PROBACJA
KWARTALNIK I/2013

ISSN 1689-6122

MINISTERSTWO

,

SPRAWIEDLIWOSCI

Wydawca:

Rada Programowo-Naukowa:
Przewodniczący Rady:
dr Jarosław Gowin
Zastępcy Przewodniczącego:
prof. zw. dr hab. dr h.c. Brunon Hołyst
dr hab. Marek Konopczyński, prof. Pedagogium
Członkowie:
prof. zw. dr hab. Andrzej Bałandynowicz
prof. zw. dr hab. Piotr Hofmański
prof. zw. dr hab. Bronisław Urban
prof. zw. dr hab. Andrzej Rzepliński
prof. zw. dr hab. Andrzej Zoll
dr hab. Jarosław Utrat-Milecki, prof. UW
dr hab. Wiesław Ambrozik, prof. UAM
prof. nadzw. dr hab. Marek Andrzejewski
SSA Kazimierz Postulski
SSO Robert Pelewicz
dr Łukasz Kwadrans
mgr Andrzej Martuszewicz
Redaktor Naczelny:
Mirosław Przybylski
Z-ca Redaktora Naczelnego:
Krzysztof Mycka
Sekretarz Redakcji:
dr Ewelina Wojtera
Opracowanie redakcyjne:
Agnieszka Malik
Redakcja techniczna:
Jarosław Juszczak
Projekt okładki i opracowanie graficzne:
Jarosław Juszczak

Recenzenci zewnętrzni:
prof. zw. dr hab. Stanisław Pikulski
prof. zw. dr hab. Stefan Lelental
prof. zw. dr hab. Karol Poznański
prof. zw. dr hab. Janusz Hryniewicz
prof. zw. dr hab. Krystyna Marzec-Holka
prof. zw. dr hab. med. Antoni Florkowski
dr hab. Andrzej Hankała, prof. UW
dr hab. Józef Jan Skoczylas, prof. WSM
prof. dr hab. Paweł Łuków, prof. UW
dr hab. Robert Opora, prof. UG, Pedagogium
dr hab. Beata Maria Nowak, prof. Pedagogium
prof. dr hab. Jerzy Kasprzak
Joanna Przybylska – Sędzia Sądu Okręgowego
w Płocku
Marek Marewicz – Sędzia Sądu Okręgowego
w Krakowie
Roman Kaczor – Sędzia del. do Sądu
Okręgowego w Elblągu
Nakład: 3 500 egz.

Adres Wydawcy:
00-950 Warszawa, Al. Ujazdowskie 11, tel. 22 239 07 81, e-mail: wojtera@ms.gov.pl
W związku z równoległym publikowaniem czasopisma zarówno w wersji papierowej
jak i elektronicznej informujemy, iż wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

SPIS TREŚCI
Prof. zw. dr hab. dr h.c. Brunon Hołyst

Uniwersytet Łódzki, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

Podstawy i zakres indywidualnej
prognozy kryminologicznej

............................................................................ 5

Prof. zw. dr hab. Andrzej Bałandynowicz

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Krytyczna ocena systemu readaptacji społecznej.
Eliminacja modelu segregacyjnego i integracyjnego ................. 29
Mgr Jiří Ježek

Vedoucí střediska Probační a mediační služby ČR v Nymburku

Paed Dr. Michal Slavík, PhD.

Pedagogická fakulta Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Dr Łukasz Kwadrans

Kurator specjalista Sądu Rejonowego w Świdnicy

Nowe trendy w obszarze zastosowania sprawiedliwości
naprawczej w Republice Czeskiej . ............................................................. 57
Dr hab. Violetta Konarska-Wrzosek, prof. UMK
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Postępowanie z nieletnimi w Polsce – ocena obowiązujących
rozwiązań materialnoprawnych i kierunki
ewentualnych zmain ............................................................................................................... 85

Kazimierz Postulski

Sędzia Sądu Apelacyjnego w Lublinie

Orzecznictwo Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych
w pierwszym roku obowiązywania zmian przepisów

Kodeksu karnego wykonawczego ............................................................. 101
Tomasz Huminiak

Sędzia Sądu Rejonowego w Opolu

Konrad A. Politowicz

Asystent sędziego w Sądzie Rejonowym w Opolu

Nowe przesłanki ustalania właściwości sądu
w art. 3 k.k.w. i ich wybrane następstwa
w postępowaniu wykonawczym

........................................................................ 141

4

Spis treści

Krzysztof Dąbkiewicz

Sędzia Sądu Rejonowego w Toruniu

Kilka uwag w kwestii art. 173 § 3 i 4 k.k.w. ................................................ 183
Konrad A. Politowicz

Asystent sędziego w Sądzie Rejonowym w Opolu

Przesłanki, charakter i tryb uzyskania opinii podmiotów
konsultacyjnych – suplement w nawiązaniu
do art. 95a k.k. i 201 k.k.w. ............................................................................ 193
Dr Łukasz Kwadrans

Kurator specjalista Sądu Rejonowego w Świdnicy

Praca kuratora sądowego w środowisku

odmiennym kulturowo ................................................................................................ 211

Brunon Hołyst
PODSTAWY I ZAKRES INDYWIDUALNEJ
PROGNOZY KRYMINOLOGICZNEJ

Prezentując w sposób uproszczony strukturę procesu badawczego, można
w niej wyodrębnić:
1) obserwację,
2) opis,
3) wyjaśnianie,
4) prognozowanie.
Zgodnie z tym schematem prowadzone są również badania kryminologiczne.
Przedstawienie problematyki prognozy kryminologicznej w sposób jasny
i pozbawiony sformułowań wieloznacznych staje się zadaniem niezwykle trudnym. Trudność tę potęguje m.in. brak powszechnie akceptowanego w kryminologii słownictwa z dziedziny prognostyki. W wielu przypadkach bowiem ma
miejsce posługiwanie się swoistym żargonem, będącym w zasadzie mieszaniną
terminów przyjętych z wielu dyscyplin, z których kryminologia korzysta lub
z którymi graniczy. Do niedawna głównym źródłem, z którego czerpano większość tych terminów, była kryminologiczna literatura amerykańska.
Prognozowanie kryminologiczne można rozpatrywać w wielorakich kontekstach i z różnych punktów widzenia. Wydaje się jednak, że najbardziej
efektywna jest taka analiza, która za punkt wyjścia przyjmuje relacje między
prognozowaniem i formułowaniem celów teoretycznych bądź praktycznych.
Określenie tych relacji w kryminologii wymaga jednak uprzedniego uzgodnienia treści terminów tworzących siatkę podstawowych pojęć, jakimi wypadnie się
posługiwać w dalszych rozważaniach.
Najogólniej mówiąc, prognozowaniem można nazwać zbiór czynności prowadzących do uzyskania informacji o przyszłym przebiegu zjawisk. Prognozowanie wiąże się więc ze zmienną czasu. Zbiór obejmuje umownie: określenie
celu, zebranie informacji wyjściowych, określenie ograniczeń, wybór oraz zastosowanie odpowiednich metod, ocenę prawdopodobieństwa sądu. Operowanie
pojęciem „prognozowanie kryminologiczne” jest uzasadnione przede wszystkim specyfiką celów tego prognozowania. Organizację walki z przestępczością traktuje się współcześnie jako nierozłącznie związaną ze sferą sterowania
wszystkimi podstawowymi procesami społecznymi. Warunkiem koniecznym
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tego sterowania jest właśnie prognozowanie zjawisk społecznych, w tym także
zjawisk patologicznych, w których mieszczą się zjawiska przestępcze.
Zjawiska przestępcze rozpatrywane są na trzech tzw. poziomach interpretacyjnych: a) cech przestępczości jako zjawiska masowego, b) cech sprawcy przestępstwa, c) cech samego czynu przestępnego. Na tych też poziomach opracowano metody prognozowania w kryminologii.
Przez prognozę kryminologiczną rozumie się tu każde twierdzenie wypowiedziane o przyszłych cechach zjawisk przestępczych, wywnioskowane
z wcześniejszego (uzyskanego na podstawie obserwacji) opisu tych zjawisk oraz
z praw precyzujących relację następowania po sobie określonych stanów determinujących te zjawiska1.
Prognozowanie przestępczości dzieli się na dwa podstawowe rodzaje: prognozowanie przestępczości pierwotnej (przestępstw popełnionych pierwszy
raz) i prognozowanie przestępczości powrotnej (innych przestępstw popełnionych przez sprawców, którzy poprzednio odbyli karę). W każdym z tych rodzajów można wyodrębnić różne zakresy prognozowania. Poszczególne twierdzenia mogą dotyczyć np. przyszłej struktury przestępczości, wielu przyczyn
zjawisk przestępczych, oczekiwanej skuteczności środków zapobiegania przestępczości, rozmiarów przestępczej populacji osób dorosłych oraz populacji
nieletnich sprawców przestępstw. Samodzielną postacią prognozowania kryminologicznego jest prognozowanie indywidualnych zachowań przestępczych. Ta
właśnie problematyka jest przedmiotem niniejszego artykułu.

1. Prognozowanie przestępczości w wymiarze społecznym
Prognozowanie w wymiarze społecznym opiera się na metodach statystycznych. Zamieszczony w niniejszym artykule zarys metod prognozowania przestępczości w wymiarze społecznym obejmuje jedynie zagadnienia podstawowe.
Jego celem jest poinformowanie Czytelnika o metodach i technikach statystycznych użytecznych właśnie w prognozowaniu na skalę społeczną, tak przy tym,
aby odległy od treningu matematycznego Czytelnik zrozumiał dokładnie idee
przyświecające opisywanym procedurom, a także, jeśli sam posługuje się komputerem – aby mógł na własny użytek wykonywać rozmaite przydatne obliczenia, jeżeli zaś nie sięga do komputera, aby zrozumiał, co może i powinien
„zamówić” u osoby biegłej w posługiwaniu się komputerem, względnie by osobiście wykonał rozmaite obliczenia, używając zwyczajnego kalkulatora.
Ciągle jeszcze w dobie komputerów okazuje się, że wielu ważnych i interesujących rezultatów można się doliczyć, mając do dyspozycji jedynie kalkulator.
Por. S.E. Wicin, Badania przestępczości z zastosowaniem metody modelowania, [w:] Prognozowanie
kryminologiczne. Wybrane zagadnienia, Warszawa 1975; E. Kube, Kriminalitätsprognose. Überlegungen zu
Notwendigkeit, Möglichkeiten und Grenze, „Monatsschrift für Kriminologie und Strafrechtsreform” 1984,
nr 1, s. 1-15; B. Hołyst, Kryminologia, wyd. X, Warszawa 2010, s. 1176-1183.
1
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2. Prognozowanie indywidualnych zachowań przestępczych
Prognozy te formułowane są przede wszystkim w sferze przestępczości powrotnej, czyli recydywy2.
Zgodnie z praktyką stosowaną w kryminologii zachodniej badania nad recydywą dzieli się na dwie kategorie, przyjmując jako kryterium podziału wykorzystywane metody badawcze. Mówi się więc o badaniach kryminologiczno-biologicznych i socjologiczno-biologicznych. Jeden z czołowych amerykańskich metodologów, L.T. Wilkins, twierdzi, że między tymi dwoma systemami
myśli kryminologicznej, „być może w połowie drogi”, znajdują się empiryczne
badania tego, co kwalifikuje on jako „tendencję do wzrostu aktywności przestępczej”. Autor ten zaznacza, że zastosowania praktyczne niektórych wyników
owych badań oraz nieznaczne modyfikacje metodologiczne doprowadziły do
narodzin czegoś, co niefortunnie ochrzczone zostało jako „metody predykcji”,
a co w rzeczywistości zmierzało jedynie do oceny prawdopodobieństwa powrotu do przestępstwa”3.
L.T. Wilkins pisze dalej, że jeśli pojęcie „predykcja” cokolwiek oznacza, to
jego sens nie może mieć nic wspólnego z metodą analizy. Predykcja powstaje w drodze dedukcji i dokonywana jest przez określone osoby na podstawie
zmiennych jakościowo materiałów dowodowych. Metody badania tych materiałów także są zmienne. Być może najlepszym określeniem zastępującym termin
„metody predykcji” byłyby „tablice doświadczalne” lub też „tablice podstawowej antycypacji”. Ten ostatni termin był szeroko używany w Stanach Zjednoczonych. Żadna jednak z tych nazw, zdaniem L.T. Wilkinsa, nie wskazuje dokładnie na to, co za pomocą tych metod ma być osiągnięte, oraz nie pozwala
na zorientowanie się w naturze informacji, na których tablice są oparte. Nie
wiadomo też, jaki jest czas, w którym sformułowane na podstawie tablic oceny
zachowują swą moc4.
Pisząc o zastosowaniach tablic prognostycznych (predykcyjnych), L.T Wilkins twierdzi, iż jest oczywiste, że mogą być one wykorzystywane do przewidywania powrotności do przestępstwa. Oprócz jednak tego celu istnieją liczne,
o wiele bardziej istotne, cele o charakterze profilaktycznym. Należy zrezygnoPor. np. D. Gottfredson, Diagnosis, Classification and Prediction in teh Criminal Justice System, [w:]
Criminological Diagnosis. An International Perspective, Lexington, MA, 1983, s. 203-233; K. Krainz,
Die Problematik der Prognose zukünftigen menschlichen Verhaltens aus kriminologischer und rechtstaatlicher Sicht,
„Monatsschrift für Kryminologie und Strafrechtsreform” 1984, t. 67, s. 297-309; H. Müller-Dietz,
Grundfragen des strafrechtlichen Sanktionensystems, Heidelberg 1979; D.P. Farington, R. Tarling (red.),
Prediction in Criminology, Albany, NY, 1985; R. Fenn, Kriminalprognose bei jungen Straffälligen, Freiburg
1981; St. Hinz, Gefährlichkeitsprognose bei Straftätern: Was zählt? Eine experimentelle Untersuchung zum
Gebrauch der Eingangsinformationen bei der Vorhersage eines sozialdefinierten Kriteriums durch klinische Urteiler,
Frankfurt a. M. 1987.
3
L.T. Wilkins, Ce que signifient les faits et les chiffres, [w:] L’efficacité des peines et autres mesures de traitement,
Strasbourg 1967, s. 47.
4
Ibidem, s. 57.
2
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wać z metod czy zabiegów niespełniających elementarnych wymagań w dziedzinie pomiaru i skalowania. Ze wszystkich technik wykorzystywanych w kryminologii techniki prognozowania zachowań indywidualnych budzą – jak wskazuje L.T. Wilkins – najwięcej zastrzeżeń i nieporozumień.
Od pojawienia się pierwszych prac prognostycznych w kryminologii upłynęło 60 lat. Za pierwsze studium prognostyczne uznaje się opublikowaną w 1923
r. przez S. Warnera pracę Factors Determining Parole for the Massachusetts Reformatory (Czynniki determinujące warunkowe zwolnienie z zakładu poprawczego
w Massachusetts). Populację badaną stanowili więźniowie zwolnieni warunkowo z więzienia stanowego w latach 1912-1920. Wybrano 300 więźniów, dla których warunkowe zwolnienie zakończyło się „sukcesem” oraz 300, dla których
zakończyło się „porażką (powrót do przestępstwa), badaniem objęto również
80 więźniów, którym odmówiono warunkowego zwolnienia.
Praca S. Warnera warta jest tu przypomnienia z następujących względów –
został w niej wyraźnie określony cel całego przedsięwzięcia (chodziło o sprawdzenie trafności oceny na podstawie kryteriów stosowanych w procesie podejmowania decyzji przez komisję do spraw zwolnień warunkowych), nie zawierała ona żadnych tablic prognostycznych.
S. Warnerowi udało się wykazać, że większość kryteriów stosowanych przez
komisję okazała się w świetle wyników badań zupełnie pozbawiona racjonalnych podstaw. Na przykład członkowie komisji byli przekonani, że fakt popełnienia przestępstwa seksualnego jest „wskaźnikiem” bardzo małych szans
poprawy. W rzeczywistości okazało się, że ok. 70% warunkowo zwolnionych
sprawców tego typu czynów nie powróciło do przestępstwa, podczas gdy ogólny wskaźnik recydywy wynosił 50%. Przypuszczano również, że większe szanse
poprawy mają sprawcy kradzieży i włamań, a okazało się, że wskaźnik recydywy
wynosił dla tej grupy aż 57%. Te historyczne już dziś wyniki S. Warnera powtórzyły się w wielu następnych badaniach i potwierdzają się współcześnie w licznych krajach o wyraźnie nawet odmiennych systemach kulturowych.
L.T. Wilkins tak skomentował brak tablic prognostycznych w pracy S. Warnera: nie podejmując się tej konstrukcji, S. Warner „uniknął znacznej liczby
błędów popełnianych przez późniejszych autorów. Na tym tle interesujący musi
się wydać fakt znacznie większej dokładności i zasadności pierwszych prac kryminologicznych w dziedzinie prognozowania w porównaniu z badaniami najnowszymi. Okazuje się, że dawniejsi badacze byli świadomi ograniczeń, jakie
wynikały ze stosowanej przez nich metody”.5
Mimo całej ostrożności zachowanej przy wyciąganiu wniosków S. Warner
spotkał się z natychmiastową krytyką. W 1923 r. H. Hart opublikował artykuł
Predicting Parol Success (Predykcja sukcesu warunkowego zwolnienia), w którym
zarzuca S. Warnerowi m.in. oparcie się na informacjach pochodzących od samych więźniów. Krytyka ta jednak była w pewnej mierze krzywdząca dla
5

Bardziej szczegółowy opis pracy S. Warnera można znaleźć w pracy L.T. Wilkinsa, op. cit., s. 57-59.
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S. Wernera, gdyż on sam w wielu innych wcześniejszych swych pracach wskazywał na mankamenty tego rodzaju informacji. Wystąpienie H. Rana ma dzisiaj jedynie znaczenie historyczne. H. Hart pierwszy wysunął sugestię budowy
tablic prognostycznych, proponując zastosowanie do warnerowskich „punktów
informacyjnych” odpowiedniego systemu ważenia. Sam jednak nie podjął tej
pracy.
W pięć lat po ukazaniu się artykułu H. Harta opublikował swą pracę E.W.
Burgess. W artykule Factors Determining Success or Failure in Parole (Czynniki determinujące sukces bądź porażkę warunkowego zwolnienia) zamieścił tablicę
predykcyjną. Wszystko wskazuje na to, że była to pierwsza tablica predykcyjna
w formie, jakiej używa się do dnia dzisiejszego. Metoda E.W. Burgessa była najszerzej wykorzystywana w pracach poświęconych predykcji kryminologicznej
i dlatego wypada tu poświęcić tej metodzie nieco więcej uwagi.
E.W. Burgess stwierdził, że ogólny wskaźnik powrotności do przestępstwa
po warunkowym zwolnieniu z zakładu karnego w Joliet (stan Illinois) wyniósł
28,4%. W zależności od kategorii przestępstw wahał się on w granicach od 9%
(zabójstwo) do 42% (oszustwo, fałszerstwo). Po ustaleniu zbioru hipotetycznych zmiennych, mogących determinować powrotność do przestępstwa, EW.
Burgess skorelował te zmienne z dwuwartościową zmienną zachowanie w czasie warunkowego zwolnienia. Powrotność do przestępstwa została w skrócie
nazwana porażką, a brak powrotności – sukcesem. Dla 21 cech korelacje okazały się statystycznie istotne. Były to m.in. takie cechy, jak: warunki środowiskowe
(rodzinne), uprzednia działalność przestępcza, przebieg pracy zawodowej, typ
osobowości (różne cechy) i tryb życia. Poszczególna badana jednostka mogła
otrzymać, w zależności od wariantu posiadanej cechy (np. pozostawanie bez
pracy w okresie poprzedzającym popełnienie przestępstwa), tzw. punkt niekorzystny czy też tzw. punkt korzystny (np. w przypadku nienagannej pracy
zawodowej). W ten sposób mogła ona uzyskać maksymalnie bądź 21 punktów wskazujących na porażkę, bądź też 21 punktów rokujących sukces. Przy
dychotomicznym podziale zmiennych objaśniających zmienną powrotność
do przestępstwa zdobycie określonej liczby punktów korzystnych wyznaczało
równocześnie liczbę punktów niekorzystnych. Jeśli więc ktoś miał np. 7 punktów korzystnych, to wobec 21 czynników musiał mieć automatycznie 14 punktów niekorzystnych. Odpowiednią tablicę można było sporządzić bądź w jednym, bądź też w drugim ujęciu. W końcu przeważyło tzw. ujęcie pozytywne.
Każdej badanej osobie przyporządkowano wynikającą z bilansu liczbę punktów
korzystnych. Analizując zróżnicowanie indywidualnych wyników w ramach
21-punktowego zakresu zmienności, ustalono odpowiednie przedziały klasowe.
Następnie zliczono osoby „wpadające” do poszczególnych klas. W ten sposób
powstała tabela predykcyjna (prezentuje się tu jedynie wartości krańcowe).
Tabela wskazująca, że spośród osób, które uzyskały jedynie 2-4 punkty korzystne, aż 76% powróciło do przestępstwa po warunkowym zwolnieniu, na-
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tomiast spośród osób, które oceniono w granicach 16-21 punktów, na drogę
przestępstwa wstąpiło jedynie 1,5% – zdobyła oczywiście olbrzymi rozgłos.
Do wielu krajów dotarły dokładne wiadomości o metodzie, którą posłużył się
Burgess przy konstrukcji tej tabeli (tabela 1).
Tabela 1. Tabela predykcyjna według Burgessa
Liczba punktów
korzystnych

Liczba osób, które powróciły
o przestępstwa (w%)

2-4

76,0

:
:

:
:

16-21

1,5

Źródło: E.W. Burgess, Factors Determining Success or Failure in Parole.

Pracę E.W. Burgessa poddał krytyce A.B. Vold w opublikowanym w 1936 r.
artykule Prediction Methods and Parole (Metody predykcji a warunkowe zwolnienie). Zarzucał on autorowi pierwszej tablicy prognostycznej:
1) oparcie się jedynie na niepełnych informacjach aktowych i archiwalnych;
2) obserwowanie badanych jedynie w okresie warunkowego zwolnienia;
3) zbyt mgliste i subiektywne zróżnicowanie sprawców poszczególnych kategorii przestępstw;
4) brak weryfikacji sformułowanych hipotez;
5) nadanie każdemu z 21 czynników takiej samej wartości punktowej.
Po opublikowaniu artykułu A.B. Volda wielu kryminologów amerykańskich
próbowało udoskonalić metodę zastosowaną przez E.W. Burgessa6. Największe
osiągnięcia w tej dziedzinie przypisuje się E. i S. Glueckom. Pierwsze swe studia
prognostyczne opublikowali oni w 1930 r. w pracy zatytułowanej 500 Criminal
Careers. Byty to wyniki prześledzenia losów wszystkich skazanych odbywających
karę pozbawienia wolności w więzieniu w Massachusetts, którym kara przewidziana wyrokiem kończyła się w latach 1921-1922. Z tej populacji liczącej
510 osób, 51% zwolnionych zostało przedterminowo w latach 1917-1918, 17%
w latach 1919-1920 i 32% w latach 1921-1922.
Dla wszystkich osób objętych badaniem sporządzono w miarę możliwości
szczegółową charakterystykę ich cech osobowości oraz warunków życiowych.
Następnie obserwowano zachowanie się tych osób w okresie 5 lat (1923-1927).
Na podstawie zebranych informacji o powrotności do przestępstwa w tym
okresie i o warunkach, w jakich żyły osoby objęte badaniem, obliczono współczynniki korelacji między recydywą a następującymi zmiennymi (tabela 2).
Wymienić tu można prace Argowa, Laune’a i Weeksa. Krótką prezentację tych prac można znaleźć
w książce J. Pinatela, Traité de droit péènal et de criminologie, t. III, Paris 1979, s. 537, 538.
6
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Tabela 2. Korelacja między recydywą a zmiennymi
Zmienna

Wartość współczynnika
korelacji

Stosunek do pracy przed powrotem
do przestępstwa

0,42

Waga i częstość popełniania przestępstw
przed 1922 r.

0,36

Stosowanie aresztu w przypadku przestępstw
popełnionych przed 1922 r.

0,29

Liczba i charakter skazanych przed 1922 r.

0,29

Sytuacja ekonomiczna przed powrotem
do przestępstwa

0, 26

Wszystkie uwzględnione zmienne

0,45

Źródło: E. Glueck i S. Glueck, 500 Criminal Careers.

Populacja ta była następnie obiektem obserwacji i badań w dwóch kolejnych okresach 5-letnich (1927-1932 i 1933-1937). Wyniki tych badań zostały
przedstawione w pracach Later Criminal Careers oraz Crfniinal Careers in Retrospect.
Opracowania te, o wielkim walorze opisowym, wniosły jednak niewiele nowego
w sferę metodologii prognozowania kryminologicznego.
Nowe jakości pojawiły się dopiero w pracy E. i S. Gluecków poświęconej studiom nad przestępczością nieletnich. Przedmiotem badań porównawczych stały
się dwie grupy: 500 nieletnich sprawców przestępstw i 500 nieletnich, u których
nie stwierdzono zachowań przestępczych. Wszystkie badane jednostki zostały
starannie dobrane z dwóch środowisk społecznych w miarę identycznych pod
względem ekologicznym i ekonomicznym. Starano się również w maksymalnym
stopniu zapewnić jednorodność populacji pod względem rozwoju inteligencji.
Po wyeliminowaniu wpływu czynników ekonomicznych i ekologicznych jedyną grupę środowiskowych czynników odróżniających nieletnich sprawców
przestępstw od ich rówieśników zachowujących się zgodnie z prawem stanowiły
czynniki środowiska rodzinnego. Autorzy wyróżnili tu pięć następujących grup:
1) model wychowawczy stosowany przez ojca – wyróżniono tu wychowanie
zbyt surowe, zmienne pod względem rygoryzmu i sankcji, stanowcze lub oparte
na przyjaznym stosunku ojca do dziecka;
2) model wychowawczy stosowany przez matkę – wyróżniono tu następujące warianty: niewłaściwy, średni, właściwy;
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3) stosunek uczuciowy ojca do dziecka – stosunek ten rozpatrywano jako
obojętny, wrogi, pozytywnie zaangażowany (w tym przejawiający się również
w nadmiernej troskliwości);
4) stosunek uczuciowy matki do dziecka (warianty jak powyżej);
5) spoistość komórki rodzinnej – wyróżniono tu takie warianty, jak: brak
spoistości, występowanie jedynie pewnych elementów integrujących, pełna
spoistość rodziny.
Po ocenie natury środowiskowej następowała ocena badanych z psychologicznego punktu widzenia. Przedmiotem zainteresowania były jedynie cechy
charakteru, gdyż różnice w cechach intelektualnych wyeliminowane zostały
przez odpowiedni dobór próby. Identyfikacji poszczególnych cech dokonano,
opierając się na wynikach uzyskanych w teście Rorschacha. Wyróżniono następujących pięć cech charakteru (z których każda mogła występować z różnym
nasileniem): a) akceptacja własnej sytuacji społecznej, b) pogarda dla otoczenia,
c) podejrzliwość, nieufność, d) skłonności niszczycielskie, e) zakłócenia równowagi emocjonalnej i impulsywność charakteru.
Powyższe cechy charakteru byty szczegółowo badane w kontekście psychiatrycznym różnego rodzaju testami. Zakładano jednak, że w praktyce, zamiast
stosowania żmudnych i czasochłonnych badań testowych, wystarczy przeprowadzenie około godzinnego wywiadu przez doświadczonego lekarza psychiatrę. Wywiad ten miał umożliwić ustalenie, w jakim stopniu badane dziecko wykazuje: a) skłonność do zachowań awanturniczych, ryzykanckich, popędliwych,
b) swobodę zachowania, c) skłonność do ulegania sugestii, d) upór i zaciętość,
e) zakłócenia równowagi emocjonalno-uczuciowej.
Konstrukcja tablic prognostycznych została oparta jakby na trzech przecinających się płaszczyznach: socjologicznej, psychologicznej i psychiatrycznej7.
Przy ich weryfikacji oparto się na próbie 424 nieletnich chłopców (w tym 205
sprawców przestępstw i 219 zachowujących się zgodnie z prawem). Przyjęto
więc, że tablice prognostyczne nie mogą być traktowane jako automat diagnostyczny, lecz powinny jedynie dopełniać i ewentualnie potwierdzać badania
kliniczne.
Technika budowy tych tablic była następująca: każdą z 1000 jednostek sklasyfikowano według
wyróżnionych wariantów środowiska rodzinnego, cech charakteru i cech zachowania. Następnie
ustalono w każdej grupie czynników liczbę jednostek mających poszczególne warianty cechy. Wyniki
tych wyliczeń przedstawiono w postaci wskaźników struktury wyrażonych procentowo (osobno dla
grupy nieletnich sprawców przestępstw i osobno dla grupy kontrolnej). Kolejny etap polegał na
zsumowaniu w każdej grupie czynników wartości skrajnych. Między tymi wartościami mieściły się
bowiem wszystkie możliwe sytuacje, począwszy od najgorszej, a skończywszy na najlepszej. Zakres
zmienności wyznaczony tymi wartościami krańcowymi był dzielony na 4, 3, a niekiedy i na 2 równe
przedziały. W ten sposób każdemu wariantowi poszczególnej cechy przyporządkowane zostały
określone współczynniki. Każda badana jednostka mogła otrzymać w grupie czynników wynikających
z sytuacji rodzinnej od 117 do 404 punktów, w grupie czynników psychologicznych – od 188 do 387
punktów i w grupie czynników charakteryzujących zachowanie – od 174 do 356 punktów. Ustalono
następnie 50-punktowe przedziały klasowe, którym przyporządkowano w wyniku pewnych operacji
matematycznych odpowiednie prawdopodobieństwo wkroczenia na drogę przestępczą.
7
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Problematyka prognozowania indywidualnych zachowań przestępczych
rozpatrywana była przed drugą wojną światową także przez kryminologów
niemieckich. Poczynione przez nich ustalenia doskonalone byty później przez
badaczy pracujących w Republice Federalnej Niemiec. Stąd też w kryminologii
zachodniej mówi się o dwóch szkołach prognozowania indywidualnego: amerykańskiej i niemieckiej. Kryminolodzy francuscy wyniki badań amerykańskich
nazywają „tablicami predykcyjnymi” natomiast rezultatom badań niemieckich
nadają miano „schematów prognostycznych”.
Technika budowy schematów prognostycznych jest bardzo prosta. Schiedt,
Meywerk i Schwaab, konstruując własne tablice, wybierali pewną liczbę czynników, które hipotetycznie traktowali jako kryminogenne, i następnie ustalali,
z jaką częstością każdy czynnik pojawił się w badanej grupie więźniów8. Odpowiednie wyniki procentowe przedstawione zostały w tabeli 3.
Tabela 3. Konstrukcja tablic prognostycznych
Liczba badanych przypadków
Czynniki

8

500

200

400

autor
Schied

Meywerk

Schwaab

Wady dziedziczone

64

85

77

Przestępczość w poprzednich
pokoleniach

77

67

-

Złe warunki wychowawcze

70

83

84

Złe wyniki w nauce

67

74

81

Nieukończenie szkoły

65

79

83

Przerwy w pracy zawodowej

75

76

79

Popełnienie przestępstwa przed
ukończeniem 18 roku życia

70

76

77

Poprzednie skazania powyżej 4 lat
pozbawienia wolności

71

73

73

R. Schiedt, Beitrag zum Problem der Rückfallprognose, München 1936.
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Szybka powrotność do przestępstwa

90

84

78

Popełnianie przestępstw w różnych
miejscowościach

97

78

80

Psychopatia

64

74

80

Alkoholizm

73

77

84

Naganne zachowanie w zakładzie
karnym

71

84

85

Zwolnienie z zakładu karnego
przed ukończeniem 36 roku życia

56

69

73

Naganne środowisko społeczne
po zwolnieniu z zakładu karnego

83

78

89

W następnym etapie ustalono, ile czynników kryminogennych (znaków niekorzystnych) występuje u każdego z badanych więźniów. Każdy badany mógł
więc uzyskać od 0 do 15 punktów. Po utworzeniu określonych przedziałów
klasowych dla zmiennej „liczba znaków niekorzystnych” obliczono liczbę osób
w każdym z przedziałów, a następnie ustalono, ile w każdym przedziale było
recydywistów. Odpowiednie dane zawiera tabela 4.
Tabela 4. Ocena niekorzystnych czynników prognostycznych
Autor badania
Liczba
znaków
Grupa
niekorzystnych

Schied

Meywerk

Liczba
jednostek
w grupie

w tym
recydywiści

Liczba
jednostek
w grupie

w tym
recydywiści

I

0

30

1 = 3%

4

0 = 00%

II

1-3

101

15 = 15%

40

5 = 13%

III

4-6

170

69 = 41%

40

10 = 25%

IV

7-9

118

81 = 69%

67

60 = 90%

V

10-11

50

47= 94%

37

34 = 94%

VI

12-15

31

31 = 100%

12

12 = 100%

500

244 = 49%

200

121 = 60,5%

Razem
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Na podstawie tych tabel autorzy oceniali, że dla jednostki, która uzyskała
np. od 10 do 11 znaków niekorzystnych, prawdopodobieństwo powrotu do
przestępstwa wynosi 94%, a co do jednostki o liczbie punktów 12-15 istnieje
pewność, że popełni ona nowe przestępstwo.
W niemieckiej praktyce sądowej przez dłuższy okres stosowano tablicę prognostyczną F. Meyera9. Metodycznie chodzi tu o proste liczenie według ujemnych punktów: im więcej z uwzględnionych czynników zostanie wykrytych
i zsumowanych, tym prawdopodobniejsza będzie recydywa i niepowodzenie. Są
to w szczególności następujące czynniki:
1. Przestępczość przynajmniej jednego z rodziców.
2. Chroniczny alkoholizm jednego z rodziców.
3. a) Dziecko po rozwodzie rodziców, w domu matki, jeśli nie wyszła za
mąż ponownie.
b) Dziecko po rozwodzie rodziców w domu ojca, gdy ten ponownie się
ożenił.
c) Sierota bez matki w domu ojca, o ile ten ponownie się ożenił.
4. a) W czasie nauki w szkole (jeżeli nie w szkole specjalnej) co najmniej
dwa razy powtarzał klasę.
b) Wagarowicz (jeżeli nie w szkole specjalnej).
5. Przeciętnie co 4 miesiące zmieniający pracę.
6. Pobyt w ośrodku wychowawczym (łącznie ponad 6 miesięcy).
7. Uciekinier z ośrodka wychowawczego.
8. Wejście na drogę przestępczości przed ukończeniem 15 lat.
9. Co najmniej pięć przestępstw rocznie od osiągnięcia wieku odpowiedzialności karnej.
10. Co najmniej dwie (nawet częściowo) odbyte kary pozbawienia wolności.
11. Co najmniej dwie odbyte kary aresztu dla młodocianych (nawet częściowo).
12. Recydywa w ciągu pierwszych 3 miesięcy po odbyciu (nawet częściowo)
kary poprzedniej.
13. Wszystkie lub najmniej 60% popełnionych przestępstw bez wspólników.
14. Każdy ze wspólników, którzy (od wieku odpowiedzialności karnej) brali
udział w popełnianiu przestępstwa, ma udział w co najmniej pięciu z tych przestępstw.
15. Oszustwo przed ukończeniem 21 lat.
16. Nierząd zawodowy przed ukończeniem 21 lat.
17. Opór czynny przeciw władzy przed ukończeniem 21 roku życia.
18. Żebractwo i włóczęgostwo przed ukończeniem 21 lat.
19. Przestępczość pozamiejscowa (co najmniej na terenie dwóch różnych
okręgów sądowych).
9
F. Meyer, Rückfallprognose bei unbestimmt verurteilten Jugendlichen, Bonn 1956, a także: Der gegenwärtige
Stand der Prognoseforschung in Deuyschland, „Monatsschrift für Kryminologie und Strafrechtsreform”
1965, t. 48, s. 225-246.
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20. Co najmniej pięć kar regulaminowych podczas odbywania kary.
21. Uciekinier z zakładu karnego dla młodocianych podczas odbywania
kary.
Na podstawie zbadanych materiałów F. Meyer opracował tablice prognostyczne dla grup recydywistów (tabela 5).
Tabela 5. Tablice prognostyczne F. Meyera
Dla prognozy wyrokowania
Grupa
ryzyka

Liczba
czynników

I

Liczba badanych młodocianych
łącznie

w tym
recydywiści

0-2

60

13 22%

II

3-6

86

50 58%

III

7 i więcej

26

26 100%

Dla prognozy zwolnienia
Grupa
ryzyka

Liczba
czynników

I

Liczba badanych młodocianych
łącznie

w tym
recydywiści

0-2

56

1120%

II

3-6

86

48 56%

III

7 i więcej

30

30 100%

Czynniki uwidocznione przy analizie prognozy ryzyka przez pracowników zajmujących się odraczaniem kar (zawieszeniem warunkowym) wskazują na strukturę
problemu, mogącą uchodzić za typową dla zwolnionych z więzienia i oddanych pod
dozór sądowy. Na podstawie tych czynników można opracować indeks ryzyka, który przedstawia, jak bardzo będący pod dozorem obciążeni są w integracji społecznej przez nagromadzenie różnych problemów. Można go utworzyć, przykładowo,
z siedmiu następujących rodzajów problemów: bezrobocie, dysponowanie niską
sumą pieniędzy miesięcznie, obciążenie długiem, niewyjaśniona regulacja długu,
nadużywanie alkoholu i narkotyków, brak partnera, brak samodzielności w społecznym zachowaniu. Rozmiary tych obciążeń wpływają zdecydowanie na odsetek odwołań (cofnięć) odroczeń wykonania kary, których liczba znacznie wzrasta10.
G. Spiess, Aussstzungspraxis, Bewährungsprognose und Bewährungserfolg bei einer Gruppe Jugendlicher Probanden,
[w:] Empirische Kriminologie, wyd. przez Instytut Maxa Plancka we Freiburgu 1980, s. 425-445.

10

Podstawy i zakres indywidualnej prognozy kryminologicznej

17

Zrozumiałe jest zatem, że prognozy ponownej karalności, a nawet kariery
(przestępczej) dla populacji nieletnich i młodocianych są tak niepewne. Zwiększa się jednak prawdopodobieństwo po czwartej lub piątej rejestracji policyjnej
uznania młodocianego przez wymiar sprawiedliwości za przestępcę w zależności jeszcze od tego, na jaki wiek ta faza przypadnie. Badania szwedzkie tych osób
wykazały wysokie ryzyko ogólnej społecznej degradacji włącznie z przestępczością w wieku dojrzałym, jeżeli już jako dzieci były wielokrotnie rejestrowane przez policję. Na podstawie znacznego nieprzystosowania i nieporadności
życiowej wielokrotnie wcześnie rejestrowanych przestępców badacze szwedzcy
próbowali uzyskać nowe, mocniejsze czynniki prognostyczne, które rozróżniali
jako: psychiatryczne, psychologiczne i socjopsychologiczne11. Trafna prognoza
nie sprawdziła się jednak wobec więcej niż polowy badanej grupy. Jak wykazały
porównania społeczno-psychologiczne, częściowa prognoza wydaje się najbardziej trafna, a następnie prognoza psychiatryczna. Zawsze pewniejsze wyniki
uzyskiwano w badaniach prognostycznych grup skrajnych niż średnich.
Uderzające jest, iż statystyczne metody dają mniej korzystne wyniki prognostyczne, niż to wykazuje późniejsze zachowanie się prawne danych osób. Słabsza trafność tych prognoz polega z pewnością na uproszczonym rozumieniu
przestępczości w związku z pragmatyczną koncepcją wielu czynników12.
Kryminolog szwajcarski E. Frey jako punkt wyjścia przyjął osiem następujących czynników13:
▪▪ defekty (obciążenia) dziedziczne;
▪▪ nieprawidłowości w sferze charakteru;
▪▪ niekorzystne warunki wychowawcze;
▪▪ trudności w nauce;
▪▪ obniżona świadomość i krytycyzm wobec własnej osoby;
▪▪ kontakty ze środowiskiem przestępczym i nieodpowiednie wykorzystywanie czasu wolnego;
▪▪ rodzaj i waga popełnionych czynów przestępnych;
▪▪ okres rozpoczęcia działalności przestępczej (data pierwszego przestępstwa i przerwy między kolejnymi przestępstwami).
Dla każdego z czynników E. Frey określił wartość minimalną. Tak np. kontaktom ze środowiskiem przestępczym i nieodpowiedniemu spędzaniu czasu
wolnego przyporządkował 5 punktów, a nieprawidłowościom w sferze charakteru – 50 punktów. Liczba punktów przypisana każdemu czynnikowi mogła
być, w zależności od nasilenia tego czynnika, pomnożona przez wartość od 1
do 5 (tabela 6).

J. Sarnecki i in., Predicting Social Maladjustment. Stockholm Boys Grown up, Stockholm 1985.
G. Kaiser, Kryminologie, Heidelberg 1983, s. 882, 883.
13
E. Frey, Der frühkriminelle Rückfallverbrecher, Basel 1951.
11
12
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Tabela 6. Charakterystyka punktów prognostycznych
Liczba
punktów

Współczynnik uzyskany
przez pomnożenie liczby
punkt6w przez wartości
od 1 do 4

10

od braku więzi uczuciowych
ze środowiskiem rodzinnym
poprzez obojętność uczuciową
w środowisku pracy aż do
wyraźnej ogólnej oziębłości
uczuciowej

Brak stanowczości
w postępowaniu (niezdolność
do podejmowania decyzji)

8

od braku wykształconej woli,
stałości zachowań, uporu,
wpływowości aż do pełnej
nieświadomości

Inne defekty psychopatyczne

7

np. przesadna chęć
imponowania, fanatyzm

Defekty umysłowe
a) z wyraźnymi odchyleniami
od normy
b) bez wyraźnych odchyleń
od normy

6

Wiek w okresie odbywania
pierwszej kary

9

15-17 lat (4); 18-20 (3);
21-25 (2); powyżej 25 lat (1)

Liczba skazań przed 25. rokiem
życia

7

1 (1); 2-4 (2); 5-7 (3);
powyżej 7 (4)

Psychopatia wśród krewnych

5

w powiazaniu
z przestępczością,
alkoholizmem

Aktualne warunki życia

8

szkoła, praca, zachowanie
się środowisku społecznym

Ujemne wpływy zewnętrzne
a) obecne
b) przyszłe

2
3

Charakterystyki

Słabo rozwinięta uczuciowość

2

debilizm głęboki lub
imbecylizm (4) opóźnienie
w rozwoju (1), poniżej normy
(2), debilizm lekki (3)

rozbita rodzina,
brak wyksztalcenia,
środowisko przestępcze

Zarówno wszystkie dotychczas opracowane „schematy prognostyczne”, jak
i wszystkie „predykcyjne” spotkały się z wieloma uwagami krytycznymi. Programową krytykę zaprezentował S. Baan na III Międzynarodowym Kongre-
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sie Kryminologicznym (Londyn 1955). Oświadczył on z naciskiem, iż stosowane
przy prognozowaniu indywidualnym procedury badawcze bardziej przypominają
medycynę weterynaryjną niż poszukiwanie możliwości przewidywania zachowania
człowieka. E. i S. Glueckowie bronili swych tablic predykcyjnych, akcentując fakt,
iż nie zastępują one badania klinicznego, lecz jedynie stanowią pewną dodatkową
ocenę badanej osoby. Taką postawę wyraziła większość uczestników obradujących
w sekcji zajmującej się problemami prognozowania kryminologicznego (obradom
tym przewodniczył E. Frey). Przyjęto, że tablice prognostyczne są jedynie pewnym, czysto statystycznym narzędziem i wyniki uzyskane dzięki temu narzędziu
muszą być interpretowane z dużą ostrożnością oraz uzupełnione dodatkowymi
badaniami. Powszechnie też akcentowano wyraźne ubóstwo metodologiczne stosowanych procedur badawczych. Wiele artykułów krytycznych ukazało się również w literaturze kryminologicznej w latach sześćdziesiątych XX w.
Tablice predykcyjne były konstruowane w celu określania powrotności do
przestępstwa. Znalazły one jednak również zastosowanie przy ocenie efektywności postępowania ze sprawcami czynów przestępnych w różnych zakładach
karnych. W 1955 r. H. Mannheim i L.T. Wilkins wykorzystali zmodyfikowane
nieco, w porównaniu z omawianymi powyżej, tablice predykcyjne w badaniach
nad efektywnością postępowania ze sprawcami przestępstw przebywającymi
w zakładach poprawczych typu Borstal. W następnych latach z inicjatywy L.T.
Wilkinsa podobne badania prowadzone były w zakładach poprawczych na terenie stanu Kalifornia.
W celu oszacowania prawdopodobieństwa sukcesu dla każdego z chłopców,
którzy przebywali w zakładzie poprawczym, H. Mannheim i L.T. Wilkins ustalali, jakie czynniki wystąpiły w przypadku każdego badanego. Waga każdego
z tych czynników, mierzona liczbą punktów, została ustalona w wyniku zastosowania metody regresji wielorakiej. Poszczególne czynniki oraz przypisane im
wartości punktowe przedstawione zostały w tabeli 7.
Po obliczeniu sumarycznej liczby punktów, oszacowania prawdopodobieństwa sukcesu dokonuje się na podstawie odpowiedniego równania liniowego.
Parametry tego równania są następujące14:
P = – l,7p + 91,8
gdzie P – prawdopodobieństwo poprawy (sukcesu), p – suma punktów.
H. Mannheim i L.T. Wilkins rozpatrywali dwie grupy sprawców. Jedna przebywała w zakładzie borstalskim typu otwartego, druga natomiast umieszczona
była w zakładzie zamkniętym. Dla wszystkich oszacowano w momencie zwolnienia prawdopodobieństwo sukcesu. Następnie, obserwując zwolnione osoby
w pewnym okresie, ustalono, które z nich popełniły przestępstwo, a które zachowywały się zgodnie z prawem (zachowanie to nazywano w skrócie sukcesem). Wyniki badań przedstawione są w tabeli 8.
Parametry oszacowano tu na podstawie wykresu równania zamieszczonego w pracy R. Hood,
R. Sparks, La delinquence, Paris 1979, s. 182.
14
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Tabela 7. Wartości punktów prognostycznych
Czynnik

Liczba punktów

Nadużywanie alkoholu

24,0

Rodzaj kary wymierzonej za popełnione
uprzednio przestępstwa
▪ grzywna
▪ więzienie lub zakład poprawczy
▪ nadzór kuratora

9,0
8,0
4,0

Fakt zamieszkiwania poza domem rodzinnym

7,5

Zamieszkiwanie w rejonie uprzemysłowionym

8,0

Ciągłość pracy
do 4 tygodni
od 4 do 6 tygodni
od 6 do 8 tygodni
od 2 do 3 miesięcy
od 3 do 4 miesięcy
od 4 do 6 miesięcy
od 6 do 9 miesięcy
od 9 do 12 miesięcy
od 12 do 18 miesięcy
ponad 1,5 roku

11,7
10,4
9,1
7,8
6,5
5,2
3,9
2,6
1,3
0,0

Tabela 8. Prognoza kryminologiczna w zależności od typu zakładu
Typ zakładu
Otwarty

Zamknięty

%

Liczba
sukcesów
w%

Liczba
osób
badanych

%

Liczba
sukcesów
w%

94

43

78

33

20

67

Średnia
(X)

90

40

61

69

43

57

Zła
(C, D)

39

17

38

60

37

28

Razem

223

100

64

162

100

48

Liczba
osób
badanych

Dobra
(A, b)

Prognoza
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Na podstawie tych wyników autorzy sformułowali hipotezę, że postępowanie ze skazanymi jest w zakładach typu otwartego bardziej efektywne w porównaniu z postępowaniem stosowanym w zakładach typu zamkniętego. Uwzględniono tu również fakt, że do zakładów typu otwartego trafia relatywnie więcej
sprawców mniej zdemoralizowanych, i stwierdzono, że różnice te nie są jednak
tak duże, aby mogły podważyć sformułowaną hipotezę.
W ostatnich latach zagadnienie klasyfikacji przestępców i przewidywanie
przyszłych zachowań przestępczych, szczególnie w USA, osiągnęły znaczną
wartość w dyskusjach nad kształtem polityki kryminalnej. Badania wykazały,
że 65-80% wszystkich przestępców powraca do przestępstwa i jest ponownie
aresztowanych. Odróżnienie ich od pozostałych 20-35%, wobec których można stosować łagodniejsze sankcje, może mieć olbrzymie konsekwencje dla wymiaru sprawiedliwości15.
Modele prognozowania i systemy klasyfikacji, na których się opierają, nie
są oczywiście nowe dla wymiaru sprawiedliwości. Organy zajmujące się warunkowymi zwolnieniami korzystają już praktycznie np. z tabel podstawowych
oczekiwań, które mają im zapewnić dodatkowe informacje o przypuszczalnym
przyszłym zachowaniu się zwalnianych więźniów. Późniejsze badania doprowadziły do powstania schematów prognozowania, takich jak: skala Randa, wynik
czynników dominujących, skala oceny ryzyka w stanie Iowa czy inne. Metody
te są obecnie wykorzystywane lub też zalecono ich używanie w wielu stanach
i lokalnych prawodawstwach.
Wydana pod koniec lat osiemdziesiątych XX w. książka Prediction and
Classification; Criminal Justice Decisionmaking pod red. Gottfredsona i Torny’ego
stanowi ważny wynik tego programu badawczego. Zawiera ona wiele z tego, co
już wiadomo o podstawach klasyfikacji i prognozowania. Zawiera także ważne
omówienie zagadnień prawnych i moralnych.
Ostatnie badania wykazały znaczne zainteresowanie dostosowaniem metod
statystycznych i modeli matematycznych do ustalania ryzyka, niezbędnego przy
podejmowaniu decyzji w wymiarze sprawiedliwości. Moc prognozowania każdej z tych metod wymaga jeszcze sprawdzenia w testach empirycznych.
Wielu schematów klasyfikacji używa się w Stanach Zjednoczonych w federalnym i stanowych systemach więzień16. Niektóre z nich wynikają z opinii ekspertów
– doświadczonych funkcjonariuszy więziennictwa. Inne, szczegółowiej opracowane, wywodzą swoją długą historię z kryminologicznego stosowania testów psychometrycznych. W szczególności te drugie systemy często zostały opracowane dla
innych populacji niż te, dla których się je stosuje (np. dorośli i nieletni przestępcy),
albo też dla celów systemu poprawczego (np. określenie indywidualnych potrzeb
resocjalizacji i potrzeba utrzymania porządku w zatłoczonych zakładach). Dalsze
badania mogą być użyteczne dla zmiany tych systemów klasyfikacji poprzez do15
16

A. Glumstein (red.), Criminal Careers and Career Criminals, Washington 1986.
E.I. Megargee, M.J. Bohn Jr., Classifying Criminal Offenders, Beverly Hills 1979.
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kładne określenie ich przydatności; biorąc pod uwagę dopasowanie każdej jednostki do konkretnej klasy oraz wynikającą z tego możliwość określenia potencjalnego
ryzyka, które leży w centrum zainteresowania funkcjonariuszy służb więziennych.
Ostatnimi laty w literaturze naukowej usiłowano określić odrębne grupy
przestępców, różniące się pod względem wagi i częstotliwości dokonywanych
przestępstw17. Próbowano z następstwa zdarzeń w popełnieniu przestępstwa
wyciągać wnioski co do istotnych czynników wpływających na rozwój kariery
kryminalnej jednostki.
B. Forst stwierdza, że prognoza zwykle zapewnia pewne sukcesy, ale i dwa
rodzaje błędów: przepowiada, że zjawisko takie jak recydywa wystąpi, podczas
gdy ono nie występuje (tzw. fałsz pozytywny – false positive), albo przewiduje, iż
recydywa nie wystąpi, a faktycznie ma ona miejsce (tzw. fałsz negatywny – false
negative). Problematyka „fałszywych pozytywów” jest kosztowna (tzw. obciążająca) głównie dla uwięzionych przestępców, przewidywanie zaś „fałszywych negatywów” obciąża kosztami ofiary przyszłych przestępstw popełnionych przez
zwolnionych przestępców18.
W prognozowaniu, czy przestępca będzie recydywistą, czy nie, problem
„fałszywych pozytywów” jest powszechnie uważany za bardzo poważny dla
wielu z tych samych powodów, ze względu na które powszechnie się uważa, iż
lepiej zwolnić 100 przestępców, niż skazać jedną osobę niewinną.
Rozmiary „fałszywych pozytywów” okazały się niepokojąco wysokie.
W trakcie analizy wyników sześciu większych badań prognostycznych dotyczących sprawców zgwałceń J. Monahan stwierdził ponad 60% „fałszywych
pozytywów”19. Na każdego rzekomo niebezpiecznego przestępcę, który faktycznie popełnił ponowne przestępstwo, przypada dwóch, którzy tego nie
uczynili. Ten problem przeprognozowania (over prediction) nie jest łatwy do rozwiązania z powodu braku danych statystycznych co do przypadków objętych
prognozowaniem. Podstawowa liczba poważnych przestępstw popełnianych
przez recydywistów jest mała, nawet w próbkach skazanych zbrodniarzy. Im
rzadsze przypadki, tym większa tendencja do przeprognozowania.
N. Morris i M. Miller rozważają etyczne problemy zjawiska przeprognozowania, twierdząc, że przyszła działalność przestępcza osoby może być przewidziana w nie lepszym stosunku jak 1:3, co skłania wielu komentatorów do
odrzucenia wszelkich takich prognoz jako podstawy do jakiegokolwiek interweniowania w sprawę wolności osoby20.
Realność tego elementu w wielu orzeczeniach dotyczących osoby nie może
być negowana i powinna być skonfrontowana przez tych, co rzeczywiście troszczą się o wolność w prawnym rozumieniu.
J.M. Chaiken, Varieties of Cryminal Behavior, Santa Monica 1982.
B. Forst, Selective incapacitation: an idea whose time has come?, „Federal Probation” 1983, nr 46, s. 19-22.
19
J. Monahan, Predicting Violent Behavior: An Assessment of Clinical Techniques, Beverly Hills 1988.
20
N. Morris, M. Miller, Predictions of dangerousness, „Crime and Justice: An Annual Review of Research”
1985, nr 6, s. 1-50.
17
18
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J.Q. Wilson również odpowiada na krytykę prognozowania, stwierdzając, iż
cały system wymiaru sprawiedliwości zawiera na każdym etapie (proces, probacja, skazanie, odroczenie) usiłowanie prognozowania; gdybyśmy nie próbowali
przewidywać, zwolnilibyśmy w czasie procesu czy probacji albo o wiele więcej,
albo o wiele mniej osób i wydali wyroki albo znacznie wyższe, albo niższe21.
Problemem jest nie to, czy prognozowanie jest wykorzystywane; chodzi
o to, czy ewentualny produkt końcowy – przeprognozowanie – jest etyczny.
Czy zapobieganie przyszłej szkodzie jest dostatecznym powodem, by zamknąć
w więzieniu przestępcę za to, czego jeszcze nie popełnił? N. Morris i J.Q. Wilson utrzymują, że czyni się to cały czas w amerykańskim wymiarze sprawiedliwości. Jednakże ta dziecinnie brzmiąca replika Morrisa i Wilsona, że ponieważ
czynimy to teraz, to również możemy to czynić w przyszłości, nie zadowala
nikogo, kto ma choć uncję ludzkiego współczucia22.
W badaniach porównawczych recydywistów i nierecydywistów są wykrywane i brane pod uwagę cechy kryminogenne. W literaturze amerykańskiej
w ocenie prognoz stosowana jest analiza określana jako Minnesota Multiphasic
Personalisty Inventory (MMPI) w testach wielowymiarowych osobowości. Wychodzi się z założenia, że zaburzenia osobowości u przestępców są znacznie
częstsze niż u innych osób.
Na podstawie badań kryminologicznych Hathaway i Monachesi (1963)23
zbudowali tabelę prognoz dla młodych przestępców. Analiza MMPI okazała
się wątpliwa, gdyż teza o wyższej psychopatycznej skłonności u przestępców
nie została potwierdzona MMPI w zakresie psychicznych skłonności wniosła
raczej skromny wkład w odróżnianie osób skazanych od nie-przestępców.
Mimo wszelkich zastrzeżeń wobec statystycznej metody prognozowania zawiera ona istotne kryminologiczne doświadczenia. Wzięcie ich pod uwagę nie może
zastąpić intuicyjnej prognozy, ale wzbogaca ją i sprzyja nowym rozważaniom24.
Sędziowie i prokuratorzy, którzy rzadko mają do czynienia z metodami statystycznej prognozy25, opracowali katalog cech, przydatny zarówno w naukowych
badaniach prognozy kryminalnej, jak i w praktyce. Treść tych cech z wspomnianej tabeli prognoz to m.in:
▪▪ stosunki rodzinne, w szczególności przestępczość rodziców, rozbite rodziny i inne problemy,
▪▪ problemy wychowawcze (niechęć do nauki, brak nadzoru, trudności wychowawcze),
J.Q. Wilson, Crime and Public Polic, San Francisco 1983.
L.J. Moriarty, Ethical Issues of Selective Incapacitation, „Criminal Justice Research Bulletin” 1987, vot. 3, nr 4.
23
S.R. Hathaway, E.D. Monachesi (red.), Adolescent Personality and Behayior MMPI Patterns of Normal,
Delinquent, Dropout and Other Outcomes, Minneapolis 1963.
24
H. Schneider, Grundlagen der Kryminalprognose. Eine Rekonstruktion der Probleme von Zuverlässigkeit und
Gültigkeit unter Rückgriff auf Alfred Schütz, Berlin 1996.
25
R. Fenn, Kriminalprognose bei jungen Straffälligen. Probleme der kriminologischen Prognoseforschung nebst einer
Untersuchung zur Prognosestellung von Jugendrichtern und Jugendstaatsanwälten, Freiburg 1980.
21
22
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▪▪ zakłócenia nauki szkolnej (wagary, przerwy),
▪▪ miejsca pracy (krótkotrwałość, częste zmiany),
▪▪ nadużywanie alkoholu i narkotyków,
▪▪ przestępczość (wczesne początki, częsta karalność itp.).
Wiele badań potwierdziło zwiększenie ryzyka w przypadkach licznych cech
prognostycznych i częstej przestępczości w wieku dziecięcym.
Skonstruowane na bazie empiryczno-statystycznej tabele prognostyczne
często były przedmiotem krytyki. W szczególności zarzucono im niedostateczną trafność, co wynikało z opracowania prognoz pod wąskim kątem widzenia,
a nie „całościowej obserwacji”. Zarzuty zaniedbania konkretnych okoliczności
poszczególnych przypadków oraz osobowości sprawców przemawiały za kliniczną prognozą, której rozwój w ostatnich latach był szczególnie wspierany.
Właśnie w klinicznej prognozie na pierwszym miejscu znajduje się konkretny
przypadek. Prognoza kliniczna, zwana też empiryczną prognozą indywidualną,
jest przez psychiatrów i psychologów wiązana ze szczególnym kryminologicznym i psychopatologicznym doświadczeniem. Polega ona na badaniu osobowości sprawcy za pomocą psychodiagnostycznych testów, eksploracji, czyli kombinacji zapytań i obserwacji, jak również przez analizę jego życiorysu, stosunków
rodzinnych, w miejscach pracy i wypoczynku oraz dotychczasowej przestępczości. Częściowo przeprowadza się również badania cielesne i radiologiczne,
elektroencefalograficzne i inne pomocnicze26. Końcowa prognostyczna ocena
zakłada posiadanie wiedzy kryminologicznej i doświadczenia w postępowaniu
z przestępcami – dlatego wchodzą w rachubę jako badacze wykształceni w zakresie prognozy kryminologicznej psychiatrzy i psycholodzy. Ponieważ te ostatnie kroki badawcze nie są w pełni obiektywne, lecz polegają na zrozumieniu
i ocenie osobowości sprawcy, prawidłowość klinicznej prognozy zależy często
w sposób decydujący od specjalnego doświadczenia rzeczoznawcy Metodyczne
i treściowe doświadczenia stanowią wymogi dla ekspertyzy prognostycznej, wydawanej przez grupę pracowników, psychiatrów i psychologów27.
W ostatnich larach w badaniach klinicznych prognoz zanotowano znaczny
postęp. Zwłaszcza w zakresie sądowej psychiatrii zarysowały się dobre perspektywy dzięki korzystnemu łączeniu metod klinicznej i statystycznej prognozy.
Instrumenty prognozy ujęto nawet w formie katalogu obiektywnych kryteriów
klinicznej kryminalnej prognozy. W Niemczech taki katalog kryteriów na podstawie systematycznego wykorzystania ekspertyz prognostycznych opracował
Nedopil (2000)28, a katalog obejmujący stan choroby i perspektywy – Rasch
i Konrad (2004)29.
H. Göppinger, Kriminologie, München 1997.
A. Boetticher i in., Mindestanforderungen für Prognosegutachten, „Neue Zeitschrift für Strafrecht” 2006,
s. 537-544.
28
N. Nedopil, Forensische Psychiatrie. Klinik, Begutachtung und Behandlung zwischen Psychiatrie und Recht,
Stuttgart-New York 2000.
29
W. Rasch, N. Konrad, Forensische Psychiatrie, Stuttgart-Ber1in-Köln 2004.
26
27
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Kombinacja klinicznej i statystycznej metody prognoz występuje także
w badaniach kanadyjskich.
Empirycznie potwierdzane listy kryteriów stanowią istotny postęp w klinicznej prognozie w stosunku do metod wcześniejszych. Na przykład zintegrowana lista czynników ryzyka według Nedopila obejmuje m.in. takie grupy
danych, jak:
1) przestępstwo wyjściowe,
2) dane przypominane,
3) postdeliktowy rozwój osobowości (zmienne kliniczne),
4) społeczne czynniki ryzyka.
Szczególna forma klinicznej prognozy, jaką stanowi opracowana przez Göppingera i rozwinięta przez von Bocka30 metoda idealno-typowej i porównawczej
analizy pojedynczych przypadków, może być uznana za obiektywną kliniczną
prognozę także dla osób niewyszkolonych w zakresie psychiatrii i psychologii,
a więc – stosowaną przez prawników dla uzyskania empiryczno-kryminologicznej prognozy.
Retrospektywne opracowanie prognoz dotyczących grup ekstremalnych
prowadzi zwykle do przeceniania ryzyka przestępczości31. Zastrzeżenia zgłaszane są także odnośnie do tabel prognostycznych jako mających ograniczone
znaczenie, które znalazły się u podstaw ich opracowania.
Z kolei najważniejsze zarzuty przeciw statystycznym metodom prognozowania polegają na tym, że ich wymowa jest ważna tylko dopóki nie nastąpią
zmiany warunków ramowych (zastrzeżenia z zakresu prawa cywilnego: klauzula
rebus sic stantibus)32.
Do wad klinicznych prognoz należy zaliczyć również ich wysokie koszty
i duży nakład czasu, a w rezultacie przedłużanie postępowania karnego. Poważnie należy traktować także ich małą transparentność i powtórną wykonalność.
Mimo jej wad, kliniczna prognoza uchodzi za najlepszą z opisanych w literaturze i stosowanych w praktyce. Biegły może najpierw sięgać do statystycznej
prognozy jako wiedzy opartej na doświadczeniu, ale ma do dyspozycji zróżnicowane instrumentarium do zbadania specyficznych dla osobowości czynników prognozy uwzględniających cechy psychologiczne i psychopatologiczne
w ramach prognozy klinicznej. Jednocześnie nie można w żadnym przypadku
rezygnować z wymowy zachowania sprawców przestępstw. Prognoza kryminalna stanowi ważny krok na drodze procesowej, zmusza bowiem do upewnienia
się co do znaczących dla podjęcia decyzji faktów.

M. Bock, Kriminologie, München 2000.
G. Spiess, Kriminalprognose, [w:] G. Kaiser, H.J. Kerner, F. Sack, H. Schellhoss (red.), Kleines
Kriminologisches Wörterbuch, Heidelberg 1993, s. 286-294.
32
H. Schöch, Kryminalprognose, [w:] H.J. Schneider, Kryminologie, 2006, s. 359-393.
30
31
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3. Podstawy prawne prognozowania kryminologicznego
W postępowaniu sądowym i wykonawczym sąd powinien podejmować decyzje na podstawie indywidualnej prognozy kryminologicznej. Już wymiar kary
opiera się przecież na przewidywaniu sądu co do skuteczności orzeczonych
sankcji. Artykuł 53 § 2 k.k. stanowi, że sąd wymierzając karę bierze pod uwagę w szczególności motywację i sposób zachowania się sprawcy, popełnienie
przestępstwa wspólnie z nieletnim, rodzaj i stopień naruszenia ciążących na
sprawcy obowiązków, rodzaj i rozmiar ujemnych następstw przestępstwa, właściwości i warunki osobiste sprawcy, sposób życia przed popełnieniem przestępstwa i zachowanie się po jego popełnieniu, a zwłaszcza staranie o naprawienie
szkody lub zadośćuczynienie w innej formie społecznemu poczuciu sprawiedliwości, a także zachowanie się pokrzywdzonego. Wybór rodzaju kary, a także
zakładu karnego zawiera elementy prognozy kryminologicznej. Artykuł 58 § 1
k.k. przewiduje, że sąd orzeka karę pozbawienia wolności bez warunkowego
zawieszenia jej wykonania tylko wtedy, gdy inna kara lub środek karny nie może
spełnić celów kary.
Zgodnie z artykułem 62 k.k. orzekając karę pozbawienia wolności, sąd może
określić rodzaj i typ zakładu karnego, w którym skazany ma odbywać karę,
a także orzec system terapeutyczny jej wykonania.
Przesłanki warunkowego umorzenia postępowania zawierają elementy
profilaktyki kryminologicznej. Artykuł 66 § 1 k.k. jasno formułuje przesłanki stosowania tej instytucji. Sąd może warunkowo umorzyć postępowanie
karne, jeżeli wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości, a postawa sprawcy niekaranego
za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia
postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie
popełni przestępstwa. Z kolei warunkowe zawieszenie wykonywania kary
musi także opierać się na prognozie kryminologicznej. Artykuł 69 § 1 k.k.
określa, iż sąd może warunkowo zawiesić wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności nieprzekraczającej 2 lat, kary ograniczenia wolności
lub grzywny orzeczonej jako kara samoistna, jeżeli jest to wystarczające
dla osiągnięcia wobec sprawcy celów kary, a w szczególności zapobieżenia
powrotowi do przestępstwa.
§ 2. Zawieszając wykonanie kary, sąd bierze pod uwagę przede wszystkim
postawę sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste, dotychczasowy sposób
życia oraz zachowanie się po popełnieniu przestępstwa.
Przesłanki formalne warunkowego zwolnienia przewiduje artykuł 78 k.k.
§ 1. Skazanego można warunkowo zwolnić po odbyciu co najmniej połowy
kary.
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§ 2. Skazanego określonego w art. 64 § 1 można warunkowo zwolnić po
odbyciu dwóch trzecich kary, natomiast określonego w art. 64 § 2 po odbyciu
trzech czwartych kary.
§ 3. Skazanego na karę 25 lat pozbawienia wolności można warunkowo
zwolnić po odbyciu 15 lat kary, natomiast skazanego na karę dożywotniego
pozbawienia wolności po odbyciu 25 lat kary.
Także skrócenie kary ograniczenia wolności nie może nastąpić bez uwzględnienia prognozy kryminologicznej. Artykuł 83 k.k. stanowi, że skazanego na
karę ograniczenia wolności, który odbył przynajmniej połowę orzeczonej kary,
przy czym przestrzegał porządku prawnego i sumiennie wykonywał wskazaną
pracę, jak również spełnił nałożone na niego obowiązki i orzeczone środki karne, sąd może zwolnić od reszty kary, uznając ją za wykonaną.
Jeżeli jest prawdą, że sądy „hołdują prognozowaniu opartemu li tylko na
instytucji”33 to należy wysunąć postulat, aby sędziowie byli także szkoleni w zakresie kryminologii.
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie
sposobów prowadzenia oddziaływań penitencjarnych w zakładach karnych i aresztach śledczych, wprowadza pojęcie „prognozy kryminologiczno-społecznej”. Jest to niewłaściwy termin, ponieważ odwołuje się on do społecznego wymiaru prognozy
w kryminologii, to znaczy przewidywania dynamiki i struktury przestępczości
w przyszłości34. W § 8 przewiduje się badania osobopoznawcze. W celu umożliwienia oddziaływań penitencjarnych, a zwłaszcza ustalenia stosunku skazanego
do popełnionego przestępstwa, przyczyn i przebiegu wykolejenia społecznego,
podatności na projektowane oddziaływania penitencjarne, prognozy penitencjarnej i kryminologiczno-społecznej, prowadzi się badania osobopoznawcze,
a w zależności od potrzeb badania – psychologiczne. Zgodnie z § 9 pkt 1 badania osobopoznawcze polegają w szczególności na analizie:
1) danych osobowych skazanego;
2) informacji dotyczących życia rodzinnego skazanego;
3) kontaktów społecznych skazanego;
4) przyczyn i okoliczności popełnienia przez skazanego przestępstwa;
5) uprzedniej karalności;
6) stopnia podatności skazanego na wpływ podkultury przestępczej;
7) zachowań wskazujących na możliwość występowania zaburzeń psychicznych albo uzależnienia od alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych;
8) umiejętności przystosowania się skazanego do warunków i wymagań zakładu;
9) wyników badań psychologicznych, a także psychiatrycznych.
G. Wiciński, Postępowania incydentalne związane z wykonywaniem kary pozbawienia wolności w programie
probacji, Łódź 2012, s. 274.
34
B. Hołyst, Kryminologia, op. cit., s. 1173 i nast.
33
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Problematyka indywidualnej prognozy kryminologicznej oczekuje na pogłębione badania, których wyniki pozwoliłyby sędziom na racjonalne decyzje.
W sprawie przewidywania zachowań sprawców w okresie probacji, na szczególną uwagę zasługuje opracowanie tablic prognostycznych wspomagających
sędziego w decyzjach.

THE BASIS AND SCOPE OF INDIVIDUAL
CRIMINOLOGICAL PROGNOSIS

Abstract
The issue of criminological prognosis is difficult to present, especially because of the lack of
vocabulary from the area of prognostics commonly accepted in criminology. One can encounter
a specific jargon in this area, which is the mixture of the notions taken from many disciplines
which criminology uses or which are related to it. Criminological prognostics may be analyzed
in various contexts and from different points of view. It is crucial, however, to establish the
relations between prognostics and formulating the theoretical or practical goals in criminology,
on the basis of which one creates the set of basic notions used in the considerations.

Andrzej Bałandynowicz
KRYTYCZNA OCENA SYSTEMU READAPTACJI
SPOŁECZNEJ. ELIMINACJA MODELU
SEGREGACYJNEGO I INTEGRACYJNEGO
1. Przedzałożeniowe myślenie aksjologiczne dotyczące
procesu reintegracji społecznej
Każdy wywód, każda refleksja intelektualna powinna być poprzedzona systemem założeń wstępnych. Na poziomie metametodologii tworzymy tzw. paradygmaty, czyli określone tezy, pewniki, które powinny koncentrować uwagę na sensie
ich struktury, dynamiki, przekroju i być sobie zbieżne (Abramowski E., 1986).
Podstawowym elementem, który chciałbym wskazać jako założenie przedwstępne do oceny, czym jest reintegracja, jaka jest jej po pierwsze treść, a po
drugie na czym polega jej istota – jest kwestia, jak określamy to zjawisko w przestrzeni nauk interdyscyplinarnych. To będzie założenie mówiące o trzech pojęciach inteligencji: inteligencji subiektywnej, obiektywnej i inteligencji w kategoriach tzw. myślenia aksjologicznego, które dopiero pozwala nam przejść
do zagadnień treści, istoty badanego stanu rzeczy, w tym wypadku zagadnienia społeczno-osobowego, dotyczącego problemu, jak człowiek włącza się
w struktury grupowe, w struktury przestrzenne (Ebner F., 2006).
Pojęcie inteligencji subiektywnej to pojecie, które wiąże się z przeżywaniem
określonego problemu, pewnego stanu rzeczy na poziomie pewnych kompetencji osobowych (Gadacz T., 2007). W określonym zbiorze osób, w grupie,
w społeczeństwie, państwie czy też w narodzie – poszczególni reprezentanci
artykułują swoje myśli, głoszą pewne tezy, np. dotyczące kwestii, kim jest człowiek, a także kim jest człowiek zintegrowany, człowiek, który jest sierotą, gdzie
powinien przeżywać swój proces socjalizacji, jaki jest człowiek, który opuszcza
zakład penitencjarny po odbyciu wyroku za określony czyn inkryminowany,
w jaki sposób powinien być włączony w struktury lokalne czy w struktury życia publiczno-społecznego (Ignaczak M., 1986). Człowiek stary, który najczęściej w naszym społeczeństwie nie jest nikomu potrzebny, pozostaje sam sobie.
Proces reintegracji polega na tym, żeby okres starości zyskał ten sam wymiar
co okres dzieciństwa lub adolescencji młodzieńczej, czyli żeby był przeżywany
w strukturach grupy czy w strukturach społecznych, na podobnym poziomie
w sensie treści, istoty, czyli jakości tego życia (Kaczyńska W., 1992).
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Każdy człowiek ma jakieś doświadczenia, a doświadczenie jest to przymiot
wypełniania pewnych ról, funkcji. Człowiek po prostu uczestniczy na poziomie
aktywności zawodowej w przetwarzaniu przedmiotów naszego otoczenia i ten
element jego działania na poziomie aktywizacji zawodowej nazywamy pewnym
doświadczeniem uczącym (Drwal R.Ł., 1979). Nauczyciel, który uczy dzieci,
wychowawca zakładu poprawczego, który wchodzi w pewne interakcje z wychowankami tego zakładu poprawczego, wychowawca w jednostce penitencjarnej czy terapeuta, który prowadzi pracę resocjalizacyjną w ośrodku wychowawczym dla osób niedostosowanych społecznie – w wyniku różnych działań zawodowych, aktywizacyjnych nabiera doświadczenia (Beno J.A., 1996). Mówimy,
że jest to doświadczenie uczące zarówno dla osób, które wykonują te funkcje,
jak i dla odbiorców ich zachowania.
Ten trzeci moment doświadczenia własnego jest cechą, która wyznacza pojęcie inteligencji subiektywnej (Andrzejuk A., 1998). Oczywiście każda z osób,
która tworzy jakąkolwiek grupę, jest wyposażona w kompetencje na poziomie
inteligencji subiektywnej poprzez odpowiedni stopień profesjonalizmu.
Jednak elementy ocen, reakcji czy elementy postaw tworzą się również poprzez oglądanie telewizji czy czytanie prasy, podejmowanie praktyk kulturowych, religijnych, obyczajowych (jest to taki rodzaj uczestnictwa, który pozwala
na głębszy, bardziej dynamiczny ogląd otaczającej rzeczywistości). Wielu ludzi
wreszcie działa na rzecz innych w różnych organizacjach filantropijnych czy
charytatywnych, im również będzie przyporządkowany pewien przymiot doświadczenia subiektywnego.
Zatem na skali inteligencji subiektywnej różnicujemy się, ale jednocześnie
trzeba powiedzieć, że jest to myślenie na najniższym poziomie, czyli mamy do
czynienia z pewną werbalizacją stanu faktycznego, z pokazaniem zjawiska, wykazaniem tylko jego kształtu istnienia, natomiast nie budujemy jego treści, nie
poznajemy jego istoty (Galewicz W., 1988).
Kiedy chcemy podyskutować na poziomie inteligencji obiektywnej na temat
przestępcy, przestępczości i zjawisk kontroli społecznej, czyli polityki ograniczania tego zjawiska, to musimy sięgać do wyjaśnienia przyczyn (Levinas E.,
1984). Musimy te przyczyny definiować nie na zasadzie, że „mnie się tak wydaje”, „to wynika z mojego doświadczenia”, tylko należy sięgać do teorii naukowych, analizy, która musi być analizą wieloczynnikową (Anysz W., 1995). Analizą na poziomie teorii, która będzie badała przyczyny. Przyczyna jest bowiem
zawsze najistotniejszym stanem rzeczy, przyczyna to źródło, to indukcja, to
ogół elementów warunkujących powstanie jakiejś postaci zaburzenia psychicznego, niedostosowania społecznego czy przestępczości (Machel H., 2001).
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2. Diagnozowanie społeczne a teorie naukowe
Zjawisko integracji społecznej wiąże się z problemem określenia, jakie elementy tkwią w człowieku, a jakie poza nim, jakie czynniki, istotne, gdy musimy
wyprowadzać człowieka z roli dewianta w kierunku roli ex-dewianta, znajdują
się po stronie osoby, a jakie po stronie grupy, otoczenia, infrastruktury czy generalnie systemu społecznego (Mariański J., 1995).
Oprócz wspomnianych czynników i wielopostaciowej ich analizy jako przyczyn musimy na poziomie inteligencji obiektywnej pokazać pewien stopień zaawansowania jakiegoś działania, które jest charakterystyczne dla danej osoby,
określić pewien etap, w którym występuje to zjawisko, ponieważ stopień niedostosowania jest różny. Człowiek najpierw ma tylko objawy, potem występuje
pierwsze stadium, następnie stadium zaawansowania, które kończy się okresem
terminalnym. W związku z tym należy także określić stopień zaawansowania
czynników, które warunkują chorobę (Steffen W., 1955).
To wszystko wiąże się z tzw. pojęciem diagnozowania. Zachowanie człowieka powinniśmy umieć wyjaśnić na poziomie przyczyny, a zatem sięgamy
do teorii. Jakie powinny być te teorie naukowe? Powinny to być teorie strukturalne, epistemologiczne, teorie dynamiczne, naukowo projektujące, czyli mające pewną perspektywę rozwojową. Te teorie powinny mieć charakter teorii
anamnestyczno-katamnestycznej analizy, powinny to być teorie longitudinalne,
a także teorie ekologiczne, ponieważ dzisiejszy świat nauki posługuje się pojęciem nowych teorii ekologicznych – mamy medycynę ekologiczną, psychologię
ekologiczną, pedagogikę ekologiczną (Wolicka E., 1989).
Te teorie powinny dysponować różnymi perspektywami myślenia, wśród
których powinna się znaleźć perspektywa, która pokaże strukturę zjawiska, jego
dynamikę, perspektywa, która wskaże wszystkie objawy i stadia tego zjawiska,
perspektywa, która pozwoli prognozować, jak to zjawisko będzie się zmieniało
w czasie (Żelazny M., 1986). Tak należy postępować, jeżeli chcemy wyjaśnić,
dlaczego są przestępcy seksualni, co sprawia, że człowiek po wyjściu z zakładu
karnego nadal gwałci, dlaczego rozwija się agresja i dewiacja wśród młodzieży,
co zrobić, żeby uczeń o wysokim stopniu agresywności uspokoił się, włączył
w konstruktywne grupy klasowe czy koleżeńskie i funkcjonował poprawnie
(Maslow A.H., 1986). I to jest proces jego integracji do tej grupy klasowej czy
szkolnej. Natomiast jeżeli w tym przedziale socjalizacji został skierowany do
zakładu poprawczego czy innej placówki wychowawczej lub resocjalizacyjnej,
a po jego wyjściu zastanawiamy się, czy może włączyć się w struktury społeczne, to mówimy już o reintegracji, czyli o ponownej próbie pozytywnej, właściwej jego socjalizacji (Nowak M., 1999).
Wspomniane wyżej teorie powinny bazować na badaniach empirycznych.
Pierwszym wymiarem badań są analizy anamnestyczno-katamnestyczne. Dotychczas posługujemy się badaniami na małych grupach. Przeprowadzane są
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one w sposób statyczny, czyli w jakimś czasie analizujemy np. całą populację
kilku klas szkolnych i zastanawiamy się nad badaniem poziomu ryzyka, strachu
czy poziomu lęku tych uczniów. Robimy analizy matematyczne, otrzymujemy
korelacje statystyczne, ale to tzw. śmietnik intelektualny, niemający nic wspólnego z inteligencją obiektywną, ponieważ nie jest to poprawna analiza w sensie warsztatu metodologicznego nie jest w stanie wyjaśnić zjawiska od strony
struktury, dynamiki, pewnej złożoności i prognozy, ponieważ rejestruje jedynie
fakt i ten fakt odtwarza. (Tarnowski J., 1982).
Z ubolewaniem stwierdzam jako kryminolog, że z szeregu badań dotyczących zjawisk społecznych, choć dysponują one poprawną techniką i technologią
opisu, nie za wiele jeszcze wynika. Jeżeli chcemy, żeby z tej inżynierii społecznej
wynikała próba zmiany otoczenia, jeżeli chcemy się dowiedzieć, co zrobić, żeby
człowiek miał szansę się zintegrować po kryzysie, po stanach opresyjnych, po
różnych stanach niepowodzenia, po świadomym wyłączeniu się z grupy, to musimy umieć wyjaśnić to zjawisko, właściwie je przeanalizować, gdybyśmy dysponowali informacjami czy danymi na poziomie badań strukturalnych, a tymi badaniami są badania anamnestyczno-katamnestyczne (Bałandynowicz A., 2006).
Anamneza jest to badanie czegoś, co poprzedza stan choroby, stan niepowodzenia, stan kryzysu, stan odmienności, stan dewiacji, stan przestępczości
człowieka. Mamy się zajmować reintegracją, a zatem każdy przychodzi na świat
jako istota dobra, bo przecież nie rodzą się ludzie źli, nie ma żadnego genu ani
systemu genetycznego osoby niepoprawnej, agresywnej, niebezpiecznej, takiej,
która ma komuś szkodzić. Nauka wyklucza tego rodzaju historie (Sztompka P.,
1971). W związku z tym można powiedzieć, że jest jakiś czas, okres, w którym
człowiek funkcjonuje jako prawie święty, bo dobry.
Osoba przechodzi przez różne okresy, fazy, cykle życia, trzeba patrzeć na
człowieka poprzez pryzmat etapów jego rozwoju. Psychologia rozwojowa wymienia następujące fazy w życiu jednostki: fazę dzieciństwa, adolescencji młodzieńczej, wczesnej dojrzałości, późnej dojrzałości, wczesnej dorosłości, późnej dorosłości (Rodziński W., 1998). Psychologia rozwojowa człowieka zwraca
także szczególną uwagę na okres najwcześniejszy, okres fazy oralnej, analnej czy
genitalno-maciczno-edypalnej lub wczesnej lateracji (utajenia). Okres od 0 do
13 lat (wczesny okres dojrzewania) jest bardzo istotny, tu powstaje i zaczyna się
wszystko. Już dziecko 1-, 2- czy 3-dniowe reaguje na wszystkie bodźce otoczenia, nie mówi, bo nie może mówić, jednak reaguje na to, co mówimy i jak mówimy, czy mówimy na zasadzie miłości, czy konieczności, czy jesteśmy obok,
czy powierzamy obowiązki rodzicielskie osobom trzecim, a sami jesteśmy poza
sferą naszego oddziaływania na dziecko. To wszystko jest rejestrowane: czy jesteśmy w stanie wskazującym na spożycie alkoholu i artykułujemy swoje stany
emocjonalno-uczuciowe. To wszystko jest rejestrowane w centralnym układzie
nerwowym i odzywa się jako constans, jeżeli temu towarzyszy tzw. opresja, frustracja, stan przykry w kolejnych etapach życia (Pytka L., 1995).

Krytyczna ocena systemu readaptacji społecznej. Eliminacja modelu segregacyjnego i integracyjnego 33

W związku z tym anamneza jest próbą odpowiedzi na pytanie, jak długo
trwa okres poprzedzający manifestację pewnych oznak niedostosowania społecznego, naruszania norm czy wartości społecznych.
Anamneza jest to czas, kiedy nie występują objawy choroby, jeśli nazwiemy chorobę pewnym okresem sytuacji trudnej z racji zawinienia czy pewnych
czynników otoczenia społecznego. Ten okres może sięgać od 0-10 lat, do 20 lat
w zależności od tego, jaki jest wpływ czynników toksycznych na jednostkę bądź
kiedy sama jednostka kształtuje pewne toksyczne zachowania. Do czasu kiedy
to nie następuje, mówimy, że jest to okres anamnezy.
Trzeba pamiętać, że jeżeli zajmujemy się osobą, to tym bardziej powinniśmy
analizować tę początkową fazę okresu adolescencji dziecięcej i młodzieńczej.
Psychologia rozwojowa osoby stanowi, że trzeba zapytać, jaki człowiek jest i jak
był kształtowany w poszczególnych fazach rozwojowych. Specjaliści podkreślają, że okres od 0 do 3 lat to najważniejszy okres w życiu każdego z nas. Należy
więc wiedzieć, jak przebiegał u tych, którzy wchodzą w role społeczne negatywne z punktu widzenia interesu grupowego (Legowicz J., 1986).
Katamneza to okres, w którym zaczęły powstawać pierwsze objawy oraz choroba, czyli wejście w rolę odmieńca, dewianta czy przestępcy. Badanie katamnestyczne nie może być statyczne. Nie można wybrać odmieńców czy dewiantów
i badać tej grupy tylko w tym czasie, kiedy podejmuje się analizę. Jest to znowu
nieporozumienie intelektualne, ponieważ badania mogą być poprawne w sensie
struktury metodologicznej, ale niepoprawne w sensie inteligencji obiektywnej,
ponieważ nie są w stanie doprowadzić do wykształcenia struktury obrazu tej rzeczywistości, przestrzeni, dynamiki i prognozy społecznej (Kalka K., 1994).
Katamneza w jakościowych badaniach powinna trwać nie mniej niż 5 lat,
a nawet ten okres powinien być zwielokrotniony, czyli minimum to 5 lat obserwowania człowieka w klasie, w ognisku szkolno-wychowawczym, w domu
starców, w domu opieki społecznej czy w jakiejkolwiek instytucji, w której się
znalazł, żebyśmy mogli wyprowadzić określone wnioski, co ta instytucja poczyniła dla osoby i czy on po opuszczeniu tej instytucji może się reintegrować
społecznie.
Jeszcze lepiej, jeżeli te badania są przedłużane na kolejne 5 lat. Ja np. w latach
80. rozpocząłem badanie 2000 recydywistów. Badam ich do dziś – to prawie już
30-letnia katamneza. Wspomniałem, że 3 kryminologów w świecie stosuje badania wielokatamnestyczne, w metametodologii nazywamy je badaniami longitudinalnymi. Czyli drugim przymiotem analizy katamnestycznej jest przejście z analizy anamnestycznej na badania wielokatamnestyczne (Bałandynowicz A., 1991).
Badania, które umożliwiają pokazanie, jak jednostka funkcjonuje nie tylko
w zakładzie, ale także jak działa we wszystkich fazach rozwoju, nazywamy badaniami biograficznymi, badaniami życiorysowymi i wtedy mówimy o inteligencji obiektywnej, ponieważ one obiektywizują te wszystkie powtarzające się
stany, które analizujemy do uogólnienia. Są to jedyne badania, które nie zawie-
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rają subiektywizmu, ponieważ nie można nakreślać sobie życiorysu. Życiorys
jest taki, jaki jest, a suma tych życiorysów poprzez analizę naukową pozwala na
pozyskanie wiarygodnych danych, które mówią o obiektywnym stanie, dzięki
czemu można uzyskać odpowiedzi na postawione problemy w tej analizie wielokatamnestycznej.
Jak wspomniałem, w 1980 roku rozpocząłem badania na próbie 2000 recydywistów, ale z tej próbki pozostało raptem już tylko 168 skazanych. Jest to nieduża
grupa, ponieważ recydywiści mają styl życia, który polega na bardzo szybkim
realizowaniu potrzeb i manifestowaniu postaw, które nie mają nic wspólnego z jakąkolwiek higieną psychiczną i społeczną; w związku z czym średnia życia recydywisty w Polsce nie przekracza 46 lat (Bałandynowicz A., 1993).
Kiedy mówimy o inteligencji obiektywnej, to należy wskazać na elementy
analizy anamnestyczno-katamnestycznej, które stanowią podstawę dla formułowania wielu teorii. Z tych powodów jestem autorem teorii wychowania
do wolności, teorii probacji, teorii zhumanizowanego odwetu dla kary, teorii
reintegracji społecznej, czyli adoptowania człowieka ze struktur zakładowych
w struktury otwarte. Inteligencja obiektywna jest to proces myślowy, suma
twierdzeń, zweryfikowanych hipotez, wyprowadzanych z wieloletnich badań,
które pozwalają formułować teorie naukowe. Dlatego zdefiniowałem teorię
czy grupę teorii, które pomogą zinterpretować, dlaczego istnieje dany stan
rzeczy, czy tak powinno być i w jakim zakresie należy działać, żeby zmienić niekorzystne stany po stronie sprawcy czy pewnych struktur społecznych
(Bałandynowicz A., 1996).
Z moich badań wynika, że pierwsze przestępstwo popełniane jest w okresie
9-10 lat. Są to osoby, które dokonują pierwszych przestępstw w fazie przed
dojrzałością społeczną, kiedy nie mamy jeszcze do czynienia z ukształtowaną świadomością społeczną, bardzo prymitywny jest też element inteligencji
człowieka, natomiast okoliczności zewnętrzne, społeczne decydują o tym, że
osoba podejmuje się zachowania przestępczego i popełnia go w przedziale 9-10
lat. Chcę podkreślić, że jest to najbardziej niebezpieczny wiek, brak interwencji
w tym okresie sprawia, że te osoby będą stanowiły 75 proc. wszystkich przestępców (Bałandynowicz A., 1996).
Jeżeli ktoś na poważnie chciałby się zajmować problemem profilaktyki kryminalnej i późniejszym okresem reintegracji społecznej, to okres do 10 roku
życia powinien być dla niego najistotniejszym okresem zaświadczającym o rozwoju człowieka. Badając tę fazę, można się zastanawiać nad strukturą zjawiska,
dynamiką, prognozą zjawiska, tak by nie dopuszczać do symptomów, żeby nie
nastąpił rozwój zachowań toksycznych, niebezpiecznych dla sprawcy. Ponadto
badania powinny uwzględnić podejście ekologiczne, bowiem mamy do czynienia nie tylko z perspektywą analizy mikro i makrospołecznej, i empirycznego
oglądu danego stanu rzeczy, ale także z próbą ustalenia wieloczynnikowych
przesłanek warunkujących przebieg zjawiska (Fatyga B., 1999).
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Kontynuując zagadnienia dotyczące drugiej płaszczyzny na poziomie przedzałożeniowego myślenia aksjologicznego, dotyczącego zagadnień reintegracji
społecznej, wymienić należy podejście empiryczne badanego stanu rzeczy, mówiące, iż winno ono mieć wymiar analizy dwufazowej. Zwróciłem uwagę na
fazę anamnezy i fazę katamnezy. Wskazałem także, że najlepiej tę katamnezę
przedłużać na okresy, fazy i cykle rozwoju człowieka, aby mieć pełen obraz tzw.
działań indukcyjnych pozwalających projektować i wyjaśniać, dlaczego tak się
dzieje w kolejnych fazach, w ramach tzw. systemu instytucjonalnego i jak może
funkcjonować człowiek po opuszczeniu systemu instytucjonalnego na wolności
(Chałas K., 2003).
Należy wyjaśnić, jakie wartości ma taka analiza. Dzisiaj słyszymy – na poziomie inteligencji subiektywnej – że najlepiej, aby kara była surowa. Analizy katamnestyczne pokazują zaś, że więźniowie – na przykład w mojej próbie
badawczej – ¾ życia przesiedzieli w systemie izolacyjnym, poddawani izolacji
pejoratywnej. Można więc zapytać, jaka jest skuteczność tych działań, skoro
– odliczając okresy pobytu na wolności, przerwy w odbywanej karze, zliczając
i komasując wymiar bezwzględnego czasu spędzonego w izolacji – można powiedzieć, że okres życia więźnia w 75 proc. jest to czas poddawany pejoratywnej izolacji, a po 16 skazaniu okresy na wolności są to przerwy, które mierzą
się w dniach, nawet nie tygodniach czy miesiącach (Bałandynowicz A., 2002).
A jednocześnie na poziomie inteligencji subiektywnej twierdzi się, iż należy:
„wsadzać, wsadzać” i rozbudowywać system penitencjarny, ponieważ jest to
jedyna możliwość, iż po opuszczeniu miejsc izolacji osoba wejdzie ponownie
w przestrzeń otwartej wolności. Niestety proces jest zaprzeczeniem tego typu
myślenia i osoba będzie stałym klientem systemu izolacyjno-dyscyplinarnego,
skoro 75 proc. okresu życia recydywiści spędzają w instytucjach izolacyjnych
(Bałandynowicz A., 2002). Także jeżeli mamy do czynienia np. z zachowaniami
patologicznymi w postaci nadmiernego spożywania alkoholu, analiza katamnezy kilkudziesięcioletniej pokazuje, że w sensie eliminowania różnych stanów
dewiacyjnych, w tym nałogu alkoholowego, narkomanii czy zaburzeń seksualnych bądź zaburzeń psychicznych, system izolacyjny jest całkowicie niewydolny, ponieważ nie tworzy możliwości wyjścia z choroby (Scheller M., 1986).
Człowiek poddawany jest przez cały czas różnym programom autorskim, dotyczącym zmiany zachowania w warunkach systemu izolacyjnego. Tymczasem
stopień alkoholizowania czy stopień uzależnienia od narkotyków, który wpływa
na zachowania i postawy człowieka, tworząc postać zachowania dewiacyjnego,
dla recydywy wynosi powyżej 80 proc. (Świda H., 1979). Recydywiści, których
badam od 30 lat, poddawani byli wielu programom leczenia odwykowego, trwającym od kilku do kilkunastu tygodni, a niektórzy korzystali z kilkumiesięcznego programu leczenia odwykowego. Jednak jest to system niewydolny nie
tylko z racji krótkiego czasu oddziaływania za pomocą specjalistycznych metod,
które powinny tworzyć pewną alternatywę dla alkoholu, ale również dlatego że
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ten element nie może się poddać zmianie ani racjonalnej kontroli w warunkach
zamknięcia (Bałandynowicz A., 2002). I o tym trzeba wyraźnie powiedzieć: integrować człowieka do systemu społecznego, czyli prowadzić jego reintegrację,
można wtedy, gdy wyjdzie z choroby, z opresji, z trudności, gdy wyjdzie ze stanu, w którym dotknięty jest procesami dysfunkcji (Witek S., 1988).
Tak naprawdę stwarzamy tylko pozory, wymyślając różnorodne, nawet te
specjalistyczne i drogie programy terapeutyczne, które mają świadczyć o tym,
że ten proces jest poddawany ciągłej humanizacji. Jednak humanizacja to nade
wszystko działanie racjonalne – nie powinno być tylko odruchem serca, ale
także elementem pomocy, kompetencji, zmiany i kontroli społecznej (Zaleski
Z., 1991). Dlatego wyraźnie twierdzę, że gdyby tworzący prawo normatywne
z zakresu tzw. systemu pomocy postpenitencjarnej czy pomocy następczej dla
nieletnich, młodocianych, zechcieli na to zwrócić uwagę, to należałoby na poziomie badań anamnestyczno-katamnestycznych tworzyć szeroki system tzw.
serwisu probacyjnego otwartego, w ramach którego można byłoby prowadzić
proces zmiany zachowania, integracji do warunków wolnościowych, a potem
można byłoby wprowadzać tych ludzi w świat struktur wolnościowych.
Od 30 lat publikuję teorię probacji. Jak obserwuję – nawet na poziomie interpretacji terminu – przekraczamy często granice myślenia obiektywnego, bo
podkładamy różne treści pod nazwę tegoż właśnie systemu. Reintegracja to
typowy przykład, kiedy działania w ramach systemu izolacyjnego przesuwamy
na rzecz systemu otwarcia.

3. Funkcjonalność struktur społecznych
Jak wspomniano wyżej, wieloletnie badania pokazują, jak bardzo ważny jest
pierwszy okres rozwoju człowieka. Należy odnotować, że najistotniejszą grupą,
która odpowiada za proces dysfunkcji, dezintegracji, za proces wadliwego i odmiennego funkcjonowania człowieka w przestrzeni społecznej, jest rodzina,
dlatego tutaj odniosę się tylko – kiedy mówię o myśleniu obiektywnym – do
teorii longitudinalnych, czyli badań wieloletnich dotyczących rodziny (Adamiec
M., 1983). Dzisiaj na rynku krajowym prowadzone są badania płaskie, które
mają charakter opisu statusu osobowego, struktury rodziny, pozycji małżonków, atmosfery, postaw rodzicielskich. Wiele takich danych można byłoby jeszcze wymieniać. Tymczasem one na dobrą sprawę tylko opisują, a nie tłumaczą
zjawiska w kontekście tego, jak powinno być i co zrobić, żeby doprowadzać
do sytuacji integracji, tak by później nie tworzyć pewnych zastępczych formuł
w ramach polityki społecznej (Bielecki J., Nowicki W., 1991). Chcę przywołać tutaj teorie Loebera (Stouthamera-Loebera Loeber R., Stouthamer-Loeber
M., 1996), Snydera (Snyder J., Patterson G., 2004), Anderssona (Andersson B.,
2002), teorie Pattersona (Patterson G., Snyder J., 2004) i wskazać cztery para-
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dygmaty w ramach reintegracji społecznej, tj. paradygmat konfliktu, paradygmat przemocy, paradygmat dewiacji i paradygmat śmierci.
Otóż na poziomie rodziny kształtujemy siebie jako człowieka, jako wartość albo bardzo często eliminujemy siebie jako człowieka czy jako wartość
w przyszłym świecie. Należy więc stwierdzić, że o tym, czy człowiek będzie
się poprawnie poruszał w przestrzeni społecznej, decyduje przede wszystkim
dom rodzinny (Bielicki E., 1995). Powinniśmy uciec przed wiktymizacją i przerzucaniem odpowiedzialności na jakiekolwiek inne struktury społeczne. Człowiek przychodzi na świat w rodzinie i w rodzinie umiera. Albo się utożsamia
z rodziną, albo funkcjonuje poza nią (Wojciszke B., 2003). W związku z tym ten
element jest najistotniejszy w rozwoju każdej jednostki, a przecież mamy zajmować się jednostkami, które są odmienne, dewiatywne czy patologiczne – po
to, żeby je w procesie reintegracji włączać w struktury społeczne.
Te cztery paradygmaty tłumaczą nam istotę rzeczy i istotę przyszłej polityki
społecznej, która powinna zwracać uwagę na określone wymiary profilaktyki; profilaktyki prawa, profilaktyki terapeutycznej, profilaktyki rodzinnej – bo
inaczej będziemy stwarzać pewną formułę zachowań trudnych, patologicznych
dla młodych ludzi. Badania, o których wspomniałem, pokazują, że wiele czynników warunkuje te zachowania trudne. Pierwszy z paradygmatów, paradygmat
konfliktu, polega na stwarzaniu sytuacji, w której człowiek uczy się, że nie jest
podmiotem, tylko przedmiotem. Tak więc to, czy będziemy mieć niską samoocenę, poczucie niskiej wartości, poczucie braku posiadania bezpieczeństwa,
uznania, akceptacji, wyłącznie zależy od tego, czy w domu jesteśmy traktowani
na poziomie podmiotu czy instrumentu, przedmiotu (Suchodolski B., 1959).
Pierwszym obiektem oddziaływania na dziecko jest matka oraz ojciec. Okres
tego oddziaływania jest różny, może trwać nawet kilkanaście lat – do okresu
pełnoletniości czy też do okresu usamodzielnienia się. W Polsce ten okres się
przedłuża ze względu na brak mieszkań. Na zachodzie uwolnienie się od władzy rodzicielskiej następuje znacznie szybciej, dzięki temu, że jest łatwiejszy
dostęp do mieszkań, a także do korzystnych kredytów mieszkaniowych. Tymczasem proces podmiotowego traktowania człowieka jest bardzo ważny, ponieważ człowiek staje się istotą autonomiczną. Kiedy uwalnia się spod władzy
rodziców i wchodzi do pierwszych grup społecznych, jego socjalizacja odbywa
się już w wymiarze społecznym, istotne jest więc, czy stanowi podmiot mocno
zdezintegrowany ze względu na niską samoocenę i samoakceptację społeczną.
Chcę wyraźnie powiedzieć, że paradygmat konfliktu polega na tym, że człowiek
jest spychany w domu do roli środka czy narzędzia, a nie osoby, z którą się rozmawia, którą traktuje się po partnersku, której zleca się zadania, która będzie
odpowiedzialna za różne wybory i którą się szanuje ze względu na jej potrzeby,
określające tzw. świat wewnętrzny człowieka (Blanquart P., 1979). O tym, czy
rodzic potrafi to zauważyć i realizować, decydują postawy rodzicielskie. Przywołując tutaj teorie Maccobiego (Maccoby E., Martin J., 2003) i Martina czy
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też inne teorie w zakresie postaw rodzicielskich, np. M. Ziemskiej (Ziemska
M., 1997), należy stwierdzić, że przeważają wtedy postawy autorytarne, lekceważenia czy pobłażania, a więc takie, które charakteryzują się tym, że człowiek
jest sterowalny zawsze z zewnątrz, że dziecku narzuca się cele, utożsamia się
je zawsze z pewną rolą, że nie może dokonywać własnych wyborów, ma ograniczone wewnętrzne potrzeby czy zainteresowania. Tym samym, poddawane
jest tresurze, pewnemu przymusowi czy nawet bardzo wyrafinowanemu, zewnętrznemu, profesjonalnemu realizowaniu tego, co sobie założyła matka czy
ojciec (Błasik A., 2002). Jest to uprzedmiotowienie jednostki, które w wymiarze
paradygmatu konfliktu jest mierzalne. Jeżeli tego rodzaju symptomy, działania
są postrzegane, jest to już element, który będzie decydował w sposób bardzo
wyraźny o przyszłości dziecka. Takie dzieci będą bardziej skłonne do wchodzenia w pewne role dewiacyjne, a także większość z nich może realizować
wrogie zachowania, czyli nawet zachowania przestępcze (Sobczak S., 2009). Jeżeli wiemy o tym, trzeba wskazywać na profilaktykę, prewencję w tym zakresie,
na pewne oddziaływania w tej pierwszej fazie rozwoju jednostki do momentu
samouwolnienia się od opieki rodziców (może to być różny okres). Trzeba zaznaczyć, że nawet gdy ktoś korzysta z przedłużonego okresu pobytu w domu ze
względu na brak mieszkania, to w sensie psychicznym może się uwolnić z domu
całkowicie – ze względu na te cztery paradygmaty. Przypomnieć tu należy klasyfikację wielowymiarowości człowieka prof. K. Dąbrowskiego, który wymienia świat psychiczny, duchowy, fizyczny, społeczny człowieka (Dąbrowski K.,
1972). Osoba, która przechodzi wczesną dojrzałość w wieku 13 lat, zaczyna
w sensie psychologii klinicznej postrzegać innych, czyli grupę. Jeżeli rodzice
będą postępować tak, jak to opisują wspomniane cztery paradygmaty, dziecko
będzie w domu obecne tylko fizycznie, natomiast jego świat wrażliwości, uczuć,
emocji, zainteresowań, świat postaw, aktywności będzie się znajdował poza domem. Jeśli młody człowiek jest coraz bardziej ograniczany, to po prostu wychodzi z domu na ulicę. A nie jest to miejsce właściwe dla niego w tym okresie
życia (Bocheński J.M., 1993).
Paradygmat przemocy obecny jest w badaniach Loebera, Stouthamer-Loebera, Anderssona, Pattersona, tych badaczy, którzy pokazują, jak we wczesnym
dzieciństwie ten element dysfunkcjonalności domu decyduje o okresie adolescencji młodzieńczej i przyszłej dorosłości, wskazują też na przyszłe zależności statystyczne i powiązanie tego paradygmatu z rolą dewianta i przyszłą rolą
przestępczą (Krokiewicz A., 2000). Przemoc to nie tylko stosowanie elementów surowej dyscypliny, negatywna władza rodzicielska, ale przemoc to przede
wszystkim lekceważenie jednostki i naruszenie jej autonomii, czyli naruszenie
jej godności. Każdy człowiek, nawet ten najmłodszy, jest podmiotem, ze względu na swoją konstrukcję, a zgodnie z teorią psychologii personalistycznej każdy
człowiek powinien być wartością i być traktowany jako wartość (Ratzinger J.,
1996). Wtedy proces jego socjalizacji będzie przebiegał prawidłowo. Jeżeli nato-
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miast spotyka się z zachowaniami przemocowymi: czy to fizycznie, czy słownie,
czy na poziomie atmosfery, postaw rodzicielskich, czy też w postaci braku zainteresowania dzieckiem w domu, to mamy do czynienia z paradygmatem przemocy, ponieważ takie działania naruszają jego autonomię, jego godność (Pytka
L., 1997). Młody człowiek doświadczający przemocy będzie się starał uwolnić
od rodziców, ponieważ zacznie szukać alternatywy, miejsca, gdzie będzie autonomiczny, gdzie będzie czuł się osobą zauważalną, akceptowalną, mogącą
realizować pewne potrzeby czy określone zainteresowania (Eliade M., 1974).
Trzeci paradygmat, który – jak wynika z wieloletnich badań – jest dużym
wyzwaniem w procesie integracji i późniejszym procesie reintegracji, to paradygmat dewiacji – chodzi tu zwłaszcza o dewiację twardą (alkohol, prostytucję,
przestępczość, bicie, karcenie) (Gajda J., 1992). W badaniach longitudinalnych
należy zwrócić uwagę na tzw. dewiację miękką, dla mnie jako kryminologa bardziej niepokojącą. Moim zdaniem, siła tej dewiacji jest bardziej niszcząca, bo
o ile można znaleźć pewne remedium na zachowania patologiczne spowodowane alkoholem, na przestępczość, o tyle nie można znaleźć takiego środka na dewiację miękką – trudno z tego stanu wyjść, powiedziałbym, że nie jest to tylko
stan traumy, ale stan politraumy, czyli będzie się on utrzymywał bardzo długo
(Heller M., 2004). Mianowicie dewiacja miękka jest to element np. uczenia w środowisku rodzinnym relatywizmu moralnego czy etycznego, kiedy pozwalamy
młodemu człowiekowi na nieograniczoną wolność wyboru norm i zachowań.
Obserwuje on w kategoriach usług, kupowania wszelkich kompetencji i kupowania pewnych zadań i sposobów wyboru określonych stanów rzeczy (Kalka
K., 1994). To jest właśnie dewiacja miękka, polegająca na naśladownictwie elementów zła w kategoriach etyki i moralności. W polskiej rzeczywistości dewiacja miękka jest to aprobata dla drobnej przestępczości dzieci i młodych ludzi
– co potwierdzają badania longitudinalne. Rejestry sądowe i oficjalne statystyki
pokazują, że liczba drobnych kradzieży dokonanych przez dzieci bądź pobicia
rówieśników w strukturze przestępczości nieletnich kształtują się mniej więcej
na poziomie kilkunastu proc. Natomiast jeśli będziemy analizować to zjawisko,
kiedy te same osoby będą dorosłe i zapytamy ich o pobicia i kradzieże w okresie
wcześniejszym, okazuje się, że te czyny popełnia 60-70 proc. wszystkich badanych (Ładyga M., 1975). Tego rodzaju sytuacja, związana z naruszeniem dobra,
mienia rówieśników, ich zdrowia odbywa się za aprobatą rodziców; rodzice są
zadowoleni, że dziecko jest zaradne, zapobiegliwe, wyrażają opinie pozytywne
na temat rozwiązywania przez nie problemów, radzenia sobie z trudnościami.
Dziecko czuje, że ma przyzwolenie na takie działania, np. na demonstrowanie
i używanie siły, byleby się nie dało złapać. Okazuje się, że ok. 70 proc. młodych
ludzi w przedziale od 10-16 lat wdaje się w bójki bądź kradnie (Sobczak S.,
1996). Rodzice są zadowoleni, że dziecko ma środki na obóz, na wakacje, że
syn wyjeżdża z dziewczyną. Oczywiście nie chcą dopuścić do świadomości, że
dochody te są z nielegalnego źródła. Osoby te nie muszą podejmować zatem
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legalnego zatrudnienia, gdyż istnieje na to zachowanie przyzwolenie rodziców.
Mamy wówczas wyraźnie do czynienia z paradygmatem dewiacji środowiska
familijnego jako paradygmatem akceptacji pewnych zachowań, kolidujących
z normami moralnymi i etycznymi. Można postawić tezę, że młody człowiek
będzie szanował prawo, nie dlatego że będzie spotykał się z nakazami bądź
zakazami, ale dlatego że nie było dewiacji miękkiej w domu (Pospiszyl I., 2008).
Nie ma żadnej zastępczej etyki, moralności, obyczajowości. To dom rodzinny
kształtuje postawy społeczne młodzieży (Freud Z., 1976).
Kolejny paradygmat to paradygmat śmierci, który w pedagogice społecznej nosi także określenie paradygmatu zniszczenia. Mówimy tu o rozwodach,
śmierci rodziców, bezrobociu, pauperyzacji, wykluczeniu, o tych wszystkich
elementach, które świadczą o braku pomocowości i braku uczciwości ze strony
otoczenia, ponieważ każda rodzina jest grupą społeczną, częścią społeczeństwa. Każdy człowiek jest autonomiczny, ale jego autonomia budowana jest
zależnie od tego, jak ludzie go odbierają. Także rodzina nie zawsze jest autonomiczna, pomimo że powinna taka być. Jednak w sytuacji, kiedy zachodzą takie
zjawiska, jak rozwód, choroba, śmierć, wykluczenie, to zauważamy, że mamy
do czynienia z brakiem wsparcia, pomocy, uczciwości czy opieki. W przypadku
młodych ludzi, którzy funkcjonują w klimacie społecznym wyznaczonym przez
ten paradygmat, mamy do czynienia z zachowaniami, które będą odbiegały
w dużej części od normy, będą to zachowania dewiatywne (Derrika J., 2002).
W 2010 roku odnotowano 80 tys. rozwodów, co oznacza, że dotyczyły one 160
tys. osób, z czego 90 proc. rozwodzących się małżonków ma dzieci. W związku
z tym mamy przy jednym zjawisku rozwodu problem kilkuset tysięcy osób. Tak
wielka jest populacja osób, która na poziomie dezintegracji życia psychicznego,
uczuciowo-emocjonalnego może mieć pewne ograniczenia w zakresie własnego świata duchowego, psychicznego, społecznego, a także fizycznego. To jeden
taki wskaźnik, który powinien demonstrować paradygmat zniszczenia jako bardzo ważny w kategoriach przyszłej polityki reintegracji i budowania pozytywnego modelu oddziaływania (Gogacz M., 1992).
Wspomniałem, że badania empiryczne są bardzo ważne, jeśli chce się dojść
do określonych teorii, choć czasami nie trzeba wykonywać badań, żeby zrozumieć istotę jakiejś rzeczy. Ale jeżeli wyciągamy pewne wnioski na poziomie
inteligencji obiektywnej, to mogą one pochodzić wyłącznie z takich badań,
które będą obiektywizowały rzecz, które tę rzecz na zasadzie obiektywizacji
będą uznawały za powszechną, stałą, powtarzalną i weryfikowalną. Natomiast
czasami możemy myślą, pewnym abstrakcyjnym sposobem interpretowania logicznego przybliżać się do prawdy – chcę podkreślić, że nie dochodzić, tylko
przybliżać się do prawdy (Woroniecki J., 1961). W tej rzeczywistości bowiem,
w której się zajmujemy problemem reintegracji człowieka, czyli generalnie ukazywanie jego wielowymiarowości, możliwości, jego kształtowania w warunkach
życia społecznego; dobrą nauką jest taka, która formułuje twierdzenia probali-
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bilistyczne, czyli względne, a nie absolutnej prawdy, ponieważ nigdy do końca
nie da się poznać istoty społecznej, jaką jest człowiek, możemy tylko starać się
próbować ją poznać i taką drogą obiektywną, powszechną przybliżać się do
prawdziwej wiedzy (Tyszka T., 1997).
Potrzebne są tu teorie, które przełamują wymiar czasu i przestrzeni, czyli
takie, które mają dość długi rodowód. Nie chcę przez to powiedzieć, że teorie nowe, aktualne nie są naukowe czy sensowne. Jeśli mamy wyjaśnić jakieś
zjawisko, to można to zrobić poprzez konstruowanie diagnozy tegoż zjawiska
i wówczas sięgamy do teorii, która musi być teorią ponadczasową. Podobnie
jest z lekiem, który należy podać pacjentowi. W ulotce do leku czytamy, że
został wyprodukowany w tym roku czy nawet 5 lat temu. Przeprowadzono
próby na kilkuset tysiącach pacjentów i mamy do czynienia z takimi a takimi
pożądanymi stanami rzeczy, natomiast w większości przypadków lek powoduje stany niepożądane. Jeżeli więc człowiek bez konsultacji chciałby zażyć taki
lek, to musiałby go po zakupieniu od razu wyrzucić. Natomiast jeżeli weźmiemy lekarstwo na zaburzone stany psychiczne, którym leczono np. 50 lat temu
i dzisiaj, to uzyskamy nieco inną treść wspomnianej ulotki – mianowicie, że ten
lek został wyprodukowany dawno, że został przetestowany na znacznej liczbie ludzi, jednocześnie otrzymujemy ewidentnie pożądane stany rzeczy, a tylko
fragmentarycznie odnotowuje się pojedyncze przypadki działania toksycznego,
które mogą wywołać niekorzystne objawy w pojedynczych przypadkach.
Analogicznie jest z teoriami, tzn. dobre teorie w praktyce to takie, które
istnieją i sprawdzają się od dawna (Szutrowa T., 1989). Ponadto muszą być to
teorie interdyscyplinarne, czyli tworzone na pograniczu wielu nauk, to teorie,
które tworzą wymiar myślenia obiektywnego, to teorie nie monokierunkowe
– wywodzone z języka, z metodologii i z poprawności technologicznej jednej
dziedziny wiedzy, lecz kiedy korzystamy z tych samych obszarów języka, przedmiotu, podmiotu i metodologii drugiej, trzeciej, czwartej dziedziny wiedzy. Teorie z pogranicza prawa, filozofii, psychologii, pedagogiki, kryminologii, psychiatrii, medycyny to teorie interdyscyplinarne. Na obrzeżach tych wielu nauk,
wielu dziedzin, kiedy będziemy realizować przedmiot Człowiek i reintegracja społeczna, wtedy właśnie spróbujemy wyjaśnić to, co jest, a właściwie jak powinno
być, ponieważ jesteśmy w stanie tylko przybliżyć się do rzeczywistej prawdy
(Rybicki R., 1997).
Jest jeszcze kolejna grupa teorii: teorie holistyczne i teorie przestrzenne, które nazywam ekologicznymi. Po pierwsze – trzeba ukazywać osobę holistycznie
– kim ona jest, a także holistycznie pokazywać, jakie czynniki decydują o jej
zachowaniu: czy czynniki, które są w osobie, czy na zewnątrz, czy w osobie i na
zewnątrz, a wtedy, mówiąc o holizmie, trzeba traktować to jako strukturalną
całość. Holizm i ekologia to pokazanie człowieka w przestrzeni, w środowisku, pokazanie człowieka jako podmiot i zintegrowaną całość w przestrzeni
społecznej (Oleś P., 1984). W związku z tym można stwierdzić, że te kryteria
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spełnia teoria ekologiczna Bronfenbrennera (według której człowiek powinien
być traktowany jako jednostka holistyczna i znajdująca się w przestrzeni społecznej ku integracji społecznej). Ta teoria pokazuje przede wszystkim holizm
jednostki, czyli jedność osoby, od strony struktur, które jego stanowią: struktura korpusu, psychiczna, duchowa i struktura społeczna. Natomiast z drugiej
strony mamy do czynienia z pewną przestrzenią społeczną i tutaj Bronfenbrenner zwraca uwagę na czynniki mikrospołeczne, mezospołeczne, egzospołeczne
i makrospołeczne.
Przykładem teorii przestrzeni społecznej jest teoria Bronfenbrenna, która
zakłada istnienie tych czterech rodzajów czynników. Czynnik mikro to czynnik, który wskazuje na podstawowy obiekt oddziaływania na człowieka, czyli na rodzinę (Bronfenbrenner K., 1998). Wadliwa rodzina to ta, która rządzi
się wspomnianymi paradygmatami, oddziaływującymi na cały proces rozwoju
człowieka. Czynnik mezo stanowią inne grupy. Z punktu widzenia psychologii
społecznej młody człowiek zaczyna postrzegać inne środowiska poza domem,
postrzega rówieśnika. Dziewczyna dostrzega koleżankę, dostrzega chłopaka,
zaczyna się nimi interesować. Ta formuła nawiązywania kontaktu partnerskiego, tworzenia pierwszych interakcji koleżeńskich, czy to są osoby tej samej płci,
czy odmiennej, czas trwania tych interakcji, ich charakter (grupy zabawy czy
określonych zadań) – wszystko to będzie miało istotny wpływ na dalszy rozwój młodego człowieka (Längle A., 2003). Drugi wymiar grupowej socjalizacji
w układzie mezo stanowi szkoła, w której pojawić się może problem agresji,
agresywności, symetryczności czy asymetryczności. W grupie klasowej sposób
funkcjonowania dziecka w szkole będzie decydował o przyszłych sukcesach czy
niepowodzeniach. Zatem należy badać, jaka jest komunikacja pomiędzy rówieśnikami, jakie są wzajemne interakcje, czy ograniczają się do pewnych działań
formalnych, czy są merytoryczne, jak wykształca się system norm, wartości,
zachowań, pewnych stałych postaw w tym układzie, a także jak organizowany
jest czas wolny (Ingarden R., 1989). Jeżeli młody człowiek nie ma możliwości
zaspokajania swoich potrzeb, bo jego dom jest średnio zamożny bądź biedny,
może dołączyć do grupy zastępczej, która przejmie funkcje wypełniania czasu wolnego (Hojnicka-Bezwińska T., 1991). Są to grupy podwórkowe, grupy
uliczne, a nawet grupy chuligańskie, które mogą zamienić się w bandy czy grupy przestępcze. To jest problem interakcjonizmu na poziomie mezosystemu
społecznego aktywności człowieka, na poziomie zaspokajania swoich potrzeb,
rozwijania zainteresowań, kiedy funkcji tych nie spełnia dom bądź szkoła (Gilson E., 1994). Zawsze musi zaistnieć jakiś czynnik, który kompensuje i wyrównuje „ja” realne z „ja” idealnym, który eliminuje brak poczucia bezpieczeństwa,
uznania i akceptacji jednostki. W dużej części będzie to realizowała struktura
nieformalna w społeczności otwartej (Bulla B., 1987).
Wspomnieć wreszcie należy czynnik egzosystemu, który wiąże się w koncepcji Bronfenbrennera z tzw. otoczeniem społecznym. Możemy wymienić tu
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prawo, a raczej pewien system rozwiązań proponowanych przez to prawo, infrastrukturę sieci usług. Krótko mówiąc, chodzi o to, jak wygląda zorganizowane społeczeństwo: czy istnieje tzw. wspólny mianownik, co świadczymy na
rzecz innych, czy oddajemy jakieś swoje dobra, swój czas, sferę swojej wolności
– na rzecz tych innych, którzy z tego powinni korzystać, ponieważ sami nie
mogą wykształcić lub nie mogą posiąść możliwości uczestniczenia w świecie
kultury, sztuki, w świecie aktywności kulturowo-cywilizacyjnej (Ekman P., Davidson R.J., 1998).
Koncepcja Brofenbrennera to koncepcja holistycznego człowieka. Każda
osoba ma duszę, każda jednostka chce być szczęśliwa, chce być zauważona
albo pragnie być znaczącym podmiotem w grupie, w której funkcjonuje. Otóż
proces reintegracji społecznej powiedzie się, o ile w układzie egzosystemu,
o którym wspomina Bronfenbrenner, będą istniały takie rozwiązania określone
w prawie, w polityce społecznej, w szeroko pojętych strukturach sieci usług,
które będzie można przyporządkować do tzw. społeczeństwa normatywnego,
a nie do społeczeństwa anomijnego (Kant I., 1988). Społeczeństwo anomijne
to takie, w którym każdy działa sam dla siebie, każdy jest twórcą samego siebie,
w którym społeczeństwo traktuje swoich członków anonimowo, a aktywność
na rzecz innych realizowana jest jedynie przez wymiar płacenia podatków na
rzecz skarbu państwa, bez jakichkolwiek elementów oddawania usług czy czynienia ograniczeń na ich rzecz tych, którzy są gorsi, nie posiadają tego, co ja
posiadam. W związku z tym ja właśnie w tym świecie społecznym jestem odsunięty, odizolowany, nie próbuję się integrować z grupami społecznymi (Konopczyński M., 1996). Społeczeństwo normatywne zaś to społeczeństwo, które
jest humanitarne, czyli wie o tym, że dzielenie się, pomaganie, jest elementem
koniecznym i niezbędnym dla prawidłowego funkcjonowania jednostki, grupy
i społeczeństwa jako całości (Krąpiec M.A., 1994).
Z kolei układ makrospołeczny, o którym wspomina Bronfenbrenner, to
układ idei, ideologii, światopoglądu, moralności i etyki, czyli tych wyznaczników kształtujących świadomość człowieka, które pozwolą mu prawidłowo
zasymilować. Młody człowiek pewne idee ogranicza na początku do marzeń,
do oczekiwań, później wraz z rozwojem, w poszczególnych etapach i cyklach
życia, stają się one elementem światopoglądu, jakości i obrazu życia, celów życia, aż wreszcie powinny sięgnąć prawa i etyki, która stanowi wymiar najwyższy
(Cackowski Z., 1979). Bronfenbrenner mówi, że holizm to zgodność myśli,
idei i światopoglądu, moralności i etyki, to zgodność w sensie prawa i etyki,
kiedy człowiek nie jest rozdarty wewnętrznie, kiedy nie podlega sądom relatywistycznym ze względu na podmiot oceniający, kiedy sama jednostka potrafi się
wszechstronnie rozwijać ze względu na zgodność tych wszystkich wyznaczników makrosystemu. Natomiast toksyczny jest taki układ społeczny, w którym
występują rozbieżności między prawem a etyką, w którym etyka nie będzie akceptowana lub włączana w system światopoglądu czy idei człowieka (Mazur T.,
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2008). Człowiek w procesie socjalizacji winien mieć możliwość budowania swojej wielowymiarowości, ale wielowymiarowości w holizmie, w jedności, a nie jej
tworzenia w chaosie i we wzajemnej eliminacji (Nawroczyński B., 1974).
Otóż, jeżeli w układzie tych wszystkich cech, desygnatów i wyznaczników
makrosystemu sam człowiek będzie postrzegał różnice w zakresie socjalizacji
w domu, szkole, klubie, partii politycznej lub gdziekolwiek indziej, jeżeli będzie
miał możliwość przystosowywania się do wybiórczych elementów światopoglądu, ideologii czy etyki, to wówczas ta osoba staje się instrumentem szeroko pojętej polityki społecznej, poddaje się łatwo sterowaniu zewnętrznemu, a nawet
głębokiej manipulacji ze strony tychże podmiotów (Rotter J.B., 1966). Natomiast jeżeli człowiek będzie funkcjonował w makrosystemie, którego wszystkie
elementy są ze sobą zintegrowane, to wówczas możemy powiedzieć, że to on
sam będzie decydował o sobie, on sam będzie twórcą samego siebie i on sam
będzie wykorzystywał uczące doświadczenia samego siebie (Sobczak S., 2004).
Jeszcze raz powtórzę te trzy elementy, bo będę wielokrotnie do nich powracał.
Podkreślają one, że człowiek jest podmiotem – w myśl koncepcji M. Starczewskiej – przynależy do modelu sokratejskiego, który zakłada, że człowiek jest
wartością, doświadczenia osoby są uczące, wreszcie że człowiek jest twórcą
samego siebie (Styczeń T., Merecki J., 1996). Będzie to możliwe tylko w sytuacji
pełnej zgodności, norm i przekonań, które osobie wpoiły rodzina, szkoła, inne
grupy społeczne, będą przekładały się na ideologie i światopogląd, z którego
będzie korzystał w życiu społecznym, w trakcie swojej aktywności kulturowej,
stale podkreślał sens norm etycznych. W takim przypadku tworzy się rzeczywiście wymiar człowieka holistycznego (Vernant J.P., 1996).

4. Reintegracja wsparta na wartościach
Trzecia płaszczyzna myślenia to myślenie na poziomie aksjologii. Człowiek
do sposobu swojego myślenia na temat bytów, otaczającej rzeczywistości, zjawiska, które analizujemy – czyli reintegracji społecznej – powinien przyłożyć
warstwę analizy wspartej na wartościach (Ziółkowski M., 1997).
Jeżeli przedkładamy zjawisko reintegracji na poziomie etyki, to na początku
należy stwierdzić, że mamy do czynienia z trzema grupami podmiotów, które
są adresatami tej etyki. Pierwszym z nich jest sprawca jakiegoś zachowania niedozwolonego, bo reintegracja to jest przecież powrót człowieka, który szkodzi,
krzywdzi innych, powrót człowieka, który jest w opresji, w stanie konfliktu
społecznego. Typowy przykład to osoba, którą chcemy zresocjalizować, żeby
następnie poddać ją procesowi integracji do grup społecznych. Drugim podmiotem jest ofiara. Ofiara jest jakby przedstawicielem szerszych grup społecznych – mamy do czynienia ze społeczeństwem jako całością (May R., 1998). Należy zaznaczyć, że tym drugim podmiotem jest właśnie ofiara w powiązaniu ze
społeczeństwem. Trzeci podmiot stosunku integracyjnego czy reintegracyjnego,
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to kultura i cywilizacja. Nie uważam zatem, że klasyczny stosunek reintegracyjny dotyczy człowieka i społeczeństwa. Klasyczny stosunek reintegracji osoby to
stosunek, który badamy na poziomie relacyjności podmiotowej trzech elementów: sprawcy, ofiary w powiązaniu ze społeczeństwem oraz kultury i cywilizacji
(Malewska A., 1962). Ponadto te trzy podmioty powinny stanowić jedność, to
znaczy – jakby powiedział pedagog społeczny – tworzymy tzw. perspektywę pedagogiczną. Musimy bowiem zbudować taką rzeczywistość społeczną po stronie
grupy, grup, po stronie różnych układów społecznych, w której nie będziemy
dzielić i nie będziemy tworzyć odrębności statusowej, tylko będziemy starali się
stwarzać takie modele i takie systemy reintegracji czy integracji społecznej, w których sprawca, ofiara i społeczeństwo, kultura i cywilizacja będą stanowić jedność.
Uważam, że tak powinno być, bo dzięki temu można zbudować procedurę działań i strategię postępowania, ponieważ oparta jest ona na założeniu, które będzie
determinowało wszystkie elementy tych oddziaływań (Rorty R., 2007).
Wszystkie wyznaczniki myślenia przedzałożeniowego dlatego są tak określane, że stanowią naturalny czynnik strukturalizujący procedurę jako proces,
co ma wpływ na jego elementy jako ciąg zorganizowanego działania ludzkiego w oparciu o zasoby, potencjały, metody, techniki i środki postępowania
(Sawicki M., 1996).
Należy zaznaczyć, że trzeba wyraźnie określić definicję wymiaru etycznego
w odniesieniu do wspomnianych trzech grup podmiotowych: po stronie sprawcy
jest to tzw. tożsamość osobowa, po stronie ofiary i społeczeństwa – tożsamość
społeczna, a po stronie kultury i cywilizacji – tożsamość kulturowa (Sośnicki K.,
1933). Czyli tworzymy wymiar etyczny, który w sposób ostry i wyraźny definiuje
proces reintegracji społecznej. Należy teraz podać wyznaczniki tożsamości osobowej, solidaryzmu społecznego, który jest rozbieżny z tożsamością społeczną,
a także wyznaczniki pojęcia tożsamości kulturowej (Tatarkiewicz W., 1990).
Po stronie sprawcy tożsamość osobowa to system czterech wartości, który
powinien być wpisany w układ makrosystemu społecznego, według teorii Brofenbrennera. Trzeba bowiem pamiętać, że integracja oznacza włączenie osoby
do społeczeństwa, zatem należy wiedzieć, jaki powinien on być w stosunku do
społeczeństwa, co społeczeństwo powinno mu dać, co osoba powinna posiadać, żeby móc wejść do społeczeństwa. W aksjologii, w etyce mówimy o czterech wartościach cząstkowych, które definiujemy jako:
1) wolność wewnętrzną,
2) prawo do wyboru,
3) odpowiedzialność jednostki,
4) prawo do zaciągania zobowiązań (Urban B., 2007; Kieszkowska A., 2011,
2012, 2012a).
Jeżeli chodzi o drugą wartość centrową, tzw. tożsamość społeczną czy solidaryzm społeczny, to możemy powiedzieć, iż jest to system społeczny trzech
wartości, które są holistycznie ze sobą powiązane, a są nimi: uczciwość, pomo-
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cowość i efektywność, czyli koherencja działania (Frączek A., Kofta M., 1976).
Natomiast tożsamość kulturową tworzą dwie wartości: akceptacja i zrozumienie człowieka (Gogacz M., 1985).
Powinniśmy zadbać o to, żeby w tzw. działaniach sprawczych, w prawie,
w otoczeniu, normach i obyczajowości, w działaniu ideologizującym, światopoglądzie – zwracać uwagę na podstawową, fundamentalną wartość etyczną: to
jest tożsamość człowieka (Kotarbiński T., 1970).
Sięgamy wówczas na poziomie inteligencji obiektywnej do teorii, w tym
wypadku – psychoanalizy, teorii przystosowania społecznego, teorii systemów,
a także odwołujemy się do pewnego kierunku myślenia egzystencjalno-humanistycznego (Gorlach K., 2003). A ponieważ w grę wchodzi człowiek, najlepiej
sięgnąć do psychologii personalistycznej. Warto tu wspomnieć o rozprawie Jana
Pawła II pt. „Osoba i czyn”. Dowiadujemy się z niej o tych wszystkich wartościach, które budują nasze człowieczeństwo i stanowią o wartości, jaką jest każdy
człowiek, oraz świat wolności wewnętrznej, świat potrzeb (Czapów C., 1962).
W procesie resocjalizacji jednostki trzeba pamiętać o tym, że najistotniejsza
jest sprawa kształtowania właściwego świata wolności wewnętrznej, a w sytuacji kiedy ten świat wolności wewnętrznej jest ograniczony, należy doprowadzać
do odblokowania naturalnych potrzeb i zainteresowań jednostki (Suchodolski
B., 1976).
W psychologii społecznej nazywa się ten proces zjawiskiem deprywacji
potrzeb. Czasami mówimy o wtórnej dewiacji, o psychogenezie zachowania sprawcy, tzn. ujawnione stany potrzeb podstawowych, potrzeb wyższego
rzędu lub zainteresowania, które nie mogły być zrealizowane. A blokada tych
wewnętrznych stanów rzeczy prowadzi do wadliwej socjalizacji. Wtedy należy
rozpocząć resocjalizację i stwarzać szansę na kreowanie stanów wewnętrznych
pożądanych przez osobę, bo tylko jednostka, która będzie dysponowała zintegrowaną osobowością, może być włączona do świata wolnego (Wojcieszke B.,
1986). A tymczasem jak kształtujemy świat wolności wewnętrznej skazanego
np. w zakładzie karnym? Reglamentujemy korespondencję, paczki, widzenia,
pracę, to wszystko co nie powinno być ograniczone. Reglamentujemy nawet
mycie się pod prysznicem. Doprowadzamy do sytuacji absurdalnej, bo w procesie socjalizacji wkraczamy w świat wolności człowieka, ograniczając jego naturalne potrzeby (Znaniecki F., 2001).
Drugim elementem tożsamości człowieka w wymiarze sprawcy jest prawo do wyboru. Jeżeli człowiek nie ma wyboru, działa nielogicznie, jeżeli więc
mamy mówić o systemie, musimy budować układ logiczny, w którym prawo,
ideologia, praktyka postępowania dają możliwości wyboru. Bez alternatywy,
bez możliwości wyboru stosujemy wyłącznie kary hańbiące, a takie kary były
wykonywane w Średniowieczu (Machel H., 2003). W XXI wieku nie powinno być żadnych kar okaleczających człowieka, kar hańbiących, odbierających
prawo do wyboru i godności ludzkiej. Kiedy wyjeżdżam na wykłady do Skan-
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dynawii, spotykam podczas różnych hospitacji zakładów karnych zabójców,
sprawców nieraz bardzo drastycznych i barbarzyńskich zbrodni. Nawet ich
po pewnym czasie zapytuje się, czy chcą się poprawić. Resocjalizacja powinna
stanowić odpowiedź człowieka na pytanie, czy się chce zmienić (Lotze R.H.,
1910). Trzeba mu przedstawić propozycję i ofertę zmiany. Do wspomnianych
wyżej zbrodniarzy po trzech latach przychodzi nauczyciel więzienny, który się
nimi opiekuje, i pyta, czy chcą się zresocjalizować, bo któryś z nich jest np.
dewiantem seksualnym czy ma zaburzenia osobowości, jest psychopatą reaktywnym czy człowiekiem o rozproszonej inteligencji, czyli ma niskie z punktu
widzenia rozumu rozeznanie tego, co czyni. W ten sposób podkreśla się podmiotowość i tożsamość osobową sprawcy. Ja dokonuję wyboru, on dokonuje
wyboru, a efektem dokonywanych wyborów jest podpisanie kontraktu. Skazany
podpisuje kontrakt. Jest to umowa, swobodne oświadczenie woli. Wolę wyraża
podmiot, a nie przedmiot. W wyniku umowy jest zobowiązany do określonych
działań, nabywa pewne prawa i zobowiązania, musi świadczyć pewne usługi
(Dąbrowska T.E., Wojciechowska-Charlak B., 1997; Kieszkowska A., 2012).
W tym wypadku jako dewiant godzi się np. na tzw. kastrację farmakologiczną,
czyli zażywa leki, najczęściej jedno lekarstwo, które jest dozowane w określonym czasie poprzez system kontroli zewnętrznej, która musi wywołać kontrolę
wewnętrzną (Dana R.H., 1966). Kontrolę zewnętrzną stanowi tzw. monitoring
elektroniczny, a kontrola wewnętrzna to określone zmiany neurochirurgiczne,
immunologiczne, psychiczne w osobie na skutek działania leku i ćwiczeń socjoterapeutycznych. I to wszystko stanowi propozycję, realizowane jest prawo do
wyboru. Jest to działanie etyczne, bowiem wkraczamy z interwencją, ale jednocześnie dajemy prawo do wybierania, nie narzucamy swojej woli innej osobie.
Trzecim elementem, o którym wspomniałem, jest odpowiedzialność. Człowiek musi być odpowiedzialny za swoje wybory. A jaka jest odpowiedzialność
człowieka, który zabił, skazanego, który ukradł i nie zwraca zagarniętego mienia? Byłoby zupełnie inaczej, gdyby sprawca był odpowiedzialny za swoje czyny. Skazany mógłby np. pracować tak długo, aż odpracuje zagarnięte mienie,
zamiast kierować gomna koszt podatnika do zakładu karnego. Jeżeli zabije
człowieka bądź go trwale okaleczy, powinien zapłacić odszkodowanie. Prawo
jest taką dziedziną, która pozwala na wykonywanie restytucji, czyli przywrócenia stanu poprzedniego. Instytucją prawną w przypadku zabójstwa bądź powstania szkody jest instytucja odszkodowania. W związku z tym nic nie stoi na
przeszkodzie, żeby formuła odszkodowania w postaci np. stałej renty na rzecz
dzieci, które zostały osierocone, była formułą podmiotowości sprawcy, tożsamości w sensie etyki, czyli odpowiedzialności (Linton R., 1975).
Przebywając w zakładzie karnym, więzień może wziąć kredyt na naukę,
ukończyć studia, znaleźć i wykonywać pracę podczas odbywania kary, a także
płacić stałą rentę np. na rzecz dzieci swojej ofiary. Podejmuje się zobowiązania,
więc istnieje powinność ustalenia zakładu pracy, żeby znaleźć mu takie miejsce
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pracy, aby ta renta była systematycznie wypłacana, ponieważ sprawca zdecydował się na systematyczne świadczenie w wyniku swojego czynu. Należy stwierdzić, że inaczej wygląda pozycja skazanego, kiedy reprezentuje go w poszukiwaniu zatrudnienia zakład karny, a inaczej, kiedy robi to urząd pracy. Utrzymywanie w Polsce mitu, stereotypu, że zamykanie w zakładzie karnym jest jedyną
formą traktowania podmiotowego sprawcy jest zupełnym nieporozumieniem.
Drugą wartością fundamentalną jest tożsamość społeczna, a dotyczy ona
ofiary i społeczeństwa. Prawo powinno kształtować świadomość społeczną
ukierunkowaną na odpowiedzialność, uczciwość, pomocowość i użyteczność
(Malewski A., 1962).
Uczciwość społeczna oznacza realne stwarzanie szans komuś, kogo chcemy
poddać zmianie, np. przestępcy czy nieletniemu sprawcy. Z kolei pomocowości
nie należy rozumieć jako pomoc materialną, a stwarzanie możliwości, aby osoba
swój problem umiała rozwiązać samodzielnie. A my jesteśmy przyzwyczajeni do
systemu rozdawiennictwa, co jest niczym innym jak ratownictwo, które nie ma nic
wspólnego z pomaganiem i właściwie rozumianą pomocą (Nancy J.L., 1997). Natomiast użyteczność to efektywne rozwiązanie problemu społecznego, bowiem
poprzez system instytucjonalny należy próbować rozwiązywać zadania.
Trzecim elementem perspektywy pedagogicznej zorganizowanego działania
integracyjnego jest tożsamość kulturowa, w ramach której wyróżniliśmy dwie
wartości: akceptację i zrozumienie. W trakcie diagnozowania psychospołecznego nie możemy jedynie konstruować opinii i diagnoz jako sumy zaburzonej osobowości, stopnia nieprzystosowania społecznego, defektów czy ilości
toksyn, tylko musimy się nauczyć, że człowiek jest sumą zła i dobra. Musimy
zaakceptować jednostkę taką, jaka ona jest i wyeliminować wszelkie oceny subiektywne w stosunku do czynu, zdarzenia, które spowodowało, że trzeba jednostkę włączyć do systemu ponownie, kierując się mechanizmami wyjaśniającymi i umożliwiającymi modyfikację w kierunku zachowania pożądanego (Rogers
C.R., 1959). A także istotne jest zrozumienie, tzn. uznanie prawa do odmienności, prawa do inności, prawa do decydowania o samym sobie (Dembińska-Siury
D., 1991; Kieszkowska A., 2012).

Podsumowanie
Diagnoza sytuacji społecznej dzieci i młodzieży wykazuje na występowanie co najmniej trzech niekorzystnych zjawisk warunkujących przebieg procesu
ich socjalizacji. Jest to po pierwsze zjawisko depresji jednostkowej i depresji
grupowej sprowadzającej się do utraty przez jednostki kontroli nad swoim codziennym środowiskiem oraz utraty społecznej wartości w następstwie braku
poczucia przydatności, autonomii i niezależności. Wysoki stopień niezaspokojenia potrzeb podstawowych oraz rozwojowych doprowadza młodych ludzi do
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pauperyzacji, wykluczenia i rezygnacji z aspiracji i własnych celów życia.
Kolejne zjawisko niekorzystnie kształtujące społeczne wzrastanie jednostki
to socjopatia, rozumiana jako forma egoizmu i obojętności na los człowieka
ze strony innych osób. Pojawia się ona w atmosferze nadmiernego współzawodnictwa i zaspokajania potrzeb nawet za cenę skrzywdzenia innych i skrajnej obojętności, barku empatii na ich problemy egzystencjalne i wychowawcze.
Towarzyszy procesowi socjopatii społecznej zjawisko nadmiernej komercjalizacji
i karierowiczostwa. Osoba staje się przedmiotem, a nie podmiotem, gubi swoją
odmienność i staje się nieodpowiedzialna za swoje wybory w procesie socjalizacji.
Nieprawidłowy mezosystem społeczny generuje zjawisko wiktymizacji, które osłabia wszelką autoodpowiedzialność jednostki, a oskarża innych za patologie ich zachowań. Jest to tendencja do oczyszczania siebie z win poprzez atakowanie otoczenia, kreowanie nieufności i urazów wobec najbliższych obiektów
wychowawczych, które uważają za odpowiedzialne za swoje frustracje i niemożliwość zaspokajania potrzeb.
Badania longitudinalne dostarczają wiedzy, iż elementy życia rodzinnego pozostają w bliskiej zależności z zachowaniami agresywnymi, w tym przestępczymi
u dzieci i młodych ludzi. Zwłaszcza studia empiryczne Loebera i Stouthamer-Loebera dały podstawę do sformułowania czterech paradygmatów jako źródeł
wadliwej socjalizacji. Są nimi: paradygmat lekceważenia, konfliktu, zachowań
i postaw dewiacyjnych oraz zniszczenia. Paradygmat lekceważenia oznacza, że
rodzice nie poświęcają dostatecznie dużo czasu swoim dzieciom i są nieświadomi jakichkolwiek problemów, z którymi mogą spotkać się one poza domem.
Rodzice pozostają obojętni na sytuacje dewiacyjne zachowań dzieci, nie kontrolują ich czasu wolnego i nie znają otoczenia rówieśniczego, które dostarcza im
akceptacji i potrzeby uznania.
Paradygmat konfliktu przejawia się w rodzinnych interakcjach rodziców
i dzieci i sprowadza się do preferowania agresywnych wzorów zachowań wzajemnych. Ten typ komunikacji doprowadza do eskalacji niechęci, konfliktu
i braku uznania. W następstwie tego typu postępowania wyzwala się przemoc
fizyczna, która całkowicie eliminuje możliwość współpracy i uszanowania autonomii.
Rodzice mogą ulegać różnym dewiacjom, gdyż legitymują się kryminalną
przeszłością lub przejawiają patologiczne postawy zmierzające do wywierania
wpływu na dzieci w tym samym kierunku. Dzieci uczą się wzorów dewiacyjnych zachowań od rodziców poprzez bezpośredni przekaz tego typu wyborów
lub ich akceptowanie.
Paradygmat zniszczenia uzewnętrznia się w sytuacjach, gdy rodziny narażone
są na szkodliwe działanie czynników zewnętrznych takich jak: bezrobocie, bieda, wykluczenie społeczne, trwała choroba lub kalectwo, rozwód, separacja lub
śmierć. Następstwem tych traumatyzujących sytuacji jest wyzwalanie konfliktów
rodzinnych na podłożu niewłaściwych kontaktów emocjonalnych. Zewnętrzne
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stresory niszczą harmonię związków familijnych, obniżają próg irytacji skutkiem
czego wzrasta prawdopodobieństwo agresji wśród członków rodziny.
Analizy empiryczne Syndera i Pattersona dotyczące rodzinnych interakcji
opisywanych w kategoriach dyscypliny, rodzicielstwa pozytywnego, kontrolowania zachowań dzieci poza domem oraz rozwiązywania problemów i konfliktów, wskazują na bezpośredni ich wpływ na funkcjonowanie w dewiacyjnych
rolach młodych ludzi.
Synder i Patterson rozwinęli dwufazowy model zachowania dewiacyjnego
u dzieci. Pierwszy etap definiuje związek rodzinny – lekceważenie dzieci we
wczesnych fazach procesu socjalizacji prowadzi do nieodpowiedniej społecznej
adaptacji, która z kolei prowadzi do braku dyscypliny i nieposłuszeństwa. Nieposłuszne dziecko jest zazwyczaj odrzucone przez osoby z jego najbliższego
środowiska i tym samym wykazuje tendencje do włączania się do grup rówieśniczych o cechach patologicznych lub wręcz kryminalnych.
Dotychczasowy stan wiedzy na temat socjalizacji osób przekonuje, iż analiza
funkcjonowania dzieci i rodziców w środowisku, w którym oni rzeczywiście
żyją, dostarcza danych najbardziej diagnostycznych i pomocowych w określaniu strategii postępowania korygującego wadliwe interakcje pomiędzy członkami wspólnot familijnych. W świetle pedagogiki i psychologii model Bronfenbrennera byłby wskazany do ustalenia na poziomie mikro, mezo, egzo i makro
zespołu czynników odpowiedzialnych za dysfunkcjonalny przebieg socjalizacji
dziecka, ustalając jednocześnie etap i fazę tego procesu.
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THE CRITICAL ASSESSMENT OF THE SYSTEM OF SOCIAL
READAPTATION. ELIMINATING THE SEGREGATION
AND INTEGRATION MODEL

Abstract
The phenomenon of the social integration is connected with establishing which elements are
present within people and which are not. It is important to know, when we have to change a person’s
role from the deviant to the ex-deviant, which elements are on the side of this person and which ones
are on the side of the group, the environment, infrastructure or generally the social system.
The current state of knowledge on socialization shows that the analysis of functioning
of children and parents in the society they actually live in, provides the most diagnostic and
helpful data concerning the strategy of the conduct aiming to correct defective interactions
among the family members.

Jiří Ježek
Michal Slavík
Łukasz Kwadrans
NOWE TRENDY W OBSZARZE ZASTOSOWANIA
SPRAWIEDLIWOŚCI NAPRAWCZEJ
W REPUBLICE CZESKIEJ

Wstęp
W Republice Czeskiej, podobnie jak w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej po roku 1989 nastąpił przełom, nowy początek reform. Doprowadziło to również do zmian systemu sądownictwa karnego, początkowo
w Czechosłowacji, a następnie w Republice Czeskiej. W roku 1994 wprowadzono pierwsze koncepcje alternatywne w rodzimym prawie karnym (warunkowe
umorzenie postępowania karnego). Ten krok był rewolucyjny jak na swoje czasy,
wprowadzono elementy prawa anglosaskiego do czeskiego systemu prawnego.
Był to idealny punkt wyjścia dla działalności mediacyjnej podczas początkowej
fazy postępowania karnego. W roku 1996 wprowadzono dwie kolejne alternatywne koncepcje, czyli pozasądowe ugody i prace społecznie użyteczne. W tym
samym roku, w ramach rządowego programu zapobiegania przestępczości, Minister Sprawiedliwości stworzył pierwsze oficjalne stanowiska dla kuratorów
w każdym sądzie rejonowym w kraju. Głównym zadaniem było zapewnienie
wdrażania, wykonywania kar alternatywnych. W 1998 roku nowelizacja Kodeksu karnego doprowadziła do przyjęcia sankcji i środków karnych odnoszących
się do probacji i wykonywania pod nadzorem kuratora: zwolnienie warunkowe
pod nadzorem kuratora i zawieszenie wykonania kary pod nadzorem kuratora.
Wstępne doświadczenia związane z wykonywaniem kar alternatywnych zostały
poddane ocenie, powstały wytyczne na podstawie dobrych praktyk. Pozwoliło
to na wprowadzenie kar alternatywnych dosyć szybko i obecnie prawo karne
posiada zróżnicowany zestaw alternatyw. Wczesne lata reform charakteryzowały się również nieprofesjonalnymi instytucjami (PMS powstała siedem lat
później, pięć lat po wprowadzeniu nakazów pracy społecznej, a dwa lata po
wprowadzeniu nadzoru).
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W 1999 roku, ówczesny Minister Sprawiedliwości, złożył wniosek do dalszych reform wymiaru sprawiedliwości. Obejmowały one zasadniczą zmianę
w postępowaniu karnym i nową ustawę w sprawie probacji i mediacji. To doprowadziło w 2000 roku do uchwalenia przez Czeski Parlament ustawy o służbie probacji i mediacji (PMS), która została ustanowiona jako ogólnokrajowa
organizacja i rozpoczęła swe działania w styczniu 2001 roku1.
Szczególne znaczenie dla czeskiej Służby Probacji i Mediacji miał pozytywny
klimat przy jej tworzeniu (podobnie, jak w Polsce). Pod uwagę wzięto połączone wysiłki naukowców i przedstawicieli organizacji pozarządowych, jak również
nie odbyłoby to się bez dużego wsparcia ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości i Sądu Najwyższego Republiki Czeskiej. Był to proces spontaniczny, coś,
co powstało z inicjatywy i potrzeb oddolnych, a znalazło wsparcie w odpowiednim momencie. Służba Probacji i Mediacji powstała w duchu konsensusu,
przede wszystkim dlatego, że wymiar sprawiedliwości wymagał skutecznego
wdrożenia nowych instytucji prawa karnego, sankcji alternatywnych.
Ustawa nr 257/2000 o służbie probacji i mediacji, która weszła w życie
z dniem 1 stycznia 2001 r. określa, w jaki sposób służba powinna działać, opisuje
jej strukturę organizacyjną oraz obowiązki w pracy z ofiarami i sprawcami. Ustawa reguluje również status i stanowiska pracowników, ich prawa i obowiązki, kwalifikacje wymagane do wykonywania zawodu, uprawnienia służby we współpracy
z innymi podmiotami, nie tylko w ramach systemu wymiaru sprawiedliwości, ale
również i w innych sferach, jeśli jest to konieczne, w celu koordynacji działań2.
Probacja w rozumieniu ustawy o służbie probacji i mediacji jest w Czechach
definiowana jako organizacja i nadzór nad oskarżonym lub skazanym, kontrola
wykonywania zadań, które nie wiążą się z pozbawieniem wolności, w tym obowiązków i ograniczeń, monitorowanie zachowania skazanego w warunkowym
zawieszeniu, zwolnieniu z zakładu karnego, indywidualna pomoc oskarżonemu, aby prowadził odpowiednie życie zgodnie z zobowiązaniami nałożonymi
przez sąd lub prokuraturę, a tym samym eliminację zakłóconych relacji prawnych i społecznych. Mediacja w rozumieniu niniejszej ustawy, to pozasądowe
pośrednictwo skierowane na mediację zmierzającą do rozstrzygnięcia sporu
między oskarżonym a ofiarą, konfliktu w ramach postępowania karnego. Mediacja może odbywać się tylko przy wyrażeniu zgody oskarżonego i ofiary.
W Czechach pojęcie takie jak służby probacji i mediacji (w skrócie PMS)3
nie jest niczym nowym. Na świecie istnieje już długa tradycja takiej instytucji,
Szerzej na temat systemu probacji w Czechach m.in.: A. von Kalmthout, I. Durnescu (eds.), Probation
in Europe, Nijmegen 2008, s. 203-231.
2
Tekst ustawy – 257/2000 Sb. ZÁKON ze dne 14. července 2000 o Probační a mediační službě
a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České
republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších
předpisů a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí (zákon o Probační a mediační
službě): https://www.pmscr.cz/download/01_ZAKON_O_PMSCR_aktual_2009.pdf (22.02.2013)
3
Probační úředník – urzędnik probacji, kurator, mediator pracujący dla PMS.
1
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w Czechach zaś Służba Probacji i Mediacji zaczęła funkcjonować od 1 stycznia
2001 roku. Obowiązki kuratora oraz mediatora opierają się na założeniach sprawiedliwości naprawczej, której właściwym sensem nie jest karanie, lecz umożliwianie poprawy i naprawienia szkody. Ludzie, którzy popełnili przestępstwo
mogą poprawić się, przebywając poza zakładem karnym i poddając się warunkom związanym z nałożeniem na nich alternatywnego rodzaju kary. Odbywanie
kary nadzoruje Służba Probacji i Mediacji (PMS). Ona też jest pośrednikiem
podczas prób osiągania przyspieszenia postępowania karnego i wzmacniania
stanowiska poszkodowanego. Pomaga też ofiarom przestępstwa w pozbyciu
się różnych obaw i dążeniu do poczucia naprawienia szkody. Chodzi o to, by
w przypadku, gdy chce się, aby przestępca uświadomił sobie niewłaściwość
i konsekwencje postępowania (i jednocześnie nie był wystawiony na detrukcyjny wpływ więziennego środowiska), zastosować alternatywne formy karania.
Misja i cele Służby Probacji i Mediacji [Probační a mediační služby ČR]
w Republice Czeskiej to pośredniczenie w efektywnym i społecznie korzystnym rozwiązywaniu konfliktów związanych z działalnością przestępczą, a także
organizowanie i zapewnienie skutecznego i godnego wykonywania kar i środków alternatywnych, ze szczególnym uwzględnieniem interesów ofiar, ochrony
społeczności i zapobiegania przestępczości. Jest stosunkowo młodą instytucją
w czeskim systemie polityki karnej, jej istota opiera się na interakcji dwóch
zawodów – służb społecznych i profesji prawniczych. Zrównoważone połączenie między tymi dwoma obszarami tworzy nową interdyscyplinarnie przygotowaną służbę w systemie wymiaru sprawiedliwości. Cele działalności PMS,
to integracja skazanych. Probacja i mediacja mają na celu odpowiednią integrację podopiecznych w społeczeństwie bez dalszego łamania prawa. Integracja
jest procesem, który ma na celu przywrócenie szacunku dla statusu społecznego i prawnego pozwanego, jego spełnienie i samorealizację. Praca na rzecz
poszkodowanego – Służba Probacji i Mediacji próbuje zaangażować ofiarę
w procesie odszkodowawczym, przywrócić jej poczucie bezpieczeństwa, wiarygodności i zaufania w sprawiedliwość. Ochrona społeczeństwa – PMS pomaga chronić społeczność poprzez skuteczne rozwiązanie konfliktów i ryzyko warunków związanych z postępowaniami karnymi oraz zapewnienie skutecznego
wdrożenia alternatywnych kar i środków karnych oraz prewencyjnych.
Służba Probacji i Mediacji (PMS) jest organem administracji rządowej i jest
finansowana przez rząd. Ministerstwo Sprawiedliwość jest resortem odpowiedzialnym za probację i mediację. PMS działa na terenie Republiki Czeskiej i ma
swoją Centralę w Pradze. PMS jest kierowana przez jej dyrektora. Siedziba (centrala) nadzoruje funkcjonowanie organizacji i zajmuje się planowaniem, szkoleniami, public relations, rozwojem praktyki i badań naukowych4. Rada probacji
i mediacji, organ doradczy Ministerstwa Sprawiedliwości, jest w ścisłej współŘeditel Probační a mediační služby ČR, Mgr. Pavel Štern, Ředitelství Probační a mediační služba
ČR, Hybernská 18, Praha 1.
4
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pracy z PMS, jest również zaangażowana w planowanie i rozwój. Członkowie
Rady to między innymi przedstawiciele PMS, sędziów, prokuratorów i innych
ekspertów z zakresu wymiaru sprawiedliwości i służb pomocowych. Służba
probacji i mediacji funkcjonuje obok odpowiednich jednostek policji, prokuratur i sądów. Zespoły kuratorskie są umieszczone przy sądach rejonowych.
Obecnie w Czechach są 74 takie jednostki, gdzie do wykonania środków probacji i mediacji zatrudnia się urzędników i asystentów. Zespół prowadzi jeden
z oficerów, który jest szefem jednostki. Na początku 2010 roku w PMS zatrudnionych było 431 osób (315 urzędników probacji/kuratorów, 93 asystentów
probacji, 23 pracowników Centrali)5. Funkcjonariusze PMS (kuratorzy) muszą
być niekarani, posiadać dyplom wyższej uczelni, studiów magisterskich jednego z kierunków nauk społecznych, ukończyć 12-miesięczną aplikację. Natomiast każda osoba w wieku powyżej 21, niekarana, legalnie zatrudniona, mająca
średnie wykształcenie w dziedzinie nauk społecznych może stać się asystentem
służby probacji i mediacji (asystent probacji). Należy zwrócić uwagę, że podobnie jak w Polsce i innych krajach, czeska Służba Probacji i Mediacji jest dużo
tańsza w utrzymaniu od Służby Więziennej. W 2007 roku wydatki na służbę
wynosiły 4.496.700 euro, a na utrzymanie systemu penitencjarnego 68.003.933
euro. 304 osoby były zatrudnione w PMS, a w Służbie Więziennej 10.487 osób6.
Wiadomo, że na terenie obszarów społecznie wykluczonych patologiczne
zjawiska występują z większą częstotliwością. Przestępczość jest ujściem dla
oddziaływań, które mają miejsce wewnątrz określonej grupy lub grup działających i mieszkających w takich miejscach. Ludzie, którzy przez długi czas żyją na
obszarach społecznie wykluczonych, wymagają specyficznego podejścia oraz
sposobu interweniowania różniącego się od podejścia do większości społeczeństwa. PMS może więc zaproponować indywidualizację toku postępowania
na przykład w przypadku kary aresztu domowego. Areszt domowy oraz zakaz
wstępu na imprezy sportowe, kulturalne i inne imprezy masowe to jedne z nowych sfer działalności PMS w Czechach. Zakłada się, że działalność w obrębie
tych sfer będzie miała wpływ na czeską politykę kar. Należy więc poświęcić
uwagę tej problematyce oraz szerzej ją omówić.

Areszt domowy [Trest domácího vězení]
Kara aresztu domowego (dalej zapisywana jedynie jako TDV) to alternatywnego rodzaju kara, którą czeski wymiar sprawiedliwości może stosować dzięki
temu, że od 1 stycznia 2010 roku obowiązuje znowelizowany kodeks karny. Dla
przestępców kara ta jest nowym sposobem ograniczenia wolności osobistej.
Ograniczenie to związane jest jednak z jednoczesnym pozostawieniem sprawcy
http://www.cepprobation.org/uploaded_files/Summary%20information%20on%20the%20Czech%
20Republic.pdf (22.02.2013).
6
Zob. A. von Kalmthout, I. Durnescu (eds.), Probation in Europe, Nijmegen 2008, s. 203-231.
5
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na wolności. TDV rozszerza wachlarz istniejących już alternatywnych kar, które
można nakładać na dorosłych za popełnione wykroczenia oraz na młodzież za
popełnione przewinienia.
Wprowadzenie w Czechach tej kary było do pewnego stopnia inspirowane
praktyką innych państw, choć istnieją różnice, przykładowo czas trwania kary
(za granicą kara ta nakładana jest na skazanego regularnie w trakcie kilku miesięcy, w Republice Czeskiej natomiast istnieje możliwość nałożenia jej na okres
dwóch lat). Kontrola wyników TDV nie jest jeszcze połączona z systemem
elektronicznego monitoringu skazanych, więc TDV jest kontrolowana przez
pracowników PMS7. Zakłada się oczywiście, że w przyszłości wprowadzony zostanie system monitoringu (decyzja odłożona ponownie na koniec 2013 roku)8.
Ustalenia, które definiują nakładanie tej kary znajdziemy w §§ 60-61 kodeksu karnego. W paragrafach tych mowa jest o kilku istotnych faktach: Sąd,
potępiając sprawcę wykroczenia, może nałożyć karę aresztu domowego, jeśli:
a) mając na względzie charakter, wagę oraz indywidualne okoliczności popełnionego wykroczenia uzna, że ewentualnie oprócz innej kary wystarczy
orzec karę aresztu domowego oraz
b) gdy sprawca złoży pisemną obietnicę, że w ustalonym czasie będzie się
zatrzymywać pod określonym adresem, a podczas kontroli będzie współpracować9.
Następnie zapisy kodeksu karnego wskazują, że: Kara skazanego polega na
obowiązku zatrzymania się w określonej siedzibie w dni wolne od pracy przez
cały dzień, a w pozostałych dniach w czasie od 20.00 do 5.00, jeśli sąd nie
zarządzi inaczej, jeśli sprawcy nie stoją na przeszkodzie żadne istotne powody, przede wszystkim charakter pracy lub zawodu, albo konieczność udzielania
mu opieki zdrowotnej w przypadku, gdy z powodu choroby znajduje się on
w placówce służby zdrowia. Sąd może skazanemu pozwolić na uczestnictwo
w regularnych nabożeństwach lub religijnych zgromadzeniach także w święta
oraz w dni wolne10.
Sąd, przez czas trwania tej kary, może nałożyć na sprawcę stosowne ograniczenia oraz stosowne obowiązki, a zazwyczaj nakazuje mu też, aby w takim
stopniu, w jakim jest w stanie, naprawił szkodę powstałą w wyniku przestępstwa.
Zastępcza kara pozbawienia wolności, czyli kara nałożona na skazanego w przypadku niewypełnienia przez niego warunków określających odbywanie kary
aresztu domowego, może być nałożona przez sąd na okres nawet jednego roku.
Pokyn ředitele č. 4/2010, Metodický postup úředníků a asistentů PMS ČR v oblasti zajištění
podkladů pro možnost uložení a výkonu kontroly trestu domácího vězení. [Instrukcja dyrektora nr
4/2010, Metodyka urzędników i asystentów Służby Probacji i Mediacji Republiki Czeskiej w obszarze
zagwarantowywania założeń, które umożliwiają nałożenie i kontrolowanie kary aresztu domowego].
8
Więcej: https://www.pmscr.cz/verejna-zakazka-elektronicky-monitoring/ (22.02.2013)
9
Zákon č. 40/2009 Sb., Trestní zákoník ve znění pozdějších předpisů. §§ 60-61. [Ustawa nr 40/2009
Dz.U. Kodeks karny z późniejszymi zmianami. §§ 60-61].
10
Ibidem.
7
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Odbywanie kary aresztu domowego jest określone w kodeksie postępowania
karnego, a konkretnie w ustaleniach §§ 334a-334g. Po tym, jak wyrok o nałożeniu kary aresztu domowego nabiera mocy prawnej, nakazane zostaje odbycie
kary oraz skonkretyzowanie jej daty początkowej i miejsca odbywania. Skazany
ma jednak możliwość zatroszczenia się o swoje sprawy. Miejsce odbywania kary
ustanawia się w miejscu zamieszkania skazanego (w miejscu trwałego pobytu
lub lokalu, w którym skazany się zatrzymuje), uwzględniając jego rodzinne i socjalne warunki oraz miejsce pracy11.
Kontrolowanie odbywania kary aresztu domowego zapewnia PMS. Są to wyrywkowe kontrole prowadzone we współpracy z jednostką odpowiedzialną za
elektroniczny system kontrolny (rejestracja ruchu skazanego). Z tego powodu
skazany ma obowiązek umożliwić kuratorowi wstęp do miejsca odbywania kary12.
O nakazie odbywania zastępczej kary pozbawienia wolności decyduje przewodniczący składu na wniosek kuratora, albo i bez takiego wniosku podczas publicznej sesji. Skazany ma obowiązek pokryć koszty związane z aresztem domowym.
W przypadku warunkowego zwolnienia, gdy sąd nałożył także karę zatrzymania się
na okres próbny w określonym czasie w swojej siedzibie, podczas kontrolowania
tego obowiązku stosuje się te same procedury, jak w przypadku TDV13.
W ramach wstępnego postępowania praca kuratora w powiązaniu z agendą
TDV jest ukierunkowana na tzw. instytucję wstępnego wywiadu. Wstępny wywiad rozszerza możliwości współpracy PMS z oskarżonym w fazie przed wydaniem decyzji o jego winie i przed nałożeniem kary. Mowa tu przede wszystkim
o oskarżonych, którzy spełniają warunki umożliwiające nałożenie TDV. Mając
na względzie charakter, wagę i indywidualne okoliczności popełnionego wykroczenia może być uznane, że nałożenie tej kary jest wystarczające14.
Biorąc pod uwagę swoją dotychczasową praktykę, PMS uznaje za bardzo
istotną możliwość pracy z określonym przypadkiem już w tej fazie postępowania karnego. PMS nabyła doświadczeń w ciągu dwunastu lat swojej działalności.
Jeżeli sąd przed nałożeniem TDV będzie dysponował informacjami od PMS,
które dadzą mu możliwość nałożenia tej kary, prawdopodobnie kara ta odniesie
lepszy skutek niż w przypadku orzekania bez współpracy z PMS.
Informacje zawarte w sprawozdaniu ze wstępnego wywiadu mogą przekonać sędziego, że w tym konkretnym przypadku TDV jest odpowiednią karą.
Sprawozdanie zawiera kompleksowe informacje o oskarżonym i jego sytuacji
rodzinnej, zawodowej oraz osobistej.
Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním ve znění pozdějších předpisů. §§ 334a-34g.
[Ustawa nr 141/1961 DzU, o postępowaniu karnym z późniejszymi zmianami. §§ 334a-334g].
12
Ibidem.
13
Ibidem.
14
Pokyn ředitele č. 4/2010, Metodický postup úředníků a asistentů PMS ČR v oblasti zajištění
podkladů pro možnost uložení a výkonu kontroly trestu domácího vězení. [Instrukcja dyrektora nr
4/2010, Metodyka urzędników i asystentów Służby Probacji i Mediacji Republiki Czeskiej w obszarze
zagwarantowywania założeń, które umożliwiają nałożenie i kontrolowanie kary aresztu domowego].
11
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Oskarżony podczas wstępnego wywiadu uzyskuje informacje dotyczące
TDV. Zapoznaje się z warunkami odbywania tego rodzaju kary, z jej pozytywnymi oraz negatywnymi stronami. Ma również zapewnioną opiekę pedagogiczną.
Problem może zawierać się w tym, że ani kodeks karny, ani kodeks postępowania karnego w swoich postanowieniach nie liczą się w sposób jednoznaczny
z włączeniem PMS w fazę przed nałożeniem TDV, ale też nie wykluczają działania pracowników PMS. Ważne jest, aby kurator pamiętał o dwóch zasadniczych
sprawach: o tym, że oskarżony musi zgodzić się na współpracę z kuratorem
i o tym, że organ czynny w postępowaniu karnym musi być poinformowany, że
pracownik PMS zajął się danym przypadkiem. Jest to istotne dlatego, by można
było zawiesić działalność pracownika PMS w przypadku, gdy TDV nie jest dla
sprawcy odpowiedniego rodzaju karą.
Do określenia, czy w danym przypadku TDV jest odpowiednią formą kary
potrzebna jest wykonana przez kuratora podstawowa analiza potrzeb i zagrożeń klienta – sprawcy oraz zaspokojenie potrzeb i zabezpieczenie interesów
klienta – ofiary czynu przestępczego.
Realizowanie założeń instytucji wstępnego wywiadu nie wyłącza, ani w żadnym stopniu nie ogranicza dalszej działalności PMS, która miałaby być prowadzona w ramach postępowania wstępnego czy wykonawczego. Przykładem
na to może być pośrednictwo mediacyjne, przygotowanie sprawozdania przed
orzeczeniem sądu itd.
Istotą realizacji założeń instytucji wstępnego wywiadu jest:
▪▪ zgromadzenie podstawowych informacji o oskarżonym;
▪▪ określenie jego bieżącej sytuacji (rodzinnej, socjalnej, zawodowej, zdrowotnej);
▪▪ poznanie okoliczności dokonanego przestępstwa z punktu widzenia potrzeb sprawcy oraz zagrożeń, na które sprawca może być narażony;
▪▪ określenie, jaki sprawca ma stosunek do popełnionego czynu i w jakim
stopniu czuje się odpowiedzialny za naprawienie jego skutków;
▪▪ wyjaśnienie, jakie są potrzeby oraz interesy ofiary przestępstwa;
▪▪ rozpoznanie, czy nałożenie TDV jest zasadne oraz identyfikacja potencjalnych zagrożeń, które mogą uniemożliwić jego wykonywanie, w tym określenie stopnia motywacji do podporządkowania się ewentualnie nałożonej TDV.

Działalność kuratora – specjalisty od wykonywania kontroli TDV
Jeżeli ośrodkowi Służby Probacji i Mediacji (PMS) specjalizującemu się
w wykonywaniu aresztu domowego (TDV) powierzono kontrolę nad danym
przypadkiem, a określony specjalista do tej pory nie pracował jeszcze z klientem, na pierwsze spotkanie musi on zaprosić go do siedziby PMS. Konsultacje
w siedzibie PMS mają na celu osobiste poznanie skazanego oraz zebranie konkretnych informacji dotyczących jego miejsca zamieszkania i osobistej sytuacji
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w miejscu odbywania TDV. Pracownik powinien zwrócić uwagę na zachowanie
klienta. Czy jego zachowanie nie wskazuje na objawy zaburzeń psychicznych.
Oprócz tego powinien zaznajomić się z charakterystyką przestępstwa, jakie
popełnił klient. Ważne jest także, aby zainteresował się on miejscem pobytu,
współmieszkańcami i tym, jakie panują między nimi stosunki, czy nie dochodzi
do konfliktów itd. Do tego służy obserwacja, profesjonalna rozmowa oraz analiza dokumentacji.
Kurator-specjalista do spraw kontroli TDV skupia swą uwagę na stwierdzeniu, czy nałożona kara spełnia swój cel i czy klient dotrzymuje warunków
określonych przez sąd lub wynikających z ustaleń kodeksu karnego. Chodzi
o stwierdzenie, czy oskarżony znajduje się w określonym czasie w danym miejscu, czy i jak dokonuje rekompensaty za wyrządzoną szkodę, czy pokrywa koszty postępowania karnego i koszty TDV, czy i jak wypełnia nałożone na niego
obowiązki i ograniczenia. Jednocześnie kurator może pomóc oskarżonemu
w rozwiązywaniu jego problemów osobistych.
Może do tego użyć różnych metod pedagogicznych pomagających w obustronnym dążeniu do tego, aby odbywanie orzeczonej kary zakończyło się pomyślnie, a życie w przyszłości było godne. Jedną z metod pedagogicznych, które
mogą być stosowane podczas pracy z klientami jest tzw. plan daltoński/szkoła daltońska. Ten system nauczania zaczął się pojawiać w Czechach podczas współpracy ze szkołami holenderskimi. Niestety, z tego pedagogicznego planu zaczerpnięte są tak naprawdę tylko elementy. Ważny jest jednak sam kontekst nauczania.
Główne idee tego kierunku, które mogą być przeniesione na grunt działalności pracowników PMS to przede wszystkim następujące stwierdzenia:
▪▪ Nauczanie jest oparte na samodzielnej pracy ucznia, podczas gdy nauczyciel jest jego doradcą. Uczniowie pracują, mając do dyspozycji odpowiednie narzędzia i bibliotekę. Taki typ nauki umożliwia studentom samodzielne zdobywanie wiedzy, dzięki czemu mogą rozwinąć intelektualne
zdolności, umiejętność wyciągania wniosków, niezależność i rozwagę.
▪▪ Edukacyjna działalność pracownika PMS polega na tym, że informacje
przekazuje on klientowi za pomocą odpowiednich narzędzi, takich jak
ulotki informacyjne15. Jest również dyspozycyjny w charakterze mentora
pomocnego podczas podejmowania decyzji i zdobywania wiedzy.
▪▪ Wolność, która jest podstawową zasadą planu daltońskiego, pozwala uczniowi bez przeszkód zgłębiać wybrany temat. Uczeń nie jest więc wybijany z rytmu przez dzwonek i zmuszany do tego, aby swoją uwagę, zainteresowanie i motywację przenieść na inny temat.
15
https://www.pmscr.cz/images/clanky/PMS_letak_ng_OPP_cz.pdf; https://www.pmscr.cz/images/
clanky/PMS_letak_ng_MEDIACE_cz.pdf;
https://www.pmscr.cz/images/clanky/PMS_letak_ng_
MLADEZ_cz.pdf; https://www.pmscr.cz/images/clanky/PMS_letak_ng_DETI_cz.pdf; https://www.
pmscr.cz/images/clanky/PMS_letak_ng_OBETI_cz.pdf; https://www.pmscr.cz/images/clanky/PMS_
letak_ng_PAROLE_cz.pdf; https://www.pmscr.cz/images/clanky/PMS_letak_ng_DOHLED_cz.pdf;
https://www.pmscr.cz/images/clanky/PMS_letak_ng_TDV_cz.pdf (22.02.2013)
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Ten sposób edukacji klientów jest odpowiedni dla pracowników PMS, ponieważ decyzja, jak wykorzystać zdobytą przez klienta wiedzę, należy właśnie
do niego.
Rola pracownika PMS i metody jego pracy różnią się od powszechnie stosowanych metod edukacji. Pracownik poświęca się tylko jednemu problemowi,
a jako specjalista nadaje jedynie kierunek wykonywanej przez klienta pracy. Podczas tworzenia planów na następne miesiące (plany nadzoru/dozoru kuratorskiego) zapoznaje klienta z zadaniami i zwraca jego uwagę na cząstkowe problemy. Pracownik może również sporządzać zadania, które konsultuje z klientem.
W czasie przeznaczonym na rozwiązywanie zadania odpowiada on na wszelkie
pytania, radzi oraz opiniuje kroki, które klient podjął lub zaplanował.
Klient może wybrać, którym problemem razem z pracownikiem PMS będą
zajmować się na konkretnym spotkaniu. Z wyborem tym związane jest pojawienie się późniejszych składowych zadań. Do wykonania określonego zadania
wykorzystywane są informacje, które zebrał sam pracownik lub te, jakie można
uzyskać od organizacji, na kontakt z którymi pracownik PMS nakieruje klienta.
Wykonywanie zadania klient konsultuje z pracownikiem, który przekazuje mu
informację zwrotną, oznajmiając, czy wykonanie składowego zadania udało się,
czy nie.
Inną metodą pedagogiczną, którą można wykorzystać w ramach działalności
PMS jest pedagogika waldorfska. Szkoła realizująca program pedagogiki waldorfskiej została założona jako jednolita dwunastoletnia szkoła ogólnokształcąca
dla dzieci pochodzących ze wszystkich socjalnych warstw społecznych. Bywa
klasyfikowana jako jeden z alternatywnych prądów pedagogicznych współczesności i rzeczywiście w wielu krajach jest wyraźną alternatywą dla tradycyjnego
systemu nauczania.
Ideą waldorfskiej pedagogiki jest tak opracować plan nauki, aby brał on pod
uwagę potrzeby oraz stopniowo rozwijające się zdolności dzieci. W tym kontekście da się więc wykorzystać ten kierunek na gruncie uzgadnianego z klientem
planu probacyjnego. Plan ten bierze pod uwagę fakt, że predyspozycje klientów
PMS w znacznym stopniu różnią się od siebie. To od pracownika zależy, czy zaoferuje on klientowi do wyboru wiele możliwości rozwiązania problemów, wachlarz opcji edukacyjnych, które pozwalają zmieniać postawy i zachowania. Ta
rozpiętość oferowanych możliwości może pomóc klientowi znaleźć to, w czym
będzie się realizował i wyróżniał. Dzięki temu może u niego dojść do zmiany
postaw.
W ramach tego kierunku, podczas pracy w obrębie poszczególnych przedmiotów, obszarów i tematów, nauczyciel stara się przede wszystkim naświetlić
podstawowe zasady dotyczące danego tematu. Tak samo jest w przypadku kuratora, który stara się, aby klient zrozumiał istotę możliwości mogących doprowadzić do zmian w nim samym. Wykorzystuje do tego jasne, bliskie klientowi
przykłady.
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Edukacyjna działalność kuratora prowadzona jest podczas pojedynczych
konsultacji w siedzibie PMS, albo w mieszkaniu klienta. Czas zależy od opracowywanego tematu. W ramach tej edukacji pracownik czerpie zarówno ze swoich
doświadczeń, jak i z fachowej literatury. Ważną cechą tego kierunku jest staranie
się, aby istniało jak największe przenikanie się poszczególnych tematów, aby
klientom przedstawiony był świat połączony zależnościami ze sobą i z człowiekiem, gdyż właśnie taki odbiór rzeczywistości może prowadzić do zmian.

Przebieg wizyty – wyrywkowa kontrola podczas
aresztu domowego (TDV)16
Podstawowym środkiem nadzorowania/dozorowania skazanego na karę
aresztu domowego (TDV) w czasie, kiedy nie dysponuje się systemem elektronicznego monitoringu, jest wyrywkowa kontrola w miejscu odbywania kary.
W praktyce oznacza to, że kurator musi odwiedzić klienta w miejscu aresztu,
w czasie, w którym zgodnie z regułami TDV, skazany ma się tam znajdować.
Wyrywkowe kontrole są uzupełniane konsultacjami skazanego z kuratorem-specjalistą od TDV w ośrodku Służby Probacji i Mediacji (PMS). W ośrodku
tym znajduje się przestrzeń, którą pracownicy PMS mogą wykorzystać do działań edukacyjnych.
Wizyty kuratora lub jego asystenta, które mają sprawdzić, czy skazany jest
obecny w miejscu odbywania TDV, są nieregularne, a ich termin zależy od decyzji kuratora. Wyrywkową kontrolę urzędnik zawsze przeprowadza osobiście,
w czasie ustalonym na odbywanie TDV. W godzinach nocnych (czyli mniej więcej
między 20.00 a 5.00) odwiedziny mają miejsce zawsze w asyście drugiej osoby.
Z każdej wyrywkowej kontroli kurator lub jego asystent sporządzają „notatki
z kontroli”, które skazany podpisuje, jeśli podczas kontroli jest obecny w mieszkaniu. Jeżeli podczas prowadzonej kontroli skazany jest nieobecny w miejscu,
w którym powinien się znajdować, kurator wszystkie informacje zapisuje w „notatkach”. Zostawia on też na miejscu informację o tym, że przeprowadzona została kontrola. Pozostawione więc są: wypełniony formularz „Zawiadomienie
o złamaniu warunków TDV” i wezwanie do tego, aby skazany w określonym czasie skontaktował się z kuratorem i podał mu powód złamania warunków TDV.
Klient na początku współpracy z PMS zostaje pouczony, że w czasie trwania TDV musi zgłaszać kuratorowi każdą dającą się przewidzieć nieobecność
w miejscu aresztu. Jeśli naraz miałaby miejsce niedająca się wcześniej przewidzieć sytuacja, np. konieczność bycia hospitalizowanym, fakt ten musi być
niezwłocznie zgłoszony. Reakcją kuratora na każde stwierdzone podczas wyrywkowej kontroli złamanie warunków odbywania TDV jest natychmiastowy
kontakt ze skazanym. Skazany musi podać powody naruszenia warunków od16

Więcej: https://www.pmscr.cz/trest-domaciho-vezeni/ (22.02.2013)
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bywania TDV. W przypadku, gdy nie jest on w stanie uzasadnić swojej nieobecności w miejscu, w którym powinien był przebywać, zgłasza się to sądowi jako
złamanie warunków odbywania TDV.
Jeśli kurator poinformował sąd, że doszło do złamania warunków TDV
i wnioskuje o odbycie zastępczej kary pozbawienia wolności, nie znaczy to, że
przestaje on prowadzić wyrywkowe kontrole. Do uprawomocnienia się decyzji
sądu kurator kontynuuje pracę ze skazanym oraz prowadzenie wyrywkowych
kontroli.
Pracę ze skazanym kończy złożeniem finalnego raportu z przebiegu odbywania TDV. W tym raporcie zostaje ocenione:
▪▪ Czy i jak skazany dotrzymywał warunków odbywania TDV?
▪▪ Czy i jak skazany wypełniał nałożone na niego obowiązki i respektował
ograniczenia?
▪▪ Czy i jak skazany naprawił wyrządzoną szkodę?
▪▪ Czy i jeśli tak, to w jaki jeszcze inny sposób skazany zrekompensował
wyrządzoną szkodę?
W raporcie kurator ocenia postawę skazanego wobec idei wyrównania naruszonych stosunków z ofiarą lub pokrzywdzoną organizacją. W raporcie opisuje
on również zmiany w zachowaniu i postawie klienta, które mogły być konsekwencją edukacyjnej działalności prowadzonej przez pracownika PMS. W zakończeniu raportu kurator jednoznacznie wypowiada się, czy z jego punktu
widzenia skazany osiągnął cele wytyczane przez TDV, czy wypełnił wszystkie
obowiązki i respektował ograniczenia lub też czy cele TDV nie zostały może
osiągnięte przez to, że skazany nie dotrzymał warunków TDV albo przez to, że
nie liczył się z nałożonymi na niego obowiązkami i ograniczeniami.

Elektroniczny monitoring – wizja przyszłości17
Nałożenie kary aresztu domowego idzie w parze z użyciem elektronicznego
systemu monitorowania. Zakłada się więc wprowadzenie do użycia takich nowoczesnych technologii, które będą w stanie monitorować obecność skazanego
na określonej przestrzeni lub w konkretnym miejscu. Celem monitorowania
będzie sprawdzanie, czy nie dochodzi do łamania warunków TDV (możliwe
jest używanie monitoringu GSM lub sygnału GPS). Technologie te są w dzisiejszych czasach na tyle rozwinięte, że usługa elektronicznego monitoringu,
charakteryzująca się wysokim stopniem niezawodności, może być sprzedawana
w przystępnej cenie.
Dzięki temu, że elektroniczny monitoring jest systemem bardzo rozwiniętym technologicznie, definiować go można jako usługę dostarczającą do PMS
informacje o łamaniu zasad TDV. Osoba zarządzająca nim zagwarantuje rów17

Więcej: https://www.pmscr.cz/verejna-zakazka-elektronicky-monitoring/ (22.02.2013)
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nież niezawodność systemu i prawdziwość przekazywanych przez niego informacji, wtedy bowiem informacje te będą akceptowalne przez sąd. Zadaniem
PMS będzie przejęcie zwierzchnictwa nad monitoringiem i jego kontrola. PMS
stanie się więc zwierzchnikiem firmy odpowiadającej za działanie tego systemu18. Oprócz tego PMS nawiąże współpracę z innymi jednostkami systemu
sprawiedliwości, z którymi będzie współpracować podczas omawiania warunków TDV. PMS będzie też sama monitorować skazanego, gdy zaistnieje konieczność uzupełnienia liczby pracowników odpowiedzialnych za monitoring
lub tymczasowego zastąpienia ich w wyjątkowej sytuacji.
Wprowadzenie systemu monitoringu będzie miało korzystny wpływ na
współpracę kuratora z klientem. Klient będzie postrzegał kuratora raczej jako
osobę oferującą pomoc na drodze do poprawy niż tego, kto go kontroluje.
Pojawi się zatem więcej przestrzeni dla edukacji i motywowania klienta do tego,
aby w przyszłości prowadzić godne życie.
Odbywanie kary aresztu domowego w powiązaniu z elektronicznym monitoringiem mogłoby przebiegać na następujących poziomach:
1. Nałożenie TDV.
2. Kontrola odbywania TDV.
3. Ukończenie odbywania TDV, z którego może wyniknąć:
 odstąpienie od TDV;
 odłożenie TDV;
 zmiana TDV;
 zawieszenie kary TDV;
 decyzja o nałożeniu zastępczej kary.
Przed tym, jak sąd nałoży na klienta karę, w ośrodku PMS powinno dojść
do omówienia TDV. Oznacza to, że ośrodki PMS powinny dostawać od policji
lub od prokuratury informacje o przypadkach, na które kara TDV miałaby być
nałożona. Niestety, w kodeksie karnym komentarz na temat TDV nie wskazuje tego jasno. Z tego powodu może się zdarzyć, że kara ta będzie nałożona
w niewłaściwy sposób np. na osobę mieszkającą w noclegowni itd. To istotnie
zmniejszyłoby jej skuteczność, nie mówiąc już o tym, że nie przysporzyłoby
oczekiwanych oszczędności.
Jeśli natomiast kara będzie omawiana, PMS przekaże sądowi kompleksowy
raport dotyczący socjalnej sytuacji klienta, jego sytuacji zawodowej (czy osoba
ta pracuje na zmiany, czy w systemie jednozmianowym), innych ważnych faktów (np. że osoba wierząca regularnie w niedziele chodzi do kościoła), a także
tego, czy w miejscu zamieszkania możliwe jest zainstalowanie elektronicznego
monitoringu. Częścią tego raportu będzie też wniosek o nałożenie na klienta
uzasadnionych obowiązków i ograniczeń.
Jest to jeden z wniosków, który najprawdopodobniej nie zostanie zrealizowany, ponieważ PMS nie
będzie uprawniona do tego, by drugiej stronie przekazywać poufne informacje o klientach skazanych
na TDV.
18
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Sąd nałoży karę albo w formie wyroku, albo w formie nakazu kary. Zapisane tam zostanie, czy i ewentualnie w jakim stopniu na oskarżonego nałożony
został TDV. Znajdą się tam również informacje o zasadniczych obowiązkach
i ograniczeniach oraz wyjątkach od odbywania TDV. Po tym, jak wyrok nabierze mocy prawnej, przypadek znów zostanie przejęty przez PMS, która będzie porozumiewać się z klientem oraz firmą zapewniającą dowóz monitoringu
oraz jego instalację w miejscu zamieszkania klienta. Po zainstalowaniu systemu
w mieszkaniu klienta, po określeniu granic przestrzeni, w której może się poruszać i nałożeniu mu na kostkę bransoletki o wszystkim poinformowany zostanie sąd, który zadecyduje o nałożeniu kary TDV. Na podstawie postanowienia
sądu firma odpowiedzialna za monitoring rozpocznie obserwację.
Następuje kontrola odbywania TDV. Będą się na nią składać dwa czynniki.
Podstawową obserwację poprzez monitoring powinna prowadzić firma, która
ten system dostarczyła. Niemniej jednak, jak wspomniano powyżej, ten sposób
raczej nie wejdzie w życie. Prędzej wszystkim zajmować się będzie PMS. Firma
specjalizująca się w tego typu technologiach zajmie się jedynie dostarczeniem
systemu monitorowania. W przypadku zaistnienia takiej właśnie sytuacji, pracownik PMS będzie wykonywał ambiwalentne zadania, ponieważ drugim rodzajem kontroli będą wyrywkowe kontrole prowadzone przez PMS. Klient zaś
będzie się musiał stawiać także w ośrodku PMS, gdy nałożone na niego zostaną
odpowiednie obowiązki lub ograniczenia. PMS będzie również przeprowadzać
kontrolę wyjątków od odbywania TDV. Przykładem na to może być wspomniane chodzenie do kościoła dokładnie określone wcześniej przez klienta. Sprawdza się wtedy, czy klient faktycznie uczestniczy w nabożeństwach, czy chodzi
tylko o łamanie zasad TDV.
Gdy system monitorujący zarejestruje przerwanie sygnału, z centrum monitoringu powinien być wykonany automatyczny telefon do klienta. Jeżeli klient
odebrałby telefon, automat powinien sprawdzić, w którym miejscu pojawił się
błąd. O zaniku sygnału miałaby być jednak poinformowana PMS. Pracownicy
służby powinni niezwłocznie wyjaśnić z klientem ten przypadek. Jeśli nie doszłoby do automatycznego połączenia, a brak sygnału byłby ciągły, ustalone
zostałoby, czy miał miejsce błąd monitoringu, czy faktyczne naruszenie warunków TDV. Ta kontrola powinna przebiegać błyskawicznie dzięki programowi
zainstalowanemu w systemie elektronicznego monitoringu. Byłby to argument
za tym, aby dojść do porozumienia z agencją ochrony, która w przypadku długotrwałego zaniku sygnału, wyjeżdżałaby do miejsca pobytu klienta w celu zdobycia informacji, czy nastąpiła awaria, czy naruszenie zasad odbywania TDV.
Informacje o wszystkich tych aspektach odbywania TDV przekaże się PMS,
która później będzie rozwiązywać z klientem zaistniały problem. Jeśli rzeczywiście klient poważnie naruszy zasady odbywania TDV, o fakcie tym natychmiast poinformowany zostanie sąd, który – właśnie za naruszenie zasad TDV
– będzie mógł nałożyć na klienta zastępczą karę pozbawienia wolności. Jeżeli
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klient przedłoży rzeczowy powód swojej nieobecności (np. konieczność nagłej
hospitalizacji) sąd będzie o tym znów poinformowany, zostanie także złożony
wniosek o zawieszenie TDV. O zawieszeniu TDV sąd może zadecydować także
wtedy, gdy klient się przeprowadza. Jeśli jednak klient odbywa TDV bez żadnych problemów, sąd orzeknie, że klient spełnił warunki nałożonej kary i tym
samym jest postrzegany jak osoba niekarana.
W chwili pisania tego tekstu jasne już jest, że elektroniczny monitoring nie
będzie funkcjonować tak, jak jest to wyżej opisane. Ministerstwo Sprawiedliwości zadecydowało, że z procesu odbywania TDV został wyłączony kolejny
podmiot, a konkretnie firma, która miała zajmować się elektronicznym monitoringiem. Powodem tego był fakt, że firmie tej przekazywanoby poufne dane
osobowe skazanych na areszt domowy. Pozostaje więc odpowiedzieć na pytanie, jak monitoring będzie wyglądał w swojej finalnej postaci i czy uda się zdjąć
z kuratora rolę kontrolera lub też patrząc z innej strony – czy wzmocni się rolę
kontrolera kosztem roli przewodnika i doradcy.

Zakaz wstępu na sportowe, kulturalne i inne masowe imprezy19
Ten rozdział, tak samo jak rozdział poprzedni stworzony został dzięki informacjom zawartym w metodycznym standardzie PMS w części traktującej
o odbywaniu kary zakazu wstępu na sportowe, kulturalne i inne masowe imprezy (dalej zakaz ten określany jest skrótem TZV). Tworzą go też informacje
z kodeksu karnego oraz rozważania, jakie realne możliwości edukacyjne kuratorzy mogą wprowadzić w ramach tej kary.
Podstawowe ustalenia znajdziemy w następującym miejscu: §§ 76-77 ustawa
nr 40/2009 Dz.U., kk. Pierwszy ustęp § 76 informuje, w jakich przypadkach
można nałożyć taki rodzaj kary. Sąd może nałożyć karę zakazu wstępu na sportowe, kulturalne i inne masowe imprezy na okres dziesięciu lat, jeśli sprawca dopuści się świadomego przestępstwa, współuczestnicząc w takim wydarzeniu20.
Celu kary upatruje się w tym, że sprawca otrzyma zakaz wstępu na typ imprezy,
podczas której dokonał przestępstwa. Dzięki temu ograniczona zostanie możliwość powtórzenia się przestępstwa oraz podjęte będą kroki mające na celu
ochronę społeczeństwa.
W § 77 przedstawione są już konkretne punkty dotyczące samego odbycia
kary. W czasie odbywania kary zakazu wstępu na sportowe, kulturalne i inne
masowe imprezy skazany ma obowiązek w określony sposób współpracować
z kuratorem, szczególnie w kwestii postępowania według ustalonego probacyjnego planu. Jest zobowiązany do tego, aby brać udział w programach edukaWięcej: https://www.pmscr.cz/trest-zakazu-vstupu/ (22.02.2013)
Zákon č. 40/2009 Sb., Trestní zákoník ve znění pozdějších předpisů. §76 odst. 1. [Ustawa nr 40.2009
Dz.U. Kodeks karny z późniejszymi zmianami. §76 ust. 1].
19
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cyjnych szkoleń i reedukacji, w programach związanych z poradnictwem psychologicznym, a jeżeli kurator uzna to za konieczne, ma on także, w czasie
bezpośrednio związanym z dokonanym przestępstwem, na polecenie kuratora
pojawiać się w określonym wydziale policji21.
Kurator, po rozpoczęciu swej pracy nad określonym przypadkiem, jako pełnomocnik sądu podczas wykonywania działalności probacyjnej, w czasie do
jednego tygodnia od otrzymania pełnomocnictwa wzywa skazanego, aby stawił
się w określonym ośrodku, w celu omówienia warunków odbywania TZV.
W ramach przygotowania do pierwszej rozmowy ze skazanym kurator musi
nawiązać kontakt z pracownikiem wydziału policji kryminalnej (dalej określane jako SKPV), który zajmuje się problematyką przemocy wśród widzów
i przestępstwami związanymi z przejawami zachowań ekstremistycznych. Ten
pracownik policji ma do dyspozycji regularnie aktualizowaną listę spotkań
sportowych, które mogłyby być przedmiotem nałożonego TZV. Jest on też
informowany o ewentualnych niespodziewanych zmianach w terminach spotkań. Kurator może od niego otrzymać informacje dotyczące dotychczasowych
doświadczeń policji zdobytych podczas monitorowanych imprez sportowych.
Może on też udzielić kuratorowi informacji o własnych doświadczeniach zebranych podczas dotychczasowego kontaktu ze sprawcą. Te informacje są istotne, bo dzięki nim kurator ma wyobrażenie, z kim będzie pracował. Niemniej
jednak fakty te nie powinny mieć na niego wpływu. Bardziej chodzi tu o śledzenie potencjalnych zagrożeń. Zważając na potrzebę oraz typ obłożonej zakazem imprezy, pozostałe informacje kurator może zbierać również, kontaktując
się z organizatorem imprezy. Jeżeli kurator uważa za konieczne, aby w ramach
kontroli TZV skazany zgłaszał się na policję, opinia pracownika SKPV może
być pomocna w ustaleniu najwłaściwszego zakresu tego obowiązku. Wynika to
z doświadczeń policji w organizowaniu sportowych imprez (dzięki takiej pomocy
można na przykład określić konkretne daty – czas odbywania się imprez oraz co
za tym idzie, określić, kiedy klient powinien regularnie zgłaszać się na komisariat.)
Konkretne wytyczne dotyczące miejsca zgłoszenia się kurator podaje zawsze po
konsultacji z kierownikiem terytorialnego departamentu służby zewnętrznej Komendy Rejonowej Policji lub z kierownikiem Komendy Miejskiej Policji.
Według treści prawomocnego wyroku nakazującego nałożenie TZV
i w przypadku, gdy sąd nakazał klientowi uczestniczyć w programie edukacyjnych szkoleń i reedukacji lub w programie poradnictwa psychologicznego, kurator ma zapewnioną możliwość współpracy z osobą odpowiedzialną za dany
program, z którą może się kontaktować w celu nawiązania współpracy22.
Zákon č. 40/2009 Sb., Trestní zákoník ve znění pozdějších předpisů. §77 odst. 1. [Ustawa nr 40.2009
Dz.U. Kodeks karny z późniejszymi zmianami. § 77 ust. 1].
22
Pokyn ředitele č. 1/2010, Metodický standard PMS v rámci výkonu trestu zákazu vstupu na
sportovní, kulturní a jiné společenské akce. [Instrukcja dyrektora nr 1/2010, Metodyczny standard
PMS przy odbywaniu kary zakazu wstępu na sportowe, kulturalne i inne masowe imprezy].
21
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W tym miejscu natrafiamy na pierwszy problem związany z odbywaniem
tej kary. Z nałożeniem TZV wiąże się konieczność, aby sąd dookreślił zakaz,
a więc to, na jakiej konkretnie imprezie skazany nie może się pojawić. Jest nie
do pomyślenia, aby w orzeczeniu pojawił się jedynie zakaz wstępu na dyskoteki.
W przypadku takiego zdefiniowania kary nie jest możliwe jej kontrolowanie.
Wszystko zależy więc od użycia przez sąd dokładnych sformułowań – aby sformułowania te były poprawne, potrzebny jest kurator.
W ramach wstępnych konsultacji ustalane są konkretne zasady współpracy
kuratora i klienta. Uwagę zwraca się wtedy przede wszystkim na podanie szczegółowych informacji o warunkach i przebiegu odbywania TZV lub na zebranie informacji o kliencie i jego przypadku. Informacje te są istotne w procesie
oceniania zagrożeń i potrzeb klienta podczas TZV. Kurator powinien również
skupić się na ocenie potencjalnych zagrożeń, na które narażony jest klient. Powinien on więc zwrócić uwagę na osobowość klienta, na jego środowisko rodzinne, na przebieg przestępstwa itd.
W czasie tej oraz następnych konsultacji kurator stosuje różne metody edukacyjne, przede wszystkim zaś coaching.
Coaching w wiarygodny sposób ukazuje rozwój, co pomaga klientowi
przedsięwziąć konkretne kroki w celu spełnienia swoich wizji, zawodowych
lub osobistych celów czy marzeń. W coachingu wykorzystywane są procesy,
w których klient bada i poznaje samego siebie. Procesy te mają go uświadomić
i nakierować na branie odpowiedzialności, co może być osiągnięte dzięki pośrednictwu większej struktury, dzięki wsparciu oraz dzięki aktywnie przekazywanym informacjom zwrotnym. Proces coachingu nie tylko pomaga klientowi
dokładnie definiować swoje cele, ale także cele te osiągać szybciej i efektywniej
niż w przypadku, gdyby trening ten nie był stosowany. To na kliencie, nie trenerze spoczywa jednak odpowiedzialność za ustalanie celów, szukanie dróg do ich
osiągnięcia oraz za wyniki23.
Trener nie jest ekspertem od klienta i jego specyficznych potrzeb, ale jest
profesjonalistą, jeśli chodzi o efektywną pracę z ludźmi. Asystuje on człowiekowi poddanemu treningowi w szukaniu własnych dróg, szanuje jego przeszłość
i jest partnerem podczas wyborów, jakich dokonuje się, aby dochodzenie do
celu było jak najefektywniejsze. Rezultaty są widoczne, bo ma miejsce współpraca na zasadzie synergii profesjonalizmu trenera i aktywności jego partnera24.
Sama metoda jest oparta na wielopoziomowym procesie treningu. Na
pierwszy plan wysuwa się jasne wytyczenie celu klienta oraz określanie dróg
prowadzących do jego osiągnięcia. W tym samym czasie dochodzi do rozwoju autorefleksji, wzrostu wiary w siebie, samoświadomości, poczucia godności.
Następnie poszerza się zdolność do podejmowania decyzji oraz do odczuwania
większego poczucia odpowiedzialności. Poprzez zmiany w myśleniu i przyjmo23
24

http://www.coachfederation.cz (18.01.2011).
http://www.cako.cz (18.01.2011).
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wanej postawie, a także poprzez poprawę stosunku do samego siebie rozszerzony zostaje wachlarz możliwości klienta.
Dzięki wzmacnianiu pozytywnej energii dochodzi do aktywizacji klienta,
do rozwoju jego kreatywności i intuicji. Poprawa pojedynczych wartości może
stać się nawet samym celem treningu. Coaching można uznać za uniwersalną
metodę osiągania wyznaczonych celów, pod warunkiem, że klient jest chętny
do tego, aby brać za siebie odpowiedzialność, czyli dokonywać samodzielnych
wyborów i podejmować samodzielne decyzje. Coaching usuwa obawy, strach
i stres. Rozwiązuje problem wypalenia się i pomaga w pracy nad organizacją
czasu i rozkładem sił25.
W ramach treningu klient informuje, czego oczekuje, objaśnia sobie metody
stosowane przez siebie w życiu, określa swoje postawy i podejście do różnych
spraw. Trening wspiera to, że ludzie są wyjątkowi. Punkt ciężkości w ocenianiu powoli przesuwa się ku wnętrzu jednostki. Samoocena staje się ważniejsza
niż ocena zewnętrznych autorytetów, a więc także kuratora. Relacje z trenerem
tworzą bezpieczne środowisko dla dalszego rozwoju człowieka. Klient na powrót staje się aktywnym twórcą swojego życia. Porzuca reakcyjny model życia,
w którym człowiek zrzeka się odpowiedzialności za to, co robi, stając się, można by powiedzieć, ofiarą zewnętrznych uwarunkowań. Klient zyskuje większe
poczucie władzy nad swoim życiem, lepszą umiejętność oceniania, więcej kompetencji i poczucie, że odpowiedzialność jest czymś uzasadnionym26.
Coaching rozwija potencjał klientów. Trener jako równowartościowy partner prowadzi, pomaga w znalezieniu motywacji oraz możliwości, których klient
nie dostrzega. Trener pośredniczy w lepszym zrozumieniu rzeczywistości,
a więc tego, co się faktycznie dzieje i odróżnieniu od naszych wewnętrznych
przedstawień obrazu świata, od tego, jak go sobie wyobrażamy.
Trener nie radzi, nie instruuje, nie demonstruje, nie zachęca, a nawet nie ocenia.
Na podstawie zebranych informacji kurator opracowuje plan probacyjny,
w którym zapisane są konkretne sposoby dalszej pracy z klientem w ramach
kontroli TZV. Jeżeli po omówieniu tego planu kurator poleci skazanemu wziąć
udział w programie socjalnych szkoleń i reedukacji lub w programie psychologicznego poradnictwa (wziąwszy pod uwagę decyzję sądu), musi zapewnić mu
też kontakt z osobami odpowiedzialnymi za prowadzenie tego typu programów.
Kurator omawia z klientem warunki przystąpienia do programu, a także ustala
okoliczności potencjalnego z niego wystąpienia. Pomaga klientowi w sprawach
związanych z motywacją.
Współpraca między PMS a policją opiera się na zasadach współpracy zapisanych w „Podręczniku metodyki” nr 1/2009, wydanym pod kierownictwem
Służby Porządkowej Policji Prezydium Policyjnego z dnia 22 grudnia 2009 roku.
25
26

http://en.wikipedia.org/wiki/Coaching (18.01.2011).
http://en.wikipedia.org/wiki/Coaching (18.01.2011).
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Po pojawieniu się w określonym wydziale policji skazany pozostaje tam
w czasie ustalonym przez plan probacyjny. Określony wydział policji ma za zadanie zewidencjonować godzinę przyjścia i opuszczenia budynku przez klienta.
Fakt, że skazany nie pojawił się w danym czasie na policji oznacza nierespektowanie planu probacyjnego. To zaś znaczy, że przez niewypełnienie obowiązku klient dopuszcza się przestępstwa niepodporządkowania się urzędowemu
wnioskowi sporządzonemu na podstawie § 337 ust. 1 pkt d) kodeksu karnego27.
W tym miejscu spotykamy jednak największą przeszkodę. Jest nią ograniczenie swobody osobistej skazanego. Nie jest możliwe, aby kurator nakazał skazanemu przebywać na komisariacie przez cały czas trwania sportowej imprezy.
Poglądy prawników na ten problem różnią się od siebie. Niektórzy twierdzą,
że w ramach nałożonego TZV można tego oczekiwać. Pewnym jest jednak,
że odbywanie kary TZV będzie wyglądać w ten sposób do pierwszej skargi ze
strony skazanego.
Rozwiązanie wydaje się jednak bardzo proste. Skazany będzie musiał na
przykład zgłaszać się na policji 10 minut przez rozpoczęciem meczu, następnie
10 minut przed końcem pierwszej połowy, 10 minut przed rozpoczęciem drugiej połowy i 10 minut przed końcem spotkania.
Kurator kończy pracę z danym przypadkiem, pisząc końcowy raport, w którym ocenia odbywanie kary przez klienta. Określa wiec, czy klient spełnił
wszystkie warunki, które nałożył na niego sąd i które znalazły się w probacyjnym planie obserwacji. Raport ten przekazywany jest sądowi, który na jego
podstawie decyduje, czy kara zakazu wstępu została wykonana, czy nie. Jeśli
biorąc pod uwagę kryterium spełnionych warunków, klient nie wykonuje kary,
popełnia tym samym przestępstwo niepodporządkowania się decyzji sądu, za
co grozi mu kara pozbawienia wolności do trzech lat.
Dla wzbogacenia opisu całej powyższej problematyki, czescy współautorzy
dodali dwa wybrane studia przypadków: jeden dotyczący nieletniego, a drugi
dorosłego skazanego.
Studium przypadku nr 1 – Jakub (lat 16)
Z Jakubem przeprowadzono kilka rozmów, konsultacje odbywały się zarówno w miejscu jego zamieszkania, jak i w ośrodku PMS. Jeśli chodzi o sytuację
rodzinną, zostało ustalone, że Jakub mieszka ze swoją matką i jej partnerem
w dwupokojowym mieszkaniu. Mieszka tam także młodsza siostra Jakuba, Eva
(lat 5). Z własnym ojcem Jakub spotyka się sporadycznie. Z partnerem matki
Petrem, z którym rodzina żyje już 12 lat, klient jest w przyjacielskich relacjach.
Petr poinformował, że mniej istotnymi sprawami dotyczącymi klienta zajmuje się
matka, do rozwiązywania poważnych problemów przyłącza się także on. Matka
Pokyn ředitele č. 1/2010, Metodický standard PMS v rámci výkonu trestu zákazu vstupu na
sportovní, kulturní a jiné společenské akce. [Instrukcja dyrektora nr 1/2010, Metodyczny standard
PMS przy odbywaniu kary zakazu wstępu na sportowe, kulturalne i inne masowe imprezy].
27
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jest w bardzo bliskiej relacji z synem. Nawet w obliczu problemów, nie zamknęła
się na niego i jest chętna do tego, aby być podporą i pomocą w rozwiązywaniu
problemów, do których należą ściganie przez prawo, nałożone kary itd.
Mieszkanie, w którym żyje rodzina jest małe, ale czyste. Rodzice starają się,
aby każdy członek rodziny miał tam swoje własne miejsce – tak więc wszystko
zorganizowali, by i klient miał mały (ok. 3,5x2m2; jedno małe okno), ale swój
pokój. Według słów matki klient nie przyłącza się do wykonywania prac domowych: nie sprząta, nie pomaga. Poświęca się zainteresowaniom realizowanym
poza domem, ma dziewczynę, w domu ogląda telewizję.
Klient jest uczniem ósmej klasy szkoły podstawowej. Ma problem z frekwencją, często opuszcza zajęcia lekcyjne, tj. nie chodzi do szkoły i ma nieusprawiedliwione godziny (ok. 60). Także jego postępy w nauce są niedostateczne. W zeszłym roku nie zaliczył kilku przedmiotów. Również, bieżącym roku szkolnym
jego postępy w nauce są niewystarczające, w poprzednim semestrze nie był klasyfikowany z kilku przedmiotów. Jego zachowanie zostało sklasyfikowane jako
„drugi stopień”. Po ukończeniu podstawowej edukacji klient chciałby dostać
się do szkoły zawodowej, na specjalność – hydraulika, już złożył tam podanie.
Do finansowej sytuacji klienta odniósł się partner jego matki, który wykazał
chęć zatrudnienia go w czasie wakacji, najdłużej na nieprzerwany okres dwóch
tygodni, jako brygadzisty. Partner matki ma własną działalność gospodarczą
i zajmuje się produkcją laminatu. Klient zgadza się na tę propozycję. Dostrzegł
możliwość zarobienia pieniędzy, którymi mógłby pokryć szkodę i dług zaciągnięty u matki.
Klient uczęszcza do szkoły podstawowej. Ze szkoły wraca najpóźniej
o 16.15. Nie uczestniczy w żadnych pozaszkolnych formach aktywności, ale
lubi piłkę nożną i taniec. Nie poświęca się aktywnie żadnej działalności, nie jest
członkiem żadnego koła zainteresowań. Chodzi do ośrodka opiekuńczo-wychowawczego. Jest także pod opieką Organizacji Socjalnej i Prawnej Ochrony
Dzieci (w dalszej części pojawiającej się jako skrót OSPOD). Relacje rodzinne
są właściwe, klient ma dobry kontakt z matką. Wydaje się, że stosunek matki do
syna jest poprawny, czasami nawet jest ona zbyt opiekuńcza. Matka ma tendencję do tego, by troszczyć się o syna, by chronić go przed samym sobą i przed następstwami jego zachowania. Swoje problemy klient rozwiązuje raczej z matką,
ale robiąc to, ma poczucie, że nawet ona go nie rozumie. Na początku kwietnia
znów nie poszedł do szkoły. Telefonicznie poinformował matkę, że już nie
wróci do domu. Sytuacja była rozwiązywana przy udziale policji, socjalnego kuratora z OSPOD oraz PMS. Po tym, jak wrócił do domu matka podejrzewała,
że był pod wpływem narkotyku – konkretnie marihuany.
Klient jest świadom, że postępuje i zachowuje się źle. W czasie, kiedy popełniał czyn, uważał swoje postępowanie (kradzież) za zabawę. Nie zdawał sobie
sprawy z tego, że działa niezgodnie z prawem i że będzie musiał odpowiedzieć
za wyrządzoną szkodę. Z upływem czasu uświadomił sobie, że nie zachował się
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poprawnie i że będzie musiał odpowiedzialnie podejść do konsekwencji swojego postępowania. Jest chętny do tego, aby podporządkować się obowiązkom,
które nałoży na niego sąd.
Jest gotów zapłacić za szkody powstałe w wyniku swojego zachowania.
Umówił się z partnerem matki, że będzie u niego brygadzistą. Stwierdził, że ta
możliwość pozwoli mu pokryć koszty wyrządzonej szkody. Oczywiście wszystko to jest w fazie rozważań i planów, przyszłość pokaże, w jaki sposób rozwinie
się sytuacja, a o tym, jak klient poradzi sobie ze zrekompensowaniem wyrządzonej szkody, będzie wiadomo dopiero po decyzji wydanej przez sąd.
Klient znajduje się w ewidencji PMS jako przykład pedagogicznej obserwacji, którą sąd nałożył na niego za kradzież. Z raportu kuratora wynika, że
poprawnie spełnia warunki określone przez ten nadzór. Stawia się na konsultacje w ośrodku. Poprawnie współpracuje w ramach wstępnego postępowania.
Także jego rodzina jest otwarta na komunikację i chętna do spotkań prowadzonych przez PMS. Jakub i jego rodzina chcą podporządkować się decyzji sądu,
respektować ją i starać się dobrze wypełniać jej warunki.
Na początku pracy z tym klientem rozważano możliwość doradzenia, aby
w przypadku podopiecznego została zastosowana kara aresztu domowego (dalej jako DV) na czas sześciu miesięcy. W ramach wstępnego wywiadu miała
także miejsce wizyta w jego miejscu zamieszkania. Rodzina klienta i sam klient
zostali zapoznani z warunkami DV i zgodzili się na nałożenie tej kary. Byli
gotowi współpracować i podporządkować się zasadom DV. Po zapoznaniu się
z warunkami bytowymi klienta, a także po analizie relacji w jego rodzinie, kuratorzy zastanawiali się, czy faktycznie kara aresztu domowego jest tą najodpowiedniejszą. Kara aresztu domowego została przez Jakuba odbyta w pełnym
zakresie.
Studium przypadku nr 2 – Jan (lat 29)
Z Janem przeprowadzonych zostało kilka rozmów. Były to konsultacje odbywające się zarówno w miejscu jego zamieszkania, jak i w ośrodku PMS. Jan
żyje w mieszkaniu o wymiarach ok. 36 m2. Kiedyś była to kawalerka, teraz, po
rekonstrukcji jest to lokal dwuizbowy. Przez większość tygodnia klient przebywa w tym mieszkaniu sam, dopiero w weekend pojawia się tam jego rodzina,
którą tworzą: partnerka Jitka, ich syn Tomáš (ur. w 2007 r.) i syn partnerki z poprzedniego związku, Josef (ur. w 2004 r.). Partnerka, która w tej chwili jest na
urlopie wychowawczym w ciągu tygodnia mieszka u swojej matki. Powiedziała,
że z klientem mieszkają osobno przede wszystkim dlatego, iż matka pomaga jej
finansowo oraz w opiece nad synami. Niemniej jednak klient i jego partnerka
zakładają, że w przyszłości mieszkać będą razem. Klient ma zasądzone alimenty na syna w wysokości 1500 koron.
Jan jest obecnie zatrudniony na stanowisku pracownika budowlanego. Na
czas pracy znaczący wpływ mają pora roku oraz pogoda, ale jej zakres czaso-
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wy to mniej więcej poniedziałek-piątek, w godzinach 7.00-15.30. Jan pracuje w swoim okręgu, nie wyjeżdża na dłuższe delegacje. Trudni się tylko pracą
wykonywaną u swojego pracodawcy, nie ma też innych obowiązków i zajęć.
W najbliższej przyszłości nie planuje zmian, które miałyby wpływ na ewentualną karę aresztu domowego.
Cały swój miesięczny przychód, czyli ok 12.000 koron Jan przekazał swojej
partnerce. Koszty jego mieszkania (usługi, koszty zużycia energii itd.) to ok.
3500 koron. Zaprzecza, że ma inne zobowiązania takie jak kredyt hipoteczny
czy konsumencki. W wyniku postępowania karnego klient stał się dłużnikiem
Sądu Okręgowego Cheb, któremu winny jest 57.003 koron (koszty obrony,
koszty postępowania karnego) oraz Służby Więziennej, której winny jest 9750
koron. Wciąż wzrasta jego dług za ubezpieczenie zdrowotne.
Klient będzie musiał ponosić kolejne wydatki, kiedy jego młodszy syn zacznie uczęszczać do szkoły (wrzesień 2010 r.). Finansowa sytuacja rodziny
poprawiłaby się, gdyby do pracy poszła partnerka klienta. Podczas rozmowy
z pracownikiem PMS partnerka klienta wypowiedziała się negatywnie na temat
nałożenia na klienta kary aresztu domowego. Głównym powodem jej negatywnego podejścia były koszty związane z ponoszeniem tej kary (50 koron na
dzień, czyli 1500 koron na miesiąc), gdyż stanowią one znaczną część rodzinnego budżetu. Klient zna koszty odbywania kary aresztu domowego i akceptuje je. Sąd preferuje ustalenie harmonogramu płatności. Opłaty miałyby być
uiszczane po każdym miesiącu, nie zaś całościowo, dopiero po zakończeniu
odbywania kary.
W dni pracownicze po przyjściu do domu Jan stara się kontaktować ze swoją
rodziną. Często spędza z nią popołudnia, najczęściej weekendy. Według słów
partnerki chłopcy zawsze bardzo cieszą się na nadejście weekendu. Często jeżdżą wtedy z klientem na basen, na plac zabaw itd. Partnerka klienta uznała
więc za negatywne ograniczenie wspólnych zajęć przez areszt domowy. Klient
poinformował, że akceptuje ograniczenia związane z ewentualnym nałożeniem
na niego kary aresztu domowego. Nie udziela się w żadnych kręgach związanych z kulturą, sportem, czy rozwijaniem hobby. Nie jest członkiem żadnego
koła zainteresowań, więc nie ma obowiązków, które związane byłyby z takim
członkostwem. Informuje też, że nie należy do żadnej wspólnoty wyznaniowej,
a więc nie uczestniczy w nabożeństwach.
W latach 1999 (niepełnoletność) – 2009 Jan uzyskał siedem wpisów w rejestrze karnym. Ostatnie przestępstwo, za które w 2009 roku był osądzony
(w momencie analizy przypadku był na w okresie próby), popełnił jednak
w 2006 roku. Klient i jego partnerka twierdzą, że do zmiany zachowania przyczyniły się przede wszystkim narodziny syna (2007). Potwierdziła to również
policja. Klient przyznaje, że przestępstw często dopuszczał się po nadmiernym
spożyciu alkoholu, szczególnie destylatów.
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Jan jest świadom tego, że jego postępowanie (spowodowanie uszczerbku
na zdrowiu) było niedopuszczalne i jest przygotowany na to, aby ponieść jego
konsekwencje w postaci alternatywnego rodzaju kary. Postępowanie klienta
nie przyniosło szkód materialnych. Klient poinformował, że osobą poszkodowaną w wyniku popełnionego przestępstwa jest jego kolega. Incydent nie
odznaczył się na ich relacji, wciąż regularnie się kontaktują. Klient wygląda na
zmotywowanego do odbycia alternatywnego rodzaju kary. Główną motywacją
jest groźba nałożenia na niego kary bezwarunkowego pozbawienia wolności.
Bardzo negatywnie odebrałby rozłąkę z rodziną. Oczywiście pogorszyłaby się
też jej sytuacja finansowa. Woli, aby nałożona na niego została kara aresztu
domowego niż roboty publiczne, gdyż obawia się, że przez charakter pracy musiałby karę tę odbywać tylko w weekendy. Zapytany o to, jaka długość trwania
kary byłaby akceptowalna, powiedział, że zgadza się na karę nałożoną na niego
w maksymalnym wymiarze. Swoją gotowość poparł obietnicą.
W ewidencji PMS klient zapisany był dwa razy. Chodziło o wykonywanie
robót publicznych. Nie współpracował on z innym ośrodkiem PMS. W roku
2004 odbywał karę robót publicznych w wymiarze 300 godzin. Nie wykonał
jej jednak w całości, a godziny, które zostały mu do przepracowania zostały
zamienione na 38 dni pozbawienia wolności. Kara odrabiania robót publicznych w wymiarze 350 godzin nałożona na niego w 2007 roku została odbyta.
W czasie obecnego postępowania, w ramach ustalania możliwości nałożenia
kary aresztu domowego klient wychodził naprzeciw kuratorom, na spotkania
stawiał się w terminach. Od początku akceptował możliwość nałożenia kary
aresztu domowego, nigdy w ciągu trwania współpracy nie zmienił poglądu na
ten temat.
Zważając na charakter, okoliczności i następstwa przestępstwa, a także na
postawę oskarżonego, służby probacji i mediacji doradziły, aby poddać go karze aresztu domowego, która trwałaby od dwóch do czterech miesięcy. Skazany miał obowiązek pozostawać w miejscu zamieszkania w godzinach 20.00
– 5.00 w każdy pracowniczy dzień. W dni wolne od pracy klient miał przebywać
w domu przez cały dzień. Ponieważ w przeszłości jego działalność przestępcza
często związana była z nadmiernym spożyciem alkoholu, w ramach kary nałożono na niego także trwający przez okres kary zakaz spożywania alkoholu oraz
zakaz odwiedzania restauracji. Zakazy te wprowadzono prewencyjnie, mając
na względzie ochronę społeczeństwa przed skutkami agresywnych zachowań.
Klient udowadniałby, że nie spożywa alkoholu, poddając się regularnym testom
na obecność alkoholu. Testy te przeprowadzane byłyby podczas wyrywkowych kontroli w miejscu zamieszkania lub podczas konsultacji prowadzonych
w ośrodku PMS.
Kara aresztu domowego połączona w wyżej opisanym ograniczeniem została nałożona. Jan nie odbył kary. Złamał warunki jej odbywania, przez co areszt
domowy zamieniony został na karę pozbawienia wolności.
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Zakończenie i wnioski
Artykuł ten przedstawia nowe trendy w alternatywnym sposobie karania
w Republice Czeskiej i zwraca uwagę na to, że problemem jest fakt, iż możliwości takich nie jest wiele. Stwierdzono, że ze wszystkimi klientami Służba Probacji i Mediacji pracuje, wykorzystując do tego standardy PMS. Ustalono też,
że dla wszystkich klientów przeprowadza się analizę ich potrzeb oraz zagrażających im niebezpieczeństw, a potem wszystko się opisuje. Diagnoza ta stwarza
możliwość pracy nad motywacją klienta. Niestety dotychczasowe opracowania,
badania na temat tego rodzaju niebezpieczeństw to narzędzia, które w niedostateczny sposób pozwalają ocenić u klienta te zagrożenia. Wiadomo, że PMS
we współpracy z Czeską Służbą Więzienną przygotowują narzędzie do analizy
grożących klientowi niebezpieczeństw (oceny ryzyka).
Dlatego też autorzy podjęli próbę sformułowania kilku wniosków.
▪▪ W niedługim czasie należałoby opracować oraz opublikować narzędzie
analizujące zagrożenia klienta. Narzędzie oceny ryzyka przyczyniłoby się
do zwiększenia skuteczności kar alternatywnych, jeżeli byłoby pomocą
w analizie zagrożeń wpływających negatywnie na proces motywowania
klienta. Oprócz tego przyczyniłoby się ono do obiektywizacji przyglądania się zarówno zagrożeniom wewnętrznym (przede wszystkim chodzi
tu o stopień wewnętrznej motywacji), jak i zewnętrznym (jakość zaplecza
socjalnego). Dzięki temu mogłoby dojść do celniejszego ukierunkowania
programów edukacyjnych.
Jeśli chodzi o kwestię edukacji, to stwierdzono, że pracownicy PMS wykorzystują metody pedagogiczne, w szczególności zaś metodę interwencji jaką jest
coaching. Przypuszczać można jednak, że metodę tę stosuje się raczej intuicyjnie. Jej używanie zależne jest od osobowości pracownika PMS, od jego empatii
i profesjonalizmu. Z tego stwierdzenia wynika kolejna opinia:
▪▪ Do szkoleń pracowników PMS należałoby włączyć również szkolenia,
które uczą pracy ze wspomnianą metodą, bo wydaje się, że jest to najlepsza metoda do wykorzystania podczas pracy z klientami PMS.
W ośrodkach Służby Probacji i Mediacji, w ramach pracy z klientem, jest
prowadzona działalność edukacyjna. Stwierdzono jednak, że brakuje programów edukacyjnych, które w pozytywny sposób mogą wpłynąć na całościowy
rozwój danego przypadku, a więc i odbycie alternatywnego rodzaju kary. Wynika stąd, że brakuje dziś opieki postpenitencjarnej oraz związanej z postępowaniem egzekucyjnym. Opieka ta miałaby zapewniać dostęp do odpowiednich
programów edukacyjnych. Stwierdzono, że tam, gdzie program wspierany był
poradnictwem psychologicznym, alternatywnego rodzaju kary przyniosły pozytywny skutek, klient wypełnił więc ich warunki. Można zatem sformułować
wniosek, że:
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▪▪ Ministerstwo Sprawiedliwości powinno zwrócić uwagę na istnienie edukacyjnych programów przeznaczonych do pracy ze sprawcami przestępstw,
które uczą obchodzenia się z agresją, panowania nad gniewem, radzenia
sobie ze stresem, motywacji itd.
Wszystko, co wybrzmiało wcześniej opiera się na jednym fundamencie jakim jest jednostka ludzka. Fundamentem jest więc pracownik PMS, sędzia, który decyduje o nałożeniu alternatywnego rodzaju kary ze wszystkimi obowiązkami i ograniczeniami, jest nim także, jeśli nie przede wszystkim, sam klient.
Dopóki sędziowie będą mieć do dyspozycji tylko istniejące alternatywy, dopóty
nałożeniem na klienta obowiązków w formie programu resocjalizacyjnego będzie zajmowała się PMS, która nie będzie mieć możliwości określenia programu
i instytucji realizującej ten program. Jeśli obecnie nie dojdzie do rozwoju w tej
dziedzinie, pozytywny wynik kończących się kar alternatywnych będzie zależał
raczej od przypadku.
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Akty prawne:
1/1993 Sb. Ústava
[1/1993 Dz.U. – Konstytucja];
2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
[2/1993 Dz.U. – Karta Praw i Swobód];
40/2009 Sb. Trestní zákon
[40/2009 Dz.U. – Kodeks karny];
141/1961 Sb. O trestním řízení soudním
[141/1961 Dz.U. – O karnym postępowaniu sądowym];
257/2000 Sb. O Probační a mediační službě
[257/2000 Dz.U. – O służbach probacyjnych i mediacyjnych];
218/2003 Sb. O odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve
věcech mládeže [218/2003 Dz.U. – O odpowiedzialności młodzieży za działania niezgodne z prawem oraz o sądownictwie ds. młodzieży];
209/1997 Sb. O poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti
[209/1997 Dz.U. – O udzielaniu wsparcia finansowego ofiarom przestępstw].

NOVÉ TRENDY V OBLASTI UPLATŇOVÁNÍ PRINCIPU
RESTORATIVNÍ JUSTICE V ČR

Abstract
Cílem práce je seznámit odbornou i laickou veřejnost s činností Probační a mediační
služby ČR (dále jen PMS ČR), a v bližším pohledu seznámit s novými činnostmi této
organizace, které vyplývají z nového trestního zákoníku. Cílem teoretické části práce je popsat
východiska a základy nových alternativních trestů jako nedílné součásti činnosti PMS ČR,
stručný nástin vývoje PMS v ČR a v EU. Teoretická část, která je koncipována jako úvod
do činností PMS ČR, je spíše určena laické veřejnosti. Pro odbornou veřejnost je v této části
práce uveden teoretický úvod do činností PMS ČR včetně legislativní opory těchto činností.
Naopak empirická část práce by spíše měla oslovit odbornou veřejnost a to proto, že se zabývá
konkrétní činností PMS ČR v zajímavém alternativním trestu, jakým je trest domácího
vězení a analýzou případových studií. Adresáty tedy mohou být pracovníci jak PMS ČR,
tak pracovníci v resortu justice, kteří zde mohou nalézat jistou základnu pro přehled
v problematice. Práce se snaží nalézt i přesahy směrem k možným vzdělávacím činnostem
pracovníků PMS ČR.
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NEW TRENDS IN THE USE OF RESTORATIVE
JUSTICE IN THE CZECH REPUBLIC

Abstract
The goal of this work was to inform the professional and general public about the activities
of the Czech National Probation and Mediation Services (hereinafter referred to as PMS
CR), and to introduce new activities of this authority applied in accordance with the new
Penal Code, in detail. The theoretical part is to describe the background and foundations
of new alternative sanctions and penalties as an integral part of the PMS CR activities,
including a brief outline of the development of PMS in the Czech Republic and the EU.
The theoretical part, which is written as an introduction the the activities of the PMS CR, is
rather intended for the general public understanding. In this part, professionals are provided
with theoretical description of the PMS CR activities, including the legislative support of the
listed activities. On the contrary, the empirical part of the study would rather attract attention
of professionals, for it provides the description of the particular legal procedures conducted
by the PMS CR in an nteresting alternative form of punishment which is the house arrest,
and it brings analysis of the case studies. Addressees could be staff of both the PMS CR
and other justice authorities who can find here some basis for a good overview of the issues.
The paper also strives to identify the overlaps that would lead to the PMS CR staff training.

Violetta Konarska-Wrzosek
POSTĘPOWANIE Z NIELETNIMI W POLSCE
– OCENA OBOWIĄZUJĄCYCH ROZWIĄZAŃ
MATERIALNOPRAWNYCH I KIERUNKI
EWENTUALNYCH ZMIAN
Dokonywanie jakichkolwiek zmian w systemie obowiązującego prawa musi
być celowe i racjonalne oraz przyczyniać się do jego doskonalenia. Celowość
zmian pojawia się przede wszystkim wtedy, gdy dotychczasowe rozwiązania nie
odpowiadają życiowym potrzebom lub gdy wypracowano nowe metody postępowania, które gwarantują osiąganie lepszych rezultatów niż dotychczas w rozwiązywaniu problemu społecznego, który jest przedmiotem danej regulacji.
Od 2003 r. z inicjatywy Ministerstwa Sprawiedliwości toczą się prace zmierzające do reformy postępowania z nieletnimi w Polsce. Nad zamierzoną reformą pracuje już czwarty zespół ekspertów1, przy czym ten ostatni – powołany
w końcu 2009 r. pod kierownictwem piszącej te słowa – pracuje nadal2, choć
przygotował już w formie projektu ustawy dwie wersje dość szerokich i gruntownych zmian w ustawodawstwie dotyczącym nieletnich.
Nie wchodząc w szczegóły proponowanej reformy w postępowaniu z nieletnimi, która została już dość szeroko omówiona w czasopismach prawniczych
i publikacjach książkowych3 oraz w uzasadnieniu projektu ustawy o zmianie
ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich i ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych dołączonym do projektów tej ustawy, należy odpowiedzieć
na zasadnicze pytanie czy istnieje potrzeba zmiany modelu systemu postępowania z nieletnimi w Polsce i jaki miałby być ewentualny kierunek tych zmian?
Na temat efektów pracy pierwszych trzech Zespołów szeroko pisze M. Korcyl-Wolska, Postępowanie
w sprawach nieletnich, Warszawa 2008, s. 233-275.
2
Zespół powołany zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 października 2009 r. do
przeprowadzenia analizy dotychczasowych oraz wypracowania nowych modelowych rozwiązań
prawnych w zakresie problematyki nieletnich w składzie: przewodnicząca – prof. UMK dr
hab. V. Konarska-Wrzosek, zastępca przewodniczącego – prof. dr hab. M. Konopczyński oraz
członkowie: prof. dr hab. D. Wójcik, dr B. Czarnecka-Dzialuk, SSA dr P. Górecki, SSO D. Trautman,
SSO P. Jagosz, SSR S. Pałka, SSO R. Zegadło oraz sekretarz zespołu SSO dr G. Artymiak.
3
Zob. np. V. Konarska-Wrzosek, Projektowane zmiany w zakresie postępowania z nieletnimi w Polsce,
„Państwo i Prawo” 2011, nr 4, s. 18-34 oraz tejże, Propozycje nowych modelowych rozwiązań prawnych
w zakresie postępowania z nieletnimi w Polsce, [w:] B. Kowalska-Ehrlich, P. Kobes (red.), Filozofia postępowania
z nieletnimi – wczoraj, dziś i jutro, Legnica 2013 (w druku).
1
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Analiza dotychczasowych oraz wypracowanie nowych modelowych rozwiązań
prawnych w zakresie problematyki nieletnich – to zadanie, które zostało powierzone do wykonania przez Ministra Sprawiedliwości ostatniemu, czwartemu
Zespołowi.
Przegląd ustawodawstw dotyczących problematyki nieletnich różnych
państw europejskich i pozaeuropejskich pokazuje, że w zakresie podejścia do
problematyki nieletnich we wszystkich systemach prawnych reguluje się i obejmuje określonym oddziaływaniem zarówno dzieci i młodzież, które wchodzą
w konflikt z prawem karnym, jak i te, które wykazują inne przejawy demoralizacji, przez co ich prawidłowy rozwój moralny i społeczny jest zagrożony. W poszczególnych państwach jest to różnie rozwiązane. Jedne państwa mają osobne
regulacje dotyczące nieletnich naruszających normy prawnokarne oraz osobne dotyczące nieletnich wykazujących inne przejawy demoralizacji (są to tzw.
systemy dwutorowe), inne państwa regulują problematykę nieletnich dopuszczających się czynów zabronionych pod groźbą kary lub wykazujących inne
przejawy demoralizacji w jednym, wspólnym akcie prawnym (są to tzw. systemy
jednotorowe)4. Trzeba również zaznaczyć, że w niektórych (nielicznych) systemach prawnych zakres czynów karygodnych w przypadku osób nieletnich jest
szerszy, niż to ma miejsce w przypadku osób dorosłych, gdyż obejmuje zachowania niestosowne dla młodego wieku, które w wykonaniu osób dorosłych nie
stanowią czynów zabronionych i nie pociągają za sobą ujemnych konsekwencji prawnych5. Niezależnie jednak od tego czy to jest system jednotorowy czy
dwutorowy postępowania z nieletnimi – to na szczególne podkreślenie zasługuje dość jednorodny sposób podejścia do tych dwóch grup nieletnich. To co
jest dla tego podejścia szczególnie charakterystyczne to wzgląd na wychowanie
nieletnich i przeciwdziałanie ich dalszej demoralizacji przestępczej lub innego
typu – z uwzględnieniem w pierwszej kolejności dobra samego nieletniego oraz
unikanie stygmatyzacji młodego człowieka, a także podejmowanie działań na
rzecz jego jak najszybszej i najpełniejszej reintegracji z normalnie funkcjonującym społeczeństwem.
Nasza ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich z dnia 26 października 1982 r. (Dz.U. z 2010 r., Nr 33, poz. 178), która przedmiotem regulacji
obejmuje zarówno dzieci i młodzież dopuszczającą się czynów karalnych, jak
i wykazującą inne przejawy demoralizacji, wpisuje się w ten ogólnoświatowy
nurt postępowania z nieletnimi, przy czym czyni to w dużej mierze w sposób
jednolity, aczkolwiek nie do końca, gdyż orzekanie najsurowszego w systemie
Zob. szerzej na ten temat B. Stańdo-Kawecka, Prawo karne nieletnich od opieki do odpowiedzialności,
Warszawa 2007, s. 30-32 oraz V. Konarska-Wrzosek, Problem potrzeby i celowości zmiany zasad
odpowiedzialności i postępowania z nieletnimi, Archiwum Kryminologii, Tom XXIX-XXX Jubileuszowy
dedykowany Paniom Profesor Helenie Kołakowskiej-Przełomiec, Z. Ostrihanskiej, Dobrochnie
Wójcik, Warszawa 2009, s. 350-352.
5
Na temat przestępstw łączących się ściśle ze statusem nieletniego zob. B. Stańdo-Kawecka, Prawo
karne nieletnich, s. 124-125.
4
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środka w postaci umieszczenia nieletniego w zakładzie poprawczym zastrzega
wyłącznie dla sprawców czynów o randze przestępstw (art. 10 u.p.n.), a ponadto przewiduje możliwość orzekania kar kryminalnych wobec nieletnich, ale
tylko tych którzy są zdemoralizowani przestępczo (art. 13 i 94 u.p.n. oraz art.
10 § 2 k.k.). Okazuje się zatem, że nasz system postępowania z nieletnimi jest
jednotorowy tylko do pewnego stopnia, gdyż przewiduje możliwość zróżnicowanego podejścia nie tylko ze względu na stopień demoralizacji konkretnego
nieletniego, ale także w zależności od tego w jaki sposób uzewnętrznia się jego
demoralizacja – czy przejawia się w naruszaniu norm prawa karnego, czy w innym nagannym sposobie postępowania.
To co różni nasz system postępowania z nieletnimi w stosunku do innych
współczesnych systemów to możliwość orzeczenia – w oparciu o przepis art.
10 § 2 i § 3 k.k. – wobec nieletniego sprawcy poważnego czynu przestępnego
(który w chwili czynu miał ukończone zaledwie 15 lat) drakońskiej kary 25 lat
pozbawienia wolności. Możliwość wymiaru tak surowej kary pozbawienia wolności wobec sprawców nieletnich wyróżnia niekorzystnie nasz system prawa
spośród systemów prawa innych państw świata i powinna być wyeliminowana.
Drugim rozwiązaniem ustawowym, które powinno być jak najszybciej wyeliminowane, gdyż zaburza spójność polskiego prawa i pozostaje w sprzeczności
z uregulowaniami prawnomiędzynarodowymi, do których przestrzegania jesteśmy zobowiązani, jest górna granica wiekowa nieletniości. Już niemal we wszystkich krajach obowiązuje jednolity wiek nieletniości i małoletniości, którego górna granica jest taka sama i wynosi lat 186. Nieletniość i małoletniość łączy się
z wiekiem dziecięco-młodzieżowym, który charakteryzuje się tym, że jednostka
jest niedojrzała i różnicowanie statusów prawnych w zależności od gałęzi prawa
jest niezrozumiałe. Uniemożliwia to racjonalne i konsekwentne oddziaływanie
na dzieci i młodzież, którą w obszarze prawa karnego traktuje się jak dorosłą
i odpowiedzialną od lat 17 (a wyjątkowo od lat 15), a w innych obszarach życia
społecznego i prawa jak niedorosłą, nie posiadającą pełni praw i zobowiązaną
do podporządkowania się rodzicom, opiekunom, nauczycielom i innym podmiotom, które mogą za nich decydować i ingerować w ich życie przynajmniej
do chwili ukończenia lat 18. Ta niejednolitość statusów osób siedemnastoletnich
zaznacza się również w art. 1 § 1 u.p.n., który wskazuje na możliwość stosowania
przepisów ustawy w zakresie zapobiegania i zwalczania demoralizacji o rok dłuGórna granica nieletniości określona na poziomie lat 18 obowiązuje m.in. w Anglii i Walii, w Austrii, na
Białorusi, w Czechach, we Francji, w Hiszpanii, w Holandii, w Kanadzie, w Niemczech, w Szwajcarii,
na Węgrzech i we Włoszech. Zob. W. Chomicz, K. Chomicz, Stan i tendencja przestępczości nieletnich
w Republice Białoruś w latach 2000-2007, s. 206, J. Jelinek, Ustawa o sądownictwie w sprawach nieletnich – regulacja
prawna w republice Czeskiej, s. 214, B. Kunicka-Michalska, Odpowiedzialność karna nieletnich w Hiszpanii,
s. 225-226, H.J. Albrecht, Ewolucja prawa karnego nieletnich w Niemczech, s. 187-189, [w:] T. Bojarski i inni
(red.), Problemy reformy postępowania w sprawach nieletnich, Lublin 2008 oraz A. Grześkowiak, Tendencje
rozwojowe włoskiego prawa nieletnich, [w:] Archiwum Kryminologii, Tom XXIX-XXX Jubileuszowy, s. 314,
B. Stańdo-Kawecka, Prawo karne nieletnich, s. 160, 202, 209, 228, 252; D. Cipriani, Children’s rights and the
minimum age of criminal responsibility. A global perspective, England 2009, s. 197.
6
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żej, tj. do ukończenia lat 18. Co więcej, różnicowanie górnych granic nieletniości
w zależności od tego czy podstawą wszczęcia postępowania na podstawie u.p.n.
ma być popełnienie czynu karalnego lub wykazywanie przejawów demoralizacji jest sprzężone ze zróżnicowanym dolnym progiem nieletniości, który przy
wszczynaniu postępowania z powodu czynu karalnego wymaga ukończenia lat
13, a w przypadku przeciwdziałania demoralizacji w ogóle nie jest zakreślony, co
oznacza, że może dotyczyć nawet bardzo małych dzieci. Ten stosunkowo wąsko
zakreślony przedział wieku nieletniości dla wszczynania działań wynikających
z ustawy w związku z dopuszczeniem się czynu karalnego (wiek sprawcy nieletniego w czasie czynu musi mieścić się między 13 a 17 rokiem życia) sprawia,
że dla przypadków popełnienia czynu zabronionego przed ukończeniem 13 lat,
działania podejmowane w trybie u.p.n. mogą być podejmowane tylko w oparciu
o podstawę w postaci wykazywania przejawów demoralizacji. To rozwiązanie
nie jest właściwe, gdyż nie odzwierciedla prawdziwego powodu wszczęcia postępowania w sprawie nieletniego, a co więcej może wprowadzać w błąd i skutkować naznaczeniem danego nieletniego jako jednostki zdemoralizowanej, choć
z badań kryminologicznych nad przestępczością nieletnich niezbicie wynika, że
popełnienie czynu zabronionego pod groźbą kary wcale nie musi oznaczać zdemoralizowania jego sprawcy. Jest to kolejny powód, dla którego niezbędne jest
ujednolicenie przedziału wieku, do którego przypisany będzie status nieletniego
i możliwość ingerencji w życie młodego człowieka w oparciu o przepisy ustawy
o postępowaniu w sprawach nieletnich, tak aby wiek nie stanowił przeszkody
do prawidłowego określania podstawy wszczęcia postępowania w przypadku danego nieletniego, która powinna odzwierciedlać rzeczywisty powód jego
wszczęcia. Przy aktualnych rozwiązaniach prawnych nawet prowadzenie czytelnych statystyk w zakresie konkretnych powodów kierowania spraw nieletnich
w wieku poniżej lat 13 do sądów rodzinnych i orzekania w tych sprawach staje
się niemożliwe. To wszystko przemawia za koniecznością wyraźnego rozgraniczenia podstaw wszczynania postępowania w trybie u.p.n., o jakich mowa w art.
2 ustawy, na: 1. dopuszczenie się przez nieletniego czynu karalnego (rozumianego w sensie szerokim jako czynu zabronionego pod groźbą kary) lub 2. wykazywanie innych przejawów demoralizacji (czyli takich, które nie polegają na
popełnianiu czynów karalnych).
Kolejna potrzeba zmian postanowień ustawy o postępowaniu w sprawach
nieletnich dotyczy jednego z centralnych pojęć tej ustawy w postaci swoiście
określonego czynu karalnego. Według definicji zakresowej zawartej w art. 1 § 2
pkt 2 u.p.n. czynem karalnym są: wszystkie przestępstwa powszechne, wszystkie przestępstwa skarbowe i wymienione enumeratywnie wykroczenia powszechne, określone w 12 przepisach części szczególnej Kodeksu wykroczeń.
W świetle u.p.n. czynami karalnymi nie są wykroczenia skarbowe ani pozostałe
(tj. inne niż wyraźnie wyszczególnione) wykroczenia powszechne. Wyłączenie
to nie jest merytorycznie uzasadnione, gdyż większość typów wykroczeń skar-
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bowych polega na takim samym zachowaniu nagannym jakie cechuje przestępstwo skarbowe należące do tego samego typu, a różnica między nimi polega
wyłącznie na wysokości uszczuplenia lub narażenia na uszczuplenie należności publicznoprawnej albo na wartości przedmiotu czynu zabronionego (czyli
ma charakter ilościowy, który decyduje o zmianie rangi popełnionego czynu).
W przypadku wykroczeń powszechnych wyłączonych z zakresu pojęcia czynu karalnego również można znaleźć dużą liczbę takich, których popełnienie
może rodzić obawę co do dalszego, prawidłowego rozwoju danego nieletniego i sygnalizować potrzebę ingerencji w jego wychowanie. Tytułem przykładu
można wskazać wykroczenie z art. 66 k.w. (wywoływanie fałszywego alarmu),
z art. 67 k.w. (uszkadzanie ogłoszeń, afiszy, plakatów), z art. 107 k.w. (złośliwe
niepokojenie), grupę wykroczeń z ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia
1997 r., (Dz.U. z 2003 r., Nr 106, poz. 1002) polegających np. na organizowaniu
walk psów lub kogutów, prowadzeniu tresury zwierząt wyłącznie w celu zwiększenia ich agresywności (art. 16 i art. 17 ust. 3 w zw. z art. 37 ust. 1 ustawy) oraz
niektóre wykroczenia z ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20
marca 2009 r., Dz.U. Nr 62, poz. 504, jak np. z art. 56 ustawy (wnoszenie lub
posiadanie na imprezie masowej napojów alkoholowych). W aktualnym stanie
prawnym popełnianie jakichkolwiek wykroczeń przez osobę nieletnią poza 12
wymienionymi w u.p.n. nie może stanowić podstawy do wszczęcia postępowania z powodu popełnienia czynu karalnego (gdyż w świetle u.p.n. czynami
karalnymi nie są). Popełnianie przez nieletnich czynów, którym nadano rangę
wykroczeń spoza listy 12 – może ewentualnie być zakwalifikowane jako wykazywanie przejawów demoralizacji i z tego powodu uzasadniać wszczęcie postępowania w trybie u.p.n. Jest to rozwiązanie, które zafałszowuje rzeczywiste
powody ingerencji i niepotrzebnie krzyżuje formalnie zróżnicowane podstawy
podejmowania działań na podstawie u.p.n. Dlatego uzasadnione jest zastąpienie w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich specyficznie, aktualnie
zakreślonego pojęcia czynu karalnego pojęciem czynu zabronionego pod groźbą kary obejmującego wszystkie przestępstwa i wykroczenia powszechne oraz
wszystkie przestępstwa i wykroczenia skarbowe spenalizowane w polskim porządku prawnym.
Bardzo potrzebne jest także ustawowe zdefiniowanie pojęcia demoralizacji
o podstawowym znaczeniu dla całej regulacji dotyczącej osób nieletnich. Od
właściwego rozumienia tego pojęcia zależy bowiem prawidłowe stosowanie
ustawy dotyczącej nieletnich i przewidzianych w niej środków oraz podejmowanie trafnych decyzji procesowych w myśl zasady czujnej nieingerencji, aby nie
stygmatyzować małoletnich etykietą nieletniego zdemoralizowanego lub nieletniego przestępcy wtedy, gdy nie ma ku temu merytorycznych podstaw. W przygotowanych przez Zespół projektach pod pojęciem demoralizacji rozumie się
psychospołeczny proces cechujący się niekorzystnymi zmianami osobowości i zachowań nieletniego o charakterze nasilonym i względnie trwałym, który przejawia się w nieprzestrzeganiu
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norm i zasad postępowania obowiązujących powszechnie dzieci i młodzież. Wprowadzenie
definicji ustawowej uniemożliwi niekiedy dość dowolne rozumienie uregulowań
ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, która co prawda wskazuje w art. 2
u.p.n., iż przewidziane w ustawie działania podejmuje się w wypadkach, gdy
nieletni wykazuje przejawy demoralizacji lub dopuści się czynu karalnego, ale
w dalszych przepisach (zob. art. 21, 33 i 3 u.p.n., a także cele nakreślone w preambule do ustawy) jednoznacznie wskazuje, że potwierdzenie tych faktów nie
jest wystarczające do wszczęcia postępowania lub jego kontynuowania, a tym
bardziej do orzekania przewidzianych w ustawie środków, jeżeli ich stosowanie nie jest potrzebne. W postępowaniu z nieletnimi dla stosowania środków
wychowawczych, wychowawczo-leczniczych, środków poprawczych, a także
wyjątkowo kar kryminalnych decydujące znaczenie ma celowość ich zastosowania, dyktowana przede wszystkim potrzebą osiągnięcia korzystnych zmian
w osobowości i zachowaniu się danego nieletniego (potrzebą jego resocjalizacji) – art. 3 i 5 u.p.n. Przy czym dyrektywą kierunkową w każdej sprawie
nieletniego jest przede wszystkim jego dobro. W świetle powyższego, wszczęcie
i prowadzenie postępowania w oparciu o u.p.n. oraz stosowanie i dobór przewidzianych w niej środków powinno zależeć od oceny osobowości nieletniego,
jego zachowania, przyczyn i stopnia demoralizacji oraz warunków wychowania
nieletniego. Jeżeli osobowość nieletniego jest prawidłowo ukształtowana i nie
stwierdza się demoralizacji nieletniego to nic nie uzasadnia ingerencji w wychowanie nieletniego w postaci stosowania środków przewidzianych dla nieletnich,
pomimo stwierdzenia faktu naruszenia prawa lub okoliczności wymienianej
w u.p.n. jako przejaw demoralizacji7. Wykazywanie takich lub innych przejawów demoralizacji nie jest równoznaczne z demoralizacją młodego człowieka,
podobnie jak popełnienie czynu karalnego nie musi łączyć się z demoralizacją
nieletniego8. Dlatego w sprawach nieletnich tak duże znaczenie ma trafna selekcja spraw nieletnich i wszczynanie oraz kierowanie do dalszego postępowania
tylko tych przypadków, które wskazują na potrzebę ingerencji w proces wychowania przy pomocy środków jakimi dysponuje sąd rodzinny właściwy do orzekania w sprawach nieletnich. Przez pierwsze kilkanaście lat orzekania w oparciu
o u.p.n. (a wcześniej w oparciu o przepisy k.k. z 1932 r. i k.p.k. z 1928 r. dotyczące
nieletnich9) sądy rodzinne (sądy dla nieletnich) w dużej części spraw odmawiały wszczęcia postępowania lub je umarzały (w ok. 40% spraw10), nie widząc
V. Konarska-Wrzosek, Ochrona nieletnich przed demoralizacją i przestępczością w ujęciu ustawy o postępowaniu
w sprawach nieletnich, „Państwo i Prawo” 1999, nr 5, s. 53 wraz z powołaną literaturą.
8
A. Krukowski, Uwagi wprowadzające, [w:] K. Grześkowiak, A. Krukowski, W. Patulski, E. Warzocha,
Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich. Komentarz, Warszawa 1984, s. 18 oraz A. Grześkowiak,
Postępowanie w sprawach nieletnich (Polskie prawo nieletnich), Toruń 1986, s. 51 i 59.
9
Zob. A. Strzembosz, System sądowych środków ochrony dzieci i młodzieży przed niedostosowaniem społecznym,
Lublin 1985, s. 49 oraz Z. Sienkiewicz, System sądowych środków wobec nieletnich w prawie polskim, Wrocław
1989, s. 237-239
10
H. Kołakowska-Przełomiec, D. Wójcik, Selekcja nieletnich przestępców w sądach rodzinnych, WrocławWarszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1990, s. 57-65 oraz W. Klaus, I. Rzeplińska, D. Woźniakowska,
7
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potrzeby ingerencji w proces wychowania danego nieletniego przy pomocy
środków przewidzianych dla nieletnich. Do postępowania rozpoznawczego
kierowano ok. 37%-41% spraw dotyczących popełnienia czynu karalnego i ok.
40%-50% spraw związanych z wykazywaniem przejawów demoralizacji11. Od
roku 2000 tendencja w orzekaniu w sprawach nieletnich zaczęła się dość poważnie zmieniać. Odmów wszczęcia postępowania lub umorzenia postępowań
wszczętych i załatwiania spraw nieletnich w inny sposób niepolegający na merytorycznym ich rozpoznaniu w trybie u.p.n. oraz skierowań do dalszego postępowania czy to z powodu popełnienia czynu karalnego lub wykazywania przejawów demoralizacji jest mniej więcej tyle samo – po ok. 50%. W roku 2010 ok.
47% wszystkich spraw nieletnich zostało skierowanych na posiedzenie lub rozprawę do rozpoznania, przy czym w sprawach związanych z czynem karalnym
było to 46,14% ogółu tego typu spraw, a w sprawach prowadzonych w związku
z demoralizacją było to 48,49% ogółu tego typu spraw. Przewidziane w u.p.n.
środki orzeczono w 47% spraw prowadzonych w związku z demoralizacją, czyli
prawie we wszystkich sprawach skierowanych do dalszego postępowania oraz
w 40% spraw prowadzonych w związku z popełnieniem czynu karalnego12.
Przy czym z badań aktowych spraw nieletnich prowadzonych przez Zakład
Kryminologii PAN wynika, że coraz częściej sądy rodzinne kierują do postępowania rozpoznawczego i orzekają środki przewidziane w u.p.n. wobec nieletnich, którzy po raz pierwszy weszli w konflikt z prawem i popełnili jeden czyn
karalny13. Te wyniki badań mogą prowadzić do dwóch wniosków. Albo mamy
do czynienia z coraz szerszą rzeszą nieletnich zdemoralizowanych w czasie, gdy
po raz pierwszy łamią prawo, co oznaczałoby, że demoralizacja uogólniona wyprzedza czasowo demoralizację przestępczą. Wniosek drugi nasuwa się taki, że
sądy rodzinne orzekające w sprawach nieletnich coraz częściej stosują środki
przewidziane w u.p.n. z powodu popełnienia czynu karalnego, pomimo że nie
łączy się to z ich demoralizacją. Jeśli tak jest, to oznacza że niektóre sądy rodzinne stosują środki wychowawcze lub poprawcze jako środki reakcji na czyn
zabroniony pod groźbą kary (a więc jako swoiste środki karania nieletnich),
D. Wójcik, Reakcja formalna na czyny zabronione nieletnich, [w:] J. Jakubowska-Hara, C. Nowak, J. Skupiński
(red.), Reforma prawa karnego, propozycje i komentarze. Księga pamiątkowa Profesor Barbary KunickiejMichalskiej, Warszawa 2008, s. 525.
11
Na posiedzenie lub rozprawę skierowano sprawy nieletnich wszczęte z powodu popełnienie
czynu karalnego: w 1984 r. – 41,17% ogółu tego typu spraw, w 1990 r. – 37,25%, w 1993 r. –
38,28%, w 1995 r. – 41,15%, w 1996 r. – 39,82%, w 1997 r. – 40,42%, w. 1999 r. – 41,77%, w 2000 r.
– 43,40%, w 2005 r. – 46,89%, w. 2009 r. – 46,80%, w 2010 r. – 46, 14%, a z powodu demoralizacji:
w 1984 r. – 47,58%, w 1990 r. – 40,96%, w 1995 r. – 44,13%, w 1996 r. – 45,20%, w 1997 r.
– 46,97%, w 2000 r. – 48,45%, w 2005 r. – 50,83%, w. 2009 r. – 49,09%, w. 2010 r. – 48,49%.
Obliczenia własne na podst. danych z Roczników Statystycznych Rzeczypospolitej Polskiej: 1986
– s. 514, 1993 – s. 90, 1998 – s. 71, 2001 – s. 79, 2011 – s. 161.
12
Obliczenia własne na podst. danych z Rocznika Statystycznego Rzeczypospolitej Polskiej, Rok
LXXI, Warszawa 2011, s. 161.
13
I. Rzeplińska, Współczesny nieletni sprawca czynu karalnego – doniesienie z badań kryminologicznych,
[w:] T. Dukiet-Nagórska, Zagadnienia współczesnej polityki kryminalnej, Bielsko-Biała 2006, s. 356-358.
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a nie jako środki wychowania mające na celu osiągnięcie korzystnych zmian
w osobowości i zachowaniu się nieletniego ukierunkowane na przeciwdziałanie
demoralizacji i przestępczości nieletnich i stworzenie warunków powrotu do
normalnego życia nieletnim, po tym jak popadli w konflikt z prawem bądź z zasadami współżycia społecznego. Traktowanie regulacji przewidzianej w u.p.n.
jako podstawy prawnej do pociągania nieletnich do odpowiedzialności za czyny naganne jest sprzeczne z jej założeniami i z zasadą generalnej niezdolności nieletnich do zawinienia i ponoszenia odpowiedzialności prawnej za swoje
naganne zachowania. Polskie ustawodawstwo dotyczące nieletnich – podobnie jak regulacje wielu innych państw – jest ukierunkowane na wychowywanie
nieletnich, w tym na uczenie ich odpowiedzialności za własne zachowania, ale
nie na ponoszenie odpowiedzialności za czyny zabronione w świetle obowiązującego prawa. Jest to zasadnicza różnica w podejściu do problematyki nieletnich
i w postępowaniu z nieletnimi, która leży u podstaw współczesnych, odrębnych
regulacji dotyczących nieletnich, w tym naszej u.p.n. z 1982 r. w stosunku do
regulacji dotyczących dorosłych sprawców czynów zabronionych.
W tym miejscu można i należałoby postawić pytanie, czy byłaby może wskazana zmiana podejścia do nieletnich naruszających normy prawnokarne i przejście z systemu prawa opartego na modelu wychowania na system prawa oparty
na modelu ponoszenia odpowiedzialności za przestępne zachowania nieletnich.
Otóż, trzeba mieć świadomość, że system postępowania z nieletnimi ukierunkowany na pociąganie dzieci i młodzieży do odpowiedzialności za czyny sprzeczne z prawem to system, który obliguje do sankcjonowania każdego przypadku
naruszenia prawa, a to z kolei pociąga za sobą nieuchronnie stygmatyzowanie
szerokich rzesz nieletnich i poważne perturbowanie ich dotychczasowego życia,
co może (i nierzadko powoduje) wyrzucanie ich na margines życia społecznego.
Takie systemy postępowania z nieletnimi są bardzo niekorzystne zarówno dla
samych nieletnich, jak i dla społeczeństwa. Trzeba bowiem mieć na uwadze, że
naganne zachowania nieletnich są wpisane w rozwój jednostki, które przemijają
wraz z dochodzeniem do dorosłości, a po drugie nie zawsze można za nie winić
wyłącznie młodego człowieka. Również przypisanie winy uzasadniające pociąganie do jakiejkolwiek odpowiedzialności z racji niedojrzałego wieku jest wielce
problematyczne14. Uprawnione jest zatem twierdzenie, że systemy prawne postępowania z nieletnimi odpowiadające modelowi ponoszenia odpowiedzialności
za naganne czyny są nieuzasadnione i nieracjonalne, a nawet wręcz szkodliwe ze
społecznego punktu widzenia. Dlatego systemy prawne postępowania z nieletnimi przewidziane dla ogółu dzieci i młodzieży, które weszły w konflikt z prawem powinny bazować na dużej dyskrecjonalnej władzy organów powołanych
do zajmowania się sprawami takich nieletnich i na wnikliwej selekcji spraw, pod
kątem potrzeby ingerencji w życie danego nieletniego lub braku takiej potrzeby.
T. Kaczmarek, Psychologiczne i ustawowe kryteria odróżniania nieletnich od dorosłych w polskim prawie karnym,
NP. 1990, nr 1-3, s. 311-316.
14
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Przy czym, gdy mowa o potrzebie ingerencji, to w grę wchodzi ingerencja, która
będzie zgodna z dobrem nieletniego, czyli ukierunkowana na jego odpowiednie
wychowanie i prawidłowy rozwój korzystny z punktu widzenia danej jednostki
i społeczeństwa. Ingerencja ta powinna przede wszystkim zmierzać do eliminacji
różnego typu deficytów zaznaczających się u danej jednostki, do prawidłowego
ukształtowania jej osobowości, do zmiany dotychczasowego systemu wartości
na powszechnie akceptowany, do wskazania celów życiowych godnych realizacji
i dania podstaw do przekonania, że przy odpowiednich staraniach ze strony nieletniego zmiana jego pozycji i położenia jest możliwa do osiągnięcia. Tylko w ten
sposób można uchronić samych nieletnich i społeczeństwo od marginalizacji tej
części dzieci i młodzieży, która weszła w konflikt z prawem i od zasilenia przez
nich rzeszy powrotnych przestępców.
Systemy prawne postępowania z nieletnimi, o których się pisze, że są systemami ponoszenia odpowiedzialności przez nieletnich i to niekiedy określane
jako systemy karania nieletnich są takimi systemami tylko de nomine, gdyż de facto
przewidują – tak jak w Polsce – dużą dyskrecjonalną władzę organów powołanych do rozpoznawania spraw nieletnich (policji, prokuratora, sędziego lub
innych kompetentnych organów) i są ukierunkowane na pomoc nieletniemu
i na jego wychowanie (w tym na różne formy wychowawczego uczenia odpowiedzialności), a nie ponoszenia odpowiedzialności w sensie prawnokarnym.
Wobec nieletnich stosuje się m.in. zobowiązania do przeproszenia pokrzywdzonego , do naprawienia wyrządzonej szkody, do wykonania prac na rzecz pokrzywdzonego lub społeczności lokalnej, do uczęszczania na różnego typu zajęcia i treningi edukacyjno-korekcyjne, a nie środki o charakterze represyjnym15.
We współczesnym świecie ponoszenie odpowiedzialności typu karnego
przez nieletnich jest wyjątkiem, stosowanym jako odstępstwo od reguły stosowania środków edukacyjno-wychowawczych, mających na celu jak najszybsze
wdrożenie nieletniego do prawidłowego i normalnego życia w społeczeństwie.
Karanie nieletnich jest zastrzeżone dla przypadków dopuszczenia się wyjątkowo ciężkiego lub ciężkiego przestępstwa i to na ogół przez nieletnich, co
do których wcześniej bezskutecznie stosowano środki typowe dla nieletnich.
Jednak w takich przypadkach wymiar kary dla nieletnich jest – co do zasady –
limitowany i zdecydowanie niższy, niż ten który jest możliwy do zastosowania
w stosunku do dorosłych sprawców analogicznych przestępstw16.
Zob. B. Stańdo-Kawecka, Prawo karne nieletnich wraz z oceną słusznie podważającą trafność
tego tytułu w stosunku do charakteryzowanych przez Autorkę systemów prawnych postępowania
z nieletnimi poszczególnych państw wyrażoną przez A. Grześkowiak, Koncepcje prawa nieletnich, [w:]
T. Bojarski i inni (red.), Problemy reformy postępowania w sprawach nieletnich, Lublin 2008, s. 248-249 oraz
W. Klaus, I. Rzeplińska, D. Woźniakowska, D. Wójcik, Reakcja formalna na czyny zabronione nieletnich, s. 542.
16
Zob. bliżej na ten temat: G.B. Szczygieł, K. Laskowska, E.M. Guzik-Makaruk, Wiek odpowiedzialności
prawnokarnej w ujęciu prawnoporównawczym (na przykładzie ustawodawstwa Polski, Rosji, Ukrainy, Niemiec,
Szwajcarii i Austrii), [w:] J. Warylewski (red.), Czas i jego znaczenie w prawie karnym, Gdańsk 2010, s. 376386; B. Kunicka-Michalska, Odpowiedzialność karna nieletnich w Hiszpanii, [w:] T. Bojarski i inni (red.),
Problemy reformy postępowania w sprawach nieletnich, s. 225-237; B. Stańdo-Kawecka, Prawo karne nieletnich.
15
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Z uwagi na istnienie również w Polsce pewnej liczby nieletnich poważnie
zdemoralizowanych, co do których stosowanie środków wychowawczych lub
poprawczych, typowych dla nieletnich, nie przynosi pozytywnych rezultatów,
poważnego rozważenia wymaga, czy nie należałoby naszego systemu postępowania z nieletnimi wzbogacić o szersze, niż obecnie możliwości karania za
popełnione czyny zabronione pod groźbą kary? Aktualnie mamy do dyspozycji
regulację art. 10 § 2 i § 3 k.k., która daje możliwość karania i to bardzo surowymi
karami kryminalnymi zdemoralizowanych nieletnich, którzy mając co najmniej
15 lat dopuścili się któregoś z enumeratywnie wymienionych, ciężkich przestępstw (z art. 134, art. 148 § 1, 2 lub 3, art. 156 § 1 lub 3, art. 163 § 1 lub 3,
art. 166, art. 173 § 1 lub 3, art. 197 § 3 lub 4, art. 223 § 2, art. 252 § 1 lub 2 oraz
z art. 280 k.k.), jeżeli okoliczności sprawy oraz stopień rozwoju sprawcy, jego
właściwości i warunki osobiste za tym przemawiają, a w szczególności, jeżeli
poprzednio stosowane środki wychowawcze lub poprawcze okazały się bezskuteczne. Przepis ten stosowany jest bardzo rzadko i trudno się dziwić, gdyż
stanowi on podstawę karania nieletnich za przestępstwa, które albo w ogóle
nie są przez nieletnich popełniane, albo popełniane są sporadycznie, a ponadto z racji ciężaru gatunkowego są zagrożone wyłącznie karami pozbawienia
wolności i to surowymi, co sprawia, że przy ich pomocy trudno czynić zadość
dyrektywie szczególnej, aby przede wszystkim mieć na względzie wychowanie
nieletniego sprawcy (zob. art. 54 § 1 k.k.). Kolejne dwa przypadki możliwości
karania nieletnich karami kryminalnymi (jednak z obligatoryjnym nadzwyczajnym złagodzeniem wymiaru orzekanej kary) przewiduje art. 13 i art. 94 u.p.n.
Dość szerokie zastosowanie ma podstawa prawna karania nieletnich wskazana
w art. 13 u.p.n., ale trudno ją uznać za godną poparcia, gdyż pozwala na karanie
karami kryminalnymi za wszelkiego typu czyny przestępne popełnione w nieletniości, jeśli sprawca w chwili orzekania ukończył lat 18, a zachodzą podstawy
do umieszczenia go w zakładzie poprawczym. Jest to wprowadzanie „tylnymi
drzwiami” karnej odpowiedzialności za czyny popełnione w nieletniości przy
dekretowanej w art. 10 § 1 k.k. i art. 5 § 1 k.k.s. zasadzie ponoszenia odpowiedzialności karnej na zasadach Kodeksu karnego i Kodeksu karnego skarbowego za czyny zabronione popełnione dopiero po ukończeniu 17 lat17.
Wydaje się, iż zdecydowanie lepszym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie
do wszystkich kodyfikacji karnych, tj. zarówno do Kodeksu karnego, Kodeksu
karnego skarbowego i do Kodeksu wykroczeń, jasnych i jednoznacznych wyjątków na rzecz karnej odpowiedzialności nieletnich za wszystkie typy czynów,
które zostały spenalizowane w polskim porządku prawnym, jeżeli ukaranie danego nieletniego byłoby bardziej celowe, niż stosowanie środków typowych
dla nieletnich. Wyjątkową możliwość karania należałoby zastrzec dla nieletnich
Szerzej na ten temat zob. V. Konarska-Wrzosek, Popełnienie czynu karalnego w nieletniości a możliwość
pociągnięcia do odpowiedzialności karnej i jej czasowe ograniczenia, [w:] J. Warylewski (red.), Czas i jego znaczenie
w prawie karnym, Gdańsk 2010, s. 187-193.
17
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starszych wiekiem (między 16 a 18 rokiem życia), którzy przekroczyli już wiek
wczesnego dzieciństwa, ukończyli edukację gimnazjalną lub przynajmniej powinni ją ukończyć, a są na tyle zdemoralizowani, że stosowanie środków przewidzianych dla nieletnich byłoby ze względów wychowawczych bezcelowe,
zwłaszcza gdy były już wcześniej stosowane wobec danego nieletniego i nie
przyniosły oczekiwanych rezultatów. O wyjątkowym pociągnięciu nieletniego
do odpowiedzialności karnej decydowałby oczywiście właściwy sąd rodzinny.
Wymiar kary i środków karnych – z racji nieletniości sprawcy – powinien być
ustawowo ograniczony, po pierwsze z uwagi na obniżoną zdolność do zawinienia, a po drugie, by stosowanie represji karnej nie wykluczało młodych osób
zbyt długo ze społeczeństwa i normalnego w nim funkcjonowania.
W związku z powyższym należałoby zmienić postanowienia art. 10 § 2-4 k.k.
oraz dodać odpowiednio do art. 5 k.k.s. i art. 8 k.w. przepis o treści następującej: Nieletni, który po ukończeniu 16 lat dopuszcza się czynu zabronionego o znamionach
przestępstwa powszechnego (przestępstwa lub wykroczenia skarbowego albo wykroczenia
powszechnego) może odpowiadać na zasadach określonych w k.k., k.k.s. lub k.w., jeżeli
wykazuje wysoki stopień demoralizacji, a stosowanie środków przewidzianych dla nieletnich
jest ze względów wychowawczych bezcelowe, zwłaszcza wtedy gdy były już wcześniej stosowane
i okazały się nieskuteczne. Orzeczona wobec nieletniego kara oraz orzeczony środek karny
nie może przekroczyć połowy górnej granicy ustawowego zagrożenia przewidzianego za przypisane sprawcy przestępstwo lub wykroczenie i odpowiednio przewidzianej dla danego rodzaju środka. Sąd orzekający oczywiście zawsze może po wnikliwym rozpoznaniu
sprawy zamiast kary lub środka karnego zastosować środki przewidziane dla nieletnich,
jeżeli okoliczności sprawy oraz stopień rozwoju sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste
za tym przemawiają.
Wskazane powyżej przedmiotowo nieograniczone prawo limitowanego karania wysoce zdemoralizowanych nieletnich pozwoli przełamać niekorzystne
z wychowawczego punktu widzenia przekonanie części nieletnich, że nic im
nie można zrobić. Chodzi bowiem o tę kategorię nieletnich, na których środki
wychowawcze lub poprawcze, które mogą być wobec nich zastosowane, nie robią żadnego wrażenia, gdyż są im znane i nie wydają się zbyt dolegliwe, aby się
ich obawiać. Możliwość karania nieletnich za wszystkie czyny zabronione pod
groźbą kary na zasadach k.k., k.k.s. i k.w. otwiera drogę do stosowania pełnego
wachlarza kar i innych środków penalnych przewidzianych w ustawodawstwach
karnych, a nie jak dotąd przede wszystkim kar najcięższych. Wobec starszych
nieletnich można byłoby zatem w zależności od danego przypadku stosować
np. grzywnę, karę ograniczenia wolności lub karę aresztu – za wykroczenia
powszechne; instytucję warunkowego umorzenia postępowania karnego, karę
grzywny, karę ograniczenia wolności, karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania tych kar lub w postaci bezwzględnej, skazanie
bez wymierzenia kary ograniczone do orzeczenia odpowiedniego środka karnego – za przestępstwa powszechne; dobrowolne poddanie się odpowiedzialności
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lub karę grzywny albo samodzielne stosowanie środka karnego – za wykroczenia skarbowe oraz warunkowe umorzenie postępowania karnego, dobrowolne
poddanie się odpowiedzialności, odstąpienie zupełne lub niezupełne od wymierzenia kary lub karę grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności
w postaci bezwzględnej lub z warunkowym zawieszeniem wykonania tych kar
– za przestępstwa skarbowe. Oczywiście w przypadku sprawców nieletnich niedopuszczalne byłoby orzekanie długoterminowych, jednostkowych kar o charakterze eliminacyjnym, tj. zarówno kary dożywotniego pozbawienia wolności
(co jest wyraźnie wyłączone przez obowiązujący przepis art. 54 § 2 k.k.), jak
i kary 25 lat pozbawienia wolności (co należałoby również ustawowo wyłączyć
spod orzekania wobec sprawców czynów zabronionych, którzy w czasie ich
popełniania nie mieli ukończonych lat 18). Dalej idący projekt zmian przygotowany przez Zespół przewiduje takie właśnie ograniczenie w zakresie rodzaju
kar możliwych do orzeczenia względem nieletnich pociąganych wyjątkowo do
odpowiedzialności karnej za przestępstwa powszechne. Wprowadzenie możliwości karania starszych i wysoce zdemoralizowanych nieletnich za wszystkie
rodzaje i typy czynów zabronionych może także stanowić skuteczną zaporę
przed praktykowanym przez przestępców dorosłych, współdziałających z nieletnimi, przerzucaniem na nich całej winy i odpowiedzialności również za te
czyny lub ich części, których oni nie popełnili. Dzieje się tak obecnie z powodu obowiązującej w Polsce zasady nieodpowiedzialności karnej nieletnich, co
jest wykorzystywane do unikania odpowiedzialności karnej przez rzeczywistych
sprawców czynów zabronionych.
Dla skuteczniejszego przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości ogółu
nieletnich celowe wydaje się również dokonanie zmian w postępowaniu z nieletnimi, którzy są na tyle zdemoralizowani, że zdaniem sądu rodzinnego zachodzi potrzeba ich umieszczenia w zakładzie poprawczym. W obowiązującym
stanie prawnym umieszczenie w zakładzie poprawczym może być orzeczone
w dwóch postaciach, różniących się od siebie znacznie: jako efektywne umieszczenie w zakładzie poprawczym albo jako umieszczenie w zakładzie poprawczym z warunkowym zawieszeniem wykonania tego środka. Przy czym główne
przesłanki uzasadniające sięgnięcie po ten najsurowszy środek, określone w art.
10 u.p.n., jakimi są: fakt popełnienia czynu o randze przestępstwa i wysoki
stopień demoralizacji nieletniego oraz okoliczności i charakter popełnionego
czynu są jednocześnie w przepisie art. 11 § 1 u.p.n. wskazane jako te, które
mogą uzasadniać warunkowe zawieszenie tego środka (właściwości i warunki
osobiste oraz środowiskowe nieletniego, okoliczności i charakter popełnionego
czynu). Sąd rodzinny, aby mógł orzec wobec nieletniego środek poprawczy,
musi dojść do przekonania, że taki właśnie środek jest w danym przypadku potrzebny (wręcz niezbędny) z uwagi na wysoki stopień demoralizacji nieletniego
oraz charakterystykę popełnionego czynu, a zwłaszcza z uwagi na to że inne
środki wychowawcze stosowane uprzednio okazały się nieskuteczne albo nie
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rokują resocjalizacji danego nieletniego. Po takiej konstatacji, ustawa pozwala,
aby sąd w oparciu o te same kryteria nabrał uzasadnionego przypuszczenia, że
można nieletniemu zawiesić wykonanie orzeczonego środka poprawczego, bo
pomimo jego niewykonania cele wychowawcze zostaną osiągnięte. Wskazane
powyżej, ustawowe przesłanki orzekania umieszczenia w zakładzie poprawczym oraz przesłanki upoważniające sąd do warunkowego zawieszenia tego
umieszczenia są merytorycznie nie do zaakceptowania. W tym samym czasie,
tj. w czasie orzekania, nie można w oparciu o te same przesłanki dojść do przekonania, że umieszczenie w zakładzie poprawczym jest niezbędne, a za chwilę
że jednak nie jest potrzebne, bo cele wychowawcze można osiągnąć bez tego
umieszczenia, stosując środki wychowawcze (w okresie próby). Obowiązująca
regulacja jest nie tylko merytorycznie wadliwa, ale również niekonsekwentna
i dlatego niezbędne są w tej kwestii odpowiednie zmiany ustawodawcze. Pozostaje jednak do rozważenia czy należy zmienić przesłanki orzekania umieszczenia w zakładzie poprawczym, czy przesłanki warunkowego jego zawieszenia?
Otóż wydaje się, że najwłaściwszym rozwiązaniem będzie wyeliminowanie z systemu postępowania z nieletnimi instytucji warunkowego zawieszenia wykonania umieszczenia nieletniego w zakładzie poprawczym, które wcale nie jest
efektywnym środkiem osiągania pożądanych celów wychowawczych. Okoliczność, że warunkowe zawieszenia umieszczenia w zakładzie poprawczym nie są
nagminnie odwoływane wcale nie świadczy o skuteczności resocjalizacyjnej tej
postaci środka. Często wynika to stąd, że gdy w okresie próby nieletni ponownie
wejdzie w konflikt z prawem to ma już osiągnięty wiek odpowiedzialności karnej i normalnie odpowiada karnie przed zwykłym sądem karnym. Orzeczenie
zakładu poprawczego z warunkowym zawieszeniem jego wykonania jest w szeregu przypadkach sposobem przeczekania do czasu aż zdemoralizowany nieletni sprawca czynu przestępnego utraci status nieletniego sprawcy i przejdzie
do grupy dorosłych przestępców. Taki sposób postępowania z nieletnimi nie
ma nic wspólnego ani z dobrem danego nieletniego, ani nie pozostaje w zgodności z interesem społecznym. Aby uczynić zadość dyrektywom postępowania
z nieletnimi, wskazanym w art. 3 u.p.n. i celom ustawodawstwa dotyczącego
nieletnich wskazanym przede wszystkim w preambule do ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich należałoby wykorzystywać te środki i instytucje,
które mają realną moc wychowawczego oddziaływania na nieletnich. Instytucją
tą nie jest na pewno warunkowe zawieszenie umieszczenia nieletniego w zakładzie poprawczym jeśli się zważy chociażby tylko przesłanki upoważniające sąd
rodzinny do odwołania warunkowego zawieszenia i zarządzenia efektywnego
umieszczenia nieletniego w zakładzie poprawczym. Zgodnie z postanowieniami art. 11 § 3 u.p.n. jest to: dalsza demoralizacja nieletniego, w tym polegająca
na wchodzeniu w konflikt z normami prawa karnego albo uchylanie się od
nałożonych obowiązków lub od nadzoru (przesłanki do fakultatywnego odwołania), a przede wszystkim popełnienie jednego z najcięższych przestępstw
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(przesłanka do obligatoryjnego odwołania, jeśli sąd rodzinny nie zdecyduje
o przekazaniu sprawy do orzekania w oparciu o art. 10 § 2 k.k.). Rzeczywiste
cele, jakie się stawia przed tą postacią środka poprawczego, to nie wychowanie
nieletniego (jak się wskazuje w art. 11 § 1 u.p.n., a jedynie zahamowanie dalszej
demoralizacji nieletniego (zob. art. 11 § 3 u.p.n.). Utrzymywanie w systemie
prawnym postępowania z nieletnimi środków i instytucji o tak minimalistycznie nakreślonych celach wydaje się marnotrawieniem szans na osiąganie celów
zdecydowanie korzystniejszych z punktu widzenia jednostki i społeczeństwa.
Takie potencjalne możliwości uzyskania poprawy nieletniego i jej utrwalenia
tkwią w instytucji warunkowego odstąpienia od wykonania orzeczonego środka
poprawczego w postaci umieszczenia w zakładzie poprawczym, o jakiej mowa
w art. 88 u.p.n. To warunkowe odstąpienie od wykonania orzeczenia o umieszczeniu nieletniego w zakładzie poprawczym powinno być alternatywą dla efektywnego umieszczenia w zakładzie poprawczym i zająć miejsce stosowanego
obecnie na szeroką skalę warunkowego zawieszenia umieszczenia nieletniego
w zakładzie poprawczym, które dotyczy blisko 60% wszystkich orzeczeń środka poprawczego18.
Warunkowe odstąpienie od wykonania orzeczenia o umieszczeniu nieletniego w zakładzie poprawczym może mieć miejsce tylko wtedy, gdy nastąpi istotna
poprawa w zachowaniu nieletniego. Ta poprawa musi nastąpić w stosunkowo
krótkim czasie poczynając od dnia wydania przez sąd orzeczenia o umieszczeniu nieletniego w zakładzie poprawczym do czasu przystąpienia do faktycznej realizacji tego umieszczenia, i co najważniejsze z wychowawczego punktu widzenia, musi wynikać z woli samego nieletniego, choć może wypływać
z inspiracji i sugestii kogoś innego (sądu rodzinnego, rodziców lub kuratora
sądowego). Sąd rodzinny orzekając o warunkowym odstąpieniu od wykonania orzeczenia o umieszczeniu w zakładzie poprawczym obligatoryjnie stosuje
wobec nieletniego środki wychowawcze (art. 88 § 2 u.p.n.). To co jest kolejną
zaletą tej instytucji to siła jej długotrwałego, dyscyplinującego oddziaływania
na nieletniego, gdyż sąd rodzinny może w każdym czasie zarządzić umieszczenie nieletniego w zakładzie poprawczym, jeżeli względy wychowawcze tego
wymagają (art. 88 § 3 u.p.n.). Sąd rodzinny może to czynić w ciągu dwóch lat
i dalszych 3 miesięcy od wydania postanowienia o warunkowym odstąpieniu od
wykonania orzeczenia o umieszczeniu nieletniego w zakładzie poprawczym
(por. art. 88 § 4 u.p.n.). Jest to czas na tyle długi, aby pozytywne zmiany w zachowaniu nieletniego przyniosły konkretne, wymierne efekty istotne z punktu
widzenia sytuacji życiowej danego nieletniego (ukończenie szkoły, przygotowanie się do zawodu, zerwanie kontaktów ze zdemoralizowanym środowiskiem,
Zakładów poprawczych orzekanych z warunkowym zawieszeniem tego środka było: w 2010 r.
– 58,62%, w 2009 r. – 57,36%, w 2005 r. – 59,33%, a w 2000 r. – 64,02%. Obliczenia własne na
podstawie danych z Rocznika Statystycznego Rzeczypospolitej Polskiej, Rok LXXI, Warszawa 2011,
s. 164.
18
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zaprzestanie używania alkoholu lub innych środków odurzających itd.) oraz aby
te zmiany utrwaliły się. Dopiero po ponad dwuletnim monitorowaniu zachowania nieletniego (2 lata i 3 miesiące), które nie dało powodów do zarządzenia
umieszczenia nieletniego w zakładzie poprawczym – orzeczenie o umieszczeniu w zakładzie z mocy prawa uważa się za niebyłe, więc nie tylko nie stanowi
już niechlubnej karty w życiorysie nieletniego, ale także nie można zarządzić
jego wykonania.
W przygotowanych przez Zespół projektach zmian w u.p.n. przewiduje
się uchylenie art. 11 u.p.n. i utrzymanie wyłącznie instytucji warunkowego odstąpienia od wykonania środka poprawczego przewidzianej w art. 88 u.p.n.,
a ponadto rozciągnięcie warunkowego odstąpienia od efektywnego wykonania orzeczonego wobec nieletniego środka na inne środki typu zakładowego,
łączące się ze zmianą dotychczasowego środowiska wychowawczego nieletniego. W dodanym art. 88a u.p.n. proponuje się, odpowiednie stosowanie art.
88 u.p.n. do orzeczeń o umieszczeniu nieletniego w młodzieżowym ośrodku
wychowawczym. Zmierzając do osiągania rzeczywistej i jak najbardziej trwałej poprawy postaw i zachowania nieletnich wykazujących poważne deficyty
w zakresie należytego wychowania celowe wydaje się częściowe zrezygnowanie z instytucji uchylania orzeczonych środków wychowawczych, przewidzianej w art. 79 § 1 u.p.n. i zastąpienie jej w przypadku orzeczenia wobec
nieletniego środka zmieniającego dotychczasowe środowisko wychowawcze
w postaci umieszczenia w rodzinie zastępczej lub w młodzieżowym ośrodku
wychowawczym – instytucją warunkowego zwolnienia z dalszego efektywnego
pobytu w rodzinie zastępczej lub w młodzieżowym ośrodku wychowawczym.
Rezygnacja ze wzmożonych oddziaływań wychowawczych i kontroli nieletniego na próbę jest znacznie lepszym rozwiązaniem, niż definitywne uchylanie
środka, gdyż może następować po stosunkowo krótkim okresie efektywnego
stosowania środka dość poważnie ingerującego w życie młodego człowieka,
bez ryzyka, że to zwolnienie do domu może okazać się przedwczesne (można
je bowiem w każdym czasie cofnąć, gdy ze względów wychowawczych będzie
to konieczne). Warunkowość zwolnienia nieletniego do domu ma ponadto moc
dyscyplinującego oddziaływania. Nieletni bowiem jest zobligowany do dobrego
sprawowania i wypełniania obowiązków stosownych do wieku, w tym przede
wszystkim regularnego uczęszczania do szkoły i nie dania tym samym powodu
do odwołania warunkowego zwolnienia. Stawianie wobec nieletnich określonych wymagań i poddawanie ich próbie odnośnie umiejętności samodzielnego,
poprawnego funkcjonowania w środowisku domowym lepiej służy osiąganiu
zamierzonych efektów wychowawczych, niż długie prowadzenie nieletnich „za
rękę” i raptowne wypuszczanie ich spod zewnętrznej kontroli.
Polski system postępowania z nieletnimi wymaga reformy w kierunku większego bodźcowania nieletnich do zmiany ich postaw i zachowań z negatywnych
na pozytywne. Nieletnim trzeba wyraźnie pokazywać i uzmysławiać, jakie wa-
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rianty zachowań są dla nich korzystne i co się im w życiu czynić opłaca. Trzeba
im jednocześnie pokazać, że przy pewnym wysiłku z ich strony realizacja określonych celów i zamierzeń jest możliwa. Należy bowiem pamiętać, że negatywny stosunek nieletnich do otaczającej rzeczywistości i norm obowiązujących
w społeczeństwie wynika często z przekonania o niemożliwości samorealizacji
i satysfakcjonującego życia przy funkcjonowaniu na normalnych zasadach akceptowanych w społeczeństwie.

PROCEEDINGS CONCERNING JUVENILES IN POLAND –
ASSESSMENT OF CURRENT SUBSTANTIVE
LAW SOLUTIONS AND DIRECTIONS
OF POSSIBLE CHANGES
Abstract
The article presents part of the results of the work of a team of experts established by
the Minister of Justice in order to conduct an analysis of current and to develop new model
legal solutions in the scope of juvenile law. It especially points to the necessity of changes
and unification of age limits, a different view on the basis of undertaking actions as per
act, defining the notion of demoralization, resignation from the conditional suspension
of executing reformatory mean in favour of its conditional cancellation and the advisability
of allowing the possibility to increase the mitigated criminal liability concerning the seriously
demoralized older juveniles for all the offences, if the family court judge recognizes that use
of means provided for juveniles will not bring effect.

Kazimierz Postulski
ORZECZNICTWO SĄDU NAJWYŻSZEGO I SĄDÓW
APELACYJNYCH W PIERWSZYM ROKU
OBOWIĄZYWANIA ZMIAN PRZEPISÓW
KODEKSU KARNEGO WYKONAWCZEGO
I. Uwagi wstępne
Od dnia 1 stycznia 2012 r. obowiązuje1 druga, po wprowadzonej w 2003 r.2,
bardzo obszerna nowelizacja przepisów Kodeksu karnego wykonawczego (zwana dalej ustawą z 2011 r.). Wprowadziła ona wiele istotnych zmian obejmujących znacznie ponad 100 przepisów, a także dodała kilkanaście nowych.
Podstawowym celem tej nowelizacji – jak wynika z rządowego projektu ustawy
– było przede wszystkim poprawienie funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, tj. usprawnienie procedur, zmniejszenie kosztów postępowań, skrócenie
czasu ich trwania. Twórcy projektu zmian ocenili, że dotychczas obowiązujące w tym zakresie regulacje obarczone były istotnymi wadami, prowadzącymi
przede wszystkim do przewlekłości postępowania, jego nieefektywności oraz
nieuzasadnionej kosztowności.
Jak zwykle bywa w takich sytuacjach, nowelizacja wywołała wiele wątpliwości interpretacyjnych, uwag co do potrzeby dokonania niektórych zmian, a także obaw czy jest w stanie zrealizować wymienione cele.
Najwięcej wątpliwości, uwag i obaw wywołały przede wszystkim nowe zasady
dotyczące właściwości sądu, szczególnie te, które łączą właściwość sądu z miejscem
stałego pobytu skazanego, przysparzające wielu problemów w ich stosowaniu.
Wspomniane wątpliwości interpretacyjne wywołują nie tylko nowe rozwiązania wprowadzone w Kodeksie, ale też przepisy ustawy z 2011 r. zawierające
normy prawa międzyczasowego (art. 10 i 11).
W pierwszym roku obowiązywania nowych przepisów opublikowanych zostało kilkadziesiąt (około 50) orzeczeń Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych,
a także kilka wyroków sądów administracyjnych, w których podjęto próbę inUstawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych
innych ustaw (Dz.U. Nr 240, poz. 1431).
2
Ustawa z dnia 24 lipca 2003 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych
ustaw (Dz.U. Nr 142, poz. 130).
1
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terpretacji tych przepisów. Większość orzeczeń prezentuje stanowiska, które
zasługują na akceptację, ale są również takie, do których należy ustosunkować
się z pewną dozą krytycyzmu. Pojawiły się też pierwsze oznaki odmiennego
rozumienia niektórych przepisów przez różne sądy.
Nie tylko interesujące, ale przede wszystkim celowe z punktu widzenia
praktyki, wydaje się zaprezentowanie tego rocznego dorobku orzecznictwa3.
Zamysł ten zostanie zrealizowany w blokach tematycznych, których dotyczą
poszczególne orzeczenia sądów.
Mimo dość dużej ilości orzeczeń brak było stanowisk dotyczących takich,
przysparzających wątpliwości interpretacyjnych kwestii, jak wykonalność orzeczeń (chodzi o zmieniony radykalnie art. 9 k.k.w.), wykonywanie kary ograniczenia wolności czy nowej instytucji, jaką jest upomnienie sądowego kuratora
zawodowego. Także niektóre problemy związane z właściwością sądu, udziałem
stron w posiedzeniu sądu, zasadami wykonywania kary grzywny, zarządzeniem
wykonania kary warunkowo zawieszonej, a także z odwołaniem warunkowego
zwolnienia zostały potraktowane w orzecznictwie fragmentarycznie. Niemniej
te postanowienia, do których był dostęp są interesujące. Odniesienia się wymagają zarówno te orzeczenia, które w sposób wątpliwy interpretują niektóre
problemy prawne, jak też utrwalające prawidłowe ich rozumienie.
Zwrócona też zostanie uwaga na kilka orzeczeń z 2012 r., które nie odnoszą się
wprawdzie do zmienionych przepisów Kodeksu karnego wykonawczego, ale uzupełniają wyrażane dotąd poglądy związane ze stosowaniem prawa wykonawczego.
Należy spodziewać się, że kolejny, 2013 rok przyniesie dalsze publikowane
stanowiska sądów, w których znajdzie miejsce to, czego zabrakło w orzeczeniach z 2012 r.
Analiza zdecydowanej większości orzeczeń zaopatrzona zostanie komentarzem Autora, który powinien ułatwić Czytelnikowi własną ocenę zasadności
lub wątpliwości stanowisk zajmowanych w tych orzeczeniach. W niezbędnym
zakresie – dla wsparcia lub wykazania wątpliwości co do zajmowanych przez
sądy stanowisk – zaprezentowane zostanie także wcześniejsze orzecznictwo,
a wyjątkowo – poglądy doktryny.

II. Część ogólna
1. Właściwość sądu
Jak zostało już powiedziane, najwięcej wątpliwości, a także kłopotów
w praktyce, przysparza stosowanie nowych zasad odnoszących się do właściwości sądu w postępowaniu wykonawczym. Dotychczasowe przepisy uległy
istotnym zmianom. Temu też problemowi wypada poświęcić najwięcej miejsca.
W opracowaniu uwzględniono orzeczenia opublikowane lub udostępnione Autorowi do dnia 31
stycznia 2013 r.
3

Orzecznictwo Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych w pierwszym roku...

103

Wprawdzie w art. 3 § 1 k.k.w. jako zasadę generalną utrzymano, że w postępowaniu wykonawczym właściwy jest sąd, który wydał orzeczenie w pierwszej instancji, ale jednocześnie w tym samym przepisie wprowadzono od niej
bardzo istotne odstępstwo, które z uwagi na jego usytuowanie i zakres można
traktować jako „współzasadę”. Sprowadza się ona do tego, że w stosunku do
skazanego lub sprawcy przebywającego w okręgu innego sądu właściwy w postępowaniu dotyczącym wykonania orzeczenia jest sąd równorzędny, w którego
okręgu skazany lub sprawca ma miejsce stałego pobytu. Można więc powiedzieć, że art. 3 § 1 k.k.w. jako zasadę przyjmuje przemienną właściwość sądu,
zależną od miejsca stałego pobytu skazanego, przewidując istnienie od niej wyjątków. Wyjątki dotyczą wykonania określonej części orzeczenia lub konkretnych postępowań incydentalnych.
Wiele wyjątków od zasady sformułowanej w art. 3 § 1 k.k.w. nasuwa poważne wątpliwości interpretacyjne.
Jakby tego było mało, dodatkowych kłopotów przysparzają obowiązujące
w tym zakresie przepisy intertemporalne. Art. 10 ust. 1 ustawy z 2011 r. przewiduje, że przepisy w brzmieniu nadanym ustawą stosuje się również przy wykonywaniu orzeczeń, które stały się wykonalne przed dniem wejścia w życie
ustawy. Jednocześnie w art. 11 tejże ustawy znajdujemy odstępstwo od tej zasady, bowiem przewiduje on, że przepisów o właściwości miejscowej sądu w postępowaniu wykonawczym, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie stosuje
się w sprawach, w których orzeczenie uprawomocniło się przed dniem wejścia
w życie niniejszej ustawy. Oznacza to, że do wykonania orzeczeń, które uprawomocniły się przed dniem 1 stycznia 2012 r. stosujemy poprzednie przepisy
o właściwości miejscowej i nowe przepisy o właściwości rzeczowej oraz będącej
wypadkową oby tych właściwości – właściwości funkcjonalnej.
Problem w praktyce dotyczy sytuacji, w których wobec osoby warunkowo
zwolnionej, wobec której warunkowo zawieszono wykonanie kary lub warunkowo umorzono postępowanie, orzeczono oddanie pod dozór, a ma ona miejsce
zamieszkania lub pobytu poza okręgiem sądu, który orzekł dozór. W poprzednim stanie prawnym do wykonywania takiego orzeczenia i orzekania w postępowaniach incydentalnych właściwy był sąd według miejsca zamieszkania
lub pobytu skazanego. W przypadku warunkowego umorzenia postępowania
i warunkowego skazania zawsze był to sąd rejonowy (art. 177 i 178 § 1 k.k.w.
w brzmieniu sprzed 1 stycznia 2012 r.).
Tej ostatniej sytuacji dotyczy postanowienie Sądu Najwyższego4. Słusznie
stwierdził on, że zgodnie z art. 3 § 1 k.k.w. w sprawach zarządzenia wykonania
warunkowo zawieszonej kary orzeczonej prawomocnie przed dniem 1 stycznia
2012 r. wobec skazanego pozostającego pod dozorem właściwy jest od tej daty
sąd, który wydał wyrok w pierwszej instancji, a więc zależnie od właściwości
rzeczowej sąd rejonowy lub sąd okręgowy.
4

Postanowienie SN z dnia 29 sierpnia 2012 r., II KK 211/12, LEX nr 1220800.
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Sąd Najwyższy podkreślił, że naruszenie tej reguły – gdy orzeczenie sądu
okręgowego wykonywał sąd rejonowy – stanowi uchybienie przewidziane
w art. 439 § 1 pkt 4 k.p.k. w zw. z art. 1 § 2 k.k.w.
W uzasadnieniu postanowienia stwierdzono, że jakkolwiek ustawa z 2011 r. nie
zawiera przepisów intertemporalnych normujących postępowania wykonawcze
w sprawach będących w toku i niezakończonych do 1 stycznia 2012 r., to jednak w oparciu o treść art. 10 ust. 1 tej ustawy wolno przyjąć, że ustawodawca
wskazał tu na zasadę, według której nowe prawo karne wykonawcze, regulujące
ostatnią fazę postępowania karnego sensu largo, „chwyta w locie” sprawy będące
w toku w chwili jego wejścia w życie. Ten punkt widzenia znajduje silne wsparcie w treści art. 10 ust. 2 noweli, przewidującym wyjątek od reguły stosowania
ustawy nowej; przepis ten mówi, że 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.
Uzasadniając swoje stanowisko Sąd Najwyższy chyba przez przeoczenie, nie
odwołał się do treści cytowanego wyżej art. 11 ustawy z 16 września 2011 r.
Zwrócił na ten przepis uwagę Sąd Apelacyjny w Lublinie5, zajmując identyczne,
jak powyższe, stanowisko. W uzasadnieniu postanowienia czytamy m.in., że w takiej sytuacji ma zastosowanie ogólna zasada określająca właściwość sądu sprzed
1 stycznia 2011 r. wyrażona w art. 3 § 1 k.k.w. Sięganie do art. 178 § 1 k.k.w.
w brzmieniu sprzed tej daty nie uzasadnia art. 11 ustawy z 2011 r., który odsyła
jedynie do obowiązujących do tego czasu przepisów o właściwości miejscowej
a nie funkcjonalnej, która jest pochodną właściwości miejscowej i rzeczowej.
Problem sądu właściwego do wykonywania orzeczeń we wskazanym zakresie, mimo przejściowego charakteru, będzie występował jeszcze co najmniej kilka lat, w zależności od długości okresu próby. Istnieje zatem potrzeba stosowania się do takiej wykładni art. 11 ustawy z 2011 r., jaka została wyrażona w omówionych postanowieniach. Gdyby bowiem przyjąć, jak czynią to niektóre sądy,
że w takim przypadku jest właściwy sąd równorzędny, w którego okręgu skazany
ma stałe miejsce pobytu, byłoby to stosowaniem obecnych przepisów o właściwości miejscowej, a więc – zaprzeczeniem treści art. 11 powołanej ustawy.
W orzecznictwie zwrócono uwagę na inny jeszcze problem dotyczący właściwości sądu. Chodzi o dodany ustawą z 2011 r. art. 199a k.k.w. Utrzymuje
on dotychczasowy stan prawny, dotyczący właściwości sądu w postępowaniu
dotyczącym wykonania środków zabezpieczających. Przewiduje on odstępstwo
od zasady wprowadzonej w znowelizowanym art. 3 § 1 k.k.w., zgodnie z którą
w stosunku do skazanego lub sprawcy przybywającego w okręgu innego sądu
niż sąd orzekający, właściwy w postępowaniu dotyczącym wykonania orzeczenia jest sąd równorzędny, w którego okręgu skazany lub sprawca ma miejsce
stałego pobytu.
5

Postanowienie SA w Lublinie z dnia 28 listopada 2012 r., II AKo 153/12, niepublikowane.
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Poświęcił temu uwagę Sąd Apelacyjny w Krakowie6, stwierdzając zasadnie,
że błędny jest pogląd, iż do wykonania orzeczenia o środku zabezpieczającym
przez umieszczenie w szpitalu psychiatrycznym właściwy jest sąd miejsca pobytu skazanego po myśli art. 3 § 2 k.k.w. Pogląd ten pomija bowiem dalszą część
cyt. przepisu, a to słowa „chyba że ustawa stanowi inaczej” oraz regulację art.
199a k.k.w., wedle której sądem właściwym do wykonania środka zabezpieczającego jest sąd, który orzekał w I instancji.
Przypomnienie istnienia tego nowego przepisu wymaga jednak uściślenia.
Przewidziana w art. 199a k.k.w. właściwość sądu, który orzekł środek zabezpieczający nie dotyczy spraw, w których właściwy jest sąd penitencjarny (art.
95 § 2 i art. 98 k.k.). W tym zakresie obowiązuje zasada, iż właściwy jest sąd
penitencjarny, w którego okręgu przebywa skazany (art. 3 § 2 i 161 § 1 k.k.w.).
Nie znalazła dotąd odzwierciedlenia w orzecznictwie odpowiedź na pytanie,
który sąd nadaje klauzulę wykonalności w postępowaniu karnym. W obowiązującym stanie prawnym na pytanie to nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Praktyka
jest natomiast rozbieżna, zaś sędziowie wyrażają oczekiwanie na jej ujednolicenie.
Autor konsekwentnie stoi na stanowisku – mimo istnienia oponentów – że
klauzulę wykonalności nadaje sąd właściwy według art. 3 § 1 k.k.w., a więc właściwy według miejsca stałego pobytu skazanego. Jedynie w przypadku wyroku
skazującego na karę pozbawienia, jeżeli skazany jest pozbawiony wolności w tej
lub innej sprawie, będzie to sąd, który wydał wyrok w pierwszej instancji, jako
właściwy do wykonania wyroku w całości (art. 3 § 1a k.k.w.).
Prezentując taki pogląd trzeba wyjść od stwierdzenia, że od zasady określonej w art. 3 § 1 k.k.w., tak jak od każdej zasady, wyjątki muszą jednoznacznie
wynikać z ustawy; nie można w tym przedmiocie stosować wykładni rozszerzającej. Zgodnie z art. 26 k.k.w. do tytułów egzekucyjnych mają zastosowanie
przepisy art. 776-795 k.p.c. W myśl art. 781 § 1 k.p.c. tytułowi egzekucyjnemu
pochodzącemu od sądu nadaje klauzulę wykonalności sąd pierwszej instancji,
w którym sprawa się toczy. Przepis ten nie mówi o sądzie, który wydał wyrok
w pierwszej instancji, a przez zamieszczone w nim określenie „sąd, przed którym sprawa się toczy” można rozumieć „sąd, przed którym toczy się postępowanie wykonawcze”. Pozwala na to zakaz stosowania domniemań na rzecz
innej właściwości niż ta, która jest zasadą. Również art. 107 § 1 k.p.k., mówiący
o sądzie, „który orzekał co do roszczeń majątkowych”, jako nadającym na żądanie osoby uprawnionej klauzulę wykonalności orzeczeniu podlegającemu wykonaniu w drodze egzekucji, nie stoi na przeszkodzie takiemu rozumieniu właściwości, jak zaproponowane na wstępie tezy. Należy pamiętać o istnieniu art. 1
§ 2 k.k.w., który w tym zakresie wyłącza stosowanie art. 107 § 1 k.p.k. w części
określającej właściwość sądu, bowiem czyni to zmieniony ustawą z 2011 r. art.
3 § 1 k.k.w. Przeoczeniem ustawodawcy jest pozostawienie w cytowanej części
niezmienionej treści art. 107 § 1 k.p.k.
6

Postanowienie SA w Krakowie z dnia 6 czerwca 2012 r., II AKo 74/12, KZS 2012 z. 7-8, poz. 65.
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W omawianym kontekście należy się też odnieść do treści § 188 ust. 1 regulaminu urzędowania sądów, chociaż nie może on przesądzać rozumienia norm
ustawowych. Otóż wymieniony przepis mówi, że „jeżeli nadanie klauzuli wykonalności następuje bez oddzielnego postanowienia w tym przedmiocie, na
oryginale orzeczenia lub protokołu ugody sądowej zamieszcza się adnotację
wymieniającą osobę, której wydano tytuł wykonawczy, z podpisem kierownika
sekretariatu i datą”. Oczywiste jest, że wymienione w tym przepisie czynności
można wykonać tylko w sądzie, w którym znajdują się akta sprawy z oryginałem wyroku, a więc w sądzie, który go wydał. Rzecz jednak w tym, że powołany przepis dotyczy wyłącznie sytuacji, która nie wymaga do nadania klauzuli
wykonalności wydania „oddzielnego postanowienia”. Zgodnie natomiast ze
stanowiskiem Trybunału Konstytucyjnego7 w omawianym przypadku nadanie
klauzuli wykonalności musi być poprzedzone wydaniem przez sąd postanowienia o nadaniu klauzuli wykonalności, a zatem powołany § 188 ust. 1 regulaminu
nie ma tu zastosowania.
Zaprezentowana propozycja rozumienia właściwości sądu do nadania klauzuli wykonalności ma nie tylko podstawę prawną, ale też pozytywny aspekt
praktyczny. Zapobiega ona mnożeniu i tak niepotrzebnych wyjątków od zasady
wyrażonej w art. 3 § 1 k.k.w. zwłaszcza, że do orzekania o nadaniu klauzuli
wykonalności dochodzi najczęściej w zaawansowanych stadiach postępowania wykonawczego i to w tej części tego postępowania, którą prowadzi sąd
właściwy według miejsca stałego pobytu skazanego, a więc niekoniecznie sąd,
który w sprawie wyrokował. Chodzi przede wszystkim o wykonywanie wyroków w zakresie grzywien i innych należności Skarbu Państwa. Należy przy tym
przyjąć, że sąd wykonujący orzeczenie nadaje klauzulę wykonalności w zakresie,
w jakim jest właściwy do jego wykonania. Takie „częściowe” nadanie klauzuli
wykonalności jest dopuszczalne8.
Nie można wykluczyć, że i w tym przedmiocie wypowie się orzecznictwo,
chociażby przy okazji rozstrzygania sporu kompetencyjnego lub pytania prawnego.
O takie stanowisko będzie trudniej w kwestii, w jakiej formie powinno następować przekazanie orzeczenia do wykonania sądowi właściwemu. W praktyce spotkać można zarówno przypadki, gdy następuje to w formie postanowienia, jak też w trybie stosownych czynności administracyjno-organizacyjnych.
Wydaje się, że podstawą przekazania orzeczenia sądowi właściwemu do jego
wykonania w całości lub w części przez sąd, który orzekał w pierwszej instancji,
jest art. 11 § 1 k.k.w., a nie art. 35 § 1 k.p.k., którego stosowanie jest, w tej wstępnej fazie postępowania wykonawczego, wyłączone (art. 1 § 2 k.k.w.). Artykuł 35
k.p.k. jest przepisem procesowym, a więc jego zastosowanie ma miejsce w staWyrok TK z dnia 22 listopada 2010 r., P 28/08, (Dz.U. z 2010 r. Nr 229, poz. 1503).
Zob. § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 kwietnia 2012 r. w sprawie
określenia brzmienia klauzuli wykonalności (Dz.U. poz. 443).
7
8
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dium wykonawczym tylko w postępowaniu przed sądem (rozdział IV oddział
2 Kodeksu karnego wykonawczego), w toku postępowań incydentalnych, gdy
okaże się właściwość innego sądu niż ten, przed którym toczy się postępowanie. Tak więc kierując orzeczenie do wykonania, sąd który wydal orzeczenie,
przesyła właściwemu organowi (może nim być inny sąd – art. 2 k.k.w.), stosowne dokumenty wymienione w art. 11 k.k.w. oraz w przepisach szczególnych
i w przepisach regulaminu urzędowania sądów powszechnych, bez konieczności wydawania w tym przedmiocie postanowienia.
Potwierdzeniem tego jest treść § 358 ust. 1 regulaminu urzędowania sądów
powszechnych9, który przewiduje, że „w razie gdy z mocy przepisów szczególnych właściwy do wykonania orzeczonych kar lub środków jest sąd inny niż
ten, który orzekał w danej sprawie, odpisy wydanych w postępowaniu wykonawczym orzeczeń, których treść podlega odnotowaniu przez sąd orzekający,
należy przesłać temu sądowi z powołaniem się na sygnaturę jego akt. Nie mówi
się w tym przepisie o orzeczeniu przekazującym, a o przesłaniu stosownych
dokumentów sądowi właściwemu.
Oczywiste jest, że wydanie postanowienia o przekazaniu orzeczenia (nie
sprawy!) właściwemu sądowi nie wywoła żadnych negatywnych konsekwencji,
ale też nie rodzi innych implikacji związanych z taką formą decyzji procesowej,
jak chociażby obowiązek zawiadomienia o niej stron (skazanego, prokuratora)
czy też możliwość wszczęcia sporu kompetencyjnego (art. 38 § 1 k.p.k. w zw.
z art. 1 § 2 k.k.w.).
2. Zaskarżanie postanowień
Znowelizowany w 2011 r. art. 6 § 1 k.k.w. ogranicza skazanemu (a art. 21
k.k.w. także prokuratorowi) prawo wnoszenia zażaleń na postanowienia do
przypadków wskazanych w ustawie. Ma to usprawnić i przyspieszyć postępowanie wykonawcze, a także upodobnić to uprawnienie stron do obowiązującego w Kodeksie postępowania karnego. Przepisy art. 6 § 1 i 21 k.k.w. wymieniają
jedynie skazanego (dotyczy to także jego obrońcy) i prokuratora, jako strony
uprawnione do składania zażaleń. Inne podmioty mogą składać zażalenia tylko
wtedy, gdy pozwalają na to przepisy szczególne (zob. art. 13 § 3 i 197 § 2 k.k.w.).
W tych dwóch przypadkach prawo takie przysługuje także pokrzywdzonemu,
o ile zostaną spełnione warunki wymienione w tych przepisach. W jednostkowej sytuacji zażalenie może też wnosić dyrektor zakładu karnego i sądowy
kurator zawodowy (art. 162 § 3 k.k.w.).
Powyższa konstatacja wydaje się niezbędna przed zaprezentowaniem dwóch
postanowień sądów apelacyjnych dotyczących właśnie prawa do składania zażaleń.
W pierwszym (chronologicznie) postanowieniu przypomniano, że przedstawiciel skazanego może składać w jego imieniu wnioski, skargi i prośby, a na9

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007 r. (Dz.U. Nr 38, poz. 249, z późn. zm.).
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wet może być dopuszczony do udziału w postępowaniu przed sądem, ale tylko
do obecności na posiedzeniu. Nie ma on prawa wnosić zażalenia na zapadłe
w pierwszej instancji postanowienie, bo nie jest wymieniony wśród podmiotów
przewidzianych do roli obrońcy lub pełnomocnika10.
W drugim postanowieniu sąd stwierdził, że pokrzywdzony (jego pełnomocnik) nie jest podmiotem uprawnionym do wystąpienia z zażaleniem na postanowienie w przedmiocie zarządzenia wykonania kary warunkowo zawieszonej,
wobec czego prawidłową reakcją na powyższe winna być odmowa przyjęcia
złożonego środka odwoławczego w myśl regulacji art. 429 § 1 k.p.k. w zw. z art.
1 § 2 k.k.w., jako wniesionego przez osobę nieuprawnioną11.
3. Skarga na decyzje organów postępowania wykonawczego
W piśmiennictwie zgodnie przyjmuje 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 znaczenia12.
Mimo tej zgodności, w praktyce problemy stwarza zdefiniowanie tych czynności dyrektora zakładu karnego, które powinny mieć formę decyzji zaskarżalnych w trybie art. 7 § 1 k.k.w. Razi w tym zakresie duża nieprecyzyjność
zmienionych ustawą z 2011 r. przepisów, mogąca prowadzić do wadliwych
wniosków. W przepisach dotyczących wykonywania kary pozbawienia wolności
znajdujemy takie, które jednoznacznie przewidują decyzję, jako formę czynności i skargę na tę decyzję (np. art. 74 § 3, art. 76 § 4, art. 110 § 2f, art. 141a § 5
k.k.w.). Istnieje jednak wiele przepisów przewidujących wprawdzie wydanie decyzji przez dyrektora zakładu karnego, ale niemówiących nic o możliwości ich
zaskarżania (np. art. 73a § 8, art. 88b pkt 9, art. 88d § 5-9, art. 105 § 4 i 6, art. 110
§ 2d, art. 110a § 2, art. 121 § 5, art. 139 § 8, art. 144 § 3 i 4, art. 148 § 2, art. 149,
167a § 3 § 1 k.k.w.). Z takiego ujęcia mógłby wypływać wniosek, że na decyzje
te skarga nie przysługuje. Byłby to wniosek błędny, bowiem zgodnie z art. 7 § 1
k.k.w. wyjątek od zasady zaskarżalności decyzji musi wynikać z przepisu szczególnego. Żaden z wymienionych przepisów takiego wyjątku nie przewiduje.
Znajdujemy też w Kodeksie karnym wykonawczym przepisy, z których nie
wynika wprost, że wymienione w nich czynności wymagają wydania decyzji,
chociaż ich charakter jednoznacznie na to wskazuje, co w konsekwencji powoduje ich zaskarżalność w trybie art. 7 § 1 k.k.w. w sytuacji, gdy pozbawiają
skazanych niektórych ich uprawnień (np. art. 91 pkt 9-11, art. 92 pkt 9 i 11, art.
100 § 1, art. 105a § 4, art. 105b § 2, art. 110 § 2a, art. 110a § 2, art. 113 § 4 i 7,
art. 113a § 2, 4 i 7, art. 114, art. 115 § 6, art. 121 § 3-5, art. 123a § 2, art. 124
Postanowienie SA w Krakowie z dnia 9 marca 2012 r., II AKzw 126/12, KZS 2012 z. 1, poz. 30.
Postanowienie SA w Katowicach z dnia 9 maja 2012 r., II AKzw 462/12, LEX nr 1171248.
12
Zob. m.in.: Z. Hołda [w:] Z. Hołda, K. Postulski, Kodeks karny wykonawczy, Gdańsk 2007, s. 82;
T. Kalisz, Skarga na decyzje organów wykonawczych. Tryb skargowy z art. 7 k.k.w., NKPK 2001, t. VII, s. 154.
10
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§ 4, art. 130, 131 § 1, art. 139 § 1, art. 140 § 3, art. 141 § 3, art. 146 § 4, art. 148
§ 4, art. 165 § 2 k.k.w.). Niektóre z wymienionych przepisów nie stanowią nawet,
że przewidziane w nich czynności ma podejmować dyrektor zakładu karnego13.
Zaprezentowane wyżej szerokie rozumienie pojęcia decyzji i ich zaskarżalności, szczególnie kłopotliwe po nowelizacji szeregu przepisów Kodeksu karnego wykonawczego o wykonywaniu kary pozbawienia wolności (część z nich
została wyżej wymieniona) znalazło potwierdzenie w orzecznictwie14. Uznano
w nim, że decyzją w znaczeniu art. 7 § 1 k.k.w. jest nieuwzględnienie wniosku
skazanego o wydanie mu kserokopii oceny postępu w resocjalizacji, prognozy
kryminologiczno-społecznej, innego dokumentu sporządzonego przez wychowawcę zakładu karnego, znajdujących się w jego aktach osobowych.
Przypomnijmy, że w myśl art. 102 pkt 9 k.k.w. skazany ma prawo w szczególności do zapoznawania się z opiniami, sporządzonymi przez administrację
zakładu karnego, stanowiącymi podstawę podejmowanych wobec niego decyzji. Rozstrzygnięcie wniosku skazanego w tym przedmiocie jest aktem indywidualnym, skierowanym do skazanego. Jeżeli skazany zarzuca niezgodność tej
decyzji z prawem, właściwy do rozpoznania tej skargi jest sąd penitencjarny.
Nierozstrzygnięty w 2012 r. pozostał problem, jaki sąd penitencjarny jest
właściwy do rozpoznania skargi skazanego na decyzje administracji więziennej
(dyrektora zakładu karnego, komisji penitencjarnej) w przypadku, gdy po wydaniu decyzji, a przed rozpoznaniem przez sąd skargi na nią, skazany zostanie
przeniesiony do innego zakładu karnego, zwolniony z zakładu itp.
W dwóch opublikowanych w 2012 r. postanowieniach sądy apelacyjne, które
je wydały, podtrzymały swoją dotychczasową linię orzecznictwa, zgodnie z którą sądem właściwym do rozpoznania skargi skazanego jest w takiej sytuacji sąd,
w którego okręgu przebywał skazany w chwili wydania zaskarżonej decyzji, tj.
w chwili, gdy realna stała się możliwość wszczęcia postępowania skargowego
uregulowanego w art. 7 § 1-5 k.k.w.15.
Jest to ta linia orzecznictwa, w myśl której ewentualne przekazywanie sprawy w ślad za skazanym opóźniałoby rozpoznanie skargi i byłoby szkodliwe dla
powagi wymiaru sprawiedliwości. Dlatego w takim przypadku właściwy jest sąd
penitencjarny miejsca pobytu skazanego w czasie podjęcia decyzji16.
Niektóre sądy apelacyjne są jednak zdania, że w przypadku, gdy skazany zaskarżył decyzję organu wykonawczego, po czym nastąpiła zmiana jego miejsca
Zob. też krytyczne uwagi na ten temat: T. Szymanowski, Zmiany prawa karnego wykonawczego (o potrzebie
i zbędności nowelizacji przepisów), PiP 2012, z. 2, s. 56.
14
Postanowienie SA w Krakowie z dnia 27 stycznia 2012 r., II AKzw1147/11, KZS 2012 z. 3, poz. 48.
15
Postanowienia: SA we Wrocławiu z dnia 1 czerwca 2012 r., II AKo 108/12, LEX nr 1164213 i SA
w Krakowie z dnia 6 lipca 2012 r., II AKo 89/12, KZS 2012 z. 7-8, poz. 67.
16
Zob. m.in. postanowienia SA w Krakowie: z dnia 18 stycznia 2007 r., II AKo 3/07, KZS 2007
z. 2, poz. 49, z dnia 13 maja 2008 r., II AKo 74/08 KZS 2008 z. 7-8, poz. 66 i z dnia 12 września 2008 r.,
II AKo 121/08, KZS 2008 z. 9, poz. 36 oraz postanowienie SA we Wrocławiu z dnia 30 listopada
2006 r., II AKzw 910/06, OSA 2007 z. 9, poz. 41.
13
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pobytu, sądem właściwym do rozpoznania skargi jest sąd aktualnego miejsca
przebywania skazanego17. Argumentem na rzecz tego stanowiska jest wykładnia językowa art. 3 § 2 k.k.w., która prowadzi do wniosku, że – w braku zastrzeżenia – właściwy jest sąd penitencjarny, w którego okręgu przebywa skazany.
Na takim stanowisku stoi też doktryna18.
Rozbieżną praktykę orzeczniczą można zauważyć nawet między sądami penitencjarnymi na obszarze tej samej apelacji. Wykazały to badania Rzecznika
Praw Obywatelskich przeprowadzone pod koniec 2012 r.
Ostateczne stanowisko w tym sporze zajmie z pewnością Sąd Najwyższy,
odpowiadając na pytanie prawne Rzecznika praw Obywatelskich, będące efektem tych badań.
Do tego czasu Autor opowiada się za stanowiskiem, że rozstrzygające znaczenie dla właściwości miejscowej sądu penitencjarnego ma aktualne miejsce
pobytu skazanego. Punkt ciężkości spoczywa na osobie skazanego, nie zaś na
organie, który wydał skarżoną decyzję. Przy wyrażeniu takiego stanowiska nie
może też ujść uwadze wykładnia językowa art. 3 § 2 k.k.w., a także pierwsze zdanie art. 7 § 2 k.k.w. („skargi rozpoznaje sąd właściwy zgodnie z art. 3”). Przepis
art. 3 § 2 k.k.w. reguluje kwestię właściwości sądu penitencjarnego w sposób
autonomiczny. To, że sądem właściwym do rozpoznania skargi na decyzję organu wymienionego w art. 2 pkt 3-6 i 10 k.k.w. jest sąd penitencjarny, w którego
okręgu skazany aktualnie przebywa, rozstrzyga ostatecznie przepis art. 7 § 2
k.k.w., odwołujący się do art. 3 k.k.w. Wykładnia językowa przepisów art. 7 § 2
k.k.w. w związku z art. 3 § 2 k.k.w. prowadzi tylko do jednego wniosku, a mianowicie, że w przypadku, gdy skazany zaskarżył decyzję organu wykonawczego,
po czym nastąpiła zmiana miejsca jego pobytu, sądem właściwym do rozpoznania skargi jest sąd aktualnego miejsca przebywania skazanego.
4. Wykonalność orzeczeń
W obowiązującym od dnia 1 stycznia 2012 r. stanie prawnym postanowienie
w postępowaniu wykonawczym staje się wykonalne z chwilą wydania, chyba że
ustawa stanowi inaczej lub sąd wydający postanowienie albo sąd powołany do
rozpoznania zażalenia wstrzyma jego wykonanie (art. 9 § 3 k.k.w.). Jest to rozwiązanie przeciwstawne temu, jakie obowiązywało do końca 2011 r.
Przypadki, w których postanowienia wydawane w postępowaniu wykonawczym stają się wykonalne dopiero z chwilą uprawomocnienia się, stanowią nieZob. m.in. postanowienia SA: w Łodzi z dnia 15 grudnia 1998 r., II AKo 273/98, LEX nr 254059,
w Lublinie: z dnia 3 czerwca 2009 r., II AKo 111/09, LEX nr 513140 i z dnia 1 kwietnia 2009 r., II AKo
64/09, LEX nr 508298 oraz w Szczecinie z dnia 29 czerwca 2011 r., II AKo 65/11, LEX nr 1103465.
18
Z. Hołda [w:] Z. Hołda, K. Postulski, Kodeks karny wykonawczy..., s. 84; J. Lachowski, T. Oczkowski,
Skarga skazanego w postępowaniu wykonawczym (art. 7 k.k.w.), PWP 2008, nr 61, s. 20; W. Sych, Glosa do
postanowienia SA w Krakowie z dnia 14 października 2003 r., II AKo 137/03 oraz do postanowienia SA
w Krakowie z dnia 10 maja 2004 r., II AKzw 265/04, OSA 2006, nr 9 s. 89; K. Postulski, Właściwość sądu
w postępowaniu karnym wykonawczym, „Prokuratura i Prawo” 2010, nr 5, s. 66.
17
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liczne wyjątki. Wykonaniu dopiero po uprawomocnieniu podlegają w szczególności postanowienia:
a) o udzieleniu przerwy, jeżeli prokurator oświadczył, że sprzeciwia się jej
udzieleniu (art. 154 § 1 k.k.w.);
b) o udzieleniu warunkowego zwolnienia, jeżeli prokurator oświadczył, że
sprzeciwia się jego udzieleniu (art. 162 § 2 k.k.w.);
c) o fakultatywnym zarządzeniu wykonania kary warunkowo zawieszonej
(art. 178 § 3 k.k.w.).
W art. 9 § 3 k.k.w. nie zostały sprecyzowane przesłanki ani ograniczenia
odnośnie do podejmowania przez sąd decyzji o wstrzymaniu wykonania postanowienia. Wstrzymanie wykonania postanowienia wydanego w postępowaniu
wykonawczym pozostawione jest więc uznaniu sądu, zarówno pierwszej, jak
i drugiej instancji. Jednak z samej istoty takiej decyzji, jako wyjątku od zasady
natychmiastowej wykonalności wynika, że wstrzymywanie wykonania postanowień wydawanych w postępowaniu wykonawczym powinno być ograniczone
do niezbędnego minimum.
Słuszność przytoczonej tezy potwierdził Sąd Najwyższy19 stwierdzając, że
wstrzymanie wykonania wyroku może nastąpić jedynie wyjątkowo, gdy ujawnią
się okoliczności świadczące o tym, że bezzwłoczne podjęcie czynności wykonawczych pociągnie za sobą nieodwracalne i niepowetowane skutki dla skazanego.
Sąd Najwyższy zwrócił też uwagę na ogólną zasadę wyrażoną w art. 9 § 1
k.k.w., w myśl której postępowanie wykonawcze wszczyna się niezwłocznie,
gdy orzeczenie stało się wykonalne, zaś wyrok staje się wykonalny z chwilą
uprawomocnienia.
5. Wyjaśnianie wątpliwości w trybie art. 13 k.k.w.
Krótkiego skomentowania wymaga stanowisko Sądu Najwyższego, zgodnie
z którym wniosek o rozstrzygnięcie wątpliwości co do wykonania orzeczenia,
złożony w trybie przewidzianym w art. 13 k.k.w. przez inny sąd niż wykonujący
orzeczenie w postępowaniu wszczętym zgodnie z art. 9 k.k.w., jako niedopuszczalny, należy pozostawić bez rozpoznania20.
Zaznaczyć należy, że w przypadku, którego dotyczy to stanowisko, sąd występujący z wnioskiem o wyjaśnienie wątpliwości w trybie art. 13 § 1 k.k.w., nie
był sądem wykonującym orzeczenie i wniosek ten nie został złożony w toku
postępowania w przedmiocie wykonania orzeczenia, wszczętego zgodnie z art.
9 k.k.w.
Sąd Najwyższy przypomniał, że zgodnie z treścią art. 13 § 1 k.k.w. postanowienie wydane na podstawie tego przepisu ma umożliwić jedynie wyjaśnienie
wątpliwości, które mogą powstać na skutek nie dość precyzyjnych czy ogólnych
19
20

Postanowienie SN z dnia 26 września 2012 r., V KK 218/12, LEX nr 1220962.
Postanowienie SN z dnia 5 czerwca 2012 r., WO 10/12, OSNKW 2012 z. 10, poz. 108.
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sformułowań zawartych w orzeczeniu i postanowienie to może dotyczyć tylko
wykonania orzeczenia lub zarzutów dotyczących obliczenia kary, a nie innych
kwestii podlegających rozstrzyganiu przez sąd w formie decyzji procesowych
na podstawie innych przepisów. Istnienie art. 13 § 1 k.k.w. ma zatem na celu
pozostawienie w gestii sądu, a więc organu mającego nadrzędne znaczenie
w postępowaniu wykonawczym, wyjaśnienie wątpliwości, które mogą powstać
w toku wykonywania orzeczenia.
Tak więc Sąd Najwyższy nie wykluczył generalnie organu, jakim jest sąd,
z kręgu podmiotów uprawnionych do inicjowania postępowania przewidzianego w art. 13 § 1 k.k.w. Zastrzegł tylko, że takie uprawnienie przysługuje jedynie sądowi wykonującemu orzeczenie, a wniosek może być złożony w toku
postępowania w przedmiocie wykonania orzeczenia, wszczętego zgodnie z art.
9 k.k.w.
Przy uwzględnieniu wywodów zaprezentowanych w nietezowanej części uzasadnienia postanowienia, stanowisko powyższe zasługuje na aprobatę.
Należy więc przypomnieć, że na podstawie art. 13 § 1 k.k.w. sąd rozstrzyga nie
tylko na wniosek prokuratora, skazanego i jego obrońcy oraz z urzędu, ale także
na wniosek organu wykonującego orzeczenie albo na wniosek każdego, kogo
orzeczenie bezpośrednio dotyczy.
Tak więc krąg wnioskodawców jest w tym przypadku szerszy niż wynikający
z ogólnych zasad wszczynania postępowań incydentalnych (art. 19 § 1 k.k.w.).
Przez „organ wykonujący orzeczenie”, o którym mowa w art. 13 § 1 k.k.w., należy rozumieć każdy z organów postępowania wykonawczego, wymienionych
w art. 2 k.k.w., o ile ma interes prawny w wystąpieniu z wnioskiem, którego
dotyczy wymieniony przepis.
Jedno tylko sformułowanie, zamieszczone w tezie postanowienia, które
wpłynęło na formalny kształt decyzji Sądu Najwyższego, budzi wątpliwości.
Zajmując takie, jak wyżej stanowisko, a więc nie rozpoznając merytorycznie
wniosku innego sądu o wyjaśnienie wątpliwości w trybie art. 13 k.k.w., Sąd
Najwyższy stwierdził w konkluzji postanowienia, że „wniosek jako niedopuszczalny należało pozostawić bez rozpoznania” wywodząc, że „w treści art. 13
k.k.w. nie przewidziano formy rozstrzygnięcia w sytuacji niedopuszczalności
wniosku”.
Faktem jest, że art. 13 k.k.w. nie określa formy rozstrzygnięcia w przypadku niedopuszczalności wniosku. Ale przecież forma decyzji procesowej, jaka
w takim przypadku powinna zapaść wynika z treści art. 15 § 1 k.k.w., zgodnie
z którym sąd umarza postępowanie wykonawcze m.in. w razie istnienia „innej”,
niż wymienione w tym przepisie, przyczyny wyłączającej to postępowanie. Taką
przyczyną wyłączającą rozpoznanie wniosku był w niniejszej sprawie brak legitymacji procesowej sądu występującego z wnioskiem. W postępowaniu wykonawczym powszechny jest pogląd, że umorzenie postępowania incydentalnego
następuje w każdym przypadku, gdy brak jest podstaw do wydania meryto-
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rycznej decyzji. Innej formy rozstrzygnięcia w takim przypadku Kodeks karny
wykonawczy nie przewiduje. Nie ma w nim mowy ani o „uznaniu wniosku za
niedopuszczalny”, ani też o „pozostawieniu go bez rozpoznania.
6. Zawieszenie postępowania wykonawczego
Nie nasuwa zastrzeżeń, ale wymaga podkreślenia z uwagi na swą doniosłość,
następujące stanowisko Sądu Apelacyjnego w Krakowie21: „spoczywanie biegu przedawnienia w razie zawieszenia postępowania wykonawczego zachodzi
tylko wtedy, gdy zawieszenie to zostało spowodowane uchylaniem się skazanego od wykonania kary, przy czym okres wstrzymania biegu przedawnienia
nie może przekroczyć 10 lat (art. 15 § 3 k.k.w.). Niemożność ujęcia skazanego, stanowiąca przesłankę zawieszenia postępowania wykonawczego, nie musi
oznaczać, że skazany uchyla się od wykonania kary, a może być spowodowana
innymi przyczynami. Pobyt skazanego za granicą przez czas dłuższy może upoważniać do uznania, że zachodzi długotrwała przeszkoda uniemożliwiająca postępowanie wykonawcze, nie musi to jednak być równoznaczne z uchylaniem
się od wykonania kary. Okoliczności i powody wyjazdu skazanego za granicę
trzeba ustalić przy ocenie motywów jego zachowania się, zwłaszcza co do jego
związku z perspektywą odbycia kary (zob. też uchwałę SN z dnia 12 grudnia
1995 roku – I KZP 35/95, OSNKW 1996, z. 1-2, poz. 2). W badanej sprawie
ukrywanie się skazanego przed odbyciem kary pozbawienia wolności jest niewątpliwe. Po odebraniu wezwania do stawienia się w zakładzie karnym dla odbycia kary wkrótce po uprawomocnieniu się wyroku, nie wykonał tego, a liczne próby sądu, zmierzające do osadzenia go w zakładzie karnym okazały się
bezskuteczne. Wkrótce okazało się, że skazany wyjechał z kraju; ujęto go, gdy
odbywał karę orzeczoną za granicą za inne przestępstwo. Jest oczywiste, że skazany w sposób zamierzony nie poddał się karze, a uniemożliwił jej wykonanie”.
W uzupełnieniu tego, o czym napisał Sąd Apelacyjny wypada jedynie dodać,
że pojęcie „uchylania się”, którym posługuje się art. 15 § 4 k.k.w., definiował
wielokrotnie Sąd Najwyższy. Przenosząc wyrażane w tym zakresie poglądy na
grunt art. 15 § 3 k.k.w., można powiedzieć, że uchylanie się skazanego od wykonania kary oznacza jego złą wolę, negatywny stosunek psychiczny do rygorów
z nią związanych, który znajduje wyraz w tym, że celowo, umyślnie, w sposób
zawiniony nie poddaje się karze, mimo że ma ku temu realne możliwości, a czyni to w taki sposób, że wykonanie kary względem niego nie jest możliwe, mimo
wykorzystywania przez organy wykonujące orzeczenie ich ustawowych uprawnień i obowiązków; nie jest też możliwe doprowadzenie do wykonania kary
w innej formie (np. orzeczenie kary zastępczej, zarządzenie wykonania kary
warunkowo zawieszonej). Jeżeli zostanie ustalone, że skazany uchyla się od wykonania kary, termin spoczywania biegu przedawnienia nie może przekroczyć
21

Postanowienie SA w Krakowie z dnia 23 stycznia 2012 r., II AKzw 1378/11, KZS 2012 z. 2, poz. 35.
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jednak 10 lat. Po ustaniu przeszkody, nie później jednak niż po upływie tego
okresu, przywrócony zostaje bieg przedawnienia. Spoczywanie biegu przedawnienia rozpoczyna się z chwilą wykonalności, a więc wydania, postanowienia
o zawieszeniu postępowania (art. 9 § 3 k.k.w.), a kończy – z chwilą ujęcia skazanego i rozpoczęcia odbywania kary, a nie z chwilą podjęcia zawieszonego postępowania. Postanowienie o podjęciu postępowania jest tylko procesową konsekwencją ustania przyczyn jego zawieszenia. Ewentualne wątpliwości w tym
przedmiocie mogą być wyjaśniane w trybie art. 13 k.k.w.
Wstrzymanie biegu przedawnienia nie nastąpi, mimo iż „skazany uchyla się
od odbywania kary” (art. 15 § 3 k.k.w.), jeżeli w związku z tym nie nastąpiło zawieszenie postępowania wykonawczego. Nie zachodzi w takim przypadku żadna z trzech sytuacji spoczywania biegu przedawnienia, o których mowa w art.
15 § 3 i § 4 k.k.w. oraz w art. 104 § 1 k.k.
7. Wymogi formalne wniosku
W jednym z postanowień22 Sąd Apelacyjny w Lublinie przypomniał o dodaniu z dniem 1 stycznia 2012 r. art. 19 § 3 k.k.w.
Artykuł 19 § 3 k.k.w. przewiduje, że podmiot składający wniosek o wszczęcie postępowania incydentalnego jest obowiązany do uzasadnienia zawartych
w nim żądań w stopniu umożliwiającym jego rozpoznanie, w szczególności do
dołączenia odpowiednich dokumentów. W przypadku niewykonania tego obowiązku można pozostawić wniosek bez rozpoznania.
W zamierzeniu ustawodawcy przepis ten ma służyć przyspieszeniu postępowania, przenosząc ciężar dowodowy w zakresie składanych wniosków
o wszczęcie postępowania wykonawczego przed sądem na podmioty uprawnione do inicjowania tego postępowania. Z treści powołanego przepisu wynika
konieczność należytego wykazania zawartych we wniosku żądań oraz wskazania dowodów na ich poparcie.
W przypadku, gdy wniosek nie będzie odpowiadał tym wymogom, przewidziano możliwość pozostawienia go bez rozpoznania. Ponieważ nieuzasadnienie zawartych we wniosku żądań oraz niewskazanie dowodów na ich poparcie
jest brakiem formalnym wniosku, ewentualną decyzję w przedmiocie pozostawienia wniosku bez rozpoznania powinno poprzedzać wezwanie do usunięcia
tego braku w trybie art. 120 § 1 k.p.k. w zw. z art. 1 § 2 k.k.w.
Pozostawienie wniosku bez rozpoznania jest fakultatywne i wymaga w tym
przypadku (odmiennie, niż ma to miejsce w sytuacji przewidzianej w art. 120 §
2 k.p.k.) formy niezaskarżalnego postanowienia sądu, jako organu właściwego
do rozpoznania wniosku (art. 6 § 3 k.k.w.). Fakultatywność tej decyzji wynika
stąd, że złożenie wniosku bez należytego udokumentowania nie będzie mogło
skutkować pozostawieniem go bez rozpoznania w sytuacji, gdy sam charak22

Postanowienie SA w Lublinie z dnia 16 sierpnia 2012 r., II AKzw 804/12, niepublikowane.
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ter wniosku uniemożliwia jego udokumentowanie przez skazanego (np. przez
przedstawienie wywiadu kuratora, opinii dyrektora zakładu karnego, opinii biegłych itp.); w takiej sytuacji konieczne będzie przez organy postępowania wykonawczego podjęcie działań z urzędu.
W powołanym postanowieniu Sąd Apelacyjny uznał, że skazany ubiegający
się o udzielenie przerwy w odbywaniu kary przed upływem roku od zakończenia korzystania z poprzedniej rocznej przerwy, powinien wykazać istnienie
okoliczności uzasadniających taką przerwę, wymienionych w art. 153 § 3 k.k.w.
Sąd nie ma obowiązku samodzielnego ustalania istnienia przesłanek wymienionych w tym przepisie, jeżeli skazany nie wskazuje ich i w miarę możliwości nie
dokumentuje we wniosku i załącznikach.
W takim przypadku sąd pozostawia wniosek bez rozpoznania, bądź – w zależności od sytuacji i stadium postępowania – umarza postępowanie w przedmiocie przerwy, jako niedopuszczalne z mocy prawa.
8. Udział stron w posiedzeniu sądu
Znowelizowany z dniem 1 stycznia 2012 r. art. 22 § 1 k.k.w. stanowi, że
strony, a także inne osoby mają prawo wziąć udział w posiedzeniu sądu jedynie w wypadku, „gdy ustawa tak stanowi”. W poprzednim stanie prawnym
istniał obowiązek zawiadamiania ich o terminie i celu każdego postepowania.
Projektodawcy zmiany brzmienia art. 22 k.k.w. podkreślają, nie bez racji, że
istniejąca w postępowaniu wykonawczym zasadnicza różnica dotycząca zasad
udziału stron i innych podmiotów w posiedzeniu nie znajduje uzasadnienia
(por. art. 96 k.p.k.). Poza tym poprzedni stan prawny wpływał negatywnie na
sprawność postępowań incydentalnych.
Ta zmiana stanu prawnego stała się w 2012 r. przedmiotem kilku orzeczeń.
W jednym z nich Sąd Najwyższy23 odniósł się do kwestii, które z brzmień
art. 22 § 1 k.k.w. (poprzednie czy obecne) ma zastosowanie przy wykonywaniu
kary grzywny orzeczonej prawomocnie przed 1 stycznia 2012 r.
W omawianym postanowieniu znajdujemy stwierdzenie, iż „zasadą jest, iż
również przy wykonywaniu orzeczeń, które stały się wykonalne przed dniem
wejścia noweli w życie, stosuje się przepisy w brzmieniu nadanym tą nowelą (art.
10 ust. 1). Wprawdzie nowela przewiduje także wyjątek, stanowiąc, że 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 (art. 10 ust. 2),
ale w odniesieniu do grzywny dotyczy to art. 45-52 k.k.w. w brzmieniu sprzed
dnia 1 stycznia 2012 r., a nie samych zasad postępowania przed sądem określonych w Rozdziale IV, Oddziale 2 Kodeksu karnego wykonawczego, a zwłaszcza
w art. 22 k.k.w. Żaden przepis tego Kodeksu nie przewiduje natomiast prawa
23
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tych osób do udziału w posiedzeniu sądu wyznaczonym w celu rozpoznania
wniosku o umorzenie prawomocnie orzeczonej grzywny, także wtedy, kiedy
jego przedmiotem staje się kwestia zawieszenia postępowania wykonawczego
w części dotyczącej tej kary, wobec czego aktualnie o takim posiedzeniu ich nie
zawiadamia się, nie mówiąc już o wzywaniu skazanego”.
Do stanowiska Sądu Najwyższego należy odnieść się zdecydowanie krytycznie. Ponieważ jednak dotyczy ono wykonywania kary grzywny, a nie samej interpretacji art. 22 § 1 k.k.w., nastąpi to w części dotyczącej wykonywania tej kary
(III. Część szczególna pkt 1). Problemu – w formie sygnalizacji jego istnienia
– nie można jednak było pominąć także w tym miejscu.
Słusznie natomiast w innym postanowieniu24 Sąd Najwyższy stwierdził, że
rozwiązanie przyjęte przez ustawodawcę w art. 178 § 2 in fine k.k.w. – brak
uprawnienia do udziału w posiedzeniu – może wzbudzać pewne wątpliwości co
do jego zakresu (objęto nim wypadek fakultatywnego zarządzenia wykonania
kary z § 3 art. 75 k.k., pominięto natomiast sytuacje obligatoryjnego zarządzenia kary określone w § 1a i 2a tego przepisu), jest jednak wiążące, w szczególności zaś nie dotyczy procedowania w przedmiocie fakultatywnego zarządzenia
wykonania kary w oparciu o przepis art. 75 § 2 k.p.k. W takim wypadku, o ile
udział skazanego przebywającego na wolności pozostaje wyłącznie jego prawem, z którego może, lecz nie musi skorzystać (wystarczające jest w związku z tym jedynie skuteczne zawiadomienie go o terminie posiedzenia), o tyle
w odniesieniu do skazanego pozbawionego wówczas wolności sytuację widzieć
należy odmiennie, również w kontekście aktualnego brzmienia art. 22 § 1 k.k.w.
Wprawdzie sprowadzenie skazanego na posiedzenie jest – zgodnie z art. 23
§ 1 k.k.w. – fakultatywne, jeżeli jednak ustawa przewiduje jego prawo do wzięcia udziału w tego rodzaju posiedzeniu, on zaś sam wyrazi zamiar skorzystania
z tego uprawnienia, sprowadzenie go na to posiedzenie, już chociażby tytko
z powodów gwarancyjnych (prawo do obrony), traktować należy jako regułę,
przy czym istnieje zawsze w takiej sytuacji możliwość skorzystania z unormowań przewidzianych w art. 23 § 2 lub 3 k.k.w.
Powzięta przez Sąd Najwyższy wątpliwość co do zasadności – będącego
faktem – rozwiązania przyjętego przez ustawodawcę w art. 178 § 2 in fine k.k.w.,
polegającego m.in. na braku uprawnienia do udziału w posiedzeniu mającym za
przedmiot fakultatywne zarządzenie wykonania kary warunkowo zawieszonej,
na podstawie art. 75 § 3 k.k., jest słuszna z innego jeszcze powodu.
O prawie stron do udziału w posiedzeniu sądu mówi się także w art. 160
§ 3 k.k.w. dotyczącym odwołania warunkowego zwolnienia. Jednakże z kontekstu, w jakim prawo to zostało przyznane wynika, że dotyczy ono przypadków, w których odwołanie warunkowego zwolnienia jest obligatoryjne (art. 160
§ 1 pkt 1 i § 2 k.k.w.). Jest to więc sytuacja przeciwna do tej, której dotyczy art. 178
Postanowienie SN z dnia 21 sierpnia 2012 r., III KK 227/12, „Prokuratura i Prawo” 2012, nr 11
– wkładka, s. 15.
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§ 2 k.k.w. Jest to ewidentne „potknięcie” ustawodawcy, dotyczy bowiem przypadków, w których uznaniowość sądu co do istnienia przesłanek takiej decyzji
jest minimalna. Dlatego pojawiła się próba takiego rozumienia treści art. 160 §
3 zd. 2 k.k.w., w myśl którego obowiązek zawiadomienia wymienionych podmiotów o terminie i celu posiedzenia obejmuje wszystkie sprawy w przedmiocie odwołania warunkowego zwolnienia, a więc także te, w których przesłanką
odwołania warunkowego zwolnienia ma być jedna z okoliczności wymienionych w art. 160 § 1 pkt 2-4 k.k.w. Są to sprawy, w których stopień uznaniowości
co do istnienia przesłanek wymienionych w tym przepisie jest znacznie wyższy
niż w innych. Dlatego w tych sprawach zakres prawa skazanego do obrony nie
powinien być mniejszy niż w sprawach, w których obligatoryjność warunkowego zwolnienia cechuje mniejszy stopień względności25.
Niezależnie jednak od tego, czy zaproponowana interpretacja prawa stron
do udziału w posiedzeniu w przedmiocie odwołania warunkowego zwolnienia
uznana zostanie za prawidłową, niespójność pomiędzy art. 178 § 2 i 160 § 3
k.k.w. jest ewidentna, a wątpliwości Sądu Najwyższego co do trafności rozwiązania przyjętego w art. 178 § 2 k.k.w. – w pełni uzasadnione.
Nie nasuwa również żadnych uwag inny pogląd wypowiedziany przez Sąd
Najwyższy na gruncie art. 22 § 1 k.k.w., mianowicie, że jeżeli zachowanie skazanego wskazuje bezspornie, że nie chce on z prawa do udziału w posiedzeniu
skorzystać, a więc nie chce złożyć stosownych wyjaśnień, to odstąpienie od
wysłuchania nie stanowi obrazy przepisu art. 178 § 2 k.k.w.26.
Nie zasługuje natomiast na aprobatę stanowisko Sądu Apelacyjnego
w Białymstoku27, w myśl którego „w postępowaniu mającym za przedmiot orzekanie o dalszym stosowaniu środka zabezpieczającego udział obrońcy jest obowiązkowy, a strony winny być zawiadomione o terminie takiego posiedzenia”. W uzasadnieniu postanowienia sąd przyznaje, że przepisy szczególne dotyczące wykonywania środków zabezpieczających, nie przewidują wprost wyjątku od zasady
wyrażonej w art. 22 § 1 k.k.w. Jednak w ocenie sądu – jak zaznaczono „w obecnym
składzie” – wykładnia celowościowa jak i systemowa znajdująca oparcie w normach gwarancyjnych Konstytucji RP przemawia za takim stanowiskiem.
Problem jest na tyle istotny, że wymaga nieco szerszego skomentowania.
Zamieszczone w art. 22 § 1 k.k.w. odesłanie do przepisów szczególnych,
dających prawo wzięcia udziału w posiedzeniu stronom, dotyczy wyłącznie posiedzeń w przedmiocie:
a) zarządzenia wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności (art. 48 k.k.w.);
b) zarządzenia wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności w sytuacji
uchylania się przez skazanego od odbywania kary ograniczenia wolności (art. 65
§ 2 k.k.w.);
K. Postulski, Kodeks karny wykonawczy, Komentarz, Warszawa 2012, teza 31 do art. 160 k.k.w.
Postanowienie SN z dnia 23 lutego 2012 r., III KK 422/11, LEX nr 1119525.
27
Postanowienie SA w Białymstoku z dnia 5 października 2012 r., II AKo 128/12, LEX nr 1220425.
25
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c) warunkowego zawieszenia wykonania kary (art. 152 § 3 k.k.w.);
d) odroczenia wykonania kary lub przerwy w wykonaniu kary (art. 153a § 1
k.k.w.);
e) warunkowego zwolnienia (art. 161 § 1 k.k.w.);
f) odwołania warunkowego zwolnienia (art. 160 § 3 k.k.w.);
g) zarządzenia wykonania kary warunkowo zawieszonej na podstawie art.
75 § 2 k.k. (art. 178 § 2 k.k.w.).
Należy też wskazać przepisy, z których wprawdzie w sposób bezpośredni
nie wynika obowiązek zawiadomienia przez sąd stron o terminie i celu posiedzenia, chociaż niewątpliwie on istnieje:
a) w myśl art. 74 § 1 k.k. „czas i sposób wykonania nałożonych obowiązków wymienionych w art. 72 k.k. sąd określa po wysłuchaniu skazanego”.
Przepis ten ma zastosowanie także w postępowaniu wykonawczym, jeżeli czasu
i sposobu wykonania obowiązków sąd nie określił w wyroku warunkowo zawieszającym wykonanie kary lub warunkowo umarzającym postępowanie (art. 74
§ 3 k.k.) albo gdy takie obowiązki zostały orzeczone dopiero w postępowaniu
wykonawczym na podstawie art. 74 § 2 k.k. Obowiązek wysłuchania skazanego
może być zrealizowany tylko po uprzednim zawiadomieniu go o terminie i celu
posiedzenia; w takim przypadku należy wysłać stosowne zawiadomienie także
obrońcy skazanego, jeżeli został ustanowiony lub wyznaczony w postępowaniu
wykonawczym oraz – w celu realizacji zasady „równości broni” – prokuratorowi;
b) odwoływanie się w art. 36 § 3 k.k. do art. 74 k.k. oznacza, że przy orzekaniu w postępowaniu wykonawczym na podstawie art. 61 § 1 k.k.w., w przedmiocie modyfikacji obowiązków związanych z karą ograniczenia wolności, należy
uwzględniać wymóg wysłuchania skazanego przed wydaniem postanowienia
(art. 74 § 1 k.k.). Powoduje to konieczność zawiadomienia go (a także prokuratora) o terminie i celu posiedzenia;
c) ponieważ nałożenie obowiązku poddania się leczeniu (art. 72 § 1 pkt 6
k.k.) wymaga zgody skazanego, orzeczenie w tym przedmiocie w postępowaniu
wykonawczym na podstawie art. 74 § 2 k.k. musi być poprzedzone zawiadomieniem go o terminie i celu posiedzenia lub uzyskaniem takiej zgody na piśmie;
d) to, o czym była mowa w punktach poprzednich odnieść trzeba także do
modyfikacji obowiązków nałożonych na sprawcę w związku z warunkowym
umorzeniem postępowania (art. 67 § 4 k.k.).
Wyjątki od zasady wyrażonej w art. 22 § 1 k.k.w., jak wszystkie wyjątki od zasad, nie mogą podlegać wykładni rozszerzającej. Nie można więc wprowadzać
innych wyjątków od tych, które przewiduje ustawa, nawet jeśli przyjęte w niej
rozwiązanie budzi wątpliwości.
W żadnym z przepisów przewidujących wyjątki od zasady wyrażonej w art.
22 § 1 k.k.w. Kodeks nie wymienia posiedzeń w przedmiocie środków zabezpie-
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czających, nie uzależnia prawa udziału stron w posiedzeniu ani od tego z czyjej
inicjatywy zostało wszczęte postępowanie incydentalne ani od istnienia okoliczności powodujących obowiązek wyznaczenia skazanemu obrońcy z urzędu.
Obowiązek zawiadamiania stron o terminie i celu posiedzenia oraz obowiązek udziału w nim obrońcy nie istnieje nie tylko w sprawach mających za
przedmiot wykonywanie środka zabezpieczającego, ale też w żadnych innych
przypadkach wymienionych w art. 8 § 2 k.k.w., dotyczącym obrony obligatoryjnej. O przepisie tym nie ma mowy w art. 22 k.k.w.
Odwoływanie się przez Sąd Apelacyjny do norm gwarancyjnych Konstytucji
RP o tyle wydaje się nieuzasadnione, że wynika z nich prawo skazanego (podejrzanego, oskarżonego) do obrony bez wskazania konkretnej formy, w jakiej
może być ono realizowane. Trzeba pamiętać, że także w stadium jurysdykcyjnym w sprawach, w których obrona jest obligatoryjna, nie istnieje – jako zasada – obowiązek zawiadamiania obrońcy o terminie posiedzenia tylko z uwagi
na ową obligatoryjność. Prawo do obrony skazany ma zagwarantowane także
poprzez inne formy aktywności własnej i obrońcy z urzędu, takie jak składanie
wniosków i innych pism procesowych, zaskarżanie orzeczeń, dostęp do akt,
kontaktowanie się ze skazanego z obrońcą pod nieobecność innych osób służące udzielaniu stosownych porad i informacji, ustalaniu linii obrony itp.
Nie można więc skutecznie twierdzić, że pozbawienie sprawcy i jego obrońcy, przez ustawodawcę, prawa do udziału w posiedzeniu mającym za przedmiot
wykonywanie środków zabezpieczających, jak też w innych sytuacjach, w których obrona jest obligatoryjna, należy traktować jako pozbawienie go prawa do
obrony.
Stanowisko wypowiedziane przez Sąd Apelacyjny w Białymstoku tym bardziej wymaga krytycznego zauważenia, że niezawiadomienie stron o terminie
i celu posiedzenia w przedmiocie dalszego stosowania środka zabezpieczającego
potraktowane zostało jako bezwzględna przesłanka odwoławcza. Tymczasem,
jak się wydaje, powinno ono być traktowane tylko jako wniosek de lege ferenda.

III. Część szczególna
1. Grzywna
Jak już zasygnalizowano w części dotyczącej analizy orzeczeń odnoszących
się do przepisów części ogólnej Kodeksu karnego wykonawczego (II. Część
ogólna pkt 8), krytycznie należy odnieść się do stanowiska Sądu Najwyższego
dotyczącego wykonywania kary grzywny orzeczonej prawomocnie przed dniem
1 stycznia 2012 r.28. Przypomnijmy jeszcze raz treść tezy sformułowanej przez
Sąd Najwyższy: „W myśl art. 22 § 1 k.k.w. w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt
14a noweli z dnia 16 września 2011 r. (Dz.U. Nr 240, poz. 1431), która weszła
28
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w życie z dniem 1 stycznia 2012 r., określone osoby mają prawo wziąć udział
w posiedzeniu sądu, ale już nie w każdym wypadku jak uprzednio, lecz jedynie
w wypadku, „gdy ustawa tak stanowi”. Żaden przepis tego Kodeksu nie przewiduje natomiast prawa tych osób do udziału w posiedzeniu sądu wyznaczonym
w celu rozpoznania wniosku o umorzenie prawomocnie orzeczonej grzywny,
także wtedy, kiedy jego przedmiotem staje się kwestia zawieszenia postępowania wykonawczego w części dotyczącej tej kary, wobec czego aktualnie o takim
posiedzeniu ich nie zawiadamia się, nie mówiąc już o wzywaniu skazanego.
Zasadą bowiem jest, że również przy wykonywaniu orzeczeń, które stały się
wykonalne przed dniem wejścia noweli w życie, stosuje się przepisy w brzmieniu nadanym tą nowelą (art. 10 ust. 1). Wprawdzie nowela przewiduje także
wyjątek, stanowiąc, że 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 (art. 10 ust. 2), ale w odniesieniu do grzywny dotyczy to art.
45-52 k.k.w. w brzmieniu sprzed dnia 1 stycznia 2012 r., a nie samych zasad
postępowania przed sądem określonych w Rozdziale IV, Oddziale 2 Kodeksu
karnego wykonawczego, a zwłaszcza w art. 22 k.k.w.”.
Wprawdzie omawiane postanowienie dotyczy tylko kwestii intertemporalnych, ale problem będzie aktualny jeszcze przez dłuższy czas. Wynika to ze
specyfiki wykonywania kary grzywny, które trwa nieraz kilka lat. Jest wiele
przypadków „powracania” do wykonywania kary grzywny po odbyciu, nieraz
długoterminowych, kar pozbawienia wolności. Dlatego obok poglądu Sadu
Najwyższego nie można przejeść obojętnie.
W ocenie Sądu Najwyższego treść przepisu art. 10 ust. 2 ustawy z 2011 r.
(„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”) należy rozumieć w ten sposób, że dotyczy on tylko art. 45-52 k.k.w. w brzmieniu
sprzed dnia 1 stycznia 2012 r., a nie przepisów procesowych, zamieszczonych
w części ogólnej Kodeksu. Wprawdzie w postanowieniu mówi się o „zasadach
postępowania przed sądem określonych w Rozdziale IV, Oddziale 2 Kodeksu
karnego wykonawczego, a zwłaszcza w art. 22 k.k.w.”, ale należy chyba przyjąć,
że Sąd Najwyższy miał na myśli całość dotychczasowych zasad postępowania
określonych w części ogólnej tego Kodeksu. Nie sposób bowiem rozdzielić
tych zasad, które zamieszczone zostały w Rozdziale IV od zasad przewidzianych w rozdziałach wcześniejszych, szczególnie w Rozdziale III. Stanowią one
nierozerwalną całość.
Wybiórcze podejście do nich doprowadziłoby w wielu przypadkach do sytuacji absurdalnych. Przykładem może być uprawnienie do zaskarżania orzeczeń
przez skazanego (art. 6 § 1 k.k.w.) zamieszczone w Rozdziale III i takie samo
uprawnienie prokuratora, zamieszczone w Rozdziale IV. Zróżnicowanie upraw-

Orzecznictwo Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych w pierwszym roku...

121

nień stron w zakresie zaskarżania orzeczeń byłoby niedopuszczalne, sprzeczne
z zasadą „równości broni”.
Z takim rozumieniem art. 10 ust. 2 ustawy z 2011 r., jakie zaprezentował Sąd
Najwyższy, nie sposób się zgodzić. Ustawodawca nie zawęził przecież w tym
przepisie stosowania do wykonywania kary grzywny tylko dotychczasowych
przepisów o charakterze materialno-prawnym, zamieszczonych w Rozdziale
VIII („Grzywna”). Wykładnia językowa, a chyba i logiczna tego przepisu prowadzi do wniosku, że chodzi w nim o stosowanie wszystkich dotychczasowych
przepisów. Wprowadzając w tym przepisie odstępstwo od zasady sformułowanej w art. 10 ust. 1 ustawodawca nie przewidział od niego żadnych wyjątków,
co oznacza, że chodzi w nim zarówno o przepisy procesowe zamieszczone
w części ogólnej, jak też dotyczące wyłącznie grzywny (art. 44-52 k.k.w.).
Nowe przepisy są bez wątpienia dla sprawców bardziej rygorystyczne, niż
poprzednie. Rodzić się może pytanie, dlaczego mamy stosować względniejsze
dla skazanych dawne przepisy dotyczące zasad wykonywania grzywny, a nowe
bardziej restrykcyjne przepisy procesowe.
Stając na stanowisku, że tak właśnie powinno być, Sąd Najwyższy wpadł
w pułapkę, która jest wynikiem zaprezentowanego sposobu rozumowania
art. 10 ust. 2 ustawy z 2011 r. Rozpoznając zażalenie sądu pierwszej instancji,
uznał, że jest ono dopuszczalne. Oparł się więc o treść art. 6 § 1 k.k.w., tyle
że w brzmieniu sprzed dnia 1 stycznia 2012 r., dopuszczającego zażalenia na
wszystkie postanowienia chociaż twierdzi, że przepis ten nie ma zastosowania
do wykonywania grzywny, bowiem wyjątek przewidziany w art. 10 ust. 2 ustawy
z 2011 r. dotyczy tylko 45-52 k.k.w. w brzmieniu sprzed dnia 1 stycznia 2012 r.,
a nie zasad postępowania przed sądem. Prezentując takie stanowisko winien
Sąd Najwyższy pozostawić zażalenie bez rozpoznania (art. 431 § 1 k.p.k. w zw.
z art. 1 § 2 k.k.w.), bowiem jego dopuszczalność nie wynika z przepisów o wykonywaniu grzywny (Rozdział VIII) sprzed dnia 1 stycznia 2012 r., ale właśnie
z art. 6 § 1 k.k.w. sprzed tej daty, niemającego – według Sądu Najwyższego –
zastosowania po tej dacie.
Reasumując te dość obszerne, ale jak się wydaje konieczne, wywody należy
przyjąć, że w art. 10 ust. 2 ustawy z 2011 r. ustawodawca odsyła do wszystkich
przepisów Kodeksu karnego wykonawczego w brzmieniu sprzed dnia 1 stycznia
2012 r., gdy chodzi o wykonywanie orzeczeń dotyczących kar grzywny i innych
należności, do których mają zastosowanie przepisy o wykonywaniu tej kary.
Inna sprawa, to fakt, że art. 10 ust. 2 ustawy z 2011 r. nie został do końca
przemyślany. Jego projekt pojawił się kilka lat temu, gdy proponowane było
przejęcie wykonywania grzywien przez urzędy skarbowe, co mogło być uzasadnione, jednak pozostał w niezmienionym brzmieniu, przy obecnym kształcie
zasad wykonania grzywny.
Dwukrotnie w 2012 r. wypowiadały się sądy apelacyjne w publikowanych
orzeczeniach na temat rozłożenia grzywny raty. Stanowiska wyrażane przez nie
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w wydanych postanowieniach nie wymagają ani komentarza, ani ustosunkowywania się z uwagi na ich oczywistość. Nie mogą być jednak pominięte.
W pierwszym z nich znajdujemy stwierdzenie, że zgoda na ratalne spłacanie
grzywny oznacza ustanie zabezpieczenia majątkowego, o ile udzielając jej nie
zastrzeżono inaczej i nie ma innych roszczeń, które należałoby zabezpieczyć29.
W drugim postanowieniu uznano, że o prawidłowym wywiązywaniu się
z obowiązku uiszczania grzywny w częściach można mówić jedynie wówczas,
gdy skazany płaci je w terminie i w wysokości ustalonych w postanowieniu
o rozłożeniu grzywny na raty. Każde odstępstwo od treści orzeczenia w tym
przedmiocie dokonane samodzielnie przez skazanego jest równoznaczne
z uchybieniem terminowi płatności raty, o którym mowa w art. 50 § 2 k.k.w.30.
Przy okazji prezentacji tych poglądów wypada jedynie przypomnieć, że od
dnia 1 stycznia 2012 r. przy wykonywaniu kary grzywny orzeczonej prawomocnie po tym dniu jedyną formą prolongaty jej uiszczenia pozostało rozłożenie
wykonania grzywny na raty. Zmieniony z tym dniem art. 49 k.k.w. nie przewiduje możliwości odroczenia jej wykonania, ale tylko w przypadku jej prawomocnego orzeczenia po tym dniu.
2. Wykonywanie kary pozbawienia wolności
Kilka opublikowanych orzeczeń z 2012 r. dotyczy udziału sądu w wykonywaniu kary pozbawienia wolności poprzez orzekanie w kwestiach incydentalnych wiążących się z pobytem skazanego w zakładzie karnym.
W postanowieniu powołanym już w analizie dotyczącej orzecznictwa poświęconego przepisom części ogólnej Kodeksu karnego wykonawczego31 (II.
Część ogólna pkt 3) uznano zasadnie, że decyzja Zastępcy Dyrektora Zakładu
Karnego wydana w związku z wnioskiem skazanego o wydanie mu kserokopii oceny postępu w resocjalizacji, prognozy kryminologiczno-społecznej lub
innego dokumentu znajdującego się w jego aktach osobowych, jest decyzją
w znaczeniu art. 7 § 1 k.k.w. Jest to akt indywidualny, skierowany do skazanego, w którym rozstrzygnięto wniosek skazanego, wydany na podstawie przepisu art. 102 pkt 9 k.k.w., a skazany zarzuca niezgodność tej decyzji z prawem.
Właściwy do rozpoznania tej skargi jest sąd penitencjarny.
Sąd opowiedział się więc za szerokim rozumieniem pojęcia „decyzji” i jej zaskarżalności. W ślad za tym słusznym stanowiskiem należy przyjąć, że taką decyzją jest też pozbawienie skazanego innych uprawnień przewidzianych w art.
102 k.k.w. Oznacza to, że w przypadku decyzji pozbawiających skazanego praw
wynikających z tego przepisu, wymagana jest od nich forma i tryb wydawania
określony w art. 7 § 2 k.k.w.
Postanowienie SA w Warszawie z dnia 26 czerwca 2012 r., II AKz 403/12, LEX nr 1216428.
Postanowienie SA w Lublinie z dnia 25 stycznia 2012 r., sygn. akt II AKzw 32/12 opublikowane na
stronie internetowej SA (orzecznictwo).
31
Postanowienie SA w Krakowie z dnia 27 stycznia 2012 r., II AKzw 1147/01, KZS 2012 z. 3, poz. 48.
29
30
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Będąc przy temacie praw skazanych odbywających karę pozbawienia wolności, należy zwrócić uwagę na wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego32
dotyczący dostępu skazanych do informacji publicznej. Naczelny Sąd
Administracyjny stwierdził w nim, że osoba pozbawiona wolności i przybywająca w zakładzie karnym nie może być uznana za osobę pozbawioną systemowo
dostępu do informacji publicznej poprzez pozbawienie dostępu do internetu,
a przez to Biuletynu Informacji Publicznej. W uzasadnieniu wyroku czytamy
m.in.: „osadzony w zakładzie karnym musi liczyć się z ograniczeniami swobód
i wolności, które są nieodzownym elementem wykonywania kary w warunkach
izolacyjnych, chociaż osobie tej co do zasady nadal przysługują wszystkie prawa
i wolności gwarantowane w Konstytucji (poza prawem do wolności osobistej).
Powyższe zasady respektuje także polski kodeks karny wykonawczy, który nie
pozbawia w sposób bezwzględny osadzonego w zakładzie karnym dostępu do
internetu, a w konsekwencji do Biuletynu Informacji Publicznej. Zgodnie z art.
110a § 2 kodeksu karnego wykonawczego dyrektor zakładu karnego może zezwolić skazanemu na posiadanie w celi sprzętu audiowizualnego, komputerowego oraz innych przedmiotów, w tym także podnoszących estetykę pomieszczenia lub będących wyrazem kulturalnych zainteresowań skazanego, jeżeli
posiadanie tych przedmiotów nie narusza zasad porządku i bezpieczeństwa
obowiązujących w zakładzie karnym. Ponadto art. 102 kodeksu zawiera przykładowy katalog praw osób skazanych, wśród których nie ma co prawda dostępu do internatu (tylko radia, telewizji, książek i prasy – pkt 6 przepisu), jednak
katalog ten nie jest katalogiem zamkniętym. Oznacza to, że osoba skazana na
pobyt w zakładzie karnym może dochodzić swoich praw w zakresie dostępu
do informacji publicznej na zasadach ogólnych, wykorzystując instrumenty
przewidziane w kodeksie karnym wykonawczym. Podkreślenia również wymaga, iż przychylenie się dyrektora zakładu karnego do wniosku osoby skazanej
o umożliwienie dostępu do internetowego Biuletynu Informacji Publicznej nie
jest uzależnione wyłącznie od jego dobrej woli, skoro osoba ta może dochodzić swoich racji w sposób przewidziany w przepisach kodeksu karnego wykonawczego, w trybie określonym w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości
z dnia 13 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobów załatwiania wniosków, skarg
i próśb osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych (Dz.U. Nr
151, poz. 1467). Tym samym należy stwierdzić, iż osoba pozbawiona wolności
i przybywająca w zakładzie karnym nie może być uznana za osobę pozbawioną
systemowo dostępu do informacji publicznej poprzez pozbawienie dostępu do
internetu, a przez to Biuletynu Informacji Publicznej…”.
Wydaje się, że i w tym przypadku może mieć zastosowanie nie tylko tryb
skargowy przewidziany w art. 6 § 2 k.k.w., ale też skarga w rozumieniu art. 7
§ 1 k.k.w. A zatem odmowa dyrektora zakładu karnego dostępu skazanego do
informacji publicznej powinna mieć formę decyzji w rozumieniu tego przepisu.
32

Wyrok NSA z dnia 21 czerwca 2012 r., I OSK 730/12, LEX nr 1216574.
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NSA przypomniał przy tym, że informacja, która została udostępniona
w Biuletynie Informacji Publicznej przez organ administracji publicznej nie
podlega udostępnieniu w trybie wnioskowym.
Problematyce przeludnienia zakładów karnych poświęcił uwagę w jednym z wyroków Sąd Najwyższy. Ma on związek z nowelizacją art. 110 k.k.w.
wprowadzoną z dniem 6 grudnia 2009 r.33, polegającą na dodaniu w tym przepisie § 2a-2i i § 5, co wynika z konieczności wykonania wyroku Trybunału
Konstytucyjnego34.
W powołanym wyroku Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 248 § 1
k.k.w., dopuszczający tzw. „przeludnienie” w zakładach karnych, jest niezgodny
z art. 40, 41 ust. 4 i art. 2 Konstytucji RP. Zdaniem TK wskazane w tym przepisie uprawnienia dyrektora zakładu karnego lub aresztu śledczego określono
w sposób niejasny, nieprecyzyjny, umożliwiający bardzo szeroką interpretację,
co w konsekwencji stanowi naruszenie konstytucyjnej zasady przyzwoitej legislacji (art. 2 Konstytucji RP). Z kolei prawo do humanitarnego traktowania,
o którym mowa w art. 40 Konstytucji, jako jedno z niewielu praw obywatelskich, ma charakter absolutny i nie może być w żadnych warunkach ograniczone, a wymieniony przepis dawał podstawy do niehumanitarnego traktowania
osadzonych w aresztach i zakładach (przeludnienie). Trybunał Konstytucyjny
zakwestionował również umiejscowienie zaskarżonego art. 248 k.k.w. w rozdziale XXII kodeksu karnego wykonawczego „Przepisy przejściowe i końcowe”, wskazując, że jako przepis ustanawiający wyjątek od reguły przewidzianej
w art. 110 § 2 k.k.w. powinien zostać umieszczony bezpośrednio po przepisie
ustanawiającym zasadę, czyli po art. 110 § 2 k.k.w. Realizację wyroku stanowiło
uchylenie art. 248 k.k.w. oraz precyzyjne, jasne i jednoznaczne określenie w art.
110 § 2a i 2b k.k.w. przesłanek umieszczania osadzonych w warunkach, w których powierzchnia w celi na jedną osobę wynosi poniżej 3 m2, tak aby nie było
wątpliwości co do wyjątkowości sytuacji, w których może to nastąpić.
We wspomnianym wyroku35 Sąd Najwyższy uznał, że datę 6 grudnia 2009 r.,
tj. wejścia w życie ustawy nowelizującej art. 110 k.k.w. należy potraktować jako
cezurę czasową, od której należy zmienić podejście do oceny kwestii przeludnienia w polskich zakładach karnych. Wprawdzie każdy przypadek trzeba rozpatrywać indywidualnie, ale jako zasadę można przyjąć, że jeżeli obecnie doszło
– z uchybieniem art. 110 § 2 k.k.w. – do naruszenia dopuszczalnej ustawowo
normy powierzchniowej na jednego skazanego, to tym samym mogło to doprowadzić w sposób samoistny do naruszenia jego dóbr osobistych. W takim
zaś razie – co do zasady – nie ma teraz konieczności wykazywania innych czynników, które uwzględniane dopiero kumulatywnie z faktem przebywania w celi
Art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 października 2009 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy
(Dz.U. Nr 190, poz. 1475).
34
Wyrok TK z dnia 26 maja 2008 r., SK 25/07 (Dz.U. Nr 96, poz. 620).
35
Wyrok SN z dnia 22 marca 2012 r., V CSK 85/11, LEX nr 1214612.
33
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o powierzchni poniżej 3 m2 w okresie jednorazowo ponad 14 dni, a łącznie
ponad 28 dni dawałyby skazanemu podstawę do wystąpienia z roszczeniem
o ochronę dóbr osobistych.
W innym wyroku36 Sąd Najwyższy stwierdził, że zaświadczenia wydawane
przez lekarzy szpitala przy zakładzie karnym są dowodem na stwierdzenie możliwości stawiennictwa osoby pozbawionej wolności na rozprawę (art. 115 § 4
k.k.w., art. 115a k.k.w. i art. 209 k.k.w.). Ma to związek z treścią art. 115a k.k.w.
dodanego z dniem 1 lutego 2008 r.37.
Przepisy powołanej ustawy o lekarzu sądowym określają tryb usprawiedliwiania niestawiennictwa z powodu choroby, na wezwanie lub zawiadomienie
sądu lub organu prowadzącego postępowanie karne, w postępowaniu prowadzonym na podstawie Kodeksu postępowania cywilnego i Kodeksu postępowania karnego, stron, ich przedstawicieli ustawowych, pełnomocników, świadków, oskarżonych, obrońców i innych uczestników postępowania.
W myśl art. 115a §1 k.k.w. dodanego tą ustawą osobie pozbawionej wolności, w razie choroby uniemożliwiającej stawiennictwo w postępowaniu prowadzonym przez sąd lub organ prowadzący postępowanie karne, na podstawie
Kodeksu postępowania karnego, w którym obecność osoby pozbawionej wolności była obowiązkowa lub gdy wnosiła ona o dopuszczenie do czynności, będąc uprawnioną do wzięcia w niej udziału lub przez sąd, na podstawie Kodeksu
postępowania cywilnego, zaświadczenie usprawiedliwiające niestawiennictwo
wystawia lekarz podmiotu, o którym mowa w art. 115 § 4, a więc podmiotu
właściwego dla osób pozbawionych wolności.
Wśród wydanych w 2012 r. orzeczeń przez sądy apelacyjne znajdujemy dwa
postanowienia doprecyzowujące to, co zostało już uprzednio wypracowane
w orzecznictwie, gdy chodzi o orzekanie przez sąd penitencjarny na podstawie
art. 117 i 119 k.k.w.
Artykuł 117 k.k.w. wprowadza zasadę, że skazanego, u którego stwierdzono
uzależnienie od alkoholu albo środków odurzających lub substancji psychotropowych, a także skazanego za przestępstwo określone w art. 197-203 k.k.,
popełnione w związku z zaburzeniami preferencji seksualnych, obejmuje się leczeniem i rehabilitacją za jego zgodą, a w razie jej braku – przewiduje orzekanie
o tym przez sąd penitencjarny.
W związku z treścią tego przepisu Sąd Apelacyjny w Krakowie przypomniał,
że podstawą decyzji sądu penitencjarnego o zastosowaniu wobec skazanego
leczenia określonego w art. 117 k.k.w., jest stwierdzenie jego potrzeby oraz brak
zgody skazanego na poddanie się takiej terapii. Brzmienie tego przepisu prowadzi do wniosku, iż wystąpienie wskazanych wyżej dwóch przesłanek obliguje
sąd penitencjarny do zastosowania wobec skazanego leczenia lub rehabilitacji.
W związku z tym uznał, że brak wyrażenia zgody na podjęcie leczenia w żad36
37

Wyrok SN z dnia 25 stycznia 2012 r., II KK 206/11, OSNKW 2012 z. 6, poz. 5.
Art. 25 ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o lekarzu sądowym (Dz.U. Nr 123, poz. 849, z późn. zm.).
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nym wypadku nie jest przesłanką negatywną decydującą o odstąpieniu od przymusowego leczenia skazanego, jest ona wręcz przesłanką pozytywną, w przypadku wystąpienia której leczenie należy wdrożyć przymusowo38.
Drugie postanowienie39 dotyczy problematyki obciążenia skazanego kosztami leczenia w przypadku samouszkodzenia.
Przypomnijmy, że art. 119 k.k.w. enumeratywnie wymienia przesłanki takiej
decyzji sądu penitencjarnego: wymuszenie określonej decyzji lub postępowania
organu wykonawczego lub uchylenie się skazanego od ciążącego na nim obowiązku poprzez spowodowanie u siebie uszkodzenia ciała lub rozstrój zdrowia.
Orzekanie sądu w tym przedmiocie jest niezależne od odpowiedzialności dyscyplinarnej skazanego.
W powołanym postanowieniu stwierdzono, że przed podjęciem decyzji (postanowienia) co do obciążenia skazanego kosztami leczenia samouszkodzenia
sąd penitencjarny powinien ustalić, czy działanie to rzeczywiście miało na celu
wymuszenie decyzji lub postąpienia organu wykonawczego bądź uchylenie się
skazanego od ciążącego na nim obowiązku (art. 119 § 1 k.k.w.). Sąd penitencjarny powinien zatem zbadać okoliczności i motywy tego zachowania skazanego.
Zachowuje aktualność inne, wcześniejsze postanowienie poświęcone tej
problematyce, w którym znajdujemy stanowisko, że przepis art. 119 k.k.w. stwarza sądowi jedynie możliwość obciążenia skazanego kosztami związanymi z leczeniem. Oznacza to, że nawet w przypadku ustalenia, że zachowanie skazanego miało charakter instrumentalny, decyzja w przedmiocie kosztów związanych
z leczeniem samouszkodzenia powinna być podejmowana bardzo ostrożnie40.
Trzeba jeszcze podkreślić inny fakt, mianowicie, że wadą obu wymienionych
przepisów (art. 117 i 119 k.k.w.) jest to, iż nie przewidują one możliwości złożenia przez dyrektora zakładu karnego wniosku w przedmiocie przewidzianych
w nim rozstrzygnięć sądu penitencjarnego. Ewentualny „wniosek” dyrektora
zakładu karnego należy traktować jedynie jako jego stanowisko, które powinno
być podstawą do wszczęcia przez sąd penitencjarny z urzędu postępowania
w przedmiocie objęcia skazanego odpowiednim leczeniem lub rehabilitacją czy
też obciążenia kosztami leczenia.
O wydanie takiego postanowienia może wystąpić także prokurator.
3. Odroczenie i przerwa w wykonaniu kary
Rozpoznając w 2012 r. kasację wniesioną przez Rzecznika Praw
Obywatelskich, Sąd Najwyższy dał po raz kolejny wyraz temu, że niezmiennie
stoi na stanowisku, iż termin jednego roku (chodzi o okres odroczenia wykonania kary uprawniający do ubiegania się o warunkowe zawieszenie jej wykonania),
określony w art. 152 k.k.w., liczy się od dnia wydania pierwszego postanowienia
Postanowienie SA w Krakowie z dnia 23 stycznia 2012 r., II AKzw 1427/11,KZS 2012 z. 3, poz. 47.
Postanowienie SA w Krakowie z dnia 11 kwietnia 2012 r., II AKzw 322/12, KZS 2012 z. 5, poz. 56.
40
Postanowienie SA w Lublinie z dnia 30 grudnia 2008 r., II AKzw 1069/08, LEX nr 477849.
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o odroczeniu wykonania kary i obejmuje okresy odroczenia, a gdy wniosek
o kolejne odroczenie został złożony przed zakończeniem wcześniej udzielonego okresu odroczenia, również okres pomiędzy dniem zakończenia wcześniej
udzielonego odroczenia a dniem kolejnego postanowienia o odroczeniu41. Jest
to zatem kontynuacja tego, o czym orzekł Sąd Najwyższy w uchwale z dnia
wyrażony w uchwale z dnia 25 lutego 2009 r.42, mającej moc zasady prawnej.
Od 1 stycznia 2012 r. uległ zmianie art. 153 k.k.w. dotyczący orzekania
w przedmiocie przerwy w wykonaniu kary.
Zmiana objęła m.in. art. 153 § 2 k.k.w. Z przepisu tego wyeliminowano
jedną z przesłanek warunkujących fakultatywne udzielenie skazanemu przerwy
w wykonaniu kary pozbawienia wolności, tj. ważne względy zdrowotne.
Zmiana brzmienia art. 153 § 2 k.k.w. została zinterpretowana w orzecznictwie jednoznacznie. Uznaje się w nim, że przerwa w karze pozbawienia wolności ze względów zdrowotnych zawężona jest obecnie tylko do przypadków
przewidzianych w art. 150 § 1 k.k.w., to jest do wystąpienia ciężkiej choroby
uniemożliwiającej wykonanie kary43.
Takie rozumienie nowego brzmienia art. 153 § 2 k.k.w. odpowiada intencji
ustawodawcy. Z lektury uzasadnienia projektu ustawy z 2011 r. wynika, że było
nią wyeliminowanie z treści tego przepisu zwrotu „ważne względy zdrowotne”,
gdyż w poprzedniej treści dawał on zbyt dużą możliwość interpretacyjną, a co
za tym idzie – możliwość manipulowania nim w celu uzyskania przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności (druk sejmowy nr 3961).
Nie istnieje zatem obecnie możliwość uzyskania fakultatywnej przerwy
w wykonywaniu kary pozbawienia wolności z uwagi na względy zdrowotne,
inne niż „ciężka choroba”. Nie ma więc podstaw, by rozumieć je jako „ważne
względy osobiste”.
Przerwa w wykonaniu kary pozbawienia wolności jest instytucją szczególną
postępowania wykonawczego, stanowiącą wyjątek od zasady, w myśl której kara
ta powinna być wykonywana w sposób ciągły, a więc przesłanki jej udzielania
powinny być interpretowane ściśle. Wyłączenie możliwości leczenia w warunkach wolnościowych jest naturalną konsekwencją izolacji więziennej, co skazany winien mieć na uwadze decydując się na popełnienie przestępstwa. Aktualne
brzmienie art. 115 k.k.w. stwarza bardzo duże możliwości udzielenia skazanemu
opieki zdrowotnej bez konieczności udzielenia przerwy w karze44.
Zmiana brzmienia art. 153 § 2 k.k.w., poprzez wyeliminowanie możliwości udzielenia przerwy ze względów zdrowotnych innych niż ciężka choroba,
stawia przed administracją zakładów karnych dodatkowe zadania. Obecnie na
Postanowienie SN z dnia 11 stycznia 2012 r., II KK 328/11, OSNKW 2012 z. 4, poz. 41.
Uchwała SN z dnia 25 lutego 2009 r., I KZP 32/08, OSNKW 2009, z. 4, poz. 25.
43
Postanowienie SA w Krakowie z dnia 15 maja 2012 r., II AKzw 479/12, KZS 2012/7-8/6
i postanowienie SA w Lublinie z dnia 6 czerwca 2012 r. II AKzw 558/12, niepublikowane.
44
Zob. postanowienie SA w Lublinie z dnia 11 stycznia 2012 r., II AKzw 1397/11, LEX nr 1210840
i w nieco innej wersji: KZS 2012 z. 9, poz. 78.
41
42
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zakłady karne został przeniesiony ciężar zapewnienia skazanym właściwej opieki
zdrowotnej. Wynika to z art. 2 ust. 2 pkt 3 ustawy o Służbie Więziennej45, który
przewiduje, że jednym z podstawowych zadań Służby Więziennej jest zapewnienie osobom skazanym na karę pozbawienia wolności lub tymczasowo aresztowanym, a także osobom, wobec których są wykonywane kary pozbawienia wolności
i środki przymusu skutkujące pozbawieniem wolności, opieki zdrowotnej.
Skazany ma prawo do odpowiednich – ze względu na zachowanie zdrowia
– świadczeń zdrowotnych (art. 102 pkt 1 k.k.w.). Artykuł 115 k.k.w. określa
zasady, na jakich to prawo ma być skazanemu zapewnione.
W powołanym uprzednio postanowieniu z dnia 6 czerwca 2012 r. Sąd
Apelacyjny w Lublinie podkreślił, że aktualne brzmienie art. 115 k.k.w. stwarza
bardzo duże możliwości udzielenia skazanemu opieki zdrowotnej bez konieczności udzielenia przerwy w karze. Przepis art. 115 § 5 k.k.w. przewiduje bowiem
szerokie współdziałanie więziennej i pozawięziennej służby zdrowia, w zapewnieniu skazanym świadczeń zdrowotnych, gdy konieczne jest w szczególności:
natychmiastowe udzielenie świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie
życia lub zdrowia skazanego, przeprowadzenie specjalistycznych badań, leczenia lub rehabilitacji skazanego, a także zapewnienie świadczeń zdrowotnych
skazanemu, który korzysta z przepustki lub czasowego zezwolenia na opuszczenie zakładu karnego. Nadto w szczególnie uzasadnionych przypadkach, dyrektor zakładu karnego, po zasięgnięciu opinii lekarza zakładu karnego, może
zezwolić skazanemu, na jego koszt, na leczenie przez wybranego przez niego
innego lekarza, w pozawięziennej służbie zdrowia, oraz na korzystanie z dodatkowych leków i innych wyrobów medycznych.
Uzupełnieniem treści przytoczonych orzeczeń, dotyczących możliwości udzielenia przerwy wyłącznie z powodu ciężkiej choroby, jest przypomnienie w innym postanowieniu pojęcia „ciężka choroba”. Wskazano w nim, że Kodeks karny wykonawczy nie definiuje pojęcia „ciężka choroba”, pozostawiając każdorazowo ocenę stanu
zdrowia skazanego sądowi. W orzecznictwie i doktrynie wielokrotnie próbowano
zdefiniować to pojęcie, oczywiście w rozumieniu prawa, a nie nauki medycyny, która
nie dzieli chorób na ciężkie, średnie czy lekkie. Należy w szczególności podkreślić, że
uznanie choroby za ciężką w rozumieniu art. 153 § 3 k.k.w. nie może opierać się wyłącznie na nazwie choroby stwierdzonej u skazanego albo też czasie jej trwania ale na
podstawie aktualnego stanu klinicznego skazanego, ostrości przebiegu procesów patologicznych, prowadzących do poważnych zmian czynnościowych i organicznych
ustroju. Dodać trzeba, że nawet stwierdzenie istnienia u skazanego ciężkiej choroby
nie przemawia za koniecznością udzielenia mu przerwy obligatoryjnej, konieczne
jest bowiem dodatkowe ustalenie w postaci niemożliwości wykonywania kary, przez
co należy rozumieć zagrożenie życia skazanego lub spowodowanie dla jego zdrowia
poważnego niebezpieczeństwa w wypadku pobytu w zakładzie karnym46.
45
46

Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz.U. Nr 79, poz. 523, z późn. zm.).
Postanowienie SA w Lublinie z dnia 15 czerwca 2012 r., II AKzw 581/12, niepublikowane.
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Obowiązek stosowania nowych rozwiązań ustawowych dotyczących przesłanek udzielenia przerwy w wykonaniu kary stosuje się również przy wykonywaniu orzeczeń, które stały się wykonalne przed dniem jej wejścia w życie.
Wynika to z regulacji art. 10 ust. 1 ustawy z 2011 r.47.
Niejako podsumowaniem tego, co powiedziano w powołanych dotąd postanowieniach sądów apelacyjnych jest stwierdzenie zamieszczone w innym postanowieniu, że w sytuacji, gdy we wniosku inicjującym postępowanie w przedmiocie przerwy, skazany powołuje się jedynie na okoliczności związane ze swoim stanem zdrowia, nie zachodzi potrzeba oceny przez sąd tego wniosku poza
treścią art. 150 k.k.w w zw. z art. 153 § 1 k.k.w., dodatkowo w oparciu o treść
art. 153 § 2 k.k.w., gdyż ten ostatni przepis dotyczy jedynie ważnych względów
rodzinnych i osobistych, przemawiających za udzieleniem przerwy w karze48.
W związku ze zmianą stanu prawnego dotyczącą przesłanek fakultatywnego
udzielenia przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności należy podkreślić,
że także art. 151 § 1 k.k.w. nie przewiduje wśród przesłanek fakultatywnego
odroczenia wykonania kary względów zdrowotnych. Należy stąd wyprowadzić
wniosek, że wszystko to, o czym mowa jest w omówionych wyżej postanowieniach, ma odniesienie także do odroczenia wykonania kary.
Tak, jak przeanalizowane wyżej orzecznictwo dotyczące udzielenia przerwy
w wykonaniu kary, tak i kolejne postanowienie dotyczące przerwy nie budzi zastrzeżeń. Stwierdzono w nim, że do udzielenia dalszej przerwy w karze właściwy jest sąd, który udzielił przerwy, jeżeli wniosek o udzielenie jej został złożony
po ponownym osadzeniu skazanego; zresztą jest on właściwy i po odmówieniu
przez sąd miejsca jego pobytu jego wnioskowi, złożonemu nim go osadzono49.
Przytoczona teza znajduje uzasadnienie w treści art. 153 § 5 k.k.w.
Rozbieżne stanowiska pojawiły się w postanowieniach wydanych w 2012 r.,
dotyczących stosowania art. 155 k.k.w.
W pierwszym (chronologicznie) z nich50 stwierdzono, że w przepisie art. 155
§ 1 k.k.w. ustawodawca zawarł jedynie taki wymóg, aby przerwa w wykonywaniu kary pozbawienia wolności trwała co najmniej jeden rok, a skazany odbył
co najmniej 6 miesięcy kary, która nie przekracza 3 lat. Nie określa natomiast
w jakim czasie – czy przed, czy też po skorzystaniu z przerwy – kara musi być
odbyta. Gdyby dla ustawodawcy miała znaczenie kolejność, w jakiej następuje
odbycie 6 miesięcy kary i korzystanie z rocznej przerwy w jej odbywaniu, to
wyraźnie stwierdziłby to w tym przepisie.

Postanowienie SA w Krakowie z dnia 15 maja 2012 r., II AKzw 479/12 , KZS 2012 z. 7-8, poz. 6.
Postanowienie SA w Lublinie z dnia 6 czerwca 2012 r., II AKzw 558/12, niepublikowane;
zob. też postanowienie SA w Lublinie z dnia 16 sierpnia 2012 r., II AKzw 806/12, niepublikowane,
omówione już uprzednio w aspekcie art. 19§ 3 k.k.w. (I. Część ogólna pkt 7).
49
Postanowienie SA w Krakowie z dnia 13 stycznia 2012 r., II AKo 186/11, KZS 2012 z. 3, poz. 46.
50
Postanowienie SA we Wrocławiu z dnia 19 kwietnia 2012 r., II AKzw 521/12, LEX nr 1166859.
47
48
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W tej kwestii zajął w ubiegłym roku zupełnie odmienne stanowisko Sąd
Apelacyjny w Lublinie51 stwierdzając, że jakkolwiek ograniczenie co do odbycia
co najmniej 6 miesięcy kary przed skorzystaniem z przerwy nie wynika wprost
z przepisu, to jednak pogląd taki jest w pełni uzasadniony. Przepis art. 155
k.k.w., jako stanowiący wyjątek od zwykłych zasad warunkowego zwolnienia nie
dopuszcza wykładni rozszerzającej. Niedopuszczalne jest zatem odbycie kary
w dwóch fazach przedzielonych przerwą. W uzasadnieniu postanowienia przytoczono identyczne stanowisko zaprezentowane uprzednio zarówno przez Sąd
Najwyższy52, jak też wcześniej przez Sąd Apelacyjny w Krakowie53.
Zasadne wydaje się to drugie stanowisko. Okres roczny, o którym mówi art.
155 k.k.w., należy odnieść do czasu jednej przerwy w wykonaniu kary, nawet
jeśli udzielana była częściami, nie zaś do sumy kilku przerw, i to niezależnie od
tego, czy były one przedzielane pobytem skazanego w zakładzie karnym, czy
też zachodził wypadek określony w art. 153 § 3 k.k.w. Art. 155 k.k.w. wyraźnie
wiąże przewidzianą w nim możliwość warunkowego zwolnienia z jedną przerwą trwającą co najmniej rok, używając tego pojęcia w liczbie pojedynczej.
Założeniem tej regulacji, niewątpliwej co do jej treści jest, aby skazani po
upływie rocznej przerwy nie wracali już do zakładu karnego, a mogli skorzystać
z przedterminowego zwolnienia54.
4. Warunkowe zwolnienie, odwołanie warunkowego zwolnienia
Przyczynkiem do zwrócenia uwagi na zmianę brzmienia art. 77 § 1 k.k.,
ograniczającego zakres okoliczności, które sąd bierze pod uwagę oceniając prognozę społeczno-kryminologiczną są dwa postanowienia55 dotyczące interpretacji jednej z nich (zachowanie w czasie odbywania kary). Słusznie stwierdzono
w nich, że brak zaangażowania skazanego we własną resocjalizację niekorzystnie rzutuje na jego wniosek o przedterminowe zwolnienie z kary, bo nie pozwala wyprowadzić korzystnej prognozy jego zachowania w przyszłości, decydującej dla pozytywnego rozpatrzenia wniosku Do zwolnienia nie wystarczy,
że odbywając karę, skazany zachowuje się poprawnie. Zachowanie poprawne
w zakładzie karnym nie jest niczym nadzwyczajnym, ale normalnym postępowaniem osoby odbywającej karę pozbawienia wolności.
Nawiązując do zdefiniowanej w powołanych postanowieniach jednej z okoliczności, które należy oceniać w sprawie dotyczącej warunkowego zwolnienia,
jaką jest zachowanie się skazanego w czasie odbywania kary, należy przypoPostanowienie SA w Lublinie z dnia 15 czerwca 2012 r., II AKzw 582/12, niepublikowane.
W uzasadnieniu uchwały z dnia 19 kwietnia 2000 r., I KZP 8/00, OSNKW 2000 z. 5-6, poz. 43.
53
Postanowienie SA w Krakowie z dnia 20 maja 1999 r., II AKz 233/99, KZS 1999 z. 5, poz. 41.
54
Postanowienie SA w Krakowie z dnia 28 stycznia 2008 r., II AKzw 22/08, KZS 2008 z. 4, poz. 59,
podobnie G. Wiciński, Glosa do uchwały SN z dnia 19 kwietnia 2000 r., I KZP 8/00, Prok. i Pr. 2001 nr
1, s. 75.
55
postanowienia SA w Krakowie: z dnia 5 marca 2012 r., II AKzw 84/12, KZS 2012 z. 3, poz. 28
i z dnia 8 marca 2012 r., II AKzw 113/12, KZS 2012 z. 3, poz. 29.
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mnieć, że znowelizowany z dniem 1 stycznia 2012 r. art. 77 § 1 k.k. zawęził
krąg tych okoliczności, eliminując spośród nich zachowanie skazanego przed
popełnieniem czynu, które przecież było już raz oceniane przez sąd wyrokujący, a więc przy wymiarze kary. Sposobność do tego przypomnienia daje też
postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie56, w którym wymienione zostały
wszystkie te okoliczności, a więc postawa skazanego, jego właściwości i warunki osobiste, okoliczności popełnienia przestępstwa oraz zachowanie po jego
popełnieniu i w czasie odbywania kary. W postanowieniu tym zwrócono uwagę
na to, że sąd penitencjarny rozpoznając wniosek zobowiązany jest ocenić go
przez pryzmat wszystkich tych okoliczności, przy czym nie muszą wszystkie
one zaistnieć kumulatywnie, niemniej obowiązkiem sądu jest dokonać kompleksowej ich analizy i na jej podstawie sformułować względem skazanego prognozę społeczno-kryminologiczną.
Bardzo istotna zmiana stanu prawnego nastąpiła z dniem 1 stycznia 2012 r.
w zakresie przesłanek odwołania warunkowego zwolnienia. W jej wyniku –
w myśl art. 160 k.k.w. odwołanie warunkowego zwolnienia, po zaistnieniu określonych w nim przesłanek, jest obecnie zawsze obligatoryjne (chociaż stopień
względności tej obligatoryjności jest różny). Nie uległo jednak zmianie brzmienie art. 41 k.k.s. Oznacza to, że tylko w przypadku, gdy warunkowo zwalniając
skazanego, sąd penitencjarny określił obowiązek uiszczenia należności publicznoprawnej w wyznaczonym terminie (art. 41 § 2-4 k.k.s.), a skazany uchyla się
od wykonania tego obowiązku, odwołanie warunkowego zwolnienia jest nadal
fakultatywne (art. 41 § 3 w zw. z art. 41 § 4 k.k.s.).
W związku z tą zmianą niebagatelnego znaczenia nabiera ustalenie, jaki stan
prawny – poprzedni czy obecny – ma zastosowanie w sprawach, w których
postanowienia o warunkowym zwolnieniu stały się wykonalne przed dniem 1
stycznia 2012 r., a także przed tą datą miało miejsce zdarzenie, które oceniane
jest jako przesłanka odwołania warunkowego zwolnienia, natomiast postępowanie w przedmiocie odwołania warunkowego zwolnienia toczy się po dniu 1
stycznia 2012 r.
Orzecznictwo sądów apelacyjnych jest w tym zakresie zgodne. Dla ilustracji
należy przytoczyć trzy postanowienia.
W pierwszym z nich punktem wyjścia stanowiska, które wyraził sąd apelacyjny57 było przypomnienie, że zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 ustawy 2011 r.
przepisy w brzmieniu nadanym ustawą stosuje się również przy wykonywaniu
orzeczeń, które stały się wykonalne przed dniem jej wejścia w życie. Możliwość
stosowania przepisów dotychczasowych ustawodawca przewidział jedynie w sytuacjach wyraźnie określonych w art. 10 ust. 2 i 3. Zasadą zatem jest – zgodnie
z treścią powołanego przepisu – iż z dniem 1 stycznia 2012 roku stosuje się
przepisy Kodeksu karnego wykonawczego w brzmieniu nadanym powołaną
56
57

Postanowienie SA w Lublinie z dnia 29 sierpnia 2012 r., II AKzw 866/12, niepublikowane.
Postanowienie SA w Katowicach z dnia 9 maja 2012 r., II AKzw 480/12, LEX nr 1171246.
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ustawą z 2011 r. Zasada ta dotyczy również instytucji odwołania warunkowego
zwolnienia, uregulowanej w art. 160 k.k.w.
Myśl wyrażona w powołanym postanowieniu została rozwinięta w dwóch innych postanowieniach. Stwierdza się w nich, że ustawodawca dokonując nowelizacji Kodeksu karnego wykonawczego we wskazanym wyżej zakresie wyłączył
stosowanie reguł kolizyjnych określonych w art. 4 § 1 k.k., nadając prymat przepisom nowym, zaś stosowanie uregulowań dotychczasowych ograniczył jedynie
do ściśle określonej grupy postępowań incydentalnych prowadzonych w ramach
postępowania wykonawczego, a mianowicie dotyczących wykonywania grzywny, należności sądowych i pieniężnych kar porządkowych (art. 10 ust. 2 ustawy
z 2011 r.). Dlatego w kwestii odwołania warunkowego zwolnienia, o tym czy
należy zastosować przepisy w brzmieniu obowiązującym przed, czy po dniu
1 stycznia 2012 r. decyduje data procedowania sądu penitencjarnego w tym
przedmiocie, nie zaś data popełnienia przez skazanego w okresie próby przestępstwa. Innymi słowy, orzekając w przedmiocie odwołania warunkowego
przedterminowego zwolnienia po dniu 1 stycznia 2012 r. sąd penitencjarny
zobligowany jest do stosowania w tej kwestii wyłącznie przepisów w brzmieniu
nadanym ustawą z 2011 r.58.
Należy przychylić się do poglądu wyrażonego w przytoczonych postanowieniach. Szczegółowość argumentacji przywołanej na jego uzasadnienie jest
na tyle gruntowna, że nie pozostawia miejsca na jej uzupełnienie. Dla uściślenia można tylko dodać, że nowe przepisy stosujemy nie tylko wówczas, gdy
przestępstwo zostało popełnione przed dniem 1 stycznia 2012 r., ale także,
gdy przed tą datą wyrok się uprawomocnił lub zaistniały przesłanki odwołania
warunkowego zwolnienia.
Z dniem 1 stycznia 2012 r. zróżnicowane zostały – w zależności od wymiaru
kary (lub sumy kar) – okresy, przed upływem których nie rozpoznaje się, aż do
ich upływu, ponownego wniosku skazanego lub jego obrońcy o warunkowe
zwolnienie. Jeżeli orzeczona kara lub suma kar nie przekracza 3 lat pozbawienia
wolności, takiego wniosku nie rozpoznaje się przed upływem 3 miesięcy od wydania postanowienia o odmowie warunkowego zwolnienia (art. 161 § 3 k.k.w.),
jeżeli natomiast orzeczona kara lub suma kar przekracza 3 lata pozbawienia
wolności, okres ten wynosi 6 miesięcy (art. 161 § 4 k.k.w.).
W związku z tą zmianą Sąd Apelacyjny w Krakowie przypomniał59, że „wydanie postanowienia” z art. 161 § 3 k.k.w., to ogłoszenie postanowienia merytorycznie oceniającego wniosek, zarówno w I instancji, jak i w instancji odwoławczej, jeśli zmieniono zaskarżone postanowienie, udzielając zwolnienia z kary.
Jest to nawiązanie do stanowiska wyrażonego już uprzednio przez Sąd
Najwyższy60, zgodnie z którym przewidziany art. 161 k.k.w. okres, przed upłyDwa niepublikowane postanowienie SA w Lublinie: z dnia 23 maja 2012 r., II AKzw 510/12 i z dnia
5 września 2012 r., II AKzw 899/12.
59
Postanowienie SA w Krakowie z dnia 19 czerwca 2012 r., II AKzw 631/12, KZS 2012 z. 7-8, poz. 66.
60
Uchwała SN z dnia 24 listopada 1999 r., I KZP 41/99, OSNKW 2000 z. 1-2, poz. 4.
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wem którego nie rozpoznaje się wniosku skazanego lub jego obrońcy o warunkowe przedterminowe zwolnienie, biegnie od dnia wydania przez sąd penitencjarny postanowienia o odmowie warunkowego zwolnienia. W przypadku
jednak, gdy decyzję o odmowie udzielenia warunkowego zwolnienia podjął sąd
odwoławczy, uwzględniając zażalenie prokuratora na postanowienie o warunkowym zwolnieniu, okres ten biegnie od daty wydania postanowienia przez sąd
odwoławczy61.
Zwrot „nie rozpoznaje się” należy rozumieć w ten sposób, że do upływu
okresu wymienionego w omawianych przepisach nie podejmuje się żadnych
decyzji w sprawie. Oczekuje ona na merytoryczne rozpoznanie do jego upływu. Stanowisko to zachowało aktualność, na co zwrócił uwagę Sąd Apelacyjny
w Białymstoku62 podkreślając, że złożenie przez skazanego wniosku przed upływem wskazanego w art. 161 § 4 k.k.w. okresu nie może skutkować umorzeniem
postępowania w przedmiocie udzielenia skazanemu warunkowego przedterminowego zwolnienia. Dopóki nie upłynie wymieniony w tym przepisie okres,
nie podejmuje się żadnej decyzji, lecz czeka się z rozpoznaniem wniosku do
upływu tego terminu. Do takiej konkluzji prowadzi wykładnia językowa, która
jest pierwszoplanową metodą wykładni tekstu prawnego.
W postanowieniu tym znalazło więc potwierdzenie zasad, które zostały wypracowane w okresie sprzed zmiany Kodeksu karnego wykonawczego. Do tego,
o czym była mowa wyżej wypada jedynie dodać, że zasada lojalności procesowej (informacji) wymaga, aby o nierozpoznawaniu wniosku do upływu terminu
określonego w art. 161 § 3 lub 4 k.k.w. zawiadomić stronę, która go złożyła.
Przypomnieć trzeba też to, co powinno być oczywiste, a chyba nie jest skoro stało się przedmiotem uwagi ze strony Sądu Apelacyjnego w Krakowie63, mianowicie,
że do sumy kar pozbawienia wolności wykonywanych w stosunku do skazanego, od
której zależy okres zaniechania rozpoznania wniosku o przedterminowe zwolnienie
od poprzedniej odmowy zwolnienia, nie wlicza się zastępczych kar aresztu.
W powołanym uprzednio postanowieniu, Sąd Apelacyjny w Białymstoku64
zajął się też problemem związanym z nowym brzmieniem art. 161 § 3 i 4 k.k.w.,
dotyczącym norm prawa międzyczasowego w sytuacji, gdy poprzedni wniosek
skazanego o warunkowe zwolnienie nie został uwzględniony przed dniem 1
stycznia 2012 r. Słusznie stwierdzono w tym postanowieniu, że zgodnie z art.
10 ust. 1 ustawy 2011 r. określony w art. 10 ust. 2 tej ustawy wyjątek dotyczy
jedynie wykonania grzywny. Nie może być tu zastosowany przepis art. 4 § 1
k.k. nakazujący stosować ustawę względniejszą. Dlatego w przypadku kary lub
sumy kar, przekraczającej 3 lata pozbawienia wolności, słuszne jest zastosowanie art. 161 § 4 k.k.w. w brzmieniu obowiązującym po 1 stycznia 2012 roku.
Zob. też S. Zabłocki, Glosa do uchwały SN z dnia 24 listopada 1999 r., I KZP 41/99, Palestra 2000 nr
2-3, s. 222.
62
Postanowienie SA w Białymstoku z dnia 30 marca 2012 r., II AKzw 390/12, niepublikowane.
63
Postanowienie SA w Krakowie z dnia 24 maja 2012 r., II AKzw 529/12, KZS 2012 z. 5, poz. 58.
64
Postanowienie SA w Białymstoku z dnia 30 marca 2012 r. II AKzw 390/12, niepublikowane.
61
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5. Zarządzenie wykonania kary warunkowo zawieszonej
Problematyce procesowej związanej z orzekaniem w przedmiocie zarządzenia wykonania kary warunkowo zawieszonej ukazało się kilka postanowień,
które mają związek ze zmianami wprowadzonymi w Kodeksie karnym wykonawczym, ale dotyczą też problematyki związanej z częścią ogólną Kodeksu.
Zostały one poddane niezbędnej analizie orzecznictwa z tego zakresu (II. Część
ogólna pkt 2 i 8).
Dlatego obecnie wystarczy przypomnieć, co następuje:
W wyroku z dnia 29 sierpnia 2012 r. Sąd Najwyższy stwierdził65, że zgodnie
z art. 3 § 1 k.k.w. w sprawach zarządzenia wykonania warunkowo zawieszonej
kary wobec skazanego pozostającego pod dozorem właściwy jest od dnia 1
stycznia 2012 r. sąd, który wydał wyrok w pierwszej instancji, a więc zależnie
od właściwości rzeczowej sąd rejonowy lub sąd okręgowy. Sąd Najwyższy podkreślił, że naruszenie tej reguły – gdy orzeczenie wykonywał przed tą datą sąd
rejonowy – stanowi uchybienie przewidziane w art. 439 § 1 pkt 4 k.p.k. w zw.
z art. 1 § 2 k.k.w.
Uzasadniając swoje stanowisko Sąd Najwyższy chyba przez przeoczenie,
nie odwołał się do treści art. 11 ustawy z 16 września 2011 r. Zwrócił na ten
przepis uwagę Sąd Apelacyjny w Lublinie66, zajmując identyczne, jak powyższe,
stanowisko. W uzasadnieniu postanowienia czytamy m.in., że w takiej sytuacji
ma zastosowanie ogólna zasada określająca właściwość sądu sprzed 1 stycznia
2011 r. wyrażona w art. 3 § 1 k.k.w. Sięganie do art. 178 § 1 k.k.w. w brzmieniu
sprzed tej daty nie uzasadnia art. 11 ustawy z 2011 r., który odsyła jedynie do
obowiązujących do tego czasu przepisów o właściwości miejscowej, a nie funkcjonalnej, która jest pochodną właściwości miejscowej i rzeczowej.
W innym postanowieniu Sąd Najwyższy nie bez racji zauważył67, że rozwiązanie przyjęte przez ustawodawcę w art. 178 § 2 in fine k.k.w. – brak uprawnienia do udziału w posiedzeniu – może wzbudzać pewne wątpliwości co do
jego zakresu (objęto nim wypadek fakultatywnego zarządzenia wykonania kary
z § 3 art. 75 k.k., pominięto natomiast sytuacje obligatoryjnego zarządzenia
kary określone w § 1a i 2a tego przepisu), jest jednak wiążące, w szczególności zaś nie dotyczy procedowania w przedmiocie fakultatywnego zarządzenia
wykonania kary w oparciu o przepis art. 75 § 2 k.p.k. W takim wypadku, o ile
udział skazanego przebywającego na wolności pozostaje wyłącznie jego prawem, z którego może, lecz nie musi skorzystać (wystarczające jest w związku z tym jedynie skuteczne zawiadomienie go o terminie posiedzenia), o tyle
w odniesieniu do skazanego pozbawionego wówczas wolności sytuację widzieć
należy odmiennie, również w kontekście aktualnego brzmienia art. 22 § 1 k.k.w.
Wprawdzie sprowadzenie skazanego na posiedzenie jest – zgodnie z art. 23
Postanowienie SN z dnia 29 sierpnia 2012 r., II KK 211/12, LEX nr 1220800.
Postanowienie SA w Lublinie z dnia 28 listopada 2012 r., II AKo 153/12, niepublikowane.
67
Postanowienie SN z dnia 21 sierpnia 2012 r., III KK 227/12, Prok. i Pr. 2012 nr 11, s. 15 – wkładka.
65
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§ 1 k.k.w. – fakultatywne, jeżeli jednak ustawa przewiduje jego prawo do wzięcia udziału w tego rodzaju posiedzeniu, on zaś sam wyrazi zamiar skorzystania
z tego uprawnienia, sprowadzenie go na to posiedzenie, już chociażby tytko
z powodów gwarancyjnych (prawo do obrony), traktować należy jako regułę,
przy czym istnieje zawsze w takiej sytuacji możliwość skorzystania z unormowań przewidzianych w art. 23 § 2 lub 3 k.k.w.
6. Środki karne
Na temat charakteru prawnego decyzji podejmowanych przez organy administracyjne w wykonaniu środka karnego zakazu prowadzenia pojazdów wypowiadają się co jakiś czas wojewódzkie sądy administracyjne.
Chodzi w szczególności o decyzję przewidzianą w art. 182 § 2 k.k.w., w myśl
którego „organ, do którego przesłano orzeczenie zawierające zakaz prowadzenia pojazdów, zobowiązany jest cofnąć uprawnienia do ich prowadzenia
w orzeczonym zakresie oraz nie może wydać tych uprawnień w okresie obowiązywania zakazu”.
Kilka lat temu WSA w Gdańsku68 stwierdził, że organ (z reguły starosta)
wykonujący wyrok jest związany jego treścią, a więc może cofnąć uprawnienia
do kierowania pojazdami mechanicznymi na ściśle wskazany w wyroku okres,
w określonym przez sąd zakresie oraz nie może wydać tych uprawnień w okresie obowiązywania zakazu.
Kontynuacją rozważań na ten temat były kolejne wyroki z ubiegłego roku.
Znajdujemy w nich tezę, że przepis art. 182 k.k.w. stanowi normę prawa materialnego do wydania decyzji administracyjnej o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami oraz wskazuje organ administracji zobowiązany do wydawania
rozstrzygnięć w orzeczonym zakresie przez sąd69.
Stanowisko to, trudne do zakwestionowania, wyłącza badanie takich decyzji
przez sąd w trybie art. 7 k.k.w.
W 2012 r. Sąd Apelacyjny w Gdańsku przypomniał70, że o zniszczeniu dowodu rzeczowego nie stanowi art. 44 § 2 k.k. Traktuje o tym art. 195 k.k.w. Nie
jest więc prawidłowe zawieranie w sentencji postanowienia wydanego w trybie
art. 420 § 1 k.p.k. (sfera rozpoznawcza) decyzji odnoszącej się do sfery wykonawczej. O wykonaniu orzeczenia o przepadku na podstawie art. 195 k.k.w.,
a więc i o zakwalifikowaniu go jako przedmiotu o nieznacznej wartości, niepodlegającego likwidacji w inny sposób, orzeka sąd postanowieniem w trybie
określonym przepisami części ogólnej Kodeksu karnego wykonawczego.

Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 5 listopada 2009 r., III SA/Gd 348/09, LEX nr 531574.
Wyroki WSA w Bydgoszczy z dnia 6 czerwca 2012 r., SA/Bd 1233/11, LEX nr 1138312 i WSA
w Białymstoku z dnia 14 czerwca 2012 r., II SA/Bk 192/12, LEX nr 1214158.
70
Postanowienie SA w Gdańsku z dnia 15 marca 2012 r., II AKzw 157/12, strona internetowa:
Przegląd Orzecznictwa z 2012, nr 2.
68
69
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Już wcześniej jako nieprawidłowe uznano zdarzające się w praktyce sądowej
przypadki orzekania już w wyroku o przepadku przedmiotu przez jego pozostawienie w aktach sprawy lub przez zniszczenie. Orzekanie o tym w wyroku
stanowi obrazę art. 3 § 1 k.k.w., jako antycypacja postępowania wykonawczego
w fazie jurysdykcyjnej (rozpoznawczej). Przepis art. 3 § 1 k.k.w., stanowiący
o właściwości sądu w postępowaniu wykonawczym, dotyczy przecież postępowań określonych w Kodeksie karnym wykonawczym, a do takich należy postępowanie przewidziane w art. 195 k.k.w. Naruszenie przepisu o właściwości
funkcjonalnej sądu jest nie tylko względnym powodem odwoławczym (może
być również bezwzględnym powodem odwoławczym, jeśli omawiane uchybienie będzie się wiązało z orzekaniem w składzie innym niż jednoosobowy), przewidzianym w art. 438 pkt 2 k.p.k., ale narusza też zasadę praworządności, której jednym z założeń jest wydanie orzeczenia przez sąd do tego upoważniony,
w przewidzianym do tego stadium postępowania i w formie przewidzianej przez
prawo71. Może być ono również bezwzględnym powodem odwoławczym, jeśli
omawiane uchybienie będzie się wiązało z orzekaniem w składzie innym niż
jednoosobowy, jeśli nie był on przewidziany w postepowaniu jurysdykcyjnym.
To, o czym orzekł Sąd Apelacyjny trzeba sprecyzować przez dodanie, że
określenie sposobu wykonania orzeczenia o przepadku z dodaniem klauzuli
„przez zniszczenie” może być zawarte w wyroku lub postanowieniu wydanym
na podstawie art. 420 § 1 k.p.k. jedynie wówczas, gdy wynika to z prawa materialnego. Tego rodzaju orzeczenie przewidują np. art. 70 ust. 2 ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, art. 133 ustawy z dnia 6 września 2001 r.
– Prawo farmaceutyczne72, czy też art. 31 § 5 i 6 k.k.s.
Istotne znaczenie praktyczne ma postanowienie Sądu Najwyższego73, w którym powtórzony został pogląd już wyrażony przez ten organ uprzednio74, iż
orzekanie na podstawie art. 206 § 3 k.k.w. w przedmiocie umorzenia kwoty
pieniężnej z tytułu środka karnego przepadku korzyści majątkowej (jak też rozłożenia jej na raty) należy do kompetencji sądu pierwszej instancji lub innego
sądu równorzędnego (art. 2 pkt 1 k.k.w.).
Konsekwencja, z jaką Sąd Najwyższy wyraża ten pogląd, a więc wymienia
sąd, a nie urząd skarbowy, jako organ uprawniony do orzekania na podstawie
art. 206 § 3 k.k.w., z pewnością ukształtuje jednolite orzecznictwo w tym zakresie. Dlatego bezprzedmiotowe stają polemiki, jakie były dotąd podejmowane
z powołanym stanowiskiem Sadu Najwyższego z 2007 r., interpretującym wyZob. wyrok SA w Lublinie z dnia 10 lipca 2001 r., II AKa 130/01, OSA 2001 z. 12, poz. 86;
podobnie wyrok SA w Katowicach z dnia 19 grudnia 2002 r., II AKa 446/02, „Prokuratura i Prawo”
2003, nr 10, poz. 8 – wkładka, M. Siwek, Glosa do postanowienia SA w Lublinie z dnia 10 lipca 2001 r., II
AKa 130/01, PS 2002, nr 9, s. 151.
72
Dz.U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 z późn. zm.
73
Postanowienie SN z dnia 29 października 2012 r., I KZP 16/12, „Biuletyn Prawa Karnego” 2012
nr 10, poz. 7.
74
Uchwała z dnia 24 maja 2007 r. I KZP 12/07, OSNKW 2007 z. 6, poz. 46, LEX nr 259789.
71
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mieniony przepis75, zwłaszcza, że do odmiennego poglądu, wyrażanego w polemicznych publikacjach Sąd Najwyższy szczegółowo ustosunkował się w powołanym postanowieniu.
7. Środki zabezpieczające
W przedmiocie procesowych aspektów wykonywania środków zabezpieczających sądy wypowiadały się w 2012 r. kilkakrotnie. W większości orzeczenia
odnosiły się do zmian wprowadzonych ustawą z 2011 r.
W jednym z nich76, którego oczywistości nie sposób zaprzeczyć, stwierdzono, że błędny jest pogląd, iż do wykonania orzeczenia o środku zabezpieczającym przez umieszczenie w szpitalu psychiatrycznym właściwy jest sąd miejsca
pobytu skazanego po myśli art. 3 § 2 k.k.w. Pogląd ten pomija bowiem dalszą
część cyt. przepisu, a to słowa „chyba że ustawa stanowi inaczej” oraz regulację
art. 199a k.k.w., wedle której sądem właściwym do wykonania środka zabezpieczającego jest sąd, który orzekał w I instancji.
Krytycznie należy odnieść się natomiast do stanowiska, że w postępowaniu
mającym za przedmiot orzekanie o dalszym stosowaniu środka zabezpieczającego udział obrońcy jest obowiązkowy, a strony winny być zawiadomione
o terminie takiego posiedzenia77. Obszernie była o tym mowa już poprzednio
(II. Część ogólna pkt 8).
W tym miejscu, jedynie w skrócie wypada przypomnieć, że zmieniony
z dniem 1 stycznia 2012 r. art. 22 § 1 k.k.w. przewiduje, że „prokurator, skazany oraz jego obrońca, sądowy kurator zawodowy, pokrzywdzony, a także inne
osoby, o których mowa w art. 19 § 1, mają prawo wziąć udział w posiedzeniu,
gdy ustawa tak stanowi. W posiedzeniu sądu wyższej instancji mają prawo wziąć
udział osoby, którym przysługuje prawo do udziału w posiedzeniu sądu pierwszej instancji”.
Wyjątki od zasady wyrażonej w powołanym przepisie, jak wszystkie wyjątki
od zasady, nie mogą podlegać wykładni rozszerzającej.
W żadnym z przepisów będących wyjątkami od zasady wyrażonej w art. 22
§ 1 k.k.w. ustawodawca nie wymienia posiedzeń w przedmiocie środków zabezpieczających, ani nie uzależnia prawa udziału stron (w przypadku obrony
obligatoryjnej – obowiązku udziału obrońcy) w posiedzeniu od istnienia okoliczności powodującej obowiązek wyznaczenia skazanemu obrońcy z urzędu.
Odwoływanie się przez Sąd Apelacyjny do norm gwarancyjnych Konstytucji
RP nie wydaje się uzasadnione, o czym także była uprzednio mowa.

Zob. m.in. K. Postulski, Kodeks karny wykonawczy, Komentarz, Warszawa 2012, teza 10 do art. 206
k.k.w., a szczególnie M. Siwek, Wykonanie przepadku i nawiązki na rzecz Skarbu Państwa, „Prokuratura
i Prawo” 2010, nr 10, s. 59.
76
Postanowienie SA w Krakowie z dnia 6 czerwca 2012 r., II AKo 74/12, KZS 2012 z.7-8, poz. 65.
77
Postanowienie SA w Białymstoku z dnia 5 października 2012 r., II AKo 128/12, LEX nr 1220425.
75
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Końcowo wypada jeszcze poświęcić nieco uwagi problematyce procesowej
dotyczącej orzekania przez sąd w trybie art. 204 k.k.w. w przedmiocie dalszego
stosowania środka zabezpieczającego, w innym niż poprzednio aspekcie. Autor
czyni to za sprawą postanowienia, w myśl którego obowiązkiem sądu jest uzasadnienie istnienia materialnej podstawy do dalszego stosowania środka zabezpieczającego w postaci umieszczenia sprawcy czynu zabronionego w szpitalu
psychiatrycznym. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, gdy aktualna opinia biegłych
wskazuje, że nie podtrzymują już oni wniosku o istnieniu wysokiego prawdopodobieństwa, że internowany popełni taki czyn ponownie (art. 94 § 1 k.k.).
W aspekcie treści art. 94 § 2 k.k. sąd winien dokładnie i wszechstronnie przedstawić argumenty o konieczności kontynuowania izolacji (art. 204 k.k.w.)78.
Podzielając zaprezentowany pogląd, trzeba go uzupełnić paroma uwagami.
Opinia nadesłana przez kierownika zakładu zamkniętego, przy uwzględnieniu której sąd orzeka w trybie art. 204 k.k.w., podlega – jak każda opinia – ocenie sądu. W wyniku takiej oceny opinia może okazać się niepełna, niejasna lub
wewnętrznie sprzeczna (art. 201 k.p.k.). Sąd może wówczas wezwać biegłych
do uzupełnienia opinii, może też zasięgnąć opinii innych biegłych. Przewiduje
to nie tylko art. 201 k.p.k. (w zw. z art. 1 § 2 k.k.w.), ale też w końcowej części
art. 204 § 1 k.k.w., gdzie mówi się, iż w razie potrzeby sąd zasięga opinii innych
biegłych.
W związku z tym sformułowanie argumentów, o których mowa w powołanym postanowieniu, przemawiające za koniecznością kontynuowania izolacji internowanego, a więc będące podstawą rozstrzygnięcia sądu, powinno być
poprzedzone przeprowadzeniem dodatkowego postępowania dowodowego we
wskazanym zakresie.
Trzeba też mieć na uwadze – co słusznie zauważył Sąd Apelacyjny
w Katowicach79 – że dla prawidłowej oceny stopnia prawdopodobieństwa popełnienia przez sprawcę ponownie czynu zabronionego o znacznym stopniu
szkodliwości społecznej niezbędne jest, poza specjalistyczną opinią biegłych
lekarzy psychiatrów, wypowiadających się w tej kwestii, także dokonanie analizy tego prawdopodobieństwa z uwzględnieniem dotychczasowej linii życia
sprawcy, jego uprzedniej karalności oraz obecnej sytuacji życiowej, połączonej
z prognozowaniem możliwości zaistnienia okoliczności i warunków sprzyjających zaprzestaniu leczenia oraz ewentualnością popełnienia przestępstwa.
Zawężenie zaś oceny wyłącznie do oceny dokonanej przez lekarzy psychiatrów nie jest pełną oceną istniejącej prognozy, na którą – poza stanem zdrowia
sprawcy – nakładają się także inne czynniki życiowe i społeczne.

Postanowienie SA w Łodzi z dnia 11 stycznia 2012 r., II AKzw 1107/11, Biuletyn OSAŁ 2012,
nr 2, s. 21.
79
Postanowienie SA w Katowicach z dnia 18 kwietnia 2001 r., II AKz 180/01, OSA 2001 nr 10, poz. 64.
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THE CASE LAW OF THE SUPREME COURT AND COURTS
OF APPEAL IN THE FIRST YEAR AFTER COMING INTO
EFFECT THE AMENDMENT OF THE
EXECUTIVE PENAL CODE
Abstract
Since 1 January 2012 a comprehensive revision to the Executive Penal Code of 1997
has been binding. It has introduced a significant amendment of well over 100 provisions,
as well as added several new provisions.
The amendment sparked many questions of interpretation as well as comments on the
advisability of some changes.
In the course of first year after enforcement of the new provisions there were about 50
judgments of the Supreme Court and courts of appeal published, in which the attempt was
made to interpret these provisions. This paper presents the annual output of jurisprudence.
The analysis is accompanied by author’s commentary of the decisions in order to facilitate
the reader’s own assessment of the merits of or concerns regarding the positions taken by the
courts in these decisions.
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NOWE PRZESŁANKI USTALANIA WŁAŚCIWOŚCI
SĄDU W ART. 3 K.K.W. I ICH WYBRANE
NASTĘPSTWA W POSTĘPOWANIU
WYKONAWCZYM
Wprowadzenie
Minie wkrótce rok od dnia wejścia w życie nowelizacji Kodeksu karnego
wykonawczego wprowadzonej ustawą z dnia z dnia 16 września 2011 r.1. Mimo
upływu tak zdałoby się długiego czasu, zdania na temat skutków noweli dla
praktyki postępowań wykonawczych są nadal podzielone, a niektóre rozwiązania wciąż nie zostały w pełni zaakceptowane. Do tej ostatniej kategorii zaliczyć można zdecydowanie przepisy art. 3 k.k.w., których znaczenie dla postępowania wykonawczego jest fundamentalne, a które powinny posiadać walor
kategorycznego porządkowania właściwości sądów w wykonywanie wyroków
zaangażowanych, a tym samym tworzyć sprzyjający klimat dla transparentnego i sprawnego prowadzenia postępowań wykonawczych. Fakt, że regulację tę
– zwłaszcza art. 3 § 1 k.k.w. – poddano głębokiej modyfikacji wskazuje, że
zdaniem prawodawcy cele te nie były przed 1 stycznia 2012 r. dostatecznie realizowane, a tym samym należy również przypuszczać, że w wyniku ingerencji
legislacyjnej sytuacja ta uległa radykalnej zmianie in plus lub co najmniej częściowej poprawie. Czy tak jednak rzeczywiście jest?
O ile niektórzy przedstawiciele doktryny wpisują dostrzegalne w nowych
przepisach potknięcia i niespójności w koszty wprowadzania zmian, ustawę
nowelizacyjną jako całość otaczając generalną aprobatą i nie uznając jej za dysfunkcjonalną, o tyle już przedstawiciele praktyki prezentują postawy mniej konformistyczne. Do tej pierwszej grupy można zaliczyć K. Postulskiego, którego
opinie stały się po części pretekstem dla niniejszego opracowania, do drugiej
zaś dopisują się autorzy poniższych rozważań.

1

Dz.U. Nr 240, poz. 1431.
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K. Postulski podkreśla w swych publikacjach poświęconych nowelizacji2 –
jak najbardziej słusznie – iż naruszenie właściwości sądu stanowi w swej konsekwencji „naruszenie zasady praworządności”. Uzasadnia jednak wprowadzone
zmiany w prawie wykonawczym przede wszystkim „względami natury praktycznej” i na tym uzasadnieniu bazując stwierdza, iż nowo wprowadzoną do
art. 3 § 1 k.k.w. kategorię pojęciową „miejsce stałego pobytu (skazanego lub
sprawcy – przyp. aut.) należy rozumieć jako stan faktyczny stosunkowo łatwy
do ustalenia”. Wskazuje to zatem z jednej strony, że – zdaniem cyt. autora –
aktualne rozwiązania, porządkują k.k.w., ułatwiając dochowanie zasady praworządności poprzez związanie właściwości wykonawczej sądu z łatwiejszymi niż
uprzednio do weryfikacji przesłankami faktycznymi, powiązanymi z osobą skazanego (podtrzymując tym samym słuszność oczytanych powyżej założeń motywacyjnych autorów nowelizacji k.k.w.). Ale jednocześnie stwierdzenie to zdaje
się sugerować, iż wprowadzenie do art. 3 § 1 k.k.w. i szeregu innych przepisów
tego kodeksu terminu „miejsce stałego pobytu” miałoby posiadać charakter
czysto techniczny, nie rodzący istotnych następstw normatywnych, a szczególnie nie wpływający na realizowane w toku postępowania wykonawczego prawa
jego podmiotów (zwłaszcza skazanych lub sprawców). Oba te założenia mogą
być zdaniem autorów wielce dyskusyjne. Już prima vista trudno podejrzewać,
że cokolwiek ułatwi wprowadzenie w miejsce przesłanki stałej i obiektywnie
jednoznacznej w ustaleniu – związanej z wydaniem orzeczenia w pierwszej instancji – przesłanki modalnej, wymagającej dla jej stwierdzenia dodatkowych
czynności weryfikacyjnych. Ponadto użyte w ustawie terminy miejsca „przebywania” (pobytu) – zachowane np. w art. 3 § 2 k.k.w. – oraz „miejsca stałego
pobytu” nie mogą być odczytane jako równoważne (w świetle zasady lex nihil
frustra facit), a zatem posiadają wymagającą wykładni głębię normatywną Nie
zmienia potencjalnie płynących stąd problemów nawet usunięcie z k.k.w. „przysparzających wiele trudności interpretacyjnych przepisów o tzw. właściwości
przemiennej sądu” – art. 177 i 178 k.k.w. – gdyż obecnie zasada właściwości
przemienna z wyjątku, jakim dotąd była, awansowała do rangi reguły.
Ponadto K. Postulski proponuje – wchodząc tu jedynie sygnalizacyjnie
w materię rozwiązań szczegółowych – aby uznać za właściwy dla zarządzenia
wykonania orzeczenia (przede wszystkim wydania zarządzenia o skierowaniu
wyroku do wykonania), sąd właściwy dla jego wykonania – przy czym prawomocność orzeczenia stwierdzać ma zawsze sąd orzekający. Pierwsza część tej
tezy może się okazać błędna zwłaszcza w kontekście niektórych orzekanych
w procesie karnym należności płatniczych. Szereg zastrzeżeń co do słuszności
wprowadzenia budzić może także wskazany literalnie w art. 3 § 3 k.k.w. brak
zaskarżalności postanowień w przedmiocie właściwości sądu – które to rozwiązanie K. Postulski zdaje się również bez zastrzeżeń akceptować.
K. Postulski, Postępowanie przed sądem w zmienionym kodeksie karnym wykonawczym, „Prokuratura i Prawo”
2012, nr 2, s. 107-127.
2
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Na koniec słowa wstępnego trzeba także zauważyć rzecz normatywnie pozornie marginalną, która dotąd nie była podnoszona w publikacjach, ale dla
praktyków, zwłaszcza sędziów „wykonawczych”, nader istotna z punktu widzenia przestrzegania i kontroli zasady niezwłoczności wykonania orzeczeń – otóż,
jeśli zestawić ww. nowe zasady ustalania właściwości oraz konieczne w efekcie ich zastosowania czynności związane z przekazaniem wykonania orzeczeń
z sądów I instancji do sądów właściwych „przemiennie”, z dyspozycją § 357
Regulaminu urzędowania sądów powszechnych3 (maksymalnie 14-dniowy termin skierowania każdego orzeczenia do wykonania), „spięcie” wszystkich tych
elementów w takim terminie może się okazać niemożliwe.
Mając za punkt wyjścia powyższe uwagi autorzy przedstawiają poniżej kilka
z wielu problemów pojawiających się na kanwie stosowania przepisów nowego
art. 3 k.k.w., w tym kwestii postrzeganych w nieco szerszej perspektywie systemowej i praktycznej. Mając zaś na względzie fakt, że omówienie tychże, niezmiernie licznych problemów (zakładając prawdopodobieństwo, iż nie wszystkie jeszcze ujawniły się w praktyce albo w samej tylko świadomości autorów)
wykroczyłoby poza dopuszczalne ramy obszerności jednorazowego opracowania, w tej części zaprezentowane zostaną w pierwszej kolejności poglądy autorów na wykładnię pojęć zawartych w omawianej regulacji oraz dostrzegalne
problemy wiążące się z jej stosowaniem przy wykonywaniu orzeczeń o przepadku oraz w postępowaniu klauzulowym toczącym się w ramach wykonywania
orzeczeń karnych. Jednak dla zarysowania szerszej perspektywy oddziaływania znowelizowanego art. 3 k.k.w. koniecznym jest najpierw określenie roli jaką
omawiana regulacja ma dla całego systemu prawa karnego wykonawczego.

Miejsce i rola art. 3 k.k.w. w systemie przepisów wykonawczych
Nie ma wątpliwości, iż art. 3 k.k.w. jest jednym z przepisów wpływających
w praktyce w bardzo istotny sposób na funkcjonalność powoływanych w Kodeksie karnym wykonawczym instrumentów oddanych do dyspozycji sądów
wykonujących orzeczenia – zwłaszcza w zakresie wypływającego z kończącego
postępowanie jurysdykcyjne orzeczenia o karze. Ideą tej regulacji jest, aby każdy
rodzaj sankcji czy innych środków (karnych, probacyjnych) był wprowadzany
do wykonania i egzekwowany zgodnie z jego celami – które także k.k.w. precyzuje (np. w art. 53 i 67) – ale również z zachowaniem podstawowych zasad
procesu karnego, w tym humanitaryzmu (wyrażona w art. 4 § 1 k.k.w.). Istotne
jest także zachowanie proporcji między rzeczywistym ciężarem penalnym danej
sankcji sensu largo, nawet jeżeli wynika ona literalnie z wyroku skazującego, a innymi społecznie pożądanymi wartościami, zasługującymi na szczególną ochronę. Pośród tych ostatnich można dostrzec rodzinę, wykonywanie obowiązków
3

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007 r. (Dz.U. Nr 38, poz. 249, z późn. zm.).
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opiekuńczych nad małoletnimi lub osobami niesamodzielnymi życiowo, a także
kwestie strategicznie istotne dla postrzeganego perspektywicznie życia skazanego – jak np. jego edukacja, utrzymanie pracy, leczenie i rehabilitacja, kontynuowanie terapii uzależnień. Formalnymi narzędziami dla urzeczywistniania
ww. kompromisu na gruncie wykonawczym są m.in. art. 46, 49, 51, a także
151 k.k.w. Niemniej stosowanie zarówno środków zaostrzających dolegliwość
realnie wykonywanej sankcji – gdy postawa skazanego ewidentnie i w sposób
zawiniony utrudnia uczynienie zadość orzeczeniom sądu i wymaga eskalacji
oddziaływania na niego (np. surowsze niż pierwotnie orzeczone formy wykonania zastępczego) – jak i środków uelastyczniających oddziaływanie resocjalizacyjno-wychowawcze, wymaga stałego rozpoznawania (w niezbędnym zakresie)
sytuacji życiowej i środowiska w jakich funkcjonuje skazany. Czynione w trakcie
postępowania wykonawczego przez organy do tego powołane oceny winny być
możliwie adekwatne do realiów, aktualne i trafne, a przez to spełniać kryteria
sprawiedliwościowe, których zarzucanie na etapie wykonawczym postępowania
jest niedopuszczalne. O tym, jak istotną wartością jest taki całościowy ogląd
sytuacji w kontekście każdej niemal wykonawczej sytuacji procesowej świadczy
chociażby treść art. 24 § 1 k.k.w., umożliwiającego uchylenie każdego, nawet
prawomocnego już orzeczenia, gdy tylko okaże się, że znalazło ono oparcie na
zdezaktualizowanych lub z gruntu błędnych, bądź niepełnych, acz ważkich dla
treści danego rozstrzygnięcia okolicznościach.
Co oczywiste, aby sprostać tak wysoko postawionej poprzeczce – i to oceniając ową trudność zarówno od strony nałożonych na sądy wykonujące orzeczenia rygorów sprawności postępowania wykonawczego, jak i od ww. strony
gwarancyjnej – dystans pomiędzy skazanym a sądem musi być możliwie niewielki. Słowo dystans należy przy tym rozumieć zarówno w sensie faktycznym,
jak i instytucjonalnym. W tym pierwszym ujęciu istotne jest, aby skazany mógł
fizycznie do sądu dotrzeć – zarówno osobiście, jak i poprzez kierowane pisma,
czy za pośrednictwem współuczestniczącego w kierunkowaniu jego aktywności
kuratora sądowego. Drugi aspekt dotyczy wszelkich instytucjonalnych powiązań
wpływających na szybkość i skuteczność działań wykonawczych – sąd wykonujący orzeczenie nie jest bowiem w tych działaniach podmiotem odosobnionym
czy wręcz jedynym. Wspomaga go wielopłaszczyznowo szereg służb i instytucji
(wymienionych m.in. w katalogu art. 2 i 10 k.k.w.) realizujących bardzo istotne
zadania, począwszy od technicznych i pomocniczych, wręcz służebnych wobec aktywności orzeczniczej, aż po samodzielne działania podejmowane jako
organy wykonawcze, równolegle do czynności prowadzonych w powierzonym
mu zakresie przez właściwy sąd4. Prawidłowy obieg informacji i dokumentacji
pomiędzy wszystkimi ogniwami tego systemu wykonawczego posiada istotne
Typowym tego przykładem jest starosta powiatowy realizujący w postępowaniu administracyjnym
samodzielne zadania związane z wykonywaniem środka karnego zakazu prowadzenia pojazdów
mechanicznych.
4
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znaczenie także ze względu na ekonomikę postępowania. Ekonomika ta dotyka
przy tym nie tylko problematyki kosztów budżetowych prowadzonych czynności – wszak ich rozwlekłość czasowa, opóźnienia skutkujące koniecznością
powtórzenia czynności, które w tzw. międzyczasie utraciły walor referencyjności w realiach sprawy (np. ustalenia wywiadu środowiskowego, informacje
adresowe), rodzą określone koszty. Chodzi tu także o koszty społeczne. Nieuchronność i konsekwentne egzekwowanie następstw wynikających z orzeczeń
sądów buduje zaufanie do państwa, ale także służy utrzymaniu więzi orzeczonej
kary lub innego środka penalnego z czynem zabronionym, ale i z wydanym następnie orzeczeniem, przy czym owa więź nie powinna być pojmowana abstrakcyjnie i mechanicznie, ale winna być elementem oddziaływania na sprawcę, a to
poprzez kształtowanie jego świadomości tak w zakresie skutków jego działania,
jak i ciążących na nim w ich efekcie powinności. Czynienie w tych zasadach
wyłomu może demoralizować tak skazanych, jak i ich otoczenie. Stąd jedną
z istotnych wartości postępowania wykonawczego – jakkolwiek nieposiadającą,
co warto tu podkreślić, znaczenia samoistnego i bezwzględnego – jest szybkość
postępowania. Została także ona wyrażona w art. 9 i 11 k.k.w., a kolejno sprecyzowana dla potrzeb aparatu administracyjnego sądów m.in. w § 357 Regulaminu urzędowania sądów powszechnych (maksymalnie 14-dniowy termin skierowania orzeczenia do wykonania, licząc od daty jego prawomocności lub od
daty zwrotu akt sądowi pierwszej instancji, przy czym postanowienia wydane
w postępowaniu wykonawczym wykonalne z chwilą wydania, powinny być skierowane do wykonania w dniu ich wydania, zaś jako datę skierowania orzeczenia
do wykonania należy przyjąć datę podpisania stosownego zarządzenia przez
prezesa sądu lub upoważnionego sędziego). Oznacza to, iż ustalenie przesłanek określenia właściwości danego sądu lub innego podmiotu wykonawczego
(przesłanki rzeczowe, miejscowe, funkcjonalne), ich weryfikacja, wskazanie na
tej podstawie adresata ww. czynności przygotowawczych, wydanie zarządzenia
i wysłanie stosownej dokumentacji powinno się zamknąć w ww. terminach.
Warto jednak również zauważyć, że elementami postępowania wykonawczego nie są wyłącznie relacje na linii skazany – system egzekucji orzeczeń,
gdzie należy ważyć interesy obu tych stron. Poza osobą poddaną określonym
rygorom oraz organem, któremu na danym odcinku powierzono zadanie wykonania orzeczenia lub jego doprecyzowania, ewentualnie zainicjowania działań
dalszych ogniw wykonawczych, obecne są także inne podmioty zainteresowane: pokrzywdzeni, wierzyciele odszkodowawczy, Skarb Państwa jako wierzyciel z tytułu grzywien i kosztów postępowania, Skarb Państwa reprezentowany przez aparat skarbowy w kontekście orzeczonego przepadku itd. Także
w kontekście ich słusznych roszczeń i oczekiwań opartych na prawomocnym
orzeczeniu wydanym w fazie jurysdykcyjnej postępowania, powinny znaleźć
odzwierciedlenie wskazane powyżej postulaty ekonomiczno-sprawiedliwościowe, nie zawsze zbieżne, a często przeciwstawne temu, czego oczekiwałby
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sam skazany (ukarany). Zatem w dynamicznym przebiegu każdego niemal postępowania wykonawczego można wyodrębnić trzy ośrodki ujawniające określone roszczenia w kierunku tego, jak, kiedy i gdzie każdy element orzeczenia
powinien być wykonywany (pamiętając, że mogą one podlegać także licznym
modyfikacjom już w samym postępowaniu wykonawczym). Konstrukcja art. 3
k.k.w., jako naczelnej dla całego systemu przepisów wykonawczych normy ustalającej właściwość, a zarazem rozdzielającej kompetencje sądów, jako najbardziej istotnych organów postępowania wykonawczego, kształtujących ad casu
jego przebieg i posiadających realny wpływ na pozostałych jego uczestników,
musi wszystkim wskazanym powyżej postulatom czynić zadość, wprowadzając
czytelne i uzasadnione kryteria przydzielania poszczególnych kategorii spraw
i czynności wykonawczych, konkretnym jednostkom organizacyjnym sieci sądowej. Zasadą powinno być tu maksymalizowanie korzyści na wszystkich ww.
płaszczyznach, przy oczywistym spostrzeżeniu, że właśnie z racji systemowego
ich powiązania, krok w jednym kierunku wymusza pewne ustępstwa na innych
polach. Tytułem przykładu można wskazać, że przyspieszanie postępowania,
służąc czynnikom ekonomicznym, utrudnia zebranie i rzetelną ocenę aktualnych przesłanek faktycznych, zmuszając organ decyzyjny do oparcia się wyłącznie na materiale zgromadzonym dotychczas, w tym przed wejściem sprawy
w fazę wykonawczą. Z kolei dynamizowanie postępowania poprzez powiązanie
właściwości organów wykonawczych z okolicznościami labilnymi, związanymi
z osobą skazanego, czyni rozpoznanie jego sytuacji bardziej wnikliwym i humanizuje postępowanie, ale utrudnia stały na niego wpływ i kontrolę instytucjonalną, opartą na ciągłości stosowanych środków. Jest zatem art. 3 k.k.w. –
o czym świadczy również jego umiejscowienie w strukturze Kodeksu – bardzo
istotnym funkcjonalnie zwornikiem szeregu istotnych dla postępowania wykonawczego wartości, którego oceny nie sposób przenieść li tylko na płaszczyznę
teoretyczną, postulatywną. Musi ona bazować na kategorycznych wskazaniach
praktycznych, a skoro pretekstem do niniejszych rozważań jest ostania zmiana
omawianego przepisu, konieczne jest także zastanowienie się, czy i dlaczego
konstrukcja obowiązująca poprzednio była niewłaściwa.

Kryteria ustalania właściwości sądów wykonawczych
– przed i po nowelizacji
Do 1 stycznia 2012 r. konstrukcja art. 3 § 1 k.k.w. była dość jednoznaczna.
Ogólnie właściwy w zakresie wszelkich czynności wykonawczych pozostawał
sąd, który orzekał w sprawie w pierwszej instancji. Tylko ustawa – k.k.w. lub inne,
szczególne – mogła wprowadzać od tej zasady wyjątki, które faktycznie istniały
(w ramach wspominanych reguł przemiennych – art. 177-178 k.k.w. oraz art. 55
§ 1 w zw. z art. 54 k.k.w.). Były one jednak nieliczne i warunkowane ściśle specy-

Nowe przesłanki ustalania właściwości sądu w art. 3 k.k.w. i ich wybrane następstwa...

147

fiką stosowanych środków oddziaływania na skazanego. Niewątpliwą zaletą takiej
regulacji była jej prostota i szablonowość, posiadająca walor praktyczny. Otóż
w każdym przypadku gdy ustalenie właściwości sądu właściwego dla wykonania
danego orzeczenia było wątpliwe, niemożliwe do weryfikacji lub wręcz w jakikolwiek sposób nieuchwytne, możliwe było oparcie się na zasadzie ogólnej. Jako zasada, dawny art. 3 § 1 k.k.w. miał szeroki zakres stosowania, którego skutek można było przełamać tylko w drodze stosowania art. 35 k.p.k. w zw. z art. 1 § 2 k.k.w.
– co wymagało wydania postanowienia, a zatem zgromadzenia i analizy przesłanek faktycznych, których ocena mogła być także przedmiotem zaskarżenia. Możliwość zaskarżenia ww. orzeczenia – zwłaszcza przez skazanego, który posiadał
w oczywisty sposób najbardziej aktualne dane dotyczące przesłanek przełamania
zasad właściwości ogólnej – umożliwiała sądowi do ostatniej chwili m.in. reakcję
procesową w trybie art. 24 § 1 k.k.w. Gdyby w wyniku zażalenia, czy chociażby
adnotacji doręczyciela poczty na zwrotnym potwierdzeniu odbioru, negatywnie
zweryfikowano ustalenia sądu co do miejsca zamieszkania skazanego, postępowanie o zmianę właściwości można było „zawrócić”, zanim jeszcze sprawa trafiła
do innego sądu. Tym samym zmiana właściwości sądu wykonującego orzeczenie
w toku postępowania wykonawczego nie była prosta, a to sprzyjało stabilizacji tej
właściwości, zwłaszcza sądu orzekającego w pierwszej instancji. Zatem poza ww.
wyjątkami, wymagającymi podjęcia bardziej złożonych czynności (np. przesłanie
orzeczenia czy akt sprawy do innego sądu), nie doznawała uszczerbku zasada
niezwłocznego wykonywania orzeczeń – w części niepodatnej na jakiekolwiek
fluktuacje – zwłaszcza związane z osobą skazanego – czynił to sąd orzekający
w pierwszej instancji we własnym zakresie i „z automatu” (wykonywanie kar pieniężnych, kar izolacyjnych, czynności informacyjno-ewidencyjnych związanych
z wydanym orzeczeniem). Przekazanie sprawy do innego sądu w nawiązaniu do
przesłanek silnie związanych z osobą skazanego było jak zaznaczono przewidziane tylko w sytuacjach, gdy charakter orzeczonego środka (np. dozór kuratora
ukierunkowany na wykonywanie przez skazanego nałożonych na niego obowiązków) wymagał stałego, wzmożonego wpływu na skazanego, jego kontroli w kontekście trwającej probacji lub wykonywanej kary ograniczenia wolności. Wówczas
jako owa wyjątkowa przesłanka wyłączająca ogólne zasady ustalania właściwości
wykonawczej sądu funkcjonowało „miejsce zamieszkania lub pobytu skazanego”
bądź „miejsce stałego pobytu lub zatrudnienia skazanego” (odpowiednio art. 169
§ 4 i 54 k.k.w.). Oczywistym było, że miejsca te mógł skazany w okresie próby lub
trwania ograniczenia wolności zmieniać, co wielokrotnie komplikowało proces
wykonawczy, już choćby poprzez konieczność (obligatoryjnie wynikającą z treści art. 35 k.p.k.) wielokrotnego, procesowego – a zatem wymagającego wydania
orzeczenia, a nie tylko wykonania czynności technicznych – przekazywania sprawy do kolejnych sądów. Formalnie – gdy skazany dochowywał innych swoich
powinności (zgłoszenie zmiany miejsca pobytu) – jego prawo do zmiany miejsca
pobytu nie było ograniczone i obłożone rygorami związanymi z przyjęciem tego
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za formę uchylania się od wykonywania kary czy ograniczeń wynikających z probacji. Tymczasem w praktyce rzeczywiście bywało, że tę swobodę skazani wykorzystywali nad wyraz cynicznie, paraliżując na długie miesiące czynności związane
z egzekucją orzeczonych wobec nich środków – skoro akta nie nadążały krążyć
za nimi po kraju. Był to jednak, jak rzeczono, pewien wyjątek od zasady, stąd także ww. negatywne skutki udawało się mimo wszystko ograniczać. Nie dotyczyły
przykładowo warunkowo zawieszonych kar „bezdozorowych”, które pozostawały we właściwości sądu orzekającego w pierwszej instancji.
Od 1 stycznia 2012 r., wobec generalnej zasady wykonalności orzeczeń
w dacie wydania i niezaskarżalności rozstrzygnięć w przedmiocie właściwości
– przy wyłączeniu z podstawy prawnej takiego orzeczenia (to także postulat K. Postulskiego) także art. 35 k.p.k. w zw. z art. 1 § 2 k.k.w. – wyłączona
została dodatkowa płaszczyzna weryfikacji przesłanek zmiany właściwości.
Nawet chybione merytorycznie w tym przedmiocie rozstrzygnięcie, może być
wykonywane – a tym samym przekazanie sprawy w oderwaniu od sytuacji faktycznej (a nie tylko deklaratoryjnie opisanej w aktach n.p. oświadczeniem skazanego) jest możliwe. Ewentualna próba sanacji tego stanu (zwrócenie sprawy
przez sąd przekazany, ponowne sprawdzenie przesłanek ustalenia właściwości)
spowoduje, że terminy skierowania sprawy do wykonania w zakresie orzeczeń
podlegających – będącej obecnie regułą – właściwości przemiennej, nie zostaną, choćby przez wzgląd na konieczność przesłania akt, dochowane. Nowa
właściwość sądów wykonawczych – jak rzeczono przemienna – została oparta
jako na centralnym kryterium „miejsca stałego pobytu skazanego”. Mimo że
pozostawiono w art. 3 § 1 k.k.w. w zd. 1 także właściwość „sądu orzekającego w pierwszej instancji”, niemniej obecnie dotyczy ona wyłącznie czynności ewidencyjno-technicznych, gdyż przedmiotowy zakres zd. 2 oraz treść
§ 1a wskazują ewidentnie, że wszelką problematykę związaną z wykonywaniem
sankcji i innych środków „przesunięto” do sądu „w którego okręgu skazany
lub sprawca przebywa” z racji posiadania tam „miejsca stałego pobytu”. Wspomniany § 1a i następne są obecnie wyjątkami od ww. zasady art. 3 § 1 zd. 2
k.kw., tak jak poprzednio art. 54 i 178 k.k.w. wobec art. 3 § 1 k.k.w. Główny cel
tych zmian został już na uprzednio wskazany: chodziło o ograniczenie migracji
spraw za skazanymi w każdym przypadku zmiany miejsca ich „przebywania”5
– jak się wydaje również przy uwzględnieniu nowych regulacji dotyczących ewidencjonowania ludności, wedle których miejsce stałego pobytu ma się stać od
2014 r. jedynym kryterium związania osoby z daną przestrzenią (zastąpi miejsce
zameldowania i zamieszkania)6. Stabilizacji tak określonej nowej właściwości
posłużyć miał m.in. także zmieniony art. 169 § 3 k.k.w. – którego treść buBył to problem powszechnie zauważany w praktyce (zob. np.: postanowienie SA w Krakowie z dnia
18 marca 2010 r., sygn. II AKo 76/10, KZS 2010 r., z. 3 poz. 46).
6
Projekt ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności, Druk Sejmu RP VI kadencji nr: 1371
– ustawa Dz.U. z dnia 19 listopada 2010 r., Nr 217, poz. 1427.
5
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dzi poważne zastrzeżenia natury konstytucyjnej (ogranicza prawo skazanych
do zmiany miejsca stałego pobytu w licznych kategoriach spraw, w których
taka dodatkowa sankcja nie wynika nawet z celów wydanego w postępowaniu
jurysdykcyjnym orzeczenia). Oznacza to generalnie, że w przypadku skazania
osoby stale przebywającej (zamieszkującej) poza okręgiem sądu orzekającego,
wszystkie elementy orzeczenia o karze będą wykonywane w innym miejscu, niż
miejsce orzekania. Co więcej, w przypadku orzekania przez sąd odwoławczy,
najpierw odeśle on akta sprawy do sądu pierwszej instancji, a ten po wykonaniu czynności jemu pozostawionych, skieruje wykonanie orzeczenia „dalej” –
wszystko w ramach wspomnianych już uprzednio terminów. Czy rozwiązanie
takie jest funkcjonalne i odpowiada (przynajmniej bardziej niż system funkcjonujący do końca 2011 r.) na postawione na wstępie postulaty oraz którym z nich
służy, a w które uderza, przyjdzie zastanowić się w odwołaniu do konkretnych
problemów praktycznych w dalszej części niniejszego opracowania. Na początek jednak należy zastanowić się, czy tak obecnie uniwersalizowane na gruncie
postępowania wykonawczego (pojawia się także w innych niż art. 3 § 1 k.k.w.
a nowelizowanych w sprzężeniu z nim przepisach) kryterium „miejsca stałego
pobytu” skazanego lub sprawcy, spełnia kryteria określoności, czyniące z niego
– jak twierdzi K. Postulski – czytelną przesłankę procesową.

Miejsce stałego pobytu – pojęcie nieostre i niejasne
Słownikowo7 „pobyt” oznacza bycie, znajdowanie się gdzieś, czas znajdowania się w pewnym miejscu. Jest to zatem termin niejako dwupłaszczyznowy.
Z jednej strony statyczny – od strony osoby której dotyczy (gdziekolwiek się
nie znajdzie, to jednak zawsze gdzieś przebywa, gdzieś się znajduje); z drugiej
zaś obiektywnie, faktycznie lub choćby potencjalnie dynamiczny (możliwość
zmiany otoczenia, wykładników opisujących miejsce pobytu). Owa zmienność
powoduje, że jest w zasadzie chybione – na gruncie logiki językowej języka potocznego – łączenie „pobytu” z okolicznikami „stały” i „czasowy”, postrzeganymi jako antynomia. Nie wyznaczają one zbiorów rozłącznych – wszak żaden
pobyt stały dotyczący osoby nie jest trwały, wieczny, nieskończony, a zatem jest
– co wiąże się immanentnie z jego naturą – czasowy. Można zatem mówić o pobycie bardziej lub mniej „czasowym” – aby było poprawnie językowo, o krótko
lub długookresowym. Taka, niejednoznaczna natura „pobytu” była w praktyce
– jak się wydaje – również jednym z powodów wzrastania liczby spraw migrujących za skazanymi (o czym była już mowa). Niemniej dotychczas starano się
unikać na płaszczyźnie jurydycznej wnikania w znaczenie elementu temporalnego pobytu dzięki dość konsekwentnemu wiązaniu go w systemie prawa (lub
choćby w drodze wykładni) z zamieszkiwaniem. Było to skuteczne o tyle, że do
7

Źródło: Słownik Języka Polskiego, www.sjp.pwn.pl.
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niedawna zamieszkanie wymuszało także zameldowanie jako obowiązek administracyjny, a to dawało organom procesowym czytelne narzędzia weryfikacji
miejsc przebywania osób skazanych. Metoda ta – polegająca na posiłkowym
wykorzystywaniu art. 25 k.c.8 i związanego z nim dorobku doktryny i orzecznictwa – może jednak wkrótce (wobec generalnego odejścia od ewidencjonowania miejsc zamieszkania9) stracić na swoim znaczeniu. Wówczas to miejsce
pobytu czy pobytu stałego, szczególnie na gruncie ustaw karnych, stanie się
terminem nieokreślonym lub nie do końca określonym – co jako istotny element np. w przypadku weryfikacji łamania rygorów dozorowych w kontekście
art. 75 k.k., nie powinno mieć miejsca. Wobec notorycznego nieprzestrzegania przez obywateli szeregu obowiązków wynikających z ustawy o ewidencji
ludności i dowodach osobistych10 oraz niewykonywania już od ponad dwóch
dekad grożących za to sankcji wykroczeniowych (art. 147 k.w.), referencyjność
zbiorów danych (którymi nota bene posługują się także organy ścigania, sądy
i kuratorzy podejmujący swoje czynności w dozorze) dotyczących meldunków i zamieszkiwania, stała się co najmniej wątpliwa. W ramach gruntownej
przebudowy funkcjonowania administracji Państwa, realizującej także zobowiązania przyjęte w ramach Unii Europejskiej11, zdecydowano się ostateczne
zwolnić obywateli od szeregu uciążliwych obowiązków ewidencyjnych. Planowaną reformę podzielono na kilka etapów. Początkowo zlikwidowany zostanie
obowiązek rejestracji wszystkich form pobytu czasowego (do trzech miesięcy,
powyżej trzech miesięcy oraz wczasowiczów i turystów), a także zniesiona ww.
sankcja wykroczeniowa. W drugim etapie rejestr PESEL zostanie oderwany
od miejsca zamieszkania – aktualne dane związane z tożsamością osoby i jej
statusem prawno-administracyjnym, będą przesyłane do centralnego rejestru
Obecnie przyjmuje się, iż miejsce stałego pobytu (np. powołane w art. 34 § 2 pkt 1 k.k.) to
miejscowość, w której skazany mieszka z zamiarem stałego pobytu – zgodnie z dyspozycją art. 25
k.c. (zob.: A.T. Olszewski, Zakaz zmiany miejsca pobytu jako element kary ograniczenia wolności, „Państwo
i Prawo” 2009, nr 12, s. 82). Natomiast art. 25 k.c. (który jest jedynym aktem prawa materialnego
definiującym podstawowe pojęcia z zakresu prawa osobowego) definiuje „miejsce zamieszkania” –
poprzez odniesienie go do kilku elementów składowych (muszą występować łącznie): obiektywnego
– przebywanie w sensie fizycznym (corpus), subiektywnego – zamiar stałego pobytu (animus), oraz
administracyjnego – przynależność tego miejsca do miejscowości. Art. 28 k.c. uzupełnia, iż można
mieć tylko jedno miejsce zamieszkania. Zamieszkanie – i wobec ww. uwag także „stały pobyt” – jest
zatem kwalifikacją określonego stosunku danej osoby do konkretnego miejsca (por.: wyrok NSA
z dnia 15 stycznia 2009 r., sygn. II FSK 896/08, LEX nr 478565). Niemniej ścisłe wiązanie definicyjne
pobytu i zamieszkania prowadzi w wielu przypadkach do konstrukcji idem per idem.
9
Jakkolwiek podkreślić także należy, że także de lege lata wiązanie kategorii pojęciowych pobytu
i zamieszkiwania budzi szereg wątpliwości (dla szerszego uzasadnienia przytoczonej argumentacji
zob.: K.A. Politowicz, Pobyt, zamieszkiwanie i realizacja obowiązku meldunkowego a decyzja o nadaniu lub
cofnięciu pozwolenia na posiadanie broni, część I, Casus 2011, nr 61).
10
Dz.U. z 2006 r., Nr 139, poz. 993.
11
Rozporządzenie (WE) nr 862/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie
statystyk Wspólnoty z zakresu migracji i ochrony międzynarodowej oraz uchylającego rozporządzenie
Rady (EWG) nr 311/76 w sprawie statystyk dotyczących pracowników – cudzoziemców, (Dz.U. UE.
L. z 2007, Nr 199, poz. 23).
8
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bezpośrednio przez organy rejestrujące zdarzenia powodujące wytworzenie
tych danych. Nastąpi zarazem „odmiejscowienie” czynności administracyjnych
(zmiana kryteriów ustalania właściwości administracji odpowiadająca zmianom
wprowadzonym do k.k.w.). Ostatecznym efektem tych zmian ma być zniesienie
miejsca zamieszkania jako odrębnej instytucji prawa. Funkcjonowanie ewidencji ludności nie będzie oparte o kryterium miejscowe, lecz wyłącznie o kryterium rzeczowe – pobytu stałego. Warto jednak zauważyć, że nowa regulacja
ewidencyjna odwołując się do instytucji pobytu stałego – którym jest zamieszkanie w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego
przebywania (będzie możliwe posiadanie tylko jednego miejsca pobytu stałego)
– przewiduje jego zgłoszenie do ewidencji jako akt w pełni dobrowolny. Ma
mieć formę oświadczenia złożonego pod odpowiedzialnością karną – z domniemaniem zgodności ww. oświadczenia ze stanem faktycznym – za którego
niedopełnienie nie przewidziano jednak żadnej sankcji. Tym samym od wyboru
każdej osoby, jej stylu życia – np. wędrowny – zależało będzie także utrzymywanie przez nią kontaktu z administracją państwa i aktualność dotyczących jej
informacji pobytowych. Osoba będzie mogła funkcjonować także poza bieżącą
ewidencją (co do zasady z wyłączeniem faktu narodzin i zgonu) – brak miejsca
stałego pobytu – godząc się na wynikające stąd, także negatywne dla niej, następstwa.
Jeżeli odnieść to do przesłanek powoływanych w k.k.w., można wskazać
na dwie ww., oczekiwanych zmian konsekwencje. Otóż po pierwsze korzystanie z danych PESEL i opieranie tylko o nie ustaleń czynionych przez organy
procesowe, stanie się już wkrótce niewystarczające – w związku z możliwymi
w nich i jak najbardziej zgodnymi w prawem lukami. To wymusi przyjęcie także
innych, alternatywnym procedur ustalania miejsca pobytu podmiotów postępowania karnego, wiążących dla potrzeb tegoż postępowania. Po wtóre konieczne
będzie takie definiowanie – zachowując aktualnie przyjętą w k.k.w. terminologię
– miejsca stałego pobytu, które będzie obejmowało także sytuacje szczególne:
osób bezdomnych, żyjących koczowniczo, wędrownie – skoro kryteria ustaw
ewidencyjnych nie będą tu wystarczające. Warto zauważyć, że w zasadzie brak
możliwości odwoływania się w tej materii posiłkowo do innych gałęzi prawa.
Jakkolwiek bowiem miejsce pobytu jest szczególnie eksponowane jako kategoria normatywna na gruncie prawa administracyjnego – gdyż w zgodzie z art.
21 § 1 pkt 3 k.p.a. jest jednym z kryteriów ustalania właściwości także organów
administracyjnych12 – to jednak tu wiążące będą wyłącznie wskazania ustawy
o ewidencji ludności. Będzie zatem konieczne powołanie odrębnej definicji pobytu stałego, użytecznej wyłącznie na gruncie systemu prawa karnego.
Poszukując wskazówek dla skonstruowania definicji „miejsca stałego pobytu” dla potrzeb karnistycznych – odwołując się do wspominanego uprzednio
jego odróżnienia od „miejsca pobytu” (art. 275 k.p.k.) – można się oprzeć np.
12

Występuje tu miejsce pobytu (bez określnika „stałego”) obok miejsca zamieszkania.
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na Rozporządzeniu Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. dotyczącym jurysdykcji oraz uznania i wykonania orzeczeń w sprawach małżeńskich
oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej13. Uznano tam
już sam fakt przebywania na terytorium określonego państwa, funkcjonowania
tam w najbardziej podstawowym tego znaczeniu, za „zwykły pobyt”. W tym
przypadku – inaczej niż w przypadku „miejsca zamieszkania” z art. 25 k.c. nie
jest konieczne, aby osoba miała wolę (zamiar) przebywania w danym państwie,
gdyż wystarczy ustalenie, że zwykle przebywa na danym terytorium (element intencjonalny przy dookreśleniu pojęcia „zwykłego pobytu” został zminimalizowany14). Tym samym za podstawowe kryterium statuujące „pobyt stały” można
– a contrario – przyjąć pewien głębszy związek osoby z miejscem. Sąd Najwyższy
w postanowieniu z dnia 15 lipca 1978 r.15 wyraził pogląd, iż o stałości pobytu
na określonym terytorium decyduje przede wszystkim takie przebywanie, które
ma na celu założenie tam ośrodka swoich osobistych i majątkowych interesów
– chodzi zatem o aktualne centrum życiowej działalności człowieka. „Posiadanie celu” oznacza zaś pewne przeżycie psychiczne. Dlatego termin ten łączy się
zwykle z owym szczególnym elementem odróżniającym ww. kategorie pobytu
– zamiarem. Przez „zamiar” należy pojmować nie tylko wolę wewnętrzną, wyrażaną w oświadczeniach zainteresowanej osoby, ale wolę dającą się określić na
podstawie obiektywnych i możliwych do stwierdzenia okoliczności16. Niemniej
w orzecznictwie znaleźć można również powszechnie akceptowane wskazanie,
iż „stałego pobytu” nie można utożsamiać z dożywotnim lub co najmniej długotrwałym pozostawaniem w danej miejscowości, a zatem wyłącznie przesłanką obiektywną.
Uwagi te zdają się przynosić wystarczające wskazówki dla rozwiązania dylematu terminologicznego dotyczącego „stałego pobytu” jako kategorii ustaw
karnych (art. 34 k.k., art. 3 i 169 k.k.w.) w odróżnieniu do art. 275 k.p.k. („miejsce pobytu”). Otóż emanacją woli, ww. „zamiaru” podmiotu postępowania
karnego (na każdym z jego etapów), posiadającą walor prawnej relewantności,
mogłaby być złożona do protokołu deklaracja takiej osoby co do określenia
miejsca, które określa mianem swego centrum życiowego, gdzie zamierza funkcjonować w najbliższej przyszłości – także dla potrzeb toczącego się postępowania karnego (w tym wykonawczego). Deklaracja taka powinna mieć miejsce
Dz. Urz. UE L 338/1.
Zob.: wywód uzasadnienia postanowienia SO we Włocławku z dnia 28 sierpnia 2009 r., sygn. V CZ
37/09, POSAG 2010 r., nr 1, s. 75-86.
15
Sygn. akt IV CR 242/78, OSN 1979, Nr 6, poz. 120.
16
Tak: WSA w Bydgoszczy w wyroku z dnia 08 września 2009 r., sygn. I SA/Bd 479/09, LEX
nr 525680. O charakterze pobytu w określonej miejscowości decyduje zamiar osoby podlegającej
obowiązkowi meldunkowemu, jednakże w razie wątpliwości co do charakteru pobytu organ
administracji państwowej nie może ograniczyć się do bezkrytycznego przyjęcia oświadczenia woli
takiej osoby co do jej zamiaru. O ocenie charakteru pobytu decyduje bowiem nie tylko werbalna treść
oświadczenia woli, lecz również okoliczności faktyczne wskazujące na zamiar rzeczywisty (tak: wyrok
NSA z dnia 19 marca 1981 r., sygn. SA 314/81, ONSA 1981/1/24).
13
14
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po pouczeniu o skutkach oświadczenia. Powinno takiemu oświadczeniu towarzyszyć także zobowiązanie do informowania sądu o każdej zmianie miejsca
stałego pobytu w określonym, nieprzekraczalnym terminie, pod rygorem wyciągnięcia stąd skutków nie tylko procesowych (jak to przewidują przepisy art.
138 i 139 k.p.k.), ale także konkretnych następstw materialnych (np. zarządzenie
wykonania kary wobec uchybiania rygorom dozoru – gdy taki orzeczono). Nie
jest przy tym przesądzone, czy miejsce takie musiałoby spełniać kryteria stawiane np. przed adresem korespondencyjnym, jako kryterium utrzymywania
kontaktu organów procesowych z podmiotem postępowania. Wydaje się, że jest
czym innym adres dla doręczeń (np. w formie wynajętej skrytki pocztowej) lub
wskazany zastępczo adres pełnomocnika dla doręczeń, a czym innym miejsce
stałego pobytu dla potrzeb kontrolno-dozorowych (dworzec, studzienka kanalizacyjna, szałas w odludnym miejscu, pustostan pozbawiony infrastruktury
pocztowej itp.).
Dla prawidłowego funkcjonowania kategorii pojęciowych „miejsca pobytu”
i „miejsca stałego pobytu” na gruncie systemu prawa karnego przydatne byłoby zatem – poza ich teoretycznym opracowaniem – także umieszczenie ich
uniwersalnych definicji (pozwalających na ich rozróżnienie) w słowniczku art.
115 k.k., a dopiero w dalszej kolejności czynienie z nich punktów odniesienia
dla tak niebagatelnych ustaleń jak właściwość sądu wykonawczego. Tym samym
na pytanie czy obecna filozofia k.k.w. w zakresie przyjętych kryteriów ustalania
właściwości sądów wykonawczych jest trafna i wystarczająco stabilna jurydycznie, należy udzielić odpowiedzi negatywnej. To przekładać się musi także na ich
ocenę w świetle zasady praworządności, a także przesłanek czysto praktycznych. Wydaje się bowiem, że od strony efektywności – rozważając wszystkie za
i przeciw – obecny model jest co najmniej tak samo ułomny, co poprzedni, tyle
że doszło tu do niemal zwierciadlanego odwrócenia akcentów. Z pewnością nie
widać wpływu w nowowprowadzonych rozwiązaniach przepisu na radykalne
zdynamizowanie postępowań wykonawczych – o czego kilku dosłownie konkretnych przykładach poniżej.

Właściwość sądu przy wykonaniu przepadku
Środek karny przepadku (art. 39 pkt 4 k.k.) jest w świetle regulacji Rozdziału
V Kodeksu karnego (art. 44 i 45) ogólną kategorią kwalifikacyjną, w ramach
której występują szczegółowo określone instrumenty karnoprawnego oddziaływania na osobę skazanego17. Przepisy przewidują kilka kategorii przepadków,
które można klasyfikować zarówno ze względu na mechanizm ich orzekania
– obligatoryjne lub fakultatywne – jak i relacje przedmiotu przepadku do bezPor.: V. Konarska-Wrzosek, Prawnokarne środki walki z przestępczością i zorganizowaną przewidziane
w kodeksie karnym, „Prokuratura i Prawo” 2000, nr 3, s. 40.
17
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pośrednich okoliczności czynu karalnego: przedmioty i korzyści pochodzące
bezpośrednio z przestępstwa, przedmioty służące do jego popełnienia, korzyści uzyskane pośrednio itd. Wśród powyższych kategorii można nadto wyróżnić takie, gdzie przepadek skierowany będzie wprost do określonej rzeczy
lub korzyści posiadającej walor ekonomiczny, ale także i te, gdzie orzeczenie
przepadku bezpośredniego nie jest możliwe. W tej ostatniej sytuacji przepadkiem jest obejmowana wyrażona w pieniądzu równowartość ww. przedmiotów.
W zależności od jego zakresu może mieć przepadek do spełnienia różnorodne
funkcje. Wśród nich, poza prewencyjną (co odnosi się zwłaszcza do przepadku
przedmiotów), na pierwszy plan wysuwa się dodatkowa represja18. Specyfika ta
powoduje również, iż wykonywanie przepadku przedmiotów, będzie po części
odmienne od egzekwowania objętych przepadkiem kwot pieniężnych. W tym
ostatnim przypadku dochodzi w szczególności (przewidziana w art. 206 § 3
w zw. z § 2 oraz art. 49-51 k.k.w.) możliwość rozkładania płatności na raty, a nawet jej częściowego lub całkowitego umorzenia. Dla odmiany przepadek przedmiotu ma charakter jednolitego zdarzenia prawnie relewantnego – natura dóbr
objętych przepadkiem nie zawsze pozwala na ich „wydobywanie” od skazanego
w częściach, w dłuższej perspektywie czasowej. Należy bowiem pamiętać, iż
wobec treści art. 44 § 8 k.k. i art. 45 § 6 k.k. objęte przepadkiem przedmioty,
korzyści majątkowe lub ich równowartości, przechodzą na własność Skarbu
Państwa z chwilą prawomocnego o tym orzeczenia przez sąd. Ten materialny
skutek jest niezależny od woli czy jakiejkolwiek aktywności sądu właściwego
w danej sprawie do prowadzenia czynności postępowania wykonawczego.
Niemniej zdarzać się mogą także przypadki, gdy data prawomocności wyroku skazującego i wykonalności orzeczenia o przepadku będą się rozmijać.
Można tu wskazać sytuację pominięcia takiego rozstrzygnięcia w treści wyroku
oraz wniesienia powództwa przeciwko Skarbowi Państwa, podważającego domniemanie pochodzenia z przestępstwa mienia objętego przepadkiem, a darowanego uprzednio przez skazanego osobie trzeciej (art. 45 § 3 k.k.). W tym
pierwszym przypadku art. 420 § 1 k.p.k. stanowi ustawowe zezwolenie na następcze rozstrzygnięcie postanowieniem o materii, co do której decyzja procesowa powinna być zasadniczo zawarta w wyroku – chodzi o postanowienie
uzupełniające, a właściwie konwalidujące wyrok. Orzeczenie w tym trybie może
nastąpić w każdym czasie19, a skutkuje również odsunięciem w czasie materialnego skutku przepadku. Uzupełnienie prawomocnego wyroku nie powoduje
zatem, iż orzeczone nim świadczenie na rzecz Skarbu Państwa staje się wymagalne z datą wsteczną. Rozstrzygnięcie w tej materii sądu ma bowiem ewidentnie walor konstytutywny, rodząc po stronie skazanego konkretny obowiązek.
Postanowienia wydawane w oparciu o art. 420 k.p.k., jakkolwiek wydawane już
po ogłoszeniu, a nawet uprawomocnieniu się samego wyroku, stanowią syste18
19

Zob. A. Marek, Komentarz do art. 39 k.k., Kodeks Karny. Komentarz, Lex 2007, wyd. IV.
Tak: postanowienie SN z dnia 24 listopada 2005 r., sygn. V KK 352/05, LEX nr 164380.
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mowo szczególne, wyodrębnione i przesunięte w czasie etapy wyrokowania.
Co oczywiste na kanwie powyższej konkluzji, wydanie postanowienia uzupełniającego wyrok pozostawiono w dyspozycji sądu, który wyrokował, jako kontynuację jego niezawisłej i dyskrecjonalnej oceny stanu sprawy. Procedowanie
w przedmiocie uzupełnienia wyroku o orzeczenie przepadku odbywa się poza
ramami postępowania wykonawczego20. Podobnie rzecz się ma w przypadku
rozpoznawania powództwa „przeciprzepadkowego” (art. 45 § 4 k.k.). Jego
trwanie zawiesza prawomocność orzeczenia w przedmiocie przepadku i tym
samym jego materialny skutek (w dacie prawomocności wyroku karnego do
przejścia własności mienia objętego przepadkiem na rzecz Skarbu Państwa nie
dochodzi). Skutek ten ustaje dopiero z chwilą uprawomocnienia się wyroku oddalającego ww. powództwo. Może wszak dojść również do jego uwzględnienia
i wówczas wyrok karny będzie podlegał modyfikacji (nieprawomocny jeszcze
przepadek może w całości lub części upaść21) – co jednak stanowi w dalszym
ciągu elementy rozstrzygania in meriti, a zatem fazy jurysdykcyjnej. Uwagi te
dotyczą oczywiście wniesienia ww. powództwa równolegle do biegu procesu
karnego. Gdy natomiast powództwo zostanie wniesione już po prawomocnym orzeczeniu przepadku, jego pozytywnym skutkiem będzie nie ingerencja
w treść poprzedniego orzeczenia, ale uzyskanie przez zobowiązanego nowego,
umożliwiającego skuteczne oddalenie egzekucji22.
W oparciu o powyższe uwagi, wskazać można zatem zasadniczo trzy sytuacje, gdy orzeczenie o przepadku staje się prawomocne: wraz z wyrokiem
sądu (w pierwszej instancji – jeżeli przepadek orzeczono prawidłowo lub po
orzeczeniu sądu odwoławczego w zakresie modyfikacji błędnie orzeczonego
przepadku); po wydaniu prawomocnego postanowienia uzupełniającego w trybie art. 420 § 1 k.p.k., gdy przepadku uprzednio w ogóle nie orzeczono23; po
oddaleniu powództwa cywilnego. Wynika stąd, iż mimo że jako element orzePor.: postanowienie SN z dnia 1 lutego 1989 r., sygn. V KRN 8/89, OSNPG 1989/10/107.
Jest to oczywiste w przypadku prawomocnego wykluczenia przez sąd rozpoznający powództwo,
zasadniczej przesłanki art. 45 § 3 k.k. umożliwiającej rozciągnięcie na opisane tam sytuacje skutków
§ 1 lub 2 tego przepisu. Uzasadnia to fakt, iż sąd karny może stosować domniemanie „zaledwie”
w oparciu o duże prawdopodobieństwo wynikające z okoliczności sprawy, podczas gdy dla uzyskania
pewności może być konieczne przeprowadzenie czynności, których zakres sparaliżowałby proces
karny. Skoro zatem wykluczone zostały podstawy stosowania przepadku, utrzymanie takiego
rozstrzygnięcia byłoby niedopuszczalne.
22
Dojdzie tu do cywilistycznego z gruntu sporu dwóch podmiotów – Skarbu Państwa i zobowiązanego
orzeczeniem o przepadku, do konkretnych składników majątkowych, który to spór ma już miejsce de
facto poza procesem karnym. W tym momencie formalnie właścicielem przedmiotu przepadku jest już
Skarb Państwa i prowadzi poprzez swe jednostki czynności wydobywcze, tymczasem dotychczasowy
właściciel się temu przeciwstawia, podważając tytuł prawny dochodzonych roszczeń, tj. wadliwe
przesłanki orzeczenia przepadku, a tym samym poprzedniego przysądzenia własności. Zarzuty nie
mają tu charakteru procesowego, ale materialny. Co istotne, orzeczenie uwzględniające powództwo
nie jest kierowane do postępowania wykonawczego, celem uwzględnienia przez prowadzący je sąd, ale
służy zobowiązanemu wprost przeciwko Skarbowi Państwa.
23
Por. także: B. Mik, Nowela antykorupcyjna z dnia 13 czerwca 2003 r., Kraków 2003, s. 137; oraz
Z. Hołda, K. Postulski, Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, Lex/Arche, 2008.
20
21
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czenia o karze, przepadek w całej rozciągłości powinien podlegać zasadom regulującym właściwość sądu wykonawczego, to jednak de lega lata art. 3 § 1 k.k.w.
wprowadzając tu w swoistą alternatywę między sądem, który wydał orzeczenie
w pierwszej instancji, a sądem równorzędnym, w którego okręgu skazany ma
miejsce stałego pobytu, uczynił to nie dość czytelnie. Tym samym ze względu
na brzmienie art. 187 k.k.w. dyskusyjne może być w poszczególnych ww. przypadkach prawomocnego rozstrzygnięcia o dopuszczalności i zakresie wykonania przepadku, który to konkretnie sąd ma wykonać dyspozycję przesłania stosowanego orzeczenia organom skarbowym oraz czy i jak zmiana właściwości
sądu wpływać powinna także na właściwość urzędu skarbowego wykonującego
przepadek, a kolejno także kompetencje do orzekania w przedmiocie rozkładania płatności kwoty przepadku (lub równowartości jego przedmiotu) na raty
lub ich umorzenia. Problematyka ta nakłada się natomiast na toczącą się od
kilku już lat dyskusję dotyczącą celowości i możliwości powierzenia w obowiązującym stanie prawnym tych ostatnich kompetencji administracji skarbowej.
Mimo zmian w treści art. 3 § 1 k.k.w. przepisy regulujące wykonywanie
przepadków nie zmieniły się. Zatem art. 187 k.k.w. wskazuje jako właściwy do
wykonania przepadku urząd skarbowy o obszarze działania zbieżnym z sądem
pierwszej instancji. Brak wobec tego aktualnie przesłanek, by wykładnię ww.
przepisu modyfikować względem dotychczasowej praktyki. Skoro zarówno wydanie wyroku uwzględniającego przepadek, jak i jego modyfikacja w trybie art.
420 k.p.k. stanowią elementy rozstrzygania w sprawie in meriti, skutki takiego
prawomocnego rozstrzygnięcia na płaszczyźnie „technicznego” przygotowania ich do wykonania (dotyczy to m.in. art. 11 i 12 k.k.w., ale także art. 187
k.k.w.) powinien realizować sąd je wydający. Jest to tym bardziej zasadne, gdy
kryteria ustalenia właściwości organu ostatecznie egzekwującego przepadek są
pochodną właściwości tegoż sądu. Bliskość tych instytucji wpływa w oczywisty
sposób na szybkość wymiany między nimi korespondencji i ewentualnych koniecznych dla wykonania orzeczenia informacji. Uderzająco wręcz niesłuszne
byłoby w tym kontekście, także w ujęciu ekonomiki postępowania przyjęcie, że
właściwy dla zarządzenia wykonania ww. orzeczenia jest sąd wskazany zgodnie
z art. 3 § 1 in fine k.k.w. – gdy skazany przebywa stale w obszarze właściwości
innego sądu. Jest to jednak założenie czytelne i słuszne tylko w sytuacjach, gdy
jedynym sądem zajmującym się sprawą jest stale sąd rozpoznający przesłanki karalności czynów leżących u podstaw skazania i przepadku. Gdy jednak
w grę wchodzi toczące się równolegle do procesu karnego powództwo „przeciwprzepadkowe”, a moment nastania wykonalności przepadku (po oddaleniu
powództwa) jest bardzo odległy od daty wyrokowania karnego, może się okazać, że (podobnie jak w sytuacji znacznie spóźnionego uzupełnienia wyroku
w trybie art. 420 k.p.k.) inny sąd będzie już właściwy z art. 187 k.k.w. w zw. z art.
3 § 1 k.k.w. in principio, a inny już właściwy „ogólnie” w postępowaniu wykonawczym – art. 3 § 1 k.k.w. in fine. Przyjmując za twórcami noweli do k.k.w., że
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modyfikacja jego art. 3 § 1 miała służyć zwiększaniu efektywności wszystkich
czynności wykonawczych, poprzez ich instytucjonalne zbliżenie do podmiotu
postępowania – skazanego (w przypadku orzeczenia przepadku może chodzić
także o osoby trzecie dysponujące danym przedmiotem lub wartością pieniężną), nie sposób uznać, że pozostawienie przepadku w całości nadal przy sądzie
orzekającym w pierwszej instancji jest z tym założeniem całkowicie spójne. Istnieje zatem na omawianej płaszczyźnie rozbieżność, której nowela do k.k.w. nie
rozstrzygnęła – a wręcz nasiliła.
Warto również w tym miejscu wskazać przypadki, gdy to de facto nie sąd
orzekający w sprawie karnej w pierwszej instancji, ale inne organy będą posiadały szczególnie istotny wpływ na wykonanie przepadku. Otóż nie zawsze dobro
postępowania uzasadnia, aby powództwo „przeciwprzepadkowe” rozstrzygał
ten sam miejscowo sąd, co prowadzący sprawę karną. Klasycznym przykładem
może być tu rozważanie prawności objęcia przepadkiem nieruchomości – gdzie
zasada właściwości wyłącznej sądu miejsca położenia nieruchomości (art. 38
k.p.c.) powinna być także dla badania okoliczności nabycia jej własności zachowana (wszak celem przepadku jest wyzucie danej osoby z tejże własności).
W takim przypadku to już nie sąd wydający wyrok karny z orzeczeniem przepadku, ale sąd oddalający powództwo przeciwko Skarbowi Państwa zdecyduje
o wykonalności przepadku w całości lub części (przy wytoczeniu powództwa
przed prawomocnym orzeczeniem przepadku będzie to orzeczenie – jak rzeczono – modyfikujące wyrok karny w zakresie przepadku). W takiej sytuacji
nic by się nie stało, gdyby sąd mógł skierować to orzeczenie bezpośrednio do
organu skarbowego, w którego obrębie właściwości ta nieruchomość jest położona. Co do tego, że to właśnie tak wskazany (a nie przez powiązanie miejscowe z siedzibą sądu rozstrzygającego sprawę karną) organ skarbowy powinien
prowadzić egzekucję przejęcia własności Skarbu Państwa, nie może być wątpliwości tak ze względów funkcjonalnych (możliwość najbardziej bezpośredniego
przygotowania tych czynności, w oparciu o „żywy” kontakt z zainteresowanymi
i rozpoznaniem dokonanym „w terenie”), jak i przez pryzmat regulacji Ordynacji podatkowej24 (art. 17 § 1 Up. oraz posiłkowo § 7 ust. 1 pkt 1a Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie właściwości
organów podatkowych25). W takiej sytuacji sąd orzekający w przedmiocie powództwa i organ egzekwujący przepadek (dotyczący tożsamej nieruchomości)
łączyłaby de facto taka sama bliskość miejscowa, jak wyrażona w art. 187 k.k.w.
Kolejnym przypadkiem, gdy to utrzymanie wyłączności wykonawczej sądu
orzekającego przepadek w pierwszej instancji będzie niecelowe, jest konieczność rozpoznania wniosku skazanego (lub osoby trzeciej zobowiązanej do
świadczenia z tego tytułu) w przedmiocie rozłożenia płatności kwoty objętej
przepadkiem na raty lub jej umorzenia. Oczywistym jest, iż osoba ta wniosko24
25

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z dnia 14 stycznia 2005, Nr 8, poz. 60).
Dz.U. z dnia 30 sierpnia 2005 r., Nr 165, poz. 1371.
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wać będzie w oparciu o przesłanki swojej sytuacji rodzinno-majątkowej i bytowej, do której weryfikacji najbardziej predysponowanymi są organy operujące
w obszarze, gdzie osoba taka ma swoje centrum życiowe. To najczęściej ogniskuje się wokół miejsca stałego pobytu, gdzie zwykle gromadzony jest majątek
ruchomy, świadczona praca, uzyskiwane dochody i prowadzone rachunki bankowe itp. Zatem najbardziej obiektywne, gdyż dysponujące pozyskiwanymi na
bieżąco i aktualnymi informacjami o poziomie wypłacalności dłużnika Skarbu
Państwa, będą w tym zakresie organy (tak skarbowe, jak i sądowe) funkcjonujące w ww. miejscu stałego pobytu. Logicznym byłoby wobec tego oczekiwanie (przyjmując za uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 24 maja 2007 r.26 oraz
najnowszym w tej materii postanowieniem z dnia 29 października 2012 r.27, iż
organem postępowania wykonawczego właściwym do orzekania, na podstawie
art. 206 § 3 k.k.w. w przedmiocie rozłożenia na raty i umorzenia kwoty pieniężnej stanowiącej równowartość orzeczonego przepadku jest sąd wykonawczy),
że rozstrzygał o tym będzie sąd aktualnie ogólnie właściwy – czyli ustalony
zgodnie z art. 3 § 1 in fine k.k.w. Koresponduje to również z faktem, że spod
ww. ogólnej zasady regulującej właściwość nie został wprost wyłączony art.
206 k.k.w. Prowadziłoby to jednak po raz wtóry do sytuacji, gdy to inny sąd
orzekałby przepadek i dokonywał wykładni związanych z wydanym orzeczeniem niejasności w trybie art. 13 § 1 k.k.w., podczas gdy inny – być może nawet
równolegle – kierowałby do urzędu skarbowego dokumentację wykonawczą
i podejmował czynności związane stricte z modyfikacją procesu egzekwowania
tej należności Skarbu Państwa. Mogłoby to rodzić między ww. czynnościami
merytoryczne rozbieżności, a także być problematyczne w sytuacji zmiany
miejsca stałego pobytu dłużnika w toku postępowania wykonawczego i egzekucji skarbowej (np. motywowanego zmianą właściwości sądu, w nadziei, że
inny sąd wyda w sprawie bardziej przychylne dla zobowiązanego orzeczenie
wykonawcze, choćby w przedmiocie rat na kwotę przepadku). Stabilizacja więzi
miejscowej sądu i organu skarbowego wydaje się tu jednak pożądana.
Jako uniwersalne rozwiązanie wszystkich przedstawionych powyżej dylematów wykonawczych można by wskazać dwa warianty. Pierwszy z nich, zbieżny
z duchem powołanej powyżej uchwały SN, wskazywałby na definitywne expressis verbis powiązanie wszelkich czynności wykonawczych związanych z przepadkiem wyłącznie i konsekwentnie z sądem orzekającym w sprawie w pierwszej
instancji – na zasadach obowiązujących przed nowelą k.k.w. Wymagałoby to
jednak zastrzeżenia podległości kompetencji wynikającej z art. 206 § 3 k.k.w.
wyłącznie art. 3 § 1 k.k.w. in principio, a nadto uznania, że na gruncie prawa
wykonawczego nie obowiązują dość uniwersalne zasady łączenia właściwości
organów rozstrzygających w przedmiocie własności i innych praw dotyczących nieruchomości lub z nich wypływających, wprost z miejscem położenia
26
27

Sygn. I KZP 12/07, OSNKW 2007/6/46, Biul.SN 2007/5/16.
Sygn. I KZP 16/12.
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nieruchomości – które to zasady wydają się być także w postępowaniu wykonawczym użyteczne. Rozwiązanie to dotknięte jest także szeregiem wad, które podniesiono w szeroko prowadzonej w doktrynie krytyce ww. stanowiska
SN28. Nie można poddać przepadku w całości także regule art. 3 § 1 k.k.w. in
fine, gdyż wymykają się jej kompetencje opisane m.in. w art. 287 k.k.w. i 13 §
1 k.k.w., a zmiana, zwłaszcza w zakresie tej ostatniej instytucji, byłaby bazując
wyłącznie na konotacjach wykonywania przepadków nieuzasadniona. Zatem
jako oczywista i chyba jedyna dla powyższych rozwiązań alternatywa, jawi się
przyjęcie opozycyjnego wobec ww. judykatów SN stanowiska, iż art. 206 § 3
k.k.w skierowany jest w swej istocie do organów skarbowych i to tylko one
władne są prowadzić w zakresie przepadku czynności postępowania wykonawczego. Wówczas rola sądu orzekającego (czy to wyrokiem, czy postanowieniem
z trybie art. 420 k.p.k., czy wreszcie także w postępowaniu „przeciwprzepadkowym”) ograniczałaby się li tylko do przesłania odpisu orzeczenia administracji
skarbowej. Z przyczyn ekonomicznych (w tym wyrażonej w § 357 Regulaminu
urzędowania sądów powszechnych) uzasadnione byłoby przesyłanie dokumentacji do urzędu najbliższego siedzibie sądu orzekającego, bez dodatkowego badania jego rzeczywistej właściwości. W takim przypadku właściwość organów
skarbowych dla egzekwowania poszczególnych przedmiotów objętych przepadkiem byłaby ustalana wedle odrębnej, dla nich właściwej procedury i już
w ramach administracji skarbowej, co gwarantowałoby dostateczną elastyczność tak prowadzonych czynności egzekucyjnych i możliwość efektywnego
„ścigania” dłużników, bez krępującego nadzoru i ingerencji sądów (chyba, że
organ skarbowy by o to poprosił – art. 13 § 1 k.k.w.). Co więcej, taki model
umożliwiałby przyjęcie jednolitego, uniwersalnego mechanizmu wykonawczego dla wszystkich przepadków – tak rzeczowych jak i opiewających na kwoty
pieniężne – co byłoby niewątpliwym jego atutem w ujęciu gwarancyjnym, sprawiedliwościowym (te same zasady dla wszystkich zobowiązanych).
Jedynie na marginesie warto także zauważyć, iż w kontekście przepadku nie
mają miejsca – omówione poniżej – dylematy związane z przebiegiem postępowań klauzulowych. Zgodnie z art. 11 § 1 k.k.w., z którym koreluje również
treść art. 26 § 4 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, mimo
że chodzi o należności płatnicze lub uzyskanie władztwa właściciela nad rzeczą, przesyłany do urzędu skarbowego odpis orzeczenia o przepadku nie musi
być opatrzony klauzulą wykonalności nadawaną przez sąd – jak w cywilnym
postępowaniu egzekucyjnym29. Organ egzekucyjny (administracyjny) może sam
sporządzić tytuł wykonawczy, pod takim wszakże warunkiem, że – jak to czyni
urząd skarbowy w postępowaniu wykonawczym – jest jednocześnie reprezentantem wierzyciela (Upea. stwierdza, iż wierzycielem jest podmiot, który może
Zob.: M. Siwek, Glosa do uchwały SN z dnia 24 maja 2007 r., I KZP 12/07, WPP. 2007/4/101.
Zob. Także: Z. Merchel, Egzekucja należności sądowych według nowego kodeksu karnego wykonawczego,
„Problemy Egzekucji Sądowej” 1999, nr 36, s. 33.

28
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żądać wykonania obowiązku w trybie egzekucji administracyjnej – art. 1a pkt
13 – a takie żądanie nie przysługuje sądom, gdyż jest to ex lege kompetencja
urzędu skarbowego).

Właściwość sądu wykonawczego w postępowaniu klauzulowym
Zmiana ogólnego przepisu ustalającego właściwość sądu wykonawczego nie
wpłynęła na modyfikację odesłania zawartego w art. 26 k.k.w. Zatem w dalszym ciągu do tytułów wykonawczych pochodzących od sądu karnego mają
mieć – wprost – zastosowanie przepisy m.in. art. 781 § 1 k.p.c. (tytułowi egzekucyjnemu pochodzącemu od sądu nadaje klauzulę wykonalności sąd pierwszej
instancji, w którym sprawa się toczy) oraz art. 782 § 1 k.p.c. (klauzulę wykonalności nadaje sąd jednoosobowo na wniosek wierzyciela, a tytułowi wydanemu
w postępowaniu, które zostało lub mogło być wszczęte z urzędu, sąd nadaje
klauzulę wykonalności z urzędu). Warto pamiętać, że moment, gdy w szeroko
rozumianym postępowaniu wykonawczym (obejmując nim także dochodzenie
wynikających z wyroku karnego roszczeń majątkowych) pojawi się realna potrzeba uzyskania przez wierzyciela tytułu wykonawczego może być bardzo różna. Wierzyciele odszkodowawczy często występują o nadanie klauzuli wykonalności orzeczeniu stwierdzającemu zobowiązanie tuż po jego uprawomocnieniu
się. Sąd wykonujący kary majątkowe – oraz adekwatnie dochodzący kosztów
postępowania – podstawy do podjęcia działań przygotowawczych w kierunku
postępowania egzekucyjnego uzyska dopiero po bezskutecznym upływie 30 dni
od wezwania dłużnika do dobrowolnego świadczenia (art. 44 § 1 k.k.w. i 206 § 1
k.k.w.). Z kolei w przypadku, gdy pomiędzy stronami zobowiązania dojdzie do
jakiegokolwiek porozumienia odsuwającego w czasie datę zaspokojenia – mimo
zmiany art. 49 § 1 k.k.w. poprzez wykluczenie odraczania płatności grzywien
(i – odpowiednio – kosztów), możliwości takiej nie sposób ująć wierzycielom
pozasądowym, którzy są dysponentami swoich roszczeń majątkowych – data
wystąpienia o nadanie klauzuli może być jeszcze bardziej odległa. Tym samym
również na omawianej płaszczyźnie inny może być w danym momencie sąd
właściwości „ogólnej” w sprawie (art. 3 § 1 k.k.w. in fine), a inny sąd właściwy dla
prowadzenia czynności postępowania incydentalnego – klauzulowego.
Problem ten może się wydać stosunkowo marginalnym w sprawach dotyczących roszczeń prywatnych – odszkodowania, nawiązki, zwrot kosztów zastępstwa. W tych bowiem sytuacjach wierzyciel może dość swobodnie, wręcz
dowolnie podejmować kolejne kroki w postępowaniu: zdecydować czy i kiedy
sięgnąć do egzekucji; dokonać wyboru komornika, któremu powierzy zaspokojenie swojej wierzytelności; nie musi ponadto nawiązywać żadnego kontaktu
z dłużnikiem (skazanym) – wzywać go do płatności, ustalać jej warunków (prawomocny wyrok wyraża bowiem dostatecznie to zobowiązanie). Nie ma zatem
prima vista znaczenia, do którego to konkretnie sądu wierzyciel będzie musiał
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złożyć wniosek o wydanie mu tytułu wykonawczego. Z drugiej jednak strony
wierzyciel taki nie ma żadnych środków bezpośredniego nacisku na dłużnika
w celu przymuszenia go do świadczenia. Te pozostają bowiem w rękach sądu
– chociażby zasadniczy, w formie możliwości skorzystania z art. 75 § 2 k.k. (za
uchylanie się od uiszczenia płatności, można uznać m.in. postawienie wierzyciela w sytuacji, gdy wykonanie przymusowe, wraz z koniecznością wyłożenia
jego kosztów, jest ostatnią możliwością uzyskania zaspokojenia). Niemniej wydaje się oczywistym, że sąd wykonujący karę warunkowo zawieszoną (odpowiednio nadzorujący postępowania warunkowo umorzone) – tj. sąd miejscowo
właściwy dla aktualnego miejsca stałego pobytu skazanego – powinien posiadać bieżącą wiedzę o stanie realizacji orzeczonych wyrokiem jego zobowiązań.
Nader często bywa, że wierzyciele kierując wniosek o nadanie klauzuli, w uzasadnieniu wskazują jako jego podstawę właśnie brak jakiejkolwiek współpracy
z nimi ze strony dłużnika. Wiedza taka powinna zatem logicznie trafiać wprost
do sądu „ogólnej” właściwości wykonawczej, jako nią szczególnie zainteresowanego, a nie jedynie sądu „klauzulowego”. Niebagatelne znaczenie może
mieć również fakt, iż nadając klauzulę wykonalności, a równolegle podejmując
czynności przygotowawcze do zarządzenia wykonania kary, sąd taki ma możliwość wywarcia na dłużniku/skazanym faktycznej i w praktyce nader efektywnej w aktywizowaniu takiej osoby presji w kierunku realizacji jego zobowiązań
– w oparciu o alternatywę: płać, albo kara zostanie zarządzona. Stanowi to
zatem istotny element aktywności sądu w kierunku gwarancji realizacji elementów kompensacyjnych wyroku. Zatem byłoby wielokrotnie uzasadnionym – co
nie stanowi zarzutu wyłącznie dla obecnej regulacji art. 3 k.k.w., gdyż podobna
sytuacja funkcjonowała także poprzednio (m.in. za sprawą art. 178 § 1 k.k.w.) –
aby postępowanie klauzulowe mógł prowadzić sąd realizujący ogół czynności
wykonawczych, zwłaszcza w aspekcie probacji.
Postulaty te stają się jeszcze bardziej zasadne w kontekście dochodzenia
od skazanych należności Skarbu Państwa. Na pierwszy plan wysuwają się tutaj
kary majątkowe (choć część prezentowanych poniżej uwag można odpowiednio odnieść także do pozostałych zobowiązań – np. kosztów postępowania,
ale aktualnie także do nawiązek, których beneficjentem jest Fundusz Pomocy
Pokrzywdzonym, a podmiotem egzekwującym sąd. W tym przypadku sąd ma
obowiązek skutecznie wezwać dłużnika do dobrowolnego spełnienia świadczenia. Gdy to nie nastąpi, podejmuje (art. 46 § 1 k.k.w.) czynności zmierzające do
weryfikacji, czy ewentualna egzekucja jawi się jako pozytywnie rokująca. Dla
uzyskania stosownej wiedzy powinien posiadać informacje o liczbie, wysokości
i poziomie zaspokojenia innych niż przysługujące Skarbowi Państwa wierzytelności skazanego, historii jego poprzednich płatności, stosunku do nałożonych obowiązków płatniczych itd. Konieczny jest tutaj kontakt ze stosownymi
organami skarbowymi, ale także – wskazany powyżej, przynajmniej pośredni
– z wierzycielami odszkodowawczymi i innymi. Dla efektywnego, a przy tym
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proporcjonalnego do potrzeb – a zatem niewkraczającego w sferę nadmiernej
eskalacji środków sankcyjnych – wykonania powierzonych sądowi „ogólnej”
właściwości wykonawczej kompetencji, to właśnie wokół niego powinny się
skupiać wszystkie te aspekty wykonywania orzeczeń karnych – także pomocnicze, dodatkowe. Dla obiektywnego stwierdzenia, iż skazany się od jakichkolwiek zobowiązań uchyla, co wszak stanowi przesłankę przejścia w zakresie stosowanych wobec jego osoby rygorów na wyższy stopień ich dotkliwości (kary
zastępcze), ma to znaczenie zasadnicze.
Co więcej, skupienie w jednym ręku instrumentów postępowania wykonawczego i klauzulowego wykluczałoby sytuację, gdy to rozważający potrzebę
skierowania np. grzywny do egzekucji komorniczej sąd właściwy dla miejsca
stałego pobytu skazanego, musiałby wnioskować o przekazanie mu tytułów wykonawczych przez sąd orzekający w sprawie w pierwszej instancji. W tym miejscu pojawia się także istotna wątpliwość na gruncie ww., stosowanych wprost
w egzekucji takich należności przepisów k.p.c. Czy sąd „klauzulowy” wydaje
w takim przypadku tytuł wykonawczy z urzędu, czy na wniosek? To z kolei
przekłada się na pytanie o warunki formalne ewentualnego wniosku o klauzulę pochodzącego od innego sądu jako reprezentanta wierzyciela – Skarbu
Państwa – kierowanego do organu orzeczniczego (sądu klauzulowego). Wszak
jest w tym ujęciu Skarb Państwa, działający za pośrednictwem swych jednostek budżetowych, tylko jednym z uczestników obrotu prawnego. Czy zatem
sąd wezwany mógłby taki wniosek formalnie zbadać i np. zwrócić, odmawiając
nadania klauzuli – co musiałoby przełożyć się na proces dochodzenia zasądzonych należności i powodować stającą wbrew obowiązującym przepisom obstrukcję w postępowaniu wykonawczym (orzeczenia powinny być na każdym
etapie postępowania, w każdym stadium wykonywane bez zwłoki). Mogłoby się
– z racji zaburzeń w obiegu dokumentacji – pojawić także ryzyko niewypełnienia dyspozycji art. 7811 k.p.c. (wniosek o nadanie klauzuli wykonalności sąd ma
obowiązek rozpoznać nie później niż w terminie 3 dni od dnia jego złożenia).
Co więcej konieczne byłoby także rozważenie, jak warunek wskazany w art. 44
§ 2 k.k. (bezskuteczny upływ terminu dobrowolnego uiszczenia), należy ocenić
w świetle art. 786 § 1 k.p.c. (jeżeli wykonanie tytułu egzekucyjnego jest uzależnione od zdarzenia, które udowodnić powinien wierzyciel, sąd nada klauzulę
wykonalności po dostarczeniu dowodu tego zdarzenia w formie dokumentu
urzędowego).
Odpowiadając zatem na pytanie czy kierując do wykonania – do innego sądu
niż orzekający w I instancji – orzeczenie dotyczące należności dla Skarbu Państwa można/trzeba przesyłać wraz z innymi niezbędnymi dokumentami także
tytuł wykonawczy bez uprzedniego wniosku takiego sądu można wskazać na
dwa – oczywiście rozbieżne – stanowiska i dwie argumentacje.
Pierwsza z nich opiera się na wskazaniu, iż w świetle ugruntowanych zasad stosowania art. 782 § 1 k.p.c. sąd „klauzulowy” – sąd orzekający w sprawie
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w pierwszej instancji (właściwy zgodnie z art. 3 § 1 k.k.k.w. in principio) nie powinien, przekazując sprawę do wykonania sądowi właściwemu ze względu na
miejsce stałego pobytu skazanego (art. 3 § 1 k.k.w. in fine), dołączać sporządzonych już – na wszelki wypadek – tytułów wykonawczych. Po pierwsze bowiem
jest wykonanie przymusowe środkiem ostatecznym, do którego sięganie winno
być uzasadnione – zwłaszcza gdy czyni to sąd jako statio fisci Skarbu Państwa.
Chodzi tu nie tylko o interesy majątkowe Skarbu Państwa (konieczność uiszczenia zaliczek komorniczych w sytuacji, gdy egzekucja nie jest celowa), ale także
aspekt sprawiedliwościowy (egzekucja komornicza jest dodatkową uciążliwością dla dłużnika niewynikającą wprost z orzeczonej sankcji majątkowej). Nie
sposób zatem antycypować, iż będzie ono w danej sprawie konieczne. Po wtóre
zgodnie z konsekwentnym stanowiskiem orzecznictwa i doktryny procesu cywilnego30, zasada wnioskowości w postępowaniu klauzulowym ma charakter
generalny – wyjątki od niej powinny być stosowane wąsko i tylko gdy przepisy
to przewidują (a enigmatyczne w tym zakresie procedury wskazane w k.k.w. nie
czynią zadość ustanowieniu takiego jednoznacznego wyjątku). O ile przyjmowano dotąd na gruncie tożsamości sądu orzekającego w sprawie w pierwszej
instancji i jednocześnie właściwego wykonawczo – a zarazem „klauzulowego”
– że pisanie wniosków „do samego siebie” (przez prezesa sądu – jednostki
budżetowej, do sądu – organu orzeczniczego) nie jest celowe, tworząc swoistą
fikcję działania tu przez sąd „z urzędu”, o tyle aktualnie nie jest to już możliwe.
Po trzecie zaś także wszczęcie egzekucji nie pozwala na proste przyjęcie, że
będzie się mogła ona odbyć w oparciu o jeden tytuł wykonawczy – a nie będzie
konieczne wydanie dalszych (art. 793 k.p.c. przewiduje taką możliwość w razie
potrzeby prowadzenia egzekucji z kilku składowych części majątku tego samego dłużnika). W razie takiej sytuacji postępowanie klauzulowe musiałoby być
powtarzane.
Drugie stanowisko dopuszcza działanie polegające na przesłaniu tytułu wykonawczego bez uprzedniego wniosku sądu właściwego do wykonania orzeczenia, w argumentacji opierającej się na przepisie art. 282 zdanie drugie k.p.c.
Przepis ten obliguje sąd „klauzulowy” do nadania klauzuli z urzędu w sytuacjach, gdy tytuł egzekucyjny wydano w postępowaniu, które zostało lub mogło
być wszczęte z urzędu. O ile w postępowaniach cywilnych liczba takich jest
znikoma, i stanowi margines orzekania, to już w sytuacji postępowania karnego jest inaczej. Oczywistym jest, że każda sprawa karna, rozumiana jako taka,
w której dochodzi do skazania lub innego zakończenia postępowania rodzącego jednak dla podsądnego skutki finansowe względem Skarbu Państwa, toPor.: P. Telenga, Komentarz aktualizowany do art. 782 Kodeksu postępowania cywilnego, [w:] A. Jakubecki
(red.), Komentarz aktualizowany do ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, LEX/
El, 2011; Uzasadnienie projektu ustawy z dnia 22 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy – Kodeks
postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, Sejm RP IV kadencji,
Nr druku: 2696; Postanowienie SN z dnia 7 grudnia 2005 r., sygn. I CA 1/05, OSNC 2006/6/109,
Biul.SN 2006/3/11, M. Prawn. 2006/22/1218.
30
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czy się na skutek skargi uprawnionego oskarżyciela – i w tym rozumieniu nie
jest wszczynana „z urzędu” rozumianego jako inicjatywa sądu, ale, jak stanowi
art. 14 § 1 k.p.k., następuje na żądanie uprawnionego oskarżyciela lub innego
uprawnionego podmiotu. Jednak, co do zasady, owe żądanie inicjuje postępowanie, w którym wszystkie dalsze czynności, w tym zmierzające do ustalenia
należności dla Skarbu Państwa, sądy prowadzą z urzędu – nawet odstąpienie
oskarżyciela publicznego od wniesionego oskarżenia nie wiąże sądów (art. 14
§ 2 k.p.k.). Jeśli dodać do tego argument, iż postępowanie karne rozumiane jest
(winno być) w tym ujęciu szeroko, a zatem jako trwające nie tylko od momentu
wniesienia skargi karnej do sądu, ale jako obejmujące też postępowanie przygotowawcze o dany czyn, którego faza sądowa jest niezbędną systemową kontynuacją, to tym bardziej ocenić trzeba, iż toczy się ono (lub potencjalnie może
się toczyć w wypadkach postępowań prywatnoskargowych, gdyby oskarżyciel
publiczny uznał za celowe udział w nich lub wręcz ich zainicjowanie) z urzędu,
gdyż z art. 9 § 1 k.p.k. i art. 10 § 1 i 2 k.p.k. wynika zasada działania organów
państwa, w tym ścigania, z urzędu. Nadto przepis art. 12 § 1 k.p.k. wskazuje
wprost, iż w przypadkach czynów ściganych na wniosek określonych podmiotów, z chwilą złożenia wniosku toczą się one z urzędu.
Takie ukształtowanie procesu karnego sensu largo, w związku z normą art.
26 k.k.w. odsyłającą do stosowania wprost przepisów art. 776-795 k.p.c., a zatem i art. 782 zd. drugie k.p.c., nakazuje wręcz by sąd karny, wydający orzeczenie stanowiące także tytuł egzekucyjny w zakresie rozstrzygnięcia o grzywnie,
kosztach, nawiązkach i in. należnościach na rzecz Skarbu Państwa, kierując je
do wykonania w tym zakresie nadał z urzędu klauzulę wykonalności, a także
sporządził i przesłał sądowi właściwemu do wykonania tych orzeczeń tytuł wykonawczy w postaci odpisu orzeczenia trwale połączonego z odpisem postanowienia o nadaniu klauzuli wykonalności oraz opatrzonego pieczęcią klauzulową
wg urzędowego jej wzoru. Oczywiście w takim wypadku działania te dokonywane będą niejako „na wszelki wypadek” tzn. na wypadek, gdyby dłużnik nie
wywiązał się w 30-dniowym terminie z powinności uiszczenia płatności – art.
44 § 1 k.k.w. lub art. 206 § 1 k.k.w. – jednak pozostawałyby pod ochroną ww.
art. 782 zd. drugie k.p.c., a nadto niezależnie od normatywnej podstawy (ale
i w funkcjonalnym związku z nią i art. 9 § 1 i 2 k.k.w.) czyniłyby zadość regule niezwłoczności czynności wykonawczych. W sytuacji dostarczenia sądowi
właściwemu funkcjonalnie w myśl art. 3 § 1 k.k.w. takiego tytułu, ma on możliwość od razu (niezwłocznie) wykonać normę art. 44 § 2 k.k.w. lub art. 206
§ 1 k.k.w. Istotne jest też i to, że wydanie tytułu wykonawczego w takim trybie
nie niesie żadnych skutków ujemnych dla dłużnika – o ile sąd „wykonawczy”
skieruje wniosek o egzekucję do komornika po upływie ww. terminu, nie będzie można podnieść zarzutu przedwczesnej egzekucji, a od daty doręczenia
mu zawiadomienia komornika o wszczęciu egzekucji rozpocznie się bieg do
zaskarżenia postanowienia o nadaniu klauzuli (zaś gdyby wniosek taki ów sąd
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skierował przed ww. terminem dłużnik mógłby skutecznie bronić się zarzutem
przeciwegzekucyjnym).

Wprowadzenie przemienności właściwości klauzulowej
– argumenty za postulatem de lege ferenda
Przy założeniu, że nowela k.k.w. wprowadziła swoisty (choć co do formy
skonstruowany dość niezręcznie) system stabilizacji właściwości wykonawczej
sądu miejsca stałego pobytu skazanego (co dotyczyć ma także osób, na które
nałożono obowiązki w okresie próby – art. 169 § 3 k.k.w.), a ewentualne w tym
przedmiocie zmiany mają być pozostawione ocenie i kontroli tegoż sądu, postulat by tenże sąd prowadził także dotyczące danego wyroku postępowania
klauzulowe otwiera także kolejne pola do dyskusji. Może się bowiem pojawić,
w kontekście właściwości przemiennej zasadny zarzut, iż częste zmiany miejsca
pobytu skazanych, uczynią postępowanie klauzulowe nadmiernie uciążliwym
dla wierzycieli (ryzyko złożenia wniosku do sądu, który w sprawie nie jest już
właściwym do jego rozpoznania). Nie stanowi tu jak rzeczono wystarczającej
gwarancji możliwość korzystania z art. 169 § 3 k.k.w. – np. przy „prostych” zawieszeniach, bez dozoru, gdzie świadczenie odszkodowawcze nie stanowi elementu orzeczenia o karze, ale jedynie rozstrzygnięcie cywilnego wątku w procesie karnym. W takim bowiem przypadku sąd nie będzie mógł oddziaływać
na skazanego rozpoznając ewentualny jego wniosek o udzielenie mu zgody na
zmianę miejsca stałego pobytu (w sytuacji orzeczenia dozoru lub obowiązków
w okresie próby ma możliwość dopilnowania, by zmiana miejsca pobytu ta nie
uderzyła w wierzycieli, np. poprzez postawienie skazanemu warunku dowiedzenia, że zmiana nie wpłynie negatywnie na jego wypłacalność, zdolności zarobkowe, a także zobowiązać do skutecznego powiadomienia o przeprowadzce
wszystkich wierzycieli). Zatem równowaga efektywności postępowania i jego
elementów gwarancyjnych zostałaby w takim wariancie zachwiana.
Co więcej, w świetle art. 626 i n. k.p.k. pojawia się problem wykonywania
orzeczeń dotyczących kosztów postępowania jurysdykcyjnego. Skoro przemienna właściwość wykonawcza sądu wynikająca z art. 3 § 1 in fine k.k.w. dotyczyć ma jedynie „skazanych i sprawców”, oczywistym jest, iż nie dotyczy jakichkolwiek rozstrzygnięć zawartych m.in. w wyroku uniewinniającym. Warto
także pamiętać, iż art. 632a k.p.k. pozwala obciążyć kosztami procesu (nawet
w całości) również osobę, wobec której umorzono postępowanie31. Co więcej
– to nawiązanie do uwag poczynionych na kanwie przepadków – orzeczenie
w przedmiocie kosztów może zapaść także po prawomocnym rozstrzygnię31
Zob.: S. Steinborn, Komentarz aktualizowany do art.632(a) Kodeksu postępowania karnego, [w:] J. Grajewski
(red.), Komentarz aktualizowany do art. 425-673 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego,
LEX/el, 2012.
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ciu meritum sprawy karnej (w postanowieniu uzupełniającym), co spowoduje,
że różne orzeczenia dotyczące tej samej largo sprawy, pojawią się w różnych
sądach, w różnym czasie, a czynności związane z ich wykonywaniem będą od
siebie całkowicie oderwane. Można sobie wyobrazić sytuację, gdy to sąd wyrokujący kieruje do wykonania w innym sądzie – miejsca stałego pobytu oskarżonego – wyłącznie orzeczenie przyznające wynagrodzenie jego obrońcy z urzędu. W omawianym zakresie wielokrotnie dochodziłoby zatem do sytuacji, gdy
to w zależności od konkretnej treści orzeczenia – w tym wyroku kończącego
postępowanie jurysdykcyjne – musiałaby zależeć ścieżka jego wykonywania.
W szczególności nawet zarządzenie o skierowaniu orzeczenia do wykonania
podejmowałyby różne sądy (w zależności, czy orzeczenie podlegałoby dyspozycji art. 3 § 1 in fine, czy art. 3 § 1 in principio k.k.w.). Nie czyni taka sytuacja
zdecydowanie zadość idei systematyzacji i uporządkowania postępowania wykonawczego.
Aby niejasności te usunąć, należałoby przyjąć, iż zarządzenie wykonania
orzeczeń wydają zawsze sądy, które orzekały w sprawie w pierwszej instancji.
Co do klauzul wykonalności, powinien je nadawać także – co do zasady – tenże sąd. W szczególności gdy idzie o wyrażone w wyrokach karnych roszczenia podmiotów prywatnych. Wyjątki byłyby uzasadnione jedynie w przypadku
grzywien, gdzie dopuszczenie „klauzulowania” orzeczeń przez sąd aktualnie
właściwy byłoby uzasadnione koniecznością przeprowadzenia uprzednio licznych czynności wykonawczych i weryfikacyjnych. Odstępstwo to można byłoby odpowiednio rozszerzyć także na świadczenia na rzecz Funduszu Pomocy
Pokrzywdzonym – gdzie prezes danego sądu nie występuje już nawet jako wierzyciel – organ jednostki reprezentującej Skarb Państwa, ale jedynie podmiot
umocowany przez wierzyciela w postępowaniu dotyczącym ściągnięcia należności (wierzycielem jest Fundusz). Poza tym stabilizacja właściwości klauzulowej jest jednak wartością, od której nie powinno się generalnie odstępować.
Przedstawione powyżej uwagi to zaledwie początek dywagacji, jakie prowokować może obecna – ale również uprzednio obowiązująca, a także każda inna
– treść art. 3 k.k.w., co wynika bezpośrednio z systemowej pozycji przepisów
pomieszczonych w tej jednostce. O ile jednak, nie ulega wątpliwości, że reguły
rozstrzygające właściwość sądową są na etapie postępowania wykonawczego
niezbędne, o tyle przedmiotem oceny może być, czy aktualne regulacje są trafne oraz czy są one lepsze, bardziej funkcjonalne, od obowiązujących do końca
2011 r. Tu już jednoznaczna odpowiedź nie jest prosta, a wielokrotnie musi ona
mieć wydźwięk krytyczny. W dalszej części tej analizy zostanie zaprezentowany
rzeczywisty lub potencjalny wpływ art. 3 k.k.w. na dalsze instytucje wykonawcze, w tym na praktyczne funkcjonowanie sądów penitencjarnych.
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Sąd okręgowy jako sąd wykonawczy
Przepisy art. 3 k.k.w. obowiązujące do końca 2011 r. przewidywały w zakresie
wykonywania orzeczeń wskazanych w art. 1 § 1 Kodeksu - ale także wydawanych już bezpośrednio w procesie wykonawczym – zasadę, iż to sąd, który wydał
orzeczenie w pierwszej instancji, jest ogólnie właściwy również w postępowaniu
dotyczącym tego orzeczenia (chyba, że ustawa stanowiła inaczej). Do typowych
przykładów takich wyjątków należały m.in. przepisy art. 178 § 1 k.k.w. w zw. z art.
170 § 1 k.k.w., czy art. 177 k.k.w. w zw. z art. 169 § 4 k.k.w. W związku z ich treścią,
zarówno w przypadku warunkowego umorzenia postępowania karnego, jak również wobec skazania na karę z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, w przypadkach, w których sprawcę/skazanego oddano pod dozór, jak również nałożono na niego obowiązki w okresie próby wyrokiem sądu okręgowego, właściwym
do rozstrzygania w zakresie wszystkich tych rygorów probacyjnych (a zatem stosowania m.in. przepisów art. 74 § 2 k.k., czy wreszcie art. 75 § 1-3 k.k. – ale już nie
art. 68 § 1-3 k.k.) był zawsze sąd rejonowy, a zatem terytorialnie najbliższy sprawcy/skazanemu (jakkolwiek właściwość miejscową ustalano w sprawach dozorowych w oparciu o kryterium „miejsca zamieszkania lub pobytu” – dla wszystkich
spraw dozorowych w oparciu o art. 169 § 4 k.k.w., zgodnie z tytulaturą Rozdziału
XI Kodeksu, mimo że przepisy w wielu miejscach posługiwały się jako przesłanką podmiotową określeniem „skazany”). System taki, mimo pewnych słabości
(związanych z migracją spraw za osobą dozorowaną – przy czym z doświadczenia
autorów wynika, że rzeczywiste utrudnienia w prowadzeniu postępowania wykonawczego powodowało to jedynie w ok. 5% spraw), miał tę zaletę, że faktycznie
sąd władny podjąć konkretne rozstrzygnięcia: zmienić obowiązki w okresie próby,
odstąpić od ich stosowania, zwolnić od dozoru, czy wreszcie zarządzić wykonanie
warunkowo zawieszonej kary, był najlepiej zorientowany w sytuacji sprawcy/skazanego, na co przekładał się jego bezpośredni nadzór nad najistotniejszym czynnikiem kontroli wykonywania orzeczonych rygorów – czynnościami kuratorskimi
(czy w dozorze „pełnym”, czy uproszczonym). Także kurator sprawujący swoje
czynności, mógł bezpośrednio dotrzeć do sądu, a jego ewentualne wnioski mogły
zostać rozpoznane w stosunkowo krótkim czasie (w wymagających tego sytuacjach nawet na cito). Wyłączenie z tych zadań sądów rejonowych jedynie podjęcia
warunkowo umorzonego postępowania karnego było o tyle oczywiste, że decyzja
taka jest tradycyjnie podejmowana przez sąd, który będzie kolejno władny sprawę
rozpoznać32 (angażowanie tu aż dwóch sądów mogłoby doprowadzić do rozbieżnych ocen danej sytuacji i np. odstąpienia przez sąd okręgowy od prowadzenia
sprawy, uprzednio podjętej przez sąd rejonowy, co godziłoby w powagę wymiaru
sprawiedliwości33).
Art. 550 § 1 k.p.k. stanowi, iż w kwestii podjęcia postępowania warunkowo umorzonego orzeka sąd
pierwszej instancji właściwy do rozpoznania sprawy.
33
Dyskusyjne jest, czy postanowienie o podjęciu warunkowo umorzonego postępowania jest
wydawane jeszcze w ramach postępowania wykonawczego, a zatem, czy podlega uchyleniu w trybie
32
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Wydaje się zatem, że przyświecające nowelizacji k.k.w. cele, były w poprzednich uregulowaniach również zachowane, a skoro tak, to wprowadzone zmiany
powinny je jeszcze bardziej przybliżać. Patrząc jednak do uzasadnienia projektu
noweli, do części poświęconej art. 3 Kodeksu, ale również przepisom Rozdziału XI, wzmianki o tym problemie nie znajdziemy. Tymczasem na mocy
obowiązujących przepisów, ogólnie właściwy w sprawie wykonawczej – także
związanej z wykonywaniem dozoru – jest sąd, który wydał orzeczenie w pierwszej instancji (również dla wyroków sądów okręgowych), jednakże w stosunku do sprawcy/skazanego przebywającego w okręgu innego sądu, właściwy
jest równorzędny ww. sąd (także okręgowy), w którego okręgu osoba ta ma
miejsce stałego pobytu. Dopuszczalne są tu wyjątki, jednakże wobec radykalnej
zmiany treści art. 178 § 1 k.k.w., nie rozciągają się one na stosowanie m.in. art.
75 § 1-3 k.k., a zatem do zarządzeń wykonania kar zawieszonych warunkowo
stosować się ma obecnie ten sam model, który uprzednio dotyczył wyłącznie
podejmowania postępowań warunkowo umorzonych. To dość istotna zmiana także na płaszczyźnie filozofii postrzegania postępowania wykonawczego
w rozumianych largo sprawach probacyjnych, która aż się prosi o szersze omówienie – czego wszak projektodawcy zmian zaniechali. Jeżeli miało to być impulsem dla mocniejszego zaznaczenia roli sądów okręgowych w postępowaniu
wykonawczym, a z drugiej strony obniżenia pozycji w tego rodzaju sprawach
sądów rejonowych, powinno to wynikać z uzasadnienia projektu. Byłoby takie
rozumienie ww. zmian uzasadnione także z racji właściwości sądowej przyjętej
w innych postępowaniach incydentalnych (np. klauzulowych – art. 207 k.p.k.),
jako krok do definitywnego oddzielenia właściwości przedmiotowej sądów różnych szczebli, orzekających jako sądy pierwszoinstancyjne (podobnie jak ma to
miejsce na etapie postępowania jurysdykcyjnego).
Jeżeli jednak, mimo braku takiego wskazania prawodawcy, przyjąć, iż takie
cele mu przyświecały, to pojawi się tutaj pewna niekonsekwencja burząca wskazaną tezę – w odniesieniu do przepisów dotyczących wykonywania np. kary
ograniczenia wolności. Otóż nowela nie zmieniła art. 54-55 k.k.w., pozostawiając tu wyłączną właściwość rzeczową sądu rejonowego jako sądu nadzorującego wykonywanie tej kary i orzekającego w przedmiocie jej wykonania.
Ponieważ istnieją możliwości korzystania przez sądy okręgowe z art. 58 § 3 k.k.
w wypadku niektórych typów przestępstw poddanych ich właściwości rzeczowej, dochodzić będzie do sytuacji, gdy sądem właściwym do wykonania takich
orzeczeń będzie z uwagi na ww. uregulowanie, sąd rejonowy. Odstąpienie zatem od takiej jak ww. reguły określania właściwości (na zasadzie rozgraniczenia właściwością rzeczową w postępowaniach rozpoznawczych w przypadku
wybranych elementów postępowań wykonawczych) – w świetle przytoczonej
art. 24 § 1 k.k.w. oraz to, czy może takiej ingerencji dokonać także sąd nadrzędny nad rozstrzygającym
(zob.: K.A. Politowicz, Zmiana lub uchylenie orzeczenia w postępowaniu wykonawczym przez sąd odwoławczy,
„Prokuratura i Prawo” 2012, nr 1, s. 98-105).
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argumentacji i braku uzasadnienia zmian – może co najmniej zaskakiwać, sprawiając, że w gruncie rzeczy nie wiadomo, o co prawodawcy wprowadzającemu
nowelę w zakresie ustalania zasad właściwości rzeczowej chodziło. W efekcie
powyższych zabiegów nowelizacyjnych doszło bowiem do nie dającej się racjonalnie wyjaśnić sytuacji, w której sądy okręgowe co do zasady stały się właściwe w postępowaniach wykonawczych dotyczących orzeczonych przez nie kar
pozbawienia wolności, w tym orzeczonych z warunkowym zawieszeniem ich
wykonania oraz kar grzywien, natomiast wyłączono ich właściwość (całkowicie) w odniesieniu do wykonania kar ograniczenia wolności. Taki podział nie
jest spójny także w świetle katalogu kar – jeżeli przyjąć treść art. 32 k.k. za
wskazówkę interpretacyjną – gdyż nie sposób stwierdzić, iż powierzono sądom
rejonowym wykonywanie kar łagodniejszych rodzajowo, przekazując do kompetencji sądów okręgowych te najpoważniejsze – pozbawienia wolności. Wszak
ograniczenie wolności jest sankcją (co do zasady) bardziej dotkliwą, niż kara
grzywny. O ile zatem brak nowelizacji art. 54 k.k.w. można wytłumaczyć tym, że
brzmienie tego przepisu już przed nią odnosiło się w zakresie właściwości miejscowej do pojęcia miejsca stałego pobytu (uzupełnionego alternatywą miejsca
zatrudnienia lub jakiegokolwiek innego – gdy zachodzą ważne względy), to już
pozostawienie bezwzględnej właściwości sądów rejonowych w art. 55 § 1 k.k.w.
wydaje się w świetle powyższych uwag co najmniej przeoczeniem ustawodawcy. Skoro bowiem w wypadku np. dozoru przy karze warunkowo zawieszonej
lub w wypadku wykonywania grzywny wobec skazanego mieszkającego poza
obszarem danego sądu okręgowego, nic nie stoi na przeszkodzie sprawowaniu
jego nadzoru nad wykonywaniem tych typów sankcji oraz wydawaniem orzeczeń, to cóż nadzwyczajnego stoi na przeszkodzie analogicznym działaniom
w wypadku kary ograniczenia wolności?
Kolejnym dowodem na nieracjonalność tej regulacji jest wskazanie, iż w sytuacji, gdy sąd okręgowy orzeka w trybie art. 58 § 3 k.k. karę ograniczenia wolności, a obok niej orzeka środki karne dopuszczane przez ustawę, to czynności
związane z wykonaniem tychże środków należeć będą do sądu okręgowego.
Wynika to z faktu, iż przepisy art. 45-55 k.k.w. dotyczą tylko wykonywania kary
ograniczenia wolności, natomiast w zakresie wszelkich innych czynności postępowania wykonawczego, w tym wykonania środków karnych, pozostaje aktualna zasada właściwości z art. 3 k.k.w. – a zatem w wypadkach wyroków sądów
okręgowych czynności wskazane w Rozdziale XII k.k.w. wykonane muszą być
przez sądy okręgowe – przy czym mogą to być zarówno sądy okręgowe, które
wyrokowały, jak i względem nich równorzędne (gdy skazany ma stałe miejsce
pobytu poza obszarem sądu okręgowego pierwszej instancji). Co więcej, może
dojść do sytuacji, w której sąd okręgowy, który orzekał w pierwszej instancji,
wykonanie ww. środków karnych skieruje do równorzędnego sądu okręgowego
z uwagi na znajdujące się tam miejsce stałego pobytu skazanego (przesłanka
stanowcza i niemodyfikowalna w takiej sytuacji), zaś wykonanie kary ograni-
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czenia wolności skieruje do sądu rejonowego, który wcale nie musi leżeć w obszarze właściwości któregokolwiek z ww. sądów okręgowych – gdyż np. ważne
względy lub miejsce zatrudnienia skazanego przemówią za taką właściwością
miejscową dla wykonania tej kary. Stopień paradoksu w zapętlaniu właściwości
może w takich sytuacjach jeszcze wzrosnąć, gdy sąd okręgowy (jako wyrokujący w pierwszej instancji) orzeknie jeszcze środek karny w postaci nawiązki
na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.
Wówczas, zgodnie z art. 43 § 3-5 k.k.w. w wypadku tego środka karnego właściwym do jego wykonania będzie wyłącznie sąd okręgowy orzekający w pierwszej
instancji, do wykonania innych środków karnych inny sąd okręgowy równorzędny, a do samej kary ograniczenia wolności sąd rejonowy, nawet leżący poza
obszarami właściwości tych sądów okręgowych!
Aby podać konkretny przykład na to, iż powyższy układ okoliczności jest
przynajmniej teoretycznie możliwy, można wskazać na następującą sytuację: sąd
okręgowy w miejscowości A, wyrokując w sprawie o czyn z art. 149 k.k., orzeka na podstawie art. 58 § 3 k.k. karę ograniczenia wolności wobec skazanej,
mającej miejsce stałego pobytu w obszarze właściwości sądu okręgowego w B.
Następnie sąd z A wykonanie ww. kary kieruje, wobec faktu długotrwałego
przebywania skazanej np. w ośrodku MONAR-owskim leżącym poza obszarami właściwości ww. sądów A i B, do sądu rejonowego miejsca położenia tego
ośrodka (art. 54 k.k.w. in fine). Orzeczony równolegle środek karny w postaci
podania wyroku do publicznej wiadomości oraz zadośćuczynienia za krzywdę
na rzecz ojca zabitego dziecka skieruje do sądu okręgowego w B, zaś środek
karny w postaci nawiązki na ww. Fundusz wykona sam (jak również wykona
ciążący także na nim z mocy odrębnej ustawy obowiązek sporządzenia i wysłania stosownego zawiadomienia do Krajowego Rejestru Karnego). Nie może
teakże ujść z pola widzenia wobec takiego kazusu kwestia wzajemnych relacji tych, nawet trzech różnych miejscowo i hierarchicznie sądów, w procesie
wykonywania ww. środków i kary. Należy wszak pamiętać, iż zgodnie z art.
83 k.k. do zwolnienia z reszty kary ograniczenia wolności może dojść tylko
w sytuacji spełnienia orzeczonych środków karnych, a zatem w przywołanym
przykładzie sąd rejonowy nadzorujący wykonania tej kary – a zarazem właściwy do orzekania w trybie art. 83 k.k. – będzie musiał uzyskać od obu sądów
okręgowych informacje, czy środki karne zastały wykonane. Podobnie będzie
w sytuacji orzekania w trybie art. 64 k.k.w. Z tej perspektywy wydaje się zatem,
że komentowana nowelizacja k.k.w. nie tylko nie przyczyniła się do poprawy
sytuacji w postępowaniu wykonawczym – na płaszczyźnie jego przejrzystości,
szybkości i efektywności, co zakładali jej twórcy – ale wręcz ją pogorszyła.
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Problem z przepisami intertemporalnymi
Omawiając kwestię właściwości sądów okręgowych w postępowaniach
wykonawczych po nowelizacji k.k.w., nie sposób nie odnieść się w kilku
słowach także do skutków jakie owa nowela wywołała w zakresie ustalania właściwości w sferze intertemporalnej. Jak to już uprzednio wskazano,
przed dniem 1 stycznia 2012 r., w wypadkach przewidzianych ustawą, czynności postępowania wykonawczego w sprawach, w których orzekał w pierwszej
instancji sąd okręgowy, „prowadził”, a w szczególności orzekał w nich, sąd rejonowy. Zmiany w zakresie art. 3 k.k.w. oraz np. art. 178 k.k.w. spowodowały, iż
w sprawach, w których orzeczenia sądów okręgowych uprawomocniły się po tej
dacie stosuje się już nowe zasady właściwości. Jednak, w odróżnieniu od spraw,
w których uprzednio orzekał sąd rejonowy, w sytuacji wyroków sądów okręgowych, sądy te, które owe orzeczenia wydały, stały się właściwe także w zakresie
wykonywania wyroków uprawomocnionych przed datą nowelizacji. Wniosek
taki jednoznacznie wypływa z treści art. 11 ustawy nowelizującej (z 16 września
2011 r.), gdzie ustawodawca wskazał na zachowanie właściwości sądów dotychczasowych, ale tylko w zakresie właściwości miejscowej. Oznacza to zatem, iż
w wypadku sądów rejonowych w dalszym ciągu prowadzą one postępowania
wykonawcze w sprawach, które „należały do nich” na zasadach sprzed nowelizacji, ale już w sytuacji sądów okręgowych, przepis ten nie znajduje zastosowania, gdyż między sądem rejonowym a okręgowym nie ma relacji właściwości
miejscowej, ale rzeczowa. Skutek jest zatem taki, że po dniu 1 stycznia 2012 r.
we wszystkich sprawach, które dotyczą wyroków wydanych w sądach okręgowych, będących w toku w stadium postępowania wykonawczego, niezależnie od
stopnia ich zaawansowania, doszło do ustalenia ex lege i na nowo właściwości
tychże sądów – przy czym wobec treści ww. art. 11 noweli, stabilizuje się ona
w sądzie okręgowym, który wydał wyrok w pierwszej instancji, niezależnie od
tego czy dotychczas wyrok ten był wykonywany w sądzie rejonowym leżącym
w obszarze jego właściwości terytorialnej. W tym bowiem aspekcie właściwości
miejscowej art. 11 noweli ma zastosowanie do takich spraw wyłączając stosowanie art. 3 k.k.w. w obecnym brzmieniu, a zatem obowiązuje nadal norma art.
3 § 1 k.k. sprzed nowelizacji, stabilizująca właściwość, również w aspekcie terytorialnym, sądu pierwszej instancji, gdyż obecnie brak jakiegokolwiek przepisu
„ustawy stanowiącej inaczej” (uprzednio, jak wskazano, był nim głównie art.
178 k.k.w.).
W praktyce taki stan normatywny oznacza m.in. konieczność wydania przez
sądy rejonowe, dotychczas właściwe, orzeczeń o uznaniu się niewłaściwymi
i przekazaniu spraw sądowi okręgowemu, który orzekał w nich w pierwszej instancji. I chodzi tu o orzeczenia zarówno o charakterze abstrakcyjnym (gdy żadne konkretne postępowanie wpadkowe w ramach wykonywania orzeczenia się
nie toczy, ale zachodzi wszak prawna powinność i potrzeba choćby zapoznawa-
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nia się sądu z wynikami czynności dozorowych kuratora, czy też wzywania skazanego do złożenia wyjaśnień w zakresie przebiegu dozoru), jak i ewentualnie
połączonych ze wskazaniem konkretnych czynności tego postępowania – o ile
są one w toku. Chodzi tu głównie o wszczęte przed sądami rejonowymi, a jeszcze niezakończone postępowania np. w przedmiocie zarządzenia wykonania
kar, zwolnienia z dozorów, nałożenia dodatkowych obowiązków probacyjnych,
udzielenia zgody na zmianę miejsca stałego pobytu. Brak takowych decyzji
w przedmiocie właściwości rodzi poważny skutek dla czynności, a zawłaszcza
orzeczeń, wydanych w postępowaniu wykonawczym po 1 stycznia 2012 r. przez
sądy rejonowe w sprawach wynikających z orzeczeń sądów okręgowych, gdyż
dotknięte one będą tzw. bezwzględną przyczyną odwoławczą, o jakiej mowa
w art. 439 § 1 pkt 4 k.p.k. w zw. z art. 1 § 2 k.k.w. Szczególne niebezpieczeństwo
dotknięcia takim skutkiem zachodzić może w sytuacjach zarządzenia wykonania kar, w tym także z podstaw obligatoryjnych (np art. 75 § 1 k.k.). W takich sytuacjach wykonanie kary, jako oparte o orzeczenie wydane przez sąd
nieuprawniony (niewłaściwy rzeczowo), prowadzić będzie do potencjalnej odpowiedzialności Skarbu Państwa z art. 552 § 1 i 2 k.p.k. w zw. z art. 1 § 2 k.k.w.
– przy czym znamiennym jest, iż sytuacja odbycia przez skazanego kary „której
nie powinien był ponieść” wystąpić może zarówno w wyniku kasacji na korzyść
skazanego (art. 523 § 1 i 4 k.p.k.) i to zarówno w trakcie jej wykonywania, jak
i po jej całkowitym odbyciu, jak też w sytuacji, gdy do osadzenia dojdzie jeszcze w czasie pomiędzy wydaniem orzeczenia a jego prawomocnością (zgodnie
z art. 9 § 3 k.k.w. postanowienie o zarządzeniu wykonania kary jest co do zasady
wykonalne z chwilą jego wydania, a zatem, o ile sąd zarządzający takie wykonanie nie skorzysta z danej w art. 9 § 3 in fine k.k.w. możliwości wstrzymania
wykonania, to może dojść do osadzenia skazanego jeszcze przed rozpoznaniem
przysługującego mu środka zaskarżenia). Do niebezpieczeństwa takiego może
dojść w sytuacji, gdyby właściwy sąd okręgowy nie orzekł następnie zbieżnie
z – uprzednio uchylonym – rozstrzygnięciem sądu rejonowego (w sytuacjach
fakultatywnego zarządzenia), jak też w sytuacji, gdy w wyniku ww. zwyczajnych
i nadzwyczajnych środków odwoławczych, nastąpiłoby umorzenie postępowania wykonawczego z uwagi na upływ terminu z art. 75 § 4 k.k. W takim wypadku stan uprzedniego pozbawienia wolności w wyniku naruszenia ww. art. 439
§ 1 pkt 4 k.p.k. tym bardziej uzasadniałby odpowiedzialność odszkodowawczą
i z tytułu zadośćuczynienia, gdyż tego okresu izolacji nie mogłoby „sanować”
ewentualne następcze orzeczenie właściwego sądu okręgowego ponawiające
zarządzenie wykonania kary (w którym winno znaleźć się także rozstrzygnięcie
o zaliczeniu okresów rzeczywistego pozbawienia wolności w danej sprawie –
a zatem i tego, które nastąpiło w wyniku osadzenia do odbycia kary w oparciu
o orzeczenie sądu niewłaściwego rzeczowo).
Konsekwentnie dodać trzeba, iż takie samo zawirowanie w zakresie właściwości rzeczowej zachodzi i w innych zakresach orzeczniczych, w tym i w zakre-
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sie orzeczeń co do zasady wydawanych na korzyść, czy w interesie skazanych
– jak choćby w przedmiocie odroczenia wykonania kary uprzednio zarządzonej
do wykonania. Jeśli bowiem do zarządzenia wykonania kary przez sąd rejonowy, a orzeczonej wyrokiem sądu okręgowego, doszło jeszcze w 2011 r. (na
zasadzie ówcześnie obowiązującej normy art. 178 k.k.w.), to w sytuacji złożenia
wniosku o odroczenie (a także, konsekwentnie, o zawieszenie wykonania kary
w trybie art. 152 k.k.w.), który nie został jeszcze rozpoznany do dnia wejścia
w życie noweli, powinien go rozpoznać już sąd okręgowy – gdyż po 1 stycznia
2012 r. brak jakiejkolwiek normy prawnej pozostawiającej w tym zakresie kognicję sądu rejonowego.

Właściwość sądu w sprawach skarg z art. 7 k.k.w.
Kolejnym problemem wymagającym w niniejszym opracowaniu omówienia
jest właściwość sądów przy stosowaniu art. 7 § 1 k.k.w. (problem ten dotyczy
przy tym wszystkich sądów – nie tylko okręgowych). Aby bardziej uwypuklić
płaszczyznę wątpliwości, jako przykład ilustrujący problem przyjmijmy czynności wykonawcze związane z wykonywaniem orzeczonego dozoru. W sytuacjach
wykonywania orzeczenia o dozorze kurator jako organ wykonujący orzeczenie
(art. 2 pkt 6 k.k.w.) w miejscu stałego pobytu sprawcy/skazanego, chcąc uzyskać
wyjaśnienia w zakresie wykonywania wyroku – art. 13 § 1 k.k.w. – skierować
może w tym przedmiocie wniosek do sądu, który go wydał (może to być sąd
miejscowo nawet bardzo odległy od siedziby kuratora) i treść wydanego w tym
trybie orzeczenia jest dlań wiążąca. Gdy z kolei realizując tak uzyskane wytyczne kurator popełni jakieś uchybienia (mające postać władczego rozstrzygnięcia
będącego decyzją, co do której może zajść sytuacja jej niezgodności z prawem),
to wówczas skazany – realizując dyspozycję art. 7 § 1 k.k.w. – będzie upoważniony do złożenia skargi, którą ma rozpoznać sąd wyznaczony według normy
art. 3 k.k.w. Gdyby w tzw. międzyczasie dozorowany uzyskał zgodę dotychczas
właściwego miejscowo sądu na zmianę miejsca stałego pobytu, na położone
w obszarze właściwości innego sądu (art. 169 § 3 k.k.w.), a kolejno dochował
terminów wskazanych w art. 7 § 3 k.k.w., skargę rozpozna sąd aktualnego jego
miejsca stałego pobytu – tj. równorzędny uprzednio właściwemu – przy czym
może to nie być ani sąd, który wydał wyrok, ani ten, któremu podległy kurator
miał się dopuścić uchybień. Należy temu sądowi przesłać akta sprawy, a w nich
orzeczenie wydane w trybie art. 13 k.k.w., z którego linią ww. sąd może się nie
zgodzić. W razie uznania racji skarżącego będzie musiał uchylić decyzję kuratora, albo dostrzegając błędność udzielonej kuratorowi wykładni, zwrócić się najpierw do sądu, który wydał postanowienie, o jego zmianę lub uchylenie. Cała ta
procedura jawi się jako niesłychanie wprost zagmatwana. A przecież nie jest to
jedyny podobny przypadek, zważywszy na aktualne uregulowanie właściwości
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sądów penitencjarnych (o czym także w kolejnym ustępie). Jakkolwiek także obowiązujące do 31 grudnia 2011 r. regulacje sprawiały, że w podobnych przypadkach
właściwy mógł być sąd właściwości ogólnej (sąd, który wydał wyrok w pierwszej
instancji, a kolejno także postanowienie w trybie art. 13 § 1 k.k.w.), jak również
(ściśle w zakresie dozoru) sąd wyznaczony na podstawie art. 178 § 2 zd. 2 k.k.w.
w zw. z art. 169 § 4 k.k.w., a wobec zmian właściwości dozorowej tych ostatnich
mogło być w jednym postępowaniu kilka – to nowelizacja przepisów o właściwości tej trudnej do zrozumienia sytuacji nie sanowała. Tymczasem pominięcie ujęcia
we wprowadzanych zmianach ww. trybu skargowego było zdecydowanie błędne, gdyż można go było od tej strony radykalnie uprościć, wprowadzając zasadę,
iż wszelkie skargi rozpoznaje sąd, który wydał wyrok w pierwszej instancji, albo
właściwość sądu zbieżną z właściwością wykonawczą istniejącą w dacie zaistnienia
zdarzenia niezgodnego z prawem – aby również ewentualna odpowiedzialność
nadzorcza sądu nad podmiotami, które miały się dopuścić uchybień, była czytelna.
Zatem nowelizacja nie przyczyniła się także i tu do uporządkowania procedury
wykonawczej, a tym samym prawodawca „skazał” kuratorów i wszelkie inne podmioty podlegające kontroli w trybie art. 7 k.k.w., na konieczność przesyłania akt
i wniosków w każdej sprawie, wymagającej zgodnie z k.k.w. stosownej decyzji sądu
(a potencjalnie może być tego typu sytuacji niemało).
Właściwość sądowa w postępowaniach międzynarodowych
na etapie wykonywania orzeczeń
Interesującym w rozwinięciu ww. rozważań jest zagadnienie właściwości
sądowej w odniesieniu do postępowań międzynarodowych – żeby wskazać
choćby wnioskowanie o przekazanie sprawy do wykonania w innym państwie
UE. Na pierwszy rzut oka – zarówno temporalnie, jak i co do organów zaangażowanych w zebranie informacji o skazanym i stwierdzenia podstaw przekazania – wniosek taki wpisuje się w rozumiane largo czynności wykonawcze
– tj. zmierzające do wykonania prawomocnie wydanego wyroku i wyegzekwowania następstw zaistnienia określonych, kwalifikowanych prawnokarnie zdarzeń. Wniosek jest zatem taki, że – dla zachowania spójności systemu prawa
wykonawczego, a także utrzymania uniwersalności ogólnych zasad k.k.w., od
których wyjątki czynią postępowanie wykonawcze mniej przejrzystym – słusznym byłoby także w ww. zakresie stosować art. 3 k.k.w. W tym ujęciu często to
inny, równorzędny wyrokującemu sąd, byłby właściwy do złożenia wniosku do
Ministra Sprawiedliwości – np. gdyby po przekazaniu sprawy wykonawczej do
sądu miejsca stałego pobytu skazanego okazało się, że wyjechał on na stałe za
granicę, a nawet przyjął obce obywatelstwo. Regulujący wspomnianą procedurę 611fa § 1 k.p.k. nie wprowadza samoistnie odmiennych zasad ustalania
właściwości sądowej. Niemniej doktryna zwraca uwagę, iż bezpośrednie stoso-
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wanie przepisu art. 3 § 1 k.k.w. określającego właściwość sądu w postępowaniu
wykonawczym powinno być tu wyłączone, nawet jeżeli procedura określona
w rozdziale 66a k.p.k. ma miejsce na etapie postępowania wykonawczego, gdyż
„co do zasady podlega wyłącznie przepisom kodeksu postępowania karnego”34.
Nadto art. 611 k.p.k. wprowadza odmienne, proceduralne kryteria właściwości
sądowej dla trybów opisanych w art. 608-610 k.p.k.35 (przepisy Rodziału 66 Kodeksu mają charakter legis genelalis). Mimo że ogólnie jako organ sądowy kluczowy dla realizacji postępowań karnych w obrocie międzynarodowym występuje
sąd okręgowy, to nawet ww. art. 611 przewiduje konkretne miejsca aktywności
sądów rejonowych. Także jednak od zasad art. 611 ustawa dopuszcza wyjątki
(tak np. w przypadku przywołanego przekazania sprawy do wykonania w innym
państwie przyjmuje się, że w trybie art. 611fa § 1 k.p.k. orzeka sąd rejonowy lub
okręgowy właściwy miejscowo i rzeczowo do rozpoznania sprawy w pierwszej
instancji). Jeżeli zatem nałożyć na siebie aktualne przepisy art. 3 i in. k.k.w.
dotyczące właściwości oraz przedmiotowo tożsame regulacje procedury karnej
(które nie uległy w ostatnich latach zmianie i posługują się jako wyznacznikiem
miejscowym miejscem „stałego zamieszkania lub czasowego pobytu” skazanego36), okaże się, że ponownie w tej samej sprawie, w tym samym czasie, a nawet w tym samym przedmiocie, właściwych będzie kilka sądów: rozpoznający
sprawę w pierwszej instancji, równorzędny, do którego sprawę skierowano do
wykonania (miejsca stałego pobytu skazanego), miejsca stałego zamieszkania,
a gdy wyrok pochodził od sądu okręgowego – także sądy rejonowe wykonujące
ściśle powierzone im obowiązki (ww. wykonanie kary ograniczenia wolności).
Wystąpienie o wykonanie orzeczenia za granicą należy w myśl art. 610 § 4 do kompetencji Ministra
Sprawiedliwości i pozbawione jest etapu sądowego, niemniej istnieje szereg sytuacji, w których sądy
są także w obrocie międzynarodowym aktywne i to bezpośrednio uczestnicząc w kontaktach ze
stosownymi organami i służbami w innych państwa UE (np. przyjmowanie orzeczeń do wykonania
w Polsce) – zob.: S. Steiborn, Komentarz aktualizowany do art. 611(fa) Kodeksu postępowania karnego,
[w:] J. Grajewski (red.), Komentarz aktualizowany do art. 425-673 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks
postępowania karnego (Dz.U.97.89.555), LEX/el 2012.
35
Art. 608 § 3 k.p.k. i 609 § 1 k.p.k. – sąd okręgowy wydaje postanowienie w przedmiocie dopuszczalności
przejęcia orzeczenia do wykonania w RP co do kary pozbawienia wolności. Natomiast w zakresie kar
grzywny, środków karnych i zabezpieczających rozstrzygać ma sąd rejonowy. Przesłanką miejscową
jest tu miejsce, w którym „skazany ostatnio stale mieszkał lub czasowo przebywał” (kategorie te
są często wzajemnie przeciwstawne), a w przypadku sankcji majątkowych i zakazów zawodowych
zasadnicze znaczenie ma miejsce „gdzie znajduje się mienie nadające się do egzekucji lub też skazany
prowadzi działalność objętą zakazem”. Adekwatnie w przypadku przekazania polskich orzeczeń do
wykonania za granicą – art. 610 § 2 i 3 k.p.k. (kary izolacyjne) – o dopuszczalności przekazania
decydują sądy okręgowe, zaś przy innych karach sądy rejonowe (art. 610 § 5 k.p.k.). Tu jednak
odmiennie ustalono przesłankę miejscową – o ile postanowienie ma wydać sąd okręgowy, którego
orzeczenie ma być przekazane do wykonania, to już sąd rejonowy wskazuje się na podstawie cyt.
formuły położenia majątku lub prowadzenia działalności.
36
Przy uwzględnieniu faktu, iż szereg przepisów Działu XIII k.p.k. wprowadzano w ramach
implementacji przepisów unijnych i ich brzmienie nie może być kształtowane dowolnie – jakkolwiek
istotna jest tu rola tłumaczenia, które przy translacji na język polski powinno uwzględniać rodzimą
tradycję prawną i funkcjonująca tu terminologię.
34
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Podobna sytuacja zaistnieć może także w kontekście kierowania na etapie
postępowania wykonawczego wniosków do państw obcych w trybie Europejskiego Nakazu Aresztowania. Także tu może powstać wątpliwość, czy właściwość miejscową sądu ustalać w oparciu o przepisy Kodeksu karnego wykonawczego, czy też o przepisy Kodeksu postępowania karnego. Jest to bowiem kolejne postępowanie w całości unormowane w k.p.k., jednak skutkujące wyłącznie
dla etapu wykonawczego (zakładając, że wniosek dotyczy tylko prawomocnie
orzeczonych kar oczekujących na wykonanie). Wniosek o wydanie ENA złożyć
zatem będzie władny sąd właściwy do wykonania orzeczenia (zgodnie z art.
3 § 1 k.k.w.) – jak to wyżej wskazano, sąd rejonowy lub okręgowy wyrokujący
w pierwszej instancji lub sądy równorzędne. Nie wolno wszak zapominać, że
pośród tych dwu poziomów organów sądowych, sądy okręgowe są jednocześnie organami posiadającymi samodzielne kompetencje w obrocie międzynarodowym – mogą same kierować ENA we własnym imieniu, z urzędu. W praktyce może jednak niekiedy dochodzić do pewnych utrudnień także, gdy aktywne
są w omawianej procedurze wyłącznie sądy okręgowe. Jeżeli bowiem kwestia
wydania ENA wyłoni się np. w związku z odwołaniem warunkowego przedterminowego zwolnienia, gdzie w zakresie odwołania warunkowego zwolnienia
orzekać będzie sąd penitencjarny, który uprzednio udzielił zwolnienia, a skazany odbywał karę w zakładzie karnym nieznajdującym się w okręgu sądu okręgowego, który wydał orzeczenie w pierwszej instancji, nie jest do końca jasnym,
który z ww. sądów ma stosować ENA – teoretycznie w kwestii tej mogą orzekać dwa różne sądy okręgowe. Prawdopodobieństwo wystąpienia takiej sytuacji
w postępowaniu wykonawczym znacząco zwiększyła zmiany art. 3 § 1 k.k.w.
dokonana ustawą nowelizującą z dnia 16 września 2011 r.37. Wydaje się zatem,
że także owe rozbieżności pomiędzy k.k. i k.k.w. z jednej strony, a k.p.k. z drugiej, powinny się stać przedmiotem krytycznej analizy, skoro już prawodawca
przystąpił do istotnej modyfikacji sytemu właściwości sądowej.
Właściwość sądów penitencjarnych
W odniesieniu do regulacji właściwości sądów penitencjarnych już prima vista
rzuca się w oczy rozbieżność treściowa przepisu art. 3 § 1 k.k.w. (w jego nowym
brzmieniu) oraz art. 3 § 2 k.k.w. (który nie był zmieniany). Kierując się zasadą
lex nihil frustra facit, należy poddać tę rozbieżność szerszej analizie. Oto bowiem,
gdy ogólnie właściwy dla prowadzenia czynności postępowania wykonawczego
jest sąd, który orzekał w sprawie w pierwszej instancji lub inny, jemu równorzędny, w którego okręgu sprawca/skazany ma swoje miejsce stałego pobytu, to
już w sprawach zastrzeżonych dla sądu penitencjarnego, właściwy sąd okręgowy wyznacza miejsce „przebywania” skazanego. Jeżeli zatem skazany jest osobą
37

Jak słusznie zauważa S. Steinborn w komentarzu do art. 607a k.p.k. – zob.: S. Steinborn, op. cit.
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pozbawioną wolności, oczywistym jest, że przebywa w zakładzie penitencjarnym. Wówczas właściwość sądu penitencjarnego wyznacza się de facto według
miejsca położenia ww. zakładu. Wpływa to również na działalność innych sądów – niepenitencjarnych. W takiej bowiem sytuacji znajdzie zastosowanie art.
3 § 1a k.k.w. (wykonaniem innych wyroków skazujących na kary bezwzględnego pozbawienia wolności zajmą się wyłącznie sądy, które wydały taki wyrok
w pierwszej instancji). Co jednak w sytuacji, gdy skazany skorzysta z przepustki
i oddali się np. do swego miejsca zamieszkiwania na wolności, na drugi koniec
kraju (o czym informuje administrację zakładu karnego – wiadomo zatem gdzie
ma przebywać)? Wówczas kara jest nadal formalnie wykonywana – art. 3 § 1a
k.k.w. pozostaje w mocy – ale osoba ta nie przebywa już w izolacji. Jeżeli zatem
zaistniałyby w takim momencie sytuacje wymagające interwencji sądu penitencjarnego, powinien być to sąd okręgowy ww. jego miejsca zamieszkania lub
innego miejsca gdzie przebywa, bądź ostatnio przebywał (przejściowo, czasowo
– bo przecież pobyt stały to już inna konstrukcja normatywna).
Podobnie rzecz się ma w sytuacji przeniesienia skazanego z jednej jednostki penitencjarnej do innej. Jeżeli skazany składał jakiekolwiek wnioski przed
jego fizycznym przetransportowaniem, w ich zakresie sąd penitencjarny wcześniejszego miejsca osadzenia stanie się automatycznie niewłaściwym – skazany
przebywa już gdzie indziej. Realizując ogólny nakaz art. 35 § 1 k.p.k. w zw. z art.
1 § 2 k.k.w. powinien zatem stwierdzić swą niewłaściwość i przekazać sprawę
dalej. Tu idealnie widać podążanie sprawy za skazanym. Co jednak, gdy skazany
jest w jakimś okresie czasu często przewożony, a sprawa jakiej dotyczył wniosek nie cierpiąca zwłoki? Model ten może potencjalnie zdecydowanie wydłużać
procedury sądowopenitencjarne i także w jego przypadku postulat powiązania
właściwości z faktem rzutującym na podjęcie konkretnych działań przez sąd
(np. fakt złożenia konkretnego wniosku) wydaje się słuszny.
Na kanwie rozważań terminologicznych, nawiązując do uwag poczynionych
w części pierwszej niniejszego opracowania, należy się także zastanowić, czy
w świetle np. art. 3 § 2 k.k.w. może miejsce osadzenia w ogóle uchodzić za
miejsce stałego pobytu osoby decydujące o właściwości ogólnej sądów wykonawczych. Wszak poza orzeczonymi karami bezwzględnymi (art. 3 § 1a k.k.w.),
kierowane są do wykonania także inne, najróżniejsze orzeczenia. Czy zatem
w przypadku skazania na grzywnę osoby odbywającej karę (załóżmy: długoterminową) do innej sprawy, wykonywać ją ma sąd wyrokujący w pierwszej instancji, czy równorzędny, w którego okręgu skazany jest pozbawiony wolności?
Oceniając od strony funkcjonalnej, jeżeli skazany dysponowałby na wolności
majątkiem, mogącym stanowić przedmiot egzekucji, celowe byłoby utrzymanie
właściwości sądu podobnie do art. 611 § 2 k.p.k. (miejsce położenia mienia).
Natomiast, gdy skazany w warunkach izolacji pracuje zarobkowo, to sąd najbliższy tego miejsca, z racji dobrego kontaktu ze skazanym i administracją zakładu,
mógłby działać najefektywniej – np. w zakresie ustalania rat itd. Niemniej pobyt
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w zakładzie penitencjarnym nie jest nigdy stałym – jeżeli uwzględnić zwykle
brak po stronie osadzonych animus, woli tam przebywania. Nawet osoby stale
pozbawione wolności z uwagi na okoliczności obiektywne (kara dożywotniego
pozbawienia wolności), z racji możliwości ubiegania się o warunkowe przedterminowe zwolnienie, żywią nadzieję powrotu na wolność. Z kolei miejsce, gdzie
skazany posiada majątek, nie musi być miejscem gdzie przebywa stale, a nawet
takim gdzie w ogóle – w możliwym do przewidzenia dystansie czasowym – nie
przebywa (np. powierzył swoje rzeczy na przechowanie rodzinie, znajomym
lub wynajął garaż czy magazyn, w którym je schował na czas odbywania kary
izolacyjnej). Jak zatem widać, najbardziej użyteczną formułą, która wydaje się tu
mieć zastosowanie uniwersalne, a do tego jest prosta i oczywista dla praktyków,
jest pozostawienie właściwości wykonawczej sądu w odniesieniu do wszystkich
osób pozbawionych wolności, wyłącznie przy sądzie, który wydał w pierwszej
instancji inne podlegające wykonaniu orzeczenie – czyli utrzymanie modelu
sprzed 1 stycznia 2012 r.
Nawiązując także do uwag z poprzedniego ustępu, jeżeli chodzi o skargi
związane z odbywaniem kary pozbawienia wolności, kary aresztu, kar porządkowych, ale również związane z wykonywaniem orzeczenia o warunkowym
przedterminowym zwolnieniu, to art. 7 § 2 k.k.w. wskazuje jako właściwy do
ich rozpoznania sąd penitencjarny. Właściwość sądów penitencjarnych reguluje
ww. art. 3 § 2 k.k.w., który wiąże ją, jak rzeczono, z miejscem, w którym skazany przebywa. Także zatem w tym przypadku może wobec zmian miejsca osadzenia skazanego wielokrotnie powstać dylemat, który to konkretnie (miejscowo) sąd penitencjarny, ma postępowanie z art. 7 poprowadzić, jak również czy
w przypadku zmiany zakładu na położony w innym okręgu sądowym w czasie
prowadzenia ww. czynności, zachodzi również podstawa do przekazania sprawy skargowej (jak się wydaje, także tu bowiem znajduje zastosowanie ogólna
dyspozycja art. 35 § 1 k.p.k.). Wprowadzenie zasady stabilizacji właściwości
w momencie wpłynięcia wniosku-skargi skazanego, byłoby tu rozwiązaniem
jak najbardziej naturalnym.
Warto również omawiając w szerokim ujęciu problematykę właściwości,
zwrócić uwagę na regulację art. 3 § 3 k.k.w. Otóż w sprawach zwykle zastrzeżonych dla sądów penitencjarnych, ale dotyczących osób podlegających jurysdykcji sądownictwa wojskowego, wszelkie kompetencje opisane w art. 3 § 2 k.k.w.
realizuje sąd garnizonowy. Ponieważ sieć sądownictwa wojskowego jest dalece
rzadsza niż powszechnego38, dużo trudniej doprowadzić tu do zmiany właściwości miejscowej takiego sądu, niemniej jest to możliwe. I tu – wobec lakonicznej konstrukcji § 3 – nasuwa się pytanie: czy przesłanką miejscową ustalenia
właściwości sądu garnizonowego jest miejsce pobytu skazanego (jak w § 2), czy
należy ją ustalać zgodnie z § 1. Warto zauważyć, że dla potrzeb postępowania
wykonawczego wobec skazanych żołnierzy, k.k.w. w art. 225 przewiduje odręb38

Sądów garnizonowych jest aktualnie 7.
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ny katalog organów w to postępowanie zaangażowanych, niemniej w art. 224
odsyła do odpowiedniego stosowania przepisów części ogólnej Kodeksu, także
zatem art. 3 § 1 – chyba, że Część Wojskowa k.k.w. stanowi inaczej39. Wskazówek w tej materii dostarcza art. 242 § 4 k.k.w.: określenie „sąd” bez bliższego
sprecyzowania, oznacza sąd powszechny lub wojskowy określony w art. 3 § 1
i 1a. Mimo dostosowania tego ostatniego przepisu do realiów ponowelizacyjnych k.k.w. (zrezygnowano z łączenia właściwości sądu z jego wyrokowaniem
w sprawie w pierwszej instancji), jego aktualne brzmienie do wykładni § 3 niewiele wnosi. Niemniej brak formuły „w stosunku do osób skazanych przez
sąd wojskowy przepis § 2 stosuje się odpowiednio do wojskowych sądów garnizonowych”, nakazuje raczej sięgnięcie do reguły ogólnej § 1 – i tu powraca
dylemat związany ze „stałością” pobytu skazanego w zakładzie karnym. Także
zatem w omawianym zakresie regulacja poprzednia – przy zachowaniu art. 224
§ 4 w jego kształcie sprzed 2012 r. – była zdecydowanie bardziej oczywista.
Problem z precyzowaniem właściwości sądów wojskowych wykracza jednak
znacznie dalej niż li tylko kary izolacyjne – stąd w tym miejscu poruszany jest
jedynie sygnalizacyjnie. Oto bowiem przytoczona powyżej wykładnia art. 3 § 1
k.k.w. prowadzi do wniosku, że w sprawach, w których orzekał sąd garnizonowy, właściwy do wykonywania orzeczenia jest tenże sąd, który wydał orzeczenie w pierwszej instancji, ewentualnie sąd wobec niego „równorzędny”. Wobec
jednak braku ścisłego ustrojowego odpowiadania sobie jednostek sądownictwa
cywilnego i wojskowego, nie sposób uznać, że – kierując się literalnie brzmieniem art. 3 § 1 k.k.w. – sądem równorzędnym jednemu z sądów wojskowych,
może być inny sąd powszechny, a nie jedynie inny sąd wojskowy tego samego
szczebla. Nie sposób odczytać tego z art. 225 § 1 pkt 1 k.k.w. To już natomiast
otwiera szereg kwestii szczegółowych dotyczących prowadzenia czynności wykonawczych w ogólności odrębnie – wobec braku odmiennych odesłań w ustawie (jak np. przewidziane w art. 239 § 1 i 2 k.k.w.) – przez sądy wojskowe.

Zakończenie
Problem zasad ustalania właściwości sądowej, jest jedną z kluczowych kwestii procesowych. Stworzenie czytelnych, a co najważniejsze jednoznacznych
i możliwie prostych reguł rozgraniczania właściwości – zarówno na płaszczyźnie miejscowej, jak i rzeczowej – wpływa na zachowanie funkcjonalności i ekonomiki podejmowanych czynności. Dla odmiany system nadmiernie złożony,
kazuistyczny, musi powodować obstrukcję, związaną chociażby z pojawiającymi się na tle wykładni wątpliwych przepisów sporami kompetencyjnymi. Dlatego tak istotne jest każde niemal słowo użyte przez prawodawcę w przepisach
Ta część k.k.w. także podlegała nowelizacji ustawą z dnia 16 września 2011 r. począwszy od
1 stycznia 2012 r.
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art. 3 k.k.w., zaś konsekwencja terminologiczna, systemowa spójność w tym
zakresie, jest jednym z czynników stabilizujących lub destabilizujących proces
wykonawczy. Znaczenie ww. regulacji ujawnia się bowiem na każdym etapie postępowania wykonawczego, w nim całym (w ujęciu holistycznym) oraz w każdej
z jego incydentalnych emanacji, których specyfika może narzucać za każdym
razem nieco inne rozumienie ogólnych zasad wyznaczania sądu właściwego.
Należy pamiętać, że k.k.w. nie jest w tym aspekcie zawieszony w próżni. Właściwość sądową, poza art. 3 k.k.w., a nawet całym Kodeksem karnym wykonawczym, można odczytywać – także w odniesieniu do etapu postępowania
następującego po prawomocnym zakończeniu postępowania jurysdykcyjnego,
a zatem czynności largo wykonawczych – także z Kodeksu karnego i procedury
karnej. Jakkolwiek zakres przedmiotowego zazębiania się tych regulacji bywa ad
casu różny, to jednak stworzenie tu możliwie jednolitych przesłanek ustalania
właściwości – a nawet stosowanie elastycznych formuł pozwalających na jej
domniemanie w przypadkach wątpliwych – byłoby systemowo i funkcjonalnie
uzasadnione. W tym zaś świetle nowelizację k.k.w. obowiązującą od początku 2012 r. należy ocenić bardzo krytycznie. W wielu zakresach nie wpłynęła
ona bowiem w ogóle na poprawę wcześniejszej sytuacji – którą niejednokrotnie
słusznie oceniano negatywnie. Liczne piramidalne konstrukcje, opierające się
na angażowaniu do obsługi danej sprawy kilku sądów w tym samym czasie,
wymuszające częste przesyłanie akt, zaburzające obieg informacji i utrudniające globalną ocenę postawy sprawcy/skazanego, nadal pozostały. Natomiast
zmiany w obrębie art. 3 k.k.w., w tym terminologiczne, wprowadzane nie dość
konsekwentnie (jak centralna przesłanka „miejsca stałego pobytu”), bez należytej kwerendy wszystkich przepisów, na których wykonywanie mają ona przełożenie, spowodowały w niektórych przypadkach znaczącą recesję względem
stanu z roku 2011 r. Jedynym logicznym postulatem wydaje się wobec tego
wzięcie ww. problematyki powtórnie na legislacyjny „warsztat” i podjęcie próby
ponownego, całościowego jej uporządkowania.

Nowe przesłanki ustalania właściwości sądu w art. 3 k.k.w. i ich wybrane następstwa...

181

NEW PREMISES FOR ESTABLISHING COURT’S
JURISDICTION IN ARTICLE 3 OF THE PUNISHMENT
EXECUTION CODE AND THEIR SELECTED
CONSEQUENCES IN ENFORCEMENT PROCEEDINGS
Abstract
Art. 3 of polish Punishment execution code is one of the most important regulation for
delimitation of courts’ jurisdiction and doubtless rules of sharing competences of courts which
carrying out penal decisions. Is one of the pillars of execution proceedings on the lap of execution
of sentences. Authors present a wide analysis of meaning of art. 3, especially it’s paragraph 1,
from systematic and functional point of view. Authors show plenty situations, when it appears
in particular states in process. The main point of article is to answer the questions: is present
tenor of that regulation correct, how much is it more accurate – comparing to the one, that were
in force before (till the end of year 2011) – and finally, what is the range of realization in this
regulation of ideas presented in motivation of the art. 3 of punishment execution code novel.
First of all, authors focus on main prerequisites, that determine which court will be competent to
initiate particular procedural activities in process of carrying out the decisions stated in sentence
– especially a modal one base on term “place of permanent residence” of condemned person.
This term is so ambiguous, that using it in law regulations, especially so fundamental one, may
provoke many doubts and problems. Next authors analyze – also by the point of presented
regulation – two incidental procedures initiate in mentioned process: procedure of execution
of punitive measure of forfeiture, and procedure of putting executory formula in penal court’s
decisions which state pecuniary benefits. Final appraisal of the point of article is rather negative,
so authors suggest necessity of reconstruction of art. 3 of Punishment execution code or even
withdrawal of novel in force since 1-th of January 2012.

Krzysztof Dąbkiewicz
KILKA UWAG W KWESTII ART. 173 § 3 I 4 K.K.W.

Przedmiotem poniższego szkicu będzie próba dokonania możliwie wszechstronnej analizy nowej instytucji Kodeksu karnego wykonawczego, wprowadzonej w drodze nowelizacji wrześniowej z 2011 r., która znajduje swoje normatywne uregulowanie w przepisie art. 173 § 3 i 4 k.k.w. Zespół zagadnień
związanych z przedmiotowym rozwiązaniem ma zróżnicowany charakter, jednak z uwagi na obszerność problematyki przedstawione zostaną tylko niektóre
z nich. Zasadnicza analiza skupiać się będzie wokół ustalenia charakteru prawnego pisemnego upomnienia udzielanego skazanemu przez kuratora sądowego. Po drugie zmierzać będzie do rozpoznania zagadnienia dopuszczalności
ewentualnego jego zaskarżenia w trybie przewidzianym przez przepis art. 7
k.k.w. W piśmiennictwie wskazane wyżej kwestie nie są rozwiązywane w sposób
jednolity, co daje doskonały asumpt do ponownego bliższego przyjrzenia się
wskazanej regulacji.
Stosownie do art. 173 § 3 k.k.w. w razie zaistnienia okoliczności określonych w art. 156 § 1 i 2 k.k.w. lub art. 160 § 1 pkt 2-4 k.k.w. oraz w art. 68 § 2
k.k. lub art. 75 § 2 k.k., sądowy kurator zawodowy może odstąpić od złożenia
odpowiedniego wniosku, o którym mowa w art. 173 § 2 pkt 2-4 oraz pkt 6-8
k.k.w., jeżeli przemawiają za tym rodzaj i stopień naruszenia uzasadniające przekonanie, że pomimo odstąpienia od złożenia wniosku, cele środka związanego
z poddaniem skazanego lub sprawcy próbie zostaną osiągnięte. Zarazem przepis § 4 art. 173 k.k.w. stanowi, iż we wskazanej wyżej sytuacji sądowy kurator
zawodowy udziela skazanemu lub sprawcy pisemnego upomnienia, w którym
wskazuje rodzaj naruszenia oraz informuje go o skutkach niezastosowania się
do upomnienia. Odpis pisemnego upomnienia udzielonego skazanemu lub
sprawcy, sądowy kurator zawodowy niezwłocznie przekazuje sądowi. Dla przejrzystości wywodów należy wskazać, że chodzi tutaj o odstąpienie od złożenia
wniosku w przedmiocie: odwołania odroczenia wykonania kary pozbawienia
wolności (art. 156 § 1 k.k.w.), odwołania przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności (art. 156 § 2 k.k.w.), odwołania warunkowego zwolnienia z reszty
kary pozbawienia wolności (art. 160 § 1 pkt 2-4 k.k.w.), podjęcia warunkowo
umorzonego postępowania karnego (art. 68 § 2 k.k.) oraz zarządzenia wykonania kary warunkowo zawieszonej (art. 75 § 2 k.k.). Podkreślić należy, iż co do
zasady sądowy kurator zawodowy zobligowany jest do złożenia właściwego
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wniosku, w każdym przypadku, gdy stwierdzi zaistnienie ustawowych przesłanek do podjęcia stosownej decyzji przez sąd. Przepis art. 173 § 2 k.k.w. jest
w tym zakresie jednoznaczny, określa bowiem, że do obowiązków sądowego
kuratora zawodowego należy w szczególności składanie wniosków o podjęcie
postępowania warunkowo umorzonego (art. 173 § 2 pkt 4 k.k.w.), składania
wniosków o odroczenie lub o przerwę w wykonaniu kary lub o odwołanie odroczenia lub przerwy w wykonaniu kary (art. 173 § 2 pkt 6 k.k.w.), składanie
wniosków o warunkowe zwolnienie i odwołanie warunkowego zwolnienia (art.
173 § 2 pkt 7 k.k.w.), składanie wniosków o zarządzenie wykonania kary, której
wykonanie warunkowo zawieszono oraz o wykonanie kary zastępczej (art. 173
§ 2 pkt 8 k.k.w.)1. Wyjątek od tej podstawowej zasady statuowany jest właśnie
przepisem art. 173 § 3 k.k.w., dotyczy on jednak wyłącznie sytuacji, w której sąd
lub sąd penitencjarny podejmowałby orzeczenie o charakterze fakultatywnym
lub względnie obligatoryjnym (68 § 2 k.k., 75 § 2 k.k., art. 156 § 1 i 2 k.k.w.,
art. 160 § 1 pkt 2-4 k.k.w.), a za odstąpieniem przez sądowego kuratora zawodowego od złożenia wniosku, przemawia rodzaj i stopień naruszenia uzasadniający przypuszczenie, że pomimo odstąpienia cele środka zostaną osiągnięte.
Niemniej ustawodawca przyznał kuratorowi swobodę w omawianym zakresie,
pozostawiając w jego gestii ocenę, czy złożyć odpowiedni wniosek do sądu
(sądu penitencjarnego), czy odstąpić od tej czynności i poprzestać na udzieleniu
skazanemu pisemnego upomnienia.
W literaturze na tle art. 173 § 4 k.k.w. wskazuje się, że pisemne upomnienie
wydawane przez sądowego kuratora zawodowego stanowi rodzaj decyzji upominającej, która w istotny sposób ingeruje w prawa i wolności obywatelskie
skazanego, w związku z czym pisemne upomnienie wymaga formy decyzji o jakiej mowa w art. 7 § 1 k.k.w. musi bowiem zostać poddane kontroli sądowej2.
Z drugiej jednak strony, prezentowane są stanowiska, iż problematyka związana
z tym, czy na pisemne upomnienia sądowego kuratora zawodowego przysługuje skarga w trybie art. 7 § 1 k.k. pozostaje zagadnieniem spornym3. Skoro tak,
to spróbujmy w pierwszej kolejności przyjrzeć się normatywnie wyznaczonemu
substratowi zaskarżenia w drodze skargi. Zgodnie z art. 7 § 1 k.k.w. skazany
może zaskarżyć do sądu decyzję organu wymienionego w art. 2 pkt 3-6 i 10
z powodu jej niezgodności z prawem, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Jak
widać przedmiotem zaskarżenia może być decyzja. Przepisy Kodeksu karnego
Obowiązek ten dotyczy również składania wniosków o zmianę okresu próby w sprawach dotyczących
wykonywania postanowienia o warunkowym zwolnieniu (art. 173 § 2 pkt 3 k.k.w.), składania wniosków
o ustanowienie, rozszerzenie lub zmianę obowiązków w okresie próby, o zwolnienie od wykonania
tych obowiązków albo oddanie pod dozór lub zwolnienie z dozoru (art. 173 § 2 pkt 5 k.k.w.) składania
wniosków dotyczących wykonania kary ograniczenia wolności (art. 173 § 2 pkt 9 k.k.w.).
2
K. Postulski, Decyzje kuratora w postępowaniu karnym wykonawczym, „Probacja” 2012, nr 2, s. 77.
3
R. Skręt, S. Stasiorowski, Sądowy kurator zawodowy w świetle nowelizacji Kodeksu karnego wykonawczego,
„Probacja” 2012, nr 2, s. 151, K. Dąbkiewicz, Zaskarżalność postanowień i decyzji podejmowanych
w postępowaniu wykonawczym, „Probacja” 2012, nr 2, s. 107-110.
1

Kilka uwag w kwestii art. 173 § 3 i 4 k.k.w.

185

wykonawczego nie precyzują bliżej pojęcia decyzji o jakiej mowa w art. 7
§ 1 k.k.w., kwestii tej ustawodawca nie rozstrzygnął także na gruncie Kodeksu
postępowania karnego, którego przepisy w kwestiach nieuregulowanych stosuje się odpowiednio w postępowaniu wykonawczym4. W doktrynie wyjaśniając
istotę decyzji, powszechnie odwołuje się do ustaleń i siatki pojęciowej wypracowanej w orzecznictwie oraz nauce prawa administracyjnego5. Wychodząc z tak
wyznaczonej perspektywy dokonajmy zatem rekonstrukcji postrzegania istoty
decyzji przez administratywistów. W. Dawidowicz wskazuje, iż decyzję administracyjną należy określić jako zewnętrzny akt administracyjny, który rozstrzyga
indywidualną sprawę co do jej istoty w całości lub w części, albo w inny sposób
kończy sprawę w danej instancji6. W ocenie A. Wróbel decyzja administracyjna
to jednostronna czynność (oświadczenie woli) organu administracji publicznej
posiadająca odpowiednią formę i określająca konsekwencje stosowanej normy
prawnej w odniesieniu do konkretnie oznaczonego adresata w sprawie indywidualnej. Istotną cechą decyzji jest jej tzw. podwójna konkretność, tzn., że decyzja rozstrzyga sprawę indywidualną konkretnego adresata (strony). Przy czym
autor podobnie wyróżnia decyzje rozstrzygające sprawę co do istoty (w całości
lub w części) oraz decyzje kończące sprawę w danej instancji w inny sposób7.
Cz. Martysz podkreśla, iż decyzja administracyjna charakteryzuje się oprócz
wskazanych wyżej cech także władczością8. Z kolei M. Kamiński akcentuje,
iż decyzja administracyjna rozstrzyga sprawę poprzez wyznaczenie wiążących
konsekwencji normy materialnego prawa administracyjnego w określonej sytuacji prawno-faktycznej9. Podobnie w orzecznictwie przyjmuje się, że decyzję
stanowi kwalifikowany akt administracyjny, stanowiący przejaw woli administrujących w państwie organów, wydany na podstawie obowiązującego prawa
administracyjnego o charakterze władczym i zewnętrznym, rozstrzygającym
konkretną sprawę, konkretnie oznaczonej osoby, wywierający skutki prawne
w sferze stosunku administracyjnego (ukształtowanie, zmiana lub wygaśnięcie
tego stosunku)10. Zarówno w doktrynie, jak i w judykaturze powszechnie przyjJ. Lachowski, T. Oczkowski, Skarga skazanego w postępowaniu wykonawczym (art. 7 k.k.w.), „Przegląd
Więziennictwa Polskiego” 2008, nr 60, s. 14.
5
Z. Hołda, Prawa i obowiązki więźniów, [w:] System penitencjarny i postpenitencjarny w Polsce, pod red.
T. Bulendy i R. Musidłowskiego, Warszawa 2003, s. 186, J. Lachowski, T. Oczkowski, Skarga skazanego,
s. 186, T. Przesławski, Dopuszczalność składania przez osoby pozbawione wolności skarg do sądów administracyjnych,
„Przegląd Więziennictwa Polskiego” 2011, nr 70, s. 105-106, S. Lelental, Kodeks karny wykonawczy.
Komentarz, Warszawa 2010, s. 99-100, T. Kalisz, Sędziowski nadzór penitencjarny. Polski model nadzoru i kontroli
nad legalnością i prawidłowością wykonywania środków o charakterze izolacyjnym, Wrocław 2010, s. 31.
6
W. Dawidowicz, Ogólne postępowanie administracyjne, Zarys systemu, Warszawa 1962, s. 23.
7
A. Wróbel, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Lex/el.
8
Cz. Martysz, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Lex/el.
9
M. Kamiński, Nieważność decyzji administracyjnej. Studium teoretyczne, Zakamycze 2006, Lex/el.
10
Wyrok SN z 3 kwietnia 2000 r., I CKN 582/98, Lex nr 50843, postanowienie WSA w Lublinie z 5 lutego
2009 r., III SAB/Lu 24/08, Lex nr 1074572, postanowienie NSA w Warszawie z 4 lutego 2009 r., II GSK
711/08, Lex 653401, wyrok WSA w Warszawie z 13 maja 2011 r., I SA/Wa 57/11, Lex nr 991743,
wyrok WSA w Gdańsku z 27 stycznia 2011 r., III SA/Gd 587/10, Lex nr 836744.
4
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muje się, że przez „inny sposób” zakończenia sprawy należy rozumieć umorzenie postępowania. Natomiast rozstrzygnięcie sprawy (w całości lub w części)
jest to wynik procesu stosowania normy prawa wyrażony w postaci (a) odmowy
udzielenia uprawnienia; (b) udzielenia uprawnienia; (c) udzielenia uprawnienia przy równoczesnym obciążeniu odpowiednim obowiązkiem; (d) cofnięcia
udzielonego uprawnienia; (e) obciążenia wyłącznie obowiązkiem. Tam gdzie
nie ma rozstrzygnięcia, nie ma decyzji, lecz tylko wypowiedź organu, wyrażająca jego poglądy, zamiary itp.11. W świetle przedstawionych uwag, można powiedzieć, że w sposób bardzo zbliżony, wręcz identyczny rozumie się decyzję
na gruncie Kodeksu karnego wykonawczego (art. 7 § 1). Z. Hołda przyjmuje
bowiem, iż przez decyzję należy rozumieć każdy akt prawny o charakterze indywidualnym i konkretnym, rozstrzygającym sprawę konkretnego skazanego
w całości lub w części, lub też w inny sposób kończący sprawę. Przy czym
jego forma i nazwa nie ma znaczenia. Podobnie J. Lachowski i T. Oczkowski,
którzy zastrzegają jedynie – trafnie – iż podstawą tak wydanej decyzji muszą
być przepisy z zakresu prawa karnego wykonawczego (również aktów prawnych wydanych na podstawie Kodeksu karnego wykonawczego)12. W doktrynie
prawa karnego wykonawczego zgoda panuje również co do tego, że do decyzji
nie należą m.in. wszelkie działania faktyczne (czynności materialno-techniczne), nie rozstrzygają bowiem indywidualnych spraw skazanego, lecz mają charakter organizacyjno-porządkowy, w szczególności usprawniają postępowanie
wykonawcze13. Ponieważ i to ustalenie oparto na dorobku teorii prawa administracyjnego, kolejnym krokiem będzie bliższe przyjrzenie się temu pojęciu.
Przyjmuje się, że nie każdy akt administracyjny może być uznany za decyzję
administracyjną i nie każde działanie wywierające wpływ na sytuację jednostki przybiera postać decyzji. Ujęcie decyzji administracyjnej jako jednostronnej
czynności prawnej, wyklucza kwalifikowanie jako decyzji wszelkich czynności
faktycznych, ewentualnie materialno-technicznych podejmowanych przez organ administracji publicznej14. W nauce prawa administracyjnego utrwalone jest
stanowisko, że czynnością materialno-techniczną jest taka czynność podjęta
przez odpowiedni organ, która przyznaje, stwierdza albo uznaje uprawnienia
lub obowiązki wynikające z przepisów prawa. Czynności te podejmowane są
w indywidualnych sprawach, w tym znaczeniu, że ich przedmiotem są określone i zindywidualizowane uprawnienia lub obowiązki, których źródłem jest
Postanowienie NSA w Warszawie z 23 stycznia 1995 r., II SA 1729/93, Lex nr 23451, W. Dawidowicz,
Postępowanie administracyjne, Warszawa 1983, s. 102-103.
12
Z. Hołda, Prawa i obowiązki…, op. cit., s. 186, J. Lachowski, T. Oczkowski Skarga skazanego, op. cit.,
s. 14.
13
Z. Hołda, Prawa i obowiązki…, op. cit., s. 186, T. Kalisz, Sędziowski nadzór…, op. cit., s. 31, J. Lachowski,
T. Oczkowski, Skarga skazanego, op. cit., s. 15, T. Przesławski, Dopuszczalność składania, op. cit., s. 106.
14
A. Wróbel, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Lex/el., Cz. Martysz, Kodeks postępowania
administracyjnego. Komentarz, Lex/el., wyrok WSA w Gliwicach z 13 stycznia 2012 r., II SA/GI 567/11,
Lex nr 1113863.
11
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przepis prawa powszechnie obowiązującego, ale do załatwienia tych spraw nie
jest wymagana forma decyzji15.
Nawet pobieżna analiza powyższych ustaleń pozwala sformułować tezę,
że jak się wydaje zasadnym będzie stanowisko, iż „pisemne upomnienie” o jakim mowa w art. 173 § 4 k.k.w. jest niczym innym jak czynnością faktyczną
(materialno-techniczną). „Upomnienie” w języku powszechnym traktowane
jest jako „łagodna nagana, przestroga”, „pismo przypominające o czymś lub
zawierające naganę”, z kolei „upomnieć-upominać” znaczy tyle co „zwrócić
komuś uwagę, przestrzec przed czymś, przywołać kogoś do porządku”16. Mając
na uwadze powyższe reguły znaczeniowe, nie sposób nadawać sformułowaniu
użytemu w art. 173 § 4 k.k.w. sens inny, niż wynikający z języka potocznego.
W konsekwencji zwrot „upomnienie” musi mieć takie samo znaczenie w języku
prawniczym jak w języku ogólnym. Interpretacja gramatyczna art. 173 § 4 k.k.w.
pozostaje w zgodzie z powyższymi ustaleniami, sądowy kurator zawodowy
w „pisemnym upomnieniu” jedynie wskazuje rodzaj naruszenia oraz informuje
skazanego o skutkach niezastosowania się do tego upomnienia. Bez ryzyka popełnienia błędu, można zatem przyjąć, iż „pisemne upomnienie” musi obligatoryjnie zawierać dwa elementy, z jednej strony wskazanie o rodzaju naruszenia,
z drugiej ostrzeżenie (informację) o skutkach jakie spotkają skazanego w razie
niezastosowania się do upomnienia. Taka treść wskazuje wyłącznie na określone uchybienia i dokonuje ustaleń faktycznych w tym zakresie, sama w sobie
nie kreuje nowej sytuacji prawnej skazanego lub sprawcy, nie jest sprzężona
z dyspozycjami dotyczącymi sfery praw i obowiązków. „Pisemne upomnienie”
tej treści nie zawiera woli organu, a jedynie opis stwierdzonych nieprawidłowości, wskazania co do ich naprawy, stwarza skazanemu lub sprawcy możliwość
dobrowolnego skorygowania własnego postępowania. Ma charakter wyłącznie
perswazyjny, stanowi zachętę do samopoprawy i zachowania zgodnego z wzorcami wynikającymi z norm prawnych, bez konieczności przeprowadzania postępowania przed sądem lub sądem penitencjarny. Upomnienie stanowi rodzaj
zasygnalizowania skazanemu lub sprawcy, że swym zachowaniem dopuścił się
działań niewłaściwych, niezgodnych z prawem, których niewyeliminowanie będzie prowadziło do surowych konsekwencji. Wskazanie rodzaju naruszeń oraz
pouczenie o skutkach nie stanowi jednak wiążącego ustalenia konsekwencji
prawnych określonego zachowania, nie jest więc władczym rozstrzygnięciem
rozstrzygającym sprawę w całości lub w części. Nie załatwia sprawy co do istoty, ponieważ nie rodzi bezpośrednio obowiązku prawnego, w żaden sposób nie
wpływa na sferę praw i obowiązków skazanego lub sprawcy (nie wpływa na
ukształtowanie, zmianę lub wygaśnięcie stosunku prawnego). Z drugiej strony
wydaje się, że „upomnienie”, o którym stanowi przepis art. 173 § 4 k.k.w. może
Wyrok WSA w Warszawie z 2 lutego 2006 r., IV SA/Wa 485/05, Lex nr 203697, wyrok NSA
w Warszawie z 21 grudnia 2011 r., II OSK 1942/10, Lex nr 1152106.
16
Słownik Języka Polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 676.
15
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być też rozumiane jako kierowane do skazanego polecenie określonego zachowania się (stwierdzenie obowiązku), z którego nie wynika jednak bezpośrednio
prawny nakaz takiego postępowania. Wykonanie polecenia określonego zachowania się jest wprawdzie obowiązkiem skazanego lub sprawcy, ale obowiązkiem
nie wynikającym wprost z samego polecenia, lecz wynikającym z kontekstu
prawnego w jakim występuje, np. z przepisu prawnego art. 173 § 5 k.k.w., zgodnie z którym sądowy kurator zawodowy wniesie do sądu odpowiedni wniosek,
o którym mowa w art. 173 § 2 pkt 4 i 6-8 k.k.w., jeżeli po udzieleniu skazanemu
lub sprawcy pisemnego upomnienia zaistnieją okoliczności, o którym stanowią
art. 68 § 2 k.k., art. 75 § 2 k.k., art. 156 § 1 i 2 k.k.w., art. 160 § 1 pkt 2-4 k.k.w.
Przede wszystkim jednak obowiązek określonego zachowania wynika z treści
wydanego wobec skazanego lub sprawcy orzeczenia sądu. Reasumując pisemne upomnienie powinno być rozumiane jako czynność materialno-techniczna,
rodzaj pouczenia oraz ostrzeżenia o konieczności respektowania nakazu płynącego m.in. z art. 169 § 1 k.k.w. i innych obowiązujących przepisów, wskazania
konsekwencji w przypadku jego naruszenia, jak również naruszenia norm obowiązującego porządku prawnego. Niczego nie zmienia też w prowadzonych
tu rozważaniach fakt, iż „upomnienie” ma charakter pisemny. Jako czynność
faktyczna upomnienie posiada istotne znaczenie dowodowe dla dalszego toku
postępowania wykonawczego. Stanowi ułatwienie dowodowe dla wykazania, iż
skazany lub sprawca w okresie próby, czy też w okresie odroczenia lub przerwy
w wykonaniu kary pozbawienia wolności, nie zachowywał się tak jak to od niego oczekiwano, przekreślając pozytywne prognozy jakie wysnuto w stosunku
do jego osoby, względnie, że nie korzystał z odroczenia lub przerwy w celu
w jakim zostało mu udzielone. Z tą okolicznością jak można domniemywać,
należy m.in. wiązać ustanowiony przez ustawodawcę wymóg zachowania pisemnej formy upomnienia. Takie rozumienie „pisemnego upomnienia” wskazanego w art. 173 § 4 k.k.w. wydaje się być zbieżne z ratio, które przyświecało
ustawodawcy przy wprowadzaniu przedmiotowej instytucji. W uzasadnieniu do
nowelizacji wrześniowej z 2011 r., wskazano bowiem, że pisemne upomnienie
ma stanowić dla sądowego kuratora zawodowego ważne narzędzie dyscyplinujące skazanego do przestrzegania obowiązującego prawa oraz poddania się
w okresie próby, nałożonym na niego obowiązkom. Dodatkowo ma stwarzać
skazanym lub sprawcą szansę na poprawę zachowania bez konieczności podejmowania przez sąd odpowiednich decyzji i czynności17.
Biorąc pod uwagę wszystko to co powiedziano wyżej, nietrafnym wydaje
się być stanowisko, że udzielenie upomnienia w trybie art. 173 § 4 k.k.w. ma
zasadniczy wpływ na status skazanego w dalszym toku postępowania wykonawczego18. Przede wszystkim zwróćmy też uwagę, na to, że odstępując od
Uzasadnienie do ustawy z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 240, poz. 1431).
18
K. Postulski, Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, Warszawa 2012, s. 709.
17
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złożenia odpowiedniego wniosku oraz udzielając pisemnego upomnienia,
w istocie rzeczy sądowy kurator zawodowy podejmuje czynności na korzyść
(„w interesie”) skazanego. Odstępuje bowiem wyjątkowo od obowiązku o jakim mowa w art. 173 § 2 pkt 4 oraz 6-8 k.k.w. Jakkolwiek nie jest to jeszcze
argument przesądzający. Konieczne jest natomiast dostrzeżenie, że udzielenie
„pisemnego upomnienia” nie jest równoznaczne z tym, że na kolejnym etapie
postępowania wykonawczego sąd będzie miał zawsze obowiązek obligatoryjnego podjęcia warunkowo umorzonego postępowania, zarządzenia wykonania
kary, odwołania odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności, odwołania
przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności, czy odwołania warunkowego
zwolnienia z reszty kary pozbawienia wolności. Wprawdzie art. 173 § 5 k.k.w.
stanowi, że jeżeli po udzieleniu skazanemu lub sprawcy pisemnego upomnienia
zaistnieją okoliczności wskazane w przepisach art. 68 § 2 k.k., art. 75 § 2 k.k.,
art. 156 § 1 i 2 k.k.w., art. 160 § 1 pkt 2-4 k.k.w., sądowy kurator zawodowy składa do sądu odpowiedni wniosek, o jakim mowa w art. 173 § 2 pkt 4 i 6-8 k.k.w.
Jednakże nie można tracić z pola widzenia tego, iż art. 68 § 2a k.k. stanowi, że
sąd podejmuje postępowanie karne, jeżeli po udzieleniu pisemnego upomnienia
zaistnieją okoliczności o jakich mowa w art. 68 § 2 k.k., chyba że przemawiają
przeciwko temu szczególne względy. Podobnie przepis art. 75 § 2a k.k. (sąd
zarządza wykonanie kary jeżeli po udzieleniu pisemnego upomnienia zaistnieją
okoliczności o jakich mowa w art. 75 § 2 k.k., chyba że przemawiają przeciwko
temu szczególne względy), art. 156 § 3 (właściwy sąd odwołuje odroczenie lub
przerwę w wykonaniu kary pozbawienia wolności, jeżeli okoliczności, o których mowa w art. 156 § 1 i 2 k.k.w. zaistnieją po udzieleniu skazanemu pisemnego upomnienia przez sądowego kuratora zawodowego, chyba że przemawiają
przeciwko temu szczególne względy), art. 160 § 4 (sąd odwołuje warunkowe
zwolnienie skazanego jeżeli okoliczności, o których mowa w art. 160 § 1 pkt 2-4
k.k.w. zaistnieją po udzieleniu skazanemu pisemnego upomnienia przez sądowego kuratora zawodowego, chyba że przemawiają przeciwko temu szczególne
względy). Brzmienie powyższych przepisów nie pozostawia tym samym jakichkolwiek wątpliwości, że we wszystkich wskazanych przypadkach podjęcie przez
sąd lub sąd penitencjarny odpowiedniej decyzji ma zatem charakter względnie
obligatoryjny.
Na koniec warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden argument. Otóż wskazywano już wyżej, że upomnienie może być rozpatrywane w kategorii szeroko
rozumianego polecenia19. Wypada zauważyć, że tego rodzaju czynności przewidziane są również w innych przepisach Kodeksu karnego wykonawczego. Taki
rodzaj czynności faktycznych przybierających postać polecenia wydawanego
wobec innych organów wykonujących orzeczenie oraz w stosunku do skazanego przewiduje odpowiednio art. 10 § 1 k.k.w. art. 44 § 1 k.k.w., art. 56 § 1 k.k.w.,
art. 57 § 1 k.k.w., art. 59 § 1 k.k.w., art. 60 k.k.w., art. 79 § 1 i 2 k.k.w., art. 169
19

Zob. np. postanowienie SN z 11 stycznia 2006 r., I KZP 56/05, OSNKW 2006, nr 2, poz. 14.
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§ 3 k.k.w., także art. 173 § 4 k.k.w., 180-182 k.k.w., 187 k.k.w., art. 206 § 1 (zob.
też art. 83c ust. 3 ustawy z 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). Jak się wydaje czynnością materialno-techniczną
inną od wyżej wskazanych, będzie też pozostawienie wniosku bez rozpoznania,
o czym stanowi np. art. 161 § 4 k.k.w. Zgodnie z tym unormowaniem, dopóki
nie upłynie wymieniony w tym przepisie okres, nie podejmuje się żadnej decyzji, lecz czeka się z rozpoznaniem wniosku do upływy tego terminu. Zwrot
normatywny „nie rozpoznaje się” ma charakter imperatywny i nakazuje sądowi
bezczynność, czyli zaniechanie rozpoznania wniosku pochodzącego od skazanego lub jego obrońcy przed upływem sześciomiesięcznego okresu. Pamiętając
wszak o analizowanej perspektywie (polecenie kierowane do skazanego) zwrócić należy uwagę np. na art. 44 § 1 k.k.w., zgodnie z którym skazanego na karę
grzywny sąd wzywa do jej uiszczenia w terminie 30 dni. Dalej na art. 57 § 1
k.k.w., który stanowi, że sądowy kurator zawodowy wzywa skazanego oraz poucza go o prawach i obowiązkach oraz konsekwencjach wynikających z uchylania się od odbywania kary. Pouczenie takie musi być również udokumentowane
oraz potwierdzone podpisem skazanego. Czynnością techniczną, obok pouczania, jest też np. żądanie wyjaśnień od skazanego, stosownie do art. 60 k.k.w.,
sąd, a także sądowy kurator zawodowy, mogą w każdym czasie żądać od skazanego wyjaśnień dotyczących przebiegu odbywania kary ograniczenia wolności
i w tym celu wzywać skazanego do osobistego stawiennictwa. Inną zbliżoną
rodzajowo czynnością jest również wezwanie kierowane przez sąd do skazanego na karę pozbawienia wolności do stawienia się w zakładzie karnym w wyznaczonym terminie (art. 79 § 1 k.k.w.). Taką czynnością materialno-techniczną
jest też uregulowany w art. 169 § 3 k.k.w. obowiązek skazanego stawienia się na
wezwanie sądu lub kuratora sądowego i udzielenia wyjaśnień co do przebiegu
dozoru i wykonywania nałożonych na niego obowiązków. W żadnym z powyższych przypadków, ani sąd, ani sądowy kurator zawodowy nie wydają decyzji
w rozumieniu art. 7 § 1 k.k.w., czy też art. 18 § 1 k.k.w.
Reasumując „pisemne upomnienie” nie jest decyzją20 w rozumieniu art. 7
§ 1 k.k.w., nie ma charakteru władczego, nie rozstrzyga (nie ingeruje) w przedmiocie praw skazanego lub sprawcy, stanowi wyłącznie skierowane do tychże
osób polecenie przestrzegania prawa i postępowania zgodnego z treścią obowiązków wynikających z orzeczenia sądu. Inaczej mówiąc pisemne upomnienie
nie dokonuje konkretyzacji uprawnień względnie obowiązków, tak jak to ma
miejsce w drodze decyzji, nie zawiera żadnego rozstrzygnięcia (władczego przejawu woli organu) jaki cechuje decyzję, a więc elementu, bez którego decyzja
nie może istnieć. Stanowi perswazyjne, ale niewładcze oddziaływanie sądowego
kuratora zawodowego na zachowanie strony. Nie będąc zatem decyzją w ro20
Odstępuję zatem od wcześniejszego poglądu, zob. K. Dąbkiewicz, Zaskarżalność postanowień, op. cit.,
s. 107.
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zumieniu art. 7 § 1 k.k.w., nie podlega w konsekwencji zaskarżeniu w trybie
przewidzianym w tej regulacji. Taki kształt wskazanej instytucji czyni też logicznym obowiązek niezwłocznego przekazania sądowi, przez kuratora odpisu
upomnienia (art. 173 § 4 in fine k.k.w.). Wraz z przekazaniem do sądu lub sądu
penitencjarnego odpisu pisemnego upomnienia wydanego przez sądowego kuratora zawodowego dochodzi niejako automatycznie i z urzędu do wszczęcia
postępowania kontrolnego. Jak wskazano w uzasadnieniu 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 zawodowego np. o zarządzeniu
wykonania kary pozbawienia wolności warunkowo zawieszonej21. Obowiązek
niezwłocznego przekazania odpisu pisemnego upomnienia do właściwego
sądu i uruchomienie kontroli, oznacza zarazem, iż upomnienie nie ma charakteru definitywnego, stanowisko w nim zawarte może być podzielone 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 upomnienie dotyczy. W tym kontekście warto
zauważyć, że orzecznictwie, jak i w nauce podkreśla się, że skarga zarzucająca
niezgodność z prawem indywidualnego aktu prawnego organu postępowania
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 sądowego na zasadach określonych w art. 7 k.k.w.22. Jak się wydaje, jest to jeszcze jeden argument
przeciwko przyznaniu pisemnemu upomnieniu prawnego waloru decyzji.

SOME REMARKS CONCERNING ARTICLE 173 (3)
AND (4) OF THE EXECUTIVE PENAL CODE
Abstract
The present article is an attempt to analyze in a possibly broad manner a new institution
introduced by the Executive Penal Code’s amendment of September 2011, which is regulated
by the article 173 (3) and (4) of the EPC. There is a set of various issues related to this topic, but because of their great number only some are presented in the article. The fundamental
analysis revolves around establishing the legal character of a written reprimand received by the
convict from the probation officer.
Uzasadnienie do ustawy z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 240, poz. 1431).
22
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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PRZESŁANKI, CHARAKTER I TRYB UZYSKANIA
OPINII PODMIOTÓW KONSULTACYJNYCH
– SUPLEMENT W NAWIĄZANIU
DO ART. 95A K.K. I 201 K.K.W.
Pisałem już na łamach „Probacji”1 o problematyce oddziaływania na sprawców czynów zabronionych niezdolnych do ponoszenia odpowiedzialności
karnej poprzez środki zabezpieczające, w tym zwłaszcza stosowanie detencji,
w kontekście procesu opiniowania przez podmioty dysponujące wiedzą specjalną. Obok przesłanek i sposobu (także od strony ściśle technicznej) zasięgania
wiedzy specjalnej, została tam szeroko poruszona tematyka wykonywania środków zabezpieczających, nadzoru nad tymi czynnościami sądów i instrumentów
gwarancyjnych przyznanych ich podmiotowi (sprawcy czynu zabronionego).
Opracowanie to nie odnosiło się jednak wprost do istotnie zmieniających się
po 2009 r. regulacji art. 95a k.k.2, jak również rozbudowywanej w tym czasie
konstrukcji art. 201 k.k.w.3. Tymczasem wejście do postępowań wykonawczych
pierwszych spraw, w których regulacje te miały zastosowanie, ujawniło szereg
nowych zagadnień zasługujących na odrębne, szczegółowe omówienie. Zatem
podtrzymując także na tej płaszczyźnie uprzednio przywołaną argumentację
i ogólne wnioski, zwłaszcza dotykające postępowania przygotowawczego i jurysdykcyjnego, poniżej skupiłem się głównie na postępowaniu wykonawczym
związanym z prowadzeniem terapii zmierzającej do zapobieżenia ponownemu
popełnieniu przestępstwa o charakterze seksualnym przez osobę o zaburzonych preferencjach w tej sferze. Wykonywanie tego typu środków zabezpieczających przejawia bowiem tyleż podobieństw do innych środków ujętych
w Rozdziale X k.k., co równie znaczących odmienności. Punktem wyjścia dla
dalszych uwag niech jednak będą dwa zasadnicze spostrzeżenia: otóż osoba,
o której mowa w art. 95a k.k. jest osobą zdolną do ponoszenia odpowiedzialności za popełnione przestępstwa – a zatem wymyka się kategoriom opisaZob. autora: Przesłanki, charakter i tryb uzyskania opinii podmiotów konsultacyjnych w postępowaniach sądów
w kierunku stosowania środków zabezpieczających, nr 1/2011, s. 19-50.
2
Dz.U. z 2009 r., nr 206, poz. 1589.
3
Idem, a kolejno: Dz.U. z 2011 r., Nr 240, poz. 1431.
1
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nym w art. 31 § 1 k.k. – natomiast środki zabezpieczające4 dopuszczone w tym
pierwszym przepisie nie są stosowane zamiast kary, ale subsydiarnie do niej
(mają charakter postpenalny5). Zatem pierwszym impulsem do wdrażania omawianych środków jest wyrok sądu skazujący osobę za przestępstwo skierowane
przeciwko wolności seksualnej, popełnione w związku z zaburzeniami preferencji seksualnych, w którym to wyroku zawarto również orzeczenie o stosowaniu środka zabezpieczającego. Co oczywiste, sąd posiłkuje się, podejmując
takie rozstrzygnięcia, opiniami biegłych, przy czym warto przywołać tu jeden
z postulatów jaki prezentowałem w kontekście detencji: otóż ciągłość procesu diagnostycznego i utrzymywanie po stronie biegłych odpowiedzialności za
ferowane oceny wskazuje, iż celowym jest korzystanie przez sądy (o ile jest to
możliwe) w toku całego postępowania (z uwzględnieniem etapu wykonawczego) z jednego zespołu biegłych, zwłaszcza, jeżeli ich opinie nie były podważane
i dają rękojmię rzetelności.
Już w tym miejscu konieczne jest również dostrzeżenie kilku niuansów zawartych w treści § 1 i 1a art. 95a k.k. Otóż orzekanie środków zabezpieczających polegających na skierowaniu na leczenie ambulatoryjne lub umieszczeniu
sprawcy w zakładzie zamkniętym jest dopuszczalne wyłącznie w przypadku
przestępstw (chodzi tu o przestępstwa opisane w Rozdziale XXV k.k.), których społeczna szkodliwość jest na tyle znacząca6, że uzasadnia nie tylko wymierzenie kary pozbawienia wolności, ale dodatkowo określenie jej jako kary
bezwzględnej. Wątpliwości sugerujące konieczność skorzystania z omawianych
środków – do internacji sprawcy włącznie – mogą wynikać z szeregu faktów
(kwalifikowanych zgodnie z zaproponowaną nomenklaturą jako przesłanki
względne, ocenne – np. sposób popełnienia czynu, skłonność do przemocy
seksualnej w przeszłości, itp.). Opinia biegłych jest tu tylko jednym z dowodów,
czynników końcowej oceny wyrażonej w decyzji sądu o skorzystaniu (lub nie)
z dostępnych środków oddziaływania terapeutycznego. Rola biegłych powoływanych jeszcze przed skazaniem znajduje zatem najpełniejsze odzwierciedlenie
w prognozie, czy oskarżony „popełni taki czyn ponownie”7. Wysłuchanie biegłych, którzy dotykają w swej diagnozie przynajmniej po części wszystkich ww.
elementów jest tu obligatoryjne (art. 93 k.k.). Niemniej co do zasady środek ten
O tym, że środki te nadal zasługują na nazwę „zabezpieczające” świadczy nie tylko tytuł rozdziału
kodeksu, w którym się znalazły dotyczące ich regulacje prawa materialnego, ale także ich cele
i charakter (z możliwością izolacji terapeutycznej włącznie).
5
Zob.: A. Marek, Komentarz do art.95(a) Kodeksu karnego, [w:] A. Marek, Kodeks karny. Komentarz, LEX,
2010.
6
Powszechnie przyjmuje się, że nie tylko zbrodnie odpowiadając ww. opisowi. Mogą do tej grupy
należeć również szczególnie społecznie potępiane występki, np. zgwałcenie (por.: wyrok SA
w Krakowie z dnia 27 września 2001 r., sygn. II Aka 212/01, KZS 2001, nr 10).
7
Sformułowanie ustawowe nie wskazuje na konieczność istnienia ryzyka popełnienia identycznego co
poprzednio czynu, natomiast w pełni uzasadnione jest odczytanie go w kierunku czynu podobnego
w rozumieniu art. 115 § 3 k.k., a z pewnością cechującego się porównywalną społeczną szkodliwością
i atakiem na sferę seksualności – która jest w omawianej materii naczelną przesłanką ocenną.
4
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wymierza się fakultatywnie – sąd może, ale nie musi z niego skorzystać. I tu
pojawia się na powrót (szeroko omówiony w odniesieniu do detencji psychiatrycznej) dylemat dotyczący zakresu związania sądu opiniami biegłych. W tym
jednak zakresie konkluzje mogą być – wobec określenia perspektyw powrotności sprawcy na drogę przestępstwa i w kontekście obrazu klinicznego jego
zaburzeń oraz prognozowanych w tej materii zmian – tylko zbieżne z przywołanymi w poprzednim opracowaniu. Sprowadzają się one pokrótce do stwierdzenia, że jakkolwiek brzmienie przepisu art. 93 k.k. („sąd może”) wskazuje na
pozostawienie sądowi w zakresie decyzji o sięgnięciu do detencji pewnego luzu,
to jednak kategoryczny zwrot „tylko wtedy, gdy jest to niezbędne” wskazuje
na konieczność uzyskania w kontekście treści przyszłego orzeczenia znacznego prawdopodobieństwa, zbliżonego do pewności, istnienia realnego zagrożenia. Przesłanką je potwierdzającą jest natomiast zasadniczo wydana uprzednio
opinia biegłych, a nadto potwierdzająca istnienie enumeratywnie wyliczonych
w art. 93 k.k. zaburzeń. Sąd powinien zatem taką diagnozę – gdy jest ona zupełna i kategoryczna – przyjąć jako własną, a dopiero uzyskanie całkowicie niejednoznacznej opinii lub dwóch opinii ze sobą sprzecznych8, przeciwstawnych,
uzasadnia ich podważenie i odwołanie się do innych niż uprzednio powołani
biegli i dążenia do usunięcia tych wątpliwości. Wyjątek znacząco zaostrzający
punitywność wyroku wskazuje natomiast wspomniany art. 95a § 1a, który nakazuje obligatoryjne stosowanie ww. środków wobec sprawcy zgwałcenia m.in.
osoby małoletniej. Tu – jakkolwiek nadal konieczna – opinia biegłych nie ma
znaczenia zasadniczego. Prawodawca wprowadził bowiem ustawową pozytywną przesłankę obiektywną stosowania środków zabezpieczających.
Sięgając w kontekście obu ww. wariantów orzeczenia (fakultatywnego lub
obligatoryjnego) do problematyki wykonawczej, zauważyć jednak należy, iż
mimo orzeczenia kary pozbawienia wolności jako bezwzględnej, nie każda
z tych kar podlegała będzie faktycznemu wykonaniu. Można tu wskazać chociażby przypadek wymierzenia takiej kary w niskim wymiarze (pułap zagrożenia
ustawowego w segmencie czynów przeciwko wolności seksualnej zaczyna się
już od jednego miesiąca), przy jej całkowitym „pokryciu” zaliczeniem stosowanych uprzednio środków zapobiegawczych (ustawa nie podaje w art. 95a dolnego limitu kary otwierającego sądowi dostęp do środków zabezpieczających
– chodzić będzie zatem o każdą karę bezwzględnego pozbawienia wolności,
choćby orzeczoną w minimalnym wymiarze). Wówczas skazany nie będzie formalnie kierowany do wykonania kary penitencjarnej i w dacie prawomocności
wyroku (a w praktyce nawet po wydaniu wyroku nieprawomocnego) może się
znaleźć na wolności. Warto podkreślić, że w tym ostatnim przypadku, gdy nieprawomocnie orzeczono karę, zaliczenie i uzupełniająco środek zabezpieczający, środek ten nie będzie mógł podlegać egzekucji do czasu uprawomocnienia
się orzeczenia. Także w sytuacji orzeczenia kar izolacyjnych i bezwzględnych
8

Por.: postanowienie SN z dnia 18 czerwca 1998 r., sygn. III KKN 88/97, LEX nr 503262.
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w wymiarze nie przekraczającym 6 miesięcy, nigdy nie będzie w praktyce możliwie uczynienie zadość literalnie odczytanej dyspozycji art. 95 § 2 k.k. Byłoby
zatem słuszne de lege ferenda, by prawodawca ustalił, czy w opisanych powyżej
sytuacjach czynności prowadzących do wdrożenia orzeczonego środka zabezpieczającego nie należałoby podjąć niezwłocznie po prawomocności wyroku
(jak to ogólnie wynika z art. 9 § 1 k.k.w.). Niepożądane są w przypadku sprawców przestępstw seksualnych, zwłaszcza pedofilskich takie sytuacje, gdy wymykają się oni – choćby czasowo i przejściowo – kontroli organów procesowych,
mających za zadanie zapewnić społeczne poczucie bezpieczeństwa (a tak stanie
się, gdy określone czynności przygotowujące skierowanie na terapię podejmie
sąd wykonawczy dopiero po przesłaniu mu odpisu prawomocnego wyroku).
Z drugiej jednak strony także osobnik będący sprawcą przestępstwa seksualnego pozostaje podmiotem postępowania karnego oraz wszelkich praw, jakie
nie zostały mu wprost ograniczone. Nie jest zatem dopuszczalne stosowanie tu
– na zasadzie prewencyjnej – np. aresztu tymczasowego, zwłaszcza wykraczającego już poza ramy orzeczonej kary, tylko i wyłącznie dla zapewnienia organom
wykonawczym lepszego dostępu do osoby skazanego celem wypełnienia dyspozycji np. art. 95a § 2 k.k. Aby zatem system ten był „szczelny”, w niektórych
sytuacjach to nawet nie sąd wykonujący orzeczenie, ale jeszcze sąd wyrokujący
w pierwszej instancji powinien poczynić przygotowania do stosowania orzeczonego środka zapobiegawczego. Zatem wydaje się pożądanym, aby obowiązkami aktualnie wyrażonymi w art. 95a § 2 k.k. obciążyć jednak, co do zasady
sąd wyrokujący – innymi słowy dodać je do § 1. Sąd skazujący sprawcę byłby
wówczas zobligowany do wskazania nie tylko czy i jaki środek zabezpieczający
należy stosować, ale także sposób jego wykonania (jeżeli wyrok uprawomocni się bez zmian w zakresie środka zabezpieczającego). Sąd ten, dysponując
w sprawie opiniami biegłych zgodnymi z art. 93 k.k., a także odpowiednio już
wcześniej kierunkując te opinie i ustalając zakres opiniowania, mógłby posiąść
wiedzę wystarczającą dla uczynienia tego już na tym etapie. Ewentualna zmiana
wyroku w toku instancji powodowałaby co najwyżej stosowne uzupełnienie
uprzednio przedsięwziętych czynności. Natomiast § 2 art. 95a k.k.w., jako dyspozycja dla sądu wykonawczego powinien znajdować zastosowanie wyłącznie
wówczas, gdy w chwili wyrokowania i po nim skazany przebywał w izolacji,
a do chwili opuszczenia przez niego zakładu penitencjarnego minął na tyle długi okres czasu (choćby owe 6 miesięcy – co jest zbieżne z terminami sporządzania okresowych ocen stanu zdrowia wszelkich osób skierowanych do zakładów
zamkniętych – art. 203 § 1 k.k.w.).
Jak zatem widać, nieuzasadnione in genere przyjęcie, iż omawiane środki zabezpieczające znajdą zastosowanie tylko wobec sprawców skazanych na kary
bezwzględne i podlegające faktycznemu wykonywaniu powoduje, że w założeniu przepisu art. 95a § 2 k.k. każda osoba, wobec której orzeczono środek z art.
95a § 1 k.k. pozostaje na etapie ustaleń co do przebiegu dalszej terapii w izolacji,
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a zatem jest w pełni dyspozycyjna względem organów postępowania. Tym samym poddanie jej obserwacji, dalszym badaniom, nawet przewiezienie do specjalistycznej placówki, gdzie będzie oddana do dyspozycji biegłych, nie wymaga
szczególnych czynności procesowych (poza organizacyjnymi i technicznymi –
np. przygotowanie transportu), a nawet kooperatywnego nastawienia samego
zainteresowanego. Na takie właśnie założenie funkcjonowania omawianego
systemu wskazuje także brzmienie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia
2 grudnia 2004 r.9 (warto podkreślić, że funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości bez wsparcia jednostek ochrony zdrowia nie może mieć w omawianym
zakresie miejsca, choćby przez wzgląd na dostęp do podmiotów dysponujących
specjalnym zasobem wiedzy – nie tylko medycznej, ale również organizacyjnej,
o czym będzie jeszcze mowa). W ww. rozporządzeniu, zmienianym m.in. równolegle do zmian w art. 95a k.k., w jego § 1 pkt 4 wskazano, iż pozbawionych
wolności, w stosunku do których istnienie potrzeba wydania opinii o stanie
zdrowia psychicznego w zakresie zaburzeń preferencji seksualnych opiniuje się
w ośrodkach wskazanych w załączniku nr 4 do ww. rozporządzenia. Tam z kolei wymieniono jako jedyną jednostkę władną takie opinie wydać Regionalny
Ośrodek Psychiatrii Sądowej w Gostyninie. Warto w tym miejscu zaznaczyć,
że – jak to literalnie wskazuje rozporządzenie – stosowane ono być może tylko wobec osób pozbawionych wolności, ma zatem znaczenie posiłkowe jedynie na etapie wykonawczym postępowania karnego. Ponadto żadne przepisy
karnomaterialne czy proceduralne nie wskazują wprost, aby sądy (wyrokujące czy wykonujące wyrok) miały do ww. rozporządzenia sięgać już na etapie
wypełniania dyspozycji art. 95a § 2 k.k., a nie np. dopiero stosując art. 201
§ 2a k.k.w. Zatem odczytując systemowo aktualne regulacje przepisów prawa
karnego i dając prymat ustawie, przed treścią rozporządzenia będącego jedynie emanacją międzyresortowych ustaleń, należy dojść do wniosku, że dla ww.
sądów nakazaną i najbardziej oczywistą drogą do uzyskania opinii o skazanym
w kontekście planowanej terapii jest obecnie skorzystanie z ogólnych zasad opiniowania – w oparciu o art. 193 i n. k.p.k. (jak to już sygnalizowano, najlepiej
w oparciu o zespół biegłych uprzednio w sprawę zaangażowany). Ujawnia się
zatem w zestawieniu powołanych przepisów i rozporządzenia ewidentny – i nie
ostatni przywołany w niniejszym opracowaniu – przykład na to, jak dwa co do
zasady komplementarne piony (sądowy i diagnostyczno-terapeutyczny) funkcjonują w zgoła odmiennej i całkowicie niespójnej rzeczywistości normatywnej,
której przełożenie na praktykę działających w obu pionach instytucji wywołuje daleko idące komplikacje. Tytułem kolejnego przykładu można tu powołać
problem ewentualnego transportowania skazanych do ROPS w Gostyninie na
Rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego
przeznaczonych do wykonywania obserwacji oraz sposobu finansowania obserwacji, a także
warunków zabezpieczenia zakładów dla osób pozbawionych wolności (Dz.U. Nr 269, poz. 2679,
zmienione Rozporządzeniem z dnia 1 czerwca 2010 r., Dz.U. Nr 110, poz. 735).
9
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obserwację (oraz związane z tym koszty finansowe i organizacyjne). Minister
Zdrowia wyznaczając ten, jak rzeczono co do zasady jedyny ośrodek diagnostyczny w Polsce, nie uczynił tego bynajmniej konsekwentnie, gdyż w § 2a przywołanego rozporządzenia stwierdza się: w przypadku braku wolnych miejsc
w zakładzie, o którym mowa w § 1 pkt 4, obserwacja może być wykonywana
w zakładzie psychiatrycznym, o którym mowa w § 1 pkt 2 (odesłanie do załącznika 2, gdzie wymieniono kolejnych 7 zakładów leczniczych). Oczywistym
jest w tym miejscu pytanie, dlaczego czytelne odesłanie do rozporządzenia nie
znalazło się wprost w art. 95a k.k. (jak to ma miejsce w art. 203 § 5 k.p.k.),
co pozwoliłoby część przytoczonych wątpliwości wyeliminować oraz dlaczego taka sieć, złożona chociażby z ww. 8 jednostek, nie została powołana jako
podstawowy poziom „obsługi” omawianych przypadków – skazanych za przestępstwa seksualne – co pozwoliłoby rozwijać stałe kanały współpracy sądów
i jednostek penitencjarnych z najbliższym im ośrodkiem diagnostycznym.
Jak rzeczono, podejmowanie opisanych w art. 95a § 2 k.k. czynności diagnostycznych z udziałem skazanego pozbawionego wolności, nawet wobec konieczności przewiezienia go do ROPS w Gostyninie na obserwację, nie wywołuje w jego sytuacji żadnych negatywnych następstw – zwłaszcza na płaszczyźnie dalszego ograniczania jego wolności, której wszak i tak jest przez cały ten
czas pozbawiony. Zgoła odmiennie ma się jednak rzecz w przypadku osoby
skazanej, ale pozostającej na wolności i nie kierowanej do zakładu penitencjarnego. Tu dla sięgania w procesie diagnostyki wolnościowej do Rozporządzenia
z 2 grudnia 2004 r. tym bardziej nie ma wskazań, zwłaszcza gdyby czynności
te podjąć jeszcze przed uprawomocnieniem się wyroku – formalnie w fazie jurysdykcyjnej procesu. Gdy moment ostatecznego skierowania na terapię na tyle
czasowo odbiega od uprzednio wydawanych w procesie opinii, że sąd musi
wystąpić o kolejną ocenę stanu skazanego, może się odwołać wyłącznie do
biegłych powołanych na zasadach ogólnych – jakkolwiek jednostką opiniującą
może tu być także ROPS w Gostyninie. Niemniej należy pamiętać, że konieczny i niejednokrotnie długi proces badań i obserwacji (także w sytuacji stosowania środków zabezpieczających wobec sprawców przestępstw seksualnych),
może być dużą i dodatkową dla skazanego uciążliwością, zwłaszcza czyniące
zadość ww. rozporządzeniu dalekie, szczególnie wielokrotne dojeżdżanie, np.
do ROPS w Gostyninie. Podobnie ocenić należy także sytuację, gdy nie odbywającego kary izolacyjnej skazanego należałoby na czas diagnostyki wolności
okresowo pozbawić – obserwacja zamknięta. Dopuszcza to w fazie jurysdykcyjnej art. 203 § 1 k.p.k. Tu – wobec uprzednich uwag – szczególnie istotne
jest (tak przy diagnostyce wolnościowej, ambulatoryjnej, jak i izolacyjnej), gdzie
skazany będzie obserwacji poddawany. Z pewnością należy pamiętać – tak jak
przy detencji psychiatrycznej czy wszelkich innych formach pozbawienia wolności – że samo skierowanie na określone badania, pobyt w zakładzie, rozłąka
z rodziną, mogą wpływać na skazanych deprymująco i skazywać ich na ostra-
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cyzm środowiska, w którym zwykle funkcjonują (niezależnie od okoliczności
związanych z uprzednio popełnionym przestępstwem). Zatem jako najbardziej
naturalne jawi się korzystanie przez sąd dla wykonania dyspozycji art. 95a § 2
k.k. z lokalnych biegłych i zakładów umożliwiających obserwację zamkniętą,
szczególnie, że większość z nich dysponuje własnymi specjalistami z zakresu
psychiatrii, psychologii i seksuologii, względnie istnieje możliwość skierowania
tam dodatkowego biegłego z zewnątrz. Postulując – w niektórych przypadkach
– większe zaangażowanie sądu wyrokującego w proces przygotowania do wykonania środków zabezpieczających (zanim jeszcze stały się one prawomocne)
we współpracy z zespołem biegłych powołanych w postępowaniu jurysdykcyjnym (lub nawet przygotowawczym), nie sposób oczekiwać od nich, że dążąc do
maksymalnego przyspieszenia i uproszczenia tej procedury będą naraz decydować się na transport oskarżonego, nawet gdy jest on tymczasowo aresztowany,
do ROPS w Gostyninie. Dużo bardziej racjonalnym w kontekście całokształtu
przywołanych uwag jawi się tu rozwiązanie nawiązujące do wdrażania detencji
psychiatrycznej.
Dokładnie tak samo należy potraktować realizowanie wobec nieizolowanych penitencjarnie skazanych art. 95a § 2 k.k. już po prawomocności wyroku
(po prawomocnym zakończeniu fazy jurysdykcyjnej, postępowanie funkcjonuje
już na płaszczyźnie wykonawczej). Także tu może być stosowany (w wąskim
zakresie) odpowiednio, na mocy art. 1 § 2 k.k.w., art. 203 k.p.k. Brak także
powodów, by procedurę istotnie różnicować wobec stosowanej poprzednio.
Trudno tu zatem znaleźć miejsce dla zastosowania Rozporządzenia z 2 grudnia
2004 r. Obecnie, wobec nieprzejrzystości regulacji szczegółowych i nie znajdując wprost nakazu w dostępnych dla nich ustawach karnych, sądy starają się
prowadzić diagnostykę w podobnych sytuacjach na własnym terenie (w zgodzie
z wyznacznikami właściwości sądu wykonawczego powiązanymi na mocy art.
3 § 1 k.k.w. także z miejscem stałego pobytu skazanego). Zatem sąd wyrokujący lub wykonujący orzeczenie o zastosowaniu wobec skazanego na karę bezwzględnego pozbawienia wolności środka terapeutycznego powinien wykonać
dyspozycję art. 95a § 2 k.k. – niezależnie od faktycznej izolacji penitencjarnej
skazanego – zgodnie z ogólnymi założeniami procesowymi (art. 193 i n. k.p.k.),
w tym w oparciu o opinie stosownych biegłych (o specjalizacji psychiatrycznej, seksuologicznej oraz psychologa). Stosuje wszelkie ograniczenia wolności
skazanego tylko o tyle, o ile jest to ewidentnie konieczne i poparte wnioskami
samych biegłych. Formalna strona procesu opiniowania opierać się powinna
na postanowieniu sądu, przy czym w miarę możliwości kolejna opinia powinna
mieć charakter opinii uzupełniającej do poprzednio już wydawanych (a jedynie
w zakresie jeszcze nie przeprowadzonym, opinii całościowej). Po dokonaniu
pozytywnych ustaleń w przedmiocie istnienia potrzeby i sposobu wykonywania orzeczonego uprzednio w wyroku środka, sąd na zasadzie własnej – acz
związanej wskazaniami biegłych – decyzji, władny jest orzec czy i w jaki sposób
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należy skazanego poddać terapii (terapia ambulatoryjna/zamknięta, psychologiczna/farmakologiczna, itd.). Wprowadzanie do tego mechanizmu jakichkolwiek zmian, zwłaszcza centralizacja opiniowania nie wydaje się uzasadniona
żadnymi istotnymi celami – tak postrzeganymi od strony organów procesowych, jak i zwłaszcza od strony poddanego im skazanego. Istnieją wobec tych
tendencji wręcz konkretne przeciwwskazania. Jedyną możliwością harmonizacji
tych regulacji w kontekście opiniowania co do potrzeby i sposobu wykonywania
orzeczonych środków zabezpieczających, byłoby utworzenie na tyle gęstej sieci
placówek zdolnych do ich wykonywania, aby sądy, niezależnie od ich lokalizacji,
powołując podmiot opiniujący mogły znaleźć jedną z nich stosunkowo blisko
siebie, co tym samym wykluczałoby postrzeganie poddania skazanego ocenie
jako niewspółmierną dla niego uciążliwość.
Dopiero na kolejnym etapie – art. 95a k.k. i 201 k.k.w. to dwie odrębne,
stosowane po sobie instytucje – konieczne jest podjęcie dalszych czynności
zgodne z dyspozycjami tego ostatniego przepisu. Warto odczytując ich przekaz
uwzględnić zwłaszcza podobieństwo formuł zastosowanych w § 2 i 2a. To czyni tym bardziej zasadnym poczynione na wstępie zastrzeżenie, że liczne uwagi
dotyczące stosowania detencji psychiatrycznej (a w zasadzie jej otoczenia proceduralnego) znajdą także tu zastosowanie. Oto bowiem sąd (i jest to już bezwzględnie wobec brzmienia zdania pierwszego § 2a sąd wykonujący orzeczenie
– zgodnie z przesłankami właściwości wskazanymi w k.k.w.) ma wskazać zakład (konkretną jednostkę), w której skazany będzie poddany uprzednio szczegółowo scharakteryzowanej terapii. Odesłanie do art. 200 § 3a i 3b k.k.w., a następnie powołanie w art. 201 § 5 i 6 k.k.w. umożliwia stwierdzenie, jakimi warunkami mają dysponować tak zakłady zamknięte, jak i ambulatoryjne, a nadto,
które z istniejących placówek są powołane jako zaplecze dla wykonywania omawianych środków10. Niemniej także na tym etapie, pomimo wielowątkowego
sięgania już poprzednio do wiedzy biegłych, sąd nie jest pozostawiony samemu
sobie. Art. 201 § 2a k.k.w. wyraźnie nakazuje zasięgnięcie opinii odpowiedniej
w sprawach seksuologii sądowej jednostki organizacyjnej utworzonej i nadzorowanej przez ministra właściwego ds. zdrowia. Jest to zatem zwrot identyczny
jak w § 2, gdzie ciałem konsultacyjnym jest Komisja Psychiatryczna ds. Środków
Zabezpieczających. Niemniej kompetencje jednostki wskazanej w § 2a są jeszcze węższe od kompetencji Komisji, gdyż Komisja poza zaleceniami co do zaW stosownych rozporządzeniach wskazano 3 zakłady zamknięte dysponujące łącznie 50 miejscami
oraz 5 zakładów ambulatoryjnych (dotyczy to całej Polski, przy czym w części placówki terapii
zamkniętej zapewniają także obsługę ambulatoryjną) – zob.: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia
15 listopada 2010 r. w sprawie wykazu zakładów zamkniętych przeznaczonych do wykonywania
środków zabezpieczających orzeczonych wobec skazanych za przestępstwa skierowane przeciwko
wolności seksualnej, a także ich pojemności i warunków zabezpieczenia, Dz.U. z 2010 r. Nr 230, poz.
1520 oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie wykazu zakładów
ambulatoryjnych przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających orzeczonych wobec
skazanych za przestępstwa skierowane przeciwko wolności seksualnej Dz.U. z 2010 r. Nr 230, poz.
1519.
10
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kładu (jednostki) mogącego danego internowanego przyjąć, określa również
jego rodzaj (rodzaj zabezpieczenia) z katalogu art. 200 § 2 k.k.w. Tymczasem
jednostka opiniująca ws. seksuologii ma opierając się na pojemności zakładów
wymienionych w przywołanych uprzednio rozporządzeniach i ich aktualnym
obłożeniu, wskazać gdzie jest wolne miejsce umożliwiające niezwłoczne wdrożenie danego typu terapii. O ile Komisję powołuje na mocy dyspozycji art.
201 § 1 k.k.w. minister właściwy ds. zdrowia, a jej zdania ma skonsultować
z Ministrem Sprawiedliwości – zatem dostosować do potrzeb postępowania
wykonawczego w zakresie środków zabezpieczających – o tyle kompetencje
konsultacyjne z § 2a powierzono jednej z jednostek już istniejących, której nie
wskazano co do tożsamości, odsyłając w tym przedmiocie (choć nie literalnie)
do regulacji wewnętrznych Ministerstwa Zdrowia. Oczywistym jest bowiem,
że chcąc wystosować zapytanie o opinię z art. 201 § 2a k.k.w., sąd wykonujący orzeczenie o skierowaniu na terapię musi odwołać się – jak tego chce
k.k.w. – do wykazu jednostek organizacyjnych utworzonych i nadzorowanych
przez ministra właściwego ds. zdrowia. Jeżeli zaś sięgnąć na stronę internetową
Ministerstwa Zdrowia, okaże się, że lista taka funkcjonuje w postaci obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2011 r.11. Co ciekawe, pośród wymienionych tam jednostek nie figurują jednostki specjalistyczne o profilu seksuologicznym. Wymieniono tam jedynie 3 centra psychiatrii (Gostynin-Zalesie,
Stargard Gdański i Branice). Wynika zatem literalnie z przywołanych aktów,
że w przeciwieństwie do centralnie funkcjonującej Komisji, odpowiednich ws.
seksuologii jednostek konsultacyjnych może być wiele – o czym decyduje sam
Minister Zdrowia. Kryterium tej klasyfikacji nie jest jednak konstytutywny akt
ustawowy nakazujący powołanie określonej instytucji, a jedynie faktyczne jej
funkcjonowanie oraz podległość organizacyjna przekładająca się na nadzór ministra. Nie sposób jednak na podstawie obwieszczenia kategorycznie stwierdzić czy w ogóle, a jeżeli tak, to które z owych 3 jednostek posiadają odpowiednie zaplecze dla wykonywania diagnostyki seksuologicznej. Należy wręcz
domniemywać, że wszystkie wskazanie w obwieszczeniu są tu równorzędne.
I takiego wniosku nie podważa jednoznacznie również powoływane uprzednio
Rozporządzenie z dnia 2 grudnia 2004 r. (ze zmianami). Po pierwsze bowiem
nie rozstrzyga ono wprost kwestii poruszonych w art. 201 § 2a k.k.w. – dotyczy
obserwacji osób opiniowanych, a nie jednoznacznie opracowania o nich opinii
(tak czyni np. § 7 rozporządzenia regulującego funkcjonowanie Komisji)12. Co
więcej rozporządzenie nie stwierdza literalnie, że wymienione tam jednostki
spełniają kryteria organizacyjne opisane w art. 201 § 2 a k.k.w. Kolejno w § 1 pkt
4 mowa jest o osobach pozbawionych wolności, w stosunku do których istnieje
Źródło: www.mz.gov.pl.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu zakładów
psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania środków
zabezpieczających oraz składu, trybu powoływania i zadań komisji psychiatrycznej do spraw środków
zabezpieczających (Dz.U. z 2004 r. Nr 179, poz. 1854, z późn. zm.).
11
12
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potrzeba wydania opinii o stanie zdrowia psychicznego w zakresie zaburzeń
preferencji seksualnych – te „obserwuje” się wyłącznie w ROPS w Gostyninie.
Jednak osoby, o których mowa w § 1 pkt 3 Rozporządzenia – czyli pozbawione wolności, które według oceny sądu wykazują znaczny stopień demoralizacji
lub zagrożenia ponowieniem czynu o znacznej społecznej szkodliwości albo co
do których zachodzi uzasadniona obawa ucieczki i ukrywania się lub też podejrzanych o popełnienie przestępstwa w zorganizowanej grupie lub związku
mającym na celu przestępstwo – poddawane są obserwacji jedynie w zakładach
wskazanych w załączniku nr 3 (6 jednostek opieki zdrowotnej przy aresztach
śledczych i zakładach karnych). Z kolei osoby niepozbawione wolności mogą
być kierowane na mocy § 1 pkt 1 do jednostek z załącznika nr 1 (107 jednostek
na terenie całego kraju). I tu – jakkolwiek już ten podział nie jest czytelny – pojawiają się kolejne dylematy. Otóż z pośród ww. kategorii zakładów tylko ROPS
w Gostyninie spełnia łącznie dwie przesłanki: znajduje się w obwieszczeniu
Ministra Zdrowia i został wskazany jako funkcjonalnie właściwy dla obserwacji
o charakterze seksuologicznym (w Gostyninie funkcjonuje bowiem Krajowy
Ośrodek Seksuologii Sądowej). Ponieważ jednak nie mogą tam być diagnozowane określone kategorie przestępców – np. skazani za działanie z zorganizowanej grupie, choćby zbliżali się do granicy 6 miesięcy przed opuszczeniem
zakładu karnego, a także osoby niepozbawione wolności – a inne wymienione
w rozporządzeniu zakłady nie podlegają organizacyjnie Ministrowi Zdrowia,
należy zadać pytanie kto ma się w ich przypadku wypowiedzieć dla uczynienia
zadość art. 201 § 2a k.k.w.? Jedynym sensownym rozwiązaniem tego problemu,
uwzględniającym wszelkie potrzeby tak organów wymiaru sprawiedliwości, skazanych, jak i gwarancje należytego wykonywania środków zabezpieczających
w zgodzie z zasadami organizacyjnymi dotyczącymi jednostek leczniczych,
jest uznanie za centralny ośrodek opiniujący Krajowego Ośrodka Seksuologii
Sądowej w Gostyninie, przy zastrzeżeniu, że jego rola i charakter w postępowaniu wykonawczym odpowiadać ma Komisji konsultowanej w przypadkach
detencji psychiatrycznej.
Tymczasem jednostki podległe Ministrowi Zdrowia podchodzą do tego
problemu zgoła odmiennie. Dyrektor ROPS w Gostyninie wyraźnie rozróżnia funkcjonowanie przy tym zakładzie – ale jako całkowicie zewnętrznego,
niezależnego ciała – Komisji, utworzonej specjalnie dla wsparcia procesu
orzeczniczego i wykonawczego w karnych postępowaniach wykonawczych, od
wykonywania wszelkich zleceń przez stanowiący element struktury organizacyjnej ROPS Krajowy Ośrodek Seksuologii Sądowej. Zgodnie z tym punktem
widzenia, opinia przewidziana w art. 201 § 2a k.k.w. jest opinią biegłych wydawaną przez instytucję specjalistyczną – art. 1 § 2 k.k.w. w zw. z art. 193 § 2
k.p.k. – wraz z wszelkimi tego następstwami, o których była uprzednio mowa.
Wykładnia taka, oparta w znacznej mierze na dość kategorycznym odczytaniu
zarówno tytułu jak i dalszych zapisów Rozporządzenia z 2 grudnia 2004 r.,
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szczególną wagę przywiązuje do powołanej tam konstrukcji „wykonywania obserwacji osób, co do których istnieje potrzeba wydania opinii w zakresie zaburzeń preferencji seksualnych”. Skoro zatem ma być wykonana obserwacja – co
jest niejako podstawowym zadaniem wskazanych w rozporządzeniu placówek
(a właściwie placówki) – a ta stanowi ewidentne nawiązanie do art. 203 k.p.k., to
powinny tu być stosowane także dalsze regulacje Rozdziału 22 kodeksu i inne,
z nimi powiązane (np. dotyczące wynagrodzeń biegłych). W tym ujęciu, odwracając treść rozporządzenia, nie jest zdaniem ROPS w ogóle możliwe wydanie
omawianej opinii bez przeprowadzenia obserwacji na miejscu, w Krajowym
Ośrodku Seksuologii Sądowej.
Tym samym niniejsze rozważania zatoczyły krąg, wracając do zasadniczego,
tytułowego zagadnienia stawianego w kontekście środków terapii sprawców
przestępstw seksualnych. Warto zatem jeszcze raz powtórzyć, iż wobec brzmienia art. 201 § 2 i 2a k.k.w. nie sposób wykładać ich całkowicie rozbieżnie. Także
wskazania wprost w § 2 Komisji oraz uczynienia tego tylko pośrednio w § 2a
w stosunku do ROPS w Gostyninie (konieczna jest tu szersza egzegeza także
dalszych, nie do końca spójnych aktów wydawanych przez Ministra Zdrowia)
nie pozwala na rozróżnienia ich ról w postępowaniu wykonawczym. Co więcej
nie wydaje się – a z pewnością nie w każdej sytuacji (skazani na wolności) –
możliwe, zapewnianie stawiennictwa każdego skazanego w Gostyninie celem
jego badania, obserwacji, itp. Założenie takie nie przystaje również do treści
art. 95a k.k., nakazując de facto dublowanie całej opinii wydanej na mocy jego
§ 2 przez lokalnych biegłych, także przez centralny podmiot konsultacyjny i to
w bardzo krótkiej perspektywie czasowej. Sądowi wykonującemu wyrok uniemożliwia ten wariant dokonanie najbardziej czasochłonnych i uciążliwych dla
skazanego czynności na miejscu (m.in. w zakładzie penitencjarnym, gdzie aktualnie przebywa lub w pobliżu jego miejsca pobytu) i ich przyspieszenie, podczas gdy do ROPS mogłaby trafić jedynie niezbędna, uprzednio przygotowana
dokumentacja. Ponadto warto zauważyć, że owa opinia z art. 201 § 2a k.k.w.
dotyczyć ma nie samej osoby skazanego (jak w art. 95a § 2 k.k., gdzie potrzeba stosowania środka zabezpieczającego wynika z cech osobniczych sprawcy
przestępstwa seksualnego), ale jedynie wskazania zakładu mogącego go przyjąć.
Jest to konsultacja o charakterze technicznym, synchronizacyjnym między organami dwóch pionów organizacyjnych (sądowego i ochrony zdrowia) zaangażowanych ex definitione we wdrażania środków terapeutycznych. Warto ponadto
pamiętać, że dyspozycja art. 1 § 2 k.k.w. zakłada (a dla stosowania art. 201 k.k.w.
postępowanie musi już wejść w fazę wykonawczą), że odpowiednie stosowanie
regulacji k.p.k. znajdzie miejsce jedynie wówczas, gdy przepisy k.k.w., w tym
poddane właściwej wykładni (także systemowej i funkcjonalnej), nie pozwalają
na satysfakcjonujące umocowanie sądu do niezbędnych na tym etapie czynności. Wydaje się, że właściwe odczytanie poszczególnych norm zawartych w art.
201 k.k.w. – o czym była uprzednio mowa – takie odwołanie do k.p.k. w sensie
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zasięgania na tym etapie „opinii biegłych” wyklucza. Zatem jakiekolwiek posiłkowanie się art. 193 i n. k.p.k. jest absolutnie zbędne, a zarazem niedopuszczalne.
Sąd wykonujący orzeczenie o stosowaniu środka zabezpieczającego i dyspozycję art. 201 § 2a k.k.w. władny jest wyznaczyć konkretny zakład wyłącznie po
zasięgnięciu opinii. Ustawa nie pozostawia tu miejsca za jakąkolwiek uznaniowość sądu – pomoc właściwego ciała konsultacyjnego jest zatem jego prawem,
a zarazem obowiązkiem. Nadto ustawa nie pozwala na korzystanie ze wsparcia
jakichkolwiek innych podmiotów – czy to biegłych wyznaczanych jak na poprzednich etapach postępowania (lub wręcz tych samych), czy też kierowników
poszczególnych zakładów, które kolejno będą się skazanym zajmowały (a warto
pamiętać, że ich kompetencje już po skierowaniu osoby do danego zakładu są
na mocy art. 203 k.k.w. bardzo rozległe – zwłaszcza w przypadku internowania).
Ustawodawca powołał zatem system obligatoryjnej konsultacji sądu wyznaczonego dla etapu postępowania wykonawczego zgodnie ze wskazaniami art. 3
§ 1 k.k.w. z centralnym organem koordynacyjnym. Można zatem tym bardziej
przyjąć – podobnie jak w przypadku Komisji ds. Środków Zabezpieczających
– że w art. 201 § 2a k.k.w. Krajowy Ośrodek Seksuologii Sądowej przy ROPS
w Gostyninie działa jako centralny podmiot konsultacyjny. W jego imieniu (odmiennie niż w Komisji, która działa jako ciało kolegialne), żądaną opinię – techniczną – dla sądu władny jest przygotować i odpowiada za jej treść, kierownik
ww. jednostki. Brak również powodów, by nie uznać w tym zakresie Ośrodka
za – adekwatnie do Komisji i treści przepisu art. 2 pkt 10 k.k.w. – „inny organ
uprawniony przez ustawę do wykonywania orzeczeń”. Ta otwarta formuła nakazuje poszukiwania umocowania dla działania konkretnych organów w dalszych przepisach, określających szczegółowo ich rolę i zadania13. Pomocniczo
można – dla ukierunkowania tych poszukiwań – przywołać jedną z kategorii
funkcjonujących w ramach powszechnie akceptowanych klasyfikacji organów
postępowania wykonawczego – organy pozasądowe pomagające w wykonywaniu orzeczenia, mające przy tym swój odrębny zakres pracy14. Idąc tym tropem,
jako spełniający wymagania przepisu kompetencyjnego należy powołać właśnie
art. 201 § 2a k.k.w. Jest to w omawianej sytuacji regulacja absolutnie kardynalna, gdyż określa role i wzajemne relacje sądu i podmiotów konsultacyjnych –
przy czym wszelkie przepisy wykonawcze, w tym rozporządzenia ministrów,
powinny być z nim spójne lub co najmniej wykładane zgodnie z jego celami. Zatem mamy tu do czynienia z łańcuchem zależności, rodzącym nie tylko
możliwość, ale konieczność wspólnego i w pełni komplementarnego działania
sądu i Ośrodka, służącego właściwemu wykonaniu środka zabezpieczającego
Por. także: Z. Hołda, K. Postulski, Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, LEX/Arche, 2008.
Koncepcja ta przewija się w szeregu opracowań, m.in. [w:] Z. Świda-Łagiewska, Sądownictwo
penitencjarne jako instytucja procesowa, Warszawa 1974, s. 19; S. Lelental, Prawo karne wykonawcze, Warszawa
1990, s. 52 i n.
13
14
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i ochronie praw zarówno osoby pozbawionej w ten sposób wolności lub skierowanej na inną formę terapii wolnościowej, jak i społeczeństwa, chronionego
w ten sposób przed jej negatywnym oddziaływaniem. Tym samym o ile skorzystanie z usług opiniodawczych ROPS na wcześniejszych etapach postępowania
mogłoby zostać uznane za opinię biegłych w rozumieniu art. 193 i n. k.p.k.
(co może być celowe tylko wyjątkowo), o tyle na etapie wykonawczym jest to
już współuczestnictwo w wykonywaniu wyroku, zadanie ustawowe Ośrodka.
Warto również zauważyć, że Rozporządzenie z 2 grudnia 2004 r. w jego § 3
wskazuje również sposób finansowania ewentualnych kosztów działania organu konsultacyjnego – jeżeli takowe powstały. Koszty te, co do zasady związane
jedynie z wykonywaniem obserwacji – gdyż wydanie na podstawie dokumentacji pisemnego zalecenia w przedmiocie skierowania skazanego do konkretnej
jednostki terapeutycznej kosztów nie rodzi – finansowane są z budżetu państwa
z części, której dysponentem jest wprost Minister Sprawiedliwości. Tym bardziej brak tu miejsca na angażowanie, także finansowe, w całą procedurę jednostek sądownictwa i ich środków budżetowych. Ewentualne rozliczenia mogą
być dokonywane na szczeblu międzyresortowym.
Jedynie na marginesie poruszonej problematyki należy również podnieść
jeszcze kilka kolejnych zagadnień. Istotnym problemem pozostaje np. kwestia
okresu stosowania omawianych środków zabezpieczających. Na mocy odesłania do art. 94 k.k. czasu terapii (izolacyjnej czy wolnościowej) nie ustala się
z góry – co wskazuje na jej bezterminowość. Natomiast sąd może monitorując
indywidualnie każdy przypadek, zarządzić zmianę sposobu wykonywania środka, w tym zwolnienie sprawcy z zakładu zamkniętego, ale także ponowne jego
izolowanie – gdy jest to niezbędne dla zapobieżenia ponownemu popełnieniu
czynu zabronionego związanego z zaburzeniami preferencji seksualnych (odwołanie do art. 93 k.k.), ale także, gdy skazany uchyla się od leczenia ambulatoryjnego. Wynika stąd, iż zamienność stosowanych środków może się mieścić
jedynie w wąskim katalogu art. 95a k.k., tzn. można alternatywnie zastosować
leczenie ambulatoryjne, a w jego ramach psychoterapię lub farmakoterapię
(o ile nie zagrozi ona zdrowiu skazanego), albo umieszczenie sprawcy w zakładzie zamkniętym. Z przepisu wynika, że także środek izolacyjny można łączyć
z ww. formami terapii, co jest swoistym superfluum, gdyż z samego charakteru
działań podejmowanych wobec osób poddawanych internacji w specjalistycznym zakładzie leczniczym wynika, że mogą być oni – również znajdujący się
w tej sytuacji sprawcy przestępstw seksualnych (jeśli izolacja ta ma służyć terapii, a nie wyłącznie izolacji) – poddawani wszelkim dostępnym tam procedurom medycznym i terapeutycznym, także psycho i farmakoterapii. Przy czym
wątpliwości może budzić także, czy również w przypadku środka izolacyjnego
powinien o tych szczegółach – jak przy leczeniu ambulatoryjnym – decydować
każdorazowo sąd (orzeczeniem w trybie art. 95a § 2 k.k.), czy podobnie jak przy
detencji psychiatrycznej dyrekcja zakładu zamkniętego wespół z miejscowymi
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biegłymi i terapeutami (wszak znajduje tu zastosowanie art. 203 § 1 k.k.w. dotyczący wszelkich internacji związanych z wykonywaniem środków zabezpieczających). Wiodące znaczenie mają wszak w tego typu instytucjach obowiązujące
tam procedury wynikające ze szczegółowych regulacji tak zakładowych, jak
i nadrzędnych – do rozporządzeń Ministra Zdrowia włącznie. Warto pamiętać,
że verba legis wszelkie środki terapeutyczne stosowane mają być w celu zapobieżenia popełnienia przez sprawcę ponownie przestępstwa przeciwko wolności
seksualnej, zatem sąd decydując o sposobie terapii oraz konieczności jej kontynuowania jest każdorazowo zależny od opinii biegłych – podejmuje decyzję
w zasadzie związaną. Konieczna jest bowiem wiedza specjalna aby stwierdzić,
czy i jakiego wpływu skazany nadal potrzebuje, jak długo ma mu być poddawany i na ile dostępne metody oddziaływania terapeutycznego są funkcjonalne
względem jego zaburzeń. Wydaje się zatem, że dla uzyskania spójnego systemu
wykonywania wszelkich środków zabezpieczających, także terapeutycznych,
stosowane do nich zasady powinny być tożsame. Zatem o ile bieżącą pieczę
w trakcie internacji terapeutycznej sprawują nad skazanym pracownicy zakładu
zamkniętego, w którym on przebywa, to nad ich wykonywaniem, a także treścią
środka zabezpieczającego, nadal czuwa sąd i to on jest tu czynnikiem decyzyjnym. Kierownik danego zakładu terapeutycznego, posiadając niezbędne, bieżące informacje, ma za zadanie nadzorować terapeutyczno-prewencyjną stronę
odosobnienia (i odpowiednio terapii wolnościowej). Gdy stan internowanego
pozwala na zmianę metod terapeutycznych na inne, łagodniejsze (zwłaszcza
zwolnienie z jednostki zamkniętej), kierownik powinien poinformować o tym
sąd prowadzący postępowanie wykonawcze, który dopiero władny jest rozstrzygnąć o tym procesowo. Podobnie w przypadku pomyślnie zakończonej
terapii wolnościowej, gdy jej kontynuowanie nie jest konieczne, sąd może
stwierdzić jej zakończenie. Jest to element szczególnie istotny w przypadku stosowania środków zabezpieczających w trybie art. 95a § 1a k.k. Sąd jest jednak
w dalszym ciągu w swych decyzjach silnie związany asystą biegłych, a kierownik
zakładu zamkniętego lub jednostki udzielającej pomocy ambulatoryjnej nosi
taki status (art. 203 § 1 k.k.w. umożliwia temu pierwszemu posługiwanie się wobec sądu opiniami wydawanymi obligatoryjnie co 6 miesięcy lub bezzwłocznie
w razie wystąpienia istotnych wskazań medycznych, a także na każde żądanie
sądu – co powinno dotyczyć odpowiednio także form terapii wolnościowej).
Stosowne informacje pochodzące od ww. biegłych powinny być impulsem dla
sądu do odstąpienia od stosowania środków zabezpieczających (art. 202 k.k.w.).
To, że orzekane są one bezterminowo nie oznacza bowiem, aby miały być stosowane notorycznie – takie rozumienie odpowiednio tu stosowanego art. 94 § 2
k.k. współbrzmi z naturą środków zabezpieczających jako subsydiarnych, a nie
zastępczych wobec kar.
Przepis art. 94 § 3 k.k. wskazuje także, iż zarządzenie skierowania sprawcy ponownie do zakładu zamkniętego nie może nastąpić później niż 5 lat od
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chwili jego ostatniego zwolnienia. Jednak dyspozycja art. 95a § 3 k.k. nakazuje
adekwatne traktowanie także środków nieizolacyjnych. Zatem także powrót do
psychoterapii i terapii farmakologicznej w ramach środka zabezpieczającego
nie będzie możliwy, jeżeli od zakończenia jej poprzedniego etapu minęło już 5
lat. Stosowanie środków bezterminowych, w przypadku stałego kontynuowania terapii nie podlega jednak m.in. art. 103 k.k. Zatem nie ma tu obiektywnej,
materialnej przesłanki wyłączającej wykonalność orzeczonych środków, a jedynie zakaz z art. 94 § 3 k.k. skierowany do sądu i związany z przesłankami
toczącego się uprzednio postępowania (mimo że zawarty w kodeksie karnym).
Zarządzenie ponownego podania terapii jest instrumentem fakultatywnym.
Może mieć miejsce, gdy stanie się to na powrót niezbędne dla zapobiegania
popełnieniu przez sprawcę czynu zabronionego związanego z jego zaburzeniami (art. 95a § 3 w zw. z art. 94 § 3 i art. 93 k.k. – należałoby jednak uznać, że
doprowadzenie do sytuacji bezpośredniego zagrożenia takim czynem świadczy
o nieskuteczności przyjętych rozwiązań). Niemniej rodzi się wątpliwość, czy
ograniczenie czasowe art. 94 § 3 k.k. odnosi się także do sytuacji opisanej w art.
95a § 2b k.k. (skazanego zwolniono z zakładu zamkniętego, kierując na terapię
wolnościową). Wydaje się, że mimo ewidentnych korzyści dla skazanego, rozwiązanie takie wypaczyłoby istotnie przebieg procesu terapeutycznego, gdzie
niejednokrotnie, nawet w znacznych podstępach czasu konieczne jest posługiwanie się łagodniejszymi lub bardziej radykalnymi formami oddziaływania na
pacjenta (stosownie do dynamicznego rozwoju klinicznego obrazu jego zaburzeń i skutków podejmowanych uprzednio działań terapeutycznych). Zatem
zarządzenie skierowania do zakładu zamkniętego powinno być możliwe także
po dłuższym niż 5 lat okresie kontynuowania wyłącznie terapii wolnościowej.
Tematem, który się z ww. łączy, uprzednio już się pojawił w kontekście rejonizacji zakładów terapeutycznych, a obecnie zabrzmi jeszcze mocniej, jest także
stosowanie art. 95a § 3 k.k. – skierowanie do zakładu zamkniętego w sytuacjach
uchylania się od poddania terapii wolnościowej. Jak wynika z przywoływanych
rozporządzeń, sieć jednostek przygotowanych do świadczenia omawianej pomocy terapeutycznej jest więcej niż rzadka. Z obowiązujących przepisów nie
wynika jednoznacznie, w jakiej dokładnie formie ma przebiegać leczenie ambulatoryjne (co do zasady nieizolacyjne), szczególnie w przypadku osoby zamieszkującej stale w znacznej odległości od wyznaczonego zakładu terapeutycznego.
Czy terapia ma się odbywać w formie stacjonarnej, tj. w oparciu o przyjęcie na
oddział szpitalny, czy w formie wizyt na seansach terapeutycznych – co jest
możliwe zwłaszcza przy psychoterapii. Istotne jest także, kto ma ponieść koszty dojazdu (dojazdów) skazanego do ośrodka terapeutycznego (jest ich tylko 5
w całej Polsce), zwłaszcza w sytuacji, gdy ten nie zarobkuje, a rygorem wobec
niepoddania się terapii jest nawet skierowanie go do zakładu zamkniętego, czyli
pozbawienie wolności poza już odbytą karą. Są to aspekty nader ważkie dla
samego skazanego, jak i organów postępowania wykonawczego. Czy wobec
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takich, obiektywnych trudności, dotykających skazanych na drodze do poddania
się obowiązkowi terapeutycznemu, można obciążać ich jakimikolwiek dalszymi
konsekwencjami? Termin „uchylania się”, do którego się regulacja art. 95a § 3
k.k. odwołuje, ma już rozbudowaną charakterystykę jurydyczną, zgodnie z którą
musi być każdorazowo oceniany przez pryzmat stosunku psychicznego osoby
skazanej do nałożonych na nią w wyroku obowiązków. Uchylanie się zakłada
pewne negatywne przeżycia, złośliwość i długotrwałość – choćby biernego –
oporu skazanego. Jak można to rozumieć w kontekście zobowiązania do uczestniczenia w terapii? Wydaje się, że tylko w ten sposób, iż to organy wymiaru sprawiedliwości i inne współpracujące z nimi i współuczestniczące w wykonywaniu
orzeczeń powinny za skazanego niezbędne koszty uczestniczenia w terapii ponieść. Nie sposób postawić mu jakiegokolwiek zarzutu wyłącznie z tytułu jego
niezamożności wpływającej wprost na niemożność dojazdu do wyznaczonego
szpitala. Z resztą nawet skazani, których na to stać, nie powinni ponosić kosztów wykonywania wobec nich środków zabezpieczających – co dopisywałoby
do nich, poza materialną treścią wynikającą z regulacji k.k., także dodatkowy
aspekt majątkowy, nie znajdujący już oparcia w ustawie karnej. Zatem – jeżeli
tylko skazany pozostaje gotowy do współpracy – na miejsce terapii powinien
zostać dowieziony, a po niej przetransportowany na powrót do miejsca zamieszkania. Jeżeli ma mieć miejsce kontynuowanie terapii w warunkach internacji
przez skazanego uprzednio pozbawionego wolności, transport powinna zapewnić służba więzienna lub jednostka medyczna przyjmująca skazanego. Wobec
terapii wolnościowej lub osób doprowadzanych do zakładu zamkniętego z wolności, konieczne będzie również zaangażowanie jednostek transportu medycznego lub Policji. Byłoby logicznym – podobnie jak w przypadku obserwacji (§ 3
Rozporządzenia z 2 grudnia 2004 r.) – by środki na te cele wygospodarował
Minister Sprawiedliwości i rozliczał poniesione koszty na szczeblu centralnym,
nie obciążając nimi jednostek bezpośrednio realizujących poszczególne zadania.
Jak wynika z powyższych uwag, stosunkowo nowe środki zabezpieczające
dotyczące sprawców przestępstw seksualnych oraz mechanizmy ich wykonywania, nie zostały wprowadzone do końca konsekwentnie, a już decydowanie
konsekwencji tej nie starczyło dla doprecyzowania wszystkich aktów wobec art.
95a k.k. i 201 k.k.w. wykonawczych. Szczególnie jaskrawo jest do widoczne na
styku normatywnego instrumentarium stworzonego dla pionu sądowniczego
i opieki zdrowotnej, w segmencie związanym z opiniowaniem, konsultowaniem, pomocą ambulatoryjną oraz internacją. Zwłaszcza dość znaczeniowo labilne brzmienie art. 201 § 2a k.k.w. może tu budzić wątpliwości, tym bardziej, że
sąsiadujący z nim przepis § 2 jest już tych mankamentów w dużej mierze pozbawiony. Zdecydowanie można tu zauważyć uchybienia w technice legislacyjnej,
powodujące, że przekazywane sądom wykonawczym narzędzia nie są do końca
funkcjonalne. Niemniej nader liczne przesłanki – tak o charakterze materialnym, jak i proceduralnym – wskazują jednak na potrzebę podejścia do środków
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zabezpieczających z elementem terapeutycznym skierowanym przeciwko zaburzeniom preferencji seksualnych skazanych, w sposób zbliżony (odpowiedni)
do środków z elementem terapii psychiatrycznej, zwłaszcza w przypadku stosowania ich w warunkach izolacyjnych. Warto także pamiętać o konsekwentnym
rozdzieleniu procesowego znaczenia stosowania tak art. 95a § 2 k.k., jak art. 201
§ 2a k.k.w. Dopiero na tym tle czytelna staje się ustrojowa pozycja „jednostki
organizacyjnej odpowiedniej w sprawach seksuologii” i charakter ofiarowanego
sądom z jej strony wsparcia merytorycznego, dla którego poza art. 201 k.k.w.,
a już szczególnie na etapie jurysdykcyjnym, nie ma miejsca. Nadal niejasne i niemożliwe do rozstrzygnięcia pozostają jednak liczne problemy ściśle techniczne i ekonomiczne towarzyszące egzekwowaniu od poszczególnych skazanych
poddania się nakazanej terapii – co zasługiwałoby zdecydowanie na dalsze dookreślenie pomiędzy Ministrem Sprawiedliwości i resortem zdrowia.

PREMISES, CHARACTER AND PROCEDURE OF OBTAINING
THE OPINION OF CONSULTATION BODIES –
SUPPLEMENT IN CONNECTION WITH
ART. 95A OF THE PENAL CODE AND
ART.201 OF THE EXECUTIVE PENAL CODE
Abstract
The article refers to the text published in “Probacja” in 2011. It’s main topic was the
procedure of giving opinion by the experts and competent institutions about necessariness
of isolation of offenders or sentencing means of limitation of their freedom in cases of
persons who’s ability in mind is doubtful. On the lap of proceedings of executing sentences
this is a competition of Psychiatric Commission established by Ministry of Public Health.
Commission is the institution obligate to cooperate with courts and giving them support when
needed professional knowledge about psychic health and ability of prognosticate if the offender
is about to return to crime – especially commit with violence and caused by disorder of his/
her sexual preferences or sexual deviation. One of aspects of cooperation is obviously it’s legal
base – that contain art. 95a of penal code and art. 201 of punishment execution code and so
further regulations established by Minister of Justice and Minister of Public Health, basing
on legal delegation. Unfortunately, regulations of functioning Commission and courts in that
context are not compatible. Mentioned ministers represent a bit different point of view for that
issue, what causes misscomprehensions and inaccuracies, that author noticed, which disturbing
the process of supervising the offender and are important problems, if the goal was protection
of society (should be achieving immediately, but also saving guarantees for offender’s wrights).
Presenting concrete examples of those, author suggests also some possibilities of corrections of
realization of therapeutical and medicinal measures to offenders – partly by necessary novel
and filling in of law regulations.

Łukasz Kwadrans
PRACA KURATORA SĄDOWEGO W ŚRODOWISKU
ODMIENNYM KULTUROWO
Jakie kompetencje powinien posiadać oficer probacji profesjonalnie przygotowany do pracy w trudnym i zróżnicowanym kulturowo środowisku? Jak
pracować z osobami odmiennymi kulturowo, czy potrzeba szczególnego podejścia? Jakie problemy w pracy z przedstawicielami innych grup mogą występować? Na takie i inne pytania autor postara się znaleźć odpowiedzi w tekście,
nie dając jednocześnie gotowych rozwiązań. Choć wydawałoby się, że ustawa
o kuratorach sądowych jasno określa wymagania stawiane adeptom do tego
zawodu, jednak niezauważalna jest konieczność posiadania dodatkowych kompetencji, którymi nierzadko charakteryzują się wykonujący środki probacji. We
współczesnym, tak zróżnicowanym świecie niezbędne wydają się między innymi: międzykulturowa wrażliwość, zdolności empatyczne, zaufanie, umiejętność
współpracy i kompetencje interpersonalne, tolerancja dla inności, akceptacja
i świadomość odmienności. Poprzez akcesję do Unii Europejskiej Polska stała
się krajem atrakcyjnym migracyjnie, możliwe zatem, że zmianie ulegać będzie
struktura etniczna naszego kraju. Nie bez znaczenia pozostaje tutaj również
swobodniejszy sposób przemieszczania się pomiędzy państwami Europy. Kontakt z osobami odmiennymi kulturowo stanie się zatem częstszy. Dlatego zasadna wydaje się możliwość publikacji tego i podobnych opracowań właśnie
w kwartalniku „Probacja” skierowanym do opiniotwórczego Czytelnika, do
pracowników wymiaru sprawiedliwości.
Jako egzemplifikację posłużyłem się obecnie jedną z najmniej znanych i zrozumianych grup mniejszościowych jakimi są Romowie. Bez poznania podstawowych wiadomości na temat społeczności romskiej, jej historii, tożsamości etnicznej, struktury, etnonimów własnych i obcych, liczebności oraz sytuacji społecznej, w jakiej się ta grupa znajduje, nie sposób burzyć stereotypów i uprzedzeń dotyczących Romów/Cyganów1. Wydaje się, że najlepszą formą byłby
osobisty kontakt, którego zapewne nie zastąpią szkolenia, choć i tych brakuje.
Oczywiście opracowanie to nie jest w stanie pomieścić wszystkich informacji
Mimo pewnych negatywnych skojarzeń językowych, jakie niesie ze sobą nazwa Cyganie, wydaje się
ona przydatna i będzie tu stosowana zamiennie z etnonimem Romowie. Zagadnienia dotyczące tych
nazw zostaną wyjaśnione w tekście. Więcej na ten temat zob.: A. Mirga, L. Mróz, Cyganie. Odmienność
i nietolerancja, Warszawa 1994, s. 266-267; J. Ficowski, Cyganie na polskich drogach, Kraków 1965.
1
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na temat Romów w Polsce, ani zastąpić szkoleń i przedstawić niezbędnej wiedzy, ma stanowić jedynie wstęp do dalszych poszukiwań dla zainteresowanych
i rządnych wiedzy naukowców, praktyków, pracowników wymiaru sprawiedliwości, pozwalający dowiedzieć się więcej o tej grupie etnicznej2. Romowie/Cyganie są bowiem obecnie jedną z najliczniejszych mniejszości etnicznych w Europie, liczącą według różnych szacunków od 6 do 12 milionów osób. Dwie
trzecie z tej liczby zamieszkuje kraje Europy Środkowej i Wschodniej.

Romowie/Cyganie – tożsamość etniczna, status grupy,
etnonimy, struktura, liczebność
Istotne u Romów jest to, że wciąż ich wspólna świadomość etniczna jest
niejako projektowana przez elity romskie. Ponad wszelkimi podziałami między
poszczególnymi ugrupowaniami, ich tożsamość etniczna jest odnoszona przede wszystkim do nie-Romów (gadziów/gadźów)3. Na tej dychotomii opiera się
granica etniczna wyznaczana dodatkowo przez kategorię skalania opierającą się
na opozycji „czyste” – „nieczyste” (romanipen-gadzipen). Romowie są czyści, ponieważ wiedzą, jak unikać skalania, nie-Romów cechuje nieczystość przez ciągłe
przekraczanie granic wyznaczonych przez kodeks mageripena4. Kategoria skalania może się wyrażać na różnych poziomach w zależności od grupy romskiej.
Amerykański cyganolog Matt Salo skonstruował listę kryteriów, odróżniających Romów od gadźów5: pierwsze kryterium ma charakter uniwersalny i właściwe jest wszystkim grupom cygańskim – to pokrewieństwo, naturalne członkostwo w grupie przez urodzenie z reprezentujących ją rodziców. Określa ono
status jednostki w hierarchii grupowej. Inne formy uzyskania praw członka
grupy, to pobratymstwo i małżeństwa mieszane. Dzieci z małżeństw mieszanych otrzymują zazwyczaj pełny status członka grupy; drugie – wynika z pojęcia skalania6 w kulturze cygańskiej oraz kategorii poważania i szacunku. OdrzuWięcej w innych pracach autora, m.in.: Kwadrans Ł. Edukacja Romów. Studium porównawcze na przykładzie
Czech, Polski i Słowacji, Wrocław-Wałbrzych 2008; Kwadrans Ł., Education of the Roma in the Czech Republic,
Poland and Slovakia – gap confrontation between expectations and reality – comparative research, Wrocław 2011;
Kwadrans Ł., Romowie, [w:] Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce po II wojnie światowej. Wybrane elementy
polityki państwa, (red.) S. Dudra, B. Nitschke, Kraków 2010, Balvin J. Kwadrans Ł., Situation of Roma
Minority in Czech, Poland and Slovakia. Wroclaw 2009; Balvin J., Kwadrans Ł., Situation of Roma Minority in
Czech, Hungary, Poland and Slovakia, Wrocław 2010; Balvin J., Kowalczyk M., Kwadrans Ł., Situation of
Roma Minority in the Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia, Vol. 2, Wrocław 2011.
3
Nazwa gadzio/gadźo, l.p. (gadzie/gadźe l. mn.) – obcy, nie-Rom/nie-Cygan. Por. A. Mirga, L. Mróz,
op. cit., s. 263-271; I. Hancock, The East European Roots of Romani Nationalism, [w:] The Gypsies of Eastern
Europe, ed. D. Crowe, J. Kolsti, Armonk-London-New York 1992.
4
Kodeks mageripena ustala granice zachowań dozwolonych między Romami/Cyganami. Zob.
A. Bartosz, Nie bój się Cygana. Na dara Romestar, Sejny 2004, s. 183, 170-197; A.J. Kowarska, Polska
Roma. Tradycja i nowoczesność, Warszawa 2005, s. 35-43.
5
Kryteria te podano za: A. Mirga, L. Mróz, op. cit., s. 267-269.
6
Skalania to rzeczy Cyganom zakazane, czynnik normujący obyczajowość niemal we wszystkich
grupach. Szerzej m.in.: A.J. Kowarska, op. cit. s. 35-43.
2
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canie nie-Romów wynika z faktu nieprzestrzegania przez nich romskich standardów kulturowych; trzecie – dotyczy języka romani i pełni symboliczną rolę
w oddzielaniu od świata gadźów, którzy nie rozumieją tego języka7; kryterium
czwarte – to akceptacja norm wynikających ze struktury grupy i więzi pomiędzy
jej członkami, wyłącza ono nie-Cyganów poza organizację społeczną Romów;
piąte – dotyczy wzoru cygańskiej aktywności ekonomicznej, która nastawiona
jest na eksploatację świata gadźów, ostatnie, szóste – dotyczy widocznych cech
zewnętrznych, które przez samych Romów postrzegane są jako cygańskie. Są to
cechy antropologiczne, strój, specyficzne gesty itp.
Europejscy Romowie od wieków pozostają wierni swojej tradycji i kulturze. Przejawia się to nie tylko w podtrzymywaniu znajomości języka, przestrzeganiu obyczajów i życiu we wspólnotach rodowo-plemiennych, ale znajduje
także wyraz w swoistym ekskluzywizmie grupowym i przekładaniu własnych,
grupowych form organizacji oraz systemu reguł i zasad postępowania ponad
państwowe, nie-romskie. Romowie, podobnie jak przedstawiciele społeczeństw
większości, żyją w czasie ciągłych przemian społeczno-cywilizacyjnych, a ich
tożsamość podlega wielu przekształceniom. Wpływają na nią zarówno takie
zjawiska, jak globalizacja czy integracja europejska, ale także transformacja systemowa czy reformy oświaty i coraz większy w niej udział romskich uczniów.
Kolejne rządowe programy na rzecz społeczności romskiej w Polsce8, a także w innych państwach, starają się położyć największy nacisk na edukację Romów i ich aktywizację zawodową. Przekształceniom ulega również tożsamość
społeczna i kulturowa Romów, czego wyrazem może być ich coraz większy
udział w życiu społeczno-gospodarczo-politycznym krajów zamieszkania. Coraz sprawniej adaptują się oni do ciągłych zmian, co nie pozostaje bez znaczenia
dla ich tożsamości.
Romowie nie są z pewnością grupą jednorodną. Podział na poszczególne
grupy wyznacza granice i wywiera wpływ na postawy wobec otaczającej rzeczywistości. Łatwo dostrzec, że tożsamości rodowo-grupowe zanikają, dewaluują
się na rzecz szerzej pojętej romskości. Powstają projekty nowej romskiej tożsamości, umieszczające ją w kategoriach narodowych. Społeczność romska uległa
wewnętrznej transformacji i nie jest to wyłącznie wynikiem działań elit cygańskich, którym na wytworzeniu homogenicznej tożsamości romskiej najbardziej
zależy. Wewnętrzna spójność przejawia się w elementach wspólnych tożsamości Romów i deklaracjach o braku różnic między poszczególnymi grupami. Nie
tylko dla elit romskich ważna staje się nowa zrekonstruowana tożsamość. Zapożyczając od swojej poprzedniczki jedynie symbolikę, pomaga w autoidentyfikacji jednostek lub całych grup przez język, tradycję czy religię. Mechanizmem,
Więcej: Ł. Kwadrans, Rozważania nad problemami komunikacji wewnątrzetnicznej Romów, [w:] Język,
komunikacja i edukacja w społecznościach wielokulturowych, red. T. Lewowicki, J. Urban, A. Szczypka-Rusz,
Cieszyn-Warszawa 2004.
8
www.mswia.gov.pl/index_a.html; www.mac.gov.pl/mniejszosci-i-wyznania/.
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który czuwa nad spójnością Romów, jest silnie rozwinięta wewnętrzna kontrola
społeczna w postaci kodeksu norm i instytucji „swojskiego orzecznictwa sądowego” (zasada mageripen, romanipen, manusipen)9. Instytucje wewnętrznego sądownictwa są odmienne w poszczególnych grupach romskich. W niektórych są
bardziej demokratyczne i w wielu sprawach decyduje grupa osób (Kris), a w innych wciąż funkcjonuje przywództwo jednej osoby (Śero Rom, Jonkaro, Wójt)10.
Stosunki wewnątrz struktury, status jej poszczególnych członków, regulowane
są już nie tylko przez zwyczaj dziedziczenia pozycji społecznej, ale także cechy
indywidualne danej osoby. Tożsamość romska jest różna, w zależności od tego,
jak długo i jak intensywnie prowadzone były procesy asymilacyjne wobec poszczególnych jednostek. Większość grup romskich niezmiennie cechuje duża
ruchliwość społeczna. Największą rolę w zakonserwowaniu romskiej kultury odegrał rodzinny dom i ustne przekazywanie obyczajów, historii i tradycji
młodszemu pokoleniu (kultura oralna). Do dnia dzisiejszego romski dom jest
kolebką kultury cygańskiej, miejscem spotkań i strażnicą romskości. W domu
zazwyczaj rozmawia się w języku romani.
Romowie są świadomi swego wspólnego pochodzenia, podobieństwa kulturowego, identyczności rasowej i językowej, czyli najczęściej występujących
elementów określających grupę etniczną. Dodatkowo można też mówić o imigracyjnym rodowodzie romskiej grupy etnicznej, która przybywała do Europy od wieków średnich11. Cyganie podzielają wartości i elementy kultury kraju
pochodzenia, wzbogacone o zwyczaje zaczerpnięte z kultur krajów, przez które wędrowali. Tworząc swoją grupę etniczną, Romowie wykorzystują własną
tożsamość, która pomaga im określić siebie i swą odmienność od innych. Mają
silnie ukształtowane wewnętrzne granice własnej grupy wytworzone przez jej
członków, a także narzucony z zewnątrz obraz siebie oparty na stereotypach
i usytuowaniu grupy w systemie społecznym.
Status tej społeczności najpełniej określają elementy wchodzące w skład
definicji grupy etnicznej. Zwrócono także uwagę na charakter mniejszościowy tej zbiorowości. Bowiem w myśl definicji prawnych12 można ją traktować,
Przekroczenie zakazów mageripen powoduje skalanie. Romanipen wyznacza granicę etniczności,
jest wykładnią tradycji cygańskich i obowiązuje wyłącznie wewnątrz społeczności. Manusipen to
człowieczeństwo, to przestrzeganie norm cygańskich romanipen. Więcej na ten temat np. J. Ficowski,
Cyganie na polskich drogach, Kraków 1985, s. 175-199; A. Bartosz, Nie bój się Cygana..., s. 170-197; A.J.
Kowarska, O sądach cygańskich. Znaczenie starszyzny w rozstrzyganiu sporów w kontekście prawa zwyczajowego,
„Studia Romologica” 2008, nr 1, s. 91-92; M. Courthiade, O romskim sądzie obyczajowym, „Studia
Romologica” 2008, nr 1, s. 13-32; E. Marushiakova, V. Popov, Sąd cygański w Europie Wschodniej,
„Studia Romologica” 2008, nr 1, s. 13-77.
10
Są to instytucje typowe dla poszczególnych grup, np. Polskiej Romy. Zob. A.J. Kowarska, O sądach
cygańskich..., s. 95-102; A.J. Kowarska, Polska Roma..., s. 27-44; A. Bartosz, Nie bój się Cygana...
11
Według Dawid M. Crowe, trudno określić dokładną datę przybycia Cyganów do Europy, jednak z dużym
prawdopodobieństwem, na podstawie dokumentów źródłowych można przyjąć, że było to średniowiecze.
Zob. D.M. Crowe, A History of the Gypsies of Eastern Europe and Russia, New York 1995, s. 31.
12
Por. Ustawa z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku
regionalnym (Dz.U. z 2005 r. Nr 17, poz. 141).
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jako mniejszość etniczną, czyli grupę obywateli spełniającą łącznie następujące warunki: jest mniej liczebna od pozostałej części ludności w danym kraju;
w sposób istotny odróżnia się od pozostałych obywateli językiem, kulturą lub
tradycją; dąży do zachowania swojego języka, kultury lub tradycji; ma świadomość własnej historycznej wspólnoty etnicznej i jest ukierunkowana na jej
wyrażanie i ochronę; jej przodkowie zamieszkiwali obecne terytorium kraju od
dłuższego czasu (np. od 100 lat); nie utożsamia się z narodem zorganizowanym
we własnym państwie.
Pochodzenie nazw Cygan i Rom oraz problemy z nimi związane, są istotną
sprawą w rozważaniach nad tą społecznością. Mimo pewnych negatywnych skojarzeń językowych, jakie niesie ze sobą nazwa Cyganie, wydaje się ona przydatna
i jest stosowana zamiennie z nazwą Romowie. Szczególnie, gdy odnosimy się do
historii Cyganów/Romów. Wiele argumentów przemawia za tym, aby do języka
polskiego wprowadzić nazwę własną Rom. Podobny proces zachodzi w innych
językach europejskich. Wprowadzenie własnej nazwy i utożsamianie się z nią
jest pozytywnym zjawiskiem narodowotwórczym i kulturotwórczym. Termin
Rom ma w języku romskim dwa znaczenia. Jest samookreśleniem, nazwą etniczną (tak, jak Sinti czy Manusz dla innych grup cygańskich) i oznacza mężczyznę
we wszystkich grupach13. W języku polskim nazwa ta funkcjonuje co najmniej
od roku 1979, kiedy przy Episkopacie Kościoła Katolickiego w Polsce powstało Krajowe Duszpasterstwo Cyganów/Romów, natomiast w formie urzędowej
po raz pierwszy użyto terminu Rom zmieniając statut Stowarzyszenia Cygańskiego w Tarnowie na Kulturalno-Społeczne Stowarzyszenie Romów14. Jeszcze
jednym argumentem za wprowadzeniem tej nazwy jest jej łatwa przyswajalność.
Nazwa Romowie ma częściej znaczenie polityczne obejmując wszystkie grupy
znane jako Cyganie, Gypsy, jak również Cale, Sinti, Travellers itp. Część z tych
ostatnich nie posługuje się tym określeniem, inne tak. Wszystko to związane
jest z tożsamościami romskimi, zróżnicowaniem językowym i historią grupy15.
Natomiast słowo Cygan pochodzi od nowogreckiego Athiganoi, czyli Nietykalni
– nazwy heretyckiej sekty w Bizancjum, którą przypominali późniejsi przybysze
na teren Cesarstwa. W języku polskim słowo Cygan ma znaczenie pejoratywne,
kojarzy się ze złodziejem i kłamcą. Najlepszym dowodem jest czasownik ocyganić, który znaczy tyle, co oszukiwać16. Według wielu badaczy nie każdy Cygan
jest Romem, jak chciałyby tego elity cygańskie. Niektóre grupy nie identyfikują
się bowiem z nazwą Rom. Przykładem może być najbardziej dynamiczna zbiorowość Cyganów w Niemczech, określająca siebie jako Sinti17. Od co najmniej
kilkudziesięciu lat (w prawodawstwie i oficjalnych dokumentach krajowych oraz
A. Mirga, L. Mróz, Cyganie…, s. 1-23.
A. Bartosz, Nie bój się Cygana..., s. 87 i 133.
15
Zob. S. Kapralski, Naród z popiołów. Pamięć zagłady a tożsamość Romów, Warszawa 2012, s. 7.
16
J. Ficowski, Cyganie na polskich drogach, Kraków 1985, s. 56.
17
A. Fraser, Dzieje Cyganów, Warszawa 2001, s. 215; A. Bartosz, op. cit., s. 86-88.
13
14

216

Łukasz Kwadrans

międzynarodowych) funkcjonuje określenie Romowie18 (mające pozytywne zabarwienie i stosowane przez elity romskie, a także media). Obie nazwy służą
określaniu całej zbiorowości, a poszczególne grupy są ewentualnie wyróżnianie
przez ich nazwy własne lub przez dodawanie przymiotników.
Struktura demograficzna Romów zamieszkujących terytorium Polski jest
zróżnicowana i w znacznym stopniu uzależniona od regionu kraju. Istotnym
czynnikiem różnicującym tę strukturę jest również miejsce zamieszkania przedstawicieli tej zbiorowości, przede wszystkim różnice wynikające z osiedlenia
się w mieście i na wsi. Na obu wyróżnionych obszarach, Romowie posługują
się jednym językiem, różniącym się jednak dialektami19. Romowie/Cyganie od
wieków zajmowali się głównie rzemiosłem i handlem. Ich tradycyjnymi specjalnościami były: kowalstwo, kotlarstwo, ślusarstwo, handel wędrowny i wróżbiarstwo. Obecnie wiele rodzin romskich korzysta z programów pomocy społecznej. Szczególnie widoczne jest to w grupach osiadłych od wieków, gdzie
na skutek zaniku tradycyjnego nomadyzmu usługowego oraz braku pracy dla
robotników niewykwalifikowanych Romowie stali się klientami pomocy społecznej. Romowie stanowią społeczność charakteryzującą się małą średnią wieku, niskim poziomem wykształcenia i niskim statusem materialnym, dlatego
trudno im podjąć walkę z konkurencją na rynku pracy. Jednak w miastach wielu Romów dość pragmatycznie podeszło do zmian ustrojowych i znalazło dla
siebie miejsce w różnego rodzaju działalności handlowej. Ważny podział Romów wynika z wyróżniania wewnątrz populacji grup cygańskich o odmiennych
zwyczajach i dialektach, a także sposobie życia. Na całym świecie jest wiele
różnych ugrupowań romskich i nie sposób ich wszystkich przybliżyć w tym
opracowaniu. Jeżeli dokonamy podziału wśród polskich Romów ze względu
na dialekty językowe, którymi się posługują, tryb życia i obyczaje, to możemy
mówić o czterech takich ugrupowaniach. Pierwsze i najliczniejsze z nich, to
Polska Roma – polscy Cyganie nizinni, żyjący w Polsce od XV w. Wśród nich
możemy wyróżnić jeszcze wiele innych bliskich im, mniejszych grup, jak Warmijaki, Jaglaki, Bosaki, Berniki, Tońaki, Servy, Pluńaki, Pachowiaki, Kaliszaki itp.20. Podział na takie węższe grupy jest związany prawdopodobnie z nazwami rodów
i z różnym czasem ich przybycia do Polski oraz z późniejszymi układami wewnątrz grup cygańskich. Romowie z tej grupy zazwyczaj przyjmowali polskie
nazwiska szlacheckie, nazwiska pochodzące od drzew i nazwiska niemieckiego
pochodzenia. Są grupą tubylczą, autochtoniczną na terenie Polski w porównaniu z innymi grupami cygańskimi, które sami określają jako cudzoziemców.
Mają silne zasady przestrzegania obyczajowości, których strzeże zwierzchnik,
Śero Rom. W grupie tej można zauważyć swoisty patriotyzm polski, który odZob. A. Mirga, L. Mróz, op. cit., s. 20; E. Davidová, Romano drom. Cesty Romů 1945-1990. Zmeny
v postaveni a způsobu života Romův Čechách, na Moravě a na Slovensku, Olomouc 2004, s. 19.
19
Więcej: A. Bartosz, op. cit., s. 109-118; A. Fraser, op. cit., s. 222-224.
20
Szerzej na ten temat: J. Ficowski, Cyganie na..., op. cit.
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dała w swej twórczości poetka Papusza. Druga grupa to Kełderasze – Kotlarze,
Lowarzy i Wlachowie, którzy przybyli na ziemie polskie w XIX w. z terenów
rumuńskojęzycznych. Pierwotnie zajmowali się bieleniem kotłów. Traktują oni
przedstawicieli innych grup z pewną dozą wyższości, choć często zdarzały się
porwania dziewcząt z grupy Polska Roma. Wchłonęli mniejsze vice (rodziny,
szczepy), które przybyły z nimi do Polski, z wyjątkiem Lowarów. Lowari – Łowarzy są najbliżsi folklorystycznie Kełderaszom, przywędrowali do Polski w tym
samym czasie. Zajmowali się przede wszystkim handlem końmi, a obecnie np.
samochodami. Uważają się za cygańską arystokrację, lubią otaczać się zbytkiem,
np. stawiają zmarłym okazałe nagrobki. Mają kosmopolityczne usposobienie,
podobnie jak Kełderaszów można ich spotkać praktycznie na całym świecie.
Grupa Wurdonara i Wlach jest zbliżona do Lowarów obyczajowością i profesjami. Obecnie mieszkają w małych grupach na obszarze całego kraju. Stanowią
niewielką część populacji Romów w Polsce21. Trzecia z grup zamieszkujących
nasz kraj to polscy Cyganie wyżynni (karpaccy) – Bergitka Roma, nazywani tak
przez pozostałych. Nie utrzymywali oni wcześniej kontaktów z innymi grupami. Już od kilku pokoleń prowadzą osiadły tryb życia na Podkarpaciu22. Są
najbiedniejszą grupą cygańską w Polsce. Ich nazwiska nie są ani pochodzenia szlacheckiego, ani węgierskiego czy rumuńskiego – pochodzą od polskich
nazwisk chłopskich. Najbliżsi tej grupie są Cyganie Cyntury – Sanocka Roma,
którzy powoli zasymilowali się z innymi grupami cygańskimi. Czwartą grupą
byliby Romowie migrujący do Polski z różnych przyczyn, a także przymusowo
przesiedlani. Do takich grup można zaliczyć niemieckich Sinti oraz rosyjskich
Chaładytka Roma. Zamieszkują oni różne części Polski23. Zupełnie innym przypadkiem była migracja do Polski Romów z obszaru Rumunii. Przemieszczanie
to miało przede wszystkich charakter tymczasowy i obecnie zmienił się kierunek migracji na kraje Europy Zachodniej24.
Wypada dodatkowo podzielić wszystkie grupy będące w Polsce na oparte na
tradycji wędrowania – Polska Roma, Kełderasze i Lowarzy – oraz osiadłe, nieposiadające już takiej tradycji – Bergitka Roma25. Największą grupą w Polsce są
Cyganie Polska Roma, udział tej grupy w ogólnej liczbie Romów w kraju wynosi
około 80%. Jak można zauważyć z tej krótkiej charakterystyki, Romowie w Polsce nie stanowią jednolitej społeczności. Dzielą się na ugrupowania, często antagonistyczne i pogardzające sobą. Niektórym grupom łatwiej się porozumieć,
mówią podobnymi dialektami, innym trudniej. Każda grupa ma inny rodzaj
władzy rozsądzającej jej wewnętrzne spory. Różnic jest wiele, elity cygańskie
starają się zmniejszyć ich wagę w celu stworzenia jednorodnej społeczności
Romów.
A. Bartosz, Nie bój się Cygana..., op. cit., s. 97, 100.
Ibidem, s. 94-96.
23
Ibidem, s. 96-97.
24
Ibidem, s. 102.
25
J. Ficowski, Cyganie na..., op. cit., s. 130-141.
21
22

218

Łukasz Kwadrans

Wyjątkowe dla zbiorowości Romów jest to, że dopiero w XX wieku podjęto
profesjonalne próby ujęcia jej w liczby, szacunki te są jednak często rozbieżne. Wcześniej władze wielu krajów, również Polski nie radziły sobie ze spisem
ludności pochodzenia romskiego i nie podawały nawet zbliżonych szacunków
jej liczebności. Część Romów zginęła w obozach zagłady oraz w masowych
egzekucjach na terenie Polski i innych państw. Są to ofiary Zagłady Romów. Po
drugiej wojnie światowej pozostało o wiele mniej Romów26. W dalszych rozważaniach używany będzie termin „szacowano”, ponieważ nie ma pewności co do
liczb określających wielkość populacji romskiej. Określenie liczebności ludności romskiej nie polega bowiem na policzeniu osób posługujących się językiem
romani, nie korzysta się także z ankiet etnosocjologicznych. Liczba ta zależała od
tego, ile osób zadeklarowało przynależność do takiej grupy w trakcie przeprowadzania spisu. Ponadto wielkość populacji cygańskiej w kraju jednonarodowym, za jaki uchodziły państwa demokracji ludowej, była zapewne celowo zaniżana z powodów politycznych. Obecnie Romowie stanowią w Europie dużą,
rozproszoną zbiorowość, której liczebność określa się na 6 do 12 mln. Polska
jest krajem, gdzie liczba Romów jest niewielka i kształtuje się obecnie na poziomie 15 000-20 000, według oficjalnych szacunków. Zdaniem niektórych działaczy jest jednak wyższa i oscyluje wokół 30 000-35 000 osób27. Natomiast podczas narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań przeprowadzonego
w 2002 r. 12 731 obywateli Rzeczypospolitej Polskiej zadeklarowało przynależność do narodowości romskiej28. Na liczebność tej zbiorowości miały wpływ
akty agresji wobec jej przedstawicieli, których skutkiem była emigracja tych
osób w latach 80. i 90. Liczba Romów w Polsce wzrosła w latach 90. w wyniku
przyjazdu licznej grupy Cyganów z Rumunii. Jak dotąd, nie doczekaliśmy się
jeszcze rzetelnego opracowania danych dotyczących zmian liczebności Romów
ze szczególnym uwzględnieniem charakteryzujących ich cech demograficznych.
Liczba Romów w Polsce według danych ze spisów powszechnych, to 12 855
(0,03% obywateli RP) w 2002 r. i 16 000 (0,04% obywateli) w 2011 r. Dane szacunkowe demografów to 20 000-30 000 obywateli pochodzenia romskiego29.

Ibidem.
Por. H. Chałupczak, T. Browarek, Mniejszości narodowe w Polsce 1918-1995, Lublin 1998; A. Fraser,
op. cit.; C. Żołędziowski, Mniejszości narodowe w Polsce, [w:] Polska 1995. Raport o rozwoju społecznym,
Warszawa 1995; Internet – strona Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, www.mswia.
gov.pl i Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, www.mac.gov.pl/mniejszosci-i-wyznania/ oraz strona
Stowarzyszenia Romów w Polsce, www.stowarzyszenie.romowie.net/
28
Zob. www.mswia.gov.pl/index_a.html i www.mac.gov.pl/mniejszosci-i-wyznania/.
29
Zob. Z. Barany, The East European Gypsies. Regime Change, Marginality and Ethnopolitics, Cambridge
2002, s. 126; Ł. Kwadrans, Education of the Roma in the Czech Republic, Poland and Slovakia – gap
confrontation between expectations and reality – comparative research, Wrocław 2011, s. 98; idem, Romowie,
[w:] Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce po II wojnie światowej. Wybrane elementy polityki państwa, (red.)
S. Dudra, B. Nitschke, Kraków 2010, s. 237-239; http://www.stat.gov.pl/gus/5840_12766_PLK_
HTML.htm (13.07.2012).
26
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Krótka historia Romów/Cyganów i opis ich sytuacji społecznej
Większa część dziejów Romów/Cyganów jest skąpo bądź w ogóle nieopisana. To, że autorami opracowań są przede wszystkim nie-Cyganie jest, powodem
wielu błędów, które wynikają z uprzedzeń i niewiedzy. Lingwiści optują za tym,
aby w rozważaniach nad historią wspomagać się badaniami nad językiem danej
społeczności i choć nie można wykluczyć wtedy całkowicie błędów, to jednak
lingwistyka wypełnia luki pozostawione przez historię30.
Przez wieki powstało wiele legend i podań, dotyczących pochodzenia Romów/Cyganów. Najczęstsza i – jak się okazało, błędna była wersja o ich pochodzeniu z Egiptu. Od tego rzekomego egipskiego pochodzenia nazywano Cyganów: dziećmi Egiptu, Gypsies, Gitanos, Gitanes itp. Egipska opowieść pochodzi od
samych Cyganów, którzy przybywając na tereny dzisiejszej Europy mówili o sobie, że są uciekinierami, pokutnikami z Małego Egiptu. W średniowieczu Małym
Egiptem nazywano trzy różne krainy Azji Mniejszej i Grecji, które były etapem
w wędrówce Cyganów do Europy31. Szli oni od południowego wschodu ku
północnemu zachodowi.
Indyjską praojczyznę Cyganów ustalono dosyć późno i właśnie nie historycy, tylko filologowie odkryli to miejsce ich pochodzenia za pomocą studiów
językowo-porównawczych, zestawiając język romani z językami Indii. Punktem
zwrotnym w badaniach nad językiem romskim był rok 1763, gdy Istvan Valyi,
Węgier, zetknąwszy się ze studentami przybyłymi do Europy z Indii, stwierdził
podobieństwo ich języka do języka cygańskiego32. Przez półtora stulecia różni badacze prowadzili badania językoznawcze, aby potwierdzić tę hipotezę33.
Dopiero w roku 1927 udowodniono, że fonetyka języka cygańskiego świadczy
o jego związku z grupą dialektów hindi i o późniejszych wędrówkach Cyganów
na północ, ku plemionom dardyjskim i kafijskim. Dowód ten przeprowadził
R.L. Turner w pracy The position of the Romani in Indo – Aryan. Wskazał całą
drogę Cyganów do Europy potwierdzając wcześniejszy dorobek F. Miklosicha
i datę przybycia Cyganów na tereny środkowej i zachodniej Europy (XV w.)34.
Można więc stwierdzić za Aleksandre Paspatim, że „prawdziwa historia Cyganów tkwi w badaniach nad ich językiem”35.
Już od wieków średnich Cyganie przemierzali nasz kontynent. Mimo że ludność miejscowa z coraz większą obawą i niechęcią przyjmowała przybyszów,
to od pierwszego ich przyjazdu do połowy XVI w. nie było wobec nich żadnych dyskryminacyjnych działań. Pojawili się w Europie, gdy ziemia była już
Fraser, op. cit., s. 19-35.
J. Ficowski, Cyganie na…, op. cit., s. 10-20.
32
Ibidem, s. 12.
33
Dwie prace z tego okresu, które podaję za J. Ficowskim, zasługują na szczególną uwagę: A.F.
Pott, Die Zigeuner in Europa und Asien, Halle 1844/1845, oraz F. Miklosich, Über die Mundarten und die
Wanderungen der Zigeuner Europa’s, Wien 1872-1880.
34
Ficowski, Cyganie na..., op. cit., s. 12.
35
Ibidem, s. 19 i 20.
30
31
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rozdzielona, więc nie można było im jej nadać, równocześnie oczekiwano od
nich osiedlenia się na stałe. Stosunek do „ludzi luźnych” uległ wtedy radykalnej
zmianie, nie tolerowano już koczownictwa i włóczęgostwa36. Cyganie nie mieli
większych szans na zasymilowanie się w XV-wiecznej Europie. Brak miejsca dla
nich rozpętał spiralę marginalizacji i nietolerancji.
Trudno o dokładne daty, potwierdzające przybycie pierwszych grup Cyganów do Polski. Nieznane są także dokładne trasy ich wędrówek przez nasz kraj.
Jedyne dane, na których możemy się oprzeć, to imiona własne i nazwy topograficzne, które zachowały się w dokumentach z tamtych czasów37. Dopiero w listach polecających Aleksandra Jagiellończyka z 1501 r. pojawiają się wiarygodne
dowody na ich pobyt na naszych ziemiach. Król Polski i Wielki Książę Litewski
wystawili wtedy list żelazny Polgárowi, nazywając go Vojevoda Cyganorum. Pięć
lat wcześniej udzielił mu tych samych gwarancji król węgierski, potwierdza to
więc hipotezę o kraju, z którego Cyganie przybyli do Polski. Aleksander potwierdził też w Wilnie przywileje Wasyla, wojewody Cyganów, nadając mu prawo do rozsądzania sporów wewnątrz własnej społeczności38.
Wynika stąd, że już od początków XV w. Cyganie przemierzali nasz kraj,
uprawiając kowalstwo i inne rzemiosło oraz wróżbiarstwo. W ciągu XVI w. ci,
którzy przenikali na terytorium Polski z Czech i Niemiec, byli bardziej przedsiębiorczy i zorganizowani niż ich pobratymcy z Rzeczpospolitej. Powodem tych
migracji były cesarskie edykty banicyjne. Doszło wtedy i w Polsce, w połowie
XVI w., do wydania pierwszych antycygańskich uchwał. Siedemnasty wiek przynosił całkowite zaniechanie takich dyskryminujących ustaw. Władze państwowe
szukały jednak nadal skutecznego środka, który pomógłby podporządkować im
tą grupę. W Polsce ten cel próbowano osiągnąć poprzez mianowanie zwierzchnika Cyganów, zwanego królem.
Ludność cygańska, otoczona nieufnością i niechęcią, a także upośledzona
przez prawa, była łatwym żerem dla wyzyskiwaczy. Nietrudno było narzucać
jej podatki, daniny, a nawet obrabować. Mianowanie królewskie nadawało tzw.
królom cygańskim bezkarność i autorytet, którym Cyganie nie potrafili się
sprzeciwić. Dlatego były też w historii wypadki samozwańczych królów cygańskich, którzy bezlitośnie i bezkarnie ich ograbiali. Należy pamiętać, że oprócz
narzuconego zwierzchnictwa Cyganie od dawna posiadali i do dziś mają własną
hierarchię wewnętrzną oraz pełniący funkcję kontroli społecznej swoisty kodeks norm, o największym, jeśli nie jedynym, wpływie na wewnętrzne sprawy
zbiorowości39.
Zob. B. Geremek, Świat „opery żebraczej”, Warszawa 1989.
J. Ficowski, Cyganie na..., op. cit., s. 15-16.
38
Szerzej w: L. Mróz, Geneza Cyganów i ich kultury, Warszawa 1992. Zob. Rozprawki Tadeusza Czackiego,
Oświęcim 1992.
39
Kodeks mageripena – niepisany zbiór praw, których złamanie powoduje różne, często dotkliwe
sankcje, do wydalenia z grupy włącznie. Określa najważniejsze wzorce postępowania, normy etyczne
i zasady współżycia wewnątrz społeczności romskiej. Dzieli świat na kategorie moralnej czystości
36
37
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Jeszcze w niepodległej Polsce, na podstawie uchwały Sejmu i ogłoszonej 3
maja Konstytucji, uchwalono Uniwersał dotyczący Cyganów (1791 r.). Treść owego
dokumentu jak najlepiej świadczyła o jego twórcach; choć upraszczał pewne
kwestie rozwiązań praktycznych, to na pewno był pierwszym tego typu dokumentem w Europie. Uniwersał uchylał wraz z uchwaleniem Konstytucji 3 Maja
wszystkie uchwały antycygańskie, które nieudolnie regulowały dotychczas status społeczności romskiej na ziemiach Rzeczypospolitej. Chociaż, jak wiadomo,
uchwały banicyjne nie były i tak przestrzegane, to Uniwersał pozwalał, a nawet
zobowiązywał Cyganów do osiedlania się.
Nastąpił drugi i trzeci rozbiór Polski, a po stworzeniu Królestwa Polskiego rozpoczął się proces realizowania postanowień Uniwersału przez zaborcę.
Stał się on w istocie wielkim polowaniem na Cyganów. Poprzez różne działania
władz Romowie migrowali. Miało minąć jeszcze parę lat, zanim rozpoczął się
wielki napływ Cyganów do Europy Środkowej z krajów bałkańskich. Była to
chyba największa migracja tej zbiorowości na naszym kontynencie od czasów
jej przybycia w XV wieku. Ziemie Rzeczypospolitej znowu przemierzały wielobarwne tabory. Zaczął się czas wielkiej wędrówki Kełderaszów oraz Lowarów
i miał trwać jeszcze kilkadziesiąt lat, w ciągu których dotarli oni do wszystkich
europejskich krajów, a nawet poza kontynent.
„Nowi Cyganie”, pojawiający się na polskich ziemiach, mówili innym dialektem niż gospodarze, byli barwniej ubrani. Były to dwie wielkie grupy, które
przybyły z południa. Kelderari, czyli Kełderasze z Rumunii i Węgier, oraz Lowari (Lowarzy) z Siedmiogrodu. Pierwsi zajmowali się przede wszystkim kotlarstwem i rzemiosłem jemu pokrewnym (stąd nazywani byli przez polskich
Cyganów Kotlary czyli Kotlarze), drudzy oprócz tego handlowali także końmi40.
Na inwazję Kełderaszy i innych grup (migracja ta obejmowała więcej ugrupowań, przybyli do nas także Cyganie Ursari – czyli niedźwiednicy, Ćurari –
wyrabiający sita i przetaki i in.) z pewnością złożyło się wiele czynników. Najważniejszym z nich było zniesienie zwyczaju panującego na ziemiach rumuńskich do 1856 r., jakim było niewolnictwo cygańskie. Można tam było bojarom
swobodnie kupować i sprzedawać Cyganów41. Gdy wreszcie przywrócono dotychczasowym niewolnikom swobodę, wielkie grupy powędrowały ku północy
i zachodowi, pojawiając się w Galicji i na innych ziemiach polskich. To właśnie
było powodem podejmowania decyzji o migracji Cyganów z ich dotychczasowych ojczyzn. Zaczęła się wielka wędrówka ludów przez cały kontynent. Wiele
z tych grup nie zabawiło długo w Polsce, najbardziej ruchliwe i przedsiębiorcze
(vuźo) i nieczystości (magierdo). Śero Rom – (Cygan Głowa), zwierzchnik w grupie Polska Roma, pełni
funkcję prawodawcy, a zarazem sędziego, cieszy się ogromnym autorytetem. Kris – rada starszych
rozstrzygająca spory, zajmująca stanowisko w sprawach ważnych dla społeczności w grupach
Kełderaszy i Lowarów. Zob. A. Bartosz, Nie bój się Cygana..., op. cit., s. 170-197; J. Ficowski, Cyganie
na..., op. cit., s. 175-199; A.J. Kowarska, Polska Roma..., op. cit., s. 35-43.
40
J. Ficowski, Cyganie na..., op. cit., s. 77.
41
Ibidem, s. 81.
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rody ruszyły dalej. W pierwszych latach XX w. pojawiły się w krajach Europy
Zachodniej, a w roku 1911 można było już spotkać je w Anglii42. Kełderasze
stosunkowo szybko zdominowali miejscowe grupy cygańskie i podporządkowali je sobie. Wpływ na to miała nie tylko ich lepsza sytuacja ekonomiczna,
która wzbudzała zazdrość, ale też łatwość wchodzenia we wszelkie układy
z władzami. „Cyganie miejscowi” uważali paktowanie z nie-Cyganami (gadziami) za niedopuszczalne i tym samym stawiali się w gorszej sytuacji od Kotlarzy
i Lowarów.
Dziewiętnastowieczna Europa nacjonalizmów, budzenia się świadomości
narodowej, nie miała wpływu na Cyganów. Nie posiadając własnego pisma,
warstwy inteligencji i ponadnarodowej solidarności, nie rozwinęli własnej świadomości narodowej.
W dwudziestoleciu międzywojennym władze Rzeczypospolitej nie wykazywały większego zainteresowania Romami. Andrzej Mirga podaje, że to raczej
Romowie starali się epatować opinię publiczną i prasę swoją egzotyką i folklorem43. Okres ten był czasem stagnacji, jeżeli chodzi o ich położenie społeczne,
nie było także mowy o jakimkolwiek zainteresowaniu edukacją członków tej
społeczności. Brakuje także źródeł opisujących sytuację Romów i ich funkcjonowanie w czasie między dwiema wojnami światowymi.
Więcej uwagi należy poświęcić opisowi eksterminacji Romów podczas II
wojny światowej. Wcześniej warto przypomnieć rozwój machiny hitlerowskiej
zagłady. Szukała ona uzasadnień oraz programów w przeróżnych teoriach rasistowskich, aby później, z właściwym jej pedantyzmem i szczegółowością rozpocząć ich realizację. Sytuacja sprzyjała takim działaniom nie tylko w Niemczech.
Nauka, która uległa przemożnym wpływom determinizmu i darwinizmu społecznego jeszcze na początku XX w. dostarczała pożądanych wyjaśnień i teorii
rasowych. Już Cesare Lombroso w L’uomo delinquente (1876) zrewolucjonizował
kryminologię opierając się na teoriach determinizmu biologicznego. Według
jego opinii Cyganie byli z natury próżni, pozbawieni wstydu, nieprzewidywalni,
zmienni, hałaśliwi, skłonni do przemocy i rozpusty44. Jeszcze dokładniej ducha tamtych czasów oddaje wypowiedź Eugena Fischera, zamieszczona w roku
1943 na łamach Deutche Allgemeine Zeitung: „To rzadko spotykany i bardzo sprzyjający traf, że rozkwit nauki teoretycznej przypada na czasy, w których znajduje
ona oparcie dominującej ideologii, a jej odkrycia mogą być niezwłocznie użyte
do celów politycznych państwa”45. To jeden z wielu przykładów uzasadniania
Dużo uwagi w swej książce poświęca Angus Fraser właśnie Cyganom w Anglii i Wielkiej Brytanii
(A. Fraser, op. cit.).
43
A. Mirga, Romowie – proces kształtowania się podmiotowości politycznej, [w:] Mniejszości narodowe w Polsce.
Państwo i społeczeństwo polskie a mniejszości narodowe w okresach przełomów politycznych 1944-1989, red.
P. Madajczyk, Warszawa 1998, s. 116. Szerzej: J. Ficowski, Cyganie na...
44
A. Fraser, op. cit., s. 183-184. Por. też C. Lombroso, Człowiek zbrodniarz w stosunku do antropologii,
jurysprudencji i dyscypliny więziennej, Warszawa 1891.
45
Ibidem, s. 191-192.
42
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polityki dyskryminacyjnej wobec Cyganów. Niemcy już za czasów Bismarcka
prowadziły „walkę z problemem cygańskim”, często na podstawie umów dwustronnych z innymi krajami (Austro-Węgry, Belgia, Dania, Francja, Włochy,
Luksemburg, Holandia, Rosja i Szwajcaria)46.
Niechęć do Cyganów – w przeciwieństwie do postaw antysemickich – miała
charakter niechęci społecznej, odrazy do kogoś o niższym położeniu w hierarchii społecznej, słabego, marginalizowanego i gorszego. Nie była jednak podszyta strachem, uogólnionym mitem. Nie byli nigdy grupą niebezpieczną, nie
mieli wpływów politycznych. Tolerowano ich na zasadzie folkloru i chciano
nawet początkowo stworzyć dla nich coś w rodzaju rezerwatu.
W dwa lata po dojściu Hitlera do władzy w Niemczech eksterminacja Romów/Cyganów staje się faktem. Ustawy Norymberskie klasyfikują Cyganów –
obok Żydów i Murzynów – jako element zagrażający czystości „krwi niemieckiej”. Pierwszym krokiem w kierunku zagłady Cyganów było oświadczenie
Himmlera, który w 1938 r. zapowiedział, że należy zająć się nimi w aspekcie
czystości ich rasy47. Stwierdził, że Cyganie krwi mieszanej byli najbardziej kryminogenni i dlatego właśnie określił zasady rasowo-biologicznej oceny: poczynając od trzech pokoleń wstecz (Z – to czysty Cygan, ZM+, ZM, ZM–, plus
i minus mówiły o tym, czy krew cygańska była dominująca, czy nie, NZ oznaczało nie-Cygana)48.
Badaniami kierował Robert Ritter, a wraz z nim jego asystentka Ewa Justin, która nie poniosła po wojnie żadnej odpowiedzialności za uczestnictwo
w zbrodniach ludobójstwa. Dla zachowania czystości rasowej przeprowadzali
oni zabiegi sterylizacji. Z informacji zaś, jakich udzieliła Justin dwadzieścia lat
po wojnie, wynika, że Naczelny Urząd Bezpieczeństwa Rzeszy rozważał wysłanie niemieckich Cyganów na Morze Śródziemne i zbombardowanie statków.
Na przeszkodzie stanęły jednak niedokończone badania antropologów49.
Kierowano Cyganów do obozów pracy na terenie Niemiec, zajęto się też
szybko społecznościami cygańskimi w krajach zajmowanych i okupowanych
przez III Rzeszę (Cyganie burgerlandzcy z Austrii, Cyganie z Czech i Moraw).
Niektórych zesłano do dużych obozów koncentracyjnych w Dachau i Buchenwaldzie oraz nowo powstałych obozów w Ravensbrűck i Mauthausen. Na terenie Czech powstały obozy koncentracyjne dla Romów w Letach i Hodoninie. W tych miejscach, a także w Pradze-Ruzyně i Pardubicach następowała
koncentracja oraz dalsze transporty do miejsca zagłady w Auschwitz. Z ponad
ośmiotysięcznej populacji Cyganów w Czechach i Morawach działania wojenne
przeżyło jedynie około 600 osób. Często ambicje nazistów dotyczące przestrzegania „higieny rasowej” przerastały możliwości ich realizacji50.
Ibidem, s. 184-190.
J. Ficowski, Cyganie na..., op. cit., s. 109.
48
A. Fraser, op. cit., s. 190-191.
49
Ibidem, s. 193.
50
Ibidem, s. 193.
46
47
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Polska stała się po jej zajęciu przez Niemców głównym ośrodkiem zagłady,
do którego zwożono Romów z całej Europy. Tu znajdowała się większość obozowych ośrodków ich eksterminacji. Jednakże wielu polskich Romów zostało
wymordowanych nie w obozach, lecz w licznych masowych egzekucjach, które odbywały się na terenie okupowanej Polski, były powszechnym i masowym
zjawiskiem. Jedną z przyczyn, dla których zagłada polskich Cyganów miała
również wymiar eksterminacji pozaobozowej, była obawa hitlerowców przed
częstymi ucieczkami Romów. Dlatego zdecydowano się zrezygnować z przejściowych etapów koncentrowania przed ich ostateczną zagładą. Nawet ci, którzy byli skoncentrowani w Szepietowie, gdy przewożono ich do Oświęcimia,
ginęli już po paru tygodniach51.
Stosunek większości hitlerowskich oprawców do Cyganów nie różnił się
w swym okrucieństwie od pogardy okazywanej mordowanym Żydom52. Jednak często mordercy z SS skarżyli się na niewdzięczność zajęcia, jakim było
wykonywanie egzekucji na Cyganach, ze względu na ich przywiązanie do życia
i niesubordynację podczas prowadzenia tych czynności53.
Auschwitz, choć było jednym z wielu obozów, miejsc zagłady Romów, ma największe znaczenie symboliczne. Do tego obozu zesłano też najwięcej Cyganów
z całej okupowanej Europy. Gdy przywieziono tu pierwszy transport Romów, tj.
26 lutego 1943 r., był on jeszcze w budowie. Wcześniej przywiezionych Cyganów
umieszczano czasowo w obozie ogólnym w Birkenau, w bloku osiemnastym.
Obóz cygański w Auschwitz istniał siedemnaście miesięcy, do 3 sierpnia 1944 r.,
kiedy to zagazowano wszystkich jego mieszkańców w ciągu jednej nocy54.
Obóz cygański pod koniec swej działalności liczył 32 baraki mieszkalne i 6
sanitarnych. Liczba zamordowanych w Auschwitz Romów/Cyganów jest znana dzięki odnalezionym w styczniu 1949 r. księgom ewidencyjnym. Z rejestrów
tych wynikało, że przez Zigeunerlager przeszło 10 094 mężczyzn i 10 849 kobiet,
a więc łącznie 20 943 Romów55. Należy jednak pamiętać o Cyganach-żołnierzach Wehrmachtu, którzy byli zakwaterowani w obozie głównym i o osobach
tej narodowości wywiezionych do innych obozów. Nielicznym też może udały
się próby ucieczki. Ogółem oblicza się, że na terenie Polski w czasie drugiej
Szerzej: J. Ficowski, Cyganie na..., s. 111-112 oraz idem, Demony cudzego strachu, Warszawa 1986.
Zob. W. Chrostowski, Martyrologia Żydów i martyrologia Romów. Studium porównawcze zagłady i pamięci
o niej, „Dialog = Pheniben” 1997, nr 2-3, s. 38-46; H. Arendt, Eichmann w Jerozolimie. Rzecz o banalności
zła, Kraków 1987.
53
Zob. J. Ficowski, Cyganie na..., op. cit., s. 121-122.
54
Szerzej o obozie cygańskim m.in. J. Ficowski, Cyganie na..., op. cit., s. 138-151 i rozdział. Wypisy
cygańskie; A. Fraser, op. cit., s. 194-196; M. Juszkiewiczówna, Tragiczny los Cyganów na okupowanych ziemiach
polskich w latach 1939-1945, „Biuletyn Głównej Komisji Badania Zbrodni Przeciwko Narodowi
Polskiemu Instytutu Pamięci Narodowej” 1992, t. XXXIV; J. Pacer, Los Cyganów w KL AuschwitzBirkenau, Oświęcim 1994; J. Dębski, J. Pacer, Romowie w KL Auschwitz-Birkenau, [w:] 50-lecie zagłady
Romów, red. W. Długoborski, Oświęcim 1994.
55
Liczby te podaję za: J. Ficowski, Cyganie na..., op. cit.; Inną liczbę podaje Angus Fraser, op. cit., który
mówi o 23 000 więźniów i o 20 078 zamordowanych.
51
52
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wojny światowej zginęło ok. 50 000 Romów/Cyganów zwiezionych tu przez
Niemców z całej Europy, w tym duży odsetek polskich.
Doświadczenie Porrajmos – romskiego holocaustu, Zagłady Romów w czasie
drugiej wojny światowej, odegrało później zasadniczą rolę w procesie uświadomienia sobie sensu bycia tym samym narodem przez zamieszkującą cały
świat romską diasporę56. Powstało coś wspólnego w historii oraz świadomości
wszystkich grup, kast, rodów cygańskich, fundament, na którym można oprzeć
wspólnotę dziejów narodu romskiego.
W socjalistycznych krajach Europy Środkowo-Wschodniej Romowie stanowili politycznie marginalizowany problem o charakterze społeczno-ekonomicznym. Od innych mniejszości różnili się tym, że nie posiadali historycznie
i prawnie uznanego statusu narodowego. Za Romami nie stała siła macierzystego państwa, umowy bilateralne czy zobowiązania traktatowe. Podstawowym
czynnikiem decydującym o niechęci wobec Romów była ich etniczno-kulturowa obcość, która wyrażała się odmiennością sposobu życia, wartościami, wzorami i tradycjami. Cyganie, w odróżnieniu od Żydów, mimo okupacyjnej martyrologii, nie byli traktowani po wojnie w kategoriach ofiar, którym należne jest
współczucie57. Wojna nie odmieniła wizerunku (stereotypu) Cygana w świadomości Polaków, co miało swój wyraz w postępowaniu władz państwowych58.
Druga wojna światowa wpłynęła na zmianę cygańskiego życia – doprowadziła do rozproszenia rodzin, a także do zaniku niektórych zasad związanych z kodeksem mageripena. Po roku 1945 powrót do tradycyjnych norm był
utrudniony, jednak możliwy. Aparat komunistyczny był zajęty problemami wewnętrznymi i kwestia funkcjonowania tak marginalnej liczebnie społeczności,
jak Cyganie, zeszła na dalszy plan59.
Po wojnie liczbę Cyganów w Polsce szacowano od 15 000 do 20 000 osób60.
Niektóre źródła podawały liczbę 30 000 osób61. Stanowili oni niezbyt liczną,
56
Zob. S. Kapralski, Naród z popiołów. Pamięć zagłady a tożsamość Romów, Warszawa 2012; I. Hancock, The
East European Roots of Romani Nationalism, [w:] The Gypsies of Eastern Europe, ed. D. Crowe, J. Kolski,
Armonk-London-New York 1992; S. Kapralski, The Roma and the Holocaust: Inventing Tradition and
Identity Building Process, [w:] Reappraising the Force of Tradition, Canterbury 1995; A. Mirga, N. Gheorghe,
Romowie w XXI wieku: studium polityczne, Kraków 1998.
57
Więcej na temat zagłady Romów (w języku romskim wprowadzony został przez I. Hancocka termin
Porrajmos, (pożeranie), jednak przyjęli go przede wszystkim nieromscy badacze. Romscy intelektualiści
proponują termin Samudaripen, oznaczający całkowitą zagładę) podczas drugiej wojny światowej
w najnowszych pracach: S. Kapralski, M. Martyniak, J. Talewicz-Kwiatkowska, Głosy Pamięci 7. Romowie
w KL Auschwitz, Oświęcim 2011; S. Kapralski, Problem zagłady Romów w czasie II wojny światowej. Próba
ujęcia syntetycznego, [w:] O Romach w Polsce i w Europie. Tożsamość, historia, kultura, edukacja, (red.) P. Borek,
Kraków 2009, s. 96-124; A. Mirga, Holokaust i eksterminacja Romów w okresie II wojny światowej: o godne
miejsce wśród ofiar, [w:] O Romach w Polsce i w Europie..., op. cit., s. 124-130. Wiele miejsca tej tematyce
poświęcono w: „Studia Romologica” 2010, nr 3.
58
A. Mirga, Romowie – proces..., op. cit., s. 111.
59
Ibidem, s. 111.
60
Por. H. Chałupczak, T. Browarek, Mniejszości narodowe w Polsce 1918-1995, Lublin 1998, s. 235;
L. Olejnik, Polityka narodowościowa Polski w latach 1944-1960, Łódź 2003, s. 563-566.
61
J. Ficowski, Cyganie polscy. Szkice historyczno-obyczajowe, Warszawa 1953, s. 182.

226

Łukasz Kwadrans

wewnętrznie zróżnicowaną i dopiero odbudowującą więzi rodzinne oraz grupowe zbiorowość etniczną. Późniejsze dane wynikające z ewidencji prowadzonych przez ministerstwo spraw wewnętrznych wykazywały, że liczebność Romów była jednak mniejsza. W roku 1970 wynosiła 17 534 osób, zatem w latach
powojennych mogła sięgać 15 000 Romów.
Blisko 75 procent Romów prowadziło wtedy wędrowny tryb życia62. Socjalistyczne władze nie tolerowały ich swobodnego stylu życia, jednak Cyganie wciąż prowadzili swój odwieczny żywot – wędrowali, uprawiali rzemiosło,
handlowali. Podjęto oficjalnie próbę integracji (a raczej asymilacji) Cyganów
oferując im mieszkania i pracę63. Wiele dzieci zapisano do szkół, pojawiły się
też inicjatywy tworzenia spółdzielni rzemiosła tradycyjnego, np. kowalstwa. Zajęcia, które proponowano Cyganom, były generalnie nisko płatne, wyczerpujące fizycznie i nie wymagały kwalifikacji. Przede wszystkim była to praca przy
uprawie ziemi w Państwowych Gospodarstwach Rolnych i Rolniczych Spółdzielniach Produkcyjnych, czyli zajęcia Cyganom raczej obce.
Władze komunistyczne prowadziły politykę zmierzającą do zrównania Romów z pozostałymi obywatelami Polski, jednak rozumiały ją jako całkowitą
asymilację w ramach socjalistycznego społeczeństwa. Mimo pozostawania
przez kraje bloku wschodniego pod wpływem ZSRR, każde z państw demokracji ludowej prowadziło działania asymilacyjne, które miały nieco inny przebieg. Różnice wynikały także z faktu, że Cyganie nie stanowili homogenicznej
grupy – romskie społeczności różniły się od siebie w poszczególnych krajach.
Niektóre z nich prowadziły już osiadły tryb życia, inne zaś wciąż tradycyjny
nomadyczny. Cyganie nie byli także jedynie biernym obiektem działań prowadzonych przez władze. Podejmowali wyzwanie ułożenia sobie życia i funkcjonowania w nieprzyjaznym i często niezrozumiałym świecie nie-Romów. Trudności w poprawie sytuacji społecznej Romów stwarzała wciąż nieuregulowana
sytuacja prawna tej grupy64.
Polityka państwa polskiego, zmierzająca do integracji czy asymilacji, w dużym stopniu zdeterminowała los Romów/Cyganów65. W ramach tej polityki
wielokrotnie próbowano zachęcać ich do osiedlania się i podjęcia pracy. Czasy
przełomów i kryzysów zazwyczaj nie dotykały bezpośrednio Romów i dlatego
pozostawały sprawą społeczeństwa większości. Dla społeczności romskiej ważniejsze były działania władz skierowane na nią, a szczególnie podejście władz
Por. A. Mirga, Addressing the Challenges of Romani Children’s Education in Poland – Past and Current
Trends and Possible Solutions, Princeton 2003. www.per-usa.org/1997-2007/PolandRomaeducation.doc
(31.01.2005 r.)
63
Por. Z. Barany, The East European Gypsies. Regime Change, Marginality and Ethnopolitics, Cambridge
2002, s. 119.
64
O różnych doświadczeniach związanych z asymilacją poszczególnych grup Romów żyjących
w Polsce: L. Mróz, Poland: the clash of tradition and modernity, [w:] Between past and future. The Roma of
Central and Eastern Europe, red. Will Guy, Bristol 2001, s. 252-267.
65
Andrzej Mirga pisze o dwóch zasadniczych przełomach w powojennej historii Polski (lata 19441947 i 1980-1981) i wielu okresach kryzysowych, zob.: A. Mirga, Romowie – proces..., s. 113.
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lokalnych i milicji. Moment kształtowania się polityki asymilacyjnej wobec
Romów nie był od razu zauważony przez jej docelowych odbiorców. Podjęte
w tamtym czasie działania miały umożliwić wprowadzenie idei produktywizacji Romów. Zamierzano ułatwić im zdobycie pracy, a na ich dzieci rozciągnąć
obowiązek nauki, doprowadzając w konsekwencji do ich asymilacji. Władze nie
doceniały jednak znaczenia, jakie miał dla Cyganów wędrowny tryb życia, będący dla nich jedną z najważniejszych cech tożsamości grupowej i podstawowym
źródłem utrzymania.
W okresie stalinowskim ukształtowała się paternalistyczna polityka wobec
Romów. Koncepcję i sposoby jej realizacji zawarto w Uchwale Prezydium Rządu nr 452/52 z dnia 24 maja 1952 roku dotyczącej pomocy państwa w przechodzeniu Cyganów na osiadły tryb życia66. Ten dokument świadczył o prowadzeniu wobec Romów osobnej polityki mniejszościowej. Początkowo wysiłki
władz nie przyniosły jednak zamierzonego efektu, gdyż działania te miały tylko
charakter perswazyjny i mieściły się w ramach prowadzonej polityki socjalnej.
Zaledwie 25 procent Romów zdecydowało się porzucić dotychczasowy styl życia, stąd stopniowo następowała radykalizacja działań państwa, aż do wprowadzenia przymusu karno-administracyjnego. Uchwała utrwaliła kierunek polityki
władz wobec Romów na długi czas – aż do połowy lat 80. W tym okresie
modyfikowano jedynie nastawienie administracji i środki realizacji akcji osiedleńczo-produktywizacyjnej.
W dniu 3 czerwca 1952 roku tekst uchwały i instrukcje jej wykonania przesłano do Prezydiów Wojewódzkich Rad Narodowych. We wrześniu tego roku
Komendant Główny Milicji Obywatelskiej wydał zarządzenie dotyczące zewidencjonowania ludności cygańskiej, powołano komisje spisowo-ankietyzacyjne
w ramach tzw. akcji „C”. Szczegóły akcji ustalono z komitetami wojewódzkimi
i powiatowymi PZPR. Podczas akcji Romów fotografowano, daktyloskopowano, wydawano akty stanu cywilnego i karty meldunkowe, a wójtom wędrownych
taborów książki meldunkowe67. W lutym 1955 r. podjęto decyzję o ponownej
rejestracji Romów, a Departament Społeczno-Administracyjny Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych wydał 21 lutego tego roku zarządzenie w sprawie przeprowadzenia tzw. akcji paszportyzacyjnej Romów68. Ciężar działań spoczął na
Biurach Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych oraz Milicji Obywatelskiej, gdyż miały one wydawać Romom tymczasowe zaświadczenia tożsamości
na podstawie przedkładanych metryk urodzenia. Jednak nie wszyscy Romowie
Tekst przedmiotowej uchwały został zamieszczony w: A. Bartosz, Wozy zatrzymane siłą, [w:] Stanęły
wozy kolorowe. Materiały z sesji, red. A. Bartosz, Tarnów 1996.
67
Ł. Sołtysik, Akcja ankietyzacyjna „C” z 22 września 1952 r. i paszportyzacja Romów z 7-10 marca 1955 r.
na Dolnym Śląsku, [w:] Aparat bezpieczeństwa Polski Ludowej wobec mniejszości narodowych i etnicznych oraz
cudzoziemców. Studia nad zagadnieniem, (red.) J. Syrnyk, Warszawa 2009, s. 148.
68
Termin „paszportyzacja” był stosowany w obiegu dokumentów urzędowych. Paszportyzacją
określano akcję wydawania dokumentów tożsamości dla Romów w dniach 7-10 marca 1955r. Zob.
Ł. Sołtysik, Akcja ankietyzacyjna „C”..., s. 141-179.
66
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posiadali przedmiotowe dokumenty, a rola organów administracji państwowej
polegała często na wystawianiu brakujących dokumentów stanu cywilnego.
Paszportyzacja miała być również elementem akcji agitacyjnej na rzecz zmiany
sposobu życia Romów na osiadły, zakładania spółdzielni produkcyjnych, zatrudnienia i alfabetyzacji. Akcja miała być przeprowadzona w ścisłej współpracy
z komitetami PZPR i Prezydiami Rad Narodowych. Obie akcje („C” i paszportyzacja) przeprowadzone przez administrację państwową i Milicję Obywatelską
wpisywały się w działania władz centralnych skierowane na objęcie Romów
ogólnopolskim jednolitym systemem ewidencji ludności. Pozwoliły na zdobycie wiedzy o liczebności i sytuacji Romów w Polsce, co służyć mogło korekcji
podejmowanych działań w zakresie osiedlania, produktywizacji, alfabetyzacji69.
Akcję „zatrzymania taborów” przeprowadzono 23-25 marca 1964 roku70.
Romowie zostali zewidencjonowani, zmuszani do zmiany trybu życia i stałego
osiedlania się. Zabroniono podróżowania taborami, wprowadzono przymusową rejestrację i ściśle zaczęto przestrzegać regulacji dotyczących organizowania
zgromadzeń i wieców. Tych, którzy nie przystosowali się do zaleceń władz,
karano za włóczęgostwo, zastraszano, grożono wysokimi karami. Pozyskiwano
nazwiska wójtów, ich adresy zamieszkiwania w zimie, trasy przejazdu taborów
i miejsca ich postoju w okresie letnim. Podejmowano nawet próby stworzenia
sieci agentów wśród samych Cyganów, jednak bezskutecznie. Na skutek tych
działań, ruch taborów zamarł niemal całkowicie. Administracyjnie dotknęło to
10 360 osób (3 500 dorosłych, 6 860 dzieci do 16 roku życia) – 1 146 koczujących rodzin71, co stanowiło wówczas, według Andrzeja Mirgi, ok. 75% ogólnej
liczby Cyganów w Polsce72. Zatrzymano wtedy 21 osób poszukiwanych za popełnienie przestępstw, zarejestrowano 1 300 mężczyzn podlegających obowiązkowi służby wojskowej, 297 osób bez meldunku i 1 529 Romów nieposiadających bądź mających nieaktualne dowody osobiste73.
W drugiej połowie lat siedemdziesiątych państwo wzmogło działania asymilacyjne, a Romowie adaptowali się do istniejących warunków na swój sposób.
Argumenty siłowe stosowane wobec wędrujących Cyganów odnosiły skutki.
Romowie zaprzestawali przemieszczania taborami, sprzedawali konie, wozy
i nierzadko osiedlali się na stałe. Synonimem swoistej adaptacji Romów do
nowych warunków stał się – według Andrzeja Mirgi – samochód74. Romowie
Szerzej na ten temat: Ł. Sołtysik, Akcja ankietyzacyjna „C”..., op. cit., s. 166-179.
L. Olejnik, Polityka narodowościowa Polski w latach 1944-1960, Łódź 2003, s. 582-585.
71
Por. A. Bartosz, Nie bój się…, op. cit., s. 150; A. Mirga, Romowie – proces…, op. cit., s. 137-138; idem.,
Romowie w historii najnowszej Polski, [w:] Mniejszości narodowe w Polsce, red. Z. Kurcz, Wrocław 1997, s. 167168; L. Olejnik, op. cit., s. 583. L. Ostałowska, Testament Cygana Felusia, „Magazyn Gazety Wyborczej”,
15.06.2000 r., s. 9; Ł. Sołtysik, Polityka Polski Ludowej wobec Romów w latach 1944/45-1989, [w:] InteRRa
6. Interkulturalita a národnostné menšiny: v sociálnych, filozofických, pedagogických, kultúrnych, historických,
a prírodovedných súvislostiach, red. J. Balvín, Lenka Vavreková a kolektív, Spišská Nová Ves 2008, s. 468.
72
Zob. H. Chałupczak, T. Browarek, op. cit.
73
A. Mirga, Romowie – proces…, op. cit., s. 137.
74
Ibidem, s. 156-157.
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pozostając przypisani na stałe do jakiegoś miejsca zamieszkania, dzięki nowym
środkom transportu, wciąż wykazywali mobilność. Wyzwaniem dla Romów
i środowiska przyjmującego stało się osiedlenie. Prowadzące często do konfliktów odmienności między grupami większości i mniejszości, od niedawna ze
sobą sąsiadującymi, pogłębiały wzajemne uprzedzenia oraz stereotypy etniczne.
Osiedlenie Cyganów przyniosło wiele problemów. W drugiej połowie lat siedemdziesiątych oraz w latach osiemdziesiątych często dochodziło do konfliktów nowych mieszkańców z sąsiadami. Romowie w stałych miejscach zamieszkania żyli w swych zamkniętych grupach, separując się od otoczenia polskiego.
Polska większość również nie zabiegała o bliski kontakt z Romami. Wzmocniło
się stereotypowe wyobrażenie o charakterze społecznych stosunków między
Polakami i Romami. Funkcjonował wciąż negatywny stereotyp Cygana, mówiący o nieuczciwym zdobywaniu środków utrzymania i pasożytniczym trybie
życia. Dodatkowo sąsiedzi Romów dostrzegali niesprawiedliwość w działaniach
państwa, które skierowane były na poprawę warunków życia ludności cygańskiej (mieszkania, praca). Władze chciały stworzyć odpowiedni klimat służący
asymilacji Romów, a tym samym doprowadzały do wzmocnienia przejawów
niechęci i uprzedzeń wobec Cyganów75.
Prowadzone niemal przez cały okres istnienia Polski Ludowej działania,
szczególnie związane z realizacją uchwały z 1952 roku, zmieniły diametralnie
sytuację Romów. Cyganie zostali osiedleni, a ich społeczność otrzymywała pomoc materialną od rządu. Polityka państwa zawierała elementy represyjności
i przymusu, jednak miała przede wszystkim charakter opiekuńczy. Paternalistyczny stosunek do Romów i traktowanie ich w sposób przedmiotowy było
głównym błędem władz. Administracja państwowa nie korzystała z pomocy
reprezentantów społeczności romskiej i prowadziła politykę samodzielnie bez
udziału najbardziej zainteresowanych, czyli jej odbiorców.
Już w latach pięćdziesiątych powstało natomiast pierwsze romskie zrzeszenie powołane do życia przez Andrzeja Siwaka, nosiło ono nazwę Komitetu
Cygańskiego w Wałbrzychu w latach 1951-1952. Komitet został rozwiązany,
a w jego miejsce powołano Wojewódzki Zarząd Stowarzyszenia Cyganów
Osiadłych z siedzibą w Wałbrzychu76. Organizacja ta istniała do 1955 roku,
poza działaniami socjalnymi (zakupem odzieży, udzielaniem zapomóg pieniężnych, pomocą w urządzaniu i remontowaniu mieszkań) przejawiała pewną aktywność we wspieraniu działań władz zmierzających do produktywizacji
i alfabetyzacji Romów. W późniejszym czasie sam Andrzej Siwak i jego grupa
przenieśli się do Tarnowa i tam osiedli. Od roku 1963, także za sprawą Andrzeja
Siwaka, działalność swą prowadziło w Tarnowie, najstarsze z dziś istniejących,
Zob. J. Depczyńska, Adaptacja Cyganów do życia w mieście, „Etnografia Polska” 1978, t. XXII, z. 2.
Ł. Sołtysik, Jest nadzieja, że w najbliższym czasie sytuacja ulegnie znacznej poprawie. Działalność Komitetu
Cygańskiego w Wałbrzychu (1951-1952) i Wojewódzkiego Zarządu Stowarzyszenia Cyganów Osiadłych
w Wałbrzychu (1952-1955), [w:] Situation of Roma Minority in Czech, Hungary, Poland and Slovakia, (red.)
J. Balvin, Ł. Kwadrans Wrocław 2010, s. 295-330.
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Cygańskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe77, przemianowane w roku
1984 na Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Romów, a od roku 1989 występujące pod nazwą „Społeczno-Kulturalne Stowarzyszenie Romów w Tarnowie.
Centrum Kultury Romów”. Wśród celów statutowych znalazło się włączanie
społeczności cygańskiej do życia społecznego i kulturalno-oświatowego większości oraz likwidacja analfabetyzmu. Andrzej Mirga twierdzi, że pierwszy statut Stowarzyszenia określał raczej cele polityki państwa, a nie artykułował praw
mniejszości. Dopiero w latach osiemdziesiątych zwiększyła się samodzielność
tej organizacji, a wśród jej członków tworzyła się samoświadomość etniczna78.
Od 1979 roku w Muzeum Okręgowym utworzono, przy dużym zaangażowaniu
Adama Bartosza, dział cyganologiczny, a w efekcie jego działania otwarto tam
w 1990 roku pierwszą w Europie stałą ekspozycję poświęconą Cyganom/Romom. Działalność Stowarzyszenia i Muzeum jest w mieście bardzo widoczna
do dnia dzisiejszego. W roku 1964 powołano do życia Cygański Zespół Artystyczny „Newo Drom” („Nowa Droga”). Stowarzyszenie otrzymało na swoją
siedzibę tzw. świetlicę cygańską (później „Dom Kultury Romów” i „Centrum
Kultury Romów”), w której miało prowadzić kursy dla analfabetów i działalność kulturalno-oświatową79.
W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych wiele było podobnych lokalnych stowarzyszeń, m.in. w: Nowym Targu (Podhalańskie Stowarzyszenie
Społeczno-Kulturalne Cyganów), Andrychowie (Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Cyganów, 1980 r.), Olsztynie (Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe
Cyganów, 1979 r.), Żyrardowie (Stowarzyszenie Romów, 1980 r.) oraz w Płocku, Gdańsku, Siemiatyczach. Organizacje te nie przejawiały jednak większej
aktywności w działaniach na rzecz mobilizacji etnicznej Romów oraz edukacji.
Rolę reprezentanta i koordynatora działalności organizacyjnej tej społeczności
spełniać miała, istniejąca od 14 marca 1986 roku, Rada Romów w Polsce80.
W drugiej połowie lat siedemdziesiątych miał swoje początki ruch religijny
wśród ludności cygańskiej w Polsce, a wiązał się on z rodzącą się świadomością etniczną Romów81. Nie do przecenienia była działalność księdza Edwarda Wesołka, którą rozpoczął głosząc kazania w języku romani i wprowadzając
ten dialekt do elementów liturgii. Pod koniec lat siedemdziesiątych ks. Wesołek
nawiązał kontakty z różnymi grupami Romów w Polsce, starając się nakłonić
Romów do pielgrzymek religijnych poprzez odwołanie się do ich tradycji wędrowania. Działania te wspomagała Watykańska Komisja Migracji i Turystyki
oraz duszpasterstwo osób koczujących. Ważnym momentem pracy ks. Wesołka
była inicjatywa wydawania pierwszego w Polsce romskiego czasopisma. W roku
Studium przypadku osiedlonej społeczności Romów tarnowskich i szeroki opis działalności
Stowarzyszenia, zob. szerzej: A. Mirga, Romowie – proces…, op. cit., s. 140-148.
78
Ibidem.
79
Ibidem, s. 142-143.
80
Zob. Ibidem, s. 169-177.
81
A. Bartosz, Nie bój się Cygana…, op. cit., s. 133-134; A. Mirga, Romowie – proces…, op. cit., s. 172-173.
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1979 ukazał się premierowy numer pisma „Deweł Sarengro Dad” (Bóg Ojciec Wszystkich). W tekstach konsekwentnie posługiwano się nazwą „Rom”,
zamiast Cygan82. Ksiądz Wesołek jako Krajowy Duszpasterz Romów zorganizował w 8 grudnia 1981 roku I Ogólnokrajowe Spotkanie Romów na Jasnej
Górze. Aktywność Kościoła Katolickiego, ks. Wesołka oraz innych kapłanów
(ks. Julian Skowroński i bp Antoni Adamiuk w diecezji opolskiej, ks. Stanisław Opocki w Łososinie Górnej), ruch pielgrzymkowy i inicjatywy Krajowego Duszpasterstwa Romów nie przybrały jednak charakteru masowego. Wciąż
w formie deklaracji pozostała idea jedności Romów (romano jekhipen) oraz działań organizacyjnych i politycznych poza podziałami rodowo-grupowymi83.
Koniec rządów komunistycznych w Polsce był wyzwaniem dla społeczności
romskiej i jej nielicznych elit. Lata transformacji ustrojowej były czasem rozwoju istniejących i powstawania wielu nowych organizacji romskich o różnych
kierunkach działalności84. Opisując sytuację Romów w Polsce należy pamiętać, jak wyglądała ona w okresie rządów komunistycznych oraz porównać ten
czas z ostatnimi dwudziestoma latami. Przeobrażenia systemowe miały na celu
większe, niż w latach funkcjonowania PRL, zaangażowanie państwa w sprawy
Romów. Podczas rządów komunistycznych Romowie odczuwali, że w brutalny
sposób niszczono ich tożsamość etniczną, język, kulturę i hierarchię społeczną.
Wszystko to wpływało na poczucie wartości własnej Cyganów/Romów. Zmiany ustrojowe sprawiły dodatkowo, że niektórzy Romowie znaleźli się w trudnej sytuacji bytowej. W związku z przeprowadzonymi w okresie transformacji
reformami (prywatyzacją, restrukturyzacją przemysłu), Romowie często tracili
zatrudnienie, a także miejsca zamieszkania. Społeczność romska miała również
problemy z dostępem do służby zdrowia i edukacji. Wszystko to pogłębiało
dodatkowo dystans między Romami a społeczeństwem większości.
W kolejnych badaniach społecznych, przeprowadzanych w okresie transformacji, ankietowani deklarowali niechęć w stosunku do osób pochodzenia
romskiego, a w sondażach opinii publicznej Romowie/Cyganie są najmniej toSzerzej zob. A. Mirga, Romowie – proces…, op. cit., s. 172-173.
Ibidem, s. 173.
84
W Programie na rzecz społeczności romskiej w Polsce (2003 r.), spośród organizacji romskich,
wymienione zostały m.in.: Centralna Rada Romów, Stowarzyszenie Romów w Polsce, Centrum Kultury
Romów w Polsce, Stowarzyszenie Kulturalno-Społeczne z siedzibą w Tarnowie, Stowarzyszenie
Mniejszości Narodowej Cyganów RP „Solidarność” z siedzibą w Kielcach, Stowarzyszenie
Mniejszości Narodowej Romów „Roma Union” z siedzibą we Włocławku, Stowarzyszenie Romów
Okręg Nowy Sącz z siedzibą w Laskowej, Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Romów w RP
w Kędzierzynie-Koźlu, Związek Romów Polskich w Szczecinku, Centrum Doradztwa i Informacji
dla Romów w Polsce z siedzibą w Łodzi, Małopolskie Stowarzyszenie Romów w Andrychowie,
Stowarzyszenie „Nowa Roma” z siedzibą w Lublinie, Stowarzyszenie Kobiet Romskich w Polsce
z siedzibą w Krakowie, Towarzystwo Krzewienia Kultury i Tradycji Romskiej „Kałe Jakha” z siedzibą
w Krakowie, Stowarzyszenie Romów w Krakowie, Stowarzyszenie Romów w Polsce „Czerchań”
z siedzibą w Bytomiu, Stowarzyszenie Społeczności Romskiej „Familia” w Tarnowie, Stowarzyszenie
Romów w Stalowej Woli, Stowarzyszenie Kultury Romskiej „Hitano” w Olsztynie, Stowarzyszenie
Twórców i Przyjaciół Kultury Cygańskiej z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim.
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lerowaną mniejszością85. O tym, jak silny jest w społeczeństwie ładunek negatywnych emocji, niech świadczą wydarzenia nazywane potocznie pogromami
cygańskimi, a także inne indywidualne i zbiorowe akty nietolerancji, które miały
miejsce w Polsce. Lata przemiany ustrojowej, to jednocześnie czas zmian wewnątrz społeczności romskiej. Kiedy prywatna przedsiębiorczość przestała być
przestępstwem, Romowie, którzy potrafili wykorzystać ekonomiczne otwarcie
gospodarki rynkowej, handlując trudno dostępnymi towarami, wzbudzali jeszcze większą wrogość, niż w dekadach minionych. Coraz cięższe warunki materialne, bezrobocie i poczucie bezsilności sprawiły, że społeczeństwo większości
potrzebowało kozła ofiarnego. Romowie stali się, np. w Mławie, wyimaginowaną przyczyną problemów społecznych i gospodarczych86. Nieliczni, którym się
dobrze powodziło, stali się obiektem zazdrości, podczas gdy resztę oskarżano
o lenistwo i niezaradność. Frustracja ekonomiczna zbiegała się z erozją autorytetu władzy w całym kraju.
Ostatnie badania przynoszą jednak dane świadczące o poprawie stosunku
Polaków do Romów, szczególnie na tle innych krajów Grupy Wyszehradzkiej.
Stosunek Czechów, Polaków, Słowaków, Węgrów do Romów, postawy wobec
Romów: brak akceptacji, stosunek nieprzychylny (Czesi 57%, Polacy 33%, Słowacy 71%, Węgrzy 52%), stosunek ambiwalentny (Czesi 12%, Polacy 17%, Słowacy 11%, Węgrzy 13%), akceptacja, stosunek przychylny (Czesi 31%, Polacy
50%, Słowacy 18%, Węgrzy 35%)87.
Pomimo pewnej poprawy w ostatnich latach nadal trudna jest sytuacja edukacyjna Romów. Wskaźniki dotyczące poziomu wykształcenia znacznie odbiegają od danych dotyczących społeczeństwa większości. Polski system oświaty
jest wciąż nieprzygotowany do funkcjonowania w warunkach odrębności kulturowej dzieci romskich, które często mają problem ze zrozumieniem języka dominującego na zajęciach lekcyjnych. W efekcie, wielu Romów kończy edukację
na szkole podstawowej, a nierzadko jest to szkoła specjalna. W Polsce kieruje
się stosunkowo często dzieci romskie do szkół specjalnych i poradni specjalistycznych. Wśród cygańskich dzieci w całej Polsce panowała „epidemia upośledzenia”. Mylnie oceniało się zdolności intelektualne dziecka na podstawie znajomości języka większości, który jest drugim językiem Romów używających na
co dzień przede wszystkim romani. Wielu nauczycieli i pedagogów podawało
jako przyczynę takiego stanu rzeczy niewielką ilość romskich dzieci uczęszczających do przedszkoli i tzw. klas zerowych, gdzie mogłyby zostać przygotowane
W badaniach CBOS-u 60% indagowanych wyraziło swą niechęć do Romów. Zob. Czy Polacy
lubią inne narody? Komunikat z badań, Warszawa, styczeń 2003, dostępny na: http://www.cbos.pl/
SPISKOM.POL/2003/K_001_03.PDF (18.03.2010).
86
Zob. A. Bartosz, Nie bój się Cygana…, op. cit., s. 74; A. Giza-Poleszczuk, J. Poleszczuk, Cyganie i Polacy
w Mławie – konflikt etniczny czy społeczny? [w:] Trudne sąsiedztwa. Z socjologii konfliktów narodowościowych, red.
A. Jasińska-Kania, Warszawa 2001.
87
M. Feliksiak, Postawy wobec Romów w Polsce, Czechach, na Węgrzech i Słowacji. Komunikat z badań, Warszawa,
czerwiec 2008, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2008/K_104_08.PDF (19.09.2011 r.)
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do nauki szkolnej. Nauczyciele nie posiadają często odpowiednich kwalifikacji,
aby pracować z mniejszością romską (nie znają kultury, tradycji, historii i języka Romów), podobnie jak kuratorzy sądowi, szczególnie rodzinni, wymagają
szkolenia.
W związku z aspiracjami państw postkomunistycznych do członkostwa
w Unii Europejskiej, zaczęto projektować programy, projekty i działania w celu
poprawienia sytuacji Romów. Było to skutkiem nacisków ze strony Unii Europejskiej, która określała standardy mające obowiązywać jej przyszłych członków. W roku 1999 przygotowano raporty oceniające postępy krajów kandydujących, a szczególny nacisk skierowano na sytuację mniejszości, w tym Romów. Przede wszystkim zwrócono uwagę na akty nietolerancji i dyskryminację
w sferze edukacji, usług, pracy. W raportach znalazła się także pochwała dla
państw, które poczyniły działania skierowane na poprawę sytuacji społeczności
romskiej. Część z projektów rządowych współfinansowała Unia Europejska.
Postępująca na początku lat 90. mobilizacja etniczna Romów przyczyniła się
do bardziej aktywnego udziału międzynarodowych i lokalnych organizacji pozarządowych w projektach służących poprawie ich życia i ochronie praw mniejszości. Na zaistnienie trwale odczuwalnej zmiany potrzeba będzie jednak czasu,
z czego rządy krajów członkowskich i instytucje unijne zdają sobie sprawę.
Koniec lat dziewięćdziesiątych przyniósł intensyfikację tworzonych przez
rządy państw postkomunistycznych programów na rzecz społeczności romskiej. Było to nie tylko wynikiem nacisków ze strony UE, która wymaga uregulowania spraw mniejszości narodowych i etnicznych, ale także wiązało się
z obawą struktur europejskich dotyczącą wejścia w jej granice kilkumilionowej
zbiorowości romskiej. Sytuację tę poprzedziła masowa emigracja azylowa Romów do Wielkiej Brytanii, Irlandii, Belgii, Holandii oraz krajów skandynawskich. W wyniku migracji Romów opinia publiczna i gremia rządowe krajów
Europy Zachodniej zwróciły uwagę na to, w jakim położeniu społecznym znajduje się mniejszość romska zamieszkująca kraje postkomunistyczne. Sytuacja
Romów stała się również argumentem w negocjacjach członkowskich z Unią
Europejską. Ostatecznie problemy społeczności romskiej nie zaważyły jednak
na kwestii przyjęcia do UE. Instytucje unijne zdecydowały jednak o pomocy
krajom przyjętym w realizacji i finansowaniu projektów służących poprawie
położenia Romów.
Powstanie Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce było wynikiem zobowiązań międzynarodowych i dwustronnych, a także sytuacji w jakiej
znajdowali się polscy Romowie pod koniec lat dziewięćdziesiątych (migracje
Romów do krajów członkowskich UE, szczególnie do Wielkiej Brytanii, krytyczny raport z dnia 10 grudnia 1999 roku Europejskiej Komisji do Walki z Rasizmem i Nietolerancją – ECRI, ratyfikowanie Konwencji Ramowej Rady Europy o Ochronie Mniejszości Narodowych z grudnia 2000 roku).
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Na początku XXI wieku podjęto nowe działania zmierzające do poprawy
sytuacji mniejszości romskiej, a wśród wielu dziedzin wymienionych w uchwale
Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2001 roku znalazła się także edukacja. Program w swej nazwie ograniczony był do obszaru województwa małopolskiego
i lat 2001-2003, jednak od roku 2004, po pomyślnym zakończeniu pilotażu, stał
się programem o zasięgu ogólnopolskim. Dodatkowo, obok wspomnianych wyżej powodów powstania programu, pierwszą i zasadniczą jego przyczyną była
trudna sytuacja 3,5 tysięcznej społeczności Romów Karpackich (Bergitka Roma)
zamieszkujących Małopolskę. Dokonana ewaluacja programu pilotażowego potwierdza jego wagę i zasadność, szczególnie w sferze edukacji. Jako przyczynę
trudnego położenia Romów upatruje się niski poziom kompetencji edukacyjnych
wśród tej grupy. Na efekty prowadzonych działań należy jednak poczekać jeszcze co najmniej kilka lat. Realizacja programu przyczyniła się do wzajemnego
poznania mniejszości i większości, a także wzrostu znaczenia edukacji wśród
Romów. Większa liczba dzieci romskich uczestniczy w wychowaniu przedszkolnym. Znacznej poprawie uległy kontakty szkół ze społecznością romską, rodzice
uczestniczą w życiu szkoły i wykazują większe zainteresowanie funkcjonowaniem
swoich dzieci w placówkach. Przyczyniła się do tego zapewne praca asystentów
romskich i nauczycieli wspomagających. Program stał się nie tylko pilotażem dla
projektu ogólnopolskiego, ale także znaczącym krokiem w kierunku zmiany położenia Romów w Polsce i poprawy ich wizerunku w społeczeństwie większości.
Rada Ministrów 19 sierpnia 2003 roku przyjęła projekt uchwały w sprawie
ustanowienia wieloletniego projektu o nazwie: Program na rzecz społeczności
romskiej w Polsce, który ma być kontynuacją pilotażowego programu z Małopolski. Administracja rządowa wspiera w ten sposób samorządy w rozwiązywaniu problemów mniejszości romskiej. Są to działania w zakresie edukacji,
poprawy sytuacji bytowej i socjalnej, zdrowia, przeciwdziałania bezrobociu,
bezpieczeństwa, kultury, a także podtrzymywania romskiej tożsamości i poszerzenia wiedzy na temat Romów88. Realizacja programu jest finansowana z rezerwy celowej i ma wspomagać administrację terenową, która samodzielnie nie
jest w stanie wykonywać wielu zadań. Zakłada się, że nakłady na ten cel nie
przekroczą łącznie 100 milionów złotych. Udział samorządów w finansowaniu
projektu nie powinien być mniejszy niż 20 procent kwoty uzyskanej z budżetu
państwa. Uczestnikami Programu są nie tylko instytucje samorządowe (gminy),
ale także sami Romowie i organizacje pozarządowe, którym bliskie są problemy społeczności romskiej. Koordynatorem projektu był minister właściwy do
spraw wewnętrznych i administracji, obecnie minister administracji i cyfryzacji
(dodatkowo w sferze oświaty nadzór sprawuje minister właściwy do spraw eduWięcej w Informacji dotyczącej działań na rzecz romskiej mniejszości etnicznej w Polsce, koordynowanych
przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, a obecnie Ministerstwo Administracji
i Cyfryzacji na: http://www.mswia.gov.pl/portal/pl/635/8447/ (21.09.2011); http://mac.gov.pl/
mniejszosci-i-wyznania/ (31.12.2012).
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kacji narodowej), zaś za realizację zadań w terenie odpowiadają wojewodowie,
którzy przy pomocy swoich urzędów akceptują wnioski, pomagają w ich przygotowywaniu i dokonują monitoringu.
W celu intensyfikacji działań na rzecz Romów MSWiA podjęło się wdrożenia tzw. „komponentu romskiego” (Poddziałanie 1.3.1. Projekty na rzecz społeczności romskiej – projekty konkursowe w ramach Priorytetu I Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki). Roczna alokacja przewidziana na „komponent romski”
wynosi 12 milionów złotych (alokacja na lata 2007-2013 to 22 miliony euro,
z czego 18,7 miliona euro pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, a 3,3 miliona euro to środki krajowe)89. Wdrażanie tego komponentu
powinno być spójne z realizacją rządowego Programu na rzecz społeczności romskiej
w Polsce. W związku z tym zakres zadań realizowanych w ramach „komponentu
romskiego” obejmuje projekty dotyczące edukacji (priorytetowe), zatrudnienia,
integracji społecznej, zdrowia, aktywizacji w sferze życia obywatelskiego oraz
wiedzy o społeczności romskiej. Realizacja tych zadań jest powierzana beneficjentom w wyniku otwartego konkursu, którego procedura przewiduje ciągły
nabór wniosków do czasu wykorzystania alokacji na dany rok.
Ewaluacja: wnioski i rekomendacje programu rządowego90 wskazują, że procedury Programu są dobrze oceniane przez projektodawców, jednak organizacje
otrzymują środki finansowe zbyt późno, a nie zawsze są w stanie dysponować własnymi w celu realizacji podjętych zobowiązań. Wprowadzenie instytucji
asystentów romskich i nauczycieli wspomagających można uznać za znaczącą
zmianę w podejściu do edukacji romskiej. Asystent romski jest niemal w 100%
oceniany pozytywnie, zarówno przez beneficjentów, jak i przedstawicieli instytucji. Nauczyciel wspomagający funkcjonuje w mniejszym wymiarze. Ważne
by wzmacniać pozycję asystentów, dostarczać im nowych kompetencji, czynić
z nich liderów lokalnych, nie ograniczać ich zadań do pracownika administracyjnego. Tu jednak potrzebna jest świadomość urzędników i dyrektorów szkół
jaka jest rola i zadania tych osób.
Program jest jednak wciąż mało rozpoznawalny dla beneficjentów ostatecznych. Romowie nie identyfikują pomocy z Programem, nie wiedzą często o jego
istnieniu. Program w obecnej swojej formie ma charakter raczej opiekuńczy
niż rozwojowy. Zaspokaja podstawowe potrzeby społeczności romskiej, jednak
daje niewiele impulsów, aby przełamać zastaną sytuację. Skupia się na zaspokajaniu potrzeb praktycznych, bieżących, w małym stopniu strategicznych, czy
wprowadzających rozwiązania systemowe. Na poziomie ogólnopolskim brak
jest wskaźników pozwalających na porównanie danych w czasie. Mogłoby się
to odbywać poprzez finansowanie projektów pilotażowych, innowacyjnych,
Ibidem.
Szerzej na temat oceny dotychczasowych działań Programu i wniosków na przyszłość w: Raport
końcowy z Badania ewaluacyjnego „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce” realizowanego
w ramach projektu „Q jakości – poprawa jakości funkcjonowania Programu Romskiego”, Warszawa,
8 grudnia 2011 r.
89
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które powinny być objęte badaniami sprawdzającymi ich jakość i efektywność.
Program powinien mieć mechanizm badań okresowych, jednak nie o charakterze kontrolnym a jakościowym, poszukiwania dobrych praktyk. Dane, wnioski
rekomendacje z badań powinny być przedmiotem refleksji dla zarządzających
Programem, a także Zespołu ds. Romskich i uruchamiać na poziomie Ministerstwa działania o charakterze promowania nowych rozwiązań, które mogą
być aplikowane w innych regionach. Romowie głównie wskazują na konieczność działań w dziedzinie edukacji dzieci i młodzieży oraz w kwestii remontów
mieszkań i pomocy w znalezieniu pracy.
Główny cel Programu to integracja społeczności romskiej. Integracja jest
definiowana przez nie Romów jako danie Romom wykształcenia i pracy, co
zapewni im dostęp do dóbr i usług publicznych. Tak rozumiana integracja zakłada głównie aktywność po stronie Romów. Jednocześnie podejście Romów
do integracji jest nieco inne. Chcą, aby Polacy rozumieli i szanowali ich tradycję,
nie narzucali im rozwiązań, które z powodu ich wzorców kulturowych nie są
przez nich możliwe do wdrożenia. Tak rozumiana integracja zakłada aktywność
po stronie Polaków – poznanie, rozumienie, poszanowanie dla innych wzorców kulturowych. Projekty tworzone przez Polskich urzędników w większości
tworzone są w ramach opiekuńczego, paternalistycznego podejścia do słabszej,
wykluczonej grupy. Często pomoc opiera się na jak najlepszych intencjach, jednak dominuje optyka definiowania potrzeb z perspektywy społeczności większościowej, bądź bez konsultacji ze społecznością romską. Składane projekty są
standardowe, powielane co roku, brak jest projektów innowacyjnych. Powstaje
bariera związana z niejasnym komunikowaniem priorytetów Programu, nie tylko w zakresie merytorycznym, ale także horyzontalnym. Wszyscy podkreślają, iż pomoc skierowana do Romów musi mieć walor wymiernej korzyści. Ze
względu na funkcjonowanie komponentu romskiego w PO KL warto zastanowić się nad specyfiką Programu romskiego w tym obszarze. Pomimo wielu
środków przeznaczonych na poprawę sytuacji bytowej Romów nie przyniosło
to efektu w postaci większej integracji ze społecznością polską. Wydawało się,
iż wyrównanie warunków bytowych pozwoli wyrównać, uzupełnić niedobory w innych płaszczyznach, trudno jednak zidentyfikować taki związek. Przy
wszelkich ograniczeniach i trudnościach należy zaznaczyć, że Program romski stara się w swoich działaniach uwzględniać specyfikę wartości kulturowych
Romów. Jednym z najsłabiej widocznych obszarów jest bezpieczeństwo, gdyż
nie ma projektów w tym obszarze, ani pomysłów jak podjąć wyzwanie jakim
jest współpraca z Policją. Mocne strony Programu, to działania edukacyjne dla
dzieci (wyprawki, ubezpieczenia), zwiększenie się znaczne liczby organizacji
romskich na przestrzeni 2005 a 2011 roku, wprowadzenie funkcji asystenta
edukacji romskiej, remonty wielu mieszkań, poprawa poziomu życia wielu rodzin romskich, dobra znajomość specyfiki problematyki romskiej przez Zespół
Zarządzający Programem. Słabe strony Programu, to procedura przekazywania
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środków finansowych oraz to, że konieczny czas kontraktowanych projektów
promuje działania akcyjne, a nie ciągłe, wieloletnie. Niejasne są procedury przepływów finansowych na styku samorząd-ministerstwo, zniechęcają do aplikowania o środki. Zauważalny jest brak lub sporadyczne konsultacje ze środowiskami romskimi działań podejmowanych na ich rzecz i brak włączania Romów
w realizację projektów. Dostrzec można brak świadomości istnienia Programu
wśród Romów, nieskuteczne działania w zakresie edukacji obywatelskiej i profesjonalizacji organizacji romskich. Brakuje rozwiązań systemowych problemów zdrowotnych. Nie ma działań uwrażliwiających dla urzędników (szczególnie samorządowych) i Policji na normy kulturowe Romów. Brakuje świadomości wśród Romów istnienia na poziomie regionu (Urzędu Wojewódzkiego)
urzędników odpowiedzialnych za sprawy romskie oraz Zespołu ds. romskich.
Pełnomocnicy czy też inni urzędnicy regionalni powinni być objęci wsparciem
o charakterze uwrażliwienia na tematykę wielokulturowości.
Pewne nadzieje na kontynuację i rozwój dotychczasowych działań zmierzających do poprawy sytuacji edukacyjnej Romów oraz szeroko pojętej integracji
ze społeczeństwem większości daje obecnie tworzony Program integracji społecznej Romów na lata 2014-2020. Projekt, uzgodniony wewnątrzresortowo, zostanie
przekazany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych. Jest
on również zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Administracji
i Cyfryzacji w zakładce Mniejszości i wyznania91.
Transformacja ustrojowa wiąże się dla Romów z wieloma niekorzystnymi
zjawiskami (bezrobocie, ubóstwo, nierówny dostęp do ochrony zdrowia), jednak w tym okresie uzyskali oni podstawowe prawa gwarantowane mniejszościom. Romowie zaczęli funkcjonować w sferze kultury wydając swoje czasopisma, współtworząc programy telewizyjne i radiowe92. Przygotowano w tym
czasie pierwsze podręczniki w języku romskim93, a także opublikowano wiele
opracowań dotyczących Romów94. Zaczęto głośno i otwarcie mówić o trudnej
http://mac.gov.pl/wp-content/uploads/2011/12/PROGRAM-2.pdf (31.12.2012).
Między innymi: „Dialog Pheniben” – kwartalnik społeczno-kulturalny wydawany w Oświęcimiu
przez Stowarzyszenie Romów w Polsce; „Rrom p-o Drom” – miesięcznik wydawany w Białymstoku
w języku polskim i dialektach romskich przez Radę Romów w Polsce; „Romano Atmo” –
dwumiesięcznik wydawany przez Związek Romów Polskich w Szczecinku; program TVP Kraków pt.
„Romski Informator Romano Ciacipen”; Cykl reportaży „U siebie”, realizowany bilingwicznie; w roku
2005 TVP w Krakowie kontynuował emisję programu „Romski informator”, który emitowany był
w języku romskim z polskimi napisami; „Poznać by zrozumieć” – audycja publicystyczna poruszająca
problematykę obcokrajowców oraz kultury Romów realizowana przez Polskie Radio Opole.
93
Podręcznik pomocniczy dla dzieci romskich: K. Parno Gierliński, Miri Szkoła, Romano elementaris,
Kostrzyn nad Odrą 2008.
94
Zob. A. Paszko, O przebudzeniu romologicznym w Polsce. Na marginesie zredagowanego przez Piotra Borka
tomu: O Romach w Polsce i w Europie. Tożsamość, historia, kultura, edukacja. „Studia Romologica” 2010, nr
3, s. 252-257. N. Gancarz, Wydawnictwa o tematyce romskiej w 2009 roku. „Studia Romologica” 2010, nr 3,
s. 261-267. Obszerną bibliografię prac zwartych i artykułów dotyczących Romów w Polsce i Europie
można również odnaleźć w książce autora: Ł. Kwadrans, Education of the Roma in the Czech Republic, Poland
and Slovakia – gap confrontation between expectations and reality – comparative research, Wrocław 2011, s. 291-320.
91
92
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sytuacji romskiej mniejszości w wielu krajach, co przyczyniło się do powstania
programów rządowych na rzecz jej poprawy. Problemy Romów zaczęły być poważnie traktowane przez kraje Europy – nastąpiła koordynacja działań państw,
instytucji europejskich oraz organizacji pozarządowych w celu zmiany sytuacji
Romów na lepszą.

Psychologiczne i społeczne determinanty uprzedzeń i problemów
we wzajemnych kontaktach
Negatywny stosunek do Romów objawia się w stosunku dystansu do tej
grupy etnicznej, tchnących nienawiścią wypowiedziach, ale coraz częściej także
w aktach agresji i przemocy skierowanej przeciwko członkom tej zbiorowości.
Niebezpiecznym zjawiskiem jest stereotypizacja myślenia o Romach. Takie postawy trudno jest zmienić, ze względu na brak pogłębionych kontaktów bezpośrednich między przedstawicielami obu społeczności. Wśród Romów wciąż
niewiele jest wyemancypowanych jednostek, które swoją obecnością w życiu
publicznym mogłyby kreować nowy obraz Roma, wolny od uproszczeń, przekłamań, niedomówień95. W kolejnych badaniach społecznych ankietowani deklarują niechęć w stosunku do osób pochodzenia romskiego, a w sondażach
opinii publicznej Romowie są najmniej tolerowaną mniejszością. O tym, jak
silny jest ładunek negatywnych emocji tkwiący w społeczeństwie świadczą wydarzenia nazywane potocznie pogromami cygańskimi, a także inne indywidualne
i zbiorowe akty nietolerancji.
Dokumentowanie przypadków łamania prawa i dyskryminacji wobec Romów stało się zadaniem wielu romskich i krajowych organizacji pozarządowych, a także European Roma Right Center. Obszerna i ciągle rosnąca dokumentacja obejmuje przypadki tzw. wypowiedzi tchnących nienawiścią w mediach,
przymusowego przesiedlania, odmawiania pracy, mieszkania i wstępu do pomieszczeń użyteczności publicznej – z powodu przynależności etnicznej, jak
również gwałtowne ataki rasistowskich grup96. W wielu raportach Romowie
skarżą się na stronnicze, dyskryminacyjne i niesprawiedliwe stosowanie prawa.
Niewłaściwe postępowanie lub zupełny brak reakcji w wielu sprawach, także
podczas śledztwa i po jego zakończeniu w sądach, przyczynia się do wrogiego
nastawienia wobec Romów. Wśród Romów zaś wzmacnia przekonanie, że administracji państwowej brakuje woli, by działać zgodnie z literą prawa.
Trzy pojęcia najczęściej przychodzą na myśl, gdy mówi się o aktach nietolerancji, braku akceptacji, przemocy werbalnej czy fizycznej wobec grup etnicz„Jedni z wielu” – to kampania, której celem jest zmiana nastawienia Polaków do mniejszości romskiej.
Romowie często spotykają się z uprzedzeniami lub innymi barierami, które utrudniają im integrację
społeczną. „Jedni z wielu” to Romowie, którym integracja się udała. Ich portrety prezentowane
jako przykład, że jest to możliwe, jeśli społeczności lokalne nie będą negatywnie nastawione. Więcej
o projekcie na stronie www.jednizwielu.pl lub facebook.com/jedni z wielu
96
Zob. A. Mirga, N. Gheorghe, Romowie w XXI wieku. Studium polityczne, Kraków 1998, s. 63-66.
95
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nych, to stereotypy, uprzedzenia i dyskryminacja. W proponowanych definicjach tych
pojęć przewija się kilka wątków wspólnych. Uprzedzenia zazwyczaj uważa się za
postawę, dyskryminację za typ zachowania, a stereotyp za zestaw przekonań97. Bardziej niż podręcznikowe definicje owych pojęć interesować nas będzie ich wzajemna zależność. Powszechnie zakłada się, że negatywne postawy (uprzedzenia) i stereotypy w znacznej mierze wywołują zachowania tendencyjne i dyskryminacyjne. Empirycznie stwierdzono jednak, że związki owe są umiarkowane
i należy skupić się na stosunkach międzygrupowych, a nie jedynie na procesach
interpersonalnych98. Udowodniono także, że stereotypizacja myślenia o innych
grupach społecznych jest słabo powiązana z postawami, a jeszcze słabiej z dyskryminacją. Nie należy jednak przyjmować bezkrytycznie rezultatów badań
naukowych przeprowadzonych przez psychologów społecznych, ponieważ
w wielu z tych eksperymentów można dopatrzyć się tego, że uprzedzenia były
predyktorami dyskryminacji. Zależność owa jest bliska ogólnemu związkowi
między postawami a zachowaniem. Stereotypy natomiast są znacząco powiązane zarówno z dyskryminacją, jak i z uprzedzeniami99.
Najczęstsze przyczyny uprzedzeń, które miałyby prowadzić do wspominanych aktów nietolerancji, to według Elliota Aronsona:
1) ekonomiczna i polityczna rywalizacja bądź konflikt,
2) przemieszczona agresja,
3) potrzeby osobowościowe,
4) konformizm w stosunku do istniejących norm społecznych100.
Pierwszy czynnik związany jest w niedoborem środków materialnych, o które trzeba rywalizować, które są niedostępne, ograniczone. Wtedy grupa dominująca może starać się wykorzystywać czy dyskryminować grupę mniejszościową w celu uzyskania większych korzyści materialnych i lepszego dostępu do
określonych dóbr. Dyskryminacja, uprzedzenia i tendencje do posługiwania się
negatywnymi stereotypami nasilają się gwałtownie, gdy brak jest pracy i wzrasta
rywalizacja o nią101.
Druga z przyczyn uprzedzeń dotyczy przemieszczonej agresji, tj. poszukiwania tzw. kozłów ofiarnych dla zneutralizowania swojej frustracji. Szuka się zastępczych przyczyn swojego niepowodzenia, łatwiej bowiem zaatakować Roma,
jako wyimaginowanego sprawcę bezrobocia, niż cały system polityczno-ekonomiczny, czy rząd danego państwa. Dodatkowo ułatwia ten atak posiadanie przez
Romów cech wyróżniających ich od reszty społeczeństwa, Romowie są na tyle
słabi, bezbronni, że nie są w stanie odpowiedzieć podobnymi działaniami na
akty dyskryminacji ze strony społeczeństwa większości. Historia podsuwa wiePor. C.N. Macrae, Ch. Stangor, M. Hewstone, Stereotypy i uprzedzenia, Gdańsk 1999, s. 227.
Ibidem, s. 254.
99
Ibidem, s. 259.
100
Zob. E. Aronson, Człowiek istota społeczna, Warszawa 1978, s. 239-255.
101
Ibidem, s. 242-243.
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le przykładów linczów, czy innych zbrodniczych zachowań, gwałtów i aktów
przemocy, które miały miejsce w czasach kryzysów społeczno-gospodarczych.
Ofiary takich zachowań, to osoby, które rzucają się w oczy, są względnie bezsilne i od początku nielubiane.
Trzeci powód uprzedzeń, to osobowościowe skłonności, czy predyspozycje,
do bycia agresywnym i odczuwania niechęci do innych. Osoby posiadające osobowość autorytarną mają sztywne poglądy, uznają konwencjonalne wartości,
nie tolerują słabości, są podejrzliwe i mają niezwykły respekt do władzy102.
Ostatnia z wyróżnionych przez Aronsona przyczyn uprzedzeń, to posłuszeństwo wobec norm społecznych. Sugeruje on, że uprzedzenie staje się dla
konformisty po prostu jeszcze jedną z norm, których należy przestrzegać pod
dozorem kontroli społecznej. Jednak postawy nacechowane uprzedzeniem mogą
ulec zmianie wraz z przeniesieniem się przez jednostkę do innej grupy czy kraju
i identyfikowania się z innymi ludźmi, którzy mają bardziej liberalne poglądy.
Natomiast większość definicji grup mniejszościowych traktuje o niekorzystnej sytuacji takich zbiorowości, jak Romowie. Wiele spośród praw i gwarancji ochrony zostało nadanych innym mniejszościom na mocy dwustronnych,
prawnie wiążących umów międzypaństwowych, których Romowie, siłą rzeczy
nie mogą zawierać, a tym samym z nich korzystać. W Europie wygląda to różnie, ponieważ są państwa, w których system prawny nie uznaje mniejszości
narodowych i etnicznych, są one jednak chronione przez silnie wyartykułowane
prawa obywatelskie, gwarantowane przez liberalne konstytucje i rządy prawa.
W niektórych krajach mają też Romowie swoją reprezentację polityczną zdobytą w demokratycznych wyborach do parlamentów. Ostatnio nawet kwestionuje
się etniczność Romów w niektórych krajach, gdyż sytuacja Romów – według
miejscowych władz – poprawiła się tam znacznie. Sami Romowie na początku
XXI wieku zastanawiają się – mając na uwadze własne zróżnicowanie – jaki
rodzaj tożsamości grupowej mają kreować. Społeczność romska jest podzielona i rozproszona w wielu krajach, jej członkowie reprezentują rozmaite, często
sprzeczne poglądy, dlatego Romowie muszą zdefiniować wspólną przestrzeń
polityczną dla siebie, o którą chcą walczyć na arenie międzynarodowej, a przede wszystkim krajowej103. Romowie są najbardziej bezbronną i jednocześnie
najbardziej niechcianą wśród europejskich mniejszości, dotkliwie odczuwają to
w wielu krajach. Zauważyć można rosnącą pauperyzację części Romów, tendencje do ich izolowania przez społeczeństwa poszczególnych krajów, pozostawanie przez Romów bez pracy, pogarszającą się kondycję zdrowotną, coraz
niższy poziom wykształcenia wśród romskich dzieci i młodzieży, a także osób
dorosłych.
Opisane wyżej bardzo skrótowo, zarówno psychologiczne, jak i socjologiczne przyczyny wyróżniania Romów ze społeczeństwa większości, prowadzą
102
103

Ibidem, s. 248-250.
Zob. A. Mirga, N. Gheorghe, op. cit.

Praca kuratora sądowego w środowisku odmiennym kulturowo

241

do wysokiego narażenia na akty dyskryminacji, nietolerancji i braku akceptacji
przez przedstawicieli zbiorowości romskich w wielu krajach. Szczególnie widoczne jest to w państwach, które w ostatnim dziesięcioleciu były poddawane
procesom transformacji politycznej, gospodarczej i społecznej.
W omówieniu poniższych zagadnień posłużono się doświadczeniami wynikającymi z funkcjonowania służb probacji i kontaktów kuratorów sądowych
z Romami. Opracowanie oparte jest na relacjach z wykonywanych środków
probacji, a także na opiniach podopiecznych. Przedstawione zostaną problemy we wzajemnych kontaktach, które mogłyby mieć związek z uprzedzeniami,
a także możliwości ich usunięcia. Wszystko to zostanie opisane w odniesieniu
do przedstawionych wcześniej determinant i możliwości zastosowania ideałów pedagogiki międzykulturowej. Wyróżnione poniżej problemy mogą także
występować we wzajemnych relacjach Romów z pracownikami socjalnymi (te
dwie grupy spotykają się na drodze służbowej najczęściej).
Pięć podstawowych problemów we wzajemnych kontaktach, to:
1) problemy wynikające ze specyfiki pracy kuratora sądowego i pracownika
socjalnego. Funkcjonariusze tych służb, oprócz tego, że reprezentują społeczeństwo większości (gadzie/gadźe), są także funkcjonariuszami państwa. Rodzi to niekiedy podwójne poczucie dystansu we wzajemnych kontaktach. Należy bowiem
pamiętać, że kontrola państwa i jego interwencja w wewnętrzne sprawy społeczności, czy rodziny romskiej są postrzegane negatywnie. Praca służb socjalnych
i probacyjnych wiąże się z ingerencją w życie prywatne (wywiad środowiskowy,
wizyty w miejscu zamieszkania podopiecznych, mobilizowanie do określonych
zachowań, zalecenia i zobowiązania ze strony kuratora oraz sądu, rozmowy indywidualne z członkami rodziny, wkraczanie w tematy osobiste, intymne, zakazane).
Jest to często niezrozumiałe i niepożądane, uważane za nietaktowne, nieuprawnione zarówno przez nadzorowanych, jak i kuratorów sądowych. Sama specyfika pracy budzi zatem niechęć po stronie romskich podopiecznych. Problemy
powstają już w momencie próby wejścia w romskie środowisko, do rodzinnego
domu. Podopieczni są nieufni i najczęściej negatywnie nastawieni do służb, co
zaburza sprawną komunikację i współpracę. Zdarza się, że Romowie nie chcą
nawet wpuszczać do swoich mieszkań pracowników tych instytucji.
2) brak przygotowania kuratorów sądowych i pracowników socjalnych do
pracy z członkami mniejszości. Najczęściej przedstawiciele obu służb niewiele
wiedzą o mniejszości romskiej, stąd wynika wiele trudności. Brakuje szkoleń dotyczących nie tyle pracy z Romami, co podstawowej wiedzy na temat tej mniejszości, ale także innych grup odmiennych kulturowo104. Istotne wydaje się rozwijanie
wrażliwości na inność, co pozwoliłoby zapobiegać przeradzaniu się jej w obcość.
W roku 2003 w Sądzie Okręgowym w Świdnicy odbyło się takie szkolenie nt. Romów,
przeprowadzone przez dr Małgorzatę Różycką z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego (obecnie
specjalista Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji). Spotkało się ono z szerokim zainteresowaniem
kuratorów sądowych.
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3) stereotypowe postrzeganie romskich podopiecznych. Wiąże się ono
z obrazem Roma kreowanym przez media, powtarzanym w relacjach znajomych, współpracowników. Często kurator lub pracownik socjalny idąc na wywiad posiada już pewne nastawienie, ponieważ na podstawie akt osobowych,
wcześniejszych komunikatów, brzmienia nazwiska, czy wiedzy prywatnej wie,
że idzie na wywiad do rodziny romskiej. Wchodząc do podopiecznego wnosi
ze sobą pewien zasób wiedzy potocznej, nie zawsze prawdziwej, stereotypowej,
uproszczonej. Tym samym jest często z góry uprzedzony do osoby, z którą
przyjdzie mu współpracować przez jakiś czas.
4) problemy językowe i światopoglądowe. Podstawowym narzędziem komunikacji w pracy kuratora i pracownika socjalnego jest język. Wiele problemów i zaburzeń we wzajemnych kontaktach wynika z jego nieznajomości
i wykorzystywaniu tego przez podopiecznych. Dodatkowo sprawę komplikuje
częsty brak umiejętności czytania i pisania wśród Romów. Podopieczni nie wiedzą, na czym polega praca kuratora sądowego, nie godzą się często na stawiane
im wymagania i mobilizowanie do pożądanych zachowań, które mogą godzić
w kulturę i obyczaj romski. Współpraca z pracownikiem sądu jest często uważana za niewłaściwą, a ingerencja w wewnętrzne sprawy rodzin, grupy za nieuprawnioną przez osobę niebędąca jej członkiem.
5) traktowanie romskich podopiecznych w inny sposób niż pozostałych.
Postrzeganie wielu zdarzeń, jako wewnętrzne sprawy Romów, w które nie należy się angażować. Tym samym przyzwala się na wiele nieprawidłowości w zachowaniach podopiecznych. Brak konsekwencji w stawianiu wymagań i realizacji orzeczeń przez kuratorów sądowych, jest często tłumaczony stereotypowym postrzeganiem Romów, jako osób niekonsekwentnych i nieskłonnych do
współpracy, nastawionych na szybkie efekty, niecierpliwych.
Romowie widzą w kuratorach sądowych i pracownikach socjalnych urzędników, którzy przyszli ich sprawdzać i ograniczać im swobodę. Często skarżą się
na stronniczość, brak obiektywizmu, niezrozumienie i złą wolę wizytujących.
Nie różnią się tym samym od podopiecznych będących przedstawicielami społeczeństwa większości. W decyzjach podejmowanych przez sądy, czy ośrodki
pomocy społecznej upatrują wpływu odwiedzających funkcjonariuszy, którzy
według nich jednoosobowo postanowili o zmianie środka wychowawczego
(resocjalizującego) lub nie przyznaniu świadczeń socjalnych. Nie rozumieją
zazwyczaj, że kurator sądowy czy pracownik socjalny wypełniają orzeczenia
instytucji państwowych wynikające z przepisów prawa.
Wyliczone wyżej problemy są tak ogólne, że mogą właściwie odnosić się
do wszystkich grup funkcjonariuszy administracji państwowej. Rozważania na
ten temat wydają się istotne z powodu coraz większego zróżnicowania społeczeństwa i powinny być rozwijane. Funkcjonariusze służby probacji rzadko
wchodzą w otwarte konflikty ze swoimi podopiecznymi, bez względu na ich
pochodzenie etniczne. Związane jest to zazwyczaj z wymaganiami w doborze
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kadry do służby. Osoby wykonujące ten zawód, to najczęściej jednostki mające
doświadczenie pedagogiczne i pewne przygotowanie psychologiczne. Zatem
po przeszkoleniu na temat wiedzy ogólnej dotyczącej społeczności romskiej, jej
kultury, historii, obyczajów, mogą jeszcze sprawniej wykonywać swoje czynności. Potrzebne do pracy z osobami odmiennymi kulturowo są dodatkowo między innymi wspomniane: zdolności empatyczne, system odpowiednich szkoleń,
wzajemne zaufanie oraz współpraca i pogłębiony kontakt, a także międzykulturowa wrażliwość. Jednym z pożądanych modeli zróżnicowania kulturowego
społeczeństw, zapewniającego harmonijne i bezpieczne funkcjonowanie oraz
integrację wielu zbiorowości jest międzykulturowość. Możemy mówić o międzykulturowości, gdy różne kultury, grupy narodowe, etniczne, społeczne, religijne itp. żyją na tym samym obszarze, wchodząc ze sobą w otwarte, regularne
i trwałe interakcje. Następuje wtedy wymiana, wzajemne poszanowanie, a nawet
zrozumienie poszczególnych stylów życia, wzorów zachowania, uznawanych
wartości i norm. Pozwala to stworzyć nową harmonijną jakość, bez eliminacji
różnic, niejako ponad nimi. Zróżnicowanie staje się czynnikiem aktywizującym
rozwój społeczny, polityczny i ekonomiczny. Mamy wtedy do czynienia z aktywną tolerancją, sprawiedliwymi stosunkami społecznymi, członkowie takiego
społeczeństwa, będący reprezentantami różnych grup, współżyją i współpracują w różnych dziedzinach. Starają się rozwiązywać napięcia czy konflikty na
drodze negocjacji i kompromisu, możliwa staje się równowaga społeczna i wzajemna integracja mniejszości z większością. Stosunki społeczne rozpatruje się
z perspektywy jednostek, przyznaje się im prawo do kultywowania i wyrażania
własnej tożsamości i odmienności, jeżeli nie naruszają one praw innych osób105.
Zatem należy zauważyć przejście od reakcji na odmienność do interakcji z nią,
tj. świadomego poznania, chęci zrozumienia, współdziałania i dialogu prowadzącego od wielokulturowości w stronę kreowania międzykulturowości. Taka
wrażliwość wydaje się być niezbędna w pracy kuratorów sądowych i pracowników socjalnych.

105
M. Taylor, „Każdy inny – wszyscy równi” – rzecz o edukacji międzykulturowej, [w:] Edukacja w świecie
współczesnym. Wybór tekstów z pedagogiki porównawczej wraz z przewodnikiem bibliograficznym i przewodnikiem
internetowym, red. R. Leppert, Kraków 2000, s. 118. Por. P. P. Grzybowski, Edukacja europejska – od
wielokulturowości do międzykulturowości. Koncepcje edukacji wielokulturowej i międzykulturowej w kontekście
europejskim ze szczególnym uwzględnieniem środowiska frankofońskiego, Kraków 2007.
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THE WORK OF A PROBATION OFFICER
IN THE ENVIRONMENT OF A DIFFERENT CULTURE
Abstract
This paper is a brief reflection on the possible problems of the Roma in contact with social
workers and probation services (curators). Will present the most important psychological and
sociological causes of potential problems in such dealings. At the beginning, however, will
present basic information about the Roma, their culture, history, situation and social status.
This text can be useful for people working with the Roma.
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