, które powodują, że zazwyczaj nie 
uznaje zasadności otrzymanej kary i traktuje ją jako jawną niesprawiedliwość 
wymierzoną przeciwko niemu, a żeby tę perspektywę percepcyjną zmienić 
trzeba usilnie i miesiącami z nim wychowawczo pracować, zyskując przede 
wszystkim jego zaufanie i na tej bazie wspomagając jego rozwój. Pedagodzy 
wiedzą, że na ogół bardzo trudno to osiągnąć w warunkach naturalnego 
środowiska podopiecznego nie wspominając o izolacji więziennej. 

Nie jest prawdą, jak niektórzy twierdzą, że współczesna pedagogika nie 
uznaje kary jako formuły „poprawiania” człowieka. Dostrzega wprawdzie 
przewagę sprawczą w dłuższej perspektywie czasowej nagradzania nad ka-
raniem, ale w uzasadnionych przypadkach akceptuje również dominację 
karania. Pedagodzy jednak, w przeciwieństwie do prawników, inaczej in-
terpretują rolę kary. Dla nich ukaranie kogoś jest jedynie pretekstem, swo-
istym środkiem do uzyskania określonego celu wychowawczego, którym 
zawsze jest rozwój podopiecznego, a nie chwilowa zmiana jego zachowań, 
gdyż ta nie stanowi celu wychowawczego samego w sobie.  

Pedagodzy wiedzą również, że każda kara, aby spełniała swoje cele 
wychowawcze czy poprawcze musi być równoważona nagrodą i w umie-
jętnym bilansie stosowania kar i nagród zaklęta jest istota procesu wycho-
wania czy resocjalizacji, procesów, których celem zawsze będzie wszech-
stronny rozwój indywidualny i społeczny podopiecznego bez potrzeby 
zawężania go wyłącznie do sfery behawioralnej. 

Dla nauk prawnych tego rodzaju wiedza ma charakter czysto teoretycz-
ny i nie stanowi istoty praktyki. Dla nauk pedagogicznych jest to natomiast 
fundament ustanawiający praktykę postępowania. Dlatego też tak trudno 
jest przedstawicielom obu dyscyplin znaleźć wspólny język. Oczywiście 
zaprezentowana refleksja z natury rzeczy ma charakter uogólnienia prob-
lemu. Istnieje również wiele przykładów odmiennych, ukazujących wspól-
ne poszukiwanie rozwiązań i daleko idące porozumienie merytoryczne. 

Analizując problem z perspektywy statystycznej (ilościowej, a nie ja-
kościowej) można zauważyć, że istnieją nikłe szanse uniknięcia w chwili 
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obecnej różnic interpretacyjno-definicyjnych, a tym samym dwojakiego 
podejścia prawników i pedagogów do tej samej rzeczywistości w ramach 
struktury organizacyjnej polskiego sądownictwa. Wydaje się jednak rów-
nież, że pojawiające się ostatnio pomysły organizacyjnego przyporządko-
wania kuratorów sądowych resortowi pomocy społecznej czy włączenia 
ich w struktury więziennictwa nie doprowadzą do istotnej merytorycznie 
systemowej zmiany. Problem pozostanie ten sam. 

Próby jego rozwiązania powinny mieć charakter merytoryczny, a nie 
formalny. Niewątpliwie należy zastanowić się nad modyfikacją teoretycz-
nej formuły kształcenia i doskonalenia zawodowego przedstawicieli obu 
zawodów z jednoczesnym położeniem nacisku na jej aplikacyjny charak-
ter. Sam pamiętam, jak kiedyś znakomicie funkcjonowały podyplomowe 
studia z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej dla sędziów wydziałów ro-
dzinnych i dla nieletnich prowadzone przez uczelnie pedagogiczne. Może 
warto wrócić do tego pomysłu?

Jestem jednak przekonany, że spór merytoryczny pomiędzy przedsta-
wicielami obu zawodów będzie trwał dopóty, dopóki decydenci politycz-
ni i administracyjni naszego kraju nie zrozumieją, że problem patologii 
społecznych, a tym samym przestępczości jest problemem natury peda-
gogiczno-wychowawczej, a nie natury formalno-prawnej i tylko w spo-
sób pedagogiczny (wychowawczy, resocjalizacyjny) można próbować go 
minimalizować i rozwiązywać. Wówczas przekonanie kuratorów-peda-
gogów, że ich wiedza i kompetencje merytoryczne są mało przydatne 
w ich pracy zawodowej ulegnie zasadniczej zmianie. Myślę, że mają częś-
ciowo rację ci kuratorzy-pedagodzy, którym ich sytuacja zawodowa przy-
pomina …funkcjonowanie emigrantów na obczyźnie, których język, umiejętności, 
sposób myślenia o rzeczach istotnych, nie szczególnie interesuje tubylców, którzy 
i tak są u siebie i cenią przede wszystkim to co własne. I jeśli już tubylcy pozwalają 
emigrantom funkcjonować zawodowo, to tylko na warunkach ustalanych przez siebie… 
I dlatego trudno być kuratorem sądowym i pedagogiem jednocześnie!





WSPOMNIENIE
O PROF. ZW. DR. HAB. ANDRZEJU MARKU
(ZMARŁYM 13 LUTEGO 2012 R.)

W dniu 22 lutego w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu odbyła 
się uroczystość pogrzebowa Profesora zw. dr. hab. Andrzeja Marka, jednego 
z najwybitniejszych polskich profesorów nauk prawnych, specjalizującego się 
w zakresie prawa karnego i kryminologii. W uroczystości tej, oprócz rodziny 
i najbliższych przyjaciół Profesora, wzięło udział wielu profesorów z wydziałów 
prawa uniwersytetów polskich, a także innych wydziałów. Zasługi Profesora dla 
nauki polskiej przedstawili w swoich wystąpieniach m.in. Rektor Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji oraz wiele in-
nych osób. W wystąpieniach tych podkreślano, że Profesor Andrzej Marek był 
wybitną osobowością w polskiej nauce. Jego dzieła z zakresu nauk penalnych, 
a zwłaszcza prawa karnego materialnego i kryminologii, wniosły wielki wkład 
do nauki polskiej oraz znane są w wielu krajach na świecie. Jest niezaprzeczal-
nym autorytetem naukowym i moralnym zasługującym na najwyższe zaszczyty.

Profesor Andrzej Marek urodził się 9 maja 1940 r. w Brzozowie. W 1964 r. 
ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu uzysku-
jąc tytuł magistra prawa. W 1968 r. obronił pracę doktorską Stopień społecznego 
niebezpieczeństwa czynu jako podstawa umorzenia postępowania karnego przed Radą Wy-
działu Prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu uzyskując stopień 
naukowy doktora nauk prawnych. W 1972 r., na podstawie rozprawy habilita-
cyjnej Warunkowe umorzenie postępowania w polskim ustawodawstwie karnym, nagro-
dzonej w konkursie miesięcznika „Państwo i Prawo” oraz pozostałego dorobku 
naukowego, Rada Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego nadała Mu stopień 
doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa karnego materialne-
go. W 1979 r. został profesorem nadzwyczajnym nauk prawnych, a w 1985 r. 
profesorem zwyczajnym nauk prawnych.

Profesor Andrzej Marek od 1964 r. był zatrudniony na Wydziale Prawa i Ad-
ministracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu „przechodząc” kolej-
no od asystenta, adiunkta, docenta i profesora nadzwyczajnego do profesora 
zwyczajnego. W okresie tego zatrudnienia pełnił liczne funkcje akademickie. 
W latach 1973-1975 był prodziekanem, a w latach 1978-1981 Dziekanem Wy-
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działu Prawa i Administracji. Przez 11 lat (1979-1990) pełnił funkcję Dyrektora 
Instytutu Prawa Karnego i Kryminologii. Po likwidacji instytutów w 1990 r., 
do 2010 r. pełnił funkcję Kierownika Katedry Prawa Karnego i Kryminologii, 
następnie przeszedł na emeryturę, lecz nadal pracował w tej Katedrze. Przez 
wiele lat był członkiem Senatu UMK jako przedstawiciel Wydziału Prawa i Ad-
ministracji. 

Profesor Andrzej Marek prowadził wykłady na wielu uniwersytetach na 
świecie. Jego zainteresowania naukowe były rozległe i obejmowały szeroko 
pojęte prawo karne, w tym także prawo karne procesowe, prawo wykroczeń, 
kryminologię i wiktymologię. Rozwijał je nie tylko w kraju, lecz także podczas 
licznych pobytów zagranicznych. Spośród nich należy wymienić: roczny po-
byt w Stanach Zjednoczonych w roku akademickim 1976/77, na podstawie 
konkursowego stypendium przyznanego przez American Council of  Learned 
Societies, z afiliacją w Uniwersity of  Pennsylvania w Filadelfii i w University 
of  Southern California w Los Angeles, 6-miesięczne stypendium badawcze 
w Instytucie Maxa Plancka Międzynarodowego i Porównawczego Prawa Kar-
nego w Freiburgu w 1985 r. oraz kolejne stypendia badawcze w tym Instytu-
cie na Uniwersytecie w Kolonii (1990, 1993, 1999). Wyrazem wysokiej oceny 
i prestiżu Profesora Andrzeja Marka było trzykrotne zaproszenie Go w cha-
rakterze profesora występującego przez  Uniwersytet w Munster (semestry zi-
mowe 1989/1990, 1002/1993) oraz przez Uniwersytet w Edynburgu (semestr 
zimowy 1990/1991). Podkreślenia wymagają także liczne Jego pobyty w Inter 
University Centre w Dubrowniku jako wykładowcy i uczestnika semina-
riów wiktymologicznych, kilkakrotny udział w seminariach organizowanych 
przez Instituto Superiore Internationale di Science Criminali w Syrakuzach 
(Instytut AIDP), a ostatnio udział w polsko-niemieckich seminariach or-
ganizowanych przez Europejski Uniwersytet Viadrina we Frankfurcie nad 
Odrą i Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Należy do tego do-
dać uczestnictwo Profesora Andrzeja Marka w kongresach i sympozjach prawa 
karnego, kryminologii i wiktymologii (m.in. w Budapeszcie, Hamburgu, Lizbo-
nie, Wiedniu, Sztokholmie i Zagrzebiu) oraz wykłady gościnne w wielu ośrod-
kach naukowych. Na kongresach i sympozjach międzynarodowych wygłaszał 
referaty, które spotykały się z zaciekawieniem i uznaniem naukowym. W swych 
referatach podejmował najtrudniejsze tematy z zakresu prawa karnego, krymi-
nologii i wiktymologii.

Na szczególne podkreślenie zasługuje aktywność Profesora w zakresie two-
rzenia i reformowania prawa karnego. Jej przejawem był udział w pracach Ko-
misji do spraw Reformy Prawa Karnego, która opracowała projekt kodeksu 
karnego z 1997 r. (1989-1996) oraz Komisji powołanej przez Prezydenta RP 
w sprawie nowelizacji kodeksu karnego (2001-2002). Jako ekspert uczestniczył, 
w latach 2002-2004, w pracach Nadzwyczajnej Komisji Sejmu do Spraw Zmian 
w Kodyfikacji (podkomisja prawa karnego), następnie przewodniczył zespoło-
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wi prawa karnego materialnego w Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego przy 
Ministrze Sprawiedliwości (2004-2005). 

W ramach swojej działalności dydaktycznej Profesor Andrzej Marek prowa-
dził wykłady z prawa karnego materialnego i procesowego, prawa wykroczeń 
i kryminologii, a także oblegane przez studentów seminaria magisterskie. Jego 
wykłady zawsze cieszyły się dużą popularnością. 

Na szczególne podkreślenie zasługują wielkie osiągnięcia Profesora w kształ-
ceniu kadr naukowych. Był bowiem promotorem szesnastu pomyślnie zakoń-
czonych przewodów doktorskich, pełnił funkcję recenzenta w wielu przewo-
dach doktorskich, habilitacyjnych i profesorskich oraz opiniował wnioski doty-
czące powołania na stanowiska profesora dla wielu polskich uczelni. Jako stały 
opiniodawca Centralnej Komisji do Spraw Stopni Naukowych i Tytułu Nauko-
wego przygotowywał opinie dotyczące zatwierdzania uchwał o nadaniu stopnia 
doktora habilitowanego oraz wniosków o nadanie tytułu profesora większości 
profesorów prawa karnego czynnych obecnie na polskich uniwersytetach (łącz-
nie 30 takich opinii). Recenzował również wnioski o nadanie tytułu doktora 
honoris causa Prof. dr. hab. H.J. Schneiderowi (Uniwersytet Łódzki, 1990) i Prof. 
dr. hab. H.J. Hirscherowi (UAM w Poznaniu, 1991). 

Za zasługi dla rozwoju nauki, zaangażowanie w procesy legislacyjne oraz 
pracę na rzecz środowiska akademickiego, Profesor Andrzej Marek został uho-
norowany krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem 
Zasług, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, a także licznymi nagrodami 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Rektora Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika w Toruniu, przyznanym za wybitne osiągnięcia naukowe. 

Profesor Andrzej Marek był członkiem międzynarodowych i krajowych orga-
nizacji naukowych. Należy tu wymienić: International Association of  Penal Law 
(sekcja polska, od 1968 r.), International Society of  Cryminology (od 1977 r.), 
World Society of  Victimology (od 1979 r.), Towarzystwo Naukowe Prawa Karne-
go z siedzibą w Warszawie, Polskie Towarzystwo Kryminologiczne im. St. Batawii 
w Warszawie oraz Towarzystwo Naukowe w Toruniu. 

W środowisku naukowym Profesor Andrzej Marek cieszył się wielkim uzna-
niem nie tylko z powodu rozległej wiedzy naukowej, lecz także z uwagi na Jego 
wyjątkową rzetelność, obiektywizm i życzliwość. Jako nauczyciel akademicki, 
z powodu niekwestionowanego autorytetu naukowego, darzony był autentycz-
nym szacunkiem zarówno przez kadrę naukowo-dydaktyczną, jak i studentów.

Dorobek naukowy Profesora Andrzeja Marka jest imponujący, obejmuje 
ponad 300 publikacji i ekspertyz, w tym wiodące podręczniki do nauk prawa 
karnego i prawa wykroczeń, na których podstawie kształtowały się i nadal się 
kształtują liczne pokolenia studentów prawa, a także stosunkowo obszerny ko-
mentarz do kodeksu karnego, wykorzystywany zwłaszcza przez praktyków. 

Nieprzeciętność formatu naukowego prof. Andrzeja Marka powoduje, że 
dokonanie syntetycznej oceny oraz przedstawienie wszystkich zasadniczych 
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cech wyróżniających Jego dorobek naukowy nie jest łatwe. W tej sytuacji można 
przedstawić tylko niektóre z nich.

1. W dorobku naukowym prof. A. Marka uderza rozległość tematyki ba-
dawczej. Jej zakres ilustrują Jego publikacje wykonane w sposób nowatorski 
i twórczy, tak pod względem merytorycznym, jak i metodologicznym. 

2. Analizując ewolucję dociekań naukowych A. Marka, nie trudno zauwa-
żyć, że po uzyskaniu tytułu naukowego profesora nastąpiło wyraźne przesunię-
cie akcentów w kierunku syntezy i uogólnienia, budowania teorii, a nawet two-
rzenia filozofii podstawowych problemów prawa karnego materialnego, krymi-
nologii i wiktymologii. Przykładem mogą być dzieła: Prawo karne, Zagadnienia 
teorii i praktyki, Prawo karne (9 wydań), Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń 
oraz wiele publikacji w językach obcych. 

3. Cechą twórczości naukowej prof. A. Marka było dążenie do łączenia 
teoretycznego rozwoju Jego dociekań naukowych z aktualnymi potrzebami 
praktyki, którym teoria musi służyć. Dowodem tego są liczne, pionierskie pub-
likacje, w których znajdują odbicie takie instytucje, jak: warunkowe umorzenie 
postępowania w polskim ustawodawstwie karnym i obrona konieczna w prawie 
karnym, obowiązek naprawienia szkody i inne. 

4. Praca naukowa prof. A. Marka charakteryzowała się wyjątkowo jasnym 
i precyzyjnym określeniem celu badań i analiz, głęboką znajomością realiów 
badanego problemu, precyzyjną, wielokierunkową, wielopłaszczyznową i wie-
loaspektową analizą podjętego tematu oraz klarownym wskazaniem konkret-
nych propozycji przydatnych w praktyce. Dobitnym tego przykładem mogą być 
prace dotyczące instytucji karnomaterialnych wykroczeń, przestępstw i zjawisk 
kryminogennych.

5. Znamienną cechą twórczości A. Marka jest autonomiczność myślenia 
naukowego. Wbrew funkcjonującym schematom czy stereotypom, Profesor 
wykazywał bezpodstawność i błędność wielu koncepcji karnomaterialnych 
i kryminologicznych całkowicie nieadekwatnych do dzisiejszej rzeczywistości. 
Przykładem tego są liczne prace Profesora, w których silnie akcentuje potrzeby 
zmiany koncepcji przeciwdziałania współczesnej przestępczości, warunkującej 
konieczność modyfikacji modeli wymiaru i wykonania kary oraz kierunków 
działań praktycznych w tym zakresie. 

Profesor A. Marek był pracownikiem naukowym wielkiego formatu, które-
go działalność naukowa wykraczała daleko poza granice naszego kraju. 

Był wybitnym teoretykiem z zakresu prawa karnego i kryminologii, a także 
nauk pokrewnych, twórcą licznych podstawowych w skali światowej koncepcji, 
znanym i cytowanym w najważniejszych dziełach na świecie z zakresu prawa 
karnego, kryminologii i wiktymologii. 

Dobitnym dowodem wysokiej pozycji w polskiej nauce prawa karnego i po-
wszechnego uznania w środowisku naukowym było powierzenie prof. Andrzejo-
wi Markowi funkcji Redaktora Naczelnego 11-tomowego Systemu prawa karnego. 
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Jest to przedsięwzięcie bez precedensu w całej historii nauki prawa karnego 
w Polsce. Zaangażowana w nim jest polska profesura prawa karnego, liczni 
doktorzy i doktorzy habilitowani ze wszystkich ośrodków akademickich. Sku-
pienie wysiłków tak wielkiej rzeszy pracowników na rzecz realizacji tego pro-
jektu było możliwe jedynie dzięki wielkiemu autorytetowi Profesora Andrzeja 
Marka i zaufaniu w skuteczność Jego kierownictwa. Przedsięwzięcie to realizo-
wane jest z dużym powodzeniem, gdyż ukazały się już cztery tomy, a kolejne  
ukażą się wkrótce. Wielki żal, że nie dane Mu było dokończenie tego wielkiego 
dzieła.

Wybitne osiągnięcia Prof. zw. dr. hab. Andrzeja Marka na polu naukowym, 
dydaktycznym i organizacyjnym, a szczególnie w zakresie prawa karnego ma-
terialnego, kryminologii i wiktymologii w pełni przemawiają za oddaniem Mu 
hołdu jako Wielkiemu Człowiekowi, Naukowcowi i Humaniście. 

Był Człowiekiem życzliwym, wymagającym od siebie i innych. 

Cześć Jego Pamięci!

Stanisław Pikulski 





MIROSŁAWA MELEZINI (RED.), KARY I ŚRODKI KARNE.

PODDANIE SPRAWCY PRÓBIE, SYSTEM PRAWA

KARNEGO TOM 6, C.H. BECK, WARSZAWA 2010

Książka Kary i środki karne. Poddanie sprawcy próbie jest jednym z planowa-
nych jedenastu dzieł przedstawiających całość systemu polskiego prawa karne-
go. Prezentowany tom 6 Systemu Prawa Karnego przedstawia problematykę karną 
środków karnych oraz środków probacyjnych, rozumianych jako przewidziana 
przez prawo konsekwencja pociągnięcia sprawcy do odpowiedzialności karnej 
wskutek popełnienia zawinionego czynu zabronionego. Publikacja skupia za-
gadnienia dotyczące poszczególnych środków reakcji prawnokarnej i stanowi 
dopełnienie problemów ogólnych nauki o karze, którym poświęcony został 
tom 5 Systemu Prawa Karnego. 

Zauważyć należy, iż przedmiotowa problematyka doczekała się wielu pub-
likacji, jednak niniejsza monografia jest pierwszą na rynku, która de facto może 
stanowić kompendium koniecznych wiadomości z zakresu kar, środków kar-
nych i poddania sprawcy próbie.

W pracach nad szóstym tomem Systemu Prawa Karnego uczestniczyli jedni 
z najwybitniejszych znawców prawa karnego w Polsce: Wojciech Cieślak, Vio-
letta Konarska-Wrzosek, Jerzy A. Kulesza, Barbara Kunicka-Michalska, Ste-
fan Lelental, Andrzej Marek, Mirosława Melezini, Tomasz Oczkowski, Janusz 
Raglewski, Andrzej Sakowicz, Zofia Sienkiewicz, Jan Skupiński, Grażyna B. 
Szczygieł, Maria Szewczyk, Leszek Wilk oraz Włodzimierz Wróbel. Wynikiem 
ich prac jest szczegółowe i wyczerpujące temat opracowanie, uwzględniające 
najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego (w tym wiele orzeczeń niepubliko-
wanych), Europejskiego Trybunału Spraw Człowieka, doktrynę i literaturę. Au-
torzy dokonują analizy prawnoporównawczej rozwiązań przyjętych w Polsce, 
jak  i odwołują się do literatury i orzecznictwa obcojęzycznego. 

Systematyka publikacji podzielona została na trzy rozdziały. Dla ułatwienia 
w poruszaniu się po monografii każdy rozdział rozpoczyna się spisem treści 
i literaturą użytą w poszczególnych podrozdziałach. Rozdział pierwszy zatytu-
łowany „Kary” rozpoczyna się wywodem dr hab. Mirosławy Melezini na temat 
uwag ogólnych o systematyzacji form reakcji karnej, wprowadzającym czytelni-
ka w systematykę kar w projektach Kodeksu karnego Polski Ludowej, Kodeksu 
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karnego z 1932 r., Kodeksu karnego z 1969 r., Kodeksu karnego z 1997 r., Ko-
deksu karnego skarbowego i Kodeku wykroczeń. Precyzyjnie sformułowane 
uwagi dotyczące historycznoprawnych aspektów ewolucji kary i środków kar-
nych idealnie wkomponowują się w przedmiotową problematykę, jak i stanowią 
niewątpliwie istotne tło dla obecnych rozwiązań. Pomimo tego, że współczesna 
systematyka środków reakcji karnej istotnie różni się od wykształconej w ubie-
głych wiekach, to – jak to trafnie wskazuje Autorka – stanowi ona efekt niewąt-
pliwego rozwoju prawa karnego i trudno byłoby się do niej w związku z tym 
nie odwoływać.

W rozdziale pierwszym opisane zostały kary, począwszy od kary śmierci, 
kary dożywotniego pozbawienia wolności, kary 25 lat pozbawienia wolności, 
kary pozbawienia wolności, kary ograniczenia wolności, kary grzywny, a koń-
czywszy na innych rodzajach kar, jak chociażby kara aresztu wojskowego, kara 
aresztu i kara nagany. Każdy opis poszczególnej kary jest bardzo dokładny 
i kompletny w swoich rozważaniach. Osoby szczególnie zainteresowane do-
kładnymi informacjami z zakresu konkretnych kar na pewno mogą czuć się 
usatysfakcjonowane bogatym historycznym wstępem oraz wzbogaceniem pracy 
o dane statystyczne i wynikami badań. Przytoczone dane statystyczne, sięgające 
niejednokrotnie nawet do 1946 roku, jak chociażby w przypadku umiejscowie-
nia kary pozbawienia wolności na tle ogólnej liczby skazań w latach 1946-1969 
niewątpliwie wpływają na wartość merytoryczną pracy, jak również stanowią 
ciekawe ujęcie praktyczne problemu. 

Rozdział drugi zatytułowany „Środki karne” rozpoczyna się również ko-
mentarzem dr hab. Mirosławy Melezini na temat środków karnych w ogólnoś-
ci. Przed szczegółową analizą kolejnych środków karnych Autorka poczyni-
ła kilka uwag dotyczących genezy i rysu historycznego środków karnych (kar 
dodatkowych) oraz generalnych wiadomości o nich. W dalszej części wywodu 
Autorzy zajęli się już analizą poszczególnych środków karnych, począwszy od 
zakazu zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawo-
du lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej; zakazu prowadze-
nia działalności związanej z wychowaniem, leczeniem, edukacją małoletnich 
lub opieką nad nimi; i dalej: obowiązek powstrzymywania się od przebywania 
w określonych środowiskach lub miejscach, zakaz kontaktowania się z określo-
nymi osobami, zakaz zbliżania się do określonych osób lub zakaz opuszczania 
określonego miejsca pobytu bez zgody sądu; zakaz wstępu na imprezę masową; 
zakaz wstępu do ośrodków gier i uczestnictwa w grach hazardowych; nakaz 
opuszczania lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym; zakaz prowa-
dzenia pojazdów; przepadek; obowiązek naprawienia szkody jako środek karny; 
nawiązka; świadczenie pieniężne; podanie wyroku do publicznej wiadomości; 
pozbawienie lub ograniczenie praw rodzicielskich lub opiekuńczych; instytucja 
zwrotu korzyści majątkowych. W tej części odnajdujemy liczne odwołania do 
orzecznictwa oraz propozycje de lege ferenda w stosunku do obecnych rozwiązań. 
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Część z nich stanowi niewątpliwie pozycję godną uwzględnienia przez ustawo-
dawcę. Podkreślenia wymaga również fakt, iż w publikacji tej mamy przytoczo-
ne rozwiązania przewidziane w projektach ustaw oraz w ustawach wchodzących 
w życie w roku wydania książki. Dlatego też uwzględnia ona chociażby nowy 
środek karny, który został wprowadzony do Kodeksu karnego na podstawie 
przepisu art. 5 pkt 5 ustawy z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o prze-
ciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 
Nr 125, poz. 842), która weszła w życie dnia 1 sierpnia 2010 r., wprowadzając 
nakaz opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym. Zakaz 
wstępu do ośrodków gier i uczestnictwa w grach hazardowych wprowadzony 
do Kodeksu karnego (art. 39 pkt 2d) w 2010 r. na mocy ustawy z dnia 19 listo-
pada 2009 r. o grach hazardowych został również uwzględniony w niniejszej 
publikacji i jest on autorstwa wybitnego znawcy tematu dr. hab. Włodzimierza 
Wróbla, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pan Profesor pokusił się również 
o opracowanie w niniejszej publikacji jeszcze drugiego środka karnego, jakim 
jest zakaz wstępu na imprezę masową, który potocznie bywa określany jako 
tzw. zakaz stadionowy. Autor pochylił się tu nad bardzo trudną z praktycznego 
punktu widzenia kwestią konsekwencji niewykonania zakazu wstępu na impre-
zy masowe.

Rozdział trzeci zatytułowany „Poddanie sprawcy próbie (środki probacyj-
ne)” stanowi zbiór form probacji, czyli środków stanowiących pewną formę 
reakcji na popełnione przestępstwo. Mowa tu o warunkowym umorzeniu po-
stępowania karnego, warunkowym zawieszeniu wykonania kary oraz warunko-
wym przedterminowym zwolnieniu. Niniejszy rozdział stanowi ostatnią mery-
toryczną część publikacji, ale bynajmniej nie mniej interesującą od pozostałych. 
Prof. dr hab. Andrzej Marek podjął się wyjaśnienia zagadnień ogólnych doty-
czących pojęcia oraz form probacji odwołując się w nich nie tylko do rozwiązań 
na gruncie polskim, ale i również do amerykańskiego, i angielskiego systemu 
common law, który pod tym względem znacznie wyprzedził kontynentalne prawo 
europejskie, w którym – jak słusznie wskazał to Pan Profesor – reformy nastą-
piły znacznie później.

Autorzy recenzowanego opracowania udzielili odpowiedzi na kluczowe za-
gadnienia, pojawiające się przy wykładni prawa, jak i przy ocenie istniejących 
rozwiązań. Nie odchodzili również od społecznie kontrowersyjnych i trudnych 
tematów, takich jak kara śmierci, przy której pochylili się nad rozważeniem ce-
lowości jej wprowadzenia w polskim systemie prawnym. Pomimo że Polska od 
1997 r. jest państwem abolicjonistycznym, tj. od daty wejścia w życie Kodeksu 
karnego, to Autorka – dr hab. Alicja Grześkowiak, ze względu na podkreślany 
w opracowaniu już wymiar międzynarodowy problemu – podjęła się tego nie-
łatwego tematu. Nie stawiała w nim jednak oczywistych stwierdzeń i pozwoliła 
na indywidualną ocenę problemu, starając się ująć zagadnienie w jak najpre-
cyzyjniejszy sposób, pozwalając między innymi na jak najbardziej obiektywne 
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zobrazowanie sporów etycznych, toczących się wokół kary śmierci. Niemniej 
jednak Autorka podjęła się w niniejszym opracowaniu polemiki o charakterze 
prawnym, a zwłaszcza prawnokarnym, gdzie głównym przedmiotem rozważań 
stały się problemy penologiczne, zawierające się zwłaszcza w rozważaniach, czy 
kara ta może być uważana za karę kryminalną w świetle współczesnej koncepcji 
kary.

W recenzowanej książce dokonano pogłębionej analizy kwestii kar, środ-
ków karnych i środków probacyjnych. Omawiana publikacja stanowi nie tylko 
kompilację poglądów doktryny i orzecznictwa wykształconych w przeciągu lat, 
ale jest głosem w dyskusji dotyczącej kar, środków karnych i środków probacyj-
nych, przedstawiając stanowisko Autorów.

Przedmiotowa publikacja niewątpliwie przekracza ramy zwykłego podręcz-
nika i stanowi pozycję godną polecenia wszystkim praktykom, specjalistom z za-
kresu prawa karnego oraz studentom, jako nieocenione źródło wiedzy prawnej.

Joanna Brylak



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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