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Krzysztof Mycka, Tomasz Kozłowski
PARADOKSY POLSKIEJ POLITYKI KARNEJ,
CZYLI JAK ZAPEŁNIAMY WIĘZIENIA
NADUŻYWAJĄC ŚRODKÓW PROBACJI

Obowiązujący od ponad 14 lat Kodeks karny wymaga gruntownego przeglądu oraz głębokiej interwencji legislacyjnej, która w sposób radykalny wpłynęłaby na racjonalizację polskiej polityki karnej oraz spowodowałaby odwrócenie
niekorzystnych na tle innych krajów europejskich tendencji w zakresie orzecznictwa i wykonawstwa w sprawach karnych, przejawiających się m.in. w wieloletnim utrzymywaniu się wysokiej populacji osób osadzonych w jednostkach
penitencjarnych, wysokiego wskaźnika tzw. prizonizacji oraz nieefektywnością,
czy wręcz niewydolnością systemu probacji. Niniejsze opracowanie stanowi jedynie próbę naświetlenia węzłowych problemów związanych ze sprawowaniem
wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych, których pełna i rzetelna diagnoza obejmująca badanie skali, skuteczności, efektywności, konsekwencji prawnych, społecznych i ekonomicznych funkcjonowania poszczególnych instytucji
prawa materialnego i procesowego, powinna stać się przedmiotem szeroko zakrojonych badań naukowych i bezwzględnie winna poprzedzać zmiany legislacyjne w kodyfikacjach karnych. By odnieść oczekiwany skutek i rzeczywiście
pozytywnie wpłynąć na praktykę orzeczniczą interwencja legislacyjna nie może
opierać się na przekonaniach i wyobrażeniach co do funkcjonowania systemu
prawa karnego w Polsce, lecz na faktycznej pogłębionej wiedzy w tym zakresie.

Orzecznictwo
W 2011 r. ogółem w Polsce osądzone zostały w pierwszej instancji 478.484
osoby, w tym 469.088 osób (98%) przez sądy rejonowe i 9.396 osób (2%) przez
sądy okręgowe. Spośród osób osądzonych liczba skazanych wyniosła 424.996,
w tym 416.637 (98%) przez sądy rejonowe i 8.359 (2%) przez sądy okręgowe.
Zważywszy, iż w 2005 r. odnotowano łącznie ok. 578.000 osądzeń oraz ok.
516.000 skazań, wyraźnie widać, że na przestrzeni 7 lat (od 2005 do 2011 r.)
w sposób radykalny spadła liczba osądzonych i skazanych w pierwszej
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instancji przez sądy powszechne1. Taki stan rzeczy stanowi konsekwencję generalnego spadku poziomu przestępczości w Polsce, który swój szczyt osiągnął w latach 2003-2004 (według statystyk policyjnych odnotowywano wówczas
po ponad 1.460.000 przestępstw rocznie), by następnie stopniowo spadać, aż
do poziomu ok. 1.100.000 przestępstw rocznie w latach 2008-20102. Dokładną
strukturę osądzeń na przestrzeni lat 2000-2011 obrazuje poniższy rysunek.
rys. 1.

Rys. 1. Osoby osądzone przez sądy I instancji
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Źródło: Dane Ministerstwa Sprawiedliwości: MS – S6o, MS – S6r – osądzenia i skazania w sądach okręgowych i rejonowych (z wył. kks), za lata 2000-2010

Jak widać na rysunku, obciążenie sądów okręgowych w ostatnich latach nie
podlega większym fluktuacjom, a przytłaczającą liczbę spraw karnych rozpoznawczych załatwiają w Polsce sądy rejonowe. Wszelkie zmiany ukierunkowane
na racjonalizację orzecznictwa w sprawach karnych powinny mieć tę okoliczność na względzie jako fundamentalną i skupiać się na tych elementach tak
procedury, jak i prawa materialnego, które w praktyce znajdują zastosowanie
właśnie w sprawach rozpoznawanych przez sądy rejonowe.
Analiza orzecznictwa w sprawach karnych wskazuje, że w 2011 r. z ogólnej
liczby 416.637 skazanych przez sądy rejonowe bezwzględną karę pozbawienia
wolności wymierzono 40.084 osobom (9,6%), karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania 237.234 osobom (56,9%), karę ograniczenia wolności 50.330 osobom (12,1%), a karę grzywny samoistnej 88.907 osobom (21,3%). Nadto warunkowo umorzono postępowanie karne wobec 28.127
osób (6% ogółu osądzonych). Powyższe proporcje w ciągu ostatnich dziesięciu
lat ulegały nieznacznym wahaniom, niemniej jednak stale obserwowana jest znaDane statystyczne Ministerstwa Sprawiedliwości na podstawie sprawozdań MS-S6r i MS-S6o w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej za lata 2005-2011.
2
Dane statystyczne Policji publikowane pod adresem http://statystyka.policja.pl
1
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cząca dominacja sankcji w postaci kary pozbawienia wolności z warunkowym
zawieszeniem jej wykonania, która najmniejszy odsetek w strukturze kar miała
w 2004 r. (55%), a największy w 2007 r. (61%). Szczegółowe informacje w tym
zakresie (w liczbach bezwzględnych i w odsetkach) przedstawiają rysunki 2 i 3.

rys.Rys.
2. 2. Rodzaje kar orzekanych w I instancji w sądach rejonowych (w liczbach
bezwzględnych)
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Źródło: Dane Ministerstwa Sprawiedliwości – MS-S6r – osoby osądzone w I instancji
przez sądy rejonowe

Jeśli uwzględni się wszystkie skazania na kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania i kary ograniczenia wolności oraz warunkowe umorzenia postępowania, to okazuje się, że tylko w 2011 r. zapadło
w Polsce ok. 305.000 orzeczeń związanych z szeroko pojętą probacją, rozumianą jako system poprawczy, który umożliwia sprawcy przestępstwa udany
powrót do życia w społeczeństwie i daje mu szansę na rehabilitację w warunkach wolności kontrolowanej. Tak wielki zakres orzekania probacji, zamiast np.
kary grzywny samoistnej, jest niespotykany w skali Europy i powoduje, że
Polska od lat pozostaje europejskim liderem, jeśli chodzi o odsetek populacji
pozostającej pod nadzorem służb probacyjnych, co obrazuje poniższe zestawienie, opracowane na podstawie cyklicznych (lecz nie dorocznych) raportów
Rady Europy publikowanych pn. Annual Penal Statistics SPACE II3.
3

Opracowanie dostępne w wersji elektronicznej pod adresem http://www.cep-probation.org
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Rys. 3. Rodzaje kar orzekanych w I instancji w sądach rejonowych (w odsetkach)
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Rys.
rys.
4. 4. Liczba skazanych objętych nadzorem służb probacyjnych na 100 tys.
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Z powyższego porównania wynika, że w 2009 r. ponad 1% ludności kraju
objęty był którąś z form oddziaływań w ramach systemu probacji!
W większości krajów Unii Europejskiej proporcje orzekanych kar przedstawiają się zupełnie inaczej – o ile w Polsce wskaźnik grzywien samoistnych
od kilkunastu lat utrzymuje się na poziomie ok. 20%, to np. w Wielkiej Brytanii wynosi powyżej 70%, a w Niemczech powyżej 80%. Z kolei wskaźnik
kar pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania w Polsce
utrzymuje się w granicach 60%, a w krajach takich jak Niemcy, Wielka Brytania,
Holandia – znacznie poniżej 20%. Dodać należy, że w krajach skandynawskich
w kategorii kar bezwzględnego pozbawienia wolności dominujący charakter
mają kary krótkotrwałe. Szczegółowe informacje porównawcze w tym zakresie
przedstawione zostały w poniższych wykresach, opracowanych na podstawie
danych ogólnoeuropejskich za 2006 r. (najnowszych dostępnych)4.

rys. Rys.
5. 5. Kraje Europy według udziału kar pozbawienia wolności warunkowo
zawieszonych – 2006 r.
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Źródło: Według European Sourcebook of Crime and Criminal Justice Statistics – 2010

4

Opracowanie dostępne w wersji elektronicznej pod adresem http://www.europeansourcebook.org

10

Krzysztof Mycka, Tomasz Kozłowski

rys. 6.

Rys. 6. Kraje Europy według udziału kary grzywny – 2006 r.
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Źródło: Według European Sourcebook of Crime and Criminal Justice Statistics – 2010

Dane powyższe pozwalają wnioskować, że w warunkach polskich zdecydowanie nadreprezentowana jest kara pozbawienia wolności z warunkowym
zawieszeniem jej wykonania, a niedoreprezentowane kary alternatywne wobec
pozbawienia wolności, w szczególności kara grzywny samoistnej. Dzieje się tak
mimo obowiązywania przepisu art. 58 § 1 k.k., który przesądza o prymacie kar
wolnościowych, lecz którego wadliwa konstrukcja stanowi dla praktyków wymiaru sprawiedliwości zachętę do szafowania środkiem probacji w postaci warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności.
Cechą charakterystyczną polskiego wymiaru sprawiedliwości w sprawach
karnych jest wielokrotna skazywalność tych samych osób na kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem ich wykonania. Na koniec
sierpnia 2012 r. prawie 300.000 osób w skali kraju co najmniej dwukrotnie było
skazanych na tego rodzaju karę. Z wymienionej liczby wobec ponad 100.000
karę taką orzeczono co najmniej trzykrotnie, a kilku rekordzistów miało na
swoim koncie 20 i więcej zawieszonych kar pozbawienia wolności. Dokładne
dane w tym zakresie przedstawia poniższe zestawienie, z którego jednoznacznie można wnioskować, że opisywane zjawisko pogłębia się, mimo znaczącego
spadku ogólnej liczby skazań.

Paradoksy polskiej polityki karnej, czyli jak zapełniamy więzienia...
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Rys. 7. Liczba skazań tej samej osoby (co najmniej dwa razy) na karę pozbawie-
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Jest ono o tyle zastanawiające, że zgodnie z art. 69 § 1 i 2 k.k. sąd może
warunkowo zawiesić wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności nieprzekraczającej 2 lat tylko wtedy, gdy jest to wystarczające dla osiągnięcia wobec sprawcy celów kary, a w szczególności zapobieżenia powrotowi do przestępstwa; 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. Dane statystyczne
obrazujące poziom efektywności probacji, zwłaszcza liczbę zarządzeń wykonania kary pozbawienia wolności warunkowo zawieszonej, które w Polsce są
podstawową przyczyną osadzeń skazanych w zakładach karnych, dają podstawy
przypuszczać, że przedmiotowa kara w praktyce orzekana jest w sytuacji braku
pozytywnej prognozy kryminologicznej i jako taka nie realizuje zasadniczego
celu w zakresie prewencji indywidualnej.
Należy też zauważyć, że podkreślony na wstępie radykalny spadek ogólnej liczby osądzeń i ogólnej liczby skazań na przestrzeni lat 2005-2011 nie
skutkował proporcjonalnym zmniejszeniem się liczby skazań w stosunku do osób uprzednio karanych. Wręcz przeciwnie – zestawienie danych
statystycznych wyraźnie ukazuje tendencję przeciwną, mianowicie spadającej ogólnej liczbie skazań towarzyszył istotny wzrost liczby skazań
wobec osób, które już były karane. Szczegółowe dane na ten temat zaprezentowano poniżej.
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Rys.
rys.
8. 8. Liczba skazanych oraz liczba skazanych uprzednio karanych w latach
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Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdań MS-S6r i MS-S6o w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej za lata 2005-2011 oraz danych zawartych w bazie Krajowego Rejestru Karnego

Taki stan rzeczy stanowi kolejny, obok liczby zarządzeń wykonania kary pozbawienia wolności warunkowo zawieszonej, druzgocący sygnał nieskuteczności stosowanych sankcji, które nie są w stanie wypełniać swoich podstawowych
funkcji prewencyjnych, a mianowicie nie powstrzymują sprawców od popełniania kolejnych przestępstw.
Nakreślona wyżej struktura orzekanych kar oraz poziom efektywności
probacji, często stosowanej w oderwaniu od rzeczywistej prognozy kryminologicznej wobec sprawcy przestępstwa, pozwalają zrozumieć paradoks
polskiej polityki karnej, polegający na tym, że Polska pozostaje jednoczesnym rekordzistą w dwóch – jak mogłoby się wydawać wykluczających się – dziedzinach, mianowicie odsetka populacji objętej
nadzorem służb probacyjnych (o czym była mowa wyżej) i odsetka populacji pozbawionej wolności (czyli tzw. wskaźnika prizonizacji, odzwierciedlającego liczbę osób pozbawionych wolności na 100.000 mieszkańców).
Ten ostatni wskaźnik na tle innych krajów europejskich przedstawia się następująco.
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Rys. 9. Wskaźnik prizonizacji w Unii Europejskiej – styczeń 2012*
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Mechanizm tego paradoksu jest prosty – za sprawą wadliwych rozwiązań
w zakresie zarówno prawa materialnego, jak i procedury w Polsce nadużywana
jest kara pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania,
w szczególności nagminnie stosowana wówczas, gdy brak jest podstaw do formułowania pozytywnej prognozy na przyszłość (stąd rekordowy wskaźnik w zakresie odsetka ludności objętej środkami probacji), a nietrafność rozstrzygnięć
w zakresie doboru tej sankcji powoduje, że nadzwyczaj często wykonanie kary
jest zarządzane, a skazany trafia do zakładu karnego (stąd rekordowy wskaźnik
prizonizacji). Interwencja ustawodawcza, jeśli ma rzeczywiście uzdrowić sytuację w funkcjonowaniu systemu prawa karnego w Polsce, musi postawić sobie za
cel wyeliminowanie praktyki mechanicznego i bezrefleksyjnego szafowania karą
pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na rzecz alternatywnych kar wolnościowych, w szczególności kary samoistnej grzywny,
kary ograniczenia wolności oraz pomocniczo dozoru elektronicznego. Projektodawcy zmian ustawowych powinni określić docelowy, oczekiwany pułap
procentowy kar nieizolacyjnych w strukturze skazań (np. 40% kary samoistnej
grzywny i 20% kary ograniczenia wolności), a stopień realizacji założeń ustawodawcy w tym zakresie powinien być poddawany naukowej ewaluacji.
Za niezbędną należy uznać modyfikację kodeksowych dyrektyw wymiaru
kary poprzez rozciągnięcie zasady ultima ratio również na karę pozbawienia wol-
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ności warunkowo zawieszonej. Realizacja tego postulatu wymaga nowelizacji
przepisu art. 58 § 1 k.k. w zakresie możliwości wyboru rodzaju kary, poprzez wyeliminowanie fragmentu „bez warunkowego zawieszenia jej wykonania”. Tego typu zmiana zobliguje prokuratorów i sądy w każdej sprawie,
umożliwiającej wybór kary, do rozważenia zasadności wymierzania kary pozbawienia wolności w każdym jej wariancie (zarówno bezwzględnej, jak i z warunkowym zawieszeniem wykonania), zamiast innego rodzaju sankcji. Zmiana dyrektyw kary powinna przyczynić się do ograniczenia nieuzasadnionej dominacji
kar pozbawienia wolności, w tym z warunkowym zawieszeniem jej wykonania,
na rzecz kar wolnościowych.
Nie ulega wątpliwości, że znaczący udział w wygenerowaniu istniejącej od
lat struktury orzekanych kar oraz wielokrotnej skazywalności tej samej osoby na
kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania mają tzw.
konsensualne tryby zakończenia postępowania karnego, przewidziane w art.
335 k.p.k. i w art. 387 k.p.k. Pierwszy z wymienionych przepisów umożliwia
prokuratorowi zawarcie w akcie oskarżenia wniosku o wydanie wyroku skazującego na posiedzeniu, tj. bez przeprowadzenia rozprawy głównej. Umieszczenie
takiego wniosku jest poprzedzone zawarciem swoistego porozumienia między
sprawcą czynu a organem procesowym, w wyniku którego oskarżony uzyskuje
uprzywilejowaną pozycję, ponieważ zgodnie z art. 343 k.p.k. może liczyć na wymierzenie łagodniejszej kary, a organ procesowy jest zwolniony od prowadzenia
sformalizowanego, często długotrwałego i kosztownego postępowania.
Możliwość wydania wyroku skazującego na posiedzeniu jest wyrazem dążenia do uproszczenia i usprawnienia postępowania karnego. Zważyć jednak należy, że instytucja ta jednocześnie prowadzi do złagodzenia odpowiedzialności
karnej, niezależnie od tego, czy taką możliwość przewidują przepisy prawa karnego materialnego. Podstawę łagodniejszego potraktowania sprawcy niżby to
wynikało z przepisów prawa karnego materialnego, daje sądowi art. 343 § 1 i 2
k.p.k., który dopuszcza warunkowe zawieszenie wykonania kary niezależnie
od przesłanek określonych w art. 69 § 1-3 k.k. Oznacza to, iż w przypadku trybu określonego w art. 335 k.p.k. formalnie negatywna prognoza
kryminologiczna nie jest przeszkodą w orzekaniu okresu próby. Wedle
wymienionych przepisów warunkowego zawieszenia nie stosuje się do kary pozbawienia wolności w wymiarze powyżej lat 5, a okres próby nie może przekroczyć 10 lat. Art. 69 § 1 i 2 k.k. umożliwia warunkowe zawieszenie wykonania
kary pozbawienia wolności w wymiarze nieprzekraczającym 2 lat, a maksymalny okres próby wynosi 5 lat.
W 2011 r. w wyniku uwzględnienia wniosku prokuratora złożonego w trybie art. 335 k.p.k. skazano w pierwszej instancji 190.874 osób, czyli około 45%
wszystkich skazań łącznie w sądach okręgowych i sądach rejonowych. Z kolei
w 2010 r. sądy powszechne skazały ogółem 420.810 osób, z czego 193.653
osoby w wyniku uwzględnienia wniosku prokuratora złożonego w trybie art.
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335 k.p.k. (co stanowiło około 46% wszystkich skazań łącznie w sądach okręgowych i sądach rejonowych). Uwzględniając również tryb przewidziany w art.
387 k.p.k., w 2011 r. około 56% wszystkich skazań w sądach rejonowych
w Polsce zapadło na skutek „dobrowolnego poddania się karze”, czyli zawarcia swoistej ugody z oskarżonym5.
O tym, że tzw. tryby konsensualne, poza ich niezaprzeczalnym walorem
w postaci radykalnego przyspieszenia postępowań, jednocześnie przyczyniają
się do utrwalania wadliwej struktury sankcji karnych, przekonuje szczegółowa analiza orzecznictwa w zakresie 13 typów przestępstw, które obejmują ¾
wszystkich skazań w Polsce. Chodzi o przestępstwa stypizowane w następujących przepisach: art. 158 § 1 k.k., art. 177 § 1 k.k., art. 178a § 1 k.k., art. 178a
§ 2 k.k., art. 178a § 4 k.k., art. 207 § 1 k.k., art. 209 § 1 k.k., art. 244 k.k., art.
278 § 1 k.k., art. 279 § 1 k.k., art. 280 § 1 k.k., art. 286 k.k. (wszystkie typy)
oraz przestępstwa określone w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii. W 2011 r.
za przestępstwa zakwalifikowane z wymienionych przepisów skazano w Polsce
305.748 osób, co stanowiło 73,4% wszystkich skazań.
Orzekanie w odniesieniu do sprawców pięciu typów przestępstw, obejmujących 50,5% wszystkich skazań, przedstawiało się następująco:
a) w zakresie przestępstwa z art. 178a § 1 k.k. – na 70.496 skazań
w 44,8% przypadków orzeczono karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania, a w 61,2% przypadków zastosowano tryb
konsensualny;
b) w zakresie przestępstwa z art. 178a § 2 k.k. – na 51.180 skazań w 25,0%
przypadków orzeczono karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania, a w 60,5% przypadków zastosowano tryb konsensualny;
c) w zakresie przestępstwa z art. 278 § 1 k.k. – na 36.765 skazań w 66,1%
przypadków orzeczono karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania, a w 44,1% przypadków zastosowano tryb konsensualny;
d) w zakresie przestępstw z art. 286 k.k. – na 28.798 skazań w 81,6% przypadków orzeczono karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem
wykonania, a w 44,5% przypadków zastosowano tryb konsensualny;
e) w zakresie przestępstwa z art. 244 k.k. – na 22.967 skazań w 64,9% przypadków orzeczono karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem
wykonania, a w 46,6% przypadków zastosowano tryb konsensualny.
Szczegółowe porównanie struktury orzekanych kar oraz zastosowanych trybów odzwierciedlają poniższe rysunki.

Dane statystyczne na podstawie sprawozdań MS-S6r i MS-S6o w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej za lata 2010-2011.
5
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Rys. 10. Struktura kar wymierzanych za wybrane przestępstwa w 2011 r. (w odsetkach)
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11. 11. Stosowanie trybów konsensualnych przy skazaniu za wybrane przestępstwa w 2011 r. (w odsetkach)
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rys. 12.

Paradoksy polskiej polityki karnej, czyli jak zapełniamy więzienia...

17

Rys. 12. Struktura kar wymierzanych za wybrane przestępstwa w 2011 r. (w odsetkach)
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13. 13. Stosowanie trybów konsensualnych przy skazaniu za wybrane przestępstwa w 2011 r. (w odsetkach)
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Rys. 14. Struktura kar wymierzanych za wybrane przestępstwa przeciwko mieniu w 2011 r. (w odsetkach)
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15. 15. Stosowanie trybów konsensualnych przy skazaniu za wybrane przestępstwa w 2011 r. (w odsetkach)
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Porównanie przedstawionej wyżej struktury orzekanych za wybrane przestępstwa kar, wskazującej na zdecydowaną przewagę kar pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem ich wykonania oraz trybów, w jakich
zapadają orzeczenia skazujące, nie pozostawia wątpliwości, że w większości
przypadków kara pozbawienia wolności z warunkowym zwieszeniem wykonania jest orzekana w jednym z trybów konsensualnych, na skutek zaakceptowania przez sąd stosownego wniosku prokuratora albo (rzadziej) oskarżonego. Sytuacja taka pokazuje, jak ogromny wpływ na kształtowanie praktyki
orzeczniczej w Polsce mają prokuratorzy, a w konsekwencji – jak ważne jest
podjęcie działań mających na celu wypracowanie standardów wnioskowania
przed sądem przez oskarżyciela publicznego określonego rodzaju wymiaru
kary z uwzględnieniem zapewnienia jednolitości orzeczniczej na terenie całego kraju oraz zbilansowania dysproporcji orzeczniczej w katalogu kar o nieizolacyjnym charakterze.
Ponadto przedstawione wyżej dane uwypuklają charakterystyczne dla polskiej polityki karnej zjawisko „spłaszczenia” odpowiedzialności karnej
za przestępstwa o zróżnicowanym zagrożeniu kodeksowym, wyrażającego się w podobnym traktowaniu przez organy wymiaru sprawiedliwości
w zakresie konsekwencji prawnokarnych różnych typów czynów zabronionych, bez względu na rodzaj i wielkość zagrożenia przewidzianego w przepisach ustawy. Upowszechnienie trybów konsensualnych wywołało bowiem
efekt premiowania w praktyce orzeczniczej przestępstw poważnych, zagrożonych surowymi sankcjami oraz faktycznego zaostrzania represyjności
w przypadku przestępstw drobnych, zagrożonych karami alternatywnymi
lub karą pozbawienia wolności w relatywnie niskim wymiarze. Wystarczy
w tym zakresie porównać strukturę kar orzekanych za przestępstwo z art.
279 § 1 k.k. (zagrożone karą pozbawienia wolności od 1 roku do 10 lat), za
przestępstwo z art. 278 § 1 k.k. (zagrożone karą pozbawienia wolności od 3
miesięcy do 5 lat) oraz za przestępstwo z art. 178a § 1 k.k. (zagrożone karami
alternatywnymi grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności
do lat 2). We wszystkich trzech kategoriach dominujący charakter ma krótkotrwała (do 1 roku) kara pozbawienia wolności, która w przypadku art. 279
§ 1 k.k. dotyczy 40% skazań, w przypadku art. 278 § 1 k.k. – 59% skazań,
a w przypadku art. 178a § 1 k.k. – 43% skazań.
Analiza przytoczonych danych pozwala także wnioskować, że w odniesieniu do tych typów przestępstw, za które ustawodawca przewidział surowe
zagrożenie karne, praktyka orzecznicza wykazuje szczególne przywiązanie do
wymierzania kar w dolnych granicach tego zagrożenia, a w odniesieniu do
przestępstw zagrożonych łagodnie – do wymierzania kar rodzajowo najsurowszych. Taka prawidłowość widoczna jest np. w przypadku przestępstwa
z art. 279 § 1 k.k. (kradzież z włamaniem), ale ze szczególnym nasileniem
ujawnia się w przypadku przestępstwa z art. 280 § 1 k.k. (podstawowego typu
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rozboju), gdzie połowę orzeczonych kar stanowią kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania. Oznacza to, że aż w połowie
przypadków sądy uznały, że sprawca rozboju w typie podstawowym zasłużył
na najniższą przewidzianą przepisami ustawy karę, ponieważ ustawowe zagrożenie wynosi w tym przypadku od 2 do 12 lat pozbawienia wolności, a co
do zasady karę maksymalnie 2 lat pozbawienia wolności można warunkowo
zawiesić. Podobne traktowanie przestępstw np. z art. 209 § 1 k.k. (uchylanie
się od alimentów) albo z art. 190 § 1 k.k. (grożba karalna), zagrożonych nieporównanie łagodniej (karami alternatywnymi), powinno skutkować przewagą kar wolnościowych, a tymczasem kara pozbawienia wolności w pierwszym
przypadku stanowiła 82%, a w drugim – 53% skazań.
Nie ulega wątpliwości, że znaczna część przestępstw, w odniesieniu do
których sądy orzekają minimalne przewidziane w przepisach sankcje, mogłaby być zakwalifikowana z przepisów przewidujących typy uprzywilejowane,
np. z art. 283 k.k. w odniesieniu do wspomnianych wyżej przestępstw kradzieży z włamaniem albo rozboju. Organy ściągania (Policja, prokuratura) ze
względów czysto statystycznych nie są jednak skłonne do przyjmowania takiej
uprzywilejowanej kwalifikacji (w statystykach zawsze lepiej wyglądają sukcesy w ściganiu przestępstw „poważnych”), a sądy otrzymując do rozpoznania
wniosek złożony w trybie art. 335 k.p.k. ze względów czysto pragmatycznych
niechętnie wdają się w spór z oskarżycielem co do kwalifikacji, ponieważ jej
zakwestionowanie rodzi konieczność przeprowadzenia pełnego, czaso- i pracochłonnego postępowania rozpoznawczego. Również ten mechanizm przyczynia się do utrwalania wadliwej struktury kar, ponieważ w wielu przypadkach prawidłowa kwalifikacja otworzyłaby drogę do wymierzenia kary innej
niż pozbawienie wolności.
W tym kontekście należy też wskazać, że przemyślenia wymaga instytucja tzw. wypadku mniejszej wagi, przewidzianego jako typ uprzywilejowany
w wielu kategoriach przestępstw, w tym zwłaszcza przestępstw przeciwko
mieniu oraz przestępstw narkotykowych. Obserwacja praktyki orzeczniczej
wskazuje na znaczące rozbieżności w ocenie okoliczności decydujących
o kwalifikacji czynu w obrębie typu podstawowego i typu uprzywilejowanego oraz interpretacji przytoczonego wyżej wysoce niedookreślonego pojęcia.
Wynika z tego pełna swoboda orzecznicza poszczególnych sądów i sędziów,
niejednorodna w skali kraju, prowadząca do sytuacji, w której za taki sam
czyn możliwe są krańcowo różne skazania, w zależności od właściwości miejscowej sądu oraz konkretnego sędziego. Nie kwestionując zasady niezawisłości sędziowskiej, należy wskazać, że granice sędziowskiej swobody powinny
być limitowane bardziej czytelnymi, jasnymi i zrozumiałymi kryteriami decydującymi o kwalifikacji czynu, w celu wyeliminowania sytuacji, w których
swoboda przekształca się w dowolność i arbitralność.
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Dane statystyczne pozwalają również zaobserwować jeszcze jedno niepokojące zjawisko polskiej polityki karnej, mianowicie brak jednolitości
orzeczniczej w skali kraju, przejawiający się nie tylko w różnorodności,
a nawet rozbieżności w wymiarach kar za takie same czyny orzekanych
w różnych sądach, ale także w zróżnicowanej strukturze statystycznej
kar wymierzanych w danych sądach.
W niektórych okręgach odsetek orzekanych przez sądy kar ograniczenia
wolności wynosi ponad 30%, w innych nie przekracza 3%. Podobnie skrajne zróżnicowanie występuje w zakresie stosowania kar grzywny, a także
w zakresie wymiaru kary orzekanej za podobne pod względem charakteru
i zagrożenia przestępstwa. Poziom różnic w doborze sankcji karnych zostały zaprezentowane poniżej na rysunkach (rys. 16-18).
Zjawisko tak daleko idącej i wynikającej wprost z przedstawionych informacji statystycznych różnorodności w skali kraju nie może być w sposób przekonujący wytłumaczone wyłącznie zasadą sędziowskiej swobody
w doborze środków reakcji karnej, granice tej swobody są bowiem kształtowane zasadami wymiaru kary określonymi w części ogólnej kodeksu
karnego, tożsamymi w całym kraju. Trudno również dopatrzyć się jakichkolwiek prawidłowości i zależności pomiędzy strukturą kar a poziomem
zamożności społeczeństwa lub innymi czynnikami ekonomicznymi w poszczególnych regionach kraju (zawieszenia dominują np. na Górnym i Dolnym Śląsku, gdzie poziom dochodów obywateli znacząco przekracza średnią dla całego kraju). Istniejący stan rzeczy powinien stać się przedmiotem
pogłębionej naukowej refleksji, ponieważ daje podstawy do przypuszczenia, że obowiązujące przepisy podlegają nie tyle swobodnej, co dowolnej
interpretacji, w zależności od obszaru działalności danego sądu. Wskazuje
tym samym na niewydolność polityki karnej państwa, która w kontekście
zasady unitaryzmu wyrażonej w art. 3 Konstytucji RP – na podobne przestępstwa powinna zapewnić podobną reakcję prawnokarną na obszarze całego kraju.
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rys. 16.
Rys. 16. Odsetek osób skazanych w sądach rejonowych na karę ograniczenia
wolności w 2011 r.
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Źródło: Dane statystyczne MS-S6r za 2011 r.

rys.Rys.
17. 17. Odsetek osób skazanych w sądach rejonowych na karę samoistną

grzywny w 2011 r.
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rys.Rys.
18. 18. Odsetek osób skazanych w sądach rejonowych na karę pozbawienia
wolności z warunkowym zawieszeniem w 2011 r.
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Źródło: Dane statystyczne MS-S6r za 2011 r.

Wykonawstwo
Oczywisty charakter ma twierdzenie, że kształt orzecznictwa w sprawach
karnych wywołuje bezpośrednie skutki w sferze wykonawstwa, a jego ugruntowanie i utrwalenie w obecnej postaci, charakteryzującej się nadużywaniem
w praktyce orzeczniczej kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania, stanowi główne źródło strukturalnych problemów związanych z wykonywaniem orzeczeń karnych. Należy pamiętać, że prawomocne
orzeczenie skazujące w rzeczywistości nigdy nie kończy postępowania karnego, ponieważ wymaga jeszcze przeprowadzenia postępowania wykonawczego, które niejednokrotnie bardziej absorbuje sąd niż przeprowadzenie
postępowania rozpoznawczego. Dopiero sprawne i efektywne wykonanie
orzeczenia świadczy o rzeczywistej skuteczności organów wymiaru sprawiedliwości, które przez ten pryzmat oceniane są przez społeczeństwo. O znaczeniu wykonawstwa dla funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w sprawach
karnych przekonuje poniższe graficzne zestawienie wpływu spraw karnych
wykonawczych, który to wpływ nieustannie rośnie i zbliża się już do miliona
spraw rocznie, mimo realnego spadku przestępczości i radykalnego spadku
liczby skazań.
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rys. Rys.
19. 19. Wpływ spraw wykonawczych karnych i wykroczeniowych w sądach
rejonowych (wszystkie kategorie)
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Przytoczone dane sugerują, że dalsze zaniechania legislacyjne w obszarze prawa materialnego, bez odwrócenia proporcji orzekanych sankcji, grozi paraliżem sądownictwa w sprawach karnych wykonawczych. Nowelizacje
Kodeksu karnego wykonawczego z lat 2010-2011 rzeczywiście przyczyniły się
do usprawnienia postępowań wykonawczych, ale bez zmian w zakresie prawa
materialnego i częściowo również procedury nie będą w stanie zahamować licznych niekorzystnych tendencji w sferze wykonawstwa.
W warunkach polskich jednym z zasadniczych problemów nie tylko ściśle
wykonawczych, ale społecznych jest zjawisko nadmiernej populacji więziennej w stosunku do poziomu i struktury przestępczości. Wbrew wyobrażeniom
kształtowanym przez media i niektóre środowiska polityczne, poziom przestępczości w Polsce należy do najniższych w Europie (rys. 20).
Od 2007 r. w przypadku Polski powyższy wskaźnik ulegał minimalnym tylko
wahaniom i obecnie (za 2012 r.) utrzymuje się na poziomie ok. 3.000 przestępstw na 100.000 mieszkańców.
Wynikający z przytoczonego zestawienia stan rzeczy powinien dać ustawodawcy asumpt do zastanowienia, jakie mechanizmy powodują, że jeden z najniższych wskaźników przestępczości w Europie generuje jeden z najwyższych wskaźników odsetka populacji pozbawionej wolności (czyli tzw. wskaźnika prizonizacji, o którym była mowa wcześniej).
Odpowiedź na to pytanie przynosi analiza danych dotyczących struktury
osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych oraz struktury
orzeczeń skutkujących pozbawieniem wolności. Strukturę osadzonych podano na rysunku 21.
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Rys. 20. Liczba przestępstw na 100 tys. mieszkańców (dane za 2007 r.)
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Źródło: Dane policyjne według European Sourcebook of Crime and Criminal Justice
Statistics – 2010
rys. 21

Rys. 21. Struktura osadzonych – stan w dniu 31 grudnia (w liczbach bezwzględnych)
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Źródło: Centralny Zarząd Służby Więziennej – Informacje o wykonywaniu kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania za lata 2003-2011 (stan w dniu 31 grudnia)
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Na jej podstawie można sformułować kilka zasadniczych wniosków: po
pierwsze, na przestrzeni lat 2003-2011 w sposób znaczący (o ponad połowę)
spadła liczba osób tymczasowo aresztowanych, co należy poczytać za sukces
wysiłków zmierzających do uczynienia z tymczasowego aresztowania środka
zapobiegawczego o charakterze wyjątkowym, stosowanym tylko w ostateczności; po drugie, nieustannie największy odsetek i największą liczbę bezwzględną
osadzonych stanowią osoby skazane na karę zasadniczą pozbawienia wolności;
po trzecie, liczba ta nie ulega znaczącej redukcji, proporcjonalnej do spadku
liczby skazań i po czwarte, liczba osadzonych skazanych na karę zasadniczą jest
znacznie większa niż liczba orzekanych w poszczególnych latach bezwzględnych kar pozbawienia wolności. Zrozumienie tych spostrzeżeń wymaga przeanalizowania kolejnego rysunku, obrazującego strukturę orzeczeń sądów skutkujących pozbawieniem wolności.

rys. 22.

Rys. 22. Orzeczenia sądów skutkujące pozbawieniem wolności w 2011 r.
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Z powyższego zestawienia wynika, że to nie kary bezwzględne w największym stopniu generują populację więzienną, lecz zarządzenia wykonania kar
pozbawienia wolności, których wykonanie było uprzednio warunkowo zawieszone. Taki stan rzeczy ma charakter trwały i powtarza się od wielu lat (dla
porównania poniżej zamieszczono dane za 2008 r.).

rys. 23.
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Rys. 23. Orzeczenia sądów skutkujące pozbawieniem wolności w 2008 r.
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Przytoczone dane statystyczne pozwalają dostrzec niebudzącą wątpliwości
prawidłowość, na którą już wcześniej zwrócono uwagę, że powszechne orzekanie (nadużywanie) kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania, przy zachwianiu proporcji statystycznych w stosunku do innych kar nieizolacyjnch, pozostaje w ścisłym związku z kreowaniem
zjawiska bardzo wysokiego poziomu populacji więziennej, okresowo przybierającego postać przeludnienia jednostek penitencjarnych.
Wydawać by się mogło, że odnotowywana w praktyce orzeczniczej przewaga kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania, przy
założeniu efektywnej probacji, powinna skutkować redukcją zjawiska wysokiej
populacji więziennej. Informacje statystyczne jednak obrazują tendencję odwrotną, a mianowicie dają podstawy przypuszczać, że kara ta, orzekana w sytuacji braku pozytywnej prognozy kryminologicznej, w liczbie uniemożliwiającej
poddanie skazanych – przy wykorzystaniu dostępnych narzędzi, instytucji i zasobów kadrowych – skutecznym oddziaływaniom w okresie próby, pozostaje karą nieskuteczną, a to w efekcie prowadzi do zarządzenia jej wykonania
i umieszczenia sprawcy w warunkach izolacji.
W 2011 roku zarządzono wykonanie kary uprzednio warunkowo zawieszonej wobec 49.848 osób, głównie z powodu popełniania kolejnych przestępstw
w okresie próby, odwołano warunkowe przedterminowe zwolnienie wobec
6.978 osób i zarządzono zastępczą karę pozbawienia wolności z powodu uchy-
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lania się od wykonywania kary ograniczenia wolności wobec 17.187 osób6.
Odnotowana w 2011 r. liczba zarządzeń jest najwyższa od dekady, a dokładne
w tym zakresie dane przedstawia poniższe zestawienie.

rys.Rys.
24. 24. Zarządzenia wykonania warunkowo zawieszonej kary pozbawienia
wolności w sądach rejonowych
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Źródło: Dane Wydziału Statystyki Ministerstwa Sprawiedliwości – MS-S10r

Przytoczone liczby łącznie obrazują, jak wielu skazanych, którzy poddani
zostali próbie na wolności, odbędzie ostatecznie karę w zakładzie karnym. Nie
budzi w związku z tym wątpliwości fakt, który praktycy obserwują od lat, iż
zdecydowana większość osób osadzonych w więzieniach to byli klienci nieskutecznej probacji. Dopiero ten wniosek może wytłumaczyć paradoks polegający
na tym, że pomimo stosunkowo niewielkiego odsetka osób skazanych na bezwzględną karę pozbawienia wolności (od lat utrzymującego się na poziomie
9-10%, a w liczbach bezwzględnych – ok. 40.000), placówki penitencjarne stale
pozostają na granicy przeludnienia, a polski wskaźnik prizonizacji jest jednym
z najwyższych w Europie.
Dodatkowo należy wskazać, że wysoki poziom i charakterystyczna struktura populacji więziennej to niejedyny efekt nadużywania środków probacji.
Pamiętać bowiem należy, że istnieje jeszcze powiązane z tym zjawisko tzw. kolejki skazanych oczekujących na wykonanie kary pozbawienia wolności, czyli
osób z różnych przyczyn nieosadzonych w zakładzie karnym. Tak jak sama
Dane statystyczne Ministerstwa Sprawiedliwości na podstawie sprawozdania MS-S10r z sądowego
wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej za 2011 r.
6
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populacja więzienna również owa „kolejka” generowana jest w głównej mierze przez zarządzenia wykonania kary warunkowo zawieszonej, co tłumaczy,
dlaczego mimo spadku liczby skazań nie udaje się jej znacząco zredukować Od
pięciu lat liczba nieosadzonych oscyluje w granicach 70.000 i jako taka stanowi
swoistą zaległość w wykonywaniu kary pozbawienia wolności (rys. 25).
rys. 25.
Rys. 25. Skazani nieosadzeni w zakładzie karnym (stan w dniu 31 grudnia)
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Osoby prawomocnie skazane na karę pozbawienia wolności nieosadzone w zakładzie karnym mimo
upływu 14 dni od uprawomocnienia się wyroku (z wyłączeniem kar zastępczych)

Źródło: Dane Wydziału Statystyki Ministerstwa Sprawiedliwości – stan w dniu 31 grudnia

Jak wielokrotnie już wyżej wskazano, przyczyn niskiej skuteczności polskiej probacji należy poszukiwać w niespotykanej skali orzecznictwa bezrefleksyjnie szafującego środkami probacji, zwłaszcza warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności, w stopniu, który wywołuje efekt
przeciążenia aparatu wykonawczego. Wystarczy wskazać, że ogromny zakres orzekania probacji w stosunku do niewielkiego udziału samoistnej kary
grzywny, będący ewenementem na skalę europejską, powoduje, że na koniec
2011 r. mamy w kraju 711.825 wykonywanych orzeczeń sądów rejonowych
skazujących na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej
wykonania. Dynamikę tego zjawiska na przestrzeni ostatnich kilku lat obrazuje poniższy rysunek.

30

Krzysztof Mycka, Tomasz Kozłowski

rys.Rys.
26. 26. Liczba wykonywanych warunkowo zawieszonych kar pozbawienia
wolności w sądach rejonowych
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Źródło: Dane Wydziału Statystyki Ministerstwa Sprawiedliwości – MS-S10r

Ponownie należy podkreślić, że odzwierciedlony na wykresie lawinowy
wzrost wykonywanych kar warunkowo zawieszonych miał miejsce mimo jednoczesnego spadku liczby skazań. Jest to o tyle zrozumiałe, że wykonywanie
tego rodzaju kar, z uwagi na długość okresów próby, trwa z reguły co najmniej
kilka lat, a ich ogólna liczba jest efektem nawarstwienia się skazań również z lat
poprzednich.
Jeżeli do wskazanej wyżej liczby dodamy liczbę spraw dotyczących wykonania kary ograniczenia wolności, warunkowego przedterminowego zwolnienia i warunkowego umorzenia postępowania to łącznie możemy szacować, że
w Polsce na koniec 2011 r. wykonywano około 880.000 (!) spraw szeroko rozumianej probacji.
Podana wartość w istocie zawiera w sobie odpowiedź na pytanie, dlaczego
polska probacja jest nieskuteczna – otóż tak ogromna rzesza skazanych i sprawców nie może być poddana skutecznym zabiegom resocjalizacyjnym przy wykorzystaniu dostępnych zasobów kadrowych i instytucjonalnych.
Należy wskazać, że istotną rolę w funkcjonowaniu polskiego systemu probacji odgrywa kuratorska służba sądowa, do której ustawowych zadań należy
wykonywanie większości instytucji probacyjnych, w tym zwłaszcza sprawowanie dozorów, kontrolowanie wykonywania obowiązków w okresie próby
oraz organizowanie i kontrolowanie wykonywania kary ograniczenia wolności.
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Głównym celem tej służby jest obniżanie przestępczości osób, które weszły w konflikt z prawem i które dostały swoją szansę. Wszelkie inne cele,
funkcje i działania, takie jak resocjalizacja, wychowywanie, kontrola, monitoring
i różne formy oddziaływania, są tylko środkiem do osiągania tego celu. Na
przestrzeni ostatnich kilkunastu lat liczba zawodowych kuratorów sądowych stale rosła (rys. 27).
rys. 27.
Rys. 27. Liczba etatów kuratorów zawodowych w latach 1999-2011
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Podobnie rzecz się przedstawia z kuratelą społeczną, która na zasadzie wolontariatu wspiera kuratelę zawodową w wykonywaniu powierzonych jej zadań.
Liczba kuratorów społecznych w latach 2002-2011 została zaprezentowana na
rysunku 28.
Wyraźnie widoczny dynamiczny wzrost liczby kuratorów zawodowych
i społecznych nie ma jednak bezpośredniego przełożenia na wzrost efektywności działań, wyrażający się przede wszystkim poprzez przestępczość osób poddanych oddziaływaniom probacyjnym. Wskazuje na to zarówno bardzo wysoka
liczba zarządzeń wykonania kary warunkowo zawieszonej jako najbardziej znamienny wyraz nieskuteczności środka probacyjnego, jak i wyniki badań naukowych, które wskazują na aż 45% powrotność do przestępstwa osób poddanych
dozorowi kuratora sądowego7.

Praca zbiorowa pod red. Dobrochny Wójcik, Kuratela sądowa. Sukcesy i porażki, Instytut Wymiaru
Sprawiedliwości, Warszawa 2010, s. 320.
7
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rys. 28.
Rys. 28. Liczba etatów kuratorów społecznych w latach 2002-2011
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Zakres orzecznictwa nakładającego na kuratelę liczbę zadań przerastających
jej możliwości nie jest jednak jedyną przyczyną takiego stanu rzeczy, w równym
bowiem stopniu na poziom efektywności jej pracy wpływają nieracjonalne rozwiązania natury ustrojowej i organizacyjnej, które sprzyjają ograniczaniu zaangażowania kuratorów w wykonywanie obowiązków służbowych. Wspomnieć
tylko należy, że w przyjętym w Polsce modelu kuratorska służba sądowa organizacyjnie umiejscowiona jest w sądach powszechnych, jednakże prezesi sądów
okręgowych i Minister Sprawiedliwości, mimo ponoszonej odpowiedzialności
za wykonywanie orzeczeń sądowych, są pozbawieni rzeczywistego wpływu na
obsadę kadry zarządzającej w służbie kuratorskiej i na realizowaną w ramach
okręgów politykę probacyjną. Brak jest również jasnych reguł podległości służbowej, która ukształtowana jest na wzór nadzoru administracyjnego nad sądami powszechnymi limitowanego niezawisłością sędziowską. Jednakże nadzór
nad kuratorami, jako służbą powołaną do wykonywania orzeczeń, w sposób
oczywisty nie może ograniczać się do kwestii administracyjnych, ale musi mieć
na uwadze metody pracy, sposób wykonywania obowiązków i ewaluację efektywności pracy.
Dodać również należy, że polska probacja pomimo (a być może na skutek) swojej masowości jest płytka – orzecznictwo szafując warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności w sposób bardzo oszczędny korzysta z możliwości łączenia okresu próby z obowiązkami probacyjnymi. Wystarczy wspomnieć, że w 2011 r. na 570.290 wykonywanych orzeczeń
związanych z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności tylko w przypadku 181.471 orzeczeń nałożono na skazanych tego ro-
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dzaju obowiązki. Znikomy jest zakres stosowania tzw. zakazów zbliżania się
oraz obowiązków poddania się oddziaływaniom terapeutycznym i uczestnictwa
w programach korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie.
Praktycznie w ogóle nie występuje orzecznictwo szczególnych obowiązków
probacyjnych dla przestępców seksualnych i mających problemy z agresją.
Przyczyną takiego stanu rzeczy jest fakt, iż w polskich warunkach orzekanie odbywa się bez przeprowadzenia profesjonalnej diagnostyki przedsądowej
oskarżonego, co jest kolejnym ewenementem w skali Europy. Przewidziany
przez ustawodawcę w art. 214 k.p.k. wywiad środowiskowy w praktyce nie
dostarcza sędziemu informacji pozwalających na głęboką i do końca trafną
prognozę kryminologiczną. Ponadto zakres zlecania przez prokuraturę i sądy
tych dodatkowo płatnych wywiadów kuratorom jest bardzo niewielki (w 2011
r. kuratorzy przeprowadzili tylko 17.020 takich wywiadów). O wiele częściej
na zasadach bezpłatnych wywiady te zlecane są Policji, przy czym ich jakość
jest zbliżona. Tymczasem w działalności rozwiniętych służb probacyjnych bardzo ważną rolę odgrywają tzw. raporty przedsądowe, które pomagają sędziemu
w zindywidualizowany sposób w doborze kar, środków karnych i probacyjnych.
Wyposażenie kurateli w nowoczesne narzędzie do diagnozy osobopoznawczej
i prognozy kryminologicznej jest warunkiem sine qua non jej dalszego rozwoju
oraz poprawy trafności orzecznictwa w sprawach karnych.
Również aktywność kuratorów zawodowych w postępowaniu wykonawczym w odpowiednim diagnozowaniu potrzeb skazanych pod kątem dostosowywania do nich odpowiednich obowiązków probacyjnych jest znikoma.
W 2011 r. kuratorzy zawodowi na ok. 275.000 sprawowanych dozorów złożyli
tylko niecałe 7.000 wniosków o ustanowienie, rozszerzenie lub zmianę obowiązków w okresie próby8.
Należy dodać, że wszystkie problemy polskiej probacji, począwszy od jej
stosowania bez przeprowadzenia wnikliwej diagnozy osobopoznawczej i w sytuacji faktycznego braku pozytywnej prognozy kryminologicznej, poprzez wykonywanie w sposób płytki i powierzchowny, po opieszałość i brak należytego zaangażowania ze strony kuratora sądowego, jak w soczewce ujawniły się
w kilku nagłośnionych medialnie w ostatnim czasie sprawach, zwłaszcza w tzw.
aferze „Amber Gold”.
Nakreślone wyżej okoliczności wskazują, że środkiem zaradczym na strukturalne problemy systemu probacji w żadnej mierze nie może być prosta rozbudowa aparatu wykonawczego, zwłaszcza zwiększanie etatyzacji kurateli sądowej, co do tej pory nie przynosiło pożądanego rezultatu i co wywołałoby
efekt w postaci zakonserwowania obecnych trendów w sferze orzecznictwa
i wykonawstwa. Konieczne natomiast jest zbudowanie mechanizmów prawnych, które ograniczą stosowanie kary pozbawienia wolności z warunkowym
Dane statystyczne Ministerstwa Sprawiedliwości na podstawie sprawozdań MS-S40 z działalności
kuratorskiej służby sądowej w 2011 r.
8
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zawieszeniem wykonania na rzecz innych kar wolnościowych i poprawią trafność orzekania środków probacji, a także przeprowadzenie głębokiej reformy
kuratorskiej służby sądowej, w której rękach spoczywa wykonywanie najważniejszych instytucji probacyjnych.
Poniżej zarysowane zostaną zagadnienia dotyczące wykonania kary ograniczenia wolności oraz grzywny samoistnej. Należy jednak w tym miejscu podkreślić, iż skutki orzekania i wykonywania tych kar w ostatnim dziesięcioleciu nigdy nie miały istotnego negatywnego wpływu na populację
więzienną. W ostatnich latach w liczbie 80-90 tys. osadzonych jedynie 2-4 tys.
skazanych odbywało karę zastępczą pozbawienia wolności z powodu uchylania się od uiszczenia grzywny lub niewykonania kary ograniczenia wolności.
Wskazane liczby dowodzą, iż w dużej części nie dochodzi do wykonania zastępczych kar pozbawienia wolności na skutek poddania się przez skazanych
rygorom związanym z karą podstawową (uiszczenie kwot grzywny albo przystąpienie do nakazanej pracy w karze ograniczenia wolności).
Kara ograniczenia wolności powinna być jedną z zasadniczych alternatyw
dla kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania. Jej
stosowanie przez sądy systematycznie, ale nadal w niezadowalającym stopniu
wzrasta, co obrazuje poniższe zestawienie.

rys.Rys.
29. 29. Orzeczenia o karze ograniczenia wolności za przestępstwa w sądach
rejonowych w latach 2004-2011
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Źródło: Dane statystyczne na podstawie sprawozdań MS-S6r w sprawie osób osądzonych
w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej za lata 2004-2011
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Jednoznacznie można w nim dostrzec, że mimo trwającego od czterech lat
trendu wzrostowego dalekie jest osiągnięcie poziomu orzekalności kary ograniczenia wolności notowanego w latach 2004-2005 (zarówno w liczbach bezwzględnych, jak i w odsetkach). Wyraźne poprawienie parametrów związanych
z wykonaniem tej kary dostrzegalne jest również w przedstawionych poniżej
statystykach kuratorskich, wskazujących na zwiększenie stopnia załatwialności
oraz proporcjonalny spadek tzw. zaległości (liczby spraw na koniec okresu statystycznego), co jest równoznaczne z poprawieniem sprawności postępowań
wykonawczych w tym zakresie.
rys. 30
Rys. 30. Wykonywanie kary ograniczenia wolności oraz pracy społecznie użytecznej orzeczonej na podstawie art. 45 k.k.w. w zespołach k.s.s.
120 000
110 000
100 000
90 000
80 000
70 000
60 000
50 000
2006

2007
Wpływ

2008
Załatwienie

2009

2010

2011

Stan

Źródło: Dane statystyczne Ministerstwa Sprawiedliwości na podstawie sprawozdań
MS-S40 z działalności kuratorskiej służby sądowej w 2011 r.

Wzrost orzekalności i usprawnienie postępowań stanowi efekt nowelizacji
kodeksu karnego wykonawczego przeprowadzonej w 2010 r., która wprowadziła szereg ułatwień i uproszczeń związanych z organizowaniem i kontrolowaniem wykonywania pracy społecznie użytecznej. Należy przy tym zauważyć, że
główną przyczyną przewlekłości jej wykonywania nie jest brak miejsc pracy –
co w statystykach sądowych dotyczy znacznie poniżej 1% spraw (w 2011 r. ok.
100 przypadków na ponad 16.000 niewykonywanych orzeczeń), lecz uchylanie
się skazanych od pracy. Znowelizowany Kodeks karny wykonawczy, poprzez
wyeliminowanie możliwości orzeczenia zastępczej kary grzywny, stwarza możliwość znacznie bardziej niż dotychczas stanowczej reakcji na takie przypadki
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ze strony organów postępowania wykonawczego – kuratorów sądowych i sądów orzekających w sprawach wykonawczych. Podkreślenia również wymaga
okoliczność, że w danych statystycznych zauważalna jest prawidłowość, w myśl
której w tych okręgach sądowych, w których kara ta jest najczęściej orzekana,
jest ona również najlepiej wykonywana (np. okręgi słupski, elbląski i poznański).
Nie wydaje się, aby przepisy regulujące orzekanie i wykonywanie kary ograniczenia wolności wymagały dalszych istotnych zmian, konieczne jest natomiast
uświadomienie prokuratorom i sędziom, że na podstawie obecnie obowiązujących przepisów kara ta może być skutecznie i sprawnie wykonana.
Gruntownego przemyślenia wymagają natomiast rozwiązania ustawowe
dotyczące kary samoistnej grzywny, która winna stać się zasadniczą alternatywą dla pozbawienia wolności w zakresie drobnej i średniej przestępczości. Jej
udział w strukturze kar od wielu lat oscyluje w granicach 20%, co stanowi jedną
z najniższych wartości w Europie. Analiza danych dotyczących jej stosowania
pozwala na stwierdzenie, że wbrew oczekiwaniom ustawodawcy grzywna samoistna w praktyce nie stała się znaczącym instrumentem polityki karnej, a jej rola
paradoksalnie zmalała w stosunku do tej, jaką pełniła w ostatnim okresie obowiązywania kodyfikacji z 1969 r. W istocie kara ta stała się alternatywą dla innych
środków wolnościowych, a nie dla bezwzględnego pozbawienia wolności.
Również intensywność karania grzywną mierzoną wysokością orzekanych
kar można określić jako zdecydowanie niską. Orzekanych grzywien nie można
z pewnością uznać za nadmiernie represyjne i dolegliwe ekonomicznie w relacji do średniego krajowego wynagrodzenia. Zauważyć należy, że w 2011 r. na
87.544 orzeczone grzywny samoistne w 78.240 przypadkach wysokość stawki
dziennej mieściła się w przedziale od 10 do 20 zł. Zważywszy iż sąd miarkuje
wysokość stawki na podstawie dochodów sprawcy, jego warunków osobistych,
rodzinnych, stosunków majątkowych i możliwości zarobkowych (art. 33 § 3 k.k.)
zastanawiać może okoliczność, że aż w 90% przypadków ocena statusu materialnego sprawcy skutkowała uznaniem, że wysokość stawki dziennej powinna mieć praktycznie minimalną dopuszczalną prawem wartość. Jednocześnie
aż 75.296 grzywien, w których wysokość stawki została ustalona na kwotę do
20 zł, to były grzywny do 150 stawek dziennych, a zatem nie przekraczały kwoty 3.000 zł9. W badaniach naukowych podkreśla się, że zaledwie ok. 4% wymierzanych corocznie grzywien przewyższa wysokość przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia, a wzrost wysokości przeciętnej grzywny w żadnej mierze nie
jest adekwatny do wzrostu zamożności społeczeństwa10.
Za zasadniczy powód stosunkowo niewielkiego udziału grzywny samoistnej
w ogólnej strukturze kar należy uznać dyrektywę zawartą w art. 58 § 2 k.k., zaDane statystyczne na podstawie sprawozdań MS-S6r w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej za 2011 r.
10
Praca zbiorowa pod red. Jolanty Jakubowskiej-Hara i Jana Skupińskiego, Alternatywy pozbawienia
wolności w polskiej polityce karnej, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2009, s. 85-94.
9
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kazującą orzekania grzywny w sytuacji, gdy dochody sprawcy, jego stosunki majątkowe lub możliwości zarobkowe wskazują, że grzywny on nie uiści i nie będzie można jej ściągnąć w drodze egzekucji. W założeniu przepis ten miał być
zaporą w częstej zamianie grzywny na zastępczą karę pozbawienia wolności,
a także miał zapobiegać obciążaniem płatnością grzywny osób najbliższych dla
skazanego. W rzeczywistości jednak przyczynił się do znaczącego ograniczenia
roli grzywny samoistnej w polityce karnej państwa, a w szczególności do sytuacji, w której grzywna samoistna jest nagminnie zastępowana pozbawieniem
wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania, z wszelkimi nakreślonymi
wcześniej konsekwencjami w sferze wykonawstwa. Uwzględnienie przesłanek
z art. 58 § 2 k.k. i z art. 58 § 2a k.k. powoduje bowiem, że sądowi niejednokrotnie pozostaje do wyboru tylko wskazana sankcja probacyjna, a czasami nawet
brak możliwości orzeczenia jakiejkolwiek kary11. Wprowadzając rozwiązanie
przewidziane w art. 58 § 2 k.k. mimowolnie naruszono racjonalność zasad decydujących o wymierzaniu grzywny, nie bacząc na okoliczność, że kara pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniu, wbrew częstemu subiektywnemu odczuciu skazanego, w istocie jest znacznie surowsza niż grzywna lub kara
ograniczenia wolności. Stopień tej dolegliwości ujawnia się bowiem w sytuacji
zarządzenia jej wykonania, co w polskich warunkach ma miejsce nadzwyczaj
często, znacznie przewyższając dolegliwość, jaka spotkałaby skazanego w przypadku orzeczenia zastępczej kary pozbawienia wolności, którą ewentualnie musiałby odbyć na skutek nieuiszczenia grzywny i bezskutecznej egzekucji. Z tej
przyczyny za pożądane należy uznać uchylenie art. 58 § 2 k.k., tak by dochody
sprawcy, jego stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe nie wzbraniały orzekania kary grzywny wtedy, gdy przesłanki z art. 58 § 1 k.k. wskazują, że taka kara
byłaby w danym przypadku właściwa.
Ponowić również należy zapatrywanie, że jedną z podstawowych przyczyn
niskiego odsetka grzywien samoistnych oraz niskiego jej wymiaru jest również
brak odpowiedniej praktyki organów wymiaru sprawiedliwości w rzetelnym dokonywaniu ustaleń osobopoznawczych podejrzanych i oskarżonych w zakresie
ich stosunków majątkowych i źródeł dochodu. W praktyce realizacja art. 213
k.p.k. jest tutaj ograniczona wyłącznie do odbierania, według anachronicznych
druków policyjnych, powierzchownych oświadczeń podejrzanych, którzy nie
są zainteresowani w ujawnianiu prawdziwych danych, które mogą skutkować
orzekaniem wobec nich dolegliwych sankcji finansowych i obciążaniem kosztami postępowania. Przekonanie o niemożności traktowania grzywny samoistnej
jako kary o charakterze podstawowym wynika z powielanej bezrefleksyjnie tezy
o braku zamożności polskiego społeczeństwa. Teza ta jest wątpliwa w świetle
faktu, iż w okręgach mniej „zamożnych” (zamojskie, kieleckie) udział grzywny
samoistnej jest kilkakrotnie wyższy niż w okręgach np. śląskich. Wymuszenie
11

Tamże, s. 70.
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zmian w praktyce dokonać może jedynie stosowna nowelizacja art. 213 k.p.k.
poprzez choćby przykładowe uszczegółowienie sposobu ustalania stosunków
majątkowych i dochodów sprawcy. Chodzi tutaj na przykład o wskazanie wśród
źródeł informacji urzędów skarbowych, baz danych o nieruchomościach, pojazdach lub innych rzeczach ruchomych i aktywach.

THE PARADOXES OF THE POLISH CRIMINAL POLICY:
HOW DO WE OVERCROWD PRISONS
BY OVERUSING PROBATION

Abstract
The current Criminal Code in Poland requires thorough analysis and legislative
intervention that would allow to decrease the rate of the so-called prisonization and the
improvement of the efficiency of probation system. The article constitutes the analysis of
main problems related to the system of justice in the criminal cases. However, a complete and
thorough assessment of this issue requires conducting extended scientific research presenting
the scale, efficiency, legal, social and economic consequences of functioning certain institutions
of substantive and procedural law

Brunon Hołyst
SKALA PROGNOSTYCZNA DO OCENY RYZYKA
PODJĘCIA ZACHOWAŃ PRZESTĘPCZYCH –
INDYWIDUALNA PREDYKCJA KRYMINOLOGICZNA
Projekt wstępny skali
Kontynuując tematykę, której poświęcono tekst „Podstawy i zakres indywidualnej prognozy kryminologicznej”1, przedstawiam projekt skali prognostycznej do oceny ryzyka podjęcia bądź wznowienia zachowań przestępczych.
Jest to projekt wstępny takiej skali. Zostanie on poddany weryfikacji przy
użyciu metody statystycznej znanej pod nazwą analizy dyskryminacyjnej. Metodzie tej poświęcę nieco uwagi pod koniec niniejszego tekstu.
Podjęto decyzję, aby elementów skali prognostycznej poszukiwać w pięciu
obszarach, tj.:
▪▪ biografia ogólna,
▪▪ biografia przestępcza,
▪▪ cechy charakteru,
▪▪ uzależnienia,
▪▪ tradycje; środowisko.
Pominięto wiele innych obszarów, jak np. położenie materialne osób badanych, skoro z jednej strony nie wydaje się, aby wywierało ono wyraźny wpływ
na dyspozycje przestępcze, z drugiej strony uzyska się pośrednie dane na temat
sytuacji materialnej osób badanych.
W obrębie każdego obszaru wyróżniono kilka cech szczegółowych. Każdej
z nich przypisano arbitralnie określoną liczbę punktów ujemnych. W trakcie
prezentacji projektu wstępnego Prezentuję projekt wstępny i owe arbitralne
ustalenia zostaną zweryfikowane i odpowiednio zmodyfikowane po zastosowaniu metody analizy dyskryminacyjnej.
Poniżej szczegółowo zostaną przedstawione cechy z obszaru biografii
ogólnej wraz z przypisywaną im punktacją.

1

„Probacja”2013, nr 1, s. 5-28.
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Cecha

Punktacja

Wychowanie w rodzinie niepełnej

1

Wychowanie w rodzinie zastępczej

2

Wychowanie w domu dziecka

3

Wykształcenie nie wyższe niż podstawowe

1

Wykształcenie podstawowe niepełne

2

Brak wykształcenia

3

Brak kwalifikacji zawodowych

1

Bezrobocie trwające poniżej 6 miesięcy

1

Bezrobocie od 6 do 12 miesięcy

2

Bezrobocie powyżej roku

3

Niewierzący lub obojętny religijnie

1

Zwolniony po odbyciu całości kary

1

(Nie przypisuje się punktu w przypadku zwolnienia warunkowego)

Łącznie badanemu przypisanych zostanie w obszarze ogólnej biografii co
najmniej 0 punktów, zaś najwyżej 12 pkt.
Pominięto z obszaru biografii ogólnej wiele zmiennych, głównie dlatego,
że ustalenia dotyczące stanu rzeczy w ich obrębie byłyby niepewne, musiałyby
bowiem opierać się o zeznania samych badanych, do których trudno mieć wystarczające zaufanie.
Poniżej zaprezentowana została tematyka z obszaru biografii przestępczej.
Cecha

Punktacja

Notowany jeden raz

1

Notowany dwu- lub trzykrotnie

2

Notowany ponad trzykrotnie

3

Pobyt w zakładzie poprawczym

3

Orzeczona kara ograniczenia wolności

1

Wyrok w zawieszeniu

2

Wyrok bez zawieszenia w wysokości do 3 lat

3

Wyrok bez zawieszenia ponad trzyletni

4

Przestępstwo nieumyślne

1

Pomocniczy udział w przestępstwie

2

Samodzielne przestępstwo umyślne

3
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Łącznie zatem może być przypisanych badanemu co najmniej 0 pkt, najwyżej zaś 13 pkt.
Cechy charakteru
Tu wybrano jedynie pięć cech, łatwo rozpoznawalnych przy użyciu psychologicznego testu Rorschacha. Cechy te zostały wskazane we wspomnianym już
tekście „Podstawy i zakres indywidualnej prognozy kryminologicznej”. Są to
cechy następujące:
Cecha
Uderzająca

Dostrzegalna

Nieakceptowanie własnej sytuacji społecznej

2 pkt

1 pkt

Pogarda dla otoczenia

2 pkt

1 pkt

Podejrzliwość, nieufność

2 pkt

1 pkt

Skłonności niszczycielskie

2 pkt

1 pkt

Zakłócenia równowagi emocjonalnej
– impulsywność charakteru

2 pkt

1 pkt

Łącznie zatem może tu zostać przypisane badanemu co najmniej 0 pkt,
najwyżej zaś 10 pkt.
Powyższe cechy charakteru wybrano nie tylko ze względu na łatwość uzyskania indywidualnych ocen w wyniku standardowego badania psychologicznego.
Również dlatego, że spośród licznych cech charakteru, podane powyżej odnoszą
się w szczególnie silnym stopniu do relacji badanego i jego środowiska. Widać to
poczynając od nieakceptowania własnej sytuacji społecznej aż do impulsywności
charakteru, która prowadzi do napięć i konfliktów we współżyciu z otoczeniem.
Uzależnienia
Lista uzależnień kryminogennych jest dosyć krótka. Oczywiście trzeba z niej
wykluczyć takie uzależnienia, jak tytoniowe czy pracoholizm. Pozostają do
uwzględnienia jedynie poniższe uzależnienia:
W stopniu
umiarkowanym

W stopniu
silnym

Alkohol

1

2

Narkotyki

1

2

Hazard

1

2

Inne

1

2

Jak widać, można tu badanemu przypisać co najmniej 0 pkt, najwyżej zaś 8 pkt.

42

Brunon Hołyst

Tytułem rezerwy dodano ewentualność „inne”, bowiem wśród rozmaitych,
rzadko zresztą lub wręcz sporadycznie występujących uzależnień, natrafić można na takie lub inne uzależnienie zdecydowanie kryminogenne.
Pozostaje pytanie, a nawet dwa pytania, dotyczące punktacji. Z jednej strony
pytanie, czy jednakowo punktować np. narkotyki i hazard, skoro to pierwsze
wydaje się groźniejsze dla człowieka niż drugie. Chodzi tu jednak o materiał do
oceny ryzyka podjęcia zachowań przestępczych, co niekoniecznie musi pokrywać się z intensywnością zagrożenia wobec samej osoby badanej.
Drugie pytanie dotyczy ogólnie wysokości punktacji. Być może, zdecydowany alkoholizm należałoby punktować wyżej, tj. przypisać mu zamiast dwóch – 3
pkt, a może nawet 4 pkt. To samo odnosi się do narkotyków, ale również i do
hazardu.
Inna jeszcze wątpliwość dotyczy nieostrości granicy między stopniami:
umiarkowanym a silnym. W tym przypadku należy zdać się na intuicję oceniającego, który w tym przypadku występuje w roli tzw. sędziego kompetentnego.
To samo oczywiście dotyczy pozostałych uzależnień.
Wątpliwe, czy znajdą się osoby mające więcej niż jedno uzależnienie poza
alkoholem, narkotykami i hazardem. Gdyby tak było, należy owe dwa lub nawet
więcej „innych” uzależnień traktować jako jedno, tj. przypisywać 1 pkt w przypadku uzależnień umiarkowanych, zaś 2 pkt w przypadku uzależnień silnych.
Tradycje; środowisko
Uwzględniono tu w praktyce jedynie środowisko rodzinne, bowiem, jak się
wydaje, informacje od badanych dotyczące ich kręgów środowiskowych mogłyby być zbyt mało wiarygodne. Oto cechy obszaru:
Cecha

Punktacja

Oboje rodzice niewykwalifikowani

1

Wykształcenie obojga rodziców poniżej podstawowego

1

Oboje rodzice niewierzący lub obojętni religijnie

1

Ojciec z wyrokiem lub wyrokami w zawieszeniu

1

Matka z wyrokiem lub wyrokami w zawieszeniu

1

Ojciec z wyrokiem bez zawieszenia

2

Matka z wyrokiem bez zawieszenia

2

Inni krewni (jedna lub więcej osób) z wyrokami w zawieszeniu

1

Inni krewni z wyrokami bez zawieszenia

2

Jak widać, może zostać badanemu przypisanych łącznie co najmniej 0 punktów, najwyżej zaś 9 pkt.
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Pominięto tu również szereg cech kryminogennych środowiska rodzinnego z powodu braku zaufania do informacji podawanych przez osoby badane.
Dotyczy to np. alkoholizmu rodziców lub innych bliskich krewnych. Dane na
ten temat uzyskiwane od samych badanych trudno uznać za wiarygodne. Inne
cechy, jak np. zamożność rodziny, czy warunki mieszkaniowe uznano za słabo
związane z prognozami zachowań przestępczych osób badanych.
Ostatecznie więc punktacja przedstawia się następująco:
biografia ogólna

do 12 pkt

biografia przestępcza

do 13 pkt

cechy charakteru

do 10 pkt

uzależnienia

do 8 pkt

tradycje; środowisko

do 9 pkt

Łącznie

do 52 pkt

Zastosowanie analizy dyskryminacyjnej
Analiza dyskryminacyjna to procedura statystyczna podobna do szeroko
rozpowszechnionej wielokrotnej analizy regresji. Cechą szczególną analizy dyskryminacyjnej jest charakter zmiennej zależnej, która inaczej niż w przypadku
regresji nie jest typu ilorazowego bądź interwałowego, lecz typu nominalnego.
Inaczej mówiąc, cechami zmiennej wynikowej (zależnej) nie są liczby, lecz kategorie.
Zadaniu stworzenia skali dla przewidywania ewentualnego przyszłego powrotu do łamania prawa przez badanych dokładnie odpowiada właśnie analiza
dyskryminacyjna. Zmienną zależną jest tu kategoria zachowania (w przyszłości)
osoby badanej. Można by poprzestać na wyróżnieniu dwóch kategorii – tj. popełniający nowe przestępstwa i niepopełniający ich, my jednak wprowadzimy
trzy kategorie: popełniający nowe przestępstwa tej samej natury co poprzednio,
popełniający znowu przestępstwa, lecz innego rodzaju niż uprzednio, wreszcie
niepopełniający więcej przestępstw.
Aby zrealizować procedurę analizy dyskryminacyjnej przy pięciu zmiennych warunkujących (niezależnych), czyli biografia ogólna, przestępcza etc.
oraz trzech wyróżnionych cechach zmiennej zależnej: takie samo przestępstwo,
przestępstwo – ale inne oraz brak przestępstwa, wystarczy zbadanie dla wstępnej orientacji już 100 osób. Zaleca się bowiem, aby liczba badanych obiektów
(osób) stanowiła przynajmniej dwudziestokrotność liczby wziętych pod uwagę
zmiennych niezależnych (współwarunkujących), rozpatrywane zaś narzędzie
prognozy oparte jest o pięć zmiennych niezależnych.
Termin obserwacji proponuje się ustalić na pół roku. O każdym zatem badanym dysponować będziemy sześcioma informacjami: liczba punktów z biografii
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ogólnej, liczba punktów z biografii przestępczej, liczby punktów z pozostałych
trzech obszarów i wreszcie alternatywa trójczłonowa: popełniono przestępstwo
takie samo, popełniono lecz inne, nie popełniono w ogóle przestępstwa w ciągu
6 miesięcy.
Analiza dyskryminacyjna pozwala odpowiedzieć na następujące kwestie:
▪▪ Jaka jest trafność przewidywania dla zmiennej wynikowej na podstawie
zestawu pięciu informacji liczbowych z uprzedniego badania, tj. jakie są
odsetki prognoz indywidualnych trafnych, jakie zaś błędnych?
▪▪ Udział w prognozowaniu poszczególnych zmiennych niezależnych.
▪▪ Przewidywane zachowanie (tj. popełnienie przestępstwa lub nie) każdej
osoby na podstawie jej wyników w preliminarnym badaniu.
▪▪ Istotność statystyczna łącznego wpływu (pozytywnego bądź negatywnego) zmiennych niezależnych na trafność prognozy.
▪▪ Istotność statystyczna wpływu poszczególnych zmiennych oraz ich kombinacji na trafność prognozy.
▪▪ W przypadku gdy zmienna wynikowa obejmuje więcej niż dwie wartości (kategorie) otrzymuje się więcej niż jedno równanie dyskryminacyjne,
a dokładnie k-1, gdy k to liczba wyróżnianych wartości zmiennej wynikowej. W omawianej sytuacji, przy trzech kategoriach zmiennej wynikowej
(przestępstwo takie samo, przestępstwo inne, brak przestępstwa) otrzyma
się dwa odrębne równania dyskryminacyjne, przy czym zazwyczaj różnią
się one znacznie siłą przewidywania.
Po zbadaniu zachowań stu (bądź większej liczby) osób znana okaże się trafność przewidywania zarówno globalna jak i odrębnie wynikająca z przywołanych pięciu obszarów. Jeśli okaże się ona niska bądź statystycznie nieistotna,
wówczas przystąpi się do modyfikacji zmiennych niezależnych, mianowicie poprzez zmiany w liczbach punktów przypisywanych poszczególnym wyróżnionym wcześniej cechom bądź zdarzeniom. Takich modyfikacji można wykonać
znaczną liczbę tak, aby na koniec uzyskać potwierdzenie drogą analizy dyskryminacyjnej wysokiej trafności zestawu kategorii do przewidywania zachowań
przestępczych.
Nie wszystkie, zwłaszcza starsze podręczniki statystyki, uwzględniają analizę
dyskryminacyjną2.
Ta skala może być wykorzystana zarówno w polityce karnej, jak i penitencjarnej (warunkowe przedterminowe zwolnienie, zmiana warunków odbywania
kary pozbawienia wolności).

Wyczerpujące opisy tej procedury znaleźć można m.in. w pozycjach: J.F. Hair, W.C. Black, B.J. Babin,
R.E. Anderson, Multivariate Data Analysis, Pearson, 2010, s. 339 i nast.; D. Howitt, D. Cramer, Introduction to Statistics in Psychology, Prentice Hall, 2008, s. 296 i nast.; R.M. Warner, Applied Statistics, Sage
Publications, 2007, s. 650 i nast.
2
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PROGNOSTIC SCALE TO THE RISK ASSESSMENT
OF UNDERTAKING THE CRIMINAL BEHAVIOUR
– INDIVIDUAL CRIMINOLOGICAL PREDICTION

Abstract
The article is a continuation of the text “The basis and scope of individual criminological
prognosis” published in the previous issue. It presents the draft of the prognostic scale to the
risk assessment of taking or resuming the criminal behavior based on analysis of, among
others, delinquent biography, characters traits, addictions, environment or traditions.

Kazimierz Postulski
ORZEKANIE I WYKONYWANIE
ZASTĘPCZEJ KARY POZBAWIENIA WOLNOŚCI
(stan prawny, obawy, propozycje)

Uwagi wstępne
Zastępcza kara pozbawienia wolności stosowana jest przez sąd w formie postanowienia w miejsce orzeczonej w wyroku – za przestępstwo – kary grzywny
(art. 46 k.k.w.) lub kary ograniczenia wolności (art. 65 k.k.w.). Przewidziana jest
ona także w sprawach o wykroczenia (art. 23 i 25 k.w.) oraz w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe (art. 178 § 1 i 186 k.k.s.).
Najwięcej kontrowersji, a także wątpliwości w praktyce wzbudzają problemy
związane z orzekaniem i wykonywaniem zastępczej kary pozbawienia wolności
za grzywnę w sprawach o przestępstwa. Dlatego temu zagadnieniu będą poświęcone dalsze rozważania.
Marginesowo zwrócona zostanie też uwaga na zastępczą karę pozbawienia
wolności orzekaną w zamian za karę ograniczenia wolności, a to głównie za
sprawą zmian, jakie w tym zakresie obowiązują od dnia 1 stycznia 2012 r.1.
Zastępcza kara pozbawienia wolności jest jedną z kilku form wykonania
kary grzywny, przez które należy rozumieć inne wykonanie wyroku w tym zakresie, niż dobrowolne uiszczenie grzywny przez skazanego (egzekucja sądowa,
praca społecznie użyteczna, zastępcza kara pozbawienia wolności, rozłożenie
grzywny na raty, umorzenie grzywny).
Kara zastępcza, jako zastępcza forma wykonania grzywny, nie powinna
zmieniać istoty kary, w miejsce której jest wykonywana, szczególnie zmieniać
formy dolegliwości zastosowanej przez sąd w wyroku. W rzeczywistości jest
jednak jej zaprzeczeniem. To stwierdzenie dotyczy przede wszystkich przypadków, w których pobyt skazanego w zakładzie karnym jest ograniczony tylko do
odbycia kary zastępczej.
Celem grzywny jest wyrządzenie sprawcy dolegliwości o charakterze ekonomicznym, uszczuplenie jego dóbr majątkowych2. Wskazuje na to treść art.
Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych
innych ustaw (Dz.U. Nr 240, poz. 1431), zwana dalej ustawą z 2011 r.
2
B. Kolasiński, Kara grzywny w kodeksie karnym, „Prokuratura i Prawo” 1999, nr 3, s. 13.
1
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33 § 3 k.k., który statuuje pięć przesłanek określania stawki dziennej grzywny
określanych mianem dyrektyw statusu majątkowego sprawcy3. Przepis ten określa sposób postępowania w drugim etapie wymiaru grzywny, gdzie sąd ustala
kwotę jednej stawki wyłącznie w oparciu o elementy związane z osobą sprawcy.
Kodeks nakazuje brać pod uwagę:
1) dochody sprawcy,
2) warunki osobiste,
3) warunki rodzinne,
4) stosunki majątkowe,
5) możliwości zarobkowe.
Istota i cel orzekania oraz wymiaru kary grzywny wynika także z brzmienia
art. 58 § 2 k.k., w myśl którego nie orzeka się jej, jeżeli dochody sprawcy, jego
stosunki majątkowe lub możliwości zarobkowe uzasadniają przekonanie, że
sprawca grzywny nie uiści i nie będzie można jej ściągnąć w drodze egzekucji.
Przepis ten wiążący możliwość orzekania grzywny ze stosunkami majątkowymi możliwościami zarobkowymi oskarżonego odnosi się do wszystkich odmian grzywien przewidzianych w Kodeksie karnym4.
Wyróżnić można trzy rodzaje sytuacji, w których istnieją podstawy do orzeczenia kary grzywny:
▪▪ grzywna orzekana jako jedyna kara za przestępstwo (grzywna samoistna).
Pełni ona funkcję zasadniczego środka reakcji karnej stanowiącego alternatywę dla krótkoterminowych kar pozbawienia wolności, a także ograniczenia wolności;
▪▪ grzywna orzekana obok kary pozbawienia wolności (grzywna kumulatywna). Jej funkcją jest zwiększenie dolegliwości kary, a także ugruntowanie
w społeczeństwie przekonania, że popełnianie przestępstw nie opłaca się
także w wymiarze czysto majątkowym;
▪▪ grzywna związana ze stosowaniem instytucji warunkowego zawieszenia
kary (grzywna akcesoryjna). Wpływa ona istotnie na stopień dolegliwości
z nią związanej; nadto ma zapobiegać powstawaniu w świadomości społecznej przekonania, że sprawca właściwie uniknął kary5.
Zupełnie inaczej przedstawia się istota zastępczej kary pozbawienia wolności orzekanej w zamian za grzywnę. Wykonywanie tej kary powoduje, że sprawca nie tylko nie odczuwa dolegliwości o charakterze ekonomicznym, ale dolegliwość taką ponosi de facto Skarb Państwa, utrzymując go w zakładzie karnym
i ponosząc inne wydatki związane z jej wykonywaniem (art. 618 § 1 pkt 6 k.p.k.).

Zob. J. Majewski, Kodeks karny, Część ogólna, Komentarz, (A. Zoll red.) Kraków 2004, s. 615.
J. Szumski, Uwagi o samoistnej karze grzywny, „Prokuratura i Prawo” 1999, nr 1, s. 7.
5
Zob. uchwałę połączonych Izb Karnej i Wojskowej SN z 28 kwietnia 1978 r., VII KZP 15/76,
OSNKW 1978, z. 4-5, poz. 41, teza 9.
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Okres odbywanej zastępczej kary pozbawienia wolności, szczególnie gdy
jest to jedyna podstawa pobytu skazanego w zakładzie karnym (podobnie jak
kary aresztu orzeczonej za wykroczenie lub kary porządkowej oraz środka przymusu skutkującego pozbawieniem wolności), bywa z reguły na tyle krótki, że
uniemożliwia osiągnięcie celów kary, wymienionych w art. 67 k.k.w., a zatem
bezproduktywnym czyni podejmowanie wobec osadzonego wymienionych
w tym przepisie środków oddziaływania, mimo iż są one wymogiem ustawowym. Skazany nie ma zresztą obowiązku poddawania się tym oddziaływaniom.
Dlatego art. 99 § 2 k.k.w. przewiduje, jako zasadę, odbywanie kary zastępczej
w systemie zwykłym.
Przepis art. 99 § 2 k.k.w. przewiduje też, że skazany na karę zastępczą
umieszczany jest oddzielnie od innych skazanych. Ma to zapobiec szkodliwym
wpływom na niego skazanych zdemoralizowanych oraz zapewnić mu bezpieczeństwo osobiste (zob. art. 82 § 1 k.k.w.). Nie ulega wątpliwości, że skazani na
karę pozbawienia wolności prezentują większy stopień demoralizacji i agresji
niż osoby wymienione w art. 99 k.k.w. Zwrot „w oddzieleniu” (lub „oddzielnie”) od innych skazanych oznacza rozmieszczenie ich w różnych celach.
Powyższa zasada obowiązuje jednak tylko wtedy, gdy skazany odbywa wyłącznie karę zastępczą. Jeżeli bowiem wobec skazanego wykonywana jest kolejno kara pozbawienia wolności, a następnie kara orzeczona za wykroczenie
albo kara porządkowa lub środek przymusu skutkujący pozbawienie wolności,
to w czasie wykonywania tej kary lub środka skazany pozostaje w takim systemie wykonywania kary, do jakiego został skierowany w czasie odbywania kary
pozbawienia wolności (art. 99 § 3 k.k.w.).
Poza tym szczególne względy mogą przemawiać za skierowaniem osadzonego do innego systemu celem odbycia kary zastępczej.
Przepisy określają też, w jakim typie zakładu karnego skazany na karę zastępczą odbywa tę karę. W myśl art. 88 § 2 k.k.w. osadza się go w zakładzie
karnym typu półotwartego, chyba że szczególne okoliczności przemawiają za
osadzeniem go w zakładzie karnym innego typu.
Przedstawione zasady odbywania kary zastępczej, szczególnie możliwość
odstępstw od zasad określonych w art. 88 § 2 i 99 § 2 k.k.w., wymaga poddania
także tej grupy skazanych klasyfikacji w rozumieniu art. 82 k.k.w. przez komisję penitencjarną. Prawidłowe dokonanie klasyfikacji zmusza poprzedzenie
jej tymi wszystkimi czynnościami, które wymienia art. 79a i 79b k.k.w.; chodzi w szczególności o sprawdzenie tożsamości osadzonego, w miarę potrzeby
także poddanie czynnościom mającym na celu jego identyfikację, a następnie
umieszczenie w celi przejściowej na okres niezbędny, nie dłużej jednak niż na
14 dni, dla poddania go wstępnym badaniom lekarskim, zabiegom sanitarnym
i wstępnym badaniom osobopoznawczym oraz zapoznania z podstawowymi
aktami prawnymi dotyczącymi wykonywania kary pozbawienia wolności i porządkiem wewnętrznym aresztu śledczego.
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Wykonywanie kary pozbawienia wolności, w tym także kary zastępczej, odbywa się na zasadzie tzw. wolnej progresji. Oznacza ona – ujmując problem
bardzo skrótowo – uzależnienie warunków odbywania kary, a także zakres kontaktów skazanego ze światem zewnętrznym od oceny takich przesłanek, jak
„postawa i zachowanie skazanego” (art. 89 § 1 k.k.w.) oraz „względy bezpieczeństwa” (art. 89 § 3 k.k.w.). Przejawia się ona w możliwości przenoszenia
skazanych z poszczególnych typów zakładów karnych w drodze awansu lub degradacji. W odniesieniu do skazanych odbywających tylko karę zastępczą jest to
możliwość czysto iluzoryczna z uwagi na niedługi okres jej odbywania. Zdarza
się, że nierzadko jest on krótszy od przewidzianego w art. 79b k.k.w. okresu
umieszczenia w celi przejściowej.
Można zatem powiedzieć, że zastępcza kara pozbawienia wolności, szczególnie odbywana samoistnie, nie realizuje żadnego z celów orzekania kary grzywny
ani kary pozbawienia wolności. Jest ona w istocie „karą” za to, że skazany nie
uiścił grzywny, bez względu na powody.
Nieco inaczej przedstawia się sytuacja skazanych odbywających karę zastępczą obok kary „zasadniczej”. Przepis art. 80 § 1 k.k.w. zd. drugie, w brzmieniu
nadanym ustawą z 2011 r. przewiduje, że „zastępcze kary pozbawienia wolności
oraz zastępcze kary aresztu za nieuiszczoną grzywnę wykonuje się w ostatniej
kolejności”. Wypełnił on istniejącą dotąd lukę prawną. W praktyce zastępcze
kary wykonywane były do tego czasu w ostatniej kolejności tylko na skutek decyzji sędziego penitencjarnego. Rozwiązanie ustawowe tej kwestii jest korzystne
dla skazanego, daje mu bowiem możliwość zwolnienia się od kary zastępczej
poprzez uiszczenie grzywny. Stwarza też możliwość wstrzymania kary zastępczej w przypadku warunkowego zwolnienia i zastosowanie możliwości, jaką
daje art. 52 k.k.w. Przepis ten przewiduje fakultatywne wstrzymanie wykonania
zastępczej kary pozbawienia wolności przez sąd penitencjarny, uzależnione od
ustalenia, czy istnieją podstawy do przyjęcia, że skazany po uzyskaniu warunkowego zwolnienia uiści grzywnę dobrowolnie, w formie określonej w art. 49
k.k.w. Wstrzymując wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności, sąd penitencjarny rozkłada grzywnę na raty przy uwzględnieniu zasad określonych
w art. 49 k.k.w.
Jeżeli sąd penitencjarny udzieli skazanemu warunkowego zwolnienia i nie
wstrzyma wykonania kary zastępczej, skazany pozostaje w zakładzie karnym
i odbywa tę karę. Może się od niej zwolnić tylko przez złożenie kwoty pieniężnej przypadającej jeszcze do uiszczenia tytułem grzywny (art. 47 § 2 k.k.w.).
Kończąc te rozważania wstępne dotyczące zarządzania i wykonywania kary
zastępczej wypada jeszcze na moment powrócić do zasad orzekania grzywien.
Nie trudno zauważyć, że istnieje punkt krytyczny wymiaru grzywny, którego
przekroczenie powoduje, że grzywny nie są uiszczane. Skazanemu bardziej nieraz opłaci się odbyć karę zastępczą, niż zapłacić grzywnę. Konsekwencje orzeczenia grzywny ponosi wówczas Skarb Państwa a nie skazany.
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Ten punkt krytyczny jest wprawdzie inny dla każdego skazanego, ale możliwe
jest jego ogólne zdefiniowanie w postaci normy ograniczającej w pewnych warunkach wymiar orzekanej grzywny samoistnej i precyzującej warunki jej orzekania.
Problem kar zastępczych to nie tylko więc problem postępowania wykonawczego, ale też problem trafności dokonanego przez sąd wyboru kary lub jej
wymiaru, będącego wynikiem należytego indywidualizowania wysokości orzekanej grzywny samoistnej i pełnej znajomości sytuacji materialnej oskarżonych.
Dlatego rozważenia wymaga potrzeba ustawowego wprowadzenia w tym zakresie pewnych rygorów. Może wskazane byłoby doprecyzowanie art. 58 § 2 k.k.?
Na problem ten zwrócono uwagę w piśmiennictwie jeszcze kilkanaście lat
temu6, podkreślając, że w postępowaniu wykonawczym sądy nie wykorzystują
możliwości wykonywania kary w innych formach, szczególnie rozkładania na
raty i zbyt pochopnie zarządzają wykonanie kar zastępczych, kierując się w najlepszym wypadku wiarą, że to zarządzenie zdopinguje skazanego do jednorazowego uiszczenia grzywny, co zdarza się wyjątkowo.
To nakazuje nie tylko orzekanie kary grzywny i określanie jej wymiaru z dużą
rozwagą, ale także wykazywanie jej przy zarządzaniu wykonania zastępczej kary
pozbawienia wolności. Czy uregulowania prawne dotyczące kary zastępczej tak
właśnie widzą ten problem? Odpowiedź brzmi: nie.
Ta negatywna odpowiedź wymaga bliższego przyjrzenia się ustawowym zasadom orzekania zastępczej kary pozbawienia wolności, próby ich interpretacji
i zaproponowania rozwiązań bardziej odpowiadających potrzebom, jakim ma
ona służyć.
Zadanie to zostanie podjęte zarówno w oparciu o stan prawny obowiązujący do dnia 1 stycznia 2012 r., jak też zmieniony z tym dniem ustawą z 2011 r.
Zgodnie bowiem z art. 10 ust. 2 tej ustawy w sprawach zakończonych prawomocnym orzeczeniem wydanym przed dniem 1 stycznia 2012 r., w których grzywna
(także należności sądowe lub pieniężna kara porządkowa) nie zostały wykonane,
do wykonania orzeczenia w tym zakresie stosuje się przepisy dotychczasowe.

Poprzedni stan prawny
Podejmując w sposób pogłębiony rozważania na temat zasad orzekania zastępczej kary pozbawienia wolności nie można – jak już zaznaczono – pominąć
stanu prawnego, jaki w tym zakresie obowiązywał do końca 2011 r.
Treść przepisu art. 10 ust. 2 ustawy z 2011 r. powoduje, że poprzednie przepisy w omawianym zakresie będą obowiązywały jeszcze w dużej ilości spraw,
a problem ich stosowania będzie aktualny jeszcze przez dłuższy czas. Wynika to
z faktu, że postępowanie wykonawcze w zakresie grzywien toczy się nieraz kilka
lat (np. w przypadku rozłożenia grzywny na raty). Jest też wiele przypadków
6

L. Sługocki, Kara grzywny samoistnej i jej wykonanie, Warszawa 1984, s. 197, 249, 255.
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„powracania” do wykonywania kary grzywny po odbyciu, nieraz długoterminowych, kar pozbawienia wolności, bądź jej wykonywania w formie zastępczej
dopiero po zakończeniu odbywania kary zasadniczej.
Zgodnie z poprzednim brzmieniem art. 46 § 1 k.k.w., sąd jest obowiązany
orzec wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności, jeżeli skazany „mimo
możliwości”:
1) nie uiści grzywny w terminie określonym w art. 44 § 1 k.k.w.;
2) zostanie stwierdzone, że grzywny nie można ściągnąć w drodze egzekucji;
3) skazany nie podejmie pracy społecznie użytecznej, jeżeli została ona
uprzednio orzeczona na podstawie art. 45 § 1 lub 47 § 3 k.k.w.
Wprowadzenie warunku „mimo możliwości” w sposób zdecydowany łagodzi rygory wynikające z obligatoryjności orzekania wykonania zastępczej kary
pozbawienia wolności. Poprzez wyposażenie sądu w prawo do oceny odnośnie istnienia owej niezdefiniowanej ustawowo „możliwości” kodeks daje mu
pewien luz decyzyjny, a więc czyni jego decyzję tylko względnie obligatoryjną.
Pod pojęciem „możliwości”, którego używa art. 46 § 1 k.k.w., określając
warunki orzeczenia wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności, należy
rozumieć „prawdopodobieństwo”, „ewentualność”, „szansę”, „perspektywę”7.
Przy interpretacji tego pojęcia i przy uwzględnieniu kontekstu, w którym zostało ono użyte, należy mieć też na uwadze wykładnię systematyczną, a więc
ustalenie jego sensu przez zestawienie przepisu art. 46 § 1 k.k.w. z przepisami dotyczącymi innych rozstrzygnięć w zakresie orzekania i wykonywania kary
grzywny. Taka wykładnia upoważnia do następujących stwierdzeń:
1) dopóki istnieje realna możliwość (prawdopodobieństwo, szansa, perspektywa) uiszczenia lub wyegzekwowania grzywny (także w formie odroczenia
jej ściągnięcia lub rozłożenia na raty) albo wykonania jej w formie zastępczej,
pod postacią pracy społecznie użytecznej, dopóty sąd nie powinien orzekać
wykonania kary zastępczej. Wynika stąd, że bezskuteczność egzekucji nie może
być wyłącznym elementem uwzględnianym przy orzekaniu wykonania tej kary;
2) możliwość uiszczenia grzywny sąd powinien też rozważyć poprzez ustalenie, czy nastąpiła istotna zmiana sytuacji majątkowej lub osobistej skazanego
po wydaniu wyroku. Możliwość taką w chwili wyrokowania ocenił już bowiem
sąd pozytywnie, decydując się na orzeczenie grzywny. Skoro sąd w dacie wydania wyroku doszedł do przekonania, w oparciu o art. 58 § 2 k.k., iż skazany
będzie mógł grzywnę uiścić lub istnieje możliwość jej ściągnięcia w drodze egzekucji, to wykazanie przez skazanego zaistnienia po tej dacie zmiany jego sytuacji, która implikuje wniosek o niemożności spłaty i egzekucji grzywny, sprzeciwiać się może zarządzeniu wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności8;
Zob. Słownik Języka Polskiego, PWN, Warszawa 1988, t. II, s. 220 i W. Kopaliński, Słownik przypomnień,
Warszawa 1996, s. 248.
8
Postanowienie SA w Lublinie z dnia 14 grudnia 2005 r., II AKzw 843/05, OSA 2007 nr 12, poz. 61.
7
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3) orzeczenie wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności następuje, gdy skazany nie wykorzystał możliwości wykonania kary grzywny przez jej
uiszczenie bądź w innej przewidzianej prawem formie i nie można jej ściągnąć
w drodze egzekucji, mimo że jego sytuacja majątkowa i osobista nie uległy wydatnemu pogorszeniu po wydaniu wyroku.
Niemożność ściągnięcia grzywny w drodze egzekucji musi być faktyczna,
a nie tylko hipotetyczna. Jej istnienie musi być wynikiem bezskutecznych czynności egzekucyjnych, potwierdzonych przez komornika w stosownym protokole, sporządzonym zgodnie z wymogami określonymi w art. 809 k.p.c.9 Bez
dysponowania protokółem bezskutecznej egzekucji i postanowieniem o umorzeniu egzekucji sąd nie może orzec wykonania kary zastępczej.
Za trafną należy uznać interpretację sformułowania, „że grzywny nie można
ściągnąć w drodze egzekucji” (art. 46 § 1 k.k.w.), zgodnie z którą nie wystarczy
stwierdzić, iż próba taka była podejmowana, ale trzeba nadto ustalić, że ponawianie takich prób nie da pozytywnego rezultatu10.
Konieczne jest więc jednoznaczne ustalenie czy skazany, mimo posiadania
obiektywnych możliwości nie uiścił grzywny, a więc wynikało to z jego złej
woli, czy też nie pozwalały mu na to jego warunki finansowe spowodowane
obiektywnymi, niezawinionymi przez niego zdarzeniami11.
Kolejna przesłanka zarządzenia wykonania kary zastępczej, jaką jest niepodjęcie przez skazanego zastępczej formy wykonania kary grzywny w postaci pracy społecznie użytecznej, z uwagi na fakultatywność jej orzekania, tylko
wówczas stanowi podstawę do orzeczenia wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności, gdy sąd orzekł ją na podstawie art. 45 § 1 lub art. 47 § 3 k.k.w.
Nieskorzystanie przez sąd z takiej możliwości nie stanowi więc przeszkody do
orzeczenia wykonania kary zastępczej, jeżeli zaistnieją pozostałe przesłanki jej
orzeczenia. Kwestia ta została definitywnie rozstrzygnięta poprzez nowelizację
art. 46 § 1 k.k.w. z 2003 r.12 (dodanie słowa: „orzeczonej”).
Do grzywien orzeczonych przed dniem 1 stycznia 2012 r. nadal ma też zastosowanie instytucja warunkowego zwieszenia kary zastępczej (art. 46 § 3 k.k.w.).
Z faktu, że do warunkowego zawieszenia wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności stosuje się zasady określone w art. 69 k.k. nie wynika, że mają do
niego zastosowanie również inne przepisy Kodeksu karnego dotyczące warunkowego zawieszenia wykonania kary. Wspomniana nowelizacja art. 46 § 3 k.k.w.
jednoznacznie ograniczyła ich odpowiednie stosowanie tylko do art. 69 § 1 i 2
k.k. oraz art. 75 k.k.
Zob. też postanowienie SA w Lublinie z dnia 17 stycznia 2001 r., II AKz 478/00, OSA 2001, z. 11,
poz. 77.
10
J. Szumski, Kara zastępcza za nieuiszczoną grzywnę (w świetle ustawodawstwa i praktyki sądowej), „Państwo
i Prawo” 2000, nr 11, s. 39.
11
Postanowienie SA w Warszawie z dnia 4 czerwca 2004 r., II AKzw 352/04, KZS 2004 z. 9, poz. 99.
12
Ustawa z dnia 24 lipca 2003 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 142, poz. 1380).
9
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Tak więc nie ma zastosowania do zawieszenia wykonania kary zastępczej
art. 71 § 1 k.k. przewidujący możliwość orzeczenia – obok zawieszanej kary
pozbawienia wolności – kary grzywny; nie ma również zastosowania art. 70
k.k. wobec wyczerpującego uregulowania kwestii związanych z okresem próby
w art. 46 § 3 k.k.w., ani też przepisy o obowiązkach i dozorze (art. 72-74 k.k.).
Aczkolwiek art. 46 § 3 k.k.w. nie zawiera żadnych dodatkowych, poza wymienionymi w art. 69 k.k., ograniczeń w stosowaniu warunkowego zawieszenia
do zastępczej kary pozbawienia wolności, to jednak istota i specyfika instytucji,
jaką jest kara zastępcza, skłania do aprobowania następujących wskazówek, co
do kształtowania praktyki stosowania tego przepisu:
1) ponieważ zakłada się, że zadaniem kary zastępczej jest głównie przymuszenie skazanego do uiszczenia grzywny, jej warunkowe zawieszenie na ogólnych zasadach (a więc stosunkowo szerokie) byłoby sprzeczne z celem i charakterem omawianej instytucji13;
2) niecelowe jest stosowanie warunkowego zawieszenia wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności wówczas, gdy skazany odbywa w zakładzie karnym karę pozbawienia wolności14. Należy zauważyć, że warunkowe zawieszenie
kary pozbawienia wolności i kary zastępczej odbywa się na tych samych zasadach. A zatem brak podstaw do warunkowego zawieszenia kary pozbawienia
wolności powinno przekreślać taką możliwość także w stosunku do kary zastępczej.
Do grzywien orzeczonych przed dniem 1 stycznia 2012 r. ma również zastosowanie uchylony z tym dniem art. 47 § 3 k.k.w., w myśl którego w uzasadnionych przypadkach sąd może na wniosek skazanego, wobec którego orzeczono
wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności, zamienić tę karę na wykonywanie pracy społecznie użytecznej. W takim przypadku przepisy art. 45 i 46
k.k.w. stosuje się odpowiednio. Ponowna zamiana zastępczej kary pozbawienia
wolności na wykonywanie pracy, o której mowa w art. 45 § 1 k.k.w., jest niedopuszczalna.
Należy też pamiętać o obowiązującym do końca 2011 r. i mającym zastosowanie do grzywien orzeczonych prawomocnie do tego dnia art. 47 § 4 k.k.w.,
który przewiduje, że jeśli skazany uiścił w wymaganym terminie co najmniej
połowę grzywny, a egzekucja pozostałej części okazała się bezskuteczna, orzekając wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności może określić jej wymiar, stosując, zgodnie z art. 46 k.k.w., przeliczenie korzystniejsze dla skazanego od przeliczenia przyjętego w wyroku15.
Przedstawione zasady orzekania kary zastępczej stwarzają dość duże możliwości poszukiwania przez sądy alternatywnych – wobec odbywania katy zaR. Góral, Kodeks Karny, Praktyczny komentarz, Warszawa 1996, s. 112.
S. Pawela, Kodeks Karny Wykonawczy, Komentarz, Warszawa 1994, s. 466.
15
Obszernie na temat stosowania art. 47 § 3 i 4 k.k.w. zob. K. Postulski, [w:] Z. Hołda, K. Postulski,
Kodeks karny wykonawczy, Komentarz, Gdańsk 2007 r., s. 245-246.
13
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stępczej – sposobów wykonywania kary grzywny. Inna sprawa, czy sądy w pełni
z nich korzystały przed ich zmianą. Można mieć co do tego poważne wątpliwości (zob. dane statystyczne powołane w podpunkcie „Obawy i propozycje”).
Analizę dotychczasowego stanu prawnego należy jeszcze uzupełnić o przypomnienie, że do końca 2011 r. istniała możliwość zaskarżania wszystkich postanowień w przedmiocie kary zastępczej (art. 6 § 1 i 21 k.k.w.) oraz prawo
udziału stron w posiedzeniach sądu (art. 22 § 1 k.k.w.). Pominięto w niej natomiast problemy związane ze skróceniem lub zwolnieniem się skazanego od kary
zastępczej (art. 47 § 1 i 2 k.k.w.), ponieważ w tym zakresie nie nastąpiły żadne
zmiany. Temu zagadnieniu poświęcona będzie uwaga przy analizie stanu prawnego, jaki wprowadziła ustawa z 2011 r. (podpunkt „Aktualny stan prawny”).

Przepisy przejściowe (problemy procesowe)
Jak już wspomniano, zgodnie z art. 10 ust. 2 tej ustaw z 2011 r. w sprawach
zakończonych prawomocnym orzeczeniem wydanym przed dniem 1 stycznia
2012 r., w których grzywna (także należności sądowe lub pieniężna kara porządkowa) nie zostały wykonane, do wykonania orzeczenia w tym zakresie stosuje się przepisy dotychczasowe. Nietrudno zauważyć, że są one względniejsze
dla sprawców.
Zwrócenie uwagi na prawidłową wykładnię tego przepisu jest konieczne
szczególnie w związku ze stanowiskiem Sądu Najwyższego dotyczącym jego
rozumienia.
Zasadniczy wywód zawarty w postanowieniu Sądu Najwyższego brzmi16:
„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 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
16

Postanowienie SN z dnia 4 kwietnia 2012 r., WZ 6/12, OSNKW 2012 z. 6, poz. 69.
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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.”.
Obok zacytowanego stanowiska Sądu Najwyższego nie można przejeść
obojętnie, przede wszystkim z uwagi na to, że wymaga ono krytycznego ustosunkowania się.
W ocenie Sądu Najwyższego treść art. 10 ust. 2 ustawy z 2011 r. należy rozumieć w ten sposób, że dotyczy on tylko stosowania art. 45-52 k.k.w. w brzmieniu
sprzed dnia 1 stycznia 2012 r., a nie przepisów procesowych, zamieszczonych
w części ogólnej Kodeksu, w oparciu o które sąd prowadzi postepowanie wykonawcze i orzeka w kwestiach incydentalnych. Wprawdzie w postanowieniu
Sądu Najwyższego 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
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. Przyjęcie, że przy wykonywaniu grzywien orzeczonych przed dniem 1 stycznia 2012 r. nie stosujemy
tylko przepisów Rozdziału IV Kodeksu karnego wykonawczego prowadziłoby
do nieuzasadnionego zróżnicowanie uprawnień stron w zakresie zaskarżania
orzeczeń, sprzecznego z zasadą „równości broni”.
Ustawodawca nie zawęził stosowania art. 10 ust. 2 ustawy z 2011 r. tylko do
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. Jest ono związane z ogólniejszym pytaniem: czy możliwe jest stosowanie w takim przypadku dwóch różnych ustaw?
Stając na stanowisku, że tak właśnie powinno być, Sąd Najwyższy wpadł
w pułapkę, która jest wynikiem zaprezentowanego sposobu rozumowania art.
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10 ust. 2 ustawy z 2011 r. Rozpoznając zażalenie sądu pierwszej instancji, Sąd
Najwyższy 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., dopuszczającym zażalenia na wszystkie postanowienia, chociaż jednocześnie stwierdził, 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., które nadal stosuje się (co wyłącza stosowanie
przepisów w brzmieniu zmienionym), ale właśnie z art. 6 § 1 k.k.w. sprzed tej
daty, niemającego – według Sądu Najwyższego – zastosowania.
Reasumując 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 Skarbu Państwa, 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
przekazanie wykonywania grzywien urzędom skarbowym, co mogło być wówczas uzasadnione, jednak pozostał on w niezmienionym brzmieniu, przy kształcie zasad wykonania grzywny nadanym tą ustawą.
Jeszcze jedna kwestia wymaga zwrócenia uwagi. Przepis art. 10 ust. 2 ustawy
z 2011 r. mówi o niewykonanej „grzywnie”, ale bez sprecyzowania, że chodzi
o grzywnę określoną w art. 33 k.k. Dlatego należy uznać, że pojęcie to obejmuje
także zastępczą karę grzywny. Chodzi w szczególności o zastępcze kary grzywny orzeczone przed dniem 1 stycznia 2012 r. w zamian za karę ograniczenia
wolności i zasady ich wykonywania określone w uchylonym z dniem art. 65 § 3
i 5 k.k.w.

Aktualny stan prawny
Podstawową formą wykonania kary grzywny jest nadal dobrowolne uiszczenie jej przez skazanego. Wynika to z istoty tej kary, jako dolegliwości o charakterze majątkowym.
W razie bezskutecznego upływu 30 dniowego terminu do dobrowolnego
uiszczenia grzywny określonego w art. 44 § 1 k.k.w. ściągnięcie grzywny w drodze egzekucji jest obligatoryjne. Tak przynajmniej wynika z brzmienia art. 44
§ 2 k.k.w. Jednak kolejne przepisy przewidują możliwość wykonywania kary
grzywny w formach zastępczych (praca społecznie użyteczna, zastępcza kara
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pozbawienia wolności, rozłożenie grzywny na raty albo jej umorzenie) bez konieczności uprzedniego skierowania grzywny do ściągnięcia w drodze egzekucji.
Treść art. 45 § 1, 46 § 1 i 51 § 1 k.k.w. pozwala na zastosowanie wymienionych
form zastępczych wykonania grzywny również w przypadku, gdy z okoliczności sprawy wynika, że egzekucja byłaby bezskuteczna.
Także art. 49 § 1 k.k.w. nie zabrania rozłożenia grzywny na raty przed
wszczęciem postępowania egzekucyjnego. Bardzo często do podejmowania decyzji w tym przedmiocie dochodzi na wniosek skazanych już po wezwaniu ich
do uiszczenia grzywny, bez oczekiwania na wynik ewentualnej egzekucji, co
wydaje się praktyką prawidłową.
Mamy więc do czynienia z istotną niekonsekwencją ustawodawcy: wbrew
brzmieniu art. 44 § 2 k.k.w. żadna z innych form wykonania grzywny (praca
społecznie użyteczna, kara zastępcza, rozłożenie na raty, umorzenie) nie wymaga uprzedniego przeprowadzenia egzekucji komorniczej. Użycie więc w art.
44 § 2 k.k.w. zwrotu „ściąga się w drodze egzekucji” należy ocenić jako niefortunne.
Ustawa z 2011 r. wprowadziła bardzo istotne zmiany zasad orzekania zastępczej kary pozbawienia wolności za nieuiszczoną grzywnę, w szczególności:
1) „niemożność” uiszczenia grzywny w takim rozumieniu tego pojęcia, jakie obowiązywało przy interpretacji art. 46 § 1 k.k.w. w brzmieniu sprzed nowelizacji, przestała być przesłanką niezbędną do zarządzenia wykonania kary
zastępczej;
2) bezskuteczność egzekucji nie jest koniecznym warunkiem zarządzenia
wykonania kary zastępczej; wystarczająca jest wynikająca z okoliczności sprawy
ocena, że byłaby ona bezskuteczna;
3) nie istnieje możliwość warunkowego zawieszenia wykonania zastępczej
kary pozbawienia wolności;
4) uchylony został przepis, który pozwalał na zamianę orzeczonej zastępczej kary pozbawienia wolności na pracę społecznie użyteczną i na stosowanie
korzystniejszych dla skazanego przeliczników przy zamianie kary grzywny na
zastępczą karę pozbawienia wolności lub na pracę społecznie użyteczną (art. 47
§ 3 i 4 k.k.w.);
5) uległa zmianie terminologia odnosząca się do decyzji sądu z „sąd orzeka
wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności” na „sąd zarządza wykonanie
zastępczej kary pozbawienia wolności”; w ten sposób ujednolicono nazewnictwo, którym ustawodawca posługuje się także w art. 65 § 1 k.k.w. i w art. 75 k.k.
Zmiany wymienione w pkt 1-3 wyraźnie łagodzą wymogi potrzebne do zarządzenia wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności.
W aktualnym stanie prawnym zarządzenie wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności jest więc obligatoryjne po bezskuteczności egzekucji lub
wynikającej z okoliczności sprawy ocenie sadu, że byłaby ona bezskuteczna,
a ponadto alternatywnie:
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1) niewyrażeniu przez skazanego zgody na podjęcie pracy społecznie użytecznej orzeczonej na podstawie art. 45 k.k.w. albo uchylanie się od jej wykonania lub
2) ocenie, że zamiana grzywny na pracę społecznie użyteczną jest niemożliwa lub niecelowa.
W istocie więc obowiązek zarządzenia wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności powstaje w wyniku negatywnej oceny możliwości ściągnięcia
grzywny w drodze egzekucji oraz niemożliwości lub niecelowości wykonania jej
w formie pracy społecznie użytecznej. Nie ma przy tym znaczenia przyczyna
niecelowości ściągnięcia grzywny w drodze egzekucji lub jej wykonania w formie pracy społecznie użytecznej.
Wyeliminowanie warunku „możliwości” z rozważań sądu przy rozstrzyganiu w kwestii zarządzenia wykonania kary zastępczej spotkało się z krytyką.
Podkreślono, że ustawodawca nie uzasadnił powodów zniesienia tego warunku. Spowodowało to obowiązek zarządzania wykonania kary zastępczej także
wówczas gdy skazany nie uchyla się od jej uiszczenia. Jeżeli powody nieuiszczenia grzywny można określić jako „szczególnie uzasadniony wypadek” powstanie jedynie możliwość jej umorzenia17.
Prawidłowa ocena przez sąd niecelowości zamiany grzywny na pracę społecznie użyteczną czy kierowania sprawy na drogę egzekucji komorniczej, jakiej
wymaga art. 46 § 1 k.k.w., może być w istotny sposób utrudniona po zmianie
przepisów Kodeksu karnego wykonawczego o właściwości miejscowej sądu
(art. 3 § 1 k.k.w.). Łączą one właściwość sądu wykonującego wyrok z miejscem
stałego pobytu skazanego, co powoduje że bardzo często jest to inny sąd, niż ten
który wyrokował, przez co nie dysponując aktami sprawy, nie posiada on pełnej
wiedzy niezbędnej do wydawania trafnych decyzji. Istnieje więc uzasadniona
obawa, że może to mieć istotny wpływ także na niepełną wiedzę o skazanym,
jego sytuacji rodzinnej, osobistej i majątkowej, a więc o możliwości wywiązania
się z obowiązku wykonania grzywny przez jej spłacenie lub wykonania w innej
formie zastępczej, a w efekcie na zbyt pospieszne zarządzanie zastępczej kary
pozbawienia wolności.
To o czym była dotąd mowa wskazuje na potrzebę wnikliwego przyglądania się przez sąd każdemu przypadkowi, w którym może dojść do zarządzenia
wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności. Zastępcza kara pozbawienia
wolności jest jedną z kilku form wykonania kary grzywny na wypadek nieuiszczenia jej w terminie, obok egzekucji komorniczej, pracy społecznie użytecznej,
rozłożenia grzywny na raty i umorzenia grzywny. Mimo nowych, złagodzonych przesłanek jej orzekania, obowiązujące unormowanie nie wyłącza zasady
ograniczania liczby orzekanych kar zastępczych na rzecz innych, wymienionych
form jej wykonania. Powinny to uwzględniać sądy, dokonując ustaleń i ocen co
do istnienia przesłanek stosowania art. 46 § 1 k.k.w.
17

S. Lelental, Kodeks karny wykonawczy, Komentarz, Warszawa 2012, s. 246.
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Obejmuje to także potrzebę uwzględniania każdorazowo pewnych zasad
wypracowanych w orzecznictwie.
Tak więc należy pamiętać, że obowiązek zarządzenia wykonania kary zastępczej pozbawienia wolności nie istnieje w okresie obowiązywania postanowienia o rozłożeniu grzywny na raty; aktualizuje się on nie z chwilą uchybienia
przez skazanego terminowi płatności raty, ale dopiero z momentem wydania
postanowienia o odwołaniu rozłożenia grzywny na raty18. Nadto, w przypadku zarządzenia wykonania kary zastępczej, mają do niej zastosowanie przepisy
o odroczeniu i przerwie w wykonaniu kary pozbawienia wolności19.
Szczególnie obecnie nabiera znaczenia postulat zgłaszany w piśmiennictwie
jeszcze przed zmianą stanu prawnego, aby orzekanie i wykonywanie kary zastępczej pozbawienia wolność było ostatecznością, po wyczerpaniu innych
możliwych form jej wyegzekwowania20.
Jedną z takich form jest zamiana grzywny na pracę społecznie użyteczną.
Wprowadzenie do kodeksu karnego wykonawczego tej formy wykonywania
grzywny miało na celu m.in. ograniczenie wykonywania krótkoterminowych,
nieefektywnych, zastępczych kar pozbawienia wolności. Dlatego – mimo fakultatywności – przed zarządzeniem wykonania kary zastępczej sąd powinien
każdorazowo zastanowić się nad celowością zamiany grzywny na pracę społecznie użyteczną z tym, że rezygnacja z takiej zamiany nie wymaga ze strony
sądu uzewnętrznienia w jakiejkolwiek formie.
Za rezygnacją z zastosowania pracy społecznie użytecznej może przemawiać m.in.:
1) faktyczna niemożność skierowania skazanego do pracy wobec jej braku
na danym terenie;
2) przewidywanie negatywnej postawy skazanego wobec tej formy wykonania kary grzywny;
3) brak stałego miejsca pobytu skazanego;
4) choroba, kalectwo lub wiek skazanego, stanowiące przeciwwskazanie do
wysiłku fizycznego;
5) sytuacja rodzinna skazanego;
6) przebywanie skazanego w zakładzie karnym.
Sąd orzeka zastępczą karę pozbawienia wolności w zamian za rzeczywiście
niewykonaną karę grzywny. Jeżeli skazany uiścił część grzywny, została ona
częściowo ściągnięta w drodze egzekucji lub wykonana w formie pracy społecznie użytecznej, wymiar kary zastępczej ustala się w stosunku do liczby stawek
Zob. postanowienie SA we Wrocławiu z dnia 3 marca 2005 r., II AKzw 97/05, OSA 2005, z. 7,
poz. 47.
19
Zob. też W. Ginalski, Zastępcza kara pozbawienia wolności (art. 46 kodeksu karnego wykonawczego), NKPK
2000, t. V, s. 137.
20
S. Pawela, Prawo karne wykonawcze, zarys wykładu, Warszawa 2007, s. 138, Z. Świda, [w:] T. Szymanowski,
Z. Świda, Kodeks karny wykonawczy, Komentarz, Warszawa 1998, s. 108.
18
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dziennych odpowiadających faktycznie niewykonanej grzywnie. Określenie wymiaru zastępczej kary pozbawienia wolności następuje w takim przypadku na
podstawie art. 46 § 4 k.k.w. Nie ma przeszkód, by orzeczenie w tym przedmiocie i w przedmiocie zarządzenia wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności zostało wydane na jednym posiedzeniu; w takim przypadku rozstrzygnięcia
w obu tych kwestiach mogą stanowić kolejne punkty jednego postanowienia.
Takie rozumienie sensu art. 46 § 4 k.k. znajduje wsparcie w poglądzie wyrażonym przez Sąd Najwyższy21, zgodnie z którym w razie zamiany kary grzywny
na pracę społecznie użyteczną, przy dokonywaniu następnie zamiany grzywny na zastępczą karę pozbawienia wolności, z uwagi na niezrealizowanie przez
skazanego tej pracy, należy za podstawę kary zastępczej brać jedynie taką część
grzywny, jaka nie została uregulowana w wyniku niestosowania się skazanego
do wymogów tej pracy. Niezbędne jest zatem uwzględnienie przy orzekaniu
kary zastępczej czasu, w jakim skazany wykonywał jednak pracę społecznie
użyteczną za grzywnę.
Zasady orzekania wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności przewidziane w art. 46 § 1 i 2 k.k.w. mają zastosowanie także do grzywien, których
wymiar jest określany kwotowo. Trzeba jednak zauważyć, że art. 46 § 3 k.k.w.
przewiduje tylko, że jeden dzień pozbawienia wolności jest równoważny grzywnie w kwocie od 20 do 4000 zł. Nietrudno jednak zauważyć, iż podobnie, jak
ma to miejsce przy zamianie grzywien orzekanych kwotowo na pracę społecznie użyteczną (art. 45 § 3 k.k.w.), ustawodawca zachował i w tym przypadku
stosowne proporcje: 20 zł to przecież dwie stawki dzienne o najniższej wysokości, zaś 4000 zł to dwie takie stawki o maksymalnej wysokości. Tak więc
przy orzekaniu kary zastępczej należy mieć na względzie potrzebę zachowania
proporcji pomiędzy wymiarem orzekanej zastępczej kary pozbawienia wolności
a wymiarem grzywny podlegającej zamianie.
Przepis art. 47 k.k.w. w obecnym kształcie określa, jaki wpływ na status
skazanego na karę grzywny mogą wywrzeć przewidziane w tym przepisie zdarzenia faktyczne, występujące po wydaniu postanowienia zarządzającego wykonanie kary zastępczej. Przewiduje on również, odnośnie do tych zdarzeń, tryb
postępowania sądu. Zdarzenia, których dotyczy omawiany przepis, to:
1) częściowe uiszczenie grzywny, w tym również po rozpoczęciu odbywania
kary zastępczej (art. 47 § 1 k.k.w.);
2) złożenie całej kwoty pieniężnej przypadającej jeszcze do uiszczenia tytułem grzywny, w tym także w czasie odbywania kary zastępczej (art. 47 § 2
k.k.w.).
Jeśli częściowe uiszczenie grzywny nastąpiło zanim sąd wydał postanowienie o zarządzeniu wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności, zastosowanie ma art. 46 § 4 k.k.w., a nie art. 47 § 1k.k.w.
21

Postanowienie SN z dnia 17 grudnia 2002 r., V KK 354/02, LEX nr 74396.
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Wymiar zastępczej kary pozbawienia wolności zmniejsza się w przypadku,
którego dotyczy art. 47 § 1 k.k.w., przy uwzględnieniu przeliczników określonych w art. 46 § 2 i 3 k.k.w. Oznacza to, że wymiar kary zastępczej zmniejsza się
o liczbę dni stanowiących połowę liczby stawek dziennych uiszczonej grzywny.
Liczba ta podlega zaokrągleniu do pełnej stawki i pełnego dnia na zasadach
ogólnych.
Przepis art. 47 § 1 k.k.w. określa tryb, w jakim należy dokonać zmniejszenia
wymiaru kary zastępczej. Wymagane jest w tym celu podjęcie decyzji procesowej
w formie zarządzenia przez prezesa sądu lub upoważnionego sędziego. Na zarządzenie przysługuje skazanemu skarga do sądu w trybie art. 7 k.k.w. Konieczne
jest więc dopełnienie, przy jego podejmowaniu, wymagań wynikających z tego
przepisu. Skargę rozpoznaje sąd właściwy do wykonania kary grzywny.
Użyte w art. 47 § 1 k.k.w. sformułowanie „zmniejszenie kary zastępczej”,
bez uściślenia, że przepis ten ma na uwadze tylko zastępczą karę pozbawienia wolności (tak jak ma to miejsce w kolejnym paragrafie) pozwala na jego
wykładnię uznającą, że odnosi się on zarówno do zastępczej kary pozbawienia wolności, jak też do pracy społecznie użytecznej. Wprawdzie praca ta nie
jest w Kodeksie określona mianem „kary zastępczej”, niemniej taka właśnie
wykładnia omawianego przepisu z pewnością odpowiada niezbyt precyzyjnie
wyrażonej intencji ustawodawcy i wymogom praktycznym. Jest też wykładnią
na korzyść skazanego. Zresztą także zasady logiki prowadzą do wniosku, że
skoro uiszczenie w części grzywny po zarządzeniu wykonania zastępczej kary
pozbawienia wolności powoduje zmniejszenie jej wymiaru, to również częściowe uiszczenie grzywny po zamianie jej na pracę społecznie użyteczną powinno
spowodować zmniejszenie wymiaru tej pracy. Jeżeli praca społecznie użyteczna
jest zastępczą formą wykonania kary grzywny, to wydaje się oczywiste, że skazany nie może „odpracowywać” tego, co już wykonał w formie podstawowej,
poprzez częściowe uiszczenie grzywny.
Kodeks nie określa precyzyjnie trybu postępowania w sytuacji, o której
mowa w art. 47 § 2 k.k.w., a więc gdy skazany zwalnia się od kary zastępczej pozbawienia wolności przez złożenie całej kwoty pieniężnej przypadającej jeszcze
do uiszczenia tytułem grzywny. W szczególności nie wynika z tego przepisu
czy fakt wpłacenia grzywny jest w omawianym przypadku podstawą do wydania nakazu zwolnienia skazanego z zakładu karnego i zaprzestania na jego
podstawie wykonywania dalszej części kary zastępczej, czy też fakt ten stanowi
dopiero podstawę do wydania postanowienia o uchyleniu (na podstawie art. 24
§ 1 k.k.w.) poprzedniego postanowienia zarządzającego wykonanie zastępczej
kary pozbawienia wolności.
Użyty w omawianym przepisie zwrot „skazany może zwolnić się” przemawia za przyjęciem pierwszego stanowiska. Zwrot ten, odmiennie niż to wynika
z art. 47 § 1 k.k.w., wskazuje, że nie jest wymagane wydanie przez sąd jakiejkolwiek decyzji o „powrocie” do zasadniczej formy wykonania kary grzywny, jaką
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jest jej uiszczenie, bowiem sam fakt uiszczenia grzywny w całości powoduje ex
lege zwolnienie skazanego od obowiązku dalszego poddawania się jednej z zastępczych form wykonywania tej kary.
Zwolnienie skazanego z zakładu karnego następuje w takim przypadku,
w zależności od sytuacji, na podstawie:
1) zarządzenia zwolnienia wydanego przez właściwy sąd w związku ze złożeniem kwoty pieniężnej przypadającej do uiszczenia tytułem grzywny zamienionej na zastępczą karę pozbawienia wolności lub zastępczą karę aresztu, wraz
z nakazem zwolnienia;
2) pisma głównego księgowego jednostki penitencjarnej informującego
o wysokości kwoty pieniężnej uiszczonej w tej jednostce tytułem grzywny zamienionej na zastępczą karę pozbawienia wolności lub zastępczą karę aresztu,
jeżeli kwota ta jest równa kwocie pozostałej jeszcze do uiszczenia – z uwzględnieniem okresu już wykonanej kary zastępczej22.
Jeżeli dobrowolnie uiszczona przez skazanego kwota równa jest przypadającej jeszcze do uiszczenia grzywnie lub od niej niższa, a jednocześnie na
skazanym ciąży obowiązek uiszczenia innych należności sądowych, o kolejności zaliczenia tej kwoty na poczet grzywny lub tych należności decyduje wola
skazanego. Wobec tego, że problem ten nie został rozstrzygnięty w przepisach
Kodeksu karnego wykonawczego, mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego o zarachowaniu (zob. art. 451 k.c.).
Mocą ustawy z 2011 r. skreślone zostały w art. 47 § 3 i 4 k.k.w. Nie ma
więc obecnie możliwości, gdy chodzi o grzywny orzeczone prawomocnie przed
dniem 1 stycznia 2012 r., zamiany wykonania orzeczonej zastępczej kary pozbawienia wolności na pracę społecznie użyteczną, ani też stosowania korzystniejszych dla skazanego przeliczników przy zamianie kary grzywny na zastępczą karę pozbawienia wolności lub na pracę społecznie użyteczną w przypadku
spełnienia warunków, które określał art. 47 § 4 k.k.w.
Zmiana ta spotkała się z zasadną krytyką w piśmiennictwie. Przypomniano
w tym aspekcie postulat minimalizowania stosowania kary zastępczej, znajdujący wyraz w wielu rekomendacjach Rady Europy23. Podkreślono też, że uchylone przepisy umożliwiały sądowi zamianę zastępczej kary pozbawienia wolności
na karę wykonywania pracy społecznie użytecznej w celu uproszczenia postępowania wykonawczego. Można postawić pytanie, jak ta zmiana ma się do –
oficjalnie deklarowanego przez władze publiczne – dążenia do maksymalnego
ograniczenia stosowania kary pozbawienia wolności.
Zob. § 115 ust. 2 pkt 5 i 6 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 października 2012 r.
w sprawie czynności administracyjnych związanych z wykonywaniem tymczasowego aresztowania
oraz kar i środków przymusu skutkujących pozbawienie wolności oraz dokumentowania tych czynności (Dz.U. poz. 1153).
23
T. Szymanowski, Zmiany prawa karnego wykonawczego (o potrzebie i zbędności nowelizacji przepisów), „Państwo i Prawo” 2012, nr 2, s. 46.
22
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Mimo zmiany z dniem 1 stycznia 2012 r. zasad zaskarżania postanowień
(art. 6 § 1 i 21 k.k.w.) oraz udziału stron w posiedzeniu sądu (art. 22 § 1 k.k.w.)
stan prawny odnośnie procedowania w przedmiocie zarządzenia wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności nie uległ zmianie. Na postanowienie w tym
przedmiocie przysługuje zażalenie (art. 46 § 5 k.k.w.), natomiast art. 48 k.k.w.
przewiduje prawo udziału określonych w nim podmiotów w posiedzeniu sądu.
Kilka uwag należy też poświęcić orzekaniu kary zastępczej w zamian za
karę ograniczenia wolności. Ma ona dość znaczący wpływ na stan populacji
osób osadzonych w zakładach karnych (ponad 10 tys. orzekanych corocznie
zastępczych kar pozbawienia wolności). W tym zakresie także nastąpiły z dniem
1 stycznia 2012 r. istotne zmiany, których konsekwencją będzie z pewnością
zwiększenie ilości orzeczeń w tym przedmiocie.
W wyniku zmiany brzmienia art. 65 k.k.w. nie istnieje obecnie możliwość
zamiany kary ograniczenia wolności na zastępczą karę grzywny. Zmiana ta wydaje się uzasadniona tym, że kara łagodniejsza rodzajowo (a taką jest grzywna),
nie powinna być karą zastępczą orzekaną za uchylanie się od wykonania kary
rodzajowo surowszej (zob. jednak stanowisko krytykujące takie rozwiązanie24).
Jednak orzeczone przed dniem 1 stycznia 2012 r. zastępcze kary grzywny podlegają wykonaniu na dotychczasowych zasadach (art. 10 ust. 2 ustawy
z 2011 r.). Powołany przepis mówi o niewykonanej „grzywnie”, ale bez sprecyzowania, że chodzi o grzywnę określoną w art. 33 k.k. Dlatego należy uznać, że
pojęcie to obejmuje także zastępczą karę grzywny25.
Przepis art. 65 § 1 k.k.w. dotyczy obu przewidzianych przez art. 35 k.k. postaci kary ograniczenia wolności i przewiduje obligatoryjne zarządzenie wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności w przypadku uchylania się skazanego od odbywania kary ograniczenia wolności lub nałożonych na niego obowiązków. Orzeczenie sądu w tym przedmiocie jest jednak decyzją względnie
obligatoryjną, uzależnione jest bowiem od swobodnej oceny sądu, czy konkretne zachowanie się skazanego zostanie uznane za uchylanie się od odbywania tej
kary, czy też nie.
Orzecznictwo Sądu Najwyższego, aprobowane przez doktrynę, wskazuje
jednoznacznie na wąskie rozumienie pojęcia uchylania się od odbywania kary
ograniczenia wolności26.
Z uwagi na takie rozumienie uchylania się od odbywania kary ograniczenia
wolności konieczne jest bardzo szczegółowe ustalenie przez sąd w każdej sprawie faktów świadczących o tym, że skazany nie podporządkowuje się rygorom
związanym z wykonywaniem kary ograniczenia wolności i ocena, czy postępowanie skazanego cechuje zamiar takiego niepodporządkowywania się im, czyni
Ibidem, s. 56.
K. Postulski, Kodeks karny wykonawczy, Komentarz, Warszawa 2012 r., s. 342.
26
Szczegółowo na ten temat zob. K. Postulski, Nowe zasady wykonywania kary ograniczenia wolności, „Probacja” 2011, nr 3, s. 118.
24
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to z własnej woli, z powodów przez siebie zawinionych. Niezbędne jest także
bezwzględne realizowanie przez sądowych kuratorów zawodowych obowiązku
pouczenia skazanego, o którym mowa w art. 57 § 1 k.k.w. Brak takiego pouczenia stawia pod znakiem zapytania możność przypisania zachowaniu skazanego
przymiotu uchylania się od odbywania kary ograniczenia wolności.
Za co najmniej dyskusyjne należy uznać wyrażone w piśmiennictwie stanowisko, że wyjątkowo można uznać za uchylanie się skazanego od kary ograniczenia wolności sytuację, gdy w sposób rażący naruszy on któryś z głównych spoczywających na nim obowiązków, określonych ogólnie w art. 34 § 2
k.k., uniemożliwiając w ten sposób dalsze wykonywanie kary, ale bez zamiaru
uchylania się od niej (np. popełni umyślne przestępstwo w miejscu pracy lub
samowolnie rozwiąże stosunek pracy, na podstawie którego otrzymuje wynagrodzenie podlegające określonym w wyroku potrąceniom)27. Zawsze istnieje
obowiązek ustalenia motywów takiego zachowania skazanego i oceny czy w zachowaniu tym mieszczą się cechy „uchylania się”, a także – jaka jest ranga tego
jednostkowego zachowania w aspekcie całościowej postawy skazanego w okresie odbywania kary.
Ścisłe przestrzeganie omówionych zasad może w sposób istotny ograniczać
ilość zarządzanych kar zastępczych w zamian za karę ograniczenia wolności.
Zmieniony nowelą z 2011 r. art. 65 § 1 k.k.w. usankcjonował wyrażane powszechnie stanowisko, iż zarządzając wykonanie zastępczej kary pozbawienia
wolności, sąd określa jej wymiar, uwzględniając część odbytej kary ograniczenia
wolności28. Uwzględnieniu podlega też uiszczona lub ściągnięta część zastępczej kary grzywny, orzeczonej przed 1 stycznia 2012 r. Z istoty zastępczej kary
wynika, że może ona dotyczyć tylko kary (całości lub części), która nie została
wykonana. Inne rozumienie art. 65 § 1 k.k.w. byłoby sprzeczne z poczuciem
sprawiedliwości, prowadząc do dwukrotnego odbywania tej samej części kary.
Zasady zarządzania wykonania kary zastępczej określone w art. 46 § 1, 3 i 5
oraz art. 65 § 1 i 3 k.k.w. nie mają zastosowania do kary grzywny lub ograniczenia wolności orzeczonej za wykroczenie, bowiem problem ten został odrębnie
uregulowany w art. 23 i 25 § 2-4 k.w. Częściowo odrębnie zostały też określone zasady zarządzania wykonania kary zastępczej w zamian za grzywnę orzeczoną za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe (art. 186 k.k.w.).
Natomiast w przypadku zarządzenia wykonania zastępczej kary pozbawienia
wolności w zamian za karę ograniczenia wolności ma pełne zastosowanie art.
65 k.k.w. (zob. art. 178 § 1 k.k.s.).

R. Giętkowski, Skutki uchylania się od odbywania kary ograniczenia wolności, „Państwo i Prawo” 2006,
nr 7, s. 78.
28
Zob. m.in. R. Giętkowski, Skutki uchylania się..., op. cit., s. 78.
27
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Obawy i propozycje
Mimo obwarowania decyzji o wykonaniu zastępczej kary pozbawienia wolności dość rygorystycznymi ograniczeniami, skala jej orzekania przed zmianami
wprowadzonymi ustawą z 2011 r. była znaczna.
Stan prawny obowiązujący od dnia 1 stycznia 2012 r. stwarza o wiele szersze,
niemal nieograniczone możliwości zarządzania wykonania takiej kary.
W tym tkwi główna przyczyna spodziewanego istotnego wzrostu – i tak
bardzo dużej ilości – wykonywanych kar zastępczych, a w ślad za tym obawa
przeludnienia zakładów karnych i znaczącego wzrostu kosztów ich funkcjonowania. Poza tym należy pamiętać, że krótki, czasem nawet kilkudniowy, pobyt
skazanego w zakładzie karnym celem odbycia kary zastępczej, nawet w minimalnym stopniu nie zrealizuje celów kary pozbawienia wolności określonych
w art. 67 k.k.w.
Na wadliwość nowych regulacji w tym przedmiocie zwrócono uwagę w piśmiennictwie29.
O realności obaw i zagrożeń związanych ze zmianami, jakie obowiązują od
dnia 1 stycznia 2012 r., gdy chodzi o przesłanki zarządzania wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności, świadczy porównanie danych statystycznych
dotyczących tej formy wykonywania grzywien w 2011 r. (przed zmianami),
w I półroczu 2012 r. (bezpośrednio po wprowadzeniu zmian) i w całym 2012 r.
Oto wybrane liczby i wskaźniki wynikające z tych statystyk (liczby dotyczą
osób a nie kwot)30:
1) rok 2011:
▪▪ ilość zakończonych postępowań wykonawczych w zakresie grzywny
– 711.471;
▪▪ ilość dobrowolnych uiszczeń grzywny w terminie ustawowym –
351.522 (49,4% zakończonych postępowań);
▪▪ ilość zarządzonych kar zastępczych w stosunku do skazanych na wolności – 40.324 (5,7% zakończonych postępowań);
▪▪ ilość zarządzonych kar zastępczych w stosunku do pozbawionych
wolności – 6351 (0,9% zakończonych postępowań);
2) I półrocze 2012 r.:
▪▪ ilość zakończonych postępowań wykonawczych w zakresie grzywny
– 333.729;
▪▪ ilość dobrowolnych uiszczeń grzywny w terminie ustawowym –
151.185 (45,3% zakończonych postępowań);
▪▪ ilość zarządzonych kar zastępczych w stosunku do skazanych na wolności – 26.610 (8,0 % zakończonych postępowań);
M.in. T. Szymanowski, Zmiany prawa karnego wykonawczego…, op. cit., s. 56.
Oparte o dane wynikające ze sprawozdań Ministerstwa Sprawiedliwości NS-1 za 2011 r., za I półrocze 2012 r. i za 2012 r.
29
30
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▪▪ ilość zarządzonych kar zastępczych w stosunku do pozbawionych
wolności – 4008 (1,2% zakończonych postępowań);
3) rok 2012:
▪▪ ilość zakończonych postępowań wykonawczych w zakresie grzywny
– 666.413;
▪▪ ilość dobrowolnych uiszczeń grzywny w terminie ustawowym –
308.619 (46,3% zakończonych postępowań);
▪▪ ilość zarządzonych kar zastępczych w stosunku do skazanych na wolności – 59.162 (8,9% zakończonych postępowań);
▪▪ ilość zarządzonych kar zastępczych w stosunku do pozbawionych
wolności – 8103 (1,2% zakończonych postepowań).
Przedstawiona statystyka pokazuje, że zaostrzone zasady zarządzania wykonania kar zastępczych nie wpłynęły mobilizująco na skazanych, gdy chodzi o dobrowolne uiszczanie przez nich grzywien. Przeciwnie: wskaźnik dobrowolnych uiszczeń w 2012 r. uległ nawet obniżeniu w stosunku do 2011 r.
Wydatnemu zwiększeniu uległa natomiast, wyrażająca się zarówno w liczbach
bezwzględnych, jak też wskaźnikach procentowych ilość zarządzanych zastępczych kar pozbawienia wolności. Szczególnie niepokojące jest to, gdy chodzi
o skazanych pozostających na wolności.
Istnieje uzasadniona obawa, że ilość zarządzanych kar zastępczych będzie
wykazywała dalsze tendencje wzrostowe w miarę ograniczania obowiązywania
poprzednich względniejszych zasad orzekania w tym przedmiocie (art. 10 ust.
2 ustawy z 2011 r.).
Wszystko wskazuje na to, że populację osób przebywających w zakładach
karnych w coraz większym stopniu będą kształtować i wpływać na przeludnienie tych zakładów nie kary „bezwzględne” pozbawienia wolności, ale kary
zastępcze, jak też orzekane w wyniku zarządzenia wykonania kary warunkowo
zawieszonej oraz odwołania warunkowego zwolnienia.
Ze statystyk Centralnego Zarządu Służby Więziennej wynika, że w 2011 r.
w jednostkach penitencjarnych w ogólnej liczbie skazanych przebywających
w zakładach karnych ponad 15% stanowiły osoby, które winny uiścić grzywnę
i albo natychmiast opuścić zakład karny, albo skrócić okres przebywania w nim,
związany z wykonywaniem innych kar pozbawienia wolności.
Legło to u podstaw, zaproponowanych już na początku 2012 r. przez
Centralny Zarząd Służby Więziennej, zmian przepisów Kodeksu karnego wykonawczego o zatrudnieniu skazanych, polegających na wprowadzeniu nowych
zasad wykonywania w zakładzie karnym zastępczej kary pozbawienia wolności.
Propozycja dotyczy zmiany brzmienia art. 123 § 1 k.k.w. i art. 127 § 1 k.k.w.
oraz dodania art. 123b k.k.w. i wprowadza możliwość wykonywania zastępczej
kary pozbawienia wolności w zamian za nieuiszczoną grzywnę – po uzyskaniu pisemnej zgody skazanego – polegającą na skierowaniu go przez dyrektora
zakładu karnego do wykonywania nieodpłatnej pracy społecznie użytecznej.
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Proponowany art. 123b k.k.w. określa zasady wykonywania w tej formie kary
zastępczej zakładając, że miesiąc wykonywania przez skazanego takiej pracy powodowałby zmniejszenie wymiaru grzywny o wysokość najniższego miesięcznego wynagrodzenia.
Jako uzasadnienie tej propozycji podkreślono, jako absolutnie niewłaściwą, sytuację związaną z wykonywaniem zastępczej kary pozbawienia wolności,
w której skazany na karę grzywny nie tylko nie reguluje jej, ale jeszcze koszty
jego utrzymania w zakładzie karnym przeniesione zostają na Skarb Państwa.
Diagnoza, która legła u podstaw zaproponowanych zmian przepisów
Kodeksu karnego wykonawczego o zatrudnieniu skazanych jest prawidłowa,
ale zmiany te nie rozwiążą zagadnienia kar zastępczych, odnoszą się bowiem
tylko do jednego z aspektów problemu dotyczącego wykonywania kary grzywny w formie kary zastępczej. Dotyczą skutków, a nie przyczyn wspomnianej
sytuacji. Jest wysoce prawdopodobne, że spodziewany wzrost ilości kierowanych do wykonania zastępczych kar pozbawienia wolności znacznie przerośnie
możliwości zrealizowania celów pokładanych w tej propozycji.
W aktualnym stanie prawnym (a także w praktyce orzeczniczej) dotyczącym orzekania, a przede wszystkim zarządzania wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności tkwi główna przyczyna widocznego już w pierwszym roku
obowiązywania ustawy z 2011 r. istotnego wzrostu ilości orzekanych kar zastępczych, a w ślad za tym wspomniana już obawa przeludnienia zakładów karnych,
spotęgowania problemów organizacyjnych i kadrowych oraz znaczącego wzrostu kosztów ich funkcjonowania.
Dlatego wydaje się, że konieczne jest rozważenie równoczesnej zmiany
przepisów Rozdziału VIII Kodeksu karnego wykonawczego. Realizacja tego
zadania może nastąpić – przykładowo – poprzez:
1) przyjęcie, że zamiana grzywny na pracę społecznie użyteczną (art. 45 § 1
k.k.w.) jest obligatoryjna, chyba że szczególne okoliczności uniemożliwiają taką
zamianę (np. stan zdrowia, ukrywanie się, odbywanie kary pozbawienia wolności). W ten sposób pełniej byłby realizowany postulat ograniczenia wykonywania krótkoterminowych, nieefektywnych, zastępczych kar pozbawienia wolności. Przed ich orzekaniem sąd każdorazowo miałby obowiązek oceny możliwości poprzedzenia tej decyzji zamianą grzywny na pracę społecznie użyteczną;
2) złagodzenie rygorów zarządzania wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności, określonych w 46 § 1 k.k.w. polegające np. na wprowadzeniu,
jako warunku takiej decyzji, stwierdzenia niemożności wykonania kary grzywny
w formie podstawowej (uiszczenie) ani w żadnej z form zastępczych (praca
społecznie użyteczna, rozłożenie na raty, umorzenie). Kara zastępcza nie może
być pręgierzem dla tych skazanych na karę grzywny, którzy z przyczyn obiektywnych nie są w stanie jej uiścić, szczególnie dlatego, że orzeczono ją w wymiarze przekraczającym możliwości finansowe skazanego bądź po jej orzeczeniu znacznie pogorszyła się jego sytuacja materialna;
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3) przywrócenie w ograniczonym zakresie możliwości warunkowego zawieszenia wykonania kary zastępczej szczególnie wobec tych skazanych, co do
których wykonanie kary grzywny w innej formie okazało się niemożliwe lub
niecelowe, a przemawiają za tym chociażby względy humanitarne;
4) dopuszczenie możliwości jednorazowej zamiany grzywny na pracę społecznie użyteczną także po zarządzeniu wykonania zastępczej kary pozbawienia
wolności na zasadach podobnych do tych, które przewidywał uchylony art. 47
§ 3 k.k.w.31;
5) stworzenie możliwości odroczenia wykonania kary grzywny skazanemu odbywającemu karę pozbawienia wolności, jeżeli wykaże (zob. art. 19 § 3
k.k.w.), że będzie w stanie ją uiścić w określonym terminie po opuszczeniu zakładu karnego.
Istotny wpływ na zbyt pospieszne zarządzania zastępczej kary pozbawienia wolności mogą mieć obowiązujące od 1 stycznia 2012 r. przepisy o właściwości sądu (art. 3 § 1 k.k.w.), o czym była już mowa. Pomijając szczegółowe
wdawanie się w wykazywanie błędnej regulacji dotyczącej właściwości sądu32,
również z uwagi na omawianą problematykę wydaje się konieczna zmiana tych
przepisów w ten sposób, aby możliwie ją uprościć przyjmując jako zasadę, że
właściwy do wykonania wyroku jest sąd, który wydał go w pierwszej instancji,
poza szczególnymi wypadkami wskazanymi w ustawie.
Odnosząc się natomiast do propozycji Centralnego Zarządu Służby
Więziennej dotyczącej zmiany niektórych przepisów Kodeksu karnego wykonawczego o zatrudnieniu skazanych należy podnieść, że niecelowe wydaje się
tworzenie ram prawnych umożliwiających „odpracowywanie” grzywny w formie pracy społecznie użytecznej skazanym, przebywającym w zakładach karnych, którzy odbywają wyłącznie zastępczą karę pozbawienia wolności.
Jeżeli skazany, o którym mowa, wyrazi zgodę na wykonywanie nieodpłatnej
pracy w celu wykonania w ten zastępczy sposób kary grzywny, a zgoda ta i wola
odpracowania grzywny wydaje się realna, powinno to nastąpić w warunkach
wolnościowych poprzez stosowną decyzję (postanowienie) sądu. Taką możliwość przewidywał, chociaż w nieco innym zakresie, uchylony art. 47 § 3 k.k.w.
Bardziej racjonalne, niż propozycja CZSW, wydaje się więc sugerowane wyżej „przywrócenie” w nieco zmodyfikowanej treści uchylonego art. 47 § 3 k.k.w.
W ten sposób osiągnięty zostałby ten sam efekt tyle, że bez konieczności pokrywania kosztów pobytu skazanego w zakładzie karnym, blokowania miejsca
skazanym podlegającym osadzeniu w celu wykonania kary pozbawienia wolności oraz absorbowania dodatkowymi obowiązkami funkcjonariuszy Służby
Więziennej.
Postuluje to też T. Szymanowski, Zmiany prawa karnego wykonawczego…, op. cit., s. 56.
O wadliwości obecnego rozwiązana szeroko: K. Postulski, Kodeks karny wykonawczy, Komentarz…,
s. 52-56.
31
32
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Nie można przy tym zapominać, że wymiar zarządzanych zastępczych kar
pozbawienia wolności w stosunku do skazanych, wobec których nie orzeczono kary pozbawienia wolności, przebywających na wolności jest niewielki33, co
w praktyce może oznaczać, że skazany odbędzie karę zastępczą, zanim wdrożone zostaną wszystkie wymagane procedury mające na celu skierowanie go do
wykonywania kary w określonym zakładzie karnym.
W piśmiennictwie sformułowano niepozbawioną racji wątpliwość, czy kara
zastępcza orzekana w najniższych wymiarach jest racjonalna ze względu na
koszty orzekania i wykonania34.
Jeżeli chodzi natomiast o skazanych odbywających karę pozbawienia wolności, wobec których sąd zarządził wykonanie zastępczej kary pozbawienia
wolności, propozycja, aby umożliwić im wykonywanie nieodpłatnej pracy zaliczanej na poczet grzywny, co do zasady wydaje się racjonalna, a nawet nęcąca.
W tych przypadkach wykonywanie nieodpłatnej pracy miałoby bowiem miejsce w okresie, kiedy skazany odbywa „zasadniczą” karę pozbawienia wolności,
a więc następowałoby w tej formie zmniejszenie wymiaru zastępczej kary pozbawienia wolności, którą ma odbywać dopiero w przyszłości. Pewne obiekcje
wywołują jedynie niektóre rozwiązania zamieszczone w proponowanym art.
123b k.k.w. dotyczące zarówno samej istoty problemu, jak też konkretnych
propozycji szczegółowych. Zastanowienia wymaga także czy i w jakim zakresie
oraz w jakiej formie należy zapewnić udział w decydowaniu o wykonywaniu
nieodpłatnej pracy społecznie użytecznej lub nadzorze nad jej wykonywaniem
sądowi, który jest właściwy do wykonywania grzywny. Nie miejsce tu na szczegółowe odnoszenie się do tej propozycji.
Reformując zasady odbywania kar zastępczych można zastanowić się też
nad szerszym korzystaniem z wykonywania zastępczej kary pozbawienia wolności w formie dozoru elektronicznego, z czym wiąże się jednak potrzeba doprecyzowaniem zasad jej odbywania w tej formie35.
Oceny obowiązującego stanu prawnego dotyczącego zarządzania oraz wykonywania w zakładach karnych zastępczych kar pozbawienia wolności oraz
potrzeby jego zmiany, także ze szczegółowym odniesieniem się do propozycji Centralnego Zarządu Służby Więziennej, dokonała Komisja Kodyfikacyjna
Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwości. W opinii z dnia 15 stycznia 2013 r.36 uznała ona, że istnieje pilna potrzeba podjęcia w Ministerstwie
Sprawiedliwości prac legislacyjnych przy uwzględnieniu, że:
Ze sprawozdania NS-1 Ministerstwa Sprawiedliwości za 2012 r. wynika, że średnia nieuiszczona
grzywna, której wykonanie zarządzono w formie zastępczej kary pozbawienia wolności wobec skazanych przebywających na wolności wynosiła w 2012 r. ok. 790 zł (wobec skazanych odbywających karę
pozbawienia wolności wyniosła ona ok. 1110 zł).
34
Na rzecz rozszerzenia przesłanek umorzenia grzywien w najkrótszych wymiarach wypowiada się
S. Lelental, Kodeks karny wykonawczy, Komentarz…, op. cit., s. 247.
35
Szerzej na ten temat: M. Rusinek, Ustawa o dozorze elektronicznym, Komentarz, Warszawa 2010, tezy do art. 7.
36
Zob. strona internetowa MS.
33
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1) konieczne jest kompleksowe rozwiązanie ustawowe problemów dotyczących wykonywania kary grzywny, a przede wszystkim jej zastępczej formy,
jaką jest kara pozbawienia wolności. Dlatego ewentualna zmiana przepisów
Kodeksu karnego wykonawczego dotyczących sposobu wykonywania zastępczej kary pozbawienia wolności w zakładzie karnym (w szczególności proponowanego dodania art. 123b k.k.w.) powinna nastąpić równoległe ze zmianami
dotyczącymi wykonywania kary grzywny (zmiana brzmienia art. 44-49 k.k.w.)
2) proponowana przez Centralny Zarząd Służby Więziennej zmiana przepisów Kodeksu karnego wykonawczego dotycząca zasad wykonywania kar zastępczych, w szczególności w formie nieodpłatnej pracy społecznie użytecznej
(szczególnie dotyczy to art. 123b), zasługuje na rozważenie i dalsze doskonalenie, ale jedynie w odniesieniu do skazanych, którzy mają jednocześnie do odbycia karę pozbawienia wolności oraz przy uwzględnieniu uwag i propozycji
wyrażonych w opinii Komisji.

ADJUDICATION AND ENFORCEMENT OF IMPRISONMENT
IN DEFAULT OF PAYMENT OF FINE
(legal status, concerns, suggestions)

Abstract
Imprisonment in default of payment of fine is one the forms of a fine execution. The
provisions on this issue caused a lot of controversy and doubt. This substitute form of fine
should not change the nature of punishment. In fact, it is a contradiction. The purpose of
the fine is the infliction of economic problems on the offender through the depletion of assets.
However, the execution of imprisonment in default of payment of fine do not provides for
means of this nature, but it in fact makes the Treasury to bear the cost of maintaining
offender in prison. This rule prescribes that imposing fines, determining its scope and ordering
the imprisonment in default should be decided with great caution. The provisions in force do
not guarantee that. Author subjected the current legal position to detailed, critical analysis,
indicates fears and threats that arise from it and suggest specific changes in legislation.

Robert Pelewicz
DOZÓR ELEKTRONICZNY JAKO ŚRODEK
OGRANICZANIA PRZELUDNIENIA WIĘZIEŃ
W ASPEKCIE ŹRÓDEŁ PRAWA
MIĘDZYNARODOWEGO PRAW CZŁOWIEKA
(wybrane zagadnienia)

1. Normy prawa międzynarodowego są ujmowane jako regulujące stosunki zewnętrzne państw, co oznacza, że tradycyjnie było ono prawem ściśle międzypaństwowym i nie przewidywało bezpośredniego korzystania z jego norm
przez jednostki, w imieniu których działało państwo ojczyste, jako podmiot korzystający we własnym imieniu z prawa domagania się poszanowania praw swoich obywateli1. Jednakże współczesna globalizacja życia społecznego i państwowego charakteryzuje się dynamicznym rozwojem i wzrostem znaczenia prawa
międzynarodowego, zwłaszcza prawa międzynarodowego praw człowieka2, które pomimo swej wieloaspektowości opierają się na fundamentalnym elemencie,
stanowiącym jednocześnie warunek sine qua non rozwoju całej sfery praw człowiek, jakim jest indywidualistyczno-personalistyczna organizacja społeczeństwa3.
W efekcie, celem niektórych norm współczesnego prawa międzynarodowego jest
również określone kształtowanie stosunków wewnętrznych w państwach, co dotyczy zwłaszcza ochrony praw człowieka4. Jedną z najprężniej rozwijających się
dziedzin prawa międzynarodowego praw człowieka jest międzynarodowe prawo
karne, któremu z kolei towarzyszy dynamiczny rozwój instytucji i instrumentów
prawnych mających fundamentalne znaczenie dla systemów prawa wewnętrznego państw członkowskich oraz odchodzenie od tradycyjnego orientowania się
Zob. W. Czapliński, A. Wyrozumska, Prawo międzynarodowe publiczne. Zagadnienia systemowe, Warszawa
2004, s. 422.
2
Na temat zakresu normatywnego pojęcia „prawo międzynarodowe praw człowieka” zob. szerzej:
R. Mizerski, Pozatraktatowe źródła prawa międzynarodowego praw człowieka, [w:] O ludzki wymiar prawa.
Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Jasudowicza, (red.) J. Białocerkiewicz, M. Balcerzak, A. Czeczko-Durlak, Toruń 2006, s. 285-289 i wskazana tam literatura.
3
B. Trawiński, Wolność jednostki i prawa człowieka na bliskim wschodzie, [w:] Prawa człowieka a stosunki międzynarodowe, red. A. Florczak, B. Bolechow, Toruń 2006, s. 141.
4
L. Łukaszuk, Współczesne prawo międzynarodowe i jego relacje z prawem krajowym (wybrane zagadnienia), [w:]
Prawo międzynarodowe – problemy i wyzwania. Księga pamiątkowa Profesor Renaty Sonnenfeld-Tomporek,
J. Menkes (red.), Warszawa 2006, s. 388.
1
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na państwo jako wyłączny jego podmiot, między innymi poprzez przewidywanie
bezpośredniego korzystania z jego norm przez jednostki.
Niniejsze opracowanie stanowi wprowadzenie do zrozumienia efektywnego
funkcjonowania ustanowionej przez społeczność międzynarodową konstrukcji
monitoringu elektronicznego na gruncie prawa międzynarodowego praw człowieka i krajowego prawa karnego5. Oczywiście ze względu na fundamentalne
znaczenie omówione zostaną tylko te dokumenty międzynarodowe, które były
źródłem rozwoju monitoringu elektronicznego w systemie polskiego prawa
karnego zarówno z punktu widzenia aksjologicznego, jak i formalnoprawnego.
Biorąc pod uwagę powyższe kryterium niezbędne wydaje się zaprezentowanie
dokumentu utworzonego w ramach działalności Organizacji Narodów Zjednoczonych, a więc na gruncie uniwersalnego systemu ochrony praw człowieka
oraz dokumentu przyjętego przez Radę Europy, a więc utworzonego na gruncie regionalnego systemu ochrony praw człowieka.
Konstrukcja taka jest tym bardziej wskazana, że uzasadnienie rządowego projektu ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym
w systemie dozoru elektronicznego, jako podstawowy argument za wprowadzeniem do systemu polskiego prawa karnego tak nowatorskiego rozwiązania normatywnego6, wskazuje zgodność projektowanej regulacji z międzynarodowymi standardami praw człowieka i obywatela, podkreślając, że „Zastosowanie SDE jako
systemu wykonywania krótkoterminowej kary pozbawienia wolności odpowiada
też standardom międzynarodowym. Proponowana regulacja wychodzi naprzeciw
postulatom zawartym w tzw. Zasadach Tokijskich, czyli w Rezolucji Zgromadzenia
Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych 45/110 z dnia 14 grudnia 1990
r. („Wzorcowe reguły minimalne Narodów Zjednoczonych dotyczące środków
o charakterze nieizolacyjnym”). W zasadach tych przyjęto, że państwa członkowskie rozwiną w ramach własnych systemów prawnych środki o charakterze nieizolacyjnym, aby przez stworzenie alternatywnych możliwości ograniczyć stosowanie
kary pozbawienia wolności i zracjonalizować politykę wymiaru sprawiedliwości
w sprawach karnych, mając na względzie przestrzeganie praw człowieka, wymagania społecznego poczucia sprawiedliwości oraz potrzeby resocjalizacyjne sprawcy
przestępstwa. W 1999 r. Komitet Ministrów Rady Europy w Rekomendacji Nr
R(99)22 w  sprawie przepełnienia więzień i szybkiego wzrostu populacji więźniów,
zalecił wprost stosowanie SDE jako jednego ze sposobów zmniejszania ilości
osadzonych w zakładach karnych. Tym samym Komitet Ministrów Rady Europy
uznał, że SDE jest humanitarną alternatywą dla pozbawienia wolności” 7.
Na gruncie krajowego prawa karnego polski ustawodawca posługuje się pojęciem „dozoru elektronicznego”, co uzasadnia posługiwanie się w dalszej części opracowania zamiennie taką właśnie nazwą
monitoringu elektronicznego.
6
Zob. np. A. Ważny, Praktyczne aspekty ustawy o dozorze elektronicznym, [w:] Prawo w działaniu. Sprawy
karne, M. Mozgawa (red.), Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2011, s. 143.
7
Zob. Uzasadnienie do projektu ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego wraz z projektami podstawowych aktów wykonawczych (Sejm RP V kadencja Druk
5
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Z cytowanego fragmentu wynika wyraźnie, że zaproponowany na gruncie
polskiego prawa karnego model dozoru elektronicznego8, jest zgodny z modelem wykreowanym i zalecanym przez Organizację Narodów Zjednoczonych
i Radę Europy. Jest to o tyle ważne, że Polska, jako podmiot stosunków międzynarodowych w ramach tych organizmów międzynarodowych, zobowiązała się
do kształtowania uniwersalnych i regionalnych zasad kontrolowania, monitorowania, wspomagania polityki i prawa, przyjmując wspólne standardy ukierunkowane na ochronę praw człowieka, w tym także w dziedzinie prawa karnego.
Jest to także istotne i z tego względu, że prawo stanowione przez organizacje
międzynarodowe można bezpośrednio stosować w państwie członkowskim9,
co implikuje powstanie wielocentrycznego systemu prawa10. Fakt ten, nie pozostaje bez wpływu na uprawnienia i obowiązki jednostek, gdyż  międzynarodowe
akty praw człowieka określają pewien minimalny standard jednostki, który musi
być akceptowany przez współczesne państwa11.
Tak więc ocena, czy w granice polskiego modelu dozoru elektronicznego
zostały wytyczone w sposób optymalny – spełniający wymogi zakreślone przez
Organizację Narodów Zjednoczonych i Radę Europy, jak zakładał to polski
prawodawca – czy też nie, musi uwzględniać nie tylko obowiązujące w tym
zakresie standardy konstytucyjne, ale także standardy wykreowane w uniwersalnych i regionalnych normatywach międzynarodowych12, których realizację
stanowi. Zwłaszcza, że przewidziana w polskim porządku prawnym i aktach
prawa międzynarodowego, ochrona praw i wolności człowieka i obywatela odnr 1237), s. 2; orka.sejm.gov.pl/proc5.nsf/opisy/1237.htm. – dalej także jako uzasadnienie projektu
ustawy o s.d.e. lub dozorze elektronicznym.
8
Na temat proponowanego przez polskiego ustawodawcę modelu dozoru elektronicznego zob. np.:
K. Dyl, G. Janicki, Dozór elektroniczny, Zeszyty Prawnicze UKSW 2005/2; W. Kotowski, B. Kurzępa, Dozór elektroniczny – zarys problematyki, „Probacja” 2009, nr 2; A. Litwinowicz, Dozór elektroniczny
a wymiar sprawiedliwości karnej w Polsce – próba oceny z perspektywy celów kary kryminalnej, „Edukacja Prawnicza” 2006, nr 5; P. Moczydłowski, Przestępca na uwięzi. Elektroniczny monitoring sprawców przestępstw,
Zeszyty Naukowe Ius et Lex 2006/2, M. Rusinek, Ustawa o dozorze elektronicznym. Komentarz, Warszawa
2010, D. Sielicki, Elektroniczne monitorowanie przestępców-nowoczesna alternatywa kary pozbawienia wolności,
„Przegląd Więziennictwa Polskiego” 2005, nr 47-48; R.A. Stefański, Kara pozbawienia wolności w systemie
dozoru elektronicznego, „Wojskowy Przegląd Prawniczy” 2007, nr 4; A. Ważny, Charakterystyka ustawy
o dozorze elektronicznym, „Diariusz Prawniczy” 2008, nr 6; A. Ważny, Ustawa o monitoringu elektronicznym,
„e-Administracja” 2008, nr 5.
9
Szerzej na ten temat: A. Wróbel, Stosowanie prawa międzynarodowego i prawa Unii Europejskiej przez sądy
RP, [w:] Otwarcie Konstytucji RP na prawo międzynarodowe i procesy integracyjne, K. Wójtowicz (red.), Warszawa 2006, s. 207-232.
10
Na temat statusu źródeł prawa międzynarodowego i krajowego w wewnętrznych porządkach prawnych zob. szerzej: A. Wasilkowski, Przestrzeganie prawa międzynarodowego (art. 9 Konstytucji RP), [w:] Otwarcie Konstytucji RP…, op. cit., s. 9-30; E. Łętowska, Między Scyllą a Charybdą – sędzia polski między
Strasburgiem i Luksemburgiem, „Europejski Przegląd Sądowy” 2005, nr 1, s. 3-10.
11
Zob.: R. Wieruszewski, Oddziaływanie prawa międzynarodowego i prawa Unii Europejskiej na konstytucyjny
status jednostki w RP, [w:] Otwarcie Konstytucji RP…, op. cit., s. 188.
12
J. Jaskiernia, Concuil of Europes Activities in the Field of Setting-up Constitutional Standards, [w:] Law in
Greater Europe. Towards a Common Legal Area. Studies in Honour of Heinrich Klebes, (red.) B. Haller, H.Ch.
Krüger, H. Petzold, The Hague-London 2000, s. 22.
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nosi się w pełni do skazanego, a stosowanie oddziaływania resocjalizacyjnego
i wychowawczego nie jest uzależnione od samego skazanego13.
Powołując się na wskazane wyżej normatywy międzynarodowe, polski prawodawca za najistotniejsze uznał, co wyraźnie wynika z uzasadnienia projektu,
wyjście naprzeciw potrzebie zmniejszenia populacji osadzonych w zakładach
karnych jedynie poprzez wprowadzenie alternatywnego do izolacji więziennej
systemu wykonywania krótkoterminowej kary pozbawienia wolności14. Według
polskiego prawodawcy, pozwala to na stosowanie wyważonej represji karnej
wobec sprawców tzw. drobnych przestępstw, którzy dotąd w powszechnym
przekonaniu pozostawali bezkarni”15. Tymczasem, według doktryny „propozycja wprowadzenia krótkoterminowej kary pozbawienia wolności wykonywanej poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego w formie
określonej przez Autorów Ustawy jest całkowicie niecelowa i merytorycznie
niezasadna. Prawo pozbawione warstwy aksjologicznej, warstwy społecznej
odnoszącej się do systemowego określenia probacji, staje się prawem bez autorytetu, prawem prymitywnym i w żadnym wypadku nie zmienia rzeczywistości
społecznej”16 i dopiero zmierza „do kompleksowego uregulowania nieznanej
wcześniej w polskim ustawodawstwie reakcji prawnokarnej, która polega na pozostawaniu skazanego poza zakładem karnym pod dozorem elektronicznym”17.
Wydawać by się mogło, że w warstwie motywacyjnej przedstawiony i przyjęty następnie przez polskiego ustawodawcę model dozoru elektronicznego, zasługuje na pełną aprobatę. Między innymi z tego względu, że globalizacja i digitalizacja wszystkich sfer życia społecznego, także i we współczesnym wymiarze
sprawiedliwości, nie pozwala już funkcjonować bez korzystania z rozwiązań,
jakie daje nam technologia cyfrowa, także w dziedzinie szeroko rozumianego
prawa karnego. Gdyby jednak przyjąć prawdziwość deklaracji polskiego ustawodawcy, co do realizacji wymogów (zaleceń) dokumentów międzynarodowych wskazywanych w uzasadnieniu projektu – wprowadzenie instytucji doZ. Hołda, Artykuł 10 Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych – kilka uwag, [w:] T. Jasudowicz, C. Mik
(red.), O prawach człowieka w podwójną rocznicę Paktów, Toruń 1996, s. 235 i n.
14
Polski prawodawca zakładał bowiem, że zarówno koszty utrzymania skazanych w systemie dozoru
elektronicznego, jak i nakłady inwestycyjne związane z uruchomieniem tego systemu, będą znacznie
niższe od kosztów utrzymania skazanych w przypadku tradycyjnego wykonywania kary pozbawienia
wolności, jak i wartości inwestycji związanych z pozyskiwaniem nowych miejsc poprzez budowę zakładów karnych; zob. uzasadnienie do projektu ustawy o s.d.e., s. 65.
15
Konieczność wprowadzenia nowej instytucji w uzasadnieniu projektu ustawy tłumaczono dalej
następująco: „W polskich warunkach dodatkowo trzeba mieć na uwadze, że proponowane zapisy stanowią remedium dla największego obecnie zagrożenia dla poszanowania podstawowych praw i wolności skazanych, jakim jest przeludnienie w jednostkach penitencjarnych”, zob. Uzasadnienie projektu
ustawy o s.d.e., s. 2.
16
A. Bałandynowicz, Opinia do projektu Ustawy o zmianie ustawy – kodeks karny wykonawczy oraz niektórych
innych ustaw (druk nr 3750), Biuro Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu 2005, s. 20.
17
B. Stańdo-Kawecka, Opinia do projektu ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem
karnym w systemie dozoru elektronicznego wraz z projektami aktów wykonawczych (druk nr 1237), Biuro Analiz
Sejmowych Kancelarii Sejmu 2007, s. 1.
13
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zoru elektronicznego niosłoby za sobą rewolucyjną wręcz zmianę w systemie
polskiego prawa karnego18. Przede wszystkim przez wykreowanie nowej polityki kryminalnej państwa, w zakresie środków reakcji karnej związanej popełnieniem przestępstwa, co rodziłoby także konsekwencje w zakresie polityki
społecznej państwa.
Przed przystąpieniem do analizy treści obu wskazanych przez polskiego
ustawodawcę normatywów międzynarodowych regulujących zagadnienie monitoringu elektronicznego na gruncie prawa międzynarodowego praw człowieka, niezbędne wydaje się także podkreślenie większej efektywności mechanizmu kontrolnego przestrzegania normatywów stanowionych na gruncie systemu prawnego Rady Europy19, która poprzez wielość i różnorodność przyjętych
dokumentów stworzyła system najdokładniej normujący występujące, lub też
potencjalnie mogące występować naruszenia praw człowieka20. Efektywność
mechanizmu kontrolnego przestrzegania uniwersalnego systemu ochrony
praw człowieka przedstawia się zupełnie inaczej21. Głównie z tego względu,
że instrumentom kontroli zobowiązań międzynarodowych zawartych w regulacjach Organizacji Narodów Zjednoczonych nie towarzyszą stosowne sankcje i,
w konsekwencji, normy uniwersalnego systemu ochrony praw człowieka wiążą
o tyle, o ile państwo zechce im się podporządkować22. Co prawda w doktrynie podkreśla się konieczność poważnej reformy mechanizmu kontrolnego na
gruncie systemu prawnego ONZ23, jak jednak słusznie zauważa M. Balcerzak,
z uwagi na związaną z tym konieczność gruntownych zmian traktatowych, perspektywy rewizji mechanizmów ochrony praw człowieka w ramach ONZ pozostają kwestią dalszej przyszłości24.
Na nowatorski charakter regulacji wskazuje także: M. Rusinek, Opinia do projektu ustawy o wykonywaniu
kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego (druk nr 1237), Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu 2007, s. 2, czy A. Litwinowicz zauważając, że „W historii prawnokarnej odpowiedzialności zaczyna się właśnie nowa era, stymulowana rozwojem współczesnej techniki”,
zob. A. Litwinowicz, Dozór elektroniczny…, op. cit., s. 42.
19
Na temat europejskiego systemu kontroli przestrzegania praw człowieka, stworzonego w ramach
Rady Europy zob. szerzej: B. Gronowska, Europejski Trybunał Praw Człowieka. W poszukiwaniu efektywnej ochrony praw jednostki, Toruń 2011.
20
Por. R. Szafarz, Traktaty Rady Europy – status na przełomie 1999/2000, „Przegląd Prawa Europejskiego” 2000, nr 1(7), s. 47.
21
Na temat uniwersalnego mechanizmu kontroli przestrzegania praw człowieka zob. szerzej: R. Wieruszewski, Komitet Praw Człowieka – potrzeba reform?, [w:] Międzynarodowe Pakty Praw Człowieka. Standard
prawa i jego realizacja a przyszłe wyzwania. Konferencja naukowa 23-24 marca 2001 r., Poznań 2002.
22
Por. A. Michalska, O potrzebie nowej traktatowej regulacji kompetencji Komitetu Praw Człowieka, [w:] Pokój
i sprawiedliwość przez prawo międzynarodowe, C. Mik (red.), Toruń 1997, s. 269.
23
Propozycje reformy systemu organów traktatowych, tak aby mechanizm rozpatrywania skarg indywidualnych był skuteczniejszym narzędziem kontroli wykonywania zobowiązań z dziedziny praw
człowieka przedstawia R. Wieruszewski, ONZ-owski system ochrony praw człowieka [w:] System ochrony
praw człowieka, B. Banaszak (red.), Zakamycze, Kraków 2005, s. 108-109.
24
Zob. M Balcerzak, Zagadnienie precedensu w prawie międzynarodowym praw człowieka, Toruń 2008, s. 109.
Autor dodatkowo analizuje  mechanizmy ochrony praw człowieka w ramach ONZ, s. 105-134.
18
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2. W kontekście powyższych rozważań zasadne jest pytanie, czy tak jak tego
wymagają Zalecenia Komitetu Ministrów Rady Europy Rec(99)22 dotyczące przeludnienia zakładów karnych i wzrostu ich populacji25, a także Rezolucja
Zgromadzenia Ogólnego ONZ 45/110 wzorcowe reguły minimalne Narodów
Zjednoczonych dotyczące środków o charakterze nieizolacyjnym (Zasady
Tokijskie)26, polski ustawodawca rzeczywiście kompleksowo skonstruował instrumenty normatywne i pozanormatywne, prowadzące do ograniczania przeludnienia więzień i przewidział rozmaite działania, wśród których również dozór elektroniczny może odegrać pozytywną i znaczącą rolę – nie będąc jednak jedynym
ani nawet najważniejszym, środkiem osiągnięcia pożądanego stanu – a także, czy
monitoring elektroniczny jest stosowany na różnych etapach postępowania karnego i w różny sposób został zintegrowany z systemem sankcji karnych27.
Niezbędne jest jeszcze zasygnalizowanie w tym miejscu, że wymienione akty
prawa międzynarodowego nie są jedynymi dokumentami o charakterze międzynarodowym, odwołującymi się do dozoru elektronicznego na gruncie prawa
karnego. Idea zastępowania bezwzględnej kary pozbawienia wolności innymi
karami i środkami, niepowodującymi izolacji skazanego sprawcy przestępstwa,
jest znana już od kilkudziesięciu lat. Znalazło to swój wyraz nie tylko na płaszczyźnie rozważań doktrynalnych28, ale i na gruncie uniwersalnego systemu
ochrony praw człowieka29, a przede wszystkim w europejskim systemie ochrony praw człowieka30, który wobec bogatego dorobku orzeczniczego swoich orTekst polski zob. M. Balcerzak, Zalecenie Rec(99)22 dotyczące przeludnienia zakładów karnych i wzrostu ich
populacji przyjęte przez Komitet Ministrów w dniu 30 września 1999 r., na 681. Sesji Komitetu Zastępców Ministrów, [w:] Międzynarodowa ochrona praw człowieka. Wybór źródeł, Toruń 2007, II-C/6.
26
Zob. np. Wzorcowe reguły minimalne postępowania z więźniami. Przyjęte w Genewie w 1955 r. przez
Pierwszy Kongres Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zapobiegania Przestępczości i Postępowania
ze Sprawcami Przestępstw i zaaprobowane przez Radę Gospodarczą i Społeczną w rezolucji 663C
(XXIV) z dnia 31 lipca 1957 r. oraz 2076 (LXII) z dnia 13 maja 1977 r.; czy Podstawowe zasady traktowania
więźniów. Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ 45/111 z dnia 14 grudnia 1990, [w:] Standardy Organizacji
Narodów Zjednoczonych w dziedzinie Wymiaru Sprawiedliwości w sprawach karnych, Ministerstwo Sprawiedliwości,
Warszawa 2003, s. 68-87; a także: www.bip.ms.gov.pl/Data/Files/_...czl_onz/prawa_czlow_26_6.doc.
27
Problematykę przeludnienia w polskich zakładach karnych na tle raportów wskazujących niezgodność tego stanu rzeczy z międzynarodowymi standardami i zaleceniami szczegółowo analizuje T.
Szymanowski, Międzynarodowe standardy wykonywania kary pozbawienia wolności i ich respektowanie w polskim
systemie penitencjarnym, „Przegląd Więziennictwa Polskiego” 2006, nr 50.
25

28
Na gruncie międzynarodowym zob. np. R. Schwitzgebel, Electronic Innovation in the Behavioral Sciences: A Call to Responsibility, “American Psychologist” 1967, nr 22(5), s. 364-370;
a na gruncie prawa polskiego zob. np. J. Jasiński, Areszt domowy (propozycja do rozważenia),
[w:] Problemy kodyfikacji prawa karnego. Księga ku czci Prof. Mariana Cieślaka, S. Waltoś(red.),
Kraków 1993.

Zobacz np. Podstawowe zasady traktowania więźniów – Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ
45/111 z dnia 14 grudnia 1990 r.; Zbiór zasad mających na celu ochronę wszystkich osób poddanych jakiejkolwiek formie aresztowania bądź uwięzienia – Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ
43/173 z dnia 9 grudnia 1988 r.; dostępne na stronie: www.bip.ms.gov.pl/Data/Files/_...czl_onz/
prawa_czlow_26_6.doc.
30
Zobacz np.  Zalecenie Rec(2006)2 Komitetu Ministrów do państw członkowskich Rady Europy
w sprawie Europejskich Reguł Więziennych (przyjęte przez Komitet Ministrów w dniu 11 stycznia
29
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ganów ma zasadnicze znaczenie dla wypracowania krajowych standardów praw
człowieka i obywatela31 – w konsekwencji także w zakresie kreującym model
dozoru elektronicznego w systemie polskiego prawa karnego – oraz stosowanie
przepisów w prawie wewnętrznym32.
Ponieważ przez prawo międzynarodowe rozumiemy źródła prawa międzynarodowego, takie jak umowa międzynarodowa, zwyczaj międzynarodowy, zasady ogólne prawa międzynarodowego, prawotwórcze uchwały organizacji lub
organów międzynarodowych, to prawo kreowane przez organy Rady Europy,
z punktu widzenia prawa międzynarodowego stanowi część tego systemu; podlega zatem powszechnemu prawu międzynarodowemu, co nie przeszkadza, że
może rządzić się pewnymi specjalnymi zasadami czy normami charakterystycznymi tylko dla systemu prawa Rady Europy i w tym sensie mieć charakter autonomiczny33. Ma to także zastosowanie do prawotwórczej działalności Komitetu
Ministrów Rady Europy, gdyż Zalecenia Komitetu Ministrów są uchwałami organizacji międzynarodowej34 o charakterze niewiążącym prawnie, skierowanymi
pro foro externo i zawierającymi standardy oczekiwanego zachowania po stronie
państw członkowskich35.
Zalecenia Komitetu Ministrów można także scharakteryzować jako akty
jednostronne organizacji międzynarodowej, które nie tworzą wprawdzie nowych zobowiązań prawnomiędzynarodowych i nie mogą być traktowane jako
samoistne źródło prawa międzynarodowego, jednakże nie sposób odmówić im
statusu aktów o charakterze prawnym36. Takie usytuowanie Zaleceń Komitetu
Ministrów w systemie źródeł prawa międzynarodowego, prowadzi do wniosku,
że Europejski Trybunał Praw Człowieka nie może ich traktować jako podstawy rozstrzygnięcia. Może natomiast powołać się w orzeczeniu na dane zalece2006 r. na 952 posiedzeniu delegatów), www.bip.ms.gov.pl/.../zalecenia/europejskie_reg_wiezienne2.rtf; Zalecenie nr R(96)8 Komitetu Ministrów dla państw członkowskich dotyczące polityki kryminalnej w Europie w okresie przemian [w:] Standardy prawne Rady Europy. Zalecenia. Tom IV. Sądownictwo. Organizacja
– postępowanie – orzekanie, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości 2010, s. 142 i n.

Zobacz np. orzeczenia cytowane przez: M.A. Nowicki, Europejska Konwencja Praw Człowieka. Wybór orzecznictwa, 2. Wydanie, Warszawa 1999, s. 327-386; Kamienie milowe. Orzecznictwo
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Warszawa 1997 r., s. 323 i n.
31

Na temat zakresu i sposobu stosowania prawa międzynarodowego w wewnętrznym porządku prawnym, przez sądy krajowe zob. np. L. Garlicki, M. Masternak-Kubiak, Władza sądownicza RP a stosowanie
prawa międzynarodowego i prawa Unii Europejskiej, [w:] Otwarcie Konstytucji RP…, op. cit., s. 165-184.
33
Zob. A. Wyrozumska, Prawo międzynarodowe oraz prawo Unii Europejskiej a konstytucyjny system źródeł
prawa, [w:] Otwarcie Konstytucji RP…, op. cit., s. 31.
34
Na temat pojęcia uchwał organizacji międzynarodowych zob. szerzej: J. Menkes, A. Wasilkowski,
Organizacje międzynarodowe. Prawo instytucjonalne, Warszawa 2006, s. 21 i n.
35
Na temat konsekwencji prawnych Zaleceń Komitetu Ministrów Rady Europy na wewnętrzne
systemy prawne państw członkowskich Rady Europy zob. szerzej: M. Balcerzak, Zalecenia Komitetu Ministrów Rady Europy jako forma pozatraktatowej działalności normatywnej harmonizującej w dziedzinie
praw człowieka, [w:] Rada Europy – 60 lat na rzecz jedności europejskiej, (red.) I. Głuszyńska, K. Lankosz,
Bielsko-Biała 2009, s. 6-25.
36
Zob. W Czapliński, A. Wyrozumska, Prawo międzynarodowe publiczne. Zagadnienia systemowe, Warszawa
2004, s. 122 i n.
32

80

Robert Pelewicz

nie, traktując je jako jeden z argumentów uwzględnianych przy ocenie zarzutu
wysuniętego przez skarżącego37. Ponadto, także strony postępowania przed
Trybunałem mogą powoływać się na zalecenia Komitetu Ministrów w charakterze argumentu pomocniczego (np. w sprawach dotyczących tymczasowego aresztowania), chociaż w praktyce nie jest to raczej popularne. Natomiast
Trybunał wskazuje na istotne dla sprawy zalecenia Komitetu Ministrów w części wyroku zatytułowanej najczęściej relevant (international) law lub relevąnt international instruments38.
3. Zalecenie Komitetu Ministrów Rady Europy nr R(99)22, w części załącznika formułującej zalecenia do etapu postępowania wykonawczego („V. Środki
związane z etapem wykonawczym. Wdrażanie sankcji i środków społecznych
– wykonywanie kar izolacyjnych”), w punkcie 23. zaleca promowanie rozwoju
„środków, które redukują rzeczywistą długość odbywanej kary, preferując środki zindywidualizowane, takie jak warunkowe przedterminowe zwolnienie, nad
zbiorowymi środkami zarządzania przeludnieniem zakładów karnych (amnestie, zbiorowe ułaskawienia)”. Dalej w punkcie 24. podkreśla, że „Warunkowe
przedterminowe zwolnienie powinno być uważane za jeden z najskuteczniejszych i najbardziej konstruktywnych środków, który nie tylko zmniejsza długość pozbawienia wolności, ale także znacznie przyczynia się do planowanego
powrotu sprawcy do społeczeństwa”. Z treści cytowanego dokumentu międzynarodowego wynika więc jednoznacznie, że w założeniach Komitetu Ministrów Rady Europy dozór elektroniczny ani nie konkuruje z warunkowym
przedterminowym zwolnieniem, ani go nie eliminuje, a mogąc być stosowanym
jedynie na etapie postępowania wykonawczego nie jest ani jedynym, ani nawet
najważniejszym środkiem osiągnięcia pożądanego stanu, a więc nie doprowadzi
do osiągnięcia zamierzonego celu, tj. zmniejszenia populacji osadzonych w zakładach karnych.
Co więcej, według koncepcji Komitetu Ministrów Rady Europy, a wbrew
koncepcji przyjętej przez polskiego ustawodawcę, dozór elektroniczny powinien być stosowany już na etapie postępowania przygotowawczego i rozpoznawczego. Na etapie postępowania wykonawczego może natomiast poprzeZob. M. Balcerzak, Zalecenia Komitetu Ministrów Rady Europy…, op. cit., s. 21 i n.
Za M. Balcerzakiem, który wskazuje, że Zalecenie Komitetu Ministrów R(99)22, zostało odnotowane przez Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyrokach Leger przeciwko Francji (wyrok
z 11.4.2006, § 44-45) oraz Kafkaris przeciwko Cyprowi (wyrok z 12.2.2008, § 70-73). Obie sprawy
dotyczyły zarzutów naruszenia art. 3 Konwencji (zakaz tortur oraz innego nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania) oraz art. 5 ust. 1 Konwencji (prawo do wolności i bezpieczeństwa
osobistego), wobec skarżących, którzy odbywali wyroki dożywotnego pozbawienia wolności. Odnośnie wpływu Zaleceń Komitetu Ministrów na sprawy należy zauważyć, że Trybunał zacytował
wprost ich obszerne fragmenty w części international materials (w orzeczeniu Kafkaris) oraz relevąnt
comparative European law and practice (w orzeczeniu Leger). Co prawda  treść zaleceń nie miała decydującego znaczenia dla końcowego rozstrzygnięcia, jednakże sytuacja faktyczna i prawna skarżących miała
bezpośredni związek z przywołanymi zaleceniami. Zob. M. Balcerzak, Zalecenia Komitetu Ministrów
Rady Europy…, op. cit., s. 23.
37
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dzać warunkowe zwolnienie i w związku z tym faktycznie skracać czas pobytu
skazanych, motywowanych do życia w przyszłości bez popełniania przestępstw,
w zakładzie karnym bez szkody dla bezpieczeństwa społecznego.
Komitet Ministrów Rady Europy nie wymienia bowiem dozoru elektronicznego jako instrumentu, który redukuje rzeczywistą długość odbywanej kary,
lecz preferuje środki zindywidualizowane, takie jak warunkowe przedterminowe zwolnienie, nad zbiorowymi środkami zarządzania przeludnieniem zakładów karnych (amnestie, zbiorowe ułaskawienia). Wskazuje także, że „skuteczne zarządzanie populacją zakładów karnych jest uwarunkowane takimi czynnikami, jak ogólna sytuacja w zakresie przestępczości, priorytety jej zwalczania,
zakres środków karnych dostępnych w przepisach, surowość orzekanych kar,
częstotliwość orzekania sankcji i środków społecznych, korzystanie z tymczasowego aresztowania, skuteczność i wydajność organów wymiaru sprawiedliwości, a także stosunek opinii publicznej do przestępczości i karania”, zaś
„środki zmierzające do zwalczania przeludnienia w zakładach karnych powinny
być ujęte w spójnej i racjonalnej polityce karnej mającej na celu zapobieganie
przestępczości i zachowaniem kryminalnym, skuteczne egzekwowanie prawa,
bezpieczeństwo publiczne i ochronę, zindywidualizowanie sankcji i środków
karnych oraz społeczną reintegrację sprawców”.
Wyrażając krytyczny stosunek do kary pozbawienia wolności Komitet Ministrów podkreśla, że co prawda kara więzienia ma swoje stałe miejsce w katalogu
kar, ale jako reakcja ultima ratio powinna być stosowana tylko wówczas, „gdy powaga przestępstwa powoduje nieadekwatność zastosowania jakiejkolwiek innej
sankcji lub środka” (pkt 1). Następnie zaleca, aby rządy państw członkowskich
Rady Europy podjęły wszystkie właściwe środki, przy dokonywaniu przeglądu ich legislacji i praktyki związanej z przeludnieniem zakładów karnych oraz
wzrostem ich populacji, w celu stosowania zasad przedstawionych w załączniku do Zalecenia nr R(99)22, w tym między innymi:
▪▪ ustanowiły właściwą paletę sankcji i środków społecznych, w miarę możliwości uszeregowaną w kontekście względnej dolegliwości (pkt 3);
▪▪ korzystały w możliwie szerokim zakresie z alternatyw tymczasowego
aresztowania,   takich jak wymóg przebywania podejrzanego pod określonym adresem, ograniczenie w zakresie opuszczania lub wchodzenia
do określonego miejsca bez pozwolenia, a zwłaszcza zwróciły uwagę na
możliwość nadzorowania pozostawania w określonym miejscu poprzez
urządzenie nadzoru elektronicznego (pkt 12);
▪▪ wprowadziły do ustawodawstwa i praktyki połączenie środków izolacyjnych i nieizolacyjnych, takich jak bezwarunkowe pozbawienie wolności,
po którym następuje praca na rzecz społeczeństwa, intensywny nadzór
w społeczeństwie, monitorowany elektronicznie areszt domowy lub, we
właściwych przypadkach, obowiązek poddania się leczeniu (pkt 17);
▪▪ ustaliły reguły orzekania zmierzające do zredukowania stosowania kary
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pozbawienia wolności, poszerzenia stosowania sankcji i środków społecznych oraz korzystania z metod zastępczych, takich jak mediacja i zadośćuczynienie (pkt 20).
Według zaprezentowanej koncepcji Komitetu Ministrów Rady Europy, co
wydaje się także potwierdzać praktyka innych państw, dozór elektroniczny stosowany dopiero na etapie postępowania wykonawczego, sytuuje się na samym
końcu środków służących ograniczaniu zjawiska przeludnienia zakładów karnych. Wynika to także z brzmienia pkt 9 Załącznika, zgodnie z treścią którego, wobec osób pozbawionych wolności „w możliwie szerokim zakresie należy
korzystać ze szczególnych sposobów wykonywania kar izolacyjnych, takich jak
reżimy półwolnościowe, otwarte, przepustki, ośrodki pozawięzienne, tak aby
przyczynić się do [właściwego] traktowania więźniów, utrzymywania ich więzów rodzinnych i społecznych oraz redukowania napięcia w ośrodkach pozbawienia wolności”.
4. Wzorcowe Reguły Minimalne Narodów Zjednoczonych dotyczące
środków o charakterze nieizolacyjnym (Zasady Tokijskie), przyjęte w postaci
Rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ 45/110 z dnia 14 grudnia 1990 r.,
jako akt normatywny rangi międzynarodowego prawa karnego, stanowi zbiór
podstawowych dyrektyw mających na celu promowanie stosowania środków
o charakterze nieizolacyjnym oraz minimalnych gwarancji przysługujących osobom poddanym środkom alternatywnym wobec kary pozbawienia wolności.
Reguły te przyjmują, że państwa członkowskie rozwiną w ramach własnych
systemów prawnych środki o charakterze nieizolacyjnym, aby przez stworzenie
alternatywnych możliwości ograniczyć stosowanie kary pozbawienia wolności
i zracjonalizować politykę wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych, mając
na względzie przestrzeganie praw człowieka, wymagania społecznego poczucia
sprawiedliwości oraz potrzeby resocjalizacyjne sprawcy przestępstwa.
Następnie wskazują, że w celu zapewnienia większej elastyczności w postępowaniu ze sprawcą przestępstwa, odpowiedniej do charakteru i wagi przestępstwa, osobowości i przeszłości sprawcy, do konieczności ochrony społeczeństwa oraz w celu uniknięcia stosowania kary pozbawienia wolności, gdy
nie jest to konieczne, system wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych
powinien dysponować szerokim katalogiem środków o charakterze nieizolacyjnym, począwszy od środków stosowanych przed postępowaniem sądowym, do
rozstrzygnięć odnoszących się do okresu po wydaniu wyroku. Liczba i rodzaje
dostępnych środków nieizolacyjnych powinny być określone w taki sposób, aby
pozostawić możliwą spójność wyrokowania, tak aby organy wydające orzeczenia mogły rozstrzygać sprawy w następujący sposób:
a) sankcjami słownymi, takimi jak upomnienie, nagana i ostrzeżenie;
b) warunkowym zwolnieniem;
c) karami pozbawienia praw;
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d) sankcjami majątkowymi i karami pieniężnymi, takimi jak grzywny;
e) nakazem konfiskaty lub wywłaszczenia;
f) nakazem przywrócenia stanu pierwotnego lub rekompensaty na rzecz
ofiary;
g) zawieszeniem lub odroczeniem wykonania wyroku;
h) okresem próby i nadzorem sądowym;
i) obowiązkiem świadczenia usług na rzecz społeczności lokalnej;
j) skierowaniem do centrum opieki;
k) aresztem domowym;
l) jakąkolwiek inną formą postępowania ze sprawcą przestępstwa, nie polegającą na umieszczeniu w zakładzie izolacyjnym;
m) kombinacją środków wymienionych powyżej.
Wskazują także na konieczność większego zaangażowania społeczeństwa
w sprawy wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych, w szczególności
w odniesieniu do traktowania sprawców przestępstw, jak również wzmacnianie u nich poczucia odpowiedzialności wobec otoczenia. W stadium wykonawczym, po wydaniu wyroku, Zgromadzenie Ogólne ONZ przewiduje stosowanie zwolnień z zakładów karnych w celu umożliwienia skazanym wykonywania
pracy lub kształcenia się, różne formy zwolnienia warunkowego, złagodzenie
wykonania kary oraz ułaskawienie. Reguły nie wymieniają monitoringu elektronicznego jako rodzaju środka nieizolacyjnego. Przewidują jedynie, że „w ramach danego środka nieizolacyjnego dla każdego indywidualnego przypadku
powinien zostać określony najbardziej stosowny rodzaj nadzoru oraz postępowania ze sprawcą przestępstwa, mający na celu pomoc w resocjalizacji w zakresie dostosowanym do popełnionych przez niego przestępstw. Nadzór oraz
sposób postępowania powinien być okresowo poddawany analizie oraz, gdy
zajdzie taka potrzeba, modyfikowany”.
Także i analiza treści Zasad Tokijskich prowadzi do wniosku, że środki
zmierzające do zwalczania przeludnienia w zakładach karnych powinny być
ujęte w spójnej i racjonalnej polityce karnej mającej na celu zapobieganie przestępczości i zachowaniom kryminalnym, obejmującej skuteczne egzekwowanie prawa, bezpieczeństwo publiczne i ochronę, zindywidualizowanie sankcji
i środków karnych oraz społeczną reintegrację sprawców.   Brak możliwości
zastosowania dozoru elektronicznego już na etapie postępowania przygotowawczego i rozpoznawczego, a stosowanie ich jedynie na etapie postępowania
wykonawczego, wskazuje na istotne braki w tym obszarze polskiego ustawodawstwa karnego, co czyni polski system odpowiedzialności karnej „przestarzałym, skompromitowanym, opartym na bazie nieefektywnych i reliktowych
instytucji penalnych”39.
Zob. A. Bałandynowicz, Prawo bez autorytetu – prawo pozbawione sumienia – a wykluczenie społeczne jednostek, „Prokuratura i Prawo” 2006, nr 5, s. 12.
39
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W konsekwencji, także i Zasady Tokijskie przekonują do natychmiastowych
reform polskiego ustawodawstwa karnego w duchu międzynarodowych standardów określających zasady i tryb postępowania ze skazanymi, gdyż „Cywilizowane społeczeństwa dbają o funkcjonalność prawa, jego rzeczywisty autorytet i nie powinny akceptować oczywistej patologii polegającej na irracjonalności wewnętrznych uregulowań prawnych wyrażających asymetrię pomiędzy
stadium wyrokowania a stadium wykonywania kary”40.
5. Przedstawione normatywy Organizacji Narodów Zjednoczonych i Rady
Europy, jak również praktyka innych krajów, przekonują, że do ograniczania
przeludnienia więzień należy podchodzić kompleksowo i stosować rozmaite
działania, wśród których również dozór elektroniczny może odegrać pozytywną
i znaczącą rolę – wcale jednak nie jest jedynym ani nawet najważniejszym środkiem osiągnięcia pożądanego stanu. W zachodnich porządkach prawnych41, monitoring elektroniczny jest bowiem stosowany na różnych etapach postępowania
karnego i w różny sposób został zintegrowany z systemem sankcji karnych42. Występuje w trzech zasadniczych postaciach: nadzoru przedprocesowego (środek
zapobiegawczy w postępowaniu przygotowawczym)43, kary samoistnej i środka
probacyjnego44. Natomiast elektroniczny monitoring, jako system kontroli zachowania skazanego, jest w innych systemach prawnych wykorzystywany zasadniczo
w dwóch formach. Pierwsza (klasyczna), polega na zobowiązaniu skazanego do
pozostawania w wyznaczonych dniach i porach w miejscu pobytu – najczęściej
jego mieszkaniu - i kontrolowaniu wywiązywania się z tego nakazu za pomocą
elektronicznych środków technicznych, czyli nadajnika i urządzenia rejestrującego. Druga, polega na nałożeniu na skazanego zakazu przebywania w określonych
miejscach lub zakazu zbliżania się do określonej osoby i kontrolowaniu tego za
pomocą wymienionych środków (tak zwany dozór negatywny, stosowany głównie do przestępstw związanych z przemocą domową) 45.

A. Bałandynowicz, System probacji. Kary średniej mocy i środki wolności dozorowanej jako propozycja sprawiedliwego karania, [w:] System penitencjarny i postpenitencjarny w Polsce, (red.) T. Bulenda, R. Musidłowski,
Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2003, s. 330-357.
41
Na temat roli dozoru elektronicznego w Stanach Zjednoczonych i wybranych krajach europejskich zob. więcej: B. Stańdo-Kawecka, Dozór elektroniczny w systemie sankcji karnych w wybranych krajach
europejskich, „Państwo i Prawo” 2012, nr 5; A. Ornowska, Wybrane aspekty z praktyki stosowania dozoru
elektronicznego w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, „Probacja” 2010, nr 3-4.
42
B. Stańdo-Kawecka, Dozór elektroniczny…, op. cit., s. 36.
43
Zob. szerzej: J. Jasiński, Areszt domowy (propozycja do rozważenia), [w:] Problemy kodyfikacji prawa karnego.
Księga ku czci Profesora Mariana Cieślaka, Kraków 1993, s. 193 i n.; S. Waltoś, Wizja procesu karnego w XXI
wieku, [w:] Postępowanie karne w XXI wieku, P. Kruszyński (red.), Warszawa 2002, s. 19 i n.; A. Bałandynowicz, Efektywność aresztu domowego z elektronicznym monitorowaniem w Stanach Zjednoczonych Ameryki,
„Probacja” 2010, nr 1, s. 36 i n.
44
Zob. szerzej: R. Levy, Electronic Monitoring: Hopes and Fears, [w:] M. Mayer, R. Haverkamp, R. Levy
(red.), Will Electronic Monitoring Have Future in Europe?, Freiburg im Breisgau 2003, s. 18 i n.
45
Por. A. Litwinowicz, Dozór elektroniczny…, op. cit., s. 42.
40
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Tymczasem, przyjęta przez polskiego prawodawcę ustawa o wykonywaniu
kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego46, pominęła zasady i zalecenia wykreowane przez Komitet Ministrów
Rady Europy w Zaleceniu Rec(99)22 oraz przez Zgromadzenie Ogólne ONZ
w Rezolucji 45/110. Nie uwzględniła także doświadczeń innych krajów, wynikających z dotychczasowej praktyki stosowania monitoringu elektronicznego
na gruncie prawa karnego i wprowadziła do polskiego porządku prawnego dozór elektroniczny, tylko jako jeden z systemów wykonywania kary pozbawienia
wolności, polegający na kontrolowaniu zachowania skazanego przebywającego
poza zakładem karnym, przy użyciu aparatury monitorującej, czyli urządzeń
elektronicznych oraz instalacji i systemów, które zawierają służące tej kontroli
podzespoły elektryczne lub elektroniczne, nazwane w ustawie środkami technicznymi (art. 2 ust. 1 s.d.e.)47.
Istota dozoru elektronicznego w polskim prawie karnym polega na złagodzeniu dolegliwości penalnej dopiero na etapie wykonania kary pozbawienia
wolności, poprzez warunkową rezygnację z wykonywania całości lub części
kary pozbawienia wolności i poddanie skazanego procesowi resocjalizacji w warunkach wolności kontrolowanej elektronicznie, w zakresie przestrzegania nałożonego przez sąd penitencjarny obowiązku pozostawania w miejscu stałego
pobytu lub w innym wskazanym miejscu w wyznaczonym czasie, jak również
obowiązku powstrzymania się od przebywania w określonych miejscach lub
zakazu zbliżania się do określonej osoby (art. 2 ust. 2 s.d.e.). Rezygnacja z wykonywania całości lub części kary pozbawienia wolności może zostać wzbogacona elementami probacyjnymi, takimi jak wyznaczenie obowiązków określonego
zachowania się skazanego (art. 8 ust. 1 s.d.e.), w tym także na podstawie art. 72
k.k. (art. 8 ust. 2 s.d.e.) i podlega kontroli wykonywanej przez sądowego kuratora sądowego (art. 56 ust. 1 s.d.e.).
Czynności w zakresie orzekania o zezwoleniu, odmowie bądź uchyleniu skazanemu wykonania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego podejmuje sąd penitencjarny, zaś wykonywanie nałożonych na skazanego
Tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 142, poz. 960., z późn. zm. – dalej jako: s.d.e. lub ustawa o dozorze
elektronicznym. Warto jednak odnotować, że ustawę ogłoszono w Dz.U. Nr 191, poz. 1366, ale weszła w życie 1.9.2009 r. na mocy ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy o wykonywaniu kary
pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego (Dz.U. Nr 113,
poz. 719), co ujęto w obwieszczeniu Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 17.9.2008 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem
karnym w systemie dozoru elektronicznego (Dz.U. Nr 172, poz. 1069).
47
Nowelizacja ustawy z dnia 21.5.2010 r., m.in. bardzo istotnie rozszerzyła zakres przedmiotowy
i podmiotowy ustawy, zwiększyła wymiar kary w s.d.e. z 6 miesięcy do roku i tym samym dała możliwość zwiększenia populacji skazanych mogących ubiegać się o wykonywanie kary w s.d.e. (z uwzględnieniem recydywistów, a z wyłączeniem multirecydywistów), zniosła odpłatność skazanych za odbywanie kary w s.d.e., zaś nowelizacja z 25.5.2012 r. (Dz.U. z 2012 r., poz. 692) zmieniająca ustawę
z 5.7.2012 r., umożliwia warunkowe przedterminowe zwolnienie skazanego odbywającego karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.
46
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przez sąd penitencjarny obowiązków podlega kontroli i ma na celu wychowawcze oddziaływanie i zapobieganie powrotowi do przestępstwa lub przestępstwa skarbowego (art. 2 ust. 3 s.d.e.). Nadzór nad legalnością i prawidłowością
wykonywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego
sprawuje sędzia penitencjarny, czyli sędzia sądu okręgowego, w którego okręgu
skazany odbywa karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego (arg. z art. 3 § 2 in fine k.k.w. w zw. z .art. 5 ust. 1 in principio i art. 77 s.d.e.)48.
Tak ukształtowany system dozoru elektronicznego został skonstruowany wbrew stanowisku i zaleceniom Komitetu Ministrów RE i Zgromadzenia
Ogólnego ONZ oraz doświadczeniom innych krajów, skoro ustawa o dozorze
elektronicznym, będąc aktem prawnym o charakterze specjalnym i epizodycznym49, usytuowała system dozoru elektronicznego jedynie na etapie postępowania wykonawczego50 i jako instytucję niezależną od regulacji karnych51 – do
której z mocy pierwotnej treści art. 5 ust. 1 s.d.e., w sprawach nieuregulowanych
w ustawie o dozorze elektronicznym do wykonywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego jedynie odpowiednio stosuje się „przepisy ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. Nr
90, poz. 557, z późn. zm.), zwanej dalej „Kodeksem karnym wykonawczym”,
z wyjątkiem przepisów dotyczących wykonywania kary pozbawienia wolności
w zakładach karnych”52.
Negatywnej oceny polskiego ustawodawcy, w zakresie przyjętego modelu
dozoru elektronicznego nie zmienia nawet i to, że w ustawie z 31.8.2011 r.
o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz o niektórych innych ustaw53, wprowadzono do kodeksu karnego środek karny zakazu wstępu
na imprezę masową (art. 39 pkt 2c k.k.), upoważniając sąd w postępowaniu
jurysdykcyjnym do fakultatywnego (art. 41b § 3 k.k.) lub obligatoryjnego (art.
41b § 4 k.k.) orzekania obowiązku „przebywania skazanego w czasie trwania
Warto zauważyć, że ustawa o dozorze elektronicznym nie wyczerpuje problematyki nadzoru penitencjarnego nad wykonywaniem kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, gdyż
szczegółowe regulacje znalazły się, w wydanym na podstawie art. 83 s.d.e., Rozporządzeniu Ministra
Sprawiedliwości z 5.3.2009 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu sprawowania nadzoru nad wykonywaniem kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego
(Dz.U. Nr 45, poz. 370).
49
Zgodnie z treścią art. 89 ust. 2 s.d.e. obowiązuje do 31.8.2014 r.
50
Pomimo propozycji wprowadzenia orzekania dozoru elektronicznego w postępowaniu jurysdykcyjnym przedstawianych już na etapie opiniowania projektu ustawy i konsultacji społecznych. Zob. np.
M. Rusinek, Opinia do projektu…, op. cit., s. 3; Z. Siwik, Opinia do projektu…, op. cit., s. 4
51
Co wydawało się także wyraźnie wynikać z pierwotnego brzmienia art. 5 ust. 1 s.d.e., który jednoznacznie do skazanego, wobec którego wykonywana jest kara pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, zabrania stosowania  nawet „przepisów o warunkowym zwolnieniu, zawartych
w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553, ze zm.)”.
52
Po nowelizacji: „z tym że przepisów dotyczących wykonywania kary pozbawienia wolności w zakładach karnych nie stosuje się, z wyjątkiem art. 80 § 1, 2 i 4-5, art. 159, art. 160, art. 161 § 3, art. 162
§ 2 i 3 oraz art. 163”.
53
Dz.U. Nr 217, poz. 1280.
48
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niektórych imprez masowych objętych zakazem w określonym miejscu stałego
pobytu, kontrolowany w sposób określony w przepisach o wykonywaniu kary
pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego” (art. 5 pkt 1) oraz nowy typ przestępstwa (art. 244a § 2 k.k.), penalizując
zachowania osób, które udaremniają lub utrudniają kontrolowanie obowiązku
orzeczonego w związku z zakazem wstępu na imprezę masową „w sposób
określony w przepisach o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego” (art. 5 pkt 5)54.
6. Nie zmienia to bowiem faktu, że przyjęta przez polskiego prawodawcę
ustawa o dozorze elektronicznym, tak jak i późniejsze wprowadzenie do kodeksu karnego środka karnego zakazu wstępu na imprezę masową, kontrolowanego w sposób określony w przepisach o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego, nie uwzględniła
zasad i wskazówek wynikających z Zalecenia Komitetu Ministrów Rady Europy
R(99)22 i Rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ 45/110. Wprowadza bowiem do polskiego porządku prawnego dozór elektroniczny, jedynie jako jeden
z systemów wykonywania kary pozbawienia wolności na etapie postępowania
wykonawczego. Niestety, to nie zasady i zalecenia zawarte w powołanych dokumentach międzynarodowych, zdeterminowały kierunek konstrukcji normatywnych i instrumentów pozanormatywnych, a jedynie pilna potrzeba zmniejszenia
populacji osadzonych w zakładach karnych, i to jedynie poprzez wprowadzenie
alternatywnego do izolacji więziennej systemu wykonywania krótkoterminowej
kary pozbawienia wolności.
Choć z jednej strony nie ulega wątpliwości, że instytucja wykonania kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego
została sprawdzona pozytywnie w wielu krajach, odpowiada naszym uzasadnionym potrzebom i możliwościom55, a ustawa o dozorze elektronicznym jest
zgodna z przepisami Konstytucji RP, w szczególności z jej regulacjami dotyczącymi praw człowieka56, i wyważa dobra, którymi z jednej strony są wolność,
z drugiej zaś, ograniczenia nałożone na osoby naruszające prawo, a to w celu
ochrony dobra wspólnego lub innych wartości konstytucyjnie chronionych57.
To jednak przyjęty przez polskiego ustawodawcę model dozoru elektroniczNowelizacja ustawy z 31.8.2011 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz
niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 217, poz. 1280) z 1.1.2012 r. dodała do ustawy o dozorze elektronicznym Rozdział 5a. „Warunki wykonywania, organizowanie i kontrolowanie oraz nadzór nad wykonywaniem obowiązku przebywania w miejscu stałego pobytu w czasie trwania imprezy masowej”.
55
Zob. Z. Siwik, Opinia o projekcie…, op. cit., s. 2.
56
Zobacz jednak uwagi krytyczne w tym aspekcie zob. np.: R. Pelewicz, Ujawnianie danych osobowych
zarejestrowanych w systemie dozoru elektronicznego w kontekście konstytucyjnych i międzynarodowych gwarancji ochrony życia prywatnego, [w:] Efektywność europejskiego systemu ochrony praw człowieka. Obszary analizy skuteczności
europejskiego systemu ochrony praw człowieka, J. Jaskiernia (red.), Toruń 2012, s. 442 i n.
57
Por. M. Granat, Opinia o projekcie ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym
w systemie dozoru elektronicznego (druk 1237), Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu 2007, s. 9.
54
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nego pomija założenia oraz wymagania wynikające z Zalecenia Komitetu Ministrów Rec(99)22 i Rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ 45/110. Pomija
także doświadczenia praktyki innych krajów, wyraźnie i jednoznacznie wskazujące, że do ograniczania przeludnienia więzień należy podchodzić kompleksowo i stosować rozmaite działania, wśród których również dozór elektroniczny
może odegrać pozytywną rolę. Przenosi także na polski grunt normatywny
dość mechanicznie rozwiązania niektórych państw zachodnioeuropejskich, jeśli
chodzi o formalne warunki stosowania dozoru elektronicznego, nie uwzględniając faktu, iż w tych krajach orzekane kary są znacznie niższe niż w Polsce58.
Nie może więc dziwić, że wprowadzenie do polskiego prawa karnego takiego modelu dozoru elektronicznego wywołało krytykę już na etapie prac legislacyjnych. W kontekście stanowiska Komitetu Ministrów RE i Zgromadzenia
Ogólnego ONZ słusznie bowiem A. Bałandynowicz zarzuca, że „propozycja
wprowadzenia w ramach wykonywania krótkoterminowej kary pozbawienia
wolności możliwości zastosowania systemu dozoru elektronicznego jest postulatem anarchizującym dotychczasową politykę kryminalną, gdyż pozbawiony
jest rozwiązań systemowych dla tejże polityki społecznej państwa”59. Natomiast
B. Stańdo-Kawecka zasadnie sygnalizuje, że „sposób uregulowania wykonywania kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru
elektronicznego w projektach ustawy i aktów wykonawczych nasuwa liczne
uwagi szczegółowe, a także uwagi ogólne, dotyczące zgodności proponowanych rozwiązań z deklarowanymi celami”60. Krytyka ta jest o tyle zrozumiała,
że wprowadzenie dozoru elektronicznego na grunt polskiego prawa karnego
dotyczy jednego z najpoważniejszych zagadnień współczesnej polityki karnej
w Polsce61, jakim jest poszukiwanie alternatyw bezwzględnego pozbawienia
wolności62, jako instrumentu racjonalnej polityki karnej63.
Tak też T. Szymanowski, Opinia o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy,
ustawy – Kodeks postepowania karnego, ustawy – Kodeks wykroczeń oraz ustawy – Kodeks karny (druk nr 338),
Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu 2006, s. 4 i 6.
59
Zob. A. Bałandynowicz, Opinia do projektu.., op. cit., s. 1.
60
Zob. B. Stańdo-Kawecka, Opinia do projektu.., op. cit., s. 1.
61
Jednym z podstawowych założeń polityki karnej realizowanej na gruncie Kodeksu karnego jest
ograniczenie stosowania kary pozbawienia wolności (traktowanej jako ultima ratio) na rzecz nieizolacyjnych środków reakcji karnej; szerzej zob. np. A. Zoll, Założenia polityki karnej w projekcie kodeksu
karnego, „Państwo i Prawo” 1994, nr 5; A. Marek, Nowy Kodeks karny – geneza i podstawowe założenia,
„Monitor Prawniczy” 1997, nr 9;
62
Ponieważ kar alternatywnych poszukuje się głównie dla kary krótkotrwałego pozbawienia wolności,
to ostatni okres nazywa się nawet „krucjatą” przeciwko tej karze. Dokładniej na ten temat zob. M.
Szewczyk, Czy i jaka alternatywa dla kary pozbawienia wolności, „Przegląd Prawa Karnego” 1992, nr 7, s. 37.
63
Zob. J. Jakubowska-Hara, J. Kosonoga, H. Kuczyńska, B. Kunicka-Michalska, C. Nowak,
J. Skupiński, Alternatywy pozbawienia wolności w polityce karnej sądów, [w:] Prawo XXI wieku. Księga pamiątkowa 50-lecia Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2006, s. 279. Więcej na temat
alternatyw pozbawienia wolności, jako jednego z kierunków polityki karnej w Polsce zob.: S. Lelental,
Faktyczne i potencjalne rozmiary przeludnienia jednostek penitencjarnych, [w:] Aktualne problemy prawa karnego.
Księga pamiątkowa z okazji Jubileuszu 70. Urodzin Profesora Andrzeja J. Szwarca, Poznań 2009, s. 339 i n.;
A. Błachnio-Parzych, J. Jakubowska-Hara, J. Kosonoga, H. Kuczyńska, B. Kunicka-Michalska, C.
58
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W tym kontekście, nie może także dziwić, że polski ustawodawca, kreując
instytucję dozoru elektronicznego i jednocześnie zdając sobie sprawę z fragmentaryczności regulacji tak poważnego z punktu widzenia polityki kryminalnej
i społecznej zagadnienia, powierzył podstawowe rozstrzygnięcia sędziom, którzy
w postępowaniu w przedmiocie wykonywania kary pozbawienia wolności poza
zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego podejmują czynności, jako
sądy penitencjarne i sędziowie penitencjarni64. Jest to tym bardziej uzasadnione,
że i na etapie wykonania kary pozbawienia wolności, także i w zakresie rozstrzygania o jej odbyciu w systemie dozoru elektronicznego, niezbędna jest indywidualizacja zarówno wykonania kary pozbawienia wolności, jak i pozostałych środków
reakcji karnej, towarzyszących dozorowi elektronicznemu – którą mogą zagwarantować tylko sędziowie65. Zadanie to jest o tyle utrudnione, że przyjęty model
dozoru elektronicznego nie został poprzedzony wnikliwymi badaniami komparatystycznymi na tle tych porządków prawnych, w których jest stosowany od kilkunastu lub kilkudziesięciu lat, a analiza wieloletniej praktyki stosowania monitoringu elektronicznego w tych krajach pozwala na ukazanie heterogenicznego
charakteru tego środka, bogactwa sposobów jego zastosowania oraz będącego
w użyciu szerokiego wachlarza rozwiązań technologicznych66.
W wyniku przedstawionej krytyki i, jak się wydaje, zrozumienia zagrożeń dla
polityki kryminalnej państwa, wynikających z braku rozwiązań systemowych
wskazanych w Rekomendacji Nr R(99)22 Komitetu Ministrów Rady Europy
oraz Rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ 45/110, polski prawodawca
zdecydował się jednak rozważyć stanowisko wybitnych przedstawicieli doktryny prawa karnego67 i zaczął stopniowo wdrażać system dozoru elektronicznego
nie tylko jako instytucję prawa procesowego68, ale przede wszystkim jako inNowak, J. Skupiński, Alternatywy pozbawienia wolności w polskiej polityce karnej, Warszawa 2009; J. Jakubowska-Hara, C. Nowak, Problemy aktualnej polityki karnej w Polsce na tle przeludnienia zakładów karnych,
Warszawa 2010.
64
Zob. szerzej: R. Pelewicz, Zakres dyskrecjonalnej władzy sędziego w wykonywaniu kary pozbawienia wolności
w systemie dozoru elektronicznego, „Probacja” 2012, nr 4.
65
Por. M. Szewczyk, Zapis dyskusji z konferencji „Alternatywy pozbawienia wolności w polskiej polityce karnej”,
[w:] Problemy aktualnej polityki karnej w Polsce na tle przeludnienia zakładów karnych, (red.) J. Jakubowska-Hara, C. Nowak, Warszawa 2010, s. 102.
66
Tak też A. Ornowska, Wybrane aspekty…, op. cit., s. 63.
67
Zob. np. M. Szewczyk, Jaka alternatywa dla krótkotrwałej kary pozbawienia wolności?, [w:] K. Krajewski
(red.), Nauki penalne wobec problemów przestępczości. Księga jubileuszowa z okazji 70. rocznicy urodzin Profesora
Andrzeja Gaberle, Kraków 2007, s. 109-112.
68
Niestety, wypracowana przez służby legislacyjne Ministerstwa Sprawiedliwości i zalecana przez
Komitet Ministrów Rady Europy (pkt 12) do wdrożenia w krajowych porządkach prawnych instytucja aresztu domowego kontrolowanego przy użyciu aparatury monitorującej, jako nowego środka
zapobiegawczego, nie znalazła uznania w Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego przy Ministrze
Sprawiedliwości i nie została ujęta w projektowanej reformie procedury karnej. Na temat zakresu
proponowanych zmian legislacyjnych dotyczących zastosowania dozoru elektronicznego w polskim
prawie karnym procesowym zob. np.: M. Jachimowicz, Środek zapobiegawczy aresztu domowego
w świetle projektu noweli do KPK, Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury – Zeszyt
specjalny (4)/2012, s. 78 i n.
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stytucję prawa karnego materialnego69, co znacznie efektywniej może pomóc
nie tylko w rozwiązaniu problemu przeludnienia zakładów karnych, ale także
w zredukowaniu poziomu powrotu do przestępstwa70, i będzie zapewne środkiem bardziej efektywnym resocjalizacyjnie71 i humanitarnym od izolowania
skazanych w warunkach zakładu karnego72.
W dalszym ciągu jednak na dezaprobatę zasługuje zarówno brak opracowania spójnej strategii przeciwko przeludnieniu zakładów karnych, jak i brak
szczegółowej analizy głównych czynników, które powodują taki stan rzeczy,
uwzględniającej takie kwestie, jak rodzaje przestępstw, za które orzeka się długie wyroki pozbawienia wolności, priorytety w zapobieganiu przestępczości,
postawy i obawy społeczne oraz istniejąca praktyka orzecznicza. Nie ulega bowiem wątpliwości, że już choćby ze względu na doświadczenia innych państw
członkowskich Rady Europy i Organizacji Narodów Zjednoczonych, dozór
elektroniczny jako instrument prawny, wobec którego kierowano oczekiwania
odnośnie jego celu, jako remedium na przeludnienie zakładów karnych, wymaga wszechstronnych działań przygotowawczych w celu stworzenia zgodnych
z aksjologią systemu prawnego, warunków jego funkcjonowania, między innymi zrozumienia, że do ograniczania przeludnienia więzień należy podchodzić
kompleksowo i stosować rozmaite działania, wśród których również dozór
elektroniczny może odegrać pozytywną i znaczącą rolę – nie jest jednak jedynym ani nawet najważniejszym środkiem osiągnięcia pożądanego stanu.
Jest to zwłaszcza istotne na gruncie szeroko rozumianego prawa karnego,
ponieważ prawo karne należy do prawa publicznego, a proces karny i to zarówno na etapie postępowania przygotowawczego, jurysdykcyjnego, jak i wykonawczego, stanowi imperium państwa. Dotyczy to również analizowanego zagadnienia systemu dozoru elektronicznego, które, jak już wspomniano, dotyka
jednego z najpoważniejszych problemów współczesnej polityki karnej w Polsce, jakim jest poszukiwanie alternatyw bezwzględnego pozbawienia wolności,
jako instrumentu racjonalnej polityki karnej.
Na temat zakresu proponowanych zmian legislacyjnych dotyczących modelu dozoru elektronicznego w polskim prawie karnym materialnym zob. szerzej: A. Zoll, Prace nad nowelizacją przepisów części
ogólnej kodeksu karnego, Państwo i Prawo 2012/11, s. 3 i n.
70
Por. np.: B. Stańdo-Kawecka, O koncepcji resocjalizacji w polskiej literaturze naukowej polemicznie, „Probacja” 2010, nr 1, s. 108 i n.
71
K. Pierzchała, po ponad rocznym okresie funkcjonowania instytucji wykonania kary pozbawienia
wolności w systemie dozoru elektronicznego zauważył, że „Monitorowanie elektroniczne jako środek
zapobiegawczy i środek karny jest skuteczną alternatywą dla części kar pozbawienia wolności. Jest
ono skuteczne, gdyż równie dobrze pozwala przestępcę kontrolować, nie pociągając za sobą skutków
społecznych i ekonomicznych właściwych pozbawieniu wolności”, zob. K. Pierzchała, Przestępstwo.
Probacja alternatywą dla kary pozbawienia wolności, „Probacja” 2011, nr 4, s. 10.
72
Nie można jednak zapominać o poglądach przeciwnych, wskazujących, że stosowanie dozoru
elektronicznego jest stworzeniem więzienia w domach dozorowanych i wciąga ich rodziny i bliskich
w proces karania, zob. np. D. Sielicki, Elektroniczne monitorowanie przestępców – nowoczesna alternatywa
pozbawienia wolności, „Przegląd Więziennictwa Polskiego” 2005, nr 47-48, s. 19.
69
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W świetle przedstawionych rozważań nie wydaje się również zasadne twierdzenie, jak  to deklarował polski prawodawca w uzasadnieniu projektu ustawy
o dozorze elektronicznym, że przyjęty model dozoru elektronicznego doprowadził do kompleksowego uregulowania nieznanej wcześniej w polskim ustawodawstwie reakcji prawnokarnej, która polega na pozostawaniu skazanego
poza zakładem karnym pod dozorem elektronicznym. Analiza zasad i zaleceń
wskazanych w Rekomendacji R(99)22 oraz Rezolucji Zgromadzenia Ogólnego
ONZ 45/110, jak również analiza modeli dozoru elektronicznego funkcjonujących w innych państwach oraz własna obserwacja praktyki, skłaniają do sformułowania wniosku, że przyjęte na gruncie polskiego prawa karnego konstrukcje normatywne nie pozwalają na stosowanie wyważonej represji karnej wobec
sprawców tzw. drobnych przestępstw i nie rozwiązują w sposób kompleksowy,
systemowy i długotrwały, zagrożenia dla poszanowania podstawowych praw
i wolności skazanych, jakim jest przeludnienie w jednostkach penitencjarnych.
Stanowią jedynie doraźne i pozbawione warstwy aksjologicznej, warstwy społecznej odnoszącej się do systemowego określenia probacji, remedium na
zmniejszenia populacji osadzonych w zakładach karnych.
7. W konsekwencji, ukształtowany na gruncie polskiego prawa karnego
model dozoru elektronicznego w żadnym wypadku nie zmienia rzeczywistości społecznej i, co więcej, wyczerpał już swoje możliwości. Do takiej konkluzji przekonuje komunikat Centralnego Zarządu Służby Więziennej z dnia
19.4.2013 r. w sprawie zaludnienia zakładów karnych i aresztów śledczych,
nie tylko informujący, ale i alarmujący, że „Według stanu na dzień 19 kwietnia
2013 r., zaludnienie zakładów karnych i aresztów śledczych w skali kraju wynosi 100,4% co oznacza, że w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra
Sprawiedliwości z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie trybu postępowania właściwych organów w wypadku, gdy liczba osadzonych w zakładach karnych lub
aresztach śledczych przekroczy w skali kraju ogólną pojemność tych zakładów
(Dz.U. Nr 202, poz. 1564) występuje zjawisko przeludnienia”73.
Wobec struktury i natężenia przestępczości, a co za tym idzie charakteru
prowadzonych postępowań karnych, a przede wszystkim stosowanych instrumentów reakcji karnej – przedstawiony komunikat Centralnego Zarządu Służby Więziennej i zaprezentowana ocena modelu dozoru elektronicznego determinuje konieczność dalszych zmian, których wprowadzenie doprowadzi do
kompleksowego, systemowego i długotrwałego, zredukowania przeludnienia
w jednostkach penitencjarnych. Za najistotniejsze należy uznać nie tylko wykreowanie właściwej palety sankcji i środków społecznych, ale i ustalenie reguł
orzekania zmierzających do zredukowania stosowania kary pozbawienia wolności, poszerzenia stosowania sankcji i środków społecznych oraz korzystania
z metod zastępczych, takich jak mediacja i zadośćuczynienie, czy wprowadzenie
http://sw.gov.pl/Data/Files/001c169lidz/2013_04_19_komunikat_w_sprawie_zaludnienia _zakladow_karnych_i_aresztow_sledczych.pdf
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do ustawodawstwa i praktyki łączenia środków izolacyjnych i nieizolacyjnych,
takich jak bezwarunkowe pozbawienie wolności, po którym następuje praca
na rzecz społeczeństwa, intensywny nadzór w społeczeństwie, monitorowany elektronicznie areszt domowy lub, we właściwych przypadkach, obowiązek
poddania się leczeniu.
Innym ważnym czynnikiem determinującym proponowany kierunek zmian
normatywnych, bez którego nie można mówić o skuteczności środków zmierzających do zwalczania przeludnienia w zakładach karnych i redukowania liczebności populacji w zakładach karnych, jest opracowanie spójnej i racjonalnej
polityki karnej, w ramach której kara więzienia ma swoje stałe miejsce w katalogu kar, ale jako reakcja ultima ratio powinna być stosowana tylko wówczas, gdy
powaga przestępstwa powoduje nieadekwatność zastosowania jakiejkolwiek innej sankcji lub środka reakcji karnej.
W efekcie, nie pomijając istotnego poglądu B. Stańdo-Kaweckiej, że „Nawet najlepsze programy korekcyjne stosowane zgodnie z zasadami skutecznych
interwencji korekcyjnych nie sprawią, że wszyscy ich uczestnicy zaprzestaną
przestępczej działalności; skuteczne interwencje korekcyjne obniżają recydywę, ale jej nie eliminują”74, zgodzić się należy z A. Bałandynowiczem, że chcąc
poprawić efektywność środków oddziaływania na sprawców czynów inkryminowanych, a tym samym obniżyć poziom prizonizacji, należy je odpowiednio
zróżnicować, nie ograniczając się jedynie do kary pozbawienia wolności czy
środków probacyjnych. W związku z tym trzeba zmierzać w kierunku zwiększenia zaufania do zmodyfikowanych działań probacyjnych, lżejszych niż kara
pozbawienia wolności. Obecnie zbyt wielu skazanych przebywa w zakładach
karnych i zbyt mało podlega wpływom innego rodzaju instytucji przymusowej
kontroli społecznej, gdyż polski system prawa karnego cechuje zbytnia pobłażliwość i przesadna surowość, zbytnia pobłażliwość – w stosunku do osób, które
powinny znajdować się pod ściślejszym nadzorem społeczeństwa, a które teraz
poddane zostały oddziaływaniom środków probacyjnych, przesadna surowość
– wobec osadzonych, którzy nie stanowią poważnego zagrożenia dla bezpieczeństwa publicznego75.
W obliczu kryzysu kary pozbawienia wolności i usilnego poszukiwania
rozwiązań, które mogłyby ją substytuować76, niezbędne jest zdynamizowanie
i usprawnienie polityki karnej, przede wszystkim poprzez wprowadzenie kar
pośrednich (sankcje karne oparte na ograniczaniu wolności) oraz rozbudowanie katalogu środków probacyjnych (sankcji karnych opartych na wolności dozorowanej), zwłaszcza w systemie elektronicznym.
Zob. B. Stańdo-Kawecka, O koncepcji…, op. cit., s. 123.
Zob. A. Bałandynowicz, Probacja. Resocjalizacja z udziałem społeczeństwa. 2 wydanie, Warszawa 2011,
s. 186-187.
76
Jedno z proponowanych rozwiązań przedstawia R.E. Barnett, Restytucja: nowy paradygmat sprawiedliwości karnej, [w:] Filozofia moralności. Wina, kara, wybaczenie, wybór i opracowanie J. Hołówka, Warszawa
2000.
74
75
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W świetle przedstawionych rozważań nie może więc budzić wątpliwości
konstatacja, że w przeciwieństwie do deklaracji i rozwiązań normatywnych
przyjętych przez polskiego ustawodawcę, w konstrukcji modelu dozoru elektronicznego ustanowionej przepisami ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego, nie
można upatrywać remedium dla największego obecnie zagrożenia dla poszanowania podstawowych praw i wolności skazanych, jakim jest przeludnienie
w jednostkach penitencjarnych, tak jak i nie można w takiej konstrukcji upatrywać panaceum na zapaść polskiej penitencjarystyki. Przyjęty przez polskiego ustawodawcę model dozoru elektronicznego zmierza jedynie dopiero „do
kompleksowego uregulowania nieznanej wcześniej w polskim ustawodawstwie
reakcji prawnokarnej, która polega na pozostawaniu skazanego poza zakładem
karnym pod dozorem elektronicznym”77.

ELECTRONIC TAGGING AS A MEANS OF LIMITING
PRISON OVERCROWDING IN LIGHT OF THE
SOURCES OF INTERNATIONAL HUMAN
RIGHTS LAW (SELECTED ISSUES)

Abstract
International criminal law is one of the most dynamically developing areas of international
human rights law. The article presents the international construction of electronic tagging with
the background of international human rights law and national criminal law. It presents the
basic international documents that were the sources of the development of electronic tagging
in the system of Polish criminal law.
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Por. B. Stańdo-Kawecka, Opinia do projektu…, op. cit., s. 1.

Konrad Politowicz
UWAGI NA TLE WYMIARU
I WYKONYWANIA KARY OGRANICZENIA
WOLNOŚCI
Etap wykonawczy rozumianego largo procesu karania wielokrotnie ujawnia wewnętrzne niespójności systemu prawa oraz rozmijanie się praktycznych
aspektów stosowania ogólnych, teoretycznych założeń, których przejawem
bywają formuły zawarte w treści przepisów prawa materialnego, szczególnie
części ogólnej kodeksów, z ich ideą. W niniejszym opracowaniu przedstawiono
kilka uwag w tym kontekście a propos wykonywania kary ograniczenia wolności,
a zatem jej pojawienia się jako sankcji w wyroku, przejścia wraz z orzeczeniem
do postępowania wykonawczego, a kolejno także funkcjonowania w tymże.
Podstawowym pytaniem, na które przyjdzie poniżej poszukiwać odpowiedzi
jest to, czy system wymiaru omawianej kary w miesiącach oraz specyficzne usytuowanie w jej ramach rygoru polegającego na nakazie pracy, zapewniają tej
sankcji pełną funkcjonalność, a zarazem umożliwiają samym skazanym/ukaranym należyte korzystanie z przysługujących im gwarancji, w tym w zakresie
pełnej określoności (lex certa) i stabilności sankcji.

Ograniczenie wolności – słowo wprowadzające
Kara ograniczenia wolności jest szczególnym, złożonym rodzajem sankcji
polegającym na ograniczeniu swobody jednostki w korzystaniu z wybranych jej
praw i wolności. Już brzmienie art. 34 § 2 k.k. nakazuje przyjęcie, iż do jej immanentnych elementów tworzących rdzeń jej punitywności należą (w podstawowej
postaci tej sankcji) trzy kumulatywne i nieredukowalne obowiązki (rygory)1: zakaz zmiany miejsca stałego pobytu bez zgody sądu, nakaz wykonywania pracy
(nieodpłatnej i kontrolowanej, ukierunkowanej na cele społeczne) oraz nakaz
udzielania wyjaśnień dotyczących przebiegu odbywania kary. W stosunku do
osób zatrudnionych zarobkowo (art. 35 § 2 k.k.), a także w szczególnie uzasadnionych przypadkach zaistniałych na etapie postępowania wykonawczego (63a
Por.: G. Łabuda, Komentarz do art. 34 k.k., [w:] J. Giezek (red.), Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz,
Lex 2012.
1
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§ 1 k.k.w.), obowiązek pracy społecznie użytecznej może zostać w ww. sekwencji rygorów zastąpiony przez potrącanie części wynagrodzenia skazanego. Te
zasady obowiązują w przypadku wszystkich kar ograniczenia wolności funkcjonujących w segmencie prawa karnego – a odwołują się do tego rodzaju sankcji
poza Kodeksem karnym, także w art. 22 § 1 pkt 2 k.k.s. oraz art. 18 pkt 2 k.w.
Jeżeli chodzi o wymiar kary, to również uniwersalną zasadą jest stosowanie
ograniczenia wolności za przestępstwa w przedziale od 1 miesiąca do 12 miesięcy (art. 34 § 1 k.k. stosowany odpowiednio, co w tym akurat przypadku oznacza
w pełnej rozciągłości, także do przestępstw skarbowych – art. 26 § 4 k.k.s), zaś
za wykroczenia w jednolitym wymiarze 1 miesiąca (art. 20 § 1 k.w.). Przepisy
wykroczeniowe i karne są spójne także co do tego, iż zasadniczą jednostką wymiaru omawianej sankcji jest miesiąc2, dla czego ustawa może wszak przewidywać wyjątki. I takie rzeczywiście się pojawiają w przypadku kar nadzwyczajnie
obostrzonych. Art. 38 k.k. oraz art. 28 k.k.s. ustalają odrębne limity nadzwyczajnie obostrzonej kary ograniczenia wolności (w obu przypadkach jest to granica
2 lat), a także nakazują w takich przypadkach ferowanie kary posługując się jako
jednostkami wymiaru miesiącami i latami. Ta ostatnia metoda wymiaru znajdzie, jak się wydaje, zastosowanie także w przypadku kary łącznej ograniczenia
wolności (art. 86 § 1 k.k. wyznacza jej pułap także na 2 lata)3.
Można zatem prima vista na podstawie wskazanych reguł wysnuć wniosek, iż
kodeksy posługują się jednostkami wymiaru danej sankcji każdorazowo dostosowanymi do przewidzianych w ich regulacjach zagrożeń4, przy czym owa podstawowa jednostka stanowi równocześnie wskaźnik minimalnego zagrożenia
(ustawa nie przewiduje obniżenia granic kary ograniczenia wolności w wypadku nadzwyczajnego złagodzenia kary). Niemniej fakt przypisania danej sankcji
określonych jednostek wymiaru nie powoduje, że są one i tylko one obowiązującymi w całym obrocie prawnym realizowanym wokół tak orzeczonej kary.
Jako przykład można tu wskazać odstępstwa powoływane przez prawodawcę
tak na gruncie przepisów stosowalnych w toku wyrokowania (art. 63 § 1 k.k.,
art. 87 k.k.), jak i wykonywania sankcji (art. 65 § 1 k.k.w., art. 23 § 1 k.w.).
Zob.: wyrok SN z dnia 19 sierpnia 2003 r., sygn. IV KK 258/03, OSNwSK 2003/1/1725, „Prokuratura i Prawo” – wkładka 2004, nr 9, s. 2.
3
System wymiaru kary w miesiącach i latach jest charakterystyczny dla kar izolacyjnych, których
ustawowe przedziały zagrożenia zwykle przekraczają 1 rok – czyli 12 miesięcy Nie jest to jednak
także (mowa o zasadach określania wymiaru kary pozbawienia wolności – to uwaga wyprzedzająca
nieco wątek niniejszego opracowania) system uniwersalny, gdyż art. 27 § 1 k.k.s. określając ogólne
zagrożenie karami izolacyjnymi za przestępstwa skarbowe w przedziale od 5 dni do 5 lat nakazuje jej
wymierzanie w dniach, miesiącach i latach, natomiast art. 19 k.w., gdzie kara aresztu także opiewa na
5 do 30 dni, nakazuje jej wymiar w dniach.
4
SN w jednym z wyroków podkreślił, iż wymiar kary określonego rodzaju, przewidzianej w sankcji
zastosowanej normy – jeżeli granice zagrożenia tą karą nie są w sankcji określone – nastąpić może
jedynie w granicach ustalonych w przepisach części ogólnej Kodeksu karnego. Zatem orzekając karę
ograniczenia wolności sąd może wymierzyć tę karę w granicach określonych w art. 34 § 1 k.k. (por.:
wyrok z dnia 8 lipca 2003 r., sygn. V KK 165/03, LEX nr 80296, „Prokuratura i Prawo” – wkładka
2004, nr 1, s. 3).
2
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Posługując się w ww. przepisach w różnych ujęciach relacją kary pozbawienia
wolności do ograniczenia wolności, prawodawca wprowadził dość uniwersalny
model ekwiwalencji tych sankcji, w oparciu o przelicznik dnia izolacji do dnia
ograniczenia wolności w stosunku 1:2. Tym samym nabiera istotnego znaczenia na gruncie omawianego rodzaju kary także – nie wpisany tu ex definitione
jako jednostka wymiaru – dzień5. Dlatego w dalszych rozważaniach odnieść się
przyjdzie zarówno do miesiąca, jako zasadniczej jednostki wymiary kary ograniczenia wolności, jak i do roku, jako jednostki wymiaru kar obostrzonych i łącznych, ale również dnia, jako jednostki przeliczeniowej. Zasadnicze dla niniejszego wywodu konkluzje będą mogły zostać sformułowane dopiero po zebraniu
poniżej przedstawionych uwag.

Dzień, miesiąc, rok w wymiarze kary ograniczenia wolności
Nie są terminy dzień, miesiąc, rok – wprowadzone do kodeksów i zyskujące
z tej racji status normatywny – do końca jednoznaczne w toku ich stosowania
w praktyce orzeczniczej i wykonawczej. Jedynie częściowo prawodawca podjął trud ich sprecyzowania, opatrzenia dodatkowymi wykładnikami, rozwijając
tym samym wprost lub pośrednio ich znaczenie, wiążące tak dla sądów, jak
i szczególnie osób skazanych na określone uciążliwości, a nadto także licznych
podmiotów zaangażowanych w proces wykonawczy (zwłaszcza w przypadku
kary ograniczenia wolności funkcjonuje wokół niej rozbudowany system instytucjonalny: kurator sądowy, jednostki organizacyjne podlegające samorządowi
terytorialnemu organizujące miejsca pracy społecznie użytecznej, czy wreszcie
pracodawca dokonujący potrąceń z wynagrodzenia). Zdarzają się natomiast sytuacje, gdy pomiędzy ich potocznym rozumieniem współbrzmiącym z ich wykładnią językową, a pożądaną treścią wynikającą z zasad spójności przepisów
i funkcjonalności postępowania, występują istotne rozbieżności. Nie dotyczy
ten problem wyłącznie kary ograniczenia wolności, zatem poniżej zostanie
przedstawiony w nieco szerszym ujęciu.
W ujęciu słownikowym dzień oznacza dobę lub jej część, w każdym wypadku ograniczoną godzinami od 0.00 do 24.00. W podobnym duchu wypowiada
się art. 63 § 1 k.k. wskazując, iż rozpoczęcie stosowania izolacyjnego środka zapobiegawczego należy traktować jako jeden dzień jego stosowania – w znaczeniu kalendarzowym – niezależnie, o jakiej porze danej doby faktycznie zaistniał.
Na marginesie warto także odnotować, że kara ograniczenia wolności może jako sankcja podlegać
warunkowemu zawieszeniu wykonania, a wówczas można ją obostrzyć poprzez równoległe stosowanie grzywny z art. 71 § 1 k.k. W takiej sytuacji – grzywna wymierzana jest w stawkach dziennych,
których relacja do dnia ograniczenia wolności wynosi 1:1 – w razie zarządzenia wykonania kary głównej, art. 71 § 2 k.k. nakazuje m.in. skrócenie kary relatywnie do zakresu wykonanej grzywny. Zatem
musi się to odbyć poprzez przeliczenie stawek dziennych grzywny uiszczonej lub odbytej zastępczo,
na dni kary głównej. Zatem także tu ujawnia się znaczenie dnia jako jednostki istotnej dla bytu kary
ograniczenia wolności w obrocie prawnym.
5
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Zatem zarówno zatrzymanie, jak i zwolnienie osoby, jeżeli tyko przekraczają
ww. ramy dobowe, należy traktować jako dwa odrębne dni stosowania sankcji.
Z kolei art. 80 § 4 k.k.w. wprowadza od tej zasady wyjątek w opisie tzw. doby
penitencjarnej – używając zwrotu „pierwszy dzień kary kończy się dnia następnego od jej rozpoczęcia”. Ma on co prawda znaczenie szczególne, jako ściśle
ukierunkowany przepis lex specialis i do kar ograniczenia wolności – w drodze
analogii – nie ma ani możliwości, ani potrzeby go stosować, niemniej nakazuje
na tej płaszczyźnie dość ostrożnie stawiać jakiekolwiek ogólniejsze tezy. Jeżeli
natomiast uwzględnić już bezpośrednio treść rygorów wpisanych w karę ograniczenia wolności okaże się, że mogą być one realizowane w zasadzie w tzw.
godzinach roboczych lub urzędowych – np. stawiennictwo skazanego w sądzie
czy u kuratora celem udzielenia informacji o przebiegu kary. Oczywistym jest,
że również miejsca stałego pobytu nie sposób zmienić chwilowo, na kilka jedynie godzin w ciągu danej doby. Przesłanka ta wiąże się wprost z pewną ciągłością ww. stanu. Jeżeli natomiast chodzi o wykonywanie pracy, to przepisy
pozwalają tu już na znacznie większą elastyczność. Skoro art. 57a § 3 k.k.w.
przewiduje możliwość wykonywania pracy w ramach kary w dni ustawowo
wolne od pracy, a nawet dni, w których formalnie nie funkcjonuje podmiot
skazanego zatrudniający, a również katalog podmiotów mogących organizować
front robót dla skazanych jest bardzo szeroki (art. 56 § 2-3 k.k.w.) – mogą one
działać na różnych polach aktywności i o różnych porach – teoretycznie praca
może być wykonywana także w nocy. Jest to szczególnie czytelne w przypadku
potrącania części wynagrodzenia – co jest także realizacją ograniczenia wolności – gdy w danym miesiącu skazany pracował wyłącznie w systemie nocnych
zmian (czas dniówki przebiegał pomiędzy dwiema dobami kalendarzowymi).
Niemniej także w tych szczególnych przypadkach brak jednoznacznych
normatywnych podstaw dla uznania, iżby naliczanie biegu okresu ograniczenia
wolności miało odbiegać od dni wyznaczanych zgodnie z kalendarzem. Na taki
sposób rozumowania wskazuje brzmienie art. 57a § 1 i 2 k.k.w. Zwłaszcza ten
pierwszy przepis jest tu czytelny, wiążąc rozpoczęcie odbywania kary ograniczenia wolności – czyli uznając za pierwszy dzień tej kary – dzień, w którym skazany przystąpił do wykonywania wskazanej pracy, a zatem faktycznie odpracował
pierwszą „dniówkę”6. Przedstawiciele doktryny podkreślają znaczenie tego faktu m.in. dla możliwości określenia przez sąd wykonawczy końca kary, a także
odbycia jej połowy stanowiącej przesłankę stosowania art. 83 k.k. (zwolnienie
od reszty kary)7. Nie oznacza to jednak, iżby taka „dniówka” kary była wiążąco
określana przez sąd (w rozumieniu nakazanego dziennego nakładu pracy dozoNa taki model wskazywał już pod rządami k.k. z 1969 r. S. Zimoch – zob.: Z problematyki wykonania
kary ograniczenia wolności, NP 1972, nr 5, s. 725.
7
Zob.: K. Postulski, Komentarz do zmiany art. 57a k.k.w., [w:] K. Postulski, Komentarz do ustawy z dnia
5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – kodeks postępowania karnego, ustawy – Kodeks
karny wykonawczy (…) w zakresie zmian do ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (Dz.U.
Nr 90, poz. 557), Lex/El. 2010.
6
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rowanej) – czy to w wyroku, czy w postępowaniu wykonawczym, gdy kara jest
kierowana do wykonania. Nie czyni tego nawet bezpośrednio organizujący jej
wykonanie kurator. Brak po temu podstaw prawnych, poza ogólnym wskazaniem racjonalności: kara powinna być realizowana w taki sposób, aby w oparciu
o dostępne zaplecze i tzw. front robót, praca społecznie użyteczna została wykonana w całości w okresie, w jakim ma trwać ograniczenie wolności, a nadto
w kolejnych miesiącach skazany ma „zaliczyć” liczbę godzin wskazaną przez
sąd na podstawie art. 35 § 1 k.k. Skazany może zatem pierwszego dnia kary
odpracować tylko 1 godzinę, a kolejne za dany miesiąc nadrobić nawet po kilku
tygodniach całkowitej bierności, ale może również stawiać się każdego dnia
miesiąca na godzinę lub nawet mniej – jeżeli charakter pracy i sposób jej ewidencjonowania na to pozwala. Sposób dostosowania się skazanego do rygorów
kary może być elastycznie ustalany z kuratorem i zakładem pracy. Oczywistym
jest również, iż nie może być potraktowane jako uchylanie się od wykonywania
kary (który to termin posiada już ugruntowane orzeczniczo znaczenie i jest
wiązany z celowym, zawinionym oporem skazanego) jej wykonywanie poniżej
limitów miesięcznych, jeżeli mimo swej woli i gotowości, w miejscu stałego
pobytu skazanego lub niewielkiej od niego odległości, brak możliwości powierzenia mu stosownych zadań.
Co się zaś tyczy jednostek periodycznych miesiąca i roku, to także one posiadają swoje konotacje językowe, jurydyczne i faktyczne. Pierwsze odwołują
się do funkcjonowania kolejnych miesięcy i lat w kalendarzu. Nie ulega wątpliwości, że poszczególne miesiące różnią się od siebie liczbą dni, która to różnica może sięgać nawet 3 dni. Także lata przestępne mogą być o dzień dłuższe
od pozostałych. Niemniej w taki sposób nakazuje ustawa chociażby naliczanie
terminów procesowych – art. 123 § 2 k.p.k. – dzięki czemu metoda ta zyskuje
znaczenie prawne. Zatem – idąc tym tropem i opierając się na wykładni językowej – mogłoby dochodzić do sytuacji, gdy skazany na miesiąc ograniczenia
wolności osobnik, który przystąpił do pracy w dniu 1 lutego, mógłby podlegać
rygorom kary o 3 dni krócej niż tenże, który wykonał pierwszą „dniówkę”
w dniu 1 marca. Z drugiej strony drugi z ww. miałby więcej czasu na „zmieszczenie” się w miesięcznym terminie z nakazanym zakresem prac, podczas gdy
pierwszy musiałby się bardziej spieszyć. Jeżeli poszukać na ten stan remedium
pośród przepisów prawa materialnego, przyjdzie tu (pośrednio) w sukurs art.
87 k.k. – w odwołaniu do poprzednio przywołanego ustawowego przelicznika
kary ograniczenia wolności na pozbawienie wolności. Skoro zatem każdy miesiąc orzeczonej kary ograniczenia wolności równa się 15 dniom pozbawienia
wolności, a w przypadku jej wykonania w całości lub części, na poczet kary
(łącznej) pozbawienia wolności należy zaliczyć 1 dzień, w miejsce każdych 2
wykonanego pozbawienia wolności, oznaczałoby to, iż na gruncie prawa karnego zastosowanie sankcji w postaci miesiąca ograniczenia wolności oznacza
tyle co wymierzenie 30 dni tej kary. Wyższe wymiary kary byłyby zatem wie-
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lokrotnościami tej wartości, zaś – konsekwentnie – 12 miesięcy to 360 dni.
I tu pojawia się problem na płaszczyźnie zgrania kar w wymiarze zwyczajnym
z nadzwyczajnie obostrzonymi lub łącznymi. Czy należy przyjąć, że 12 miesięcy
tej pierwszej (jak rzeczono 360 dni) odpowiada 1 rokowi drugiej (kalendarzowo
średnio 365 dni)? Warto tu ponownie porównawczo sięgnąć do kar pozbawienia wolności, gdzie podobnych uproszczeń brak, a kary są wykonywane zgodnie
z kalendarzem – tj. adekwatnie do zasad wskazanych dla potrzeb procesu w art.
123 § 2 k.p.k. i z uwzględnieniem art. 80 § 4 k.k.w. Wobec tego nawet przyjmując uniwersalny przelicznik ww. sankcji 1:2 okazałoby się, że 1 rok pozbawienia
wolności nie stanowi pełnego odpowiednika 2 lat ograniczenia wolności.

Struktura sankcji
Na kanwie powyższych uwag natychmiast pojawia się wątpliwość, który
z elementów kary ograniczenia wolności ma znaczenie dominujące: czy jest to
kara polegająca przede wszystkim na znoszeniu czegoś (pozostawanie w znanym sądowi miejscu stałego pobytu, gotowość stawienia się na wezwanie i złożenia wyjaśnień dotyczących odbywania kary, poddanie się potrąceniom dokonywanym z wynagrodzenia), na czynieniu czegoś (obowiązek pracy zarobkowej
koniecznej dla potrąceń lub nieodpłatnej, kontrolowanej pracy społecznie użytecznej), czy może na obu tych elementach postrzeganych jako równorzędne?
Wskazana na wstępie niniejszego opracowania ogólna charakterystyka sankcji
ograniczenia wolności dokonana w odniesieniu do art. 34 § 2 k.k. nie wydaje
się bowiem już tak klarowna w uwikłaniu w szereg szczegółowych niuansów
praktycznych. Aby jednak na to pytanie odpowiedzieć, w pierwszej kolejności
warto się zastanowić, które z elementów wymienionych w ww. przepisie mają
rzeczywiście znaczenie jako element sankcji, bez którego jej istota byłaby podważona, a które posiadają znaczenie jedynie pomocnicze.
Oczywistym jest – rozpoczynając od obowiązku reagowania skazanego na
wezwanie kuratora – że do takiego wezwania o złożenie wyjaśnień może w całym okresie kary w ogóle nie dojść – jest to zatem rygor jedynie potencjalny.
Stanowi on zresztą w ramach kary ograniczenia wolności element o marginalnym znaczeniu zważywszy na obecną pozycję kuratora sądowego jako organu
postępowania wykonawczego (art. 2 pkt 6 k.k.w.) bezpośrednio organizującego
we współpracy z lokalnie wyznaczonymi zakładami front robót dla skazanych.
Pozycja ta zapewnia kuratorowi niezbędną i aktualną wiedzę o postępach procesu wykonawczego w nieograniczonym niemal zakresie (art. 58 k.k.w.). Skazany może jedynie rzucić w swych wyjaśnieniach nieco światła na powody swej
nieobecności danego dnia na wyznaczonym miejscu pracy, czy innych uchybień
– do czego i tak powinien dążyć, niezależnie od wezwania kuratora, zważywszy
na ultymatywne brzmienie art. 57 § 3 w zw. z § 2 k.k.w. Obowiązek wyjaśnień
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i stawienia się na wezwanie (doprecyzowany na gruncie postępowania wykonawczego w art. 60 k.k.w. – komplementarnym względem regulacji Kodeksu
karnego) należy zatem obecnie – zwłaszcza towarzysząc nieodpłatnej pracy dozorowanej – do elementów jedynie pomocniczych i mających znaczenie organizacyjno-techniczne w kontekście prawidłowej realizacji współpracy kuratora
ze skazanym. Znaczenie tego obowiązku wzrasta nieco jedynie w przypadku
(niezmiernie rzadkiej w praktyce) formy wykonywania kary poprzez potrącenia
z wynagrodzenia. Komercyjny pracodawca zatrudniający skazanego nie realizuje bowiem szczególnych funkcji jakie prawo przypisuje jednostkom organizacyjnym administracji rządowej w terenie lub jednostkom samorządu (to im
podległe podmioty zatrudniają skazanych do pracy dozorowanej, a ich organy
zwierzchnie posiadają także status organu postępowania wykonawczego), a zatem nie musi realizować szeregu wynikających stąd powinności. Niemniej także
pracodawca komercyjny informuje sąd o istotnych czynnikach wpływających
na realizację sankcji (np. zwolnienie skazanego), dla czego aktywność samego
zainteresowanego nie jest niezbędna.
Zgoła po przeciwnej stronie stoi z kolei obowiązek uzyskiwania zgody
sądu na zmianę miejsca stałego pobytu. O ile obowiązek informacyjny materializował się wobec skazanego tylko wobec wezwania kuratora i to ono
warunkowało powinność określonego zachowania – zaś brak wezwania uniemożliwiał postawienie skazanemu zarzutu naruszania rygorów kary – o tyle
zakaz zmiany miejsca stałego pobytu bez zgody trwa permanentnie, w całym
okresie wykonywania kary ograniczenia wolności i czyni ze skazanego petenta
w każdej sytuacji, gdy poweźmie on zamiar przeprowadzki. Musi tu skazany
podjąć określoną aktywność bez wezwania, a do tego wyprzedzająco, przed
zmianą miejsca stałego pobytu – przy czym konotacje tego pojemnego terminu wskazują, że dotyczy nawet sytuacji zamiany mieszkania z najbliższym
sąsiadem. Zatem obowiązek informacyjny ogranicza prawo skazanego do
utrzymania w tajemnicy informacji na temat jego osoby, miejsca pracy, uzyskiwanego wynagrodzenia, natomiast obowiązek uzyskania zgody sądu odwołuje się do prawa do nieskrępowanego przemieszczania się i wyboru miejsca zamieszkiwania i koncentracji czynności życiowych – co znajduje ochronę bezpośrednio na poziomie konstytucyjnym (art. 52 Konstytucji RP). Jest zatem
ten ostatni rygor kary ograniczenia wolności potencjalnie dość uciążliwym
wyjątkiem nakładanym na skazanego przez ustawę w zakresie jego szczególnie chronionych praw. Warto wszakże dostrzec, iż zwrot „miejsce stałego
pobytu” nie ogranicza bezwzględnie każdego wyjazdu skazanego poza jego
zwykłą, stałą siedzibę – nie wyklucza w szczególności delegacji, wyjazdów
służbowych, wakacyjnych, nawet realizowanych w dłuższym okresie czasu
(potencjalnie wchodzi tu w grę nawet wyprawa dookoła świata przekraczająca
swą długością okres kary – zasadniczo od 1 do 12 miesięcy). Zatem skazany
mieszkający i pracujący stale w tej samej miejscowości, opuszczający ją oka-
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zjonalnie (co jest wszak w polskich warunkach standardem) nawet omawianego rygoru nie odczuje – nigdy nie będzie zabiegał w sądzie o uzyskanie stosownej zgody. W tym ujęciu znaczenie także ww. rygoru nie będzie dla oceny
stopnia wykonania kary ograniczenia wolności szczególne istotne – można
sobie wyobrazić sytuację, w której skazany przeniósł się na stałe do nowej
miejscowości, choćby położonej w innym okręgu sądowym (co warunkuje
właściwość miejscową sądu wykonawczego – art. 3 § 1 k.k.w.), ale informację
o tym zataił i nadal dojeżdżał do pracy dozorowanej do dotychczasowego
miejsca pracy. Choć złamie tym samym jeden z rygorów kary i to w sposób
ewidentnie zawiniony, ba – celowy, nie sposób będzie uznać, że kary odtąd nie
wykonuje. Rygor ten nie ma bowiem bezpośredniego związku z karą, ale ma
znaczenie instrumentalne dla przebiegu postępowania wykonawczego, jego
efektywności (chodzi o to, by skazani ciągłymi przeprowadzkami, prowadząc
wędrowny tryb życia, nie torpedowali egzekwowania wobec nich prawomocnie orzeczonych sankcji).
Ostatnim i szczególnie istotnym spośród zawartych w ramach ograniczenia wolności, jest nakaz pracy (alternatywnie potrąceń z wynagrodzenia).
Jeżeli poddać szczegółowej egzegezie art. 65 § 1 k.k.w. okaże się, że wymieniono tam dwie niezależne podstawy zarządzenia wykonania kary zastępczej
pozbawienia wolności. Pierwsza to verba legis uchylanie się od wykonywania
kary, druga zaś to uchylanie się od nałożonych na skazanego obowiązków. Co
rozróżnienie takie może oznaczać? W pierwszym wariancie można przyjąć,
że rygory opisane w art. 34 § 2 k.k. stanowią elementy wykonywania kary, zaś
owe inne obowiązki, to np. wskazane w art. 72 k.k. (art. 36 k.k. pozwala na
kumulowanie kary ograniczenia wolności z obowiązkami z art. 72 k.k. oraz
na odpowiednie stosowanie do nich art. 74 k.k.). Wydaje się to logiczne i semantycznie spójne, aczkolwiek narzuca wniosek – w kontekście uprzedniego
przyjęcia marginalnego, pomocniczego znaczenia pozostałych rygorów – że
wykonywanie kary ograniczenia wolności oznacza nie tylko bieg okresu, na
jaki została orzeczona (począwszy od jego początku wyznaczonego w zgodzie z art. 57a k.k.), ale także, równolegle i równoprawnie, realizowanie nakazanej pracy w wynikającym z wyroku (lub postanowienia wykonawczego sądu
– art. 61 § 2 k.k.w.) rozmiarze lub – alternatywnie – potrąceń pozostających
w określonym stosunku do wynagrodzenia skazanego. W przeciwnym wypadku należałoby przyjąć, że i art. 72 k.k. i art. 34 § 2 k.k. wskazują jedynie obowiązki towarzyszące karze, zaś sama kara to coś względem nich zewnętrznego, odrębnego. Wówczas o wykonywaniu kary decydowałby – niezależnie od
innych czynników – li tylko upływ czasu. Jaką treścią miałby być jednak wtedy
wypełniony termin „uchylania się od odbywania kary”? Skoro obowiązków
z art. 72 k.k. można ad casu nie orzec, kurator może nie sięgać do wezwania
skazanego o wyjaśnienia, a skazany może się w czasie kary nie przeprowadzać? Jedynym trwałym, obecnym zawsze elementem kary jest praca (czy to
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nieodpłatna, dozorowana, czy zarobkowa – pośrednio, przez potrącenia określonej części wypracowanych środków – świadczona na wskazane w ustawie
cele społeczne uosabiane przez stosowne podmioty organizacyjne). Jest to
jedyna możliwość, w ramach której sankcja „ograniczenie wolności” nie jest
pustym hasłem, jedynie postulatem, ale przejawia konkretną treść i ładunek
punitywności i to w każdym przypadku jej orzeczenia – także, gdy ww. dodatkowe elementy nie występują lub wręcz wystąpić nie mogą8.

Odbywanie kary w czasie
Jeżeli zatem na bazie poczynionych spostrzeżeń poszukiwać odpowiedzi na
postawione uprzednio pytanie, na czym szczegółowo polega wykonywanie (od
strony sądu) lub odbywanie (przez skazanego) kary ograniczenia wolności –
mając do wyboru wariant 1, w którym nośnikiem kary jest czas jej obowiązywania; 2 – rygory, którym w tym czasie ma się skazany poddać; albo 3 – i to, i to,
odnotować należy, iż w doktrynie i rzecznictwie właściwie nie bierze się pod
uwagę wersji 2, natomiast pozostałe dwie i owszem.
Sięgając do poglądów przedstawianych przez niektórych komentatorów
i wybranych judykatów SN9 można uznać, że w obecnie powołanym w przepisach modelu, kara ograniczenia wolności polega na trwaniu pewnego stanu
przez wskazany w wyroku okres, zaś rygory wynikające z art. 34 § 2 k.k. to jedynie czynniki diagnostyki skazanego pod kątem tego, czy cele kary (wyrażone m.
in. w art. 53 § 1 k.k.w.) są osiągane. Prawodawca mógł wszak sformułować ww.
przepis „kara ograniczenia wolności polega na …”, a jednak posłużył się zwrotem „w czasie odbywania kary ograniczenia wolności skazany (w domyśle: ma
obowiązek – co dodano w art. 53 § 2 k.k.w.) …” – i tu katalog rygorów. Takie rozumienie omawianej sankcji wspiera również wykładnia art. 83 k.k., który także
rozłącznie traktuje przesłanki zwolnienia z odbywania reszty kary ograniczenia
wolności. Podstawową jest odbycie przynajmniej połowy orzeczonej kary. Karę
orzeka się – verba legis – w miesiącach lub latach i miesiącach. Zatem przejawem
odbycia kary, jest bieg okresu, na jaki ją orzeczono. Dodatkowo skazany starający się o zwolnienie musi wykazać, iż przestrzegał porządku prawnego i sumiennie wykonywał pracę, jak również spełnił nałożone na niego obowiązki (np.
K. Postulski stwierdza wprost, iż obowiązek pracy należy do istoty kary ograniczenia wolności – gdy dojdzie do wykonania całości pracy, a biegnie jeszcze okres ograniczenia wolności, nie można już zamienić tej kary na zastępczą (zob.: K. Postulski, Glosa do uchwały
SN z dnia 25 lutego 2002 r., I KZP 2/02, „Palestra” 2003, nr 1-2, s. 210).
8

9
Zob. uwagi G. Łabudy do art. 83 k.k. (op. cit.), a także uwagi SN na tle wykładni art. 65 k.k.w.
wyrażone w uzasadnieniu uchwały z dnia 25 lutego 2002 r., sygn. I KZP 2/02 (OSNKW 2002/56/30, „Prokuratura i Prawo” – wkładka 2002, nr 3, s. 10, „Wokanda” 2002, nr 6, s. 14, Biul.SN
2002/2/18) oraz uprzednio w postanowieniu z dnia 24 lipca 1973 r., sygn. V KRN 269/73 (OSNPG
1973/12/171).
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z art. 72 k.k.). Czynniki te są wymienione jako jedna grupa, jednym tchem (sic!).
Można zatem wysnuć wniosek, iż mają dla odbywania kary podobne znaczenie.
Skoro jednak tylko pracę wymieniono w katalogu art. 34 § 2 k.k. – podczas gdy
pozostałe zdecydowanie nie należą do elementów składowych omawianej sankcji – oznacza to, że także ten katalog nie dotyczy cech tożsamościowych, rodzajowych sankcji, definitywnie powiązanych z jej wykonywaniem (odbywaniem).
Jeżeli natomiast sięgnąć do art. 61 k.k.w. (nota bene regulacja ta dotyczy zmiany
obowiązków nałożonych w okresie kary) okaże się, że modyfikując liczbę godzin nakazanej pracy lub wysokość miesięcznych potrąceń, sąd nie dokonuje
skrócenia kary (okresu jej wykonywania), ale jedynie modyfikuje jej ciężar dla
skazanego – poziom zaangażowania, jaki będzie on musiał przejawić, dla pomyślnego odbycia kary w całości10. Niemniej wyłącznie taki sposób rozumienia
kary ograniczenia wolności powodowałby, że poza momentem zainicjowania
jej wykonywania, praca skazanego lub jej brak nie miałyby już de facto żadnego
znaczenia dla oceny zaawansowania procesu wykonawczego, a jedynie przesłanek zarządzenia jej wykonania w formie zastępczej. Doszłoby zatem z jednej
strony do utraty (przynajmniej w części) możliwości oddziaływania na realnie
najbardziej uciążliwy dla skazanego element kary takich zdarzeń jak zaliczenia,
czy nawet częściowe wykonania zastępcze, natomiast z drugiej strony proces
zarządzania kar zastępczych musiałby zostać zautomatyzowany w powiązaniu
z przebiegiem podstawowej jednostki wymiaru kary – tj. miesiąca – przy czym
w wypadku kar nieprzekraczających 1 miesiąca (sprawy wykroczeniowe) weryfikacja przebiegu kary zostałaby radykalnie ograniczona, a nawet wyłączona.
Rozwijając tę ostatnią konkluzję należy podkreślić, że uczynienie li tylko
z biegu okresu wynikającego z wymiaru kary jej sedna wykonawczego, powodowałoby, że zaliczenie na poczet kary ograniczenia wolności okresu rzeczywistego pozbawienia wolności osoby skazywanej w postępowaniu (co jest z mocy
art. 63 § 1 k.k. obowiązkiem sądu) skutkowałoby co prawda skróceniem okresu
trwania kary (mniej dni wolność skazanego byłaby ograniczona), jednak nie
przekładałoby się na limit koniecznej do wykonania pracy. W tym miejscu konieczne jest także wskazanie, że model ten wiązałby bezwzględnie określoną
transzę pracy lub potrąceń (od 20 do 40 godzin lub od 10% do 25%) z daną jednostką wymiaru kary – tj. miesiącem. Praca niewykonana w danym miesiącu, nie
mogłaby przechodzić na kolejne. Przyjmując, że miesiąc ograniczenia wolności
oznacza 30 dni, a kara opiewa na 1 miesiąc ograniczenia wolności, skrócenie
kary poprzez zaliczenie o 10 dni (zaliczenie 5 dni aresztu) prowadziłoby do konieczności wykonania przez skazanego całej pracy (lub potrąceń) w ciągu pozostałych 20 dni. Dokładnie taki sam efekt rodziłoby skrócenie kary głównej po
jej zarządzeniu do wykonania, w wyniku „rozliczenia” wykonanej części grzywNależy wszak zauważyć, że przepis ten nie pozwala sądowi całkowicie odstąpić od egzekwowania
rygoru pracy lub potrąceń – sąd może się tu nadal poruszać jedynie w przedziałach wyznaczonych
w art. 35 § 1 i 2 k.k.
10
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ny z art. 71 § 1 k.k. Co więcej, w takim przypadku – konsekwentnie – upływ
danego okresu (kontynuując przykład kary 1 miesiąca ograniczenia wolności)
powodowałby konieczność uznania kary za odbytą (wykonaną w całości), niezależnie od nakładu rzeczywiście wykonanej pracy (dokonanych potrąceń).
Jeżeli zaś nie istnieją ustawowe wskazania, co do częstotliwości stawiennictwa
skazanego w wyznaczonym zakładzie pracy, tj. co do tego, ile godzin pracy
ma on wykonać w jednym dniu czy tygodniu odbywania kary – miarodajny
jest tu tylko miesiąc – mógłby się skazany przed próbą zarządzenia wykonania zastępczego w czasie trwania kary zasadniczej bronić twierdzeniem,
że pozostałą część kary (np. 19 godzin pracy – gdy miał orzeczonych 20,
a w ramach inicjacji kary wykonał 1 godzinę) wykona w ciągu 3 ostatnich dni
kary, gdy to np. zaplanował sobie urlop od pracy zarobkowej. Gdyby jednak
do tego ostatecznie nie doszło, a sąd uzyskałby potwierdzone o tym dane ex
post, skazany byłby w tym zakresie poza wpływem sądu. Należałoby także
w tym duchu odczytywać przesłanki zatarcia skazania (art. 107 § 4 k.k.)11.
Jednocześnie zarządzenia kar zastępczych (przy karach ograniczenia wolności dłuższych niż 1 miesiąc), którymi zagrożenie miałoby trzymać w ryzach
skazanych, musiałoby następować dość schematycznie: jeżeli skazany w danym miesiącu nie wykonał limitu pracy (potrąceń), nie usprawiedliwił tego
w sposób uzasadniający de facto nieformalne darowanie tej części kary przez
sąd oraz nie korzystał w tym okresie z odroczenia wykonywania kary, sąd,
dla ograniczenia ryzyka utraty kolejnej części sankcji, musiałby sięgać do kar
zastępczych, ww. ograniczeniami nie dotkniętych. Prowadziłoby to do masowej eskalacji sankcji na etapie postępowania wykonawczego, a w zasadzie do
prizonizacji tej grupy skazanych, którzy w założeniu sądu skazującego, nigdy
mieli do zakładu karnego nie trafić12. Byłoby to znaczącym usztywnieniem
zasad wykonywania kary ograniczenia wolności oraz ograniczeniem swobody decyzyjnej sądu wykonawczego na tym polu, ukierunkowanej na indywidualizację oddziaływania na skazanego. Prowadziłoby również wielokrotnie
do sytuacji trudnych do akceptacji i niesprawiedliwych. Oto bowiem w porównywalnej, a nawet uprzywilejowanej sytuacji mógłby się znaleźć osobnik
celowo i do końca unikający poddania się rygorowi pracy – markujący tylko
swoje zaangażowanie poprzez inicjację kary – względem tego, który pracę
co prawda wykonywał, ale przez przeoczenie nie wykonał jej pełnego limitu
przewidzianego na dany miesiąc.
Jakkolwiek uznając, że odbycie i wykonanie kary to dwa różne zdarzenia, można by również przyjąć,
że odbyta poprzez upływ czasu jej obowiązywania kara ograniczenia wolności, wobec niewykonania
całości pracy, nie została de facto wykonana. Wówczas zatarcie zależne byłoby od przedawnienia możliwości jej wykonania – 10 lat od prawomocności wyroku (art. 103 § 1 pkt 3 k.k.).
12
Jest to oczywisty wniosek w kontekście odstąpienia prawodawcy od stosowania w odniesieniu do
kary ograniczenia wolności tzw. zastępczej grzywny pośredniej – art. 65 § 1 k.k.w. przed 1 stycznia
2012 r. (zmieniony ustawa z dnia 16 września 2011 r., Dz.U. Nr 240, poz. 1431).
11
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Praca a wykonanie kary
Dużo bardziej, od wyżej omówionej, trafna jest koncepcja wiązania wykonywania kary ograniczenia wolności zarówno z upływem czasu, jak i nakładem
wykonanej pracy (lub poziomem potrąceń). Sąd Najwyższy odnosił się do tego
zagadnienia w licznych orzeczeniach13, gdzie stwierdzał m.in., iż orzeczenie
kary ograniczenia wolności nakładającej inne obowiązki, ale bez nakazania skazanemu wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne (lub
potrąceń), bądź orzeczenie tego rygoru bez wskazania rozmiaru zobowiązania
zgodnie z art. 35 § 1 lub 2 k.k., stanowi rażące naruszenie art. 34 § 2 pkt 2 k.k.
oraz art. 35 § 1 i 2 k.k. Jest to obraza przepisów prawa materialnego, o której
mowa w art. 438 pkt 1 k.p.k. Taki sposób wymierzenia kary ograniczenia wolności, czyni tę karę niewykonalną, czego nie można już naprawić w toku postępowania wykonawczego (sięgając np. do art. 61 § 2 k.k.w.). SN podkreślał także,
że orzeczenie o obowiązku wykonania pracy wskazanej przez sąd winno być
wydane niezależnie od tego, czy kara ograniczenia wolności ma być efektywnie
wykonana, czy też została ona orzeczona z warunkowym zawieszeniem jej wykonania. Pracę lub potrącenia z wynagrodzenia nazywano wprost „sposobem,
w jaki (kara) winna być ona wykonywana”. W podobnym duchu wypowiadali
się przedstawiciele doktryny komentujący zmiany wprowadzonego do art. 64
k.k.w. nowelą z 2003 r.14 oraz tryb stosowania art. 65 k.k.w.15. Warto je pokrótce
przywołać.
Otóż w opinii K. Postulskiego, postanowienie, którego podstawą jest art.
64 k.k.w., może być wydane dopiero po upływie okresu, na jaki orzeczono karę
ograniczenia wolności, którego początek należy łączyć z rozpoczęciem odbywania przez skazanego kary (art. 57a § 1 k.k.w.). Uznanie kary ograniczenia wolności za wykonaną jest dopuszczalne wobec łącznego zaistnienia także dalszych
wskazanych w ustawie przesłanek: w okresie, na jaki orzeczono karę, skazany
nie wykonał pełnego wymiaru pracy na cele społeczne albo nie dokonano mu
całości potrąceń z wynagrodzenia za pracę, jednak mimo tego w dotychczasowym okresie wykonywania kary osiągnięte zostały jej cele. Przepis art. 64 k.k.w.
nie stwarza przy tym żadnych ograniczeń, jeżeli chodzi o możliwość uznania
kary za wykonaną, związanych z zakresem, w jakim praca nie została wykonana
(nie dokonano potrąceń). Wynika z tych wskazań taki oto wniosek, że czas odbywania kary i zakres wykonywanej pracy (potrąceń) stanowią dwa istotne elementy kary ograniczenia wolności, dla jej odbycia w całości miarodajne, jednak
Zob.: wyroki SN z dnia 5 marca 2008 r., sygn. V KK 453/07 (OSNwSK 2008/1/542, „Prokuratura
i Prawo” – wkładka 2008, nr 9, s. 2, Biul.PK 2008/8/27); z dnia 12 października 2006 r., sygn. WK
22/06 (OSNwSK 2006/1/1962); z dnia 4 sierpnia 2011 r., sygn. II KK 18/11 (LEX nr 960520);
z dnia 4 stycznia 2005 r., sygn. WA 28/04 (OSNwSK 2005/1/43).
14
Ustawa z dnia 24 lipca 2003 r. (Dz.U. Nr 142, poz. 1380).
15
Zob.: uwagi K. Postulskiego w komentarzu do art. 64 k.k.w., [w:] Z. Hołda, K. Postulski, Kodeks
karny wykonawczy. Komentarz, Lex/Arche 2008; oraz K. Postulski, Glosa do uchwały SN…, op. cit.
13
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nie tyle łączne, co funkcjonujące równolegle. Skoro dopuszczalna jest możliwość minięcia okresu kary, przy jednoczesnym niewykonaniu jej treści penalnej.
Co więcej, K. Postulski wskazuje za ustawą, iż sąd wykonawczy może w trybie
art. 64 k.k.w. wydać trojakiego rodzaju rozstrzygnięcia: uznać karę za wykonaną
w części, za wykonaną w całości lub wniosku nie uwzględnić. Tylko w pierwszej
z trzech wymienionych ewentualności z chwilą uprawomocnienia się postanowienia rozpoczyna bieg termin do zatarcia skazania. W dwóch pozostałych wypadkach kara nie może być uznana za wykonaną, a zatem można mówić jedynie o biegu terminu przedawnienia jej wykonania. Wobec powyższego powraca
wniosek, że na kanwie kary ograniczenia wolności, czym innym jest jej odbycie,
a czym innym wykonanie – mogą między tymi elementami występować rozminięcia. Może bowiem zaistnieć – jak rzeczono – stan odbycia kary, ale niewykonania jej rygorów, ale również odwrotny – gdy skazany szybko wykonał pracę,
ale kara jest formalnie odbywana jeszcze przez dłuższy czas potem. W takim
przypadku nie jest jednak już, zdaniem K. Postulskiego, możliwa zamiana tej
kary na karę zastępczą. Niemniej kary nie można uznać za odbytą w tym sensie,
że nie rozpocznie biegu termin do zatarcia skazania, o którym mowa w art. 107
§ 4 k.k. Podobnie uchylanie się od dalszych obowiązków, o których mowa w art.
34 § 2 k.k. i (jeżeli je orzeczono) w art. 72 k.k. tylko wtedy powoduje zamianę
kary ograniczenia wolności na karę zastępczą, gdy skazany nie wykonał jeszcze
obowiązku pracy (lub potrąceń).
Należy wszakże zauważyć, iż kierunek przedstawionych zapatrywań szczególnie jaskrawo koliduje z – kategorycznym wszak wskazaniem – art. 35 § 1
i 2 k.k. Warto tu jednak wprowadzić rozróżnienie w sposobach wykonywania głównego rygoru kary ograniczenia wolności. Otóż potrąceń na rzecz kary
dokonuje zakład zatrudniający zarobkowo skazanego, czyniąc to na wezwanie
sądu – zatem skazany pozostaje tu nieco na uboczu procesu wykonawczego,
a stawiając się do pracy i wykonując swe zwykłe obowiązki, nie ma możliwości ingerowania w przebieg kary, a co więcej, potrącenia te następują w systemie periodycznym (w polskich realiach zwykle raz w miesiącu – przy czym
kara zaczyna biec od początku okresu objętego naliczaniem potrąceń, więc system wypłaty wynagrodzeń dniówkowy, czy tygodniowy nie ma tu większego
znaczenia, dopóki miesięczny udział potrąceń w całkowitym wynagrodzeniu
skazanego odpowiada decyzji sądu precyzującej limity ustawowe tego obciążenia). Uchylanie się od tego rygoru, jest równoznaczne z nienależytym wykonywaniem obowiązków pracowniczych i może grozić skazanemu zwolnieniem
z pracy. Co do zasady – poza przypadkami szczególnymi, gdy np. nieuczciwy
pracodawca w zmowie ze skazanym ukrywa część jego dochodów – nakaz art.
35 § 2 k.k. jest tu zatem stabilnie egzekwowany w kolejnych okresach miesięcznych. Tymczasem praca dozorowana, jej przebieg, nakład dzienny, tygodniowy
i ostatecznie miesięczny, mogą się rozkładać rozmaicie i zależnie od bardzo
różnych czynników. Pierwszym jest oczywiście sam skazany: jego dobra wola,
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stan zdrowia, możliwość pogodzenia nakazu pracy z innymi, zasługującymi na
uwzględnienie wartościami (np. czynności opiekuńcze realizowane na rzecz rodziny). Kolejna kwestia to lokalna sieć podmiotów skazanych zatrudniających:
ile ich jest, czy są rozmieszczone równomiernie na terenie gminy (konieczność
długich dojazdów skazanego), iloma miejscami pracy dysponują, czy są to miejsca urozmaicone w zakresie warunków pracy (dostosowane także np. do osób
niepełnosprawnych), czy front robót ma charakter sezonowy, itp. Trzeci element systemu to kurator sądowy, który jest zwornikiem dwóch poprzednich.
Musi kontrolować i mobilizować skazanego, ale także czuwać nad dostosowaniem zaplecza do aktualnych potrzeb wykonawczych. Idealnym rozwiązaniem
jest, gdy skazany niezwłocznie po skazaniu stawia się u kuratora, który kieruje
go do zakładu, gdzie czeka już właściwie dostosowane miejsce pracy, a skazany
rzetelnie pojawia się tam każdego miesiąca na określoną ilość godzin. W praktyce wielokrotnie jednak zdarzają się w tym procesie zaburzenia. Choćby zmiana
miejsca stałego pobytu skazanego na miejsce położone w okręgu właściwości
innego sądu (zmiana właściwości sądu wykonawczego), może całość na pewien
okres wstrzymać. Sąd, zwłaszcza w przypadku zaistnienia czynników obiektywnych (np. skazany utracił lokal mieszkalny w wyniku pożaru i wyprowadza się
do rodziny do innego województwa) nie powinien odmawiać udzielenia zgody
na wyjazd. Zanim jednak postępowanie wykonawcze ruszy w nowym miejscu
(zakładając, że kara została już uprzednio zainicjowana) mija zwykle kilka tygodni. Szczególnie w przypadku kar krótkoterminowych może to oznaczać, konieczność skumulowania całej nakazanej pracy, w krótkim okresie czasu – aby
była ona w terminie odbyta i zarazem wykonana. Warto zauważyć, że na czas
podobnych do ww. zaburzeń postępowania wykonawczego, nie ulega ono zawieszeniu, a bieg kary wstrzymaniu (jak to przewiduje w niektórych sytuacjach
art. 15 § 3 k.k.w.). Kara jest formalnie nadal przez skazanego odbywana. Zatem
skazany może stwierdzić, że skoro był gotowy do wykonywania kary w nowym
miejscu na długo przed systemem instytucji wykonawczych, a mimo tego np. jeden miesiąc upłynął dla niego bezproduktywnie z winy procedur sądowych, to
domaga się „umorzenia” w tym zakresie niewykonanej pracy i umożliwienia mu
korzystania z wszelkich tego następstw (np. ewentualnego otwarcia terminów
do zatarcia skazania) – co zabrzmiałoby sensownie w świetle art. 35 § 1 k.k.
wyrażającego wszak bezwzględny nakaz wiązania pracy z jednostką wymiaru
kary ograniczenia wolności.
Należy także pochylić się nad sygnalizowanym już problemem stosowanych
na poczet kary ograniczenia wolności zaliczeń w trybie art. 63 § 1 k.k. oraz skrótów w oparciu o dyspozycję art. 72 § 2 k.k. Otóż jednostką przeliczeniową jest
tu dzień (w przypadku kar i środków izolacyjnych oraz ograniczenia wolności,
przy ich stosunku 1:2) oraz stawka dzienna grzywny (przy czym grzywna może
być uiszczona lub wykonywana zastępczo, także w formie pozbawienia wolności). Każda z ww. operacji spowoduje zatem potrzebę przełożenia jej skutków

Uwagi na tle wymiaru i wykonywania kary ograniczenia wolności

109

tak na płaszczyznę kary odbywanej (czas) jak i kary wykonywanej (praca, potrącenia z wynagrodzenia). Nie jest jednak jasne, czy te zaliczenia/potrącenia
odnosić do kolejnych jednostek wymiaru kary (miesięcy) i ustalonych dla nich
limitów głównego rygoru sankcji (godziny pracy, procenty wynagrodzenia), czy
do jej globalnego wymiaru. Innymi słowy pojawia się na płaszczyźnie wykonawczej na powrót – choć w nieco innym ujęciu – problem, czy kara kierowana
do wykonania to np. 12 miesięcy ograniczenia wolności (a może 1 rok), w ramach której skazany ma wykonywać 20-40 godzin pracy w miesiącu, czy może
360 (lub 365) dni ograniczenia wolności i 240-480 godzin pracy? Im silniejszy
związek pracy z czasem obowiązywania kary (jednostkami czasowymi jej wymiaru), tym bardziej słuszne jest pierwsze z ww. rozwiązań. Potraktowanie obu
jako równoległych elementów sankcji, pozwala na podejście do dyspozycji art.
35 § 1 k.k. jako jedynie wskazówki, dyrektywy wymiaru – ale już nie wykonywania tej kary (co z kolei może rodzić zarzut pozytywnej dyskryminacji skazanych pracujących nieodpłatnie, względem poddanych potrąceniom z wynagrodzenia, którzy podlegają ewidentnie mniej elastycznym zasadom realizowania
sankcji). W tym drugim przypadku możliwe byłoby także przyjęcie na gruncie
postępowania wykonawczego – nieprzywołanego wprost w przepisach – relacjonowania jednostek przeliczeniowych poszczególnych rodzajów sankcji,
w oparciu o założenie, iż 1 dzień ograniczenia wolności, odpowiada minimalnie
40 minutom pracy dozorowanej (przy 20 godzinach w miesiącu), a maksymalnie 80 minutom (przy 40 godzinach). Natomiast wprowadzenie takiego sposobu ewaluacji kary ograniczenia wolności otwiera furtkę do – także już wyżej
sygnalizowanego problemu – ujednolicenia zasad wzajemnego przeliczania kar,
tak by każdy ze sposobów ich „rozliczania” opierał się na systemowo spójnych
wskaźnikach ekwiwalencji różnych rodzajów sankcji16.

Wnioski i postulaty de lege ferenda
Podsumowując przedstawione uwagi, można zasadnie postawić tezę, iż formuły jakimi posługują się przepisy karne – zarówno przy zestawieniu przepisów materialnych zawartych w Kodeksie karnym i Kodeksie wykroczeń, którymi posługują się sądy wyrokujące, z przepisami przejściowymi (stojącymi na
styku postępowania jurysdykcyjnego i wykonawczego), jak i przepisami stricte
wykonawczymi – ujawniają liczne niejasności posiadające istotny wpływ na ich
Problem ten był szczególnie istotny przed dniem 1 stycznia 2012 r., gdy to jeszcze funkcjonowała
grzywna pośrednia. Była ona wymierzana w stosunku stawki dziennej do dnia ograniczenia wolności
jak 1:1 – zatem według ogólnego przyjętego w ustawach karnych przelicznika – natomiast wysokość
stawki sąd ustalał w oparciu o art. 33 § 3 k.k. Aby każdorazowo wpłaconą przez skazanego kwotę
– często nie pokrywały się one z limitem stawki – prawidłowo zaliczyć na oba składniki kary zasadniczej ograniczenia wolności, ustalenie relacji dnia kary do czasu pracy było niezbędne. A bywało, że
karę wykonywano w dwóch, a nawet trzech formach, co wymuszało sprowadzenie ich wszystkich do
wspólnego mianownika.
16
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rozumienie normatywne, które nie jest jednoznaczne. W szczególności już sama
„zawartość” kary ograniczenia wolności jest bardzo dyskusyjna, co w procesie jej wykonywania się jedynie pogłębia, powodując wielokrotnie konieczność
wybierania pomiędzy wariantami wzajemnie przeciwstawnymi, a jednocześnie
nie spełniając w zakresie ustawowego określenia sankcji (w ujęciu systemowym
i funkcjonalnym) postulatu lex certa. Polem, na którym jest to szczególnie widoczne, jest m.in. płaszczyzna relacjonowania kary ograniczenia wolności do
środków skutkujących pozbawieniem wolności. Mimo że wielokrotnie trzeba
je sprowadzić – opierając się na ustawowych przelicznikach – do wspólnego
mianownika, zadowalający efekt końcowy tych czynności nie może ostatecznie
zaistnieć z uwagi na stosowanie do obu sankcji co prawda semantycznie tożsamych, jednak znaczeniowo odmiennych jednostek wymiaru (miesiąc, rok).
Tak zatrzymanie, areszt tymczasowy, jak i kara pozbawienia wolności (w tym
zastępcza) lub aresztu, opierają się na miarach kalendarzowych dnia, miesiąca,
roku (m.in. art. 263 k.p.k., art. 37 k.k., art. 19 k.w.) – z uwzględnieniem różnicy
między środkami stosowanymi przed i po skazaniu (art. 63 § 1 k.k. vs. art. 80
§ 4 k.k.w.). Gdy tymczasem powszechnie przyjmuje się ujednolicony format
miesiąca jako jednostki wymiaru i wykonywania kary ograniczenia wolności na
poziomie 30 dni. Wydaje się to godzić – wobec braku jednoznacznych wskazań ustawowych – m.in. w zasadę lege non distinguente nec nostrum est distinguere.
Nie jest także jasne, czy w tym ujęciu również kary nadzwyczajnie obostrzone i łączne (przekraczające rok), posługują się arytmetyczną wielokrotnością
ww. miary – na co ustawa nigdzie nie wskazuje – czy należy termin „roku”
odczytać literalnie, słownikowo. Wówczas jednak także pozostałą część tych
kar (miesiące wykraczające ponad ww. rok) musiałyby być liczone kalendarzowo – nielogicznym byłoby określanie części kary wedle jednej, a części wedle
innej zasady. Ten wariant z kolei powoduje, że po części inną karą byłaby kara
ograniczenia wolności w wymiarze podstawowym (do 12 miesięcy), a inną kara
nadzwyczajnie obostrzona lub łączna (określona choćby na poziomie 1 roku) –
co jest absurdalne, zważywszy, iż są to kary jednorodzajowe, a tak formowana
kara łączna jest wprost pochodną (w zakresie wymiaru) kar jednostkowych.
Zaburzona tu zostaje również równoległa i równorzędna pozycja w ramach
kary czasu jej biegu (odbywania) i pracy (wykonywania). W miesiącu krótszym,
1 dzień odbytej kary, wart jest więcej minut pracy, niż w dłuższym – bo przecież
miesięczny limit pracy jest dla całej kary taki sam i może być tylko w takim (całościowym) ujęciu modyfikowany przez sąd wykonawczy. W takich warunkach
także metoda wykonywania kary w formie potrąceń z wynagrodzenia nie jest
pozbawiona wad. O ile bowiem naliczanie pracy dozorowanej jest w ww. systemie dość egalitarne i niezależne od chwili rozpoczęcia kary, o tyle już osoba
skazana na potrącenia, rozliczana w zakładzie pracy dniówkowo, ale uzyskująca
wynagrodzenie raz w miesiącu, może zapłacić na rzecz kary więcej lub mniej,
zależnie od momentu jej inicjacji. Każdy okres obejmujący miesiąc luty, będzie
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dla skazanego „tańszy” niż przypadający na pozostałe miesiące roku. A przecież moment rozpoczęcia wykonywania kary jest determinowany datą wydania
wyroku, czasem reakcji na niego kuratora, itd. i może być niezależny od woli
samego skazanego, niechcącego narazić się na zarzut uchylania od poddania
karze. Zatem minimalną interwencją prawodawcy, jakiej przepisy kodeksowe
aktualnie bezwzględnie potrzebują, wydaje się wiążące określenie faktycznej relacji w ramach kary ograniczenia wolności jej okresu (czasu) do rygoru pracy
(potrąceń), jak również doprecyzowanie znaczenia w odniesieniu do niej jednostek wymiaru miesiąca i roku.
Natomiast w nawiązaniu do funkcjonującego de lege lata systemu ekwiwalencji sankcji, jako jedyny rzeczywiście uniwersalny poziom porównywania kar
– tak różnych form wykonywania kary ograniczenia wolności, form jej wykonywania zastępczego, jak i zestawiania tejże kary z towarzyszącą jej w razie warunkowego zawieszenia grzywną z art. 71 § 1 k.k. oraz stosowanymi środkami
izolacyjnymi (zaliczenia) – a jednocześnie eliminujący wszystkie przedstawione
powyżej dylematy, jest poziom 1 dnia – lub odpowiednio stawki dziennej – na
którym obowiązują systemowo spójne zasady ekwiwalencji sankcji, tożsame tak
dla kar za przestępstwa, jak i wykroczenia, a co istotniejsze, aprobowane zarówno w toku wymiaru, jak i wykonywania kar. Zatem kara ograniczenia wolności
– wykazująca znaczące powinowactwo do grzywien (przejawia wszak niebagatelny aspekt ekonomiczny wykonywanej pracy, a zwłaszcza – tu wprost – potrąceń z wynagrodzenia) i będąca jak one karą nieizolacyjną – mogłaby być bez
większych problemów orzekana w dniach, podobnie jak grzywny w stawkach
dziennych (relacja tych jednostek wymiaru wynosi 1:1).
To z kolei wskazuje – szczególnie, gdyby powiązać odbywanie kary ograniczenia wolności wprost i wyłącznie z biegiem okresu, na jaki ją orzeczono
(być może konieczne byłoby także przeformułowanie kryteriów jego inicjacji,
obecnie zależnych od elementu faktycznego podjęcia pracy lub naliczania potrącenia) - iż dopuszczalnym byłoby rozłączenie dwóch aspektów wykonywania kary ograniczenia wolności: jej odbywania (pozostawionego jak dotychczas
w gestii sądu wykonawczego) i wykonywania (przekazanego w całości w ręce
kuratora sądowego – którego aktualna pozycja w postępowaniu wykonawczym
wskazuje, iż byłby to podmiot dla jeszcze bardziej kompleksowego prowadzenia
kary ograniczenia wolności jak najbardziej właściwy). Tym samym – przy ustawowym ustaleniu poziomu uciążliwości, jakim mógłby być poddawany skazany
w okresie wykonywania kary, który mógłby być wskazany zamiast w odniesieniu
do miesiąca (jak obecnie w art. 35 § 1 i 2 k.k.), w relacji do dnia ograniczenia
wolności – to kurator, w sposób bardzo elastyczny, indywidualny, mając możliwość dokonywania tu zmian choćby z tygodnia na tydzień, decydowałby o aktualnym obłożeniu skazanego pracą (lub poziomie potrąceń). Kryterium lex certa
spełniałby wówczas w odniesieniu do omawianej kary art. 34 § 1 k.k., zaś § 2
określałby jej element labilny, pełniący także funkcje instrumentu polityki pe-
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nalnej, zbliżony do pozostałych tam wymienionych (gdyż aktualnie nie sposób
doszukać się przyczyn, dla których tylko jeden z rygorów ograniczenia wolności
ma tak eksponowane znaczenie w jej ramach, stanowiąc wręcz o jej bycie).
Postulaty te zdają się odpowiadać na czytelną w świetle kolejnych nowel
k.k. i k.k.w. rozbudowę pozycji kurateli sądowej i modyfikacji roli ograniczenia
wolności w nawiązaniu do podobnych instytucji funkcjonujących za granicą
– wszędzie przewija się jako cecha charakterystyczna stosowania wobec skazanych środków wolnościowych, określanych ogólnie terminem community orders17,
poddanie skazanego stałej (choć nie zawsze ustawicznej) kontroli18. Wiąże się
ona z dużą samodzielnością działań kuratorów, jak również ich pozycją w postępowaniu wobec sądu – są swoistymi podmiotami zaufania publicznego. Nie
występuje jednak (w Anglii, w krajach skandynawskich) scentralizowany system instytucjonalny realizujący dozory, ale kilka rodzajów wyspecjalizowanych
podmiotów – co także w Polsce dla wykonywania kar ograniczenia wolności
i innych przejawów aktywności kuratorskiej mogłoby być użyteczne. Dopiero
w razie potrzeby zmiany formuły wykonywania kary (z pracy na potrącenia
– co wymaga także skierowania stosownego wezwania do pracodawcy skazanego przez sąd), zarządzenia kary zastępczej – co powinno następować w sytuacjach szczególnych (braku rokowań na wykonanie rygorów kary w czasie
jej obowiązywania), ale nieodwracalnie – uznania kary za wykonaną, udzielenia
zgody na zmianę miejsca stałego pobytu skazanego (jednak w tym przypadku
jedynie w razie zmiany skutkującej także zmianą właściwości sądu – art. 3 § 1
k.k.w.) aktywizowany byłby sąd wykonawczy. Sąd mógłby udzielać także przerw
i odroczeń, jednak tylko w zakresie odbywania kary – tj. gdy powodowałoby to wydłużenie okresu realizacji kary ponad wynikający z wyroku (licząc od
dnia jej inicjacji). Natomiast zaliczenia i skracanie kary, mogłoby się w systemie
wymiaru dziennego kary ograniczenia wolności ograniczyć jedynie do wskazania, o ile dni mniej z orzeczonej kary sąd kieruje do wykonania. Kurator byłby
zobowiązany automatycznie uwzględnić to w zakresie egzekwowanych wobec
skazanego rygorów. Wszystkie inne zagadnienia, w tym odroczenia w toku wykonywania kary, mające znaczenie głównie dla rzeczywistej efektywności kary,
a jednocześnie wymagające szybkiej reakcji, bez wikłania się w długotrwałe
procedury orzecznicze, powinien rozstrzygać kurator mocą natychmiast wykonalnych decyzji. Jako wystarczający wydaje się tutaj mechanizm kontroli przewidziany w art. 7 k.k.w. Rozwiązanie takie, uniwersalnie stosowalne tak przy karach za przestępstwa, jak i wykroczenia, odciążyłoby sądy i wzmocniło pozycję
kuratorów, pozwalając także w ramach ich korpusu na specjalizację, co wydaje
się aktualnie potrzebą chwili.
Zob.: T. Hope, Community crime prevention, [w:] J. D. Hawkins, R.F. Catalano (red.), Crime, justice and
protecting the public, Home Office, London 1990.
18
Zob.: A. Siemaszko, Głos w dyskusji na temat: Polska polityka karna w zakresie zapobiegania i zwalczania
przestępczości, ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływań probacyjnych, [w:] Senat RP, Polski system probacji, stan
i kierunki rozwoju w kontekście standardów europejskich, s. 45.
17
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REMARKS CONCERNING SERVING PRISON
SENTENCE AND ITS DEGREE

Abstract
The article presents the issue of serving prison sentence and hence its emergence as a
sanction in decree, moving to enforcement proceedings with ruling. The central point of
considerations is the question if the system of prison sentence in months and placing it within
order of work ensure the full functionality of this sanction and enable the convicts to dully use
the guarantees they are entitled to.

Anna Jaworska-Wieloch
SZCZEGÓLNE PRZESŁANKI WARUNKOWEGO
PRZEDTERMINOWEGO ZWOLNIENIA
PRZY ŚRODKACH ZABEZPIECZAJĄCYCH
Ogólne zasady regulujące instytucję warunkowego przedterminowego zwolnienia, ujęte w art. 77-82 k.k., zostały istotnie zmodyfikowane w przypadku
zastosowania przez sąd wybranych środków zabezpieczających. Pierwszym
przepisem wprowadzającym w tym zakresie szczególne regulacje, jest art. 95
§ 1 i 2 k.k., zgodnie z którym jeżeli wyniki leczenia lub rehabilitacji za tym
przemawiają, sąd może warunkowo zwolnić na zasadach określonych w art. 7782 k.k. sprawcę, skazanego na karę pozbawienia wolności bez warunkowego
zawieszenia jej wykonania nieprzekraczającą lat 3, za przestępstwo popełnione
w stanie ograniczonej poczytalności określonej w art. 31 § 2 k.k., względem
którego orzeczono umieszczenie w zakładzie karnym, w którym stosuje się
szczególne środki lecznicze lub rehabilitacyjne, bez ograniczeń wynikających
z art. 78 § 1 i 2 k.k., przy czym dozór jest wówczas obowiązkowy.
Środek zabezpieczający przewidziany przez art. 95 k.k. stanowi sui generis
karę, choć jej głównym celem nie jest izolowanie sprawcy od społeczeństwa,
a leczenie go, zaś osadzenie w zakładzie karnym, o którym mowa w art. 95 § 1
k.k., nie zmienia faktu odbywania wówczas kary pozbawienia wolności, stąd też
nie ma potrzeby zaliczać tego okresu na poczet wymierzonej kary1.
Dla aktualizacji przesłanek określonych w art. 95 § 1 k.k., konieczne jest
po pierwsze skazanie za przestępstwo popełnione w stanie ograniczonej poczytalności określonej w art. 31 § 2 k.k. Tym samym sprawca musiał dopuścić
się przestępstwa w stanie zakłócenia czynności psychicznych, spowodowanych
chorobą psychiczną, upośledzeniem umysłowym lub innym zakłóceniem czynności psychicznych2, co doprowadziło do ograniczenia jego zdolności rozpoPor. A. Wdowiarz, Stosowanie środka zabezpieczającego wobec sprawcy niepoczytalnego i o poczytalności zmniejszonej, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2002, nr1, s. 152-154; Z. Ćwiąkalski, [w:]
Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz lex, A. Zoll (red.), t. I. Warszawa 2012, s. 1220; N. Kłączyńska, [w:]
Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, J. Giezek (red.), Warszawa 2012, s. 602-603.
2
Zdaniem J. Gierowskiego i L. Paprzyckiego z zakresu stosowania tego środka zabezpieczającego wyłączono sytuacje, w których znaczne ograniczenie poczytalności wywołane było innym niż choroba
psychiczna lub upośledzenie umysłowe zakłóceniem czynności psychicznych, albowiem zakłócenia
te mają charakter przemijający i nie wymagają osadzenia w zakładzie karnym, w którym stosuje się
1
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znania znaczenia czynu lub pokierowania postępowaniem w znacznym stopniu.
Przesłanka ta zaktualizowana jest również w przypadku wymierzenia kary łącznej za kilka przestępstw, z których tylko jedno zostało popełnione w warunkach ograniczonej poczytalności3, gdyż fakt wymierzenia kar również za inne
przestępstwa, niepopełnionych w stanie ograniczonej poczytalności określonej
w art. 31 § 2 k.k., nie wyklucza zasadności odbywania kary w zakładzie karnym,
w którym stosuje się szczególne środki lecznicze lub rehabilitacyjne4. Niewyartykułowanie w przepisie wymogu ujęcia w opisie czynu art. 31 § 2 k.k. (istnieje
jedynie konieczność skazania za przestępstwo popełnione w takim stanie), rodzi pytanie o możliwość zastosowania środka zabezpieczającego z art. 95 k.k.
wobec sprawców, którzy znajdowali się w chwili czynu w stanie ograniczonej
poczytalności, jednak art. 31 § 2 k.k. nie został względem nich zastosowany,
np. z uwagi na art. 31 § 3 k.k. Jerzy Lachowski dopuścił taką możliwość wskazując, iż przemawia za tym tak wykładnia literalna (sprawca z art. 31 § 3 k.k. ma
zniesioną lub znacznie ograniczoną poczytalność, niezależnie od zastosowania
przepisu o ograniczeniu i wyłączeniu poczytalności), jak i funkcjonalna (osoby
te mogą wymagać pobytu w zakładzie karnym, w którym stosuje się szczególne środki lecznicze lub rehabilitacyjne)5. Wydaje się, iż to teza akceptowalna,
pod warunkiem ujęcia w opisie czynu art. 31 § 3 k.k.6. W przeciwnym wypadku dochodziłoby do rozdźwięku pomiędzy zastosowanym środkiem zabezpieczającym a ustaleniem przyjętym w opisie czynu przypisanemu sprawcy w prawomocnym wyroku skazującym. Istotne jest również zaznaczenie, iż sprawca
działał w warunkach poczytalności ograniczonej7, skoro środek zabezpieczający
z art. 95 § 1 k.k. może być zastosowany jedynie wobec sprawców, którzy w chwili
szczególne środki lecznicze lub zabezpieczające (tak J. Gierowski, L. Paprzycki [w:] System prawa karnego. Środki zabezpieczające, L. Paprzycki (red.), t. 7, Warszawa 2012, s. 1225-226). Należy jednak zauważyć, iż taka interpretacja nie znajduje odzwierciedlenia w treści art. 95 § 1 k.k., który takich ograniczeń
nie czyni, nie jest również szerzej postulowana w doktrynie. Jakkolwiek rzeczywiście skazani, których
poczytalność w chwili czynu była w znacznym stopniu ograniczona z powodu zakłóceń czynności
psychicznych innych niż choroba psychiczna lub upośledzenie umysłowe, zwykle nie potrzebują osadzenia w zakładzie karnym, w którym stosuje się szczególne środki lecznicze lub rehabilitacyjne, to
nie można z góry sytuacji takiej wykluczyć.
3
Por. uchwała SN z dnia 24 stycznia 1986 r., sygn. VI KZP 35/85, „Orzecznictwo Sądów Polskich”
1987, nr 2, poz. 39, s. 73-74 wraz z aprobującą glosą S. Paweli, s. 74-75, zob. również krytyczne uwagi
Z. Ćwiąkalskiego oraz A. Zolla [w:] Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego z zakresu prawa karnego materialnego za I półrocze 1986 r., „Nowe Prawo” 1987, nr 6, s. 60-66.
4
Tak też J. Lachowski, Warunkowe zwolnienie z reszty kary pozbawienia wolności, Warszawa 2010, s. 283.
5
J. Lachowski, Warunkowe zwolnienie z reszty kary pozbawienia wolności, Warszawa 2010, s. 280.
6
W takich przypadkach art. 31 § 3 k.k. stanowi podstawę wydania orzeczenia skazującego – zob.
J. Lachowski, Przejawy obiektywizacji odpowiedzialności karnej w k.k. z 1997 r., „Studia Prawnicze”
2006, nr 1, s. 130.
7
Na istotność ujmowania w opisie czynu wszelkich okoliczności istotnych dla odpowiedzialności
karnej, w tym działania w stanie ograniczonej odpowiedzialności, wielokrotnie zwracał uwagę SN –
por. wyrok z dnia 18 lutego 2009 r., sygn. IV KK 306/08, „Orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach karnych” 2009, nr 1, poz. 453, s. 280; wyrok z dnia 11 września 2008 r., sygn. IV KK 288/08,
„Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Izba Karna i Wojskowa” 2008, nr 12, poz. 98, s. 12).
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czynu znajdowali się w takim stanie, zaś ujęcie w wyroku jedynie art. 31 § 3 k.k.,
bez wskazania stopnia poczytalności sprawcy w chwili czynu, może oznaczać
nie tylko jej znaczne ograniczenie, ale również całkowite wyłączenie możliwości
rozpoznania znaczenia czynu lub pokierowania swoim postępowaniem.
Kolejnym wymogiem jest skazanie za powyższe przestępstwo na karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania nieprzekraczającą lat 3. Tym samym konieczne jest wymierzenie bezwzględnej kary pozbawienia wolności. Sprawcy skazani na karę pozbawienia wolności przekraczającą
3 lata mogą ubiegać się o warunkowe zwolnienie jedynie na zasadach ogólnych,
łącznie z koniecznością odbycia minimalnej części kary8.
Nadto dla udzielenia warunkowego zwolnienia z art. 95 k.k. warunkiem
niezbędnym jest orzeczenie względem skazanego środka zabezpieczającego
z przedmiotowego przepisu, polegającego na umieszczeniu sprawcy w zakładzie karnym, w którym stosuje się szczególne środki lecznicze lub rehabilitacyjne (sprawcy spełniający pozostałe wymogi, w tym odbywający karę w systemie terapeutycznym, ale nie na podstawie art. 95 k.k., nie mogą skorzystać
z szczególnej podstawy warunkowego zwolnienia9). K.k., jak również k.k.w. nie
wyodrębniają zakładów, w których stosuje się szczególne środki lecznicze lub
rehabilitacyjne, jednak stosownie do art. 96 § 2 k.k.w. przyjąć należy, iż chodzi
o jednostki penitencjarne, w których istnieje możliwość odbywania kary w systemie terapeutycznym10. Konsekwencją powyższego jest konieczność odbywania przez skazanego kary w takim systemie, sporne jest jednak czy w chwili
ubiegania się o warunkowe zwolnienie wymóg taki jest nadal aktualny. W doktrynie postulowano taką potrzebę, wskazując:
▪▪ na ścisłą więź pomiędzy efektami leczenia a warunkowym zwolnieniem
oraz na ujęcie w art. 95 § 1 k.k. sprawcy odbywającego karę w zakładzie11;
▪▪ iż nieuzasadnionym byłoby nierówne traktowanie osób nieskazanych
w warunkach art. 31 § 2 k.k. oraz tych, względem których przepis ten
Zob. N. Kłączyńska, [w:] Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, J. Giezek (red.), Warszawa 2007,
s. 623; J. Długosz, [w:] Kodeks karny. Część ogólna, M. Królikowski, R. Zawłocki (red.), t. II, Warszawa
2011, s. 851. W literaturze wskazywano, że sprawcy ci i tak będą musieli odbywać karę w systemie
terapeutycznym stosownie do art. 96 i 97 k.k.w., jednak w tym przypadku cała kara nie będzie musiała
zostać wykonana w tym systemie, albowiem komisja penitencjarna w razie podjęcia decyzji, iż skazany
nie potrzebuje już oddziaływania specjalistycznego, może na podstawie art. 97 § 3 k.k.w. przenieść
go do innego systemu odbywania kary (J. Gierowski, L. Paprzycki, [w:] System prawa karnego. Środki
zabezpieczające, L. Paprzycki (red.), t. 7, Warszawa 2012, s. 220). W mojej ocenie pogląd o konieczności odbycia całej kary w systemie terapeutycznych przez skazanych w warunkach art. 95 § 1 k.k. jest
nietrafny, o czym szerzej poniżej.
9
W doktrynie wskazywano, iż jest to rozwiązanie krzywdzące (zob. A. Kwieciński, Lecznicze środki
zabezpieczające w polskim prawie karnym i praktyka ich wykonywania, Wrocław 2009, s. 97).
10
Tak też J. Gierowski, L. Paprzycki, [w:] System prawa karnego. Środki zabezpieczające, L. Paprzycki (red.),
t. 7, Warszawa 2012, s. 137.
11
J. Lachowski, Warunkowe zwolnienie z reszty kary pozbawienia wolności, Warszawa 2010, s. 281-282;
K. Postulski [w:] System prawa karnego. Środki zabezpieczające, L. Paprzycki (red.), t. 7, Warszawa 2012,
s. 492-493.
8
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został zastosowany, ale w chwili warunkowego zwolnienia nie odbywają
już kary w systemie terapeutycznym12;
▪▪ iż do sprawców, względem których zastosowano środek zabezpieczający
określony w art. 95 k.k., art. 97 § 3 k.k.w. nie będzie miał zastosowania,
a tym samym całość kary będzie odbyta w systemie terapeutycznym13.
Na wstępie wskazać należy na nietrafność poglądów odwołujących się do konieczności odbywania całej kary przez skazanych w warunkach art. 95 § 1 k.k. w systemie terapeutycznym14. Możliwość zmiany systemu nie będzie wprawdzie przysługiwała komisji penitencjarnej na podstawie art. 97 § 3 k.k.w., jednak stosownie
do treści art. 74 k.k.w. uprawnienie to będzie pozostawało w gestii sądu penitencjarnego. Tym samym nie istnieje konieczność odbycia całej kary w systemie terapeutycznym, szczególnie że art. 95 § 1 k.k. wspomina jedynie o umieszczeniu sprawcy
w odpowiednim zakładzie karnym, a nie o odbywaniu w nim kary15.
Ustalając, iż przy zastosowaniu środka zabezpieczającego z art. 95 k.k. nie
jest konieczne odbycie całej kary w systemie terapeutycznym, powrócić należy
do pytania o konieczność odbywania kary w tym systemie w chwili ubiegania
się o warunkowe zwolnienie. W celu uzyskania odpowiedzi, rozważyć należy
kim jest sprawca, o którym mowa w art. 95 § 2 k.k., a więc podmiot uprawniony
do ubiegania się o warunkowe zwolnienie na szczególnych zasadach. Przyjąć
należy, iż jest to osoba, która dopuściła się przestępstwa w stanie ograniczonej
poczytalności z art. 31 § 2 k.k., za co została skazana na karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania do 3 lat pozbawienia wolności i względem której sąd orzekł umieszczenie w zakładzie karnym, w którym
stosuje się szczególne środki lecznicze lub rehabilitacyjne. Przepis nie formułuje
w jakimkolwiek miejscu konieczności dalszego odbywania kary w systemie terapeutycznym w momencie ewentualnego warunkowego zwolnienia. Nadto przesłanką materialną warunkowego zwolnienia z art. 95 § 2 k.k. są przemawiające za
tym wyniki leczenia lub rehabilitacji, co zwykle wiązać się będzie z pozytywnym
zakończeniem procesu leczniczego. Jeśli zaś proces leczniczy został zakończony, bezzasadne będzie dalsze odbywanie kary w systemie terapeutycznym, a tym
samym w większości wypadków sąd penitencjarny orzeknie zmianę systemu
wykonywanej kary na podstawie art. 74 k.k.w. Irracjonalnym byłoby wówczas
odmawianie warunkowego zwolnienia skazanemu tylko dlatego, że nie odbywa
już kary w systemie terapeutycznym, skoro okoliczność taka wynikła z pozytywnego zakończenia procesu leczenia, a tym samym spełniona została przesłanka
materialna stosowania tej instytucji, wynikająca z art. 95 § 2 k.k.
J. Lachowski, Warunkowe zwolnienie z reszty kary pozbawienia wolności, Warszawa 2010, s. 282.
J. Gierowski, L. Paprzycki, [w:] System prawa karnego. Środki zabezpieczające, L. Paprzycki (red.), t. 7,
Warszawa 2012, s. 137.
14
Tak J. Gierowski, L. Paprzycki, [w:] System prawa karnego. Środki zabezpieczające, L. Paprzycki (red.),
t. 7, Warszawa 2012, s. 137, 220.
15
K. Postulski, [w:] System prawa karnego. Środki zabezpieczające, L. Paprzycki (red.), t. 7, Warszawa 2012,
s. 491-492; tenże [w:] Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, Warszawa 2012, s. 453.
12
13
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Ostatni szczególny wymóg to wyniki leczenia lub rehabilitacji przemawiające za wcześniejszym zwolnieniem. Przesłanka ta może być różnie interpretowana – Zbigniew Ćwiąkalski wskazywał, iż pierwszy możliwy sposób wykładni polega na przyjęciu, iż leczenie lub rehabilitacja się nie udały, nastąpiło
pogorszenie stanu zdrowia skazanego, a wykonanie kary pozbawienia wolności
nie jest celowe, drugi zaś, że wyniki te są na tyle pozytywne, iż nie jest konieczne wykonywanie kary pozbawienia wolności, przy czym zdaniem Autora
za przyjęciem drugiej interpretacji przemawia treść art. 77 § 1 k.k.16. Podzielając powyższy pogląd, Jerzy Lachowski dodał, iż w razie pogorszenia stanu
zdrowia w czasie wykonywania kary pozbawienia wolności, istnieje możliwość
zastosowania innych instytucji, w tym przerwy w karze17. Zastanawiając się nad
jeszcze inną możliwą interpretacją, warto zważyć, iż art. 95 § 2 k.k. nie wymaga
pozytywnych wyników leczenia, a jedynie wyników przemawiających za warunkowym zwolnieniem. Zasadność umieszczenia skazanego w zakładzie karnym,
w którym stosuje się szczególne środki lecznicze lub rehabilitacyjne może wynikać z różnorakich czynników, często niezależnych od skazanego i niekoniecznie
dających się wyleczyć. Jeżeli odbyte leczenie czy rehabilitacja przyniosły przeciętne, a nawet negatywne wyniki, jednak z akt sprawy wynika, iż u skazanego
nie jest możliwe osiągnięcie trwałych pozytywnych efektów, np. z uwagi na obniżoną sprawność intelektualną czy zaburzenia osobowości18, sąd penitencjarny
może dojść do wniosku, iż dalsze odbywanie kary nie ma sensu wobec wypełnienia jej celów szczególnoprewencyjnych, co skutkować może pozytywną decyzją w przedmiocie warunkowego zwolnienia. Nie chodzi tu o proponowaną
powyżej interpretację Zbigniewa Ćwiąkalskiego wskazującą na związane z tym
pogorszenie stanu zdrowia skazanego, ale po prostu na niecelowość dalszego
osadzenia. Wydaje się, iż jedyną barierę w przedstawionej powyżej wykładni
stanowić może konieczność sformułowania względem skazanego pozytywnej
prognozy kryminologiczno-społecznej, ale jeśli wymóg ten będzie spełniony,
np. poprzez podjęte przez członków rodziny starania o ubezwłasnowolnienie
skazanego i poddanie go większej kontroli, np. poprzez osadzenie w domu
opieki społecznej, art. 95 § 2 k.k. będzie mógł zostać zastosowany. Jeśli natomiast wyniki leczenia lub rehabilitacji nie będą przemawiały za warunkowym
zwolnieniem, udzielenie warunkowego zwolnienia jest możliwe, konieczne jest
jednak zastosowanie wówczas przepisów ogólnych, z wymogiem odbycia minimalnej części kary włącznie19.
Z. Ćwiąkalski, A. Zoll, Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego z zakresu prawa karnego materialnego za
I półrocze 1986 r., „Nowe Prawo” 1987, nr 6, s. 1068.
17
J. Lachowski, Warunkowe zwolnienie z reszty kary pozbawienia wolności, Warszawa 2010, s. 284.
18
Należy zauważyć, iż w uzasadnieniu k.k. z 1997 r. podnoszono, iż sprawcy przestępstw popełnionych w stanie znacznego ograniczenia poczytalności są zwykle osobami upośledzonymi umysłowo,
nie nadającymi się do wyleczenia (zob. Nowe kodeksy karne – z 1997 r. z uzasadnieniami, s. 169).
19
Por. N. Kłączyńska, [w:] Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, J. Giezek (red.), Warszawa 2012, s. 604.
16
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Przy spełnieniu wskazanych powyżej przesłanek sąd może warunkowo zwolnić skazanego z odbycia reszty kary pozbawienia wolności, bez konieczności odbycia jej minimalnej części. W dalszym ciągu zastosowanie znajdą przepisy z art.
77-82 k.k., a tym samym skazani, w stosunku do których sąd zastosował art. 77
§ 2 k.k., będą musieli odbyć wyznaczoną im przez sąd część kary. Podnoszone
w doktrynie zdania przeciwstawne, wskazujące na odwołanie się w art. 95 § 2 k.k.
jedynie do zasad warunkowego zwolnienia, których to art. 77 § 2 k.k. nie określa
oraz na niespójność, polegającą na konieczności związania się rozstrzygnięciem
sądu, nie zaś ustawodawcy,20 pozostają w sprzeczności z jasnym wynikiem wykładni językowej i traktować je należy w kategorii postulatów de lege ferenda.
Art. 95 k.k., podobnie jak art. 77 k.k., kształtuje warunkowe zwolnienie jako
instytucję fakultatywną, a tym samym to w gestii Sądu należy podjęcie pozytywnej decyzji o warunkowym zwolnieniu, czego nie należy jednak utożsamiać
z możliwością odmawiania warunkowego zwolnienia ze względów niewymienionych w ustawie. Art. 77 § 1 k.k. wymienia taksatywnie katalog przesłanek,
w oparciu o które formułowana winna być prognoza społeczno-kryminologiczna21, natomiast art. 95 § 1 k.k. wprowadza tylko jedną dodatkową podstawę
w postaci wyników leczenia lub rehabilitacji przemawiających za warunkowym
zwolnieniem. Tym samym fakultatywność ograniczona jest do możliwości dokonania przez sąd oceny spełnienia przesłanek materialnych w oparciu o przesłanki ustawowe, a w razie uznania, iż podstawy te zachodzą, udzielenie warunkowego zwolnienia staje się obowiązkiem sądu22.
Drugą szczególną podstawą warunkowego zwolnienia przy środkach zabezpieczających jest art. 98 k.k. w zw. z art. 96 k.k., zgodnie z którym sprawca
skazany na karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania nieprzekraczającą lat 2 za przestępstwo popełnione w związku z uzależnieniem od alkoholu lub innego środka odurzającego, względem którego sąd
orzekł umieszczenie w zamkniętym zakładzie leczenia odwykowego z uwagi
na wysokie prawdopodobieństwo ponownego popełnienia przestępstwa związanego z tym uzależnieniem, zostaje warunkowo zwolniony przez sąd z pozostałej do odbycia reszty kary na zasadach określonych w art. 77-82 k.k., bez
ograniczeń z art. 78 § 1 i 2 k.k., jeżeli wyniki leczenia w zamkniętym zakładzie
leczenia odwykowego za tym przemawiają.
J. Lachowski, Warunkowe zwolnienie z reszty kary pozbawienia wolności, Warszawa 2010, s. 282-283.
Por. J. Kulesza, Glosa do postanowienia Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 3 listopada 1998 r. II AKz
1 115/98, „Palestra” 2000, nr 1, s. 181; J. Lachowski, Warunkowe zwolnienie z reszty kary pozbawienia
wolności, Warszawa 2010, s. 206, a także liczne orzecznictwo wskazujące na niemożność odwoływania
się do przesłanek pozaustawowych, np. postanowienie SN z dnia 24 czerwca 1997 r., sygn. III KKN
164/97, „Prokuratura i Prawo – wkładka” 1997, nr 12, poz. 2, s. 7; postanowienie SA w Lublinie
z dnia 27 grudnia 2007 r., sygn. II AKzw 1075/09, „Dodatek do Krakowskich Zeszytów Sądowych”
2011, nr 6, poz. 63, s. 41-42; postanowienie SA w Lublinie z dnia 12 sierpnia 2009 r., sygn. II AKzw
688/09, „Dodatek do Krakowskich Zeszytów Sądowych” 2011, nr 6, poz. 33, s. 24.
22
Por. postanowienie SA we Wrocławiu z dnia 31 stycznia 2007 r., sygn. II AKzw 1238/06, „Dodatek
do Krakowskich Zeszytów Sądowych” 2011, nr 6, poz. 24, s. 20.
20
21
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Pierwszym wymogiem formułowanym przez art. 98 k.k. w zw. z art. 96
k.k. jest popełnienie przestępstwa w związku z uzależnieniem od alkoholu lub
innego środka odurzającego. Tym samym konieczne jest nie tylko ustalenie,
że sprawca w chwili czynu działał pod wpływem alkoholu lub innego środka
odurzającego albo że działał w celu uzyskania tych środków, ale również że
zachowanie to jest związane z uzależnieniem, a wiec stanem chorobowym wymagającym stosownej diagnozy medycznej23. Sprawca nie musi znajdować się
w chwili czynu w stanie nietrzeźwości bądź pod wpływem środka odurzającego,
o ile pomiędzy popełnionym czynem a uzależnieniem istnieje związek24. Jakkolwiek brak jest wątpliwości w zakresie tego, co uznajemy za alkohol, to problematyczne może być pojęcie środka odurzającego, a więc czy chodzi jedynie
o środki wymienione w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii25, czy również
o inne substancje26. Wykładnia języka przemawia za przyjęciem szerszego rozumienia środka odurzającego, skoro art. 96 § 1 k.k. rozumie pod tym pojęciem
również alkohol, niewystępujący w definicji ujętej w ustawie o przeciwdziałaniu
narkomanii, należy zwrócić uwagę również na względy funkcjonalne – leczenia
potrzebować mogą sprawcy uzależnieni od różnorakich substancji, nie tylko
tych wymienionych w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii. Tym samym za
środek odurzający na gruncie art. 96 § 1 k.k. może być uznana każda substancja
psychoaktywna, od której można się uzależnić, a jednocześnie owo uzależnienie pozostawało w związku z popełnionym przestępstwem i zachodzi wysokie
K. Krajewski, [w:] System prawa karnego. Środki zabezpieczające, L. Paprzycki, (red.), t. 7, Warszawa
2012, s. 262.
24
Tak wyrok SN z dnia 28 września 1978 r., sygn. II KR 198/78, „Orzecznictwo Sądu Najwyższego
– Izba Karna i Wojskowa” 1979, nr 1-2, poz. 11, s. 41 i n.; M. Mozgawa, [w:] Kodeks karny. Praktyczny
komentarz, M. Mozgawa (red.), Warszawa 2010, s. 212; J. Lachowski, Warunkowe zwolnienie z reszty kary
pozbawienia wolności, Warszawa 2010, s. 285
25
Za wąskim rozumieniem środka odurzającego przemawia brak możliwości ustalenia wpływu konkretnego środka na funkcjonowanie człowieka oraz względy systemowe (ustawa o przeciwdziałaniu
narkomanii zawiera definicję legalną środka odurzającego, tym samym dla uniknięcia chaosu terminologicznego definicja ta powinna być stosowana również na gruncie innych ustaw posługujących
się tym pojęciem) – por. K. Krajewski, Pojęcie środka odurzającego na gruncie kodeksu karnego, „Państwo
i Prawo” 200, nr11, s. 32-34; G. Bogdan, [w:] Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz, A. Zoll (red.),
t. II, Warszawa 2008, s. 451; A. Marek, Kodeks karny. Komentarz, Warszawa, Kraków 2010, s. 421-422;
J. Lachowski, Warunkowe zwolnienie z reszty kary pozbawienia wolności, Warszawa 2010, s. 286; A. Chlebowska, Umieszczenie w zamkniętym zakładzie leczenia odwykowego w polskim i niemieckim prawie karnym,
„Prokuratura i Prawo” 2011, nr 1, s. 49
26
Za szerokim rozumieniem środka odurzającego przemawia wykładnia funkcjonalna, w tym wzgląd
na przedmiot ochrony przy przestępstwach posługujących się pojęciem środka odurzającego, jak również fakt, iż definicja legalna środka odurzającego wprowadzona ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii
została ustanowiona na potrzeby tej ustawy, a także z uwagi na panujący wokół tego pojęcia chaos terminologiczny, np. w art. 71 § 1 pkt 5 ustawodawca pod pojęciem środka odurzającego rozumie również alkohol, natomiast w art. 178a k.k. alkohol jest wyraźnie odróżniany od środka odurzającego – zob.
R. Stefański, Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu i w komunikacji. Rozdział XX i XXI Kodeksu
karnego. Komentarz, Warszawa 2000, s. 370-371; uchwała SN z dnia 27 lutego 2007 r., sygn. I KZP 36/06,
„Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Izba Karna i Wojskowa” 2007, nr 3, poz. 21, s. 1 i n.; J. Potulski,
Środki zabezpieczające jako forma reakcji karnej, „Gdańskie Studia Prawnicze”, tom XIX, 2008, s. 325.
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prawdopodobieństwo ponownego popełnienia przestępstwa związanego z tym
uzależnieniem. Należy jednak zauważyć, iż problematyka ta może mieć mniejsze znaczenie na gruncie art. 96 k.k., wobec wyłączenia tego przepisu w zakresie zastosowania ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii27.
Następnym wymogiem jest wymierzenie sprawcy za w/w przestępstwo kary
do 2 lat pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania.
Tym samym nie jest możliwe zastosowanie przedmiotowego środka zabezpieczającego w przypadku osób skazanych na inną karę niż pozbawienie wolności
– wobec skazanych na karę grzywny lub ograniczenia wolności nie występuje
zwykle konieczna w tym przypadku przesłanka wysokiego prawdopodobieństwa ponownego popełnienia przestępstwa związanego z uzależnieniem28.
Nadto konieczne jest wymierzenie bezwzględnej kary pozbawienia wolności,
nieprzekraczającej 2 lat, natomiast osoby skazane na wyższy wymiar mogą ubiegać się o warunkowe zwolnienie na zasadach ogólnych29.
Konieczne jest również orzeczenie umieszczenia sprawcy w zamkniętym
zakładzie leczenia odwykowego z uwagi na wysokie prawdopodobieństwo ponownego popełnienia przestępstwa związanego z tym uzależnieniem. Ustalenie
takiego prawdopodobieństwa wymagać będzie zasięgnięcia opinii biegłych, bowiem za okoliczność wymagającą wiadomości specjalnych uznać należy ustalenie na ile uzależnienie sprawcy zwiększa prawdopodobieństwo ponownego
popełnienia przestępstwa związanego z uzależnieniem30. Możliwość orzeczenia
tego środka zabezpieczającego ma tylko sąd skazujący, nie jest to możliwe w razie zarządzenia wykonania uprzednio zawieszonej kary pozbawienia wolności31.
Stosownie do art. 96 § 3 k.k. czasu pobytu w zamkniętym zakładzie leczenia
odwykowego nie określa się z góry, nie może on trwać krócej niż 3 miesiące
i dłużej niż 2 lata, a o zwolnieniu z zakładu rozstrzyga sąd na podstawie wyników leczenia, po zapoznaniu się z opinią prowadzącego leczenie.
K.k. z 1997 r., w przeciwieństwie do k.k. z 1969 r.32, nie formułuje wymogu
rozstrzygnięcia po wykonaniu środka zabezpieczającego, czy orzeczoną karę
należy wykonać. Zgodnie jednak z art. 96 § 4 k.k. na poczet kary sąd zalicza
Art. 74 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii wyłącza w zakresie tam uregulowanym art. 96-98 k.k.
K. Buchała, [w:] Kodeks karny. Część ogólna, K. Buchała, A. Zoll (red.), Kraków 1998, s. 581.
29
W doktrynie postulowano, aby udzielenie warunkowego zwolnienia również dla osób skazanych na
wyższy wymiar kary uzależnić od pozytywnych wyników leczenia (zob. A. Wdowiarz-Pelc, W. Wojtal,
Umieszczenie w zamkniętym zakładzie leczenia odwykowego w ramach środka zabezpieczającego z art. 96 k.k. –
status prawny skazanego, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2004, nr 1, s. 108; J. Długosz
[w:] Kodeks karny. Część ogólna, M. Królikowski, R. Zawłocki (red.), t. II, Warszawa 2011, s. 888).
30
Tak K. Krajewski [w:] „System prawa karnego. Środki zabezpieczające” (red.) L. Paprzycki, t. 7,
Warszawa 2012, s. 264.
31
Zob. uchwała SN z dnia 15 kwietnia 1999 r., sygn. I KZP 9/99, „Orzecznictwo Sądu Najwyższego
– Izba Karna i Wojskowa” 1999, nr 5-6, poz. 26, s. 20 i n. wraz z aprobującą glosą K. Zgryzka, opubl.
[w:] „Orzecznictwo Sądów Polskich” 1999, nr 11, s. 203-204.
32
Zgodnie z art. 102 § 3 w zw. z art. 100 § 3 k.k. z 1969 r. sąd rozstrzygał przed zwolnieniem z zakładu, czy orzeczoną karę pozbawienia wolności należało wykonać.
27
28
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okres pobytu skazanego w zamkniętym zakładzie leczenia odwykowego. Należy zauważyć, iż brak jest analogicznej normy przy art. 95 k.k. albowiem w tamtym przypadku środek zabezpieczający wykonywany jest w zakładzie karnym,
stanowiąc sui generis karę. Art. 96 przewiduje natomiast konieczność zaliczenia
pobytu w zamkniętym zakładzie leczenia odwykowego, wpisując się w nurt
uwzględniania rzeczywistego osadzenia w sprawie. Tym samym część kary bądź
też nawet jej całość może zostać odbyta nie w więzieniu, a w szpitalu psychiatrycznym33, gdyż środek zabezpieczający wykonywany jest w trakcie orzeczonej
kary pozbawienia wolności34.
Nie wdając się w spory dotyczące możliwości osadzenia w zamkniętym zakładzie leczenia odwykowego na dłuższy okres niż orzeczona kara35, wskazać
należy, iż z punktu możliwości zastosowania warunkowego zwolnienia istotne
jest jedynie, by okres pobytu w zakładzie był krótszy od wymiaru orzeczonej
kary – wszakże sąd ma warunkowo zwolnić z reszty pozostałej do odbycia kary,
co wskazuje na konieczność nieodbycia tej kary w całości.
Tym samym jeśli w momencie zwolnienia z zamkniętego zakładu leczenia odwykowego okres pobytu w zakładzie był krótszy od orzeczonej kary, możliwe
jest wprowadzenie do wykonania reszty kary pozbawienia wolności, a w konsekwencji osadzenie w zakładzie karnym bądź też warunkowe zwolnienie z reszty
pozostałej do odbycia kary. Nie jest to jednak zadanie proste, wobec różnorodnej
właściwości sądów w tym zakresie - do podjęcia decyzji w przedmiocie dalszego
stosowania środka zabezpieczającego właściwy jest sąd I instancji (art. 204 k.k.w.
w zw. z art. 3 § 1 k.k.w.), zaś o warunkowym przedterminowym zwolnieniu decyduje sąd penitencjarny (art. 161 § 1 k.k.w. zw. z art. 3 § 2 k.k.w.)36. Tym samym nietrafne są stanowiska podnoszące możliwości udzielenia warunkowego zwolnienia
przez sąd zwalniający skazanego z zamkniętego zakładu leczenia odwykowego37.
A. Wdowiarz Pelc, W. Wojtal, Umieszczenie w zamkniętym zakładzie leczenia odwykowego w ramach środka
zabezpieczającego z art. 96 k.k. – status prawny skazanego, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” nr 2004, poz. 1, s. 112.
34
Tak K. Krajewski [w:] System prawa karnego. Środki zabezpieczające, L. Paprzycki (red.), t. 7, Warszawa
2012, s. 265 i n.
35
Na niemożność osadzenia w zamkniętym zakładzie leczenia odwykowego na dłuższy okres niż
orzeczona kara wskazywali: A. Kwieciński, Lecznicze środki zabezpieczające w polskim prawie karnym
i praktyka ich wykonywania, Wrocław 2009, s. 121, A. Chlebowska, Umieszczenie w zamkniętym zakładzie
leczenia odwykowego w polskim i niemieckim prawie karnym, „Prokuratura i Prawo” 2011, nr 1, s. 60, N.
Kłączyńska, [w:] Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, J. Giezek (red.), Warszawa 2012, s. 610-611; K.
Krajewski, [w:] System prawa karnego. Środki zabezpieczające, L. Paprzycki (red.), t. 7, Warszawa 2012, s.
274, natomiast na możliwość dłuższego osadzenia, jednak w granicach wynikających z art. 96 § 3 k.k.,
wskazywali W. Wróbel, A. Zoll, Polskie prawo karne. Część ogólna, Kraków 2010, s. 554 oraz SN w postanowieniu z dnia 21 lipca 2011 r., sygn. I KZP 9/11, „Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Izba Karna
i Wojskowa” 2011, nr 8, poz. 68, s. 24 i n.
36
Tak też J. Lachowski, Warunkowe zwolnienie z reszty kary pozbawienia wolności, Warszawa 2010, s. 287.
37
A. Muszyńska, Zróżnicowanie leczniczych środków zabezpieczających stosowanych wobec sprawców przestępstw
popełnionych w związku z uzależnieniem od alkoholu lub innych środków odurzających, „Palestra” 2007, nr 9-10,
s. 89; podobnie A. Kwieciński, Lecznicze środki zabezpieczające w polskim prawie karnym i praktyka ich
wykonywania, Wrocław 2009, s. 122.
33
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Przed wskazaniem jednak sporów doktrynalnych związanych z momentem
udzielania warunkowego zwolnienia, przedstawić należy najpierw jego przesłanki, albowiem to one będą w znaczącej mierze determinować poprawność
poszczególnych koncepcji. Zgodnie z art. 98 k.k., jeżeli wyniki leczenia w zamkniętym zakładzie leczenia odwykowego za tym przemawiają, sąd warunkowo
zwalnia skazanego z pozostałej do odbycia reszty kary na zasadach określonych
w art. 77-82 k.k., bez ograniczeń z art. 78 § 1 i 2 k.k. Ujęta w art. 98 k.k. przesłanka materialna warunkowego zwolnienia w postaci wyników leczenia przemawiających za warunkowym zwolnieniem powinna być rozumiana odmiennie niż na gruncie art. 95 k.k. O ile bowiem tam stan chorobowy sprawcy jest
częstokroć zupełnie od niego niezależny, wynikając np. z choroby psychicznej,
to w przypadku art. 98 k.k. w zw. z art. 96 k.k. problemem sprawcy jest uzależnienie od alkoholu lub innego środka odurzającego, które to skazany u siebie
„wypracował”, a w konsekwencji możliwe jest poradzenie sobie z tym problemem, nadto skoro uzależnienie determinowało popełnione przestępstwo, to
bez pozytywnych wyników leczenia należy z wysokim prawdopodobieństwem
przypuszczać, że ponownie legnie ono u przyczyn naruszenia porządku prawnego. Tym samym wydaje się, iż dla zaktualizowania się przesłanki materialnej
ujętej w art. 98 k.k. konieczne jest, by wyniki leczenia w zamkniętym zakładzie
leczenia odwykowego były pozytywne. Czy zróżnicowanie sposobu rozumienia pojęcia „przemawiające za warunkowym zwolnieniem wyniki leczenia” na
gruncie art. 95 i 98 k.k. jest uzasadnione? Wydaje się, że tak, ponieważ zakres
podmiotowy adresatów tych dwóch norm jest odmienny, inne są cele stosowania tych dwóch środków zapobiegawczych, a w efekcie odmiennie postrzegane
winny być wyniki podjętego przez skazanych leczenia.
Pomimo podnoszonych w doktrynie wątpliwości38, nawiązanie w art. 98 k.k.
do art. 77 k.k. przesądza, iż pozytywny wynik leczenia odwykowego nie jest
jedyną przesłanką warunkowego zwolnienia, konieczne jest bowiem również
uzasadnione przekonanie, że po zwolnieniu skazany będzie przestrzegał porządku prawnego, a w szczególności nie popełni nowego przestępstwa39. Celowość takiego rozwiązania budziła w doktrynie wątpliwości, skoro przesłanki
formułowanej prognozy wynikające z art. 77 § 1 k.k. u osoby uzależnionej od
alkoholu nie są zwykle pozytywne, co powinno prowadzić do kierowania się
jedynie wynikami leczenia, w innym bowiem przypadku warunkowe zwolnienie
z art. 98 k.k. utraciłoby swój obligatoryjny charakter40.
K. Postulski, Stosowanie przepisów kodeksu karnego w postępowaniu wykonawczym (wątpliwości, niespójności,
propozycje), [w:] Państwo prawa i prawo karne. Księga jubileuszowa Profesora Andrzeja Zolla, P. Kardas,
T. Sroka, W. Wróbel (red.), t. II, Warszawa 2012, s. 920-921.
39
Por. M. Kalitowski, [w:] Kodeks karny. Komentarz, O. Górniok (red.), Gdańsk 2002/2003, s. 699-700;
J. Długosz, [w:] Kodeks karny. Część ogólna, M. Królikowski, R. Zawłocki (red.), t. II, Warszawa 2011,
s. 887-888; J. Lachowski, Warunkowe zwolnienie z reszty kary pozbawienia wolności, Warszawa 2010, s. 287.
40
K. Krajewski, [w:] System prawa karnego. Środki zabezpieczające, L. Paprzycki (red.), t. 7, Warszawa
2012, s. 275-276.
38
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Jakkolwiek trudno odmówić przedstawionej powyżej opinii pewnych
racji, to jednak art. 98 k.k. w jasny sposób stwarza konieczność sformułowania pozytywnej prognozy kryminologiczno-społecznej względem
skazanego. Przyjęcie dodatniej prognozy jest jednak możliwe, skoro jej
przesłanką nie jest kumulatywne spełnienie wszystkich przesłanek ujętych
w art. 77 § 1 k.k.41, a jedynie ich wypadkowa, która powinna przemawiać na
korzyść sprawcy 42. Nadto w większości komponenty te nie mają charakteru
statycznego, pozwalając na uwzględnienie zmian zachodzących w osobie
skazanego. Dodanie w art. 98 k.k. kolejnego czynnika prognostycznego
w postaci przemawiających za warunkowym zwolnieniem wyników leczenia, powinno znaleźć odpowiednie odzwierciedlenie w ocenie przesłanek
ujętych w art. 77 § 1 k.k., skoro znajdujące się tam czynniki prognostyczne
oceniane są w większości na moment ubiegania się o warunkowe zwolnienie. Skazany, który pozytywnie przeszedł leczenie w zamkniętym zakładzie leczenia odwykowego, podejmując skuteczną walkę z uzależnieniem,
winien być oceniany poprawnie tak w zakresie jego postawy, właściwości
i warunków osobistych, jak i w zakresie zachowania w czasie odbywanej
kary (odpowiednikiem będzie tu pobyt w zamkniętym zakładzie leczenia
odwykowego). Skoro bowiem uzależnienie leżało u podstaw popełnionego przestępstwa, stwarzając wysokie prawdopodobieństwo ponownego
popełnienia takiego czynu, to ten sam czynnik wcześniej ujemnie oddziaływał na ocenę większości przesłanek z art. 77 § 1 k.k. Pozytywne wyniki
terapii powinny znaleźć odzwierciedlenie w dodatnim ujmowaniu przesłanek formułowanej prognozy i tej tendencji starał się sprostać ustawodawca, przekształcając w tym przypadku warunkowe zwolnienie w instytucję
obligatoryjną. Jeśli więc wyniki leczenia przemawiają za przyjęciem, iż odbyte leczenie się powiodło, co do zasady sąd powinien wywieść pozytywną
prognozę względem sprawcy.
Różnorodna właściwość sądów w zakresie zwalniania skazanego z zakładu i udzielania mu warunkowego zwolnienia rodzi spory, w którym momencie
skazany może ubiegać się o warunkowe zwolnienie z art. 98 k.k. – podnoszono
następujące koncepcje:
a) sprawca musi przebywać w chwili warunkowego zwolnienia w izolacji, przy
czym może to być zamknięty zakład leczenia odwykowego lub zakład karny43;
b) sprawca musi znajdować się w chwili warunkowego zwolnienia w zakładzie leczenia odwykowego, a nie w zakładzie karnym z uwagi na nawiązanie
Por. J. Lachowski, [w:] Kodeks karny. Część ogólna, M. Królikowski, R. Zawłocki (red.), t. II, Warszawa
2011, s. 618; postanowienie SA w Lublinie z dnia 08 sierpnia 2007 r., sygn. II AKzw 527/07, „Krakowskie Zeszyty Sądowe” 2007, nr 10, poz. 70, s. 39-40.
42
Por. S. Pawela, O czynnikach prognostycznych przy warunkowym zwolnieniu, „Nowe Prawo” 1983, nr 9-10,
s. 72-73.
43
J. Długosz, [w:] Kodeks karny. Część ogólna, M. Królikowski, R. Zawłocki (red.), t. II, Warszawa 2011,
s. 887; N. Kłączyńska, Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, J. Giezek (red.), Warszawa 2012, s. 617.
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art. 98 k.k. do art. 96 § 1 k.k., który stanowi o zwolnieniu z zakładu leczenia
odwykowego44;
c) sprawca musi znajdować się w zakładzie karnym po uprawomocnieniu
się postanowienia o zwolnieniu z zamkniętego zakładu leczenia odwykowego45;
d) sprawca musi zostać zwolniony przez sąd z zakładu leczenia odwykowego albowiem to pozytywne wyniki leczenia są przesłanką udzielenia warunkowego zwolnienia, a skoro tak, to dopiero zwolnienie z zakładu przez sąd i wydanie postanowienia o zaliczeniu na poczet kary otwiera drogę do wszczęcia
przez sąd penitencjarny postępowania w przedmiocie udzielenia warunkowego
zwolnienia46.
Prezentowane w powyższym zakresie stanowisko będzie w znacznej mierze zdeterminowane poglądem w zakresie konieczności wprowadzenia do
wykonania kary, z której skazany ubiega się o warunkowe zwolnienie. W razie przychylania się do przeważającej koncepcji o istnieniu takiego wymogu47,
nie jest możliwe udzielenie warunkowego zwolnienia wcześniej niż po uprawomocnieniu się postanowienia o zwolnieniu z zakładu leczenia odwykowego,
zawierającego zaliczenie pobytu w zakładzie na poczet orzeczonej kary, a następnie wprowadzenia reszty tej kary do wykonania. Art. 98 k.k. nie formułuje
wymogu pozostawania w izolacji, możliwa jest tym samym sytuacja, w której
skazany został już zwolniony z zakładu leczniczego, reszta kary pozbawienia
wolności została wprowadzona do wykonania, jednak nie doszło jeszcze do
osadzenia w zakładzie karnym. Jakkolwiek co do zasady wymóg możliwości
ubiegania się o warunkowe zwolnienie jedynie z kar wprowadzonych do wykonania nie został w ustawie expressis verbis wyrażony, to poglądy odwołujące się
do możliwości udzielenia warunkowego zwolnienia w momencie pozostawania
w zamkniętym zakładzie leczenia odwykowego nie są trafne. Skoro bowiem
k.k.w. pozostawia to uprawnienie sądowi I instancji (art. 204 k.k.w. w zw. z art.
3 § 1 k.k.w.), to udzielanie warunkowego zwolnienia przez sąd penitencjarny
jeszcze w czasie leczenia, pozbawiałoby w istocie sąd karny możliwości dalszego stosowania tego środka. Należy również zważyć, iż stosownie do art. 96
§ 3 k.k. sąd rozstrzyga o zwolnieniu na podstawie wyników leczenia, natomiast
zgodnie z art. 204 § 1 k.k.w. w razie uzyskania opinii o braku konieczności dalA. Kwieciński, Lecznicze środki zabezpieczające w polskim prawie karnym i praktyka ich wykonywania, Wrocław 2009, s. 123.
45
J. Lachowski, Warunkowe zwolnienie z reszty kary pozbawienia wolności, Warszawa 2010, s. 287.
46
K. Postulski, [w:] System prawa karnego. Środki zabezpieczające, L. Paprzycki (red.), t. 7, Warszawa 2012,
s. 546.
47
Tak postanowienie SA w Krakowie z dnia 19 grudnia 2006 r., sygn. II AKzw 973/06, „Krakowskie
Zeszyty Sądowe” 2007, nr 1, poz. 41, s. 26-27; postanowienie SA w Lublinie z dnia 26 czerwca 2006 r.,
sygn. II AKzw 436/06, „Krakowskie Zeszyty Sądowe” 2007, nr 1, poz. 104, s. 61-62; postanowienie
SA w Lublinie z dnia 19 marca 2008 r., sygn. II AKzw 169/08, „Krakowskie Zeszyty Sądowe” 2008,
nr 6, poz. 59, s. 38; W. Wróbel, Glosa do uchwały pełnego składu izby z 11 I 1999, I KZP 15/98, „Państwo
i Prawo” 1999, nr 3, s. 107 oraz J. Lachowski, Warunkowe zwolnienie z reszty kary pozbawienia wolności,
Warszawa 2010, s. 216.
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szego pozostawania sprawcy w zamkniętym zakładzie leczenia odwykowego,
sąd bezzwłocznie orzeka w przedmiocie dalszego stosowania tego środka. Tym
samym niedopuszczalna była sytuacja, w której przy pozytywnych wynikach
leczenia sąd I instancji utrzymywałby konieczność dalszego pobytu sprawcy
w zakładzie, z drugiej strony udzielenie warunkowego zwolnienia z art. 98 k.k.
nie byłoby możliwe przy negatywnych wynikach leczenia, wobec niespełnienia
przesłanki materialnej ujętej w art. 98 k.k. Dodatkowym argumentem przemawiającym za taką interpretacją jest fakt, iż skoro art. 98 k.k. wymaga przemawiających za warunkowym zwolnieniem wyników leczenia, to należy wnioskować,
iż owo leczenie winno być zakończone. Reasumując, udzielenie warunkowego
zwolnienia z art. 98 k.k. jest możliwe dopiero po uprawomocnieniu się postanowienia o zwolnieniu z zamkniętego zakładu leczenia odwykowego, przy
czym żaden przepis nie formułuje wymogu pozostawania wówczas w zakładzie
karnym. Możliwa jest zatem zarówno sytuacja, w której skazany nie został jeszcze osadzony w jednostce penitencjarnej po zwolnieniu go z zakładu leczenia
odwykowego, jak i sytuacja, w której do osadzenia doszło, ale skazany aktualnie
nie odbywa kary, np. z uwagi na udzieloną przerwę w karze.
Podjęcie decyzji o udzieleniu warunkowego zwolnienia na szczególnych zasadach, wynikających z art. 95 lub art. 98 k.k., bez konieczności odbycia minimalnego ułamka kary, determinuje konieczność oddania sprawcy pod dozór
kuratora sądowego albo osoby godnej zaufania, stowarzyszenia lub instytucji
określonej w art. 73 § 1 k.k. Dozór ten jest obowiązkowy przez cały okres
próby, bez możliwości zastosowania art. 163 § 2 k.k.w, tym samym nie jest dopuszczalne zwolnienie warunkowo zwolnionego w okresie próby z dozoru48.
Powyższa wykładnia wynika z uwzględnienia dyrektywy zakazującej nadawania
dwóm różnobrzmiącym zwrotom takiego samego znaczenia, co wobec użycia w art. 95 § 2 k.k. i art. 98 k.k. sformułowania „dozór jest obowiązkowy”,
a w art. 159 § 1 k.k.w. „oddanie pod dozór jest obowiązkowe”, jest uzasadnione.
Powyższe stanowisko było jednak kwestionowane w judykaturze49.
Poza wskazaną powyżej odmiennością, polegającą na konieczności pozostawania pod dozorem przez cały okres próby, pozostałe rygory okresu próby nie
różnią się od zasad ogólnych, w tym identyczne pozostają podstawy do odwołania warunkowego przedterminowego zwolnienia.

Tak K. Daszkiewicz, Dozór fakultatywny i obligatoryjny, „Prokuratura i Prawo” 2002, nr 10, s. 33 i n.;
K. Postulski, Glosa do postanowienia z dnia 10 stycznia 2007 r. (IV KK 488/06), „Przegląd Sądowy” 2008,
nr 2, s. 118; S. Lelental, Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, Warszawa 2010 s. 667, J. Lachowski, Warunkowe zwolnienie z reszty kary pozbawienia wolności, Warszawa 2010, s. 322.
49
Zob. uchwała SN z dnia 18 października 2001 r., sygn. I KZP 22/01, „Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Izba Karna i Wojskowa” 2001, nr 11-12, poz. 86, s. 1 i n.; zob. też krytyczną glosę K. Postulskiego, Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 18 października 2001 roku (I KZP 22/2001), „Palestra”
2003, nr 5-6, s. 266 i n.
48
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RELEASED WITH PREVENTIVE MEASURES

Abstract
The article relates to special rules for granting conditionally released from serving the
remaining term in the event of applying the selected preventive measures, in particular with
regard to relation between the conditional discharge’s general rules and specific regulations.

Aleksander Samek
KODEKS ETYKI KURATORA SĄDOWEGO
– OD KWALIFIKACJI MORALNYCH
DO KOMPETENCJI ETYCZNYCH

Kwalifikacje moralne kuratorów sądowych – ujęcie ewolucyjne
Pisząc o Kodeksie Etyki Kuratorów Sądowych podkreślić należy, że od początku funkcjonowania kurateli sądowej w Polsce zwracano uwagę na cechy
osobowości przyszłego kuratora. Dekret Naczelnika Państwa w przedmiocie
utworzenia sądów dla nieletnich z dnia 7.02.1919 r.1 w sposób bardzo ogólny
traktował kwestię kompetencji moralnych kandydatów na stanowisko opiekunów sądowych. Zachęcał sędziów, aby „powoływali opiekunów spośród osób
obojga płci szczególnie kwalifikujących się do kierowania i nadzorowania nieletnich”. Również pozostałe akty prawne regulujące pracę ww. grupy zawodowej,
aż do 1986 r. niewiele miejsca poświęcały moralnym kwalifikacjom kandydatów
na kuratorów2. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24.11.1986 r.
w sprawie kuratorów sądowych, w punkcie 4 paragrafu 4 stwierdzało, że kuratorem sądowym może być mianowany ten, kto: „daje rękojmię należytego
wykonywania powierzonych mu obowiązków”3. Rękojmię będziemy rozumieć,
jako gwarancję rzetelności prawidłowego naboru pracowników. Osoby zatrudniające kuratora sądowego musiały być przekonane o tym, że kandydat przyjmowany do służby posiada odpowiednie kwalifikacje moralne niezbędne do
wykonywania tego zawodu.
O kwalifikacjach moralnych przyszłych kuratorów mówi również Ustawa o kuratorach sądowych z dnia 21.07.2001 r. Artykuł 5 tego aktu prawnego w całości został poświęcony kwalifikacjom adeptów do służby kuratorskiej. W pkt 2 tego artykułu ustawodawca stwierdził, że kuratorem
zawodowym może być ten, kto jest „nieskazitelnego charakteru”. Warunek ten został bardzo wyeksponowany i znajduje się zaraz za obowiązkiem
Zob. art. 2 Dekret w przedmiocie utworzenia sądów dla nieletnich, 07.02.1919 r.
Rozporządzenie MS o kuratorach sadowych dla nieletnich z dnia 30.03.1951 r.; rozporządzenie MS
z dnia 13.02.1959 r. w sprawie kuratorów dla nieletnich; zarządzenie MS z dnia 10.04.1959 r. w sprawie kuratorów sądowych określało kwalifikacje formalne do wykonywania zawodu; rozporządzenie
MS z dnia 03.05.1973 r. utrwaliło społeczno-zawodowy model organizacyjny kurateli sądowej.
3
Zob. art. 4 rozporządzenia MS z dnia 24.11.1986 r. w sprawie kuratorów sądowych.
1
2
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posiadania obywatelstwa polskiego i korzystania z pełni praw cywilnych
i obywatelskich. Przesłanka ta ma za zadanie ujednolicić kwalifikacje moralne merytorycznych pracowników wymiaru sprawiedliwości, pełniących
szczególnie odpowiedzialne społecznie funkcje. Autorzy komentarza do
Prawa o ustroju sądów powszechnych proponują, aby pojęcie „nieskazitelnego charakteru” tłumaczyć poprzez skatalogowanie cech właściwych dla
pożądanego wzorca osób, od których wymaga się takiej postawy. Zgodnie
z tą propozycją kurator powinien być: uczciwy, pracowity, zrównoważony,
sumienny, odważny, cierpliwy, uprzejmy, samokrytyczny, otwarty intelektualnie, wrażliwy, cechujący się wysoką kulturą osobistą. Prócz tego powinniśmy wymagać od niego, aby był wolny od uzależnień, nie powinien
wchodzić w konflikty i nie powinien być zgorszeniem dla innych, winien
natomiast wieść przykładny tryb życia. Powinny go również cechować: empatia, altruizm, zaangażowanie, życiowy optymizm, zaufanie do ludzi, czy
troska o innych4. W podobnym duchu wypowiadała się M. Grzegorzewska.
Jej zdaniem osoby zaangażowane w pomoc innym winne charakteryzować
się określonymi kompetencjami, do których należy zaliczyć: czynną dobroć,
życzliwość, odpowiedzialność5.
W literaturze odnaleźć można również te cechy osobowości, które dyskwalifikują kandydata do wykonywania jakiejkolwiek profesji społecznej, w tym
również do wykonywania zawodu kuratora sądowego. M. Porowski podaje „listę Alana Keitha-Lucasa” wykazującą typy osób nienadających się do pełnienia
służby społecznej. Są to:
▪▪ ludzie zainteresowani „na chłodno” naturą człowieka” – beznamiętni badacze,
▪▪ osoby z silną, uwarunkowaną własnymi potrzebami, potrzebą kontroli,
poszukujący aprobaty, tj.:
––
zainteresowani przede wszystkim odwetem i moralizowaniem,
––
ci, którzy sami uporali się podobnymi problemami, jakie dotykają podopiecznych, ale nie pamiętają już, z jakim trudem im to przyszło6.
Przedstawione powyżej zestawienia ukazują, jak ważne w doborze kadry,
prócz kompetencji formalnych takich jak wykształcenie, czy staż pracy, jest
również posiadanie odpowiednich cech charakterologicznych i właściwego
stosunku do wartości uznawanych w zawodach zaufania publicznego. Warto
T. Jedynak, K. Stasiak, Komentarz do ustawy o kuratorach sadowych, LexisNexis, Warszawa 2008, s. 68.;
zob. również T. Ereciński, J. Kudowski, J. Iwulski (red.), Komentarz do prawa o ustroju sądów powszechnych
i ustawy o Krajowej Radzie Sądowniczej, LexisNexis, Warszawa 2002, s. 167, za: A. Wilińska, Etyka służby
kuratorskiej, [w:] W. Kaczyńska (red.), O etyce służb społecznych, IPSiR UW, Warszawa 2010, s. 238.
5
E. Tomasik, Z zagadnień deontologii pedagoga specjalnego, [w:] W. Kaczyńska (red.), O etyce służb społecznych,
op. cit., s. 97.
6
Zob. M. Porowski, Służba społeczna – zakres pojęcia, [w:] W. Kaczyńska (red.), Etyka służb społecznych,
Warszawa 1998, za: A. Wilińska, Etyka służby kuratorskiej, [w:] W. Kaczyńska (red.), O etyce służb społecznych, op. cit., s. 248.
4
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ponadto zauważyć, że akceptacja wspólnych wartości rodzić może silniejszą
identyfikację z wykonywanym zawodem, a co za tym idzie większe zaangażowanie w wykonywaną pracę.

Kodeks Etyki Kuratora Sądowego a ustawa
o kuratorach sądowych
Istnieją w społeczeństwie grupy ludzi, które z racji wykonywanego zawodu
dźwigają na sobie brzemię szczególnej odpowiedzialności. Zazwyczaj osoby
te obdarzane są szacunkiem, ale też doznają mocnego napiętnowania w sytuacjach, gdy zaufanie społeczne nadwyrężą. Osoby wykonujące zawody, które
cieszą się szczególnym prestiżem społecznym, narażone są równocześnie na to,
że przekroczenie przyjętych ogólnie norm, nie tylko tych pisanych, jest przez
innych piętnowane, a nawet karane – tak pisze M. Matuszak7. Dbałość o jakość wykonywania ważnych ze społecznego punku widzenia zawodów została
zagwarantowana w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. W artykule 17 ust.1
Ustawy Zasadniczej zapisano, że w drodze ustawy tworzyć można samorządy zawodowe reprezentujące zawody zaufania publicznego i sprawujące pieczę
nad należytym wykonywaniem tych zawodów w granicach interesu publicznego
i dla jego ochrony8.
Z analizy dostępnej literatury i ustaw regulujących funkcjonowanie takich zawodów jak: lekarz, adwokat, prokurator, sędzia, nauczyciel, pracownik socjalny,
czy wreszcie kurator wynika, że samorząd danego zawodu zobowiązany jest powołać kodeks etyki tego zawodu. Zdaniem P. Łukowa etyki zawodowej wymagają te zawody, w których po pierwsze: profesjonalista działa na rzecz wielkiego
dobra klienta i po drugie: klient ma niewielką możliwość kontroli nad działalnością profesjonalisty. Wielkie dobro jest tu rozumiane jako warunek konieczny
realizacji innych dóbr. Jest niezbędne dla normalnego życia i obiektywne. Takim
dobrem jest zdrowie, wiedza, wolność, dobre imię i prawa obywatelskie. Dobra
tego rodzaju nie są przedmiotami, które raz zdobyte trwają, ale są zniszczalne
i jednocześnie stale pożądane. Trudności w sprawowaniu kontroli nad działaniem pewnego typu profesjonalistów wynikają zazwyczaj z braku odpowiedniej
wiedzy u klientów, z trudności w kontrolowaniu motywacji profesjonalisty (np.
tego, czy wykonuje on zawód kierując się tylko chęcią zysku lub osobistej kariery, czy też dobrem ludzi, na rzecz których działa, a także z ustawodawstwa
i społecznego sensu pewnych zawodów)9. W podobnym tonie wypowiadają się
T. Romer i M. Najda twierdząc, iż etyka zawodowa jako odrębny zbiór norm
pojawia się jedynie tam, gdzie zadanie wynikające z sensu profesji jest szczególM. Matuszak, Etyka zawodowa – wyzwanie nowych czasów?, „Nowe Państwo” 2010, nr 12(58).
J. Brzeziński, B. Chyrowicz, W. Poznaniak, M. Toeplitz-Winiewska, Etyka zawodu kuratora, PWN,
Warszawa 2008, s. 83.
9
Zob. P. Łuków, Granice zgody: autonomia zasad i dobro pacjenta, Scholar, Warszawa 2005, s. 42.

7

8
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nego rodzaju. Autorzy ci zaznaczają równocześnie, że źródłem dbałości o jakość pracy profesjonalisty jest przede wszystkim jego własne sumienie10.
Organem samorządu zawodowego kuratorskiej służby sądowej jest Krajowa
Rada Kuratorów11, której to ustawodawca powierzył zadanie „uchwalanie kodeksu etyki kuratora sądowego”12.
Wzoru dla kodeksu etyki kuratorskiej należy upatrywać w kodeksie etyki
lekarskiej13. Analizując oba dokumenty nie trudno znaleźć wiele podobieństw.
Trudno się temu dziwić, albowiem „przedmiot” działań lekarza i kuratora jest
ten sam: jest to człowiek, który z racji swoich różnorakich problemów potrzebuje pomocy. Już na poziomie językowym wyraźna jest analogia pomiędzy tymi
zawodami – w obu przypadkach mamy do czynienia z patologią, profilaktyką, diagnozą, terapią. Różnica wynika jedynie z aspektu, który stanowi przedmiot zainteresowania lekarza i kuratora. Lekarz koncentruje się na organizmie
człowieka, a kurator na jego warstwie psychospołecznej, jego funkcjonowaniu
społecznym. Jednak zarówno lekarz, jak i kurator, naprawiając właściwy sobie
aspekt podopiecznego, dążą do poprawy jego funkcjonowania jako człowieka,
jako całości14. Jako podsumowanie powyższego twierdzenia przywołać można
tekst autorstwa E. Tomasik. Jej zdaniem pedagog specjalny ma właściwie i konsekwentnie realizować swe cele „budowania człowieka w człowieku”, powinien
u szczytu wyznawanej przez siebie hierarchii wartości postawić bezwzględnie
poszanowanie godności każdego człowieka nawet wówczas, gdy jego życie
może się komuś wydawać „życiem niegodnym życia”15. Kurator sądowy, jako
funkcjonariusz publiczny, jako organ wykonawczy z definicji jest osobą godną
zaufania i właśnie dlatego winien w sposób szczególny pamiętać o tej powinności i wynikającej z niej odpowiedzialności za życie innych.

Kodeks Etyki Kuratora a kompetencje zawodowe
Zdaniem A. Kraule przeszkodą w byciu „refleksyjnym praktykiem” nie jest
niedostatek wykształcenia metodycznego, ale przede wszystkim niedostatek
wykształcenia filozoficznego, teoretycznego i pedagogicznego16. Nie trudno
zauważyć, że autor odwołuje się do kompetencji zawodowych, traktując je jako
wypadkową wiedzy teoretycznej i praktycznej opartej o podbudowę filozoIbidem.
Zob. art. 43 i 44 ustawy o kuratorach sądowych.
12
Zob. art. 46 ustawy o kuratorach sądowych.
13
Choć bywa również porównywana z etyką innych zawodów pomocowych, jak i etyką zawodów
prawniczych – zob. W. Kaczyńska (red.), O etyce służb społecznych, op. cit.; T. Romer, M. Najda, Etyka dla
sędziów. Rozważania, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. Warszawa 2007.
14
T. Jedynak, Kodeks etyki kuratora, 2005, opublikowany na stronie http://kurator.webd.pl.
15
E. Tomasik, Z zagadnień deontologii pedagoga specjalnego…, op. cit., s. 92.
16
A. Kraule, Iluzja dydaktycznej sprawności – profesjonalizacja niekompetencji, [w:] L. Hurło i in., Paradygmaty
współczesnej dydaktyki, Impuls, Kraków 2009, s. 94.
10
11
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ficzną. Uwzględnienie aspektu filozoficznego w niniejszych rozważaniach daje
podstawy do rozpatrywania niektórych zachowań kuratorów sądowych przez
pryzmat etyczny17. Zatem o człowieku, który zachowuje się moralnie, tj. przestrzega zasad etyki, będziemy mogli mówić, że posiada kompetencje etyczne.
Kompetencje, które rozumieć będziemy, przede wszystkim jako wyraz profesjonalnego podejścia do wykonywanego zawodu, umiejętność oraz chęć przestrzegania formalnych i nieformalnych zasad postępowania. Wobec powyższego prócz kompetencji teoretycznych, diagnostycznych, komunikacyjnych
i organizacyjnych za bardzo ważne należy uznać również kompetencje etyczne.
Na przestrzeni dziejów w filozofii powstało wiele koncepcji i systemów
etycznych. Poszczególni filozofowie źródła moralności, czy raczej zachowań
moralnych upatrywali w różnych obszarach ludzkiego funkcjonowania. Na
przykład I. Kant w sposób szczególny podkreślał znaczenie wolnej woli dla
moralnego działania człowieka. W jego przekonaniu gdyby nasze moralne
postępowanie wynikało wyłącznie z posłusznego podporządkowania się moralnym regułom, wówczas byłoby dowodem braku moralnej dojrzałości i nie
miałoby żadnej wartości18. Z kolei W. Kozielewicz twierdzi, że normy etyczne,
które odwołują się do osobistego sumienia stanowią jedynie pomoc w ukształtowaniu wolnego i odpowiedzialnego człowieka. Służą one do wyznaczenia
granic kompetencji, wyznaczają ogólną tendencję postępowania19. W odniesieniu do zawodów zaufania publicznego umiejętność interpretowania postępowania w różnych sytuacjach jest szczególnie ważna, albowiem zachowanie osób
wykonujących zawody istotne ze społecznego punktu widzenia, oceniane jest
zawsze przez pryzmat pewnych powinności i odpowiedzialności. Chodzi o to,
aby równocześnie być dobrym człowiekiem i kompetentnym specjalistą.

Funkcje kodeksu etyki zawodowej
Wprawdzie etyka jest teorią moralnego działania człowieka, jednakże odniesienie do działania nadaje jej wymiar praktyczny20. Taki wymiar mają zwłaszcza
uporządkowane logicznie systemy norm etycznych, które zwie się kodeksami
deontologicznymi poszczególnych zawodów21. Każdy z tego typu kodeksów
winien spełniać określone funkcje. Zazwyczaj wymienia się trzy podstawowe
funkcje kodeksów zawodowych: motywacyjną, integracyjną i profilaktycznoEtyka (w sensie ścisłym) dyscyplina filozoficzna i normatywna (wypowiada się w języku norm,
co być powinno, jak postępować, jak żyć za: T. Jedynak, Kodeks etyki kuratora sądowego, op. cit.
18
J. Brzeziński, B. Chyrowicz, W. Poznaniak, M. Toeplitz-Winiewska, Etyka zawodu psychologa, PWN,
Warszawa 2008, s. 25.
19
Zob. W. Kozielewicz, Odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych
i notariuszy, LexisNexis, Warszawa 2012, s. 20.
20
Ibidem, s. 24.
21
Ł. Zaorski-Sikora, Etyka, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Łódź 2007, s. 47.
17
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-wychowawczą. Powyższe normują te działania, które nie zostały wyraźnie ujęte przez prawo, czyli uzupełniają tzw. luki prawne. Kodeksy etyki zawodowej
powstają zazwyczaj z myślą o korygowaniu stanu rzeczywistego, o podciąganiu
go do pewnego rodzaju wzorca osoby pracującej w danym zawodzie22.
Inne funkcje, jakie pełnią kodeksy etyki zawodowej, wymienia A. Olech. Jej
zdaniem kodeks etyki zawodowej spełnia:
1. funkcję regulującą – kodeks postrzegany jest jako pewien mechanizm regulujący postępowania pracownika wobec podopiecznego, współpracowników,
przełożonych;
2. funkcję nobilitującą – kodeks etyki zawodowej może stać się elementem
podniesienia prestiżu zawodu,
3. funkcję rozstrzygającą – kodeks powinien mieć moc „prawa zawodowego” i być podstawą do rozstrzygania sporów przez sądy koleżeńskie i dyscyplinarne,
4. funkcję ochronną – chroni grupę zawodową przed rozmaitymi naciskami
z zewnątrz,
5. funkcję samodoskonalącą – przestrzeganie norm i zasad spisanych w kodeksie pozwoli na podniesienie standardów wykonywania zawodu i samodoskonalenie23.
Przedstawione funkcje wzajemnie się przenikają i przeplatają, a ich głównym zadaniem jest pomoc w zrozumieniu podstawowego sensu tworzenia
i przestrzegania kodeksów etyki zawodowej.
Wymienione wyżej funkcje kodeksów etyki zawodowej sprowadzić zatem
możemy do jednej naczelnej zasady – „podstawowego przykazania etyki zawodowej”. Dla jego zobrazowania powiedzieć możemy za Z. Baumanem, że
wszystko co zostało napisane o postępowaniu etycznym poucza nas „(…) jak
traktować ludzi, którzy są w naszym zasięgu, jak rozstrzygać, które dzieła są
dobre (a więc mogą być podejmowane), które natomiast złe (zatem należałoby
ich unikać), w zależności od wyraźnego, możliwego do przewidzenia wpływu,
jaki wywierają na tych ludzi”24.

Analiza treści Kodeksu Etyki Kuratora Sądowego
Kodeks Etyki Kuratora Sądowego powstał jako uchwała Krajowej Rady
Kuratorów i winien być traktowany jako efekt i przejaw samorządności środowiska kuratorskiego. Przestrzeganie jego przepisów jest równocześnie wyrażeniem szacunku dla tradycji i dorobku tej grupy zawodowej. W lipcu 2002 r. na
M. Matuszak, Etyka zawodowa – wyzwanie nowych czasów…, op. cit.
Por. A. Olech, Etyka w profesjonalnych standardach pracowników socjalnych, [w:] W. Kaczyńska (red.),
O etyce służb społecznych, op. cit., s. 125.
24
Z. Bauman, Etyka ponowoczesna, PWN, Warszawa 1996, s. 28.
22
23
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pierwszym posiedzeniu KRK powołano komisję do opracowania ww. kodeksu,
który zaczął obowiązywać od dnia 01.06.2004 r.25. Kodeks etyki kuratora składa
się 16 artykułów podzielonych na trzy części. Pierwsza dotyczy przepisów ogólnych, druga – zasad postępowania kuratora wobec podopiecznych, a trzecia
odnosi się do postępowania kuratora wobec współpracowników. W dziale tym
autorzy Kodeksu Etyki Kuratora zawierają ważne tezy ukazujące rangę zawodową kuratorów sądowych. W myśl art. 6 ust. 1 ustawy o kuratorach sądowych
kurator przed przyjęciem do służby składa ślubowanie, w którym zobowiązuje
się do postępowania zgodnego z etyką zawodową26.
Z analizy treści pierwszej części, tj. przepisów ogólnych omawianego aktu
prawnego, wynika, że kurator powinien być osobą kompetentną, co oznacza,
że powinien wykonywać swoje zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa i zasadami współżycia społecznego. Kurator musi być osobą tolerancyjną, dlatego też wypełnia on swoje obowiązki z poszanowaniem praw i godności człowieka, uznając jego podmiotowość oraz przestrzegając zasady równego traktowania. Jako osoba prawa kurator w swoim postępowaniu kieruje się
uczciwością i honorem27, szacunkiem dla innych, a także przestrzega dobrych
obyczajów. Ponadto wykonując powierzone obowiązki musi być efektywny.
Stale winien doskonalić się i pogłębiać wiedzę, aby odnosić wymierne sukcesy
zawodowe, bowiem brak satysfakcjonujących efektów w pracy, przekłada się
bezpośrednio na brak zadowolenia z podejmowanych działań. Z kolei po stronie podopiecznych rodzi poczucie bezkarności i przekonanie o nieudolności
organów sądowych. Dbając o właściwy prestiż i rangę zawodu, twórcy kodeksu
gwarantują kuratorom dowolność w doborze metod i środków oddziaływań na podopiecznego, mimo iż wykonują oni orzeczenia i zarządzenia sądu
i sędziego, a zatem są od nich zależni. Kuratorzy muszą jednak spełnić ważny
warunek: metody, które zastosują w pracy muszą mieścić się w ramach wyznaczonych przez obowiązujące prawo i aktualny stan wiedzy resocjalizacyjnej.
Biorąc pod uwagę powyższe, na podstawie przepisów ogólnych Kodeksu
Etyki Kuratora, można określić modelową sylwetkę kuratora, zgodnie z którą
kurator powinien być osobą przede wszystkim kompetentną, efektywną, prawą
i tolerancyjną.
Kolejnym zagadnieniem poruszanym w Kodeksie etyki kuratora są zasady
postępowania wobec podopiecznych. W ich myśl, w relacji z dozorowanym lub
nadzorowanym, kurator powinien kierować się przede wszystkim szacunkiem
bez względu na to, jakie dana osoba popełniła czyny i jak bardzo kurator się
z nimi nie zgadza. Równocześnie powinien umieć zachować odpowiedni dyT. Jedynak, K. Stasiak, Komentarz do ustawy o kuratorach sądowych, op. cit., s. 238.
Zob. art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych.
27
Za T. Jedynak: uczciwość – godne zachowanie, postępowanie; wynikająca z poczucia obowiązku
szczerość, prawdomówność, sumienność, przyzwoitość; honor – dobra reputacja, dobre imię, poczucie dumy i godności osobistej (poczucie własnej wartości, duma).
25
26
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stans zarówno do podopiecznego, jak i danej sytuacji. Mając na względzie, że
podmiotem oddziaływań kuratora bywają również osoby niebezpieczne, kurator powinien być osobą rozważną, unikającą zachowań i sytuacji ryzykownych,
zwłaszcza mogących wywołać agresję podopiecznego.
Z przepisów artykułów zaklasyfikowanych do omawianego działu wynika
również, że podstawowym obowiązkiem kuratora sądowego jest podejmowanie
działań, mających na celu dobro podopiecznego i jego prawidłowe funkcjonowanie w społeczeństwie. Dbanie o dobro podopiecznego traktować należy
jako nadrzędną zasadę pracy kuratorów. Kodeks Etyki Kuratora stanowi, że
kurator nie może wykorzystywać swoich kontaktów służbowych z podopiecznymi do osiągania osobistych korzyści – musi być osobą bezstronną i bezinteresowną. Przypadki przekroczenia przytoczonej normy przez jednego
czy nawet kilku przedstawicieli środowiska nadwyręża zaufanie do całej grupy zawodowej i powoduje ferowanie niesprawiedliwych ocen pracy kuratorów.
Kurator sądowy jest przedstawicielem zawodu zaufania publicznego, a zatem
kwestia zaufania jest w jego pracy elementem bardzo istotnym – z racji pełnionych zadań kurator winien być osobą godną zaufania. Dodać można, że
wytworzenie relacji opartej na zaufaniu pozwoli kuratorowi dotrzeć do emocji
podopiecznego, czyli do przestrzeni jego osobowości, która jest odpowiedzialna za decyzje, które w przyszłości podopieczny podejmie (przepisy kodeksu
zakładają, że wszelkie informacje o podopiecznym oraz jego rodzinie uzyskane
przez kuratora sądowego podczas wykonywania przez niego ustawowych zadań
objęte są tajemnicą).
Biorąc pod uwagę zadaniowy czas pracy kuratorów sądowych przypuszczać
należy, że zasadniczą część powierzonych im zadań kuratorzy wykonują indywidualnie podczas pracy w środowisku podopiecznych. Jedynie podczas dyżurów
sądowych mają możliwość kontaktu z pozostałymi członkami zespołu. Mimo
niewielkiej ilości czasu spędzonego wspólnie przez wszystkich kuratorów, ich
wzajemne relacje są istotne dla tworzenia wizerunku kuratorskiej służby sądowej. Wagę tych relacji podkreśla fakt, że znalazły odzwierciedlenie w trzeciej części Kodeksu etyki kuratora. Autorzy analizowanego aktu zauważają, że
w kontaktach służbowych kuratorzy powinni być przede wszystkim uprzejmi,
lojalni i koleżeńscy. Winni służyć sobie wzajemną radą i dzielić się doświadczeniem zawodowym, jednak powinni robić to w taki sposób, aby nie
naruszyć suwerenności w doborze metod pracy, tj. powinni cechować się taktem i życzliwością. W relacjach z innymi (zwłaszcza podopiecznymi) kuratorzy powinni dbać w wzajemny autorytet, jednak nie powinni przymykać oczu
na uchybienia współpracowników. Wszelkie celowe zaniedbania, czy brak reakcji na zgłaszany problem godzi w dobre imię kurateli, dlatego też powziąwszy
informację o zaniedbaniach lub błędach w postępowaniu jednego z członków
zespołu kuratorzy powinni właściwie zadziałać. Swoje uwagi najpierw przedstawić tej osobie, której problem dotyczy, a w przypadku braku reakcji z jej strony
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lub w przypadku dalszych rażących uchybień, osoby posiadające taką wiedzę
są zobowiązane do poinformowania o tym fakcie bezpośredniego przełożonego. W sytuacji jednak, gdy dobre imię współpracownika zostaje nadszarpnięte,
kuratorzy winni w ramach zasady solidarności zawodowej stanąć w obronie
tego pracownika, zwłaszcza, jeśli są przekonani o niesłuszności wysuniętych
zarzutów. Twórcy kodeksu zwrócili również uwagę na konieczność brania przez
kuratorów odpowiedzialności za należyte przygotowanie aplikantów do zawodu. Patron, któremu powierzono misję wprowadzenia adepta do zawodu bierze
poniekąd moralną odpowiedzialność za poziom przygotowania aplikanta zarówno pod względem merytorycznym, jak i etycznym.

Kodeks Etyki Kuratora Sądowego – kodeks odpowiedzialności
Rozważania dotyczące etycznych aspektów wykonywania zawodu kuratora
sądowego związane są też ściśle z dwoma głównymi wymiarami jego aktywności profesjonalnej. Z jednej strony reprezentuje on wymiar sprawiedliwości,
a zatem w praktyce ma za zadanie realizować postulaty równości, sprawiedliwości, odpowiedzialności i powinności państwa wobec swoich obywateli. Z drugiej strony jego codzienna praktyczna aktywność profesjonalna to praca z drugim człowiekiem: słabym, niezaradnym, biednym, chorym, samotnym oraz
konieczność respektowania jego prawa do poszanowania godności, wolności,
samostanowienia28.
Kluczowym pojęciem wynikającym z rozważań na temat etyki pracy kuratora sądowego jest odpowiedzialność. Odpowiedzialność, jak uważa T. Jedynak,
jest tą kategorią, która dominuje i porządkuje wszystkie przejawy aktywności
kuratora sądowego. Nie może zatem dziwić, że chociaż nie jest wprost nazwana, stale pozostaje „w tle” kodeksu etyki kuratora sądowego29.
Jak wynika z przeglądu literatury, odpowiedzialność jest pojęciem, które
bardzo trudno zdefiniować. Dla E. Levinasa odpowiedzialność jest podstawową i fundamentalną strukturą podmiotowości30. Natomiast R. Ingarden
dokonuje rozróżnienia typów odpowiedzialności traktując odpowiedzialność
moralną jako tylko jeden z jej wymiarów. Zdaniem autora, „przede wszystkim
trzeba odróżnić cztery rozmaite sytuacje, w których występuje fenomen odpowiedzialności:
1. ktoś ponosi odpowiedzialność, za coś, albo inaczej mówiąc jest za coś
odpowiedzialny,
M. Łuczyńska, O odpowiedzialności etycznej pracownika socjalnego, [w:] W. Kaczyńska (red.), O etyce służb
społecznych, op. cit., s. 102.
29
Za T. Jedynak, Kodeks etyki kuratora sądowego, op. cit.
30
E. Levinas, Etyka i Nieskończony, Rozmowy z Philippem Nemo, przeł. B. Opolska-Kokoszka, Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej, Kraków 1991, za: M. Łuczyńska, O odpowiedzialności
etycznej pracownika socjalnego, op. cit., s. 103.
28
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2. ktoś podejmuje odpowiedzialność za coś,
3. ktoś jest za coś pociągany do odpowiedzialności,
4. ktoś działa odpowiedzialnie”31.
Przedstawione przez R. Ingardena różne kategorie odpowiedzialności można interpretować w sposób następujący: można mówić o ponoszeniu odpowiedzialności (odpowiedzialność metafizyczna), o braniu odpowiedzialności (odpowiedzialność psychologiczna), o byciu pociąganym do odpowiedzialności (odpowiedzialność prawna) oraz o odpowiedzialnym działaniu
(odpowiedzialność moralna)32.
W pracy kuratora sądowego, postrzeganej przez pryzmat Kodeksu Etyki
Zawodowej, istotne są szczególnie dwie spośród wymienianych przez R. Inagardena kategorie odpowiedzialności: branie odpowiedzialności i pociąganie do
odpowiedzialności. Zdaniem autora, pierwsza kategoria jest realnym aktem psychicznym, dlatego też osoba podejmująca działanie musi potrafić przewidzieć
skutki jakie może ono wywołać. Zgodnie z koncepcją R. Ingardena: „stajemy
się odpowiedzialni za czyn, skoro myśmy się go podjęli i dokonali, ale i nadal
pozostajemy za niego odpowiedzialni, czy tego chcemy, czy nie”33. Mówiąc inaczej ten kto działa, kto podejmuje się pewnej aktywności (również niesienia pomocy, czy egzekwowania nałożonych obowiązków) staje się automatycznie odpowiedzialny za podjęte działanie, niezależnie, czy tego chce, czy nie. Zarówno
za podjęte działanie, jak i jego wynik osoba może zostać przez kogoś oceniona,
a co za tym idzie – pociągnięta do odpowiedzialności. Taka sytuacja może mieć
miejsce jedynie wtedy, gdy podejmowane aktywności wynikają z ciążącego na
kuratorze obowiązku. Należy również zauważyć, że odpowiedzialność realizuje się zawsze w relacji trójczłonowej: zachodzi pomiędzy dwoma partnerami
(jednostki lub zbiorowości – w przypadku pracy kuratora będzie to: kurator vs
kurator, kurator vs społeczeństwo lub kurator vs podopieczny) i dotyczy pewnej sytuacji społecznej34.
Branie na siebie odpowiedzialności i/lub bycie pociąganym do niej odbywa się zawsze w kontekście przestrzegania zasad uniwersalnych dla ogółu społeczeństwa, zasad charakterystycznych dla relacji kurator – podopieczny, czy
wreszcie zasad związanych z relacją partnerską w środowisku zawodowym.
A zatem w ujęciu filozoficznym odpowiedzialność jest rozumiana jako wzięcie na siebie skutków własnego działania, do czego człowiek, jako osoba moralna, czuje się wewnętrznie przymuszonym, bowiem musi je przypisać samemu
R. Ingarden, O odpowiedzialności i jej podstawach ontycznych, tłum. A. Węgrzecki, [w:] Książeczka o człowieku, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1987, s. 73,73, za: M. Łuczyńska, O odpowiedzialności etycznej
pracownika socjalnego, op. cit., s. 103.
32
M. Łuczyńska, O odpowiedzialności etycznej pracownika socjalnego, op. cit., s. 104, zob. również J. Galarowicz, Powołani do odpowiedzialności. Elementarz etyczny, Kraków 1993.
33
R. Ingarden, O odpowiedzialności i jej podstawach ontycznych, op. cit., s. 75.
34
K. Skuriat, O odpowiedzialności. Filozofia moralna Romana Ingardena, „Res Humana” 2007, nr 1, s. 20-23.
31
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sobie, własnej decyzji, swojej własnej woli, bo przecież odpowiedzialność jest
nieuniknioną konsekwencją wolności woli ludzkiej i ugruntowanej na niej zdolności poczytalności35.
Odpowiedzialność z wolnością porównuje również M. Łuczyńska. Twierdzi
ona, że tylko człowiek niezależny, autonomiczny może być człowiekiem odpowiedzialnym. Natomiast miarą odpowiedzialności jest stosunek człowieka do
właściwych mu obowiązków i reguł postępowania. Odpowiedzialność możemy
więc, zdaniem autorki, przypisać tylko tym ludziom, którzy mają świadomość
motywów własnego postępowania, potrafią je wyjaśnić oraz posiadają własny
system wartości, którym kierują się w życiu36.
Należy również zauważyć, że odpowiedzialność determinuje przyjęcie konsekwencji naszych czynów, czyli łączy się ze świadomością wszelkich możliwych skutków i ewentualnych sankcji. Zdaniem Ł. Zaorskiego-Sikory jest się
odpowiedzialnym za jakiś czyn wtedy, gdy:
▪▪ po pierwsze chcemy, by się dokonał i sami go wykonujemy,
▪▪ po drugie, gdy chcemy go dokonać, ale sami tego nie robimy,
▪▪ po trzecie, gdy go dokonujemy sami, mimo iż wcale tego nie chcieliśmy,
▪▪ po czwarte, gdy nie chcieliśmy go dokonać ani nie dokonaliśmy go sami,
jednakże od nas zależało, aby go uniknąć. Według autora w przypadku
pierwszym i trzecim mamy do czynienia z odpowiedzialnością karną lub
ewentualnie cywilną. W przypadku drugim i czwartym mamy do czynienia z odpowiedzialnością moralną za nasze działanie37. Ł. Zaorski-Sikora
wymienia również warunki, które muszą zaistnieć, abyśmy mogli rozpatrywać pewne sytuacje przez pryzmat odpowiedzialności:
––
po pierwsze musi istnieć społeczne lub moralne prawo, do którego
nasze intencje oraz konsekwencje naszych czynów będą odnoszone,
––
po drugie, odpowiedzialność jakiejś osoby może być rozpatrywana tylko wtedy, jeśli założymy, iż jest ona wolna – nie jest się w pełni odpowiedzialnym za czyny dokonywane pod przymusem. Innymi słowy,
człowiek jest moralnie i prawnie odpowiedzialny tylko za to, co czyni
z własnej i nieprzymuszonej woli;
––
po trzecie, możemy mówić o odpowiedzialności jedynie w przypadku
czynów dokonywanych przez ludzi w pełni poczytalnych38.
Teoretyczne rozważania o odpowiedzialności, które zostały podjęte w niniejszym artykule mają bardzo konkretne przełożenie praktyczne w pracy kuratora sądowego. Wstępując do Kuratorskiej Służby Sądowej kurator musi mieć
świadomość, że jego codzienna praktyka zawodowa nieodzownie związana
J. Schwartlander, Odpowiedzialność jako podstawowe pojęcie filozoficzne, tłum. J. Filek, Znak, nr (10)1995,
s. 8, za: M. Łuczyńska, O odpowiedzialności etycznej pracownika socjalnego, op. cit., s. 104.
36
M. Łuczyńska, O odpowiedzialności etycznej pracownika socjalnego, op. cit., s. 105.
37
Ł. Zaorski-Sikora, Etyka, op. cit., s. 47.
38
tamże
35
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jest z braniem odpowiedzialności (psychologicznej) za powierzone jego pieczy
osoby, a w przypadku postępowania uchybiającego metodyce pracy i stającego
w sprzeczności z obowiązującymi przepisami kurator może zostać pociągnięty
do odpowiedzialności (dyscyplinarnej, karnej)39.
Świadomość odpowiedzialności wynikającej z zadań, jakie przyjmuje na siebie kurator sądowy, może powodować pojawianie się wielu dylematów natury
etycznej. Zdolność ich rozwiązywania świadczy o dojrzałości zawodowej, a także o gotowości do dalszej pracy nad doskonaleniem posiadanych kompetencji.
Natomiast brak umiejętności rozwiązywania dylematów etycznych, radzenia
sobie z frustracją i stresem związanym z wykonywaną pracą, może powodować
u kuratora zniechęcenie, unikanie kontaktu z podopiecznymi i współpracownikami, a w dalszej perspektywie wypalenie zawodowe. Dlatego bardzo ważne
jest dobieranie takiej kadry, która wstępując w szeregi kuratorów sądowych będzie posiadała odpowiednie kwalifikacje nie tylko teoretyczne i praktyczne, ale
również moralne. O ile podczas przygotowywania aplikanta do wykonywania
zawodu kuratora sądowego można wyposażyć go w wymaganą wiedzę teoretyczną, czy pomóc zdobyć odpowiednie doświadczenie zawodowe, to wyjątkowo trudno jest nauczyć przyszłego kuratora właściwego – pod względem
etycznym – postępowania wobec innych.
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PROBATION OFFICER CODE OF ETHICS – FROM MORAL
QUALIFICATIONS TO ETHICAL COMPETENCE

Abstract
The author of this report raises very important subject matter of the probation officer’s
work such as a code of professional ethics. He draws attention to many problems but
according to him the most important issues are: the genesis of ethical code of probation
officer, responsibility of a probation officer, main functions of the ethical code, changes in
the perception of probation officer ‘s qualification as well as the ethical code impacts on the
perception of professionl competence.

Sławomir Stasiorowski
UCZESTNICTWO SPOŁECZEŃSTWA
W WYKONYWANIU ORZECZEŃ – CELE I ZADANIA
RADY GŁÓWNEJ DO SPRAW SPOŁECZNEJ
READAPTACJI I POMOCY SKAZANYM
W celu koordynowania współdziałania organów państwowych i przedstawicieli społeczeństwa w zapobieganiu przestępczości i wykonywaniu orzeczeń
oraz w celu świadczenia pomocy w readaptacji społecznej, a także wykonywania
kontroli społecznej i dokonywania oceny polityki penitencjarnej, Prezes Rady
Ministrów powołał Radę Główną do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy
Skazanym, zwaną dalej Radą Główną (art. 40 § 1 Kodeksu karnego wykonawczego1). Zgodnie z treścią przepisów Kodeksu, działalność ta obejmuje nie tylko samych skazanych, ale również ich rodziny, które wymagają pomocy, zwłaszcza materialnej, medycznej, zapewnienia miejsca zamieszkania, poszukiwania
pracy i porady prawnej.
W obecnie trwającej kadencji 2012-2016 skład Prezydium Rady Głównej
tworzą: Przewodniczący Rady Głównej – Stanisław Chmielewski, Sekretarz
Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, Wiceprzewodnicząca – Hanna Pawlak,
sędzia penitencjarny Sądu Okręgowego w Warszawie, ks. Paweł Wojtas –
Naczelny Kapelan Więziennictwa Kościoła Rzymskokatolickiego, Leszek
Podolecki – Prezes Fundacji Instytut Świętego Brata Alberta w Świnoujściu.
Członkami Rady Głównej są: prof. dr hab. Marek Konopczyński, Rektor
Pedagogium Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Warszawie, a także przedstawiciele Ministra: Sprawiedliwości, Pracy i Polityki Społecznej, Zdrowia, Edukacji
Narodowej, Spraw Wewnętrznych, Obrony Narodowej; Komendanta Głównego
Policji, Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, Prokuratury Generalnej oraz
Zastępca Kuratora Okręgowego Sądu Okręgowego w Warszawie. W Radzie
Głównej, która liczy 22 osoby, zasiadają także przedstawiciele stowarzyszeń,
organizacji i instytucji oraz kościołów i związków wyznaniowych, które wnoszą
istotny wkład w realizację celów działania Rady Głównej, tj. Śląskiej Fundacji
Błękitny Krzyż Bielsko-Biała, Stowarzyszenia „Alter Ego” w Warszawie,
Stowarzyszenia Bezrobotnych i Osób Działających na Rzecz Bezrobotnych
1

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. Nr 90, poz. 557, z późn. zm.).
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„Wszyscy Razem – In Corpore”, Stowarzyszenia POSTIS w Lublinie, Bractwa
Młodzieży Prawosławnej oraz Kościołów: Rzymskokatolickiego, EwangelickoAugsburskiego i Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.
Stosownie do potrzeb, wojewoda może powołać terenowe rady do spraw społecznej readaptacji i pomocy skazanym. W ich składzie mogą zasiadać zarówno
przedstawiciele organów odpowiedniego szczebla, na tej samej zasadzie jak w Radzie Głównej, a także organów samorządu terytorialnego oraz przedstawiciele: wojewody, prezesa sądu okręgowego, prokuratora okręgowego, kierowników
komórek organizacyjnych urzędu wojewódzkiego właściwych do spraw zdrowia
oraz zabezpieczenia społecznego, dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy, kuratora oświaty, komendanta wojewódzkiego Policji, szefów regionalnych sztabów
wojskowych, dyrektorów zakładów karnych i aresztów śledczych. Ponadto do
uczestnictwa w pracach rad terenowych można zapraszać przedstawicieli innych
podmiotów, tj. stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji, których celem działania jest realizacja zadań związanych z pomocą w społecznej readaptacji skazanym oraz kościołów i innych związków wyznaniowych, związków zawodowych
i samorządu zawodowego, przedstawicieli nauki oraz osób godnych zaufania.
Przewodniczącym rady terenowej jest prezes właściwego sądu okręgowego.
Obecnie rady terenowe powołane są w województwach:
▪▪ kujawsko-pomorskim, dla obszaru Sądu Okręgowego w Bydgoszczy,
Toruniu i Włocławku,
▪▪ lubuskim: jedna utworzona dla właściwości miejscowej okręgu Sądu
Okręgowego w Zielonej Górze, druga – dla obszaru okręgu Sądu
Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim,
▪▪ małopolskim, obejmująca Sądy Okręgowe w Krakowie, Tarnowie oraz
Nowym Sączu,
▪▪ podlaskim, dla właściwości miejscowej Sądu Okręgowego w Białymstoku,
Łomży i Suwałkach,
▪▪ warmińsko-mazurskim, dla właściwości miejscowej Sądu Okręgowego
w Olsztynie i Elblągu,
▪▪ podkarpackim, dla właściwości miejscowej Sądu Okręgowego w Rzeszowie,
Krośnie, Tarnobrzegu i Przemyślu,
▪▪ wielkopolskim, dla właściwości miejscowej Sądu Okręgowego w Poznaniu,
▪▪ zachodniopomorskim, jedna właściwa dla obszaru okręgu Sądu
Okręgowego w Koszalinie, druga dla właściwości miejscowej Sądu
Okręgowego w Szczecinie.
Zgodnie z treścią rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów2, Rada Główna
i rady terenowe działają w szczególności przez:
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 1998 roku w sprawie szczegółowych zasad
i trybu powoływania oraz działania Rady Głównej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym,
a także rad terenowych do spraw społecznej readaptacji i pomocy skazanym (Dz.U. Nr 113, poz. 723,
z późn. zm.).
2
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1) organizowanie, inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć służących zapobieganiu przestępczości i społecznej readaptacji skazanych,
2) opiniowanie działalności organów rządowych i przedstawicieli społeczeństwa, podejmowanej w zakresie zapobiegania przestępczości, wykonywania orzeczeń i readaptacji społecznej skazanych oraz udzielania pomocy skazanym i ich rodzinom,
3) koordynowanie działalności stowarzyszeń, fundacji i instytucji oraz kościołów i związków wyznaniowych, jak również osób godnych zaufania, podejmowanej w zakresie wykonywania kar, środków karnych, zabezpieczających
i zapobiegawczych,
4) podejmowanie, organizowanie i koordynowanie społecznej kontroli nad
wykonywaniem kar, środków karnych, zabezpieczających i zapobiegawczych
oraz opracowywanie wyników tych kontroli,
5) dokonywanie oceny polityki penitencjarnej,
6) przedstawianie wniosków i opinii w sprawie podziału oraz wykorzystania
środków z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej,
7) inicjowanie i wspieranie badań naukowych służących zapobieganiu przestępczości i społecznej readaptacji skazanych.
Jednym z zadań Rady Głównej jest opiniowanie sposobu wykorzystania
środków finansowych z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej3 w części postpenitencjarnej. Przychody Funduszu na 2012 rok na pomoc
postpenitencjarną oszacowano na 24.000.000 zł (podobnie jak w roku 2011).
Podział środków ustalono w następujących proporcjach:
▪▪ Centralny Zarząd Służby Więziennej
– 60%,
▪▪ sądy okręgowe
– 28%,
▪▪ organizacje pozarządowe
– 12%.
Zgodnie z tym podziałem w 2012 roku na rzecz uprawnionych podmiotów
przewidziano  następujące kwoty:
▪▪ Centralny Zarząd Służby Więziennej
– 14.400.000 złotych,
▪▪ sądy okręgowe
– 6.720.000 złotych,
▪▪ organizacje pozarządowe
– 2.880.000 złotych.
Przychody Funduszu przeznaczone na pomoc postpenitencjarną pochodzą
ze źródeł wskazanych w art. 43 § 7 pkt. 2-5 k.k.w., przy czym podkreślić należy,
że ich głównym źródłem są potrącenia w wysokości 10% wynagrodzenia przysługującego za pracę skazanych zatrudnionych w formach określonych w art.
121 § 2 k.k.w., co stanowi ok. 99% wszystkich przychodów na pomoc postpenitencjarną. Środki te przekazywane są przez dyrektorów jednostek penitencjarnych na rachunek Funduszu na bieżąco, a ich wysokość zależy od poziomu
odpłatnego zatrudnienia osób pozbawionych wolności.
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej (Dz.U. z 2012 r., poz. 49).

3
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Rzeczywiste wpływy na konto Funduszu ze wskazanych źródeł wyniosły
w 2012 roku 14.493.580,22 zł (w roku 2011 była to kwota 18.275.423,94 zł).
Powyższa kwota obejmuje środki pieniężne pochodzące:
▪▪ ze środków pozostałych z roku poprzedniego w Funduszu – 1.294.865,79 zł
▪▪ z potrąceń w wysokości 10% wynagrodzenia skazanych – 13.020.922,57 zł,
▪▪ z odsetek – 170.101,76 zł,
▪▪ ze zwrotu dotacji – 6.795,31 zł,
▪▪ pozostałych – 894,79 zł.
Zgodnie z zasadami gospodarki finansowej państwowych funduszy celowych, koszty realizacji zadań publicznych, dla których zostały powołane, mogą
być pokrywane tylko w ramach posiadanych środków finansowych, obejmujących bieżące przychody, w tym pozostałości środków z okresów poprzednich4.
Podstawą gospodarki finansowej państwowego funduszu celowego jest roczny
plan finansowy (art. 29 ust. 6 ustawy o finansach publicznych), uwzględniający
również pozostałość środków z roku poprzedniego i zakładany stan funduszu
na koniec roku. Środki funduszu celowego niewykorzystane w danym roku nie
są zatem zwracane do budżetu państwa, ale przechodzą na następny okres i wydatkowane są na zadania publiczne, do realizacji których powołany został dany
fundusz. Taka konstrukcja wydatkowania środków funduszy celowych zapewnia ciągłość realizacji tych zadań publicznych.
Przychody Funduszu przeznaczone na pomoc postpenitencjarną wydatkowane są na bieżąco przez Dysponenta Funduszu, którym jest Minister
Sprawiedliwości. Z uwagi na zasadę finansowania kosztów Funduszu wyłącznie
z jego przychodów, comiesięczne transze przekazywane dysponentom niższego
rzędu, określane są na podstawie stanu środków na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc przekazania.
Środki na rzecz Centralnego Zarządu Służby Więziennej (pomoc udzielana przez dyrektorów jednostek penitencjarnych) oraz sądów okręgowych – za
pośrednictwem sądów apelacyjnych (pomoc udzielana przez kuratorów sądowych) przekazywane są w comiesięcznych transzach w formie przelewów redystrybucyjnych do 25 dnia każdego miesiąca.
Środki Funduszu na rzecz organizacji pozarządowych przekazywane są
w formie dotacji, na podstawie umów – po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.
Rada Główna w uchwale nr 2/13 z dnia 11 kwietnia 2013 roku pozytywnie
zaopiniowała wykorzystanie środków z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym
oraz Pomocy Postpenitencjarnej w części postpenitencjarnej. Zgodnie z planem finansowym Funduszu, przychody na pomoc postpenitencjarną oszacowano na 16.130.000 zł.
Art. 29 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240,
z późn. zm.).
4
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Podział środków finansowych Funduszu na pomoc postpenitencjarną
uchwalony przez Radę Główną do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy
Skazanym, a następnie zatwierdzony przez Ministra Sprawiedliwości w 2013
roku odbywa się według następujących proporcji (podobnie jak w 2012 roku):
▪▪ Centralny Zarząd Służby Więziennej
– 60%,
▪▪ sądy okręgowe
– 28%,
▪▪ organizacje pozarządowe
– 12%.
Zgodnie z tym podziałem w 2013 roku na rzecz uprawnionych podmiotów
przewidziano  następujące kwoty:
▪▪ Centralny Zarząd Służby Więziennej
– 9.678.000 zł,
▪▪ sądy okręgowe
– 4.517.000 zł,
▪▪ organizacje pozarządowe
– 1.935.000 zł5.
W ostatnich latach obserwujemy systematyczny wzrost aktywności organizacji pozarządowych, w zakresie prowadzenia programów readaptacyjnych między innymi dla osób opuszczających zakłady karne, zagrożonych wykluczeniem społecznym i bezdomnością oraz ich rodzin.
Ministerstwo Sprawiedliwości wspiera działalność organizacji między innymi
poprzez dotacje środków pochodzących z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym
oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Dotację Ministerstwa Sprawiedliwości w 2013
roku, w drodze konkursu, otrzymały następujące organizacje pozarządowe:
1) Stowarzyszenie ALTER EGO w Warszawie, które kontynuuje program
„Pogotowie Pomocy Postpenitencjarnej”, w ramach którego świadczy pomoc
w ośrodkach w Warszawie oraz Gdyni. Oferta pomocowa skierowano do osób
zwalnianych z jednostek penitencjarnych oraz członków ich rodzin oraz członków rodzin pozbawionych wolności. Projekt zapewnia kompleksową pomoc
dla tych grup społecznych. Z dotacji finansowane są między innymi: schronienia w ośrodku dla bezdomnych, w tym zapewnienie wyżywienia, odzieży,
środków czystości, leków, środków opatrunkowych; udzielanie poradnictwa
prawnego, socjalnego, psychologicznego i terapeutycznego, pomoc w uzyskaniu niezbędnych dokumentów, organizowanie kursów zawodowych, udzielanie
niezbędnej doraźnej pomocy rzeczowej osobom zgłaszających się do ośrodków
(osoby kierowane przez kuratorów sądowych, ośrodki pomocy społecznej bądź
zgłaszających się samodzielnie).
2) Fundacja – Instytut św. Brata Alberta w Świnoujściu świadczy pomoc między innymi w trzech Ośrodkach Pomocy, Readaptacji i Terapii w Świnoujściu,
Gryficach i Wolinie prowadzonych przez Fundację i na terenie zakładów karnych w okręgu OISW w Szczecinie. Oferta pomocowa opisana w projekcie
skierowana jest do osób pozbawionych wolności, zwalnianych z jednostek peŹródło: dane Ministerstwa Sprawiedliwości, Informacja o wykorzystaniu środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – w części postpenitencjarnej w 2012 roku oraz
do dnia 30 kwietnia 2013 r.
5
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nitencjarnych oraz członków ich rodzin. Projekt zapewnia kompleksową pomoc dla tych grup społecznych. Z dotacji finansowane jest: udzielanie schronienia w ośrodkach dla bezdomnych, w tym zapewnienie wyżywienia, odzieży,
środków czystości, leków, środków opatrunkowych; udzielanie poradnictwa
terapeutycznego (terapia uzależnień).
3) Śląska Fundacja Błękitny Krzyż w Bielsku Białej udziela pomocy między
innymi w dwóch Ośrodkach Readaptacyjnych w Bielsku Białej prowadzonych
przez Fundację oraz na terenie zakładów karnych. Oferta pomocowa skierowana jest do osób pozbawionych wolności, zwalnianych z jednostek penitencjarnych oraz członków ich rodzin. Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie
mają zagwarantowane miejsce w ośrodkach (nocleg, wyżywienie, pomoc rzeczowa i inne) oraz udział w zajęciach ergoterapii. Ponadto beneficjenci otrzymują pomoc i opiekę: terapeuty, pracownika socjalnego, psychologa. lekarza
psychiatry, doradcy zawodowego, kuratora sądowego i mediatora. Pracownicy
ośrodków prowadzą również spotkania indywidualne i grupowe na terenie zakładów karnych, które mają na celu rozpoczęcie realizacji programu readaptacji (kontynuowanego następnie w ośrodkach, po opuszczeniu przez skazanych
jednostek penitencjarnych).
4) Stowarzyszenie Pomocy Społecznej, Rehabilitacji i Resocjalizacji im.
Hansa Christiana Kofoeda w Siedlcach realizuje projekt w dwóch placówkach
w Siedlcach prowadzonych przez Stowarzyszenie, w których udzielane są m.in.:
schronienie w hostelu (nocleg, wyżywienie, odzież, środki czystości), poradnictwo prawne i obywatelskie, kursy zawodowe, aktywizacja zawodowa i społeczna poprzez trening pracy w ścisłej współpracy ze społecznością lokalną i jej
organizacjami, samorządem terytorialnym oraz pracodawcami, udzielanie niezbędnej doraźnej pomocy rzeczowej osobom zgłaszających się do stowarzyszenia (w tym bezpłatne posiłki dla rodzin, bezpłatne usługi sanitarno-higieniczne
(prowadzenie pralni i łaźni).
5) Stowarzyszenie Penitencjarne „Patronat” Oddział w Białymstoku kontynuuje program, w ramach którego świadczy kompleksową pomoc osobom
zwalnianym z jednostek penitencjarnych i członkom ich rodzin oraz osobom
pozbawionym wolności i członkom ich rodzin. Z dotacji finansowane są między innymi następujące świadczenia: udzielanie schronienia w ośrodku dla bezdomnych w Białymstoku, w tym zapewnienie wyżywienia, odzieży, środków
czystości, leków, środków opatrunkowych; udzielanie poradnictwa prawnego,
socjalnego i terapeutycznego, pomoc w uzyskaniu niezbędnych dokumentów.
6) Stowarzyszenie Penitencjarne „Patronat” Oddział w Warszawie kontynuuje program, w ramach którego świadczy pomoc w dwóch placówkach:
w Ośrodku Readaptacji Społecznej „Dom Patronatu” oraz w Punkcie Pomocy
Doraźnej znajdujących się w Warszawie. Oferta pomocowa tych placówek skierowana jest do osób zwalnianych z jednostek penitencjarnych oraz członków
ich rodzin. Z dotacji finansowane są między innymi: udzielanie schronienia
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w ośrodku dla bezdomnych (Dom Patronatu), w tym zapewnienie wyżywienia,
odzieży, środków czystości, leków, środków opatrunkowych; udzielanie poradnictwa prawnego i obywatelskiego, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,
wyrobieniu niezbędnych dokumentów, poszukiwaniu pracy itp., udzielanie niezbędnej doraźnej pomocy rzeczowej osobom zgłaszających się do stowarzyszenia.
7) Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna w Gorzowie
Wielkopolskim realizuje projekt, w ramach którego świadczy kompleksową pomoc na rzecz osób zwalnianych z jednostek penitencjarnych oraz członków ich
rodzin. Świadczenia realizowane są w ośrodkach prowadzonych przez podmiot
(m.in. schroniska i noclegownie) oraz w zakładach karnych w Gorzowie Wlkp.,
Krzywańcu, Wronkach, Słońsku i AŚ w Międzyrzeczu. Z dotacji finansowane
są między innymi: udzielanie schronienia w ośrodku dla bezdomnych (nocleg,
wyżywienie, pomoc rzeczowa i inne), udzielanie poradnictwa prawnego, pomoc psychologiczna i psychoterapia (w tym terapia uzależnień), indywidualne
doradztwo zawodowe, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, wyrobieniu
niezbędnych dokumentów, udzielanie niezbędnej doraźnej pomocy rzeczowej
osobom potrzebującym tego rodzaju wsparcia.
8) Mokotowskie Hospicjum Świętego Krzyża w Warszawie rozszerzyło zakres swojej działalności, a projekt uzupełnia działania innych podmiotów, m.in.
dzięki świadczeniu specjalistycznego leczenia, rehabilitacji, profilaktyce i terapii
uzależnień. W ramach dotacji podmiot udziela również  całodobowego schronienia w schronisku dla bezdomnych (nocleg, wyżywienie, środki czystości),
świadczy   pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, wyrabianiu niezbędnych
dokumentów (w tym pomoc w uzyskiwaniu orzeczeń o niepełnosprawności),
pomoc w znalezieniu pracy (we współpracy z Urzędami pracy). Podopieczni
mają zapewnioną pomoc socjalną, psychologiczną, i prawną. Podmiot prowadzi
również bezpłatną jadłodajnię.
9) Stowarzyszenie Pogotowie Społeczne w Poznaniu realizuje projekt,
w ramach którego świadczy kompleksową pomoc na rzecz osób zwalnianych
z zakładów karnych oraz członków ich rodzin, polegającą w pierwszym etapie na zapewnieniu podstawowych potrzeb (udzielanie schronienia w hostelach
prowadzonych przez Pogotowie Społeczne, w tym zapewnienie wyżywienia,
środków czystości, odzieży), a następnie prowadzi indywidualny i grupowy program mający na celu reintegrację społeczną. Program ten będzie realizowany
m.in. poprzez indywidualne wsparcie socjalne, terapię uzależnień, terapię dla
sprawców przemocy, pomoc psychologiczną, doradztwo zawodowe, warsztaty
z zakresu aktywizacji zawodowej, pomoc prawną (w tym pomoc w załatwianiu
spraw urzędowych – np. pomoc w ubieganiu się o przydział lokalu socjalnego).
10) Stowarzyszenie Pomocy „Ludzie Ludziom” we Wrocławiu kontynuuje dotychczasową działalność postpenitencjarną na rzecz osób opuszczających
jednostki penitencjarne w prowadzonym Domu Socjalnym dla Mężczyzn, w ra-
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mach której zapewnia pomoc stacjonarną i rzeczową (m.in. nocleg, wyżywienie,
odzież, środki czystości, leki i środki opatrunkowe). Finansuje także pomoc
w uregulowaniu spraw prawnych, socjalnych mających na celu m.in. wyprowadzenie z bezdomności i społeczną readaptację, a także działania aktywizujące
zawodowo i pomoc w uzyskaniu zatrudnienia.
11) Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy „Agape”
w Borowym Młynie realizuje projekt w dwóch swoich placówkach, tj. Dom
Socjalny w Borowym Młynie oraz Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia
w Nowym Stawie. Reintegracja społeczna  osób pozbawionych wolności w ramach projektu będzie realizowana poprzez organizowanie nieodpłatnej pracy skazanych (na podstawie porozumień z zakładami karnymi) w placówkach
Stowarzyszenia. Ponadto w Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia realizowana
jest pomoc stacjonarna i rzeczowa na rzecz kobiet opuszczających zakłady karne, w ramach której udzielane będą m.in.: całodobowe zakwaterowanie (w tym
wyżywienie, odzież, środki czystości, leki i środki opatrunkowe i inne), opieka
medyczna (w tym rehabilitacja), terapia uzależnień, wsparcie psychologiczne
i psychiatryczne, aktywizacja zawodowa, pomoc prawnika, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych – które to działania mają na celu usamodzielnienie kobiet po odbyciu kary pozbawienia wolności i ułatwienie społecznej readaptacji.
12) Fundacja Sławek w Warszawie realizuje projekt, stanowiący kontynuację programu z lat ubiegłych. Projekt zakłada kompleksową pomoc dla osób
pozbawianych wolności, zwalnianych z zakładów karnych oraz członków ich
rodzin, w zależności od indywidualnych zdiagnozowanych potrzeb, m.in. poprzez: zapewnienie całodobowego wsparcia bytowego (nocleg, wyżywienie,
środki czystości, leki), pomoc prawną, promocję zatrudnienia, aktywizację społeczno-zawodową, pomoc psychologa.
13) Dom Wspólnoty Barka w Drezdenku realizuje projekt „Najtrudniejszy
pierwszy krok”, będący kontynuacją programu z lat ubiegłych, którego celem jest kompleksowa pomoc osobom pozbawionym wolności i zwalnianym
z jednostek penitencjarnych oraz członkom ich rodzin. W ramach programu
udzielane są świadczenia w postaci m.in. zapewnienia całodobowego wsparcia
bytowego – nocleg, wyżywienie, odzież, środki higieny, terapii uzależnień, promocji zatrudnienia, pomocy prawnej, aktywizacji zawodowej, doraźnej pomocy
rzeczowej, prowadzenia zajęć mających na celu reintegrację społeczną i przeciwdziałanie czynnikom kryminogennym.
14) Małopolskie Stowarzyszenie „Probacja” w Krakowie realizuje projekt
„Małopolskie Centrum Integracji „Pro Domo”, stanowiący kontynuację programu prowadzonego od 2005 r., który polega na stworzeniu domu przejściowego dla opuszczających jednostki penitencjarne, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców województwa małopolskiego. W ramach programu udzielane są kompleksowe świadczenia w postaci m.in. zapewnienia całodobowego
wsparcia bytowego – nocleg, wyżywienie, odzież, środki higieny, terapii uzależ-
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nień, promocji zatrudnienia, pomocy prawnej, aktywizacji zawodowej, doraźnej
pomocy rzeczowej, prowadzenia zajęć mających na celu reintegrację społeczną
i przeciwdziałanie czynnikom kryminogennym. Przy ośrodku prowadzona jest
również działalność Punktu Konsultacyjnego, świadczącego pomoc terapeutyczną, prawną, psychologiczną, pośrednictwo pracy, doradztwo zawodowe
(prowadzony jest bank ofert pracy) dla osób opuszczających jednostki penitencjarne, członków ich rodzin oraz członków rodzin osób pozbawionych wolności.
15) Fundacja Chrześcijańska NEBO w Warszawie realizuje indywidualne
programy polegające na zdiagnozowaniu sytuacji osadzonego i jego rodziny
oraz podjęcie stosownych działań w trakcie osadzenia, a następnie po opuszczeniu jednostki penitencjarnej. W ramach projektu, w zależności od zdiagnozowanych potrzeb, udzielane są między innymi świadczenia takie jak: okresowa
dopłata do bieżących zobowiązań czynszowych, organizowanie i finansowanie
poradnictwa prawnego, promocji zatrudnienia, pomoc psychologiczna, pomoc
w uregulowaniu spraw urzędowych, wyrobieniu niezbędnych dokumentów
oraz pokrywane będą koszty związane z organizacją i udzielaniem niezbędnej
pomocy rzeczowej (m.in. żywność, odzież, leki, bilety komunikacji publicznej,
niezbędne przedmioty wyposażenia domowego). Zadanie realizowane jest na
terenie jednostek penitencjarnych, w siedzibie stowarzyszenia oraz w miejscu
zamieszkania (pobytu) beneficjentów. W ramach działań z zakresu pomocy
postpenitencjarnej, Fundacja współpracuje z innymi organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami państwowymi i samorządowymi udzielającymi takiej
pomocy.
16) Stowarzyszenie Pomocy Osobom Wychodzącym na Wolność
„EMAUS” w Gdańsku prowadzi Dom Pomocy Emaus w Gdańsku, w którym osobom zwalnianym z jednostek penitencjarnych udzielane są świadczenia
w postaci całodobowego zakwaterowania – w tym m.in. nocleg, wyżywienie,
środki czystości. Beneficjenci Stowarzyszenia objęci są także kompleksową pomocą pedagogiczną, psychologiczną, terapią uzależnień i prawną. Organizuje
również kursy zawodowe dla podopiecznych.
17) Stowarzyszenie „POMOC” w Rzeszowie realizuje projekt, w ramach
którego świadczy pomoc na rzecz osób pozbawionych wolności, zwalnianych
z jednostek penitencjarnych oraz członków ich rodzin. W ramach dotacji oferent realizuje w Zakładzie Karnym w Rzeszowie kursy gotowania i kurs wykonywania przedmiotów użytkowych i ozdobnych (m.in. wikliniarstwo), mających
z jednej strony charakter praktyczny – nabycie umiejętności, przydatnych np.
w poszukiwaniu pracy (województwo podkarpackie stanowi zagłębie wikliniarstwa), a z drugiej terapeutyczny i resocjalizacyjny. Ponadto zapewnia indywidualne wsparcie doradcy zawodowego, poprzez dobór odpowiednich szkoleń
i kursów, pomoc w wyszukiwaniu ofert pracy, pisaniu podań. Ponadto działania
skierowane będą na rzecz osób zwalnianych z zakładu karnego oraz członków
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ich rodzin w postaci udzielania niezbędnej pomocy rzeczowej – żywność, bony
żywnościowe, zakup odzieży, środków czystości, wsparcie psychologiczne i terapeutyczne – między innymi w zakresie uzależnień i zaburzeń seksualnych,
pomoc prawną i socjalną – w tym pomoc w wyrobieniu niezbędnych dokumentów, skorzystania przysługujących świadczeń socjalnych, leczniczych. Działania
objęte projektem mają na celu również pomoc w odnowieniu stosunków wewnątrzrodzinnych, poprzez wsparcie psychologiczne i organizowanie uroczystości – wigilia, dzień dziecka – na terenie zakładu karnego.
18) Stowarzyszenie POSTIS w Lublinie opracowało projekt skierowany
do osób osadzonych w wieku do 24 lat, warunkowo zwalnianych lub ubiegających się o warunkowe przedterminowe zwolnienie z reszty kary pozbawienia wolności. Celem projektu jest opracowanie narzędzia resocjalizacyjno-informacyjnego, które ma za zadanie ułatwienie tym osobom procesu readaptacji społecznej i wejścia na rynek pracy. Opracowane narzędzie ma m.in.
zapoznać osadzonych z nową metodą resocjalizacji, którą stowarzyszenie realizuje w ramach projektu współfinansowanego ze środków europejskich, objętego patronatem Ministra Sprawiedliwości. Projekt przewiduje opracowanie
kompletu materiałów audio i video o tematyce informacyjno-resocjalizacyjnej
i wykorzystania go w pracy z osadzonymi w jednostkach penitencjarnych.
Opracowany przewodnik po projekcie oraz komplety materiałów mają zostać
przesłane do każdej jednostki penitencjarnej w kraju. Projekt ma promować
pożądane postawy życiowe oraz zachowania społeczne związane z podjęciem
pracy zawodowej przez skazanego opuszczającego jednostkę penitencjarną.
Miałby on również upowszechnić model „Nowa droga”, którego celem jest
ponowne wejście na rynek pracy skazanych, realizowany w ramach projektu
współfinansowanego z funduszy europejskich.
19) Stowarzyszenie Integracyjne Wspólnoty Barka w Chudobczycach
kontynuuje program z lat ubiegłych, którego celem jest społeczna reintegracja osób pozbawionych wolności i opuszczających jednostki penitencjarne.
W ramach programu udzielane są świadczenia w postaci m.in. zapewnienia
całodobowego wsparcia bytowego, terapii uzależnień, promocji zatrudnienia, pomocy prawnej, aktywizacji zawodowej, doraźnej pomocy rzeczowej,
prowadzenia zajęć mających na celu reintegrację społeczną i przeciwdziałanie
czynnikom kryminogennym.
20) Fundacja Human „LEX” Instytut w Ełku prowadzi działania w dwóch
głównych blokach. Pierwszy skierowany jest do osób pozbawionych wolności (AŚ Białystok) i stanowi kontynuację zeszłorocznego projektu „Animacja
drogą do domu”, realizowanego przy współpracy ze Stowarzyszeniem Monar
(mężczyzn i młodocianych przebywających w areszcie około miesiąca).  W ramach tego działania przeprowadzone zostaną warsztaty mające na celu rozwój
osobisty i przygotowanie osadzonych do opuszczenia zakładu karnego – poprzez psychoedukację i psychogimnastykę prowadzonych przez profesjonal-
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nych terapeutów. Drugi blok skierowany jest do osób opuszczających zakłady
karne z województwa warmińsko-mazurskiego – głównie w powiecie ełckim.
Głównym założeniem tego zadania jest umożliwienie wejścia na rynek pracy
tym osobom poprzez szkolenia zawodowe oraz możliwość odbycia płatnego
stażu. Szkolenia poprzedzone są poprzez konsultację z doradcą zawodowym
i psychologiem – w celu optymalnego przygotowania indywidualnego uczestnika do uczestniczenia w rynku pracy. Szkolenia kończą się trzymiesięcznym
płatnym stażem. Ponadto, osoby te zostaną objęte programem mającym na celu
adaptację do życia na wolności – pomoc psychologa, adwokata, pomoc w kontaktach z rodziną, zwłaszcza z dziećmi.
21) Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta – Koło Katowickie
w Katowicach realizuje projekt „Druga szansa – kontynuacja”, którego celem jest wielowymiarowe wsparcie osób pozbawionych wolności, zwiększające
szansę na powrót do rodziny i ich usamodzielnienie – poprzez opracowanie
indywidualnej strategii pomocowej dla osób pozbawionych wolności, m.in.
wsparcie rzeczowe, doradztwo prawne i zawodowe. Ponadto beneficjentom
udzielane będzie wsparcie rzeczowe – żywność, odzież, środki higieny oraz pomoc psychologa.
22) Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta – koło Gliwickie
w Gliwicach realizuje projekt „Życie na nowo”, będący kontynuacją projektu
realizowanego w latach 2007-2012. W ramach projektu w prowadzonym przez
podmiot Klubie Integracji Społecznej uruchomiono punkt konsultacyjny dla
osób opuszczających jednostki penitencjarne, w którym świadczona będzie pomoc prawnika, terapia uzależnień, doradztwo zawodowe i trening pracy – nauka
podstaw obsługi komputera, wyszukiwanie ofert pracy przez Internet, pomoc
w pisaniu pism, wniosków aplikacyjnych.
23) Stowarzyszenie Obrony Praw Człowieka w Dębicy realizuje program
„Doraźna pomoc rzeczowa i prawna dla rodzin osób osadzonych w Zakładach
Karnych i Aresztach Śledczych w Polsce południowej i wschodniej, pozostających w trudnych warunkach materialnych”, w ramach którego przewidziano
udzielanie pomocy rzeczowej i prawnej osobom, których dotychczasowy jedyny żywiciel rodziny osadzony został w zakładzie karnym – obejmuje paczki
z artykułami żywnościowymi, odzieżą, środkami czystości, chemii gospodarczej, artykułami szkolnymi dla dzieci, upominki mikołajkowe dla dzieci, pomoc
prawna oparta na wolontariacie6.
Rada Główna przyjęła uchwałą program działalności na lata 2013-2016.
Wśród priorytetowych celów, które określiły kierunki jej działań wymieniono
między innymi:
1) podniesienie stopnia transparentności działalności Rady Głównej i promocję jej działań, m.in. poprzez:
6

Opracowanie Ministerstwa Sprawiedliwości.
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▪▪ szeroką współpracę z radami terenowymi oraz uczestniczenie w określaniu kierunków ich działań,
▪▪ inicjowanie i udział w organizowanych konferencjach, udzielanie patronatu dla przedsięwzięć zgodnych z celami działalności Rady Głównej;
2) podniesienie świadomości prawnej społeczności lokalnych oraz organizacji pozarządowych w zakresie możliwego uczestniczenia w wykonywaniu
orzeczeń, między innymi poprzez:
▪▪ prowadzenie działań mających na celu aktywizację władz samorządowych, przedstawicieli organizacji pozarządowych a także rad terenowych w działalności informacyjnej, promocyjnej oraz organizacyjnej,
służących szerzeniu idei społeczeństwa odpowiedzialnego i współuczestniczącego w wykonywaniu orzeczeń sądów,
▪▪ zapewnienie udziału w posiedzeniach Rady Głównej przedstawicieli
instytucji oraz organizacji, które mogą wspierać jej działania;
3) działania na rzecz powoływania rad terenowych w województwach,
w których jeszcze nie funkcjonują;
4) analiza skuteczności programów resocjalizacyjnych, profilaktycznych
i terapeutycznych prowadzonych na terenie jednostek penitencjarnych, w tym
z udziałem organizacji pozarządowych (instytucji zewnętrznych), między innymi poprzez:
▪▪ zebranie informacji na temat programów prowadzonych na terenie
jednostek penitencjarnych,
▪▪ promowanie kontynuowania oddziaływań resocjalizacyjnych, readaptacyjnych i pomocy rodzinom skazanych, którzy opuszczają zakłady
karne – przez organizacje pozarządowe;
5) promowanie pracy skazanych w środowiskach lokalnych, za pośrednictwem rad terenowych, sądów okręgowych, zakładów karnych i aresztów śledczych oraz instytucji zajmujących się działalnością w zakresie promocji zatrudnienia i przedsiębiorczości, we współpracy z przedstawicielami administracji
rządowej w zakresie ułatwienia pracodawcom zatrudniania skazanych.
Przewodniczący Rady Głównej, na mocy uchwały Rady Głównej nr 3/13
z dnia 21 maja 2013 roku w sprawie wzmożenia uczestnictwa społeczeństwa w wykonywaniu orzeczeń, pomocy w społecznej readaptacji skazanych oraz pomocy postpenitencjarnej, zarekomendował radom terenowym oraz prezesom sądów okręgowych
i Dyrektorowi Generalnemu Służby Więziennej podjęcie działań promocyjnych
i informacyjnych w zakresie podniesienia świadomości prawnej obywateli we
właściwości miejscowej rad terenowych (sądów okręgowych) oraz okręgowych
inspektoratów Służby Więziennej, poprzez ogłoszenie informacji o uprawnieniu stowarzyszeń, organizacji lub instytucji, do których działalności należy troska o wychowanie, zapobieganie demoralizacji lub pomoc skazanym, albo osób
godnych zaufania do sprawowania dozoru nad skazanym lub sprawcą przestępstwa, wynikającego z przepisów Kodeksu karnego wykonawczego.
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W informacji, skierowanej między innymi do organizacji pozarządowych,
podkreśla się przekazanie im szerokich i autonomicznych kompetencji w zakresie sprawowania dozoru – w granicach określonych prawem, a także możliwość uzyskania określonego w Kodeksie ryczałtu w związku z prowadzonymi
działaniami.
Zgodnie z rekomendacją, informacja powinna zostać umieszczona na stronach internetowych i tablicach ogłoszeń sądów okręgowych, sądów rejonowych, a także okręgowych inspektoratów Służby Więziennej, zakładów karnych
oraz przesłana do wiadomości organizacjom pozarządowym, do których działalności należy troska o wychowanie, zapobieganie demoralizacji lub pomocy
skazanym.
Z analizy działalności rad terenowych, dokonanych na podstawie sprawozdań rocznych wynika, że cele działań rad terenowych są zbieżne z działaniami
Rady Głównej i obejmują:
▪▪ tworzenie list organizacji państwowych, samorządowych i społecznych
w celu określenia głównych potrzeb i celów ich działania,
▪▪ podejmowanie działań na rzecz promocji zatrudnienia skazanych odpłatnie i na zasadach wolontariatu,
▪▪ ocenę stanu wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne oraz pracy społecznie użytecznej, a także określenie lokalnych potrzeb dla podniesienia jej efektywności; działalność rad w tym zakresie
jest skuteczna, bowiem w okręgach sądów okręgowych, gdzie rady terenowe funkcjonują, odnotowano kilkuprocentowy wzrost orzekania tego
rodzaju kary w stosunku do roku poprzedniego; rady terenowe szczególnie intensywnie w tym zakresie współpracują z kuratorską służbą sądową
oraz władzami samorządowymi,
▪▪ pomoc skazanym ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz
Pomocy Skazanym, którymi dysponują lokalnie Okręgowe Inspektoraty
Służby Więziennej oraz Sądy Okręgowe, przy czym zadania w tym zakresie realizuje kuratorska służba sądowa,
▪▪ analizę i ocenę dotyczącą  m.in. w zakresie skutków stosowania kary pozbawienia wolności, wykonywanej poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego,
▪▪ działania na rzecz rozwoju ośrodków kuratorskich, podkreślając ich funkcję profilaktyczną w zakresie przeciwdziałania przestępczości nieletnich,
▪▪ promowanie i prezentację programów readaptacji skazanych, także o charakterze terapeutycznym, pomocy ambulatoryjnej, materialnej, przeciwdziałania bezdomności oraz przemocy w rodzinie, a także analizę instytucji przygotowania do wolności (art. 164 kkw),
▪▪ wdrażanie programów w zakresie kształcenia i podnoszenia kwalifikacji
zawodowych skazanych oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, przy współudziale władz samorządowych oraz urzędów pracy,

156

Sławomir Stasiorowski

▪▪ współpracę z przedstawicielami świata nauki, poprzez współorganizowanie i uczestnictwo w konferencjach i sympozjach naukowych, korzystając
także z doświadczeń międzynarodowych.
Rada Główna podjęła w zakresie swoich kompetencji wiele inicjatyw, które
mają na celu promocję działalności rad terenowych, a także ich powołanie na
terenie województw, w których obecnie nie funkcjonują. Analiza sprawozdań
rad terenowych potwierdziła ich skuteczność w działaniu i wpływ na lokalną politykę społeczną, penitencjarną, a także procesy ujawniające tendencję do
orzekania w większym, aniżeli dotąd stopniu, kar wolnościowych przez sądy.
Szerzenia idei społeczeństwa obywatelskiego i świadomego problemów społecznych, uczestniczącego aktywnie w readaptacji społecznej skazanych oraz
pomocy ich rodzinom, a także działanie na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób zagrożonych patologią społeczną, bezdomnością oraz
stygmatyzacji osób opuszczających mury więzień, jest inwestycją w przyszłość.
Współdziałanie w tym zakresie instytucji państwowych, samorządowych oraz
organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, osób zaangażowanych indywidualnie w poprawę sytuacji społecznej, jest działaniem koniecznym i przynoszącym wymierne korzyści, podnosząc jednocześnie poziom
życia i bezpieczeństwa obywateli.

THE PARTICIPATION OF SOCIETY IN THE EXECUTION OF
COURT DECISIONS – THE GOALS AND TASKS OF THE HEAD
COUNCIL FOR SOCIAL RE-ADAPTATION AND CONVICT
SUPPORT

Abstract
The article is concerned with the main goals and tasks of the Head Council for Social
Re-adaptation and Convict Support, the principles of its functioning and financing the
post-penitentiary support and the allocation of funds, among others for the non-government
organizations for conducting the re-adaptation programs for people leaving correctional
institutions.
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ANALIZA PORÓWNAWCZA MODELI
W RAMACH PROBACJI I MEDIACJI
W REPUBLICE SŁOWACKIEJ I AUSTRII
Mediacja i probacja na Słowacji
Mediacja i probacja na Słowacji, w porównaniu z innymi rozwiniętymi krajami europejskimi, jest krótko stosowaną formą pracy. Mediacja oferuje polubowne rozwiązania sporu między oskarżonym i ofiarą, inaczej niż drogą sądową, i odbywa się wyłącznie za zgodą pokrzywdzonego i oskarżonego. Natomiast probacja jest ideą, która rozwinęła się w XIX wieku, a w praktyce oznacza
metodę nadzoru nad skazanymi. Koniecznością stało się dziś, by obie te formy
były ciągle rozwijane. Zaczynają być one również realizowane w Republice Słowackiej.
Pierwsze projekty pilotażowe dotyczące stosowania probacji oraz usług mediacyjnych na Słowacji pojawiły się w 2002 roku. Doświadczenie wskazuje, że
działania te są potrzebne nie tylko w słowackim systemie prawnym, ale również
w pracy socjalnej i profilaktyce społecznej1.
Z punktu widzenia pracy socjalnej i jej działania praktycznego formy te oferują nowe podejście i metody wykonania probacji i mediacji w sprawach, które
są rozpatrywane w postępowaniu karnym, a wreszcie umożliwiają najważniejszą
korzyść – nowe spojrzenie na skazanego. Mediacja jest to sposób działania, który może być stosowany nie tylko w sprawach cywilnych, ale także w postępowaniu karnym. Jest to alternatywna forma rozwiązywania sporów pomiędzy oskarżonym i ofiarą z udziałem pośrednika, w tym przypadku urzędnika mediacji/
mediatora, eksperta w konstruktywnych negocjacjach, którego zadaniem jest
skutecznie pomóc obu stronom w osiągnięciu porozumienia innego niż na drodze sądowej i znalezienie kompromisowego rozwiązania do przyjęcia dla obu
stron. Fakt istnienia bezpośredniego kontaktu pozwala na to, że obie strony
Szerzej na temat systemu probacji na Słowacji m.in.: M. Lulei, L. Galbavy, Chapter 29, Slovakia, [w:]
Probation in Europe, A. von Kalmthout, I. Durnescu (eds.), Nijmegen 2008, s. 937-965. M. Lulei, L.
Galbavý, Chosen aspects of probation system in Slovakia and selected findings from pilot research study realised
in 2008, [w:] Dziewięćdziesięciolecie kurateli sądowej w Polsce: Historia – Teraźniejszość – Przyszłość, Impuls,
Kraków 2010, s. 277-289.
1
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mają możliwość przedstawienia swojego stanowiska w celu ustalenia sposobu
naprawienia szkody, jaką poniósł poszkodowany, oraz poprawy relacji interpersonalnych. Dobrą rzeczą jest to, że sprawca, podejmuje tym samym odpowiedzialność za swoje działania, a poszkodowany może bezpośrednio wyrazić to,
co do naprawienia szkody jest wymagane, a także ma możliwość wyrazić swoje
odczucia w związku ze stratą, którą sprawca spowodował swoim działaniem.
Mediacja ma również szerokie znaczenie edukacyjne i prewencyjne. Natomiast
probacja dosłownie oznacza organizowanie i nadzorowanie oskarżonych, ich
zachowania w trakcie okresu próby, przy warunkowym zwolnieniu z więzienia
i pomoc oskarżonym w prowadzeniu zwyczajnego życia, przestrzegania warunków, zobowiązań na nich nałożonych. Znaczącym krokiem naprzód oraz
niezaprzeczalnie pozytywnym elementem probacji jest to, że skazany jest traktowany indywidualnie. We współczesnym społeczeństwie, rządzonym przez
wiele uprzedzeń wobec sprawców przestępstw, tylko probacja oferuje nowe
spojrzenie na ten problem.
Pobyt w więzieniu jest zawsze przeżyciem trudnym, a sposób jego postrzegania i odbioru przez skazanych jest sprawą indywidualną. To zapewne świat
cierpienia, który izoluje od związków z bliskimi, prowadzi do świadomości
winy, konieczności dostosowania się do nowych okoliczności, wiąże się z utratą prywatności, frustracją emocjonalną, zanikiem bezpośrednich więzi rodzinnych, niepewną przyszłością. Każdy stara się radzić sobie z nim najlepiej, jak się
da, ale nie każdy może to zrobić. System penitencjarny określa atmosferę i sposób wykorzystania czasu. Osoba, która przebywa w systemie przez długi czas,
tracąc pracę i nawyki społeczne, po opuszczeniu zakładu karnego ma problem
z życiem na wolności, często wraca, ale ten powrót nie zawsze jest świadomym
wyborem. Początkowo z pewnością potrzebuje pomocy np. w poruszaniu się
w gąszczu przepisów i urzędów; trudność sprawia również poszukiwanie pracy,
komunikowanie się z ludźmi, często z rodziną, która go szczególnie ocenia.
Brak chęci współpracy społeczeństwa z osobami skazanymi rodzi ryzyko ich
bezradności, nieudanej reintegracji, powrotu do społeczności, a w wielu przypadkach następuje ponowne popełnienie przestępstw, recydywa. Tutaj właśnie
jest niezastąpiona rola służby probacyjnej, której zadania wykonuje urzędnik
probacji2, nie współpracuje on tylko ze skazanym, ale także z jego rodziną,
z jego środowiskiem społecznym/lokalnym, z organami państwowymi, związkami zawodowymi i służbami socjalnymi, czy organizacjami trzeciego sektora,
tj. organizacjami pozarządowymi, tworząc odpowiednie warunki do powrotu
skazanego do pełnej integracji w społeczeństwie.
Stosowanie idei probacji jest bardzo ważne podczas pracy z młodymi przestępcami, aby zapobiec powstawaniu nawyków popełnienia przestępstwa, a takSłowaccy współautorzy tekstu używają w jego oryginalnej wersji różnych określeń dla funkcjonariusza, którego w Polsce nazywamy kuratorem sądowym. Pojawiają się nazwy: urzędnik probacji,
probator, pracownik socjalny, pracownik.
2
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że w celu zapobiegania popełnianiu przestępstw po okresie próby. Za granicą
funkcjonują różne formy kar alternatywnych, między innymi środki probacji,
oferujące możliwość współpracy z oskarżonym i stwarzające warunki do takich
form rozwiązania, które z jednej strony, kontrolują realizację nałożonych przez
sąd na skazanego zobowiązań, ale z drugiej – dają oskarżonemu możliwość prowadzenia zwyczajnego życia i konsultowania się z urzędnikiem probacji, który
ma pomagać w rozwiązywaniu problemów. Działania te stopniowo zaczynają
funkcjonować w praktyce na Słowacji, jest to znaczący krok naprzód w społeczeństwie tego kraju, w jego systemie prawnym i pracy socjalnej. Urzędnik
probacji, którego rola w niektórych przypadkach jest podobna do pracownika
socjalnego, używa zarówno środków pomocy, jak i kontroli. Przy tworzenia
planu okresu próby, główną podstawą dla urzędnika probacji jest ocena potrzeb przestępców i pomiar zagrożenia recydywą. Tylko na podstawie danych
uzyskanych od skazanego możliwe jest stworzenie odpowiedniego planu próby
uwzględniając w maksymalnym stopniu potrzeby klienta i skupiając się na obszarach problemowych w jego dalszym życiu. Podczas pierwszych procesów
konsultacyjnych urzędnik probacji układa z klientem program okresu próby
lub szczegółowy plan, który odzwierciedla długość okresu i rodzaj nałożonych przez sąd obowiązków oraz ograniczeń. Stanowi on szczególną formę
dodatkowych warunków dozoru. Omawiając te warunki, klient zostaje pouczony i zapoznaje się ze wszelkimi konsekwencjami uchylania się od obowiązków
nałożonych przez sąd. Pierwszym etapem tego procesu jest przygotowanie do
spotkania. Dozór odbywa się przede wszystkim w formie konsultacji pracownika probacji z klientem. Podczas pierwszego spotkania klient jest w formie
ustnej i pisemnej pouczony o obowiązkach, a informacja o warunkach wolności
dozorowanej w formie dokumentu zostaje podpisana przez klienta i urzędnika
probacji. Istotne jest to, że klient wie, że informacje podane pracownikowi są
weryfikowalne, a zatem nie warto kłamać albo ubarwiać rzeczywistości. Pracownik socjalny – urzędnik probacji musi upewnić się, że klient naprawdę zrozumiał i przyjął do wiadomości ten fakt.
Wypełniając podstawowe obowiązki klient (zgodnie z § 3 ustawy nr
550/2003):
▪▪ współpracuje z pracownikami i wypełnia plan okresu próby;
▪▪ bierze udział w spotkaniach, stawia się w wyznaczonych terminach;
▪▪ umożliwia urzędnikowi probacji wstęp do swojego miejsca zamieszkania;
▪▪ informuje pracowników o miejscu pobytu, zatrudnieniu, środkach utrzymania, sposobie wypełniania zobowiązań i ograniczeń nałożonych przez
sąd oraz innych sprawach dotyczących jego życia.
Urzędnik probacji ma w tym obszarze zestaw instrumentów/narzędzi aktywnych i pasywnych do pracy z klientem. Wśród pasywnych można wskazać
wykorzystanie informacji od klienta, prowadzenie dokumentacji, robienie notatek, analizy dokumentów związanych z życiem klienta, weryfikację i uzyskanie
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dodatkowych informacji o podopiecznym z innych źródeł niż klient bez jego
pomocy, jak też obiektywizacja tych danych. Aktywnym narzędziem można nazwać osobisty kontakt z klientami – zwłaszcza profesjonalny wywiad. Pavol
Stern i zespół współautorów wskazują, że urzędnik probacji pracuje „na wywiadzie”, nie „na kliencie”. Pracownik formułuje, tworzy, kreuje wywiad tak,
aby klient po prostu rozmawiał w opcji do zmiany, przyjmowania i rozwijania
swoich przekonań, postaw, sposobów zachowania, podejmowania decyzji itp.3.
W trakcie konsultacji chodzi o określenie celu i wyjaśnienie, a przede wszystkim motywowanie klienta, wzmocnienie świadomości, że w jego kompetencji jest poradzić sobie z daną sytuacją. Ważne jest, że pracownik nie ponosi
odpowiedzialności za rozwiązywanie problemów i zadań klienta, ale zachęca
i wzmacnia go, aby był w stanie pokonać kryzysowe sytuacje w życiu. Istotnym elementem pracy urzędnika probacji jest zdobywanie informacji o kliencie,
szkodach przez niego wyrządzonych, okolicznościach popełnienia przestępstwa
zarówno od klienta, władz państwowych, instytucji, jak również i innych osób
(sąsiadów, rodziny, kolegów w pracy, przyjaciół itp.). Na podstawie tej oceny,
analizy zagrożeń i potrzeb, urzędnik probacji proponuje konkretne działania,
które przyczyniają się do zmniejszenia ryzyka powrotu do popełniania przestępstwa, a także działania zapobiegające szkodom pokrzywdzonych, innych
osób lub społeczeństwa. Urzędnik probacji jest zaangażowany głównie w identyfikację oraz ocenę statycznych i dynamicznych czynników kryminogennych,
ich zakresu, a także ustala ryzyko stopnia ich wpływu na klienta w aktualnym
czasie i przestrzeni.

Krótka charakterystyka instytucji w wybranych krajach europejskich
Probacja i mediacja w Austrii
Instytucja probacji w polityce karnej krajów europejskich ma już stosunkowo długie tradycje. W sąsiadującej ze Słowacją Austrii w 1969 r. przyjęto ustawę o probacji. Funkcjonariuszom probacji prawo gwarantuje stałą superwizję,
a także stałe finansowanie przez państwo dalszej edukacji i kariery. Zawodowi
urzędnicy probacji mają ustaloną liczbę spraw, jest wprowadzony standardowy
podział pracy, można pracować maksymalnie z 30 przypadkami. Rzeczywistość
wskazuje na fakt, że pracownik ma około 25 spraw. Probacja i mediacja to
w tym kraju dwa odrębne działania, które nie są wykonywane przez tę samą
osobę. Służba probacyjna jest niepubliczną organizacją, której zapewnia się
fundusze państwowe.
Mediacja w postępowaniu z nieletnimi, z mocą od 1 stycznia 1989 r. zawarta
była w prawie karnym dla nieletnich, w ramach austriackiej ustawy o sądowniPor. P. Štern, a kol., Probace a mediace. Praha, Portál, 2010, s. 76. Należy zwrócić uwagę, że projektujący
system probacji na Słowacji korzystali z doświadczeń czeskich.
3
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ctwie dla młodzieży. W 2000 r. weszła w życie nowa ustawa federalna 55/1999,
która zmienia austriackie kodeksy karne i kompleksowo reguluje nie tylko stosowanie mediacji w sprawach karnych młodzieży, ale i dorosłych.
Z mediacji są wyłączone przestępstwa narkotykowe, kradzieże sklepowe
i bardzo rzadko są spotykane takie wypadki jej stosowania. Ustawodawstwo
ani praktyka nie pozwala na wszczęcie mediacji z inicjatywy stron. Strony są
uzależnione od prokuratora, który jako jedyny jest uprawniony do rozważenia
możliwych rozwiązań sprawy znajdujących się poza normalną procedurą. Jeśli
skłania się do realizacji mediacji, sprawę przekazuje do centrum mediacji, a kiedy nastąpi na tej podstawie zawarcie umowy, odstępuje od procedury karnej.
Mediator ma za zadanie poprowadzić procedurę mediacji, tak aby odbyła się
zgodnie z prawem, przy zachowaniu dobra obu stron gwarantowanego przez
przepisy. Za wynik mediacji nie jest odpowiedzialny ani mediator, ani organy
ścigania, ale tylko obie zainteresowane strony.
Probacja i mediacja w Wielkiej Brytanii
W Wielkiej Brytanii rozważania na temat możliwości stosowania mediacji
pojawiły się na początku lat 60. ubiegłego wieku. Pierwsze dobrze zaprojektowane eksperymenty z mediacją w sprawach karnych zaczęły pojawiać się na
początku lat 70.; Brytyjczycy na temat jej działania mieli bardzo różne opinie.
Istnieją 3 podstawowe rodzaje mediacji:
▪▪ kontrolowane stosowanie mediacji w kontekście danej sprawy zamiast
standardowego postępowania sądowego lub w fazie przygotowawczej
postępowania,
▪▪ korzystanie z mediacji na etapie postępowania przed sądem, który ma
bezpośredni wpływ na decyzję sądu i wybór odpowiedniego postępowania procesowego,
▪▪ mediacja, która biegnie równolegle do postępowania karnego.
Wśród zasad, na których opiera się mediacja są między innymi:
▪▪ wyniki mediacji powinny być społecznie akceptowalne podobnie do tradycyjnego postępowania karnego,
▪▪ warunkiem rozpoczęcia mediacji jest to, że dotyczy ona mniej poważnego
przestępstwa,
▪▪ przy podejmowaniu decyzji o sposobie naprawienia szkody i jej wysokości
należy uwzględniać równowagę między wymaganiami ofiary a efektami
edukacyjnymi dla oskarżonego/sprawcy,
▪▪ konieczne jest unikanie sytuacji, w których osoba podejrzana o popełnienie przestępstwa jest gotowa do udziału w postępowaniu mediacyjnym
tylko ze strachu przed odpowiedzialnością karną, chociaż nie jest to uzasadnione,
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▪▪ rekompensata może mieć charakter przeprosin, w przypadku, gdy takie
zadośćuczynienie pokrzywdzona strona akceptuje, a zwłaszcza, gdy nie
ma możliwości innej naprawy szkody.
W Wielkiej Brytanii utworzono biura probacji, gdzie pracują oficerowie probacji – profesjonalna służba przygotowana do wykonywania działań w zakresie
stosowania tej instytucji. Misją służby jest ochrona społeczeństwa, redukowanie
powrotności do przestępstwa, praca z przestępcami na wolności i w zakładzie
karnym oraz pomoc ofiarom przestępstw.
Probacja i mediacja w Belgii
Belgia ma dobrze rozwinięty system probacji i mediacji, głównie w oparciu
o wymagania sądów zmierzające do zmniejszenia przeludnienia w zakładach
karnych przy jednoczesnym zachowaniu wysokich standardów sprawności
i sprawiedliwości postępowań w sprawach karnych. Belgia przyjęła zatem szereg istotnych środków w celu rozwiązania tego problemu.
Do najważniejszych należą:
▪▪ Classement sans suite – uprawnienie prokuratora do zaprzestania postępowania w oparciu o zasadę celowości. W ten sposób jest rozwiązywanych
70% spraw karnych.
▪▪ Transactio – zakończenie postępowania karnego na podstawie tego, że
ofierze jest naprawiana szkoda. Ten sposób, poza tym, że przyczynia się
do zmniejszenia obciążenia sądów, także przynosi korzyści dla oskarżonego i ofiary. Oskarżony jest traktowany tak, jakby nie dopuścił się przestępstwa, a ofiara wyrażając na to zgodę, będzie szybko mogła uzyskać
odszkodowanie finansowe.
▪▪ Mediacja – pośrednictwo alternatywnego rozwiązania sporu pomiędzy
oskarżonym, pokrzywdzonym i prokuratorem (mediacja karna).
Celem mediacji jest znalezienie rozwiązania możliwego do przyjęcia dla wszystkich stron, w tym do zawarcia porozumienia w sprawie odszkodowania. Aż do roku
1994 niniejsze porozumienie formalnie rejestrowało się u prokuratora. Jeśli oskarżony wypełnił warunki niniejszej umowy, prokurator wstrzymywał postępowanie.
Znaczny stopień krytyki, jednak zawierał się w nadmiernych uprawnieniach prokuratora. Praktyka wskazywała na przypadki, w których podczas negocjacji z oskarżonym lub poszkodowanym prokurator stosował niewłaściwą presję, aby ich zmusić
do wyrażenia zgody na zaproponowane warunki w ramach mediacji.
Istotna zmiana miała miejsce w 1994 roku, gdy wprowadzono nowe zapisy
w prawie belgijskim dotyczącym śledztw kryminalnych. Znaczną zmianą jest
fakt, że prokuratorom są powierzone niektóre uprawnienia w procesie mediacji.
Zgodnie z tymi przepisami, prokurator może zaproponować pokrzywdzonym i oskarżonym cztery rodzaje działań:
▪▪ mediacje między ofiarą i oskarżonym;
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▪▪ wykonywanie robót publicznych (prac społecznie użytecznych);
▪▪ działanie terapeutyczne;
▪▪ edukację kompetencji społecznych.
Ważnym środkiem okazuje się również to, że prokurator może podjąć decyzję w sprawie alternatywnego rozwiązania sporu bez zgody stron. Mediacja jest
używana głównie do przestępstw przeciwko mieniu, a także w związku z uszkodzeniem ciała i nadużywaniem środków odurzających.
Probacja i mediacja we Francji
Szczególną cechą francuskiego postępowania karnego jest bardzo silna pozycja prokuratora na początku, jak i podczas procesu mediacji. Podstawowe przepisy
dotyczące mediacji można znaleźć w kodeksie postępowania karnego. Prokurator
otwiera proces mediacji, ale także monitoruje i ocenia jego postępy. W mediacji
ponadto uczestniczy oskarżony, pokrzywdzony i mediator. Głównym warunkiem
dla rozpoczęcia mediacji jest przede wszystkim ocena charakteru popełnionego
przestępstwa i zainteresowanie poszkodowanego, aby uczestniczyć w tym procesie. Postawę oskarżonego prokurator bierze pod uwagę tylko fakultatywnie.
Celem mediacji jest, oprócz naprawienia szkody, dodatkowo doprowadzenie
do pojednania między ofiarą i oskarżonym. Dlatego w procesie mediacji modelu francuskiego preferowana jest konfrontacja stron, tj. aby poszkodowany
i oskarżony spotkali się twarzą w twarz. Rolę mediatora wykonują członkowie
niepublicznej instytucji, stowarzyszenia o nazwie Sos aide aux habitants, którzy
otrzymali decyzję prokuratora. Na ogół jest to osoba z wykształceniem prawniczym, której podstawowym zadaniem jest zorganizować spotkanie między
ofiarą i oskarżonym. Ma to na celu wyjaśnienie stosunków prawnych i moralnych aspektów czynu karalnego, które są wstępnymi warunkami pomyślnego
usunięcia istniejącego konfliktu społecznego. Z przebiegu procesu mediacji
mediator składa pisemne sprawozdania prokuratorowi. Proces mediacji jest podzielony na fazy przygotowawcze, stadium prawne i społeczne. Porozumienie
osiągnięte przez strony powinno być zawarte w formie protokołu podpisanego
przez poszkodowanego i oskarżonego i obecnego mediatora, które następnie
przedkłada on do prokuratora, wydającego ostateczną decyzję.
Probacja i mediacja w Republice Czeskiej4
Funkcja urzędnika probacji i mediacji w Republice Czeskiej w poszczególnych sądach była powołana do 1 stycznia 1996 r.
Służba Probacji i Mediacji w swoim regulaminie organizacyjnym (art. 3 pkt
2), w zakresie wymiaru sprawiedliwości ma na celu osiągnięcie konkretnych
celów w trzech zakresach:
Szerzej na temat systemu probacji w Reublice Czeskiej: J. Ježek, Ł. Kwadrans, M. Slavik, Nowe trendy
w obszarze zastosowania sprawiedliwości naprawczej w Republice Czeskiej, „Probacja” 2013, nr 1.
4
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▪▪ integracji skazanych – probacja i mediacja ma 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;
▪▪ pracy na rzecz poszkodowanego – próbuje zaangażować ofiarę w procesie odszkodowawczym, przywrócić jej poczucie bezpieczeństwa, wiary
i zaufania w sprawiedliwość.
▪▪ ochronie społeczeństwa – 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.
W ramach wykonywania kary pozbawienia wolności ostatnio w Czechach
przeprowadzony został projekt dotyczący mediacji w specyficznych warunkach
penitencjarnych. Większość czynności mediacyjnych wykonywanych było w ramach probacyjnego programu psychologicznego.
Analiza porównawcza probacji i mediacji
w Republice Słowackiej i Austrii
Na początku porównania chcielibyśmy przedstawić dla poprawności dane
statystyczne oraz podkreślić znaczenie i wagę problemów, na których skupiamy
się w tej publikacji. Oto porównanie danych na temat liczby więźniów z obu
krajów w latach 2006-2011.

Na podstawie wykresu, w latach 2008-2010, można zauważyć wzrost liczby
osadzonych na Słowacji i kontrastowo spadek w tym czasie w Austrii. Odpo-
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wiedzialnym za ten stan czynnikiem jest funkcjonowanie sprawiedliwości naprawczej, zasady, która jest głównym celem austriackich sądów oraz instytucji
probacji. Przyczyny są natury ekonomicznej (alternatywna kara pozwala być
aktywnym na rynku pracy), społecznej (nie ingeruje w życie społeczne klienta
i jego najbliższego otoczenia) i psychologicznej (kraj jest postrzegany jako państwo odpowiedzialne).
Przy określaniu potrzeb probacji w Republice Słowackiej niezbędne jest
zrozumienie rzeczywistych, aktualnych potrzeb społeczeństwa, które rozwija
się i zmienia w energicznym tempie. Wskazują na to trendy w Europie Zachodniej (Austria, Niemcy, Wielka Brytania, Belgia, Polska, itp.), gdzie karą za
przestępstwo w większym zakresie jest stosowanie alternatyw do pozbawienia
wolności5. Alternatywą dla kary pozbawienia wolności jest konieczna przebudowa po stronie społecznej i psychologicznej, a kara sama w sobie nie zapewnia
maksymalnej resocjalizacji klienta. Konsekwencja, oczywiście, musi być i kara
w najszerszym tego słowa znaczeniu powinna istnieć, jednak najbardziej skutecznym rozwiązaniem jest sytuacja, w której po wyroku następuje realizacja
odpowiedniego programu probacyjnego.
Na Słowacji, a także w Austrii, od sądu zależy, czy zastosowana zostanie
instytucja probacji. Różnica jest taka, że w Austrii większość sędziów na wniosek służb probacyjnych formalnie potwierdza zastosowanie takiej instytucji. Na
Słowacji natomiast, choć urzędnicy probacji mogą przygotować plan probacyjny, to rzadko ta rekomendacja jest akceptowana. Słowacki plan okresu próby
sąd ustala wyłącznie na podstawie swojego przygotowania i wiedzy prawnej
oraz opinii psychologa więziennego, co wydaje się niewystarczające. To twierdzenie potwierdzają statystyki dotyczące wskaźników recydywy w Austrii i na
Słowacji. W Austrii utrzymuje się ona na poziomie 18%. Na Słowacji powrotność do przestępstw nie jest mierzona, a zatem nie może być dokładnie określona (w niektórych osiąga przypadkach nawet do 50%).
Należy wskazać na istotną różnicę między probacją i mediacją w sprawach
karnych w zakresie prawodawstwa i personelu, technicznego wyposażenia oraz
sprzętu. Na Słowacji i w Austrii do sprawowania nadzoru kuratorskiego i mediacji należy ukończyć specjalny, akredytowany przez państwo, kurs. W Austrii
probację i mediację wykonuje organizacja Neustart, na Słowacji upoważnieni
przez państwo mediatorzy i probatorzy. Różnica w wykonywaniu zadań i obowiązków jest znaczna. Słowacki mediator i urzędnik probacji obejmuje nadzorem średnio 300 klientów rocznie, co odbija się negatywnie na jakości opieki
i kontaktach z klientami. Niezbędne spotkania z klientami są ograniczane do
kontaktu raz w miesiącu, co jest u austriackich funkcjonariuszy probacji najrzadszym poziomem spotkań.
W austriackim modelu probacji są cztery stopnie intensywności kontaktu
klient – funkcjonariusz probacji. Najbardziej intensywny kontakt, tj. jest 2-3
5

Zob. A. Pilgram, V. Hofinger, Foreign Prisoners in Austrian Penitentiary Institutions, Wien 2011.
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razy w miesiącu, uzależniony jest od nawyków społecznych klienta, które nie
są zgodne ze społecznie oczekiwanymi. Powstaje więc ryzyko, że zmniejszenie
kontaktu może doprowadzić do nieskuteczności zabiegów resocjalizacyjnych.
Intensywność kontaktów jest ograniczana zgodnie z postępem klienta, ale także
charakterem osobowości i społecznego uczenia się. Kontakt bywa najrzadszy,
gdy klient jest na dobrej drodze, aby stać się pełnoprawnym członkiem społeczeństwa (raz na dwa miesiące). Jak wskazano wyżej, na Słowacji kontakty
z podopiecznymi odbywają się raz w miesiącu, niezależnie od tego, czy jest to
przydatne, konieczne, czy też nie. Może się zdarzyć, że to spotkanie nie przyniesie żadnego efektu i ostatecznie okazuje się niepotrzebne, co znajduje odzwierciedlenie w rosnącej recydywie. Taka częstotliwość spotkań urzędnika probacji
z klientem nie wynika ze złej woli, a jedynie ze względu na małą liczbę funkcjonariuszy nadmiernie obciążonych pracą. Uniemożliwia to efektywną pracę
z podopiecznymi. Liczba 300 klientów na urzędnika probacji jest alarmująca.
W Austrii są funkcjonariusze probacji, którzy pracują obecnie w wolontariacie
(nie pracują na podstawie umowy o pracę, ale podejmują czynności w formie
funkcji społecznej, podobnie jak kuratorzy społeczni w Polsce) i mają maksymalnie sześciu klientów. Funkcjonariusze probacji zatrudnieni na stałe mają
około 70 podopiecznych rocznie. Jest zatem oczywiste, że mają możliwości, aby
aktywnie utrzymywać kontakt z klientami, aby rekonstruować ich środowisko
i dokonywać aktualizacji planu probacyjnego.
Słowaccy urzędnicy probacji przy wykonywaniu nadzorów nad klientami
(w większości w areszcie domowym) muszą te kompetencje delegować na inne
organy, zgodnie z ustawą 550/2003. W praktycznym zastosowaniu zjawisko to
nie jest pożądane, ponieważ informacje przekazywane i zdobywane przez inne
instytucje obniżają często ich jakość. Urzędnik probacji w ramach swoich kompetencji nadzoruje klienta, którego kontroluje w jego domu, w pracy, dopytuje
o niego członków rodziny, sąsiadów i kolegów w pracy, jakie życie wiedzie, jak
się sprawuje i jak oni by go ocenili. Współpracuje również z innymi organami w identyfikacji danych (tutaj możemy dostrzec konflikt opisany powyżej –
urzędnicy probacji są zmuszeni do poszukiwania informacji z innych instytucji
i rozważania ich jakości). Jeśli urzędnik probacji sam dopytuje ludzi o klienta,
a oni są w codziennym kontakcie z podopiecznym, to w oparciu o ich emocje
i komunikację niewerbalną może dokonać określenia jakości informacji i wiarygodności danych. Jeśli działalność prowadzona jest przez inny organ, najczęściej lokalną policję i informacje przekazywane urzędnikowi probacji, to często
są tendencyjne. Policja dopytuje sąsiada zazwyczaj w umundurowaniu, co może
prowadzić do etykietowania klienta, natomiast sąsiad wcale nie musi znać jego
szczegółowej historii, stąd też istnieje ryzyko, że może konfabulować. Sąsiedzi
mogą nie zrozumieć w takim przypadku, że klient, który niedawno wyszedł
z więzienia, nic złego teraz nie zrobił, a działania policji mają tylko charakter
prewencyjny. Policja, jak stwierdzono, pomaga i przejmuje część kompetencji
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urzędników probacji, gdyż przy wysokim obciążeniu pracą nie są oni w stanie
wypełnić wszystkich swoich obowiązków.
W Austrii system działa podobnie, również funkcjonariusz probacji współpracuje z innymi organami w pozyskaniu informacji, ale robi to w inny sposób.
Austriacki oficer probacji ma do dyspozycji informacje, czy jego klient popełnił
przestępstwo lub naruszył warunki okresu próby – krótko mówiąc, wszystkie
informacje, które są potrzebne tylko do zbioru mechanicznego, a nie zbioru
metodą tradycyjnego wywiadu środowiskowego. Kolejnym aspektem negatywnym dla probacji i mediacji w kontekście porównawczym pomiędzy Austrią
i Słowacją, jest sposób wpływania na klienta i kontroli ze strony urzędnika
probacji. Podstawowym narzędziem jest doradztwo i wywiad psychologiczny.
Klient podczas konsultacji przedstawia sprawozdania ze swoich postępów lub
rozpatruje z funkcjonariuszem probacji komplikacje przy wykonywaniu planu
probacyjnego. Jednak w takiej sytuacji często obserwuje się niską motywację
klienta, który odrzuca lub nie widzi sensu realizacji planu probacyjnego. Według
standardów procesu doradczego, musi on odbywać się w przyjaznym środowisku, w warunkach niekonfrontacyjnych pomiędzy jego uczestnikami. Praktyka
na Słowacji jest niestety taka, że klient bierze udział w doradztwie w budynku sądu, gdzie bywa przesłuchiwany w oczekiwaniu na rozprawę i w związku
z tym jest narażony na negatywne emocje, konflikty, kontakt z umundurowanymi funkcjonariuszami – krótko mówiąc, środowisko nie sprzyja temu, aby
klient przyjął postawę otwartości. Ponadto w biurze zazwyczaj nie przebywa
jedynie klient z urzędnikiem probacji, ale także inni pracownicy, którzy podczas
ich rozmowy odbierają telefony, wykonują inne czynności, rozmawiają ze sobą.
W tych warunkach, przy intensywności spotkań raz w miesiącu wskaźnik recydywy wynosi około 50%, takie są realne wskaźniki efektywności.
Według praktycznego zastosowania, nie ma programów probacyjnych specjalnie tworzonych dla nieletnich klientów, postępuje się podobnie jak w przypadku standardów wobec dorosłych. Z wielu badań wynika, że istnieje różnica
w reintegracji społecznej młodych i dorosłych, a lekceważenie tych wniosków
zmniejsza wydajność procesu probacji. Na temat recydywy i efektywności programów probacyjnych nie prowadzi się na Słowacji żadnej ewidencji, jedynym
sposobem, aby uzyskać wgląd w konkretne sprawy jest żądanie od sędziów
i konkretnych sądów okręgowych informacji o skazanych i danych o popełnieniu przestępstwa po raz pierwszy lub powtarzającej się działalności przestępczej. Wartość recydywy około 50% otrzymano na podstawie szacunków
urzędników probacji. Brak statystyk bezpośrednio wpływa na brak możliwości
oceny stosowanych praktyk probacyjnych, ich pomiaru i ewentualnej poprawy. Chociaż istnieją statystyki skazanych za dany okres, to nie ma rozróżnienia
w zakresie recydywy: drugiego skazania, trzeciego skazania w relacji do nałożonych programów probacyjnych. Można w taki sposób określić zwiększającą
lub zmniejszającą się przestępczość, ale nie jest możliwe określenie przyczyn
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powrotu klientów służby probacyjnej na drogę przestępczą. Kolejne wskaźniki
wydajności obejmują długość okresu próby. W Austrii kontakt z klientem trwa
średnio około trzy lata, podczas gdy na Słowacji jest to od trzech do pięciu lat.
Widzimy tutaj odpowiednio niegospodarność i słabe wyniki, ponieważ austriacki funkcjonariusz probacji prowadzi czynności o większej jakości w krótszym
czasie i bardziej efektywnie niż jego słowacki odpowiednik. W ramach edukacji wspomniano o konieczności ukończenia kursu mediacji i probacji jako
upoważniającego do wykonywania tych czynności. Austriaccy funkcjonariusze
probacji podejmują regularne szkolenia, co najmniej raz w miesiącu w zakresie
umiejętności społecznych, superwizji nadzorów oraz najnowszych metod i narzędzi niezbędnych w wykonywaniu swojego zawodu. Ich słowaccy koledzy
przechodzą szkolenie tylko dwa razy w roku w zakresie umiejętności społecznych, a superwizja nadzorów jest reprezentowana w mniejszym stopniu niż
sami urzędnicy probacji tego potrzebują. Służba probacji Neustart stawia sobie
cel na etapie wykonywania kary, aby to zadanie usprawnić i pozwolić na bardziej
skuteczne przejście skazanych do nowego środowiska społecznego przy pomocy edukacji, nabywania innych, nowych umiejętności i zatrudnienia, szkolenia,
poradnictwa. Wszystkie te działania, jak stwierdzono, ukierunkowane są na jeden cel, żeby proces opuszczenia więzienia i powrotu do społeczeństwa był jednym, ciągłym procesem, bez zatrzymywania albo niepotrzebnego przerywania.

Przygotowanie do zwolnienia z więzienia
Ścieżka wyjścia powinna być planowana z wyprzedzeniem, tak aby jak najlepiej przygotować skazanego, minimalizować ryzyko, uniknąć zagrożeń i pułapek, które opuszczający zakład karny może napotkać. Ryzyko recydywy jest
najwyższe w pierwszej fazie po zwolnieniu. Badania pokazują, że recydywa jest
najwyższa przy karze pozbawienia wolności w porównaniu z karami grzywny,
ograniczenia wolności lub karami alternatywnymi6. Dane te obrazują sytuację
nie tylko w Austrii, ale również sąsiednich krajach europejskich. Współczynnik
obserwowanej recydywy kształtuje się na poziomie od 40 do 70% bezpośrednio
po okresie próby. Spośród nich, 40%-50% ponownie zostaje skazanych na karę
pozbawienia wolności, inni otrzymują alternatywne kary. Dlatego też pierwsza
faza reintegracji jest kluczowa dla dalszego określenia okresu próby. W stosunku do wielu klientów należy zdecydować, czy możliwa jest udana integracja, czy
też pogłębiają się problemy psychospołeczne. Syndrom „dziury po zwolnieniu”
nie jest dla wszystkich równie niebezpieczny. Są opuszczający więzienia, którzy
mają wystarczające środki, aby pokonać taki stan. W takim momencie pojawia
się organizacja Neustart, aby wyciągnąć do tych, którzy nie mają zabezpieczenia
socjalnego pomocną dłoń. W wielu przypadkach jednak istnieje niemal pew6
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ność recydywy. Jest to identyfikowane w wywiadach z pracownikami socjalnymi
i penitencjarnymi jeszcze w więzieniu. Jednak w największym stopniu przyczynia się do tego narzędzie w postaci mierzenia ryzyka nawrotu poprzez określenie potrzeb osadzonego. Neustart pomaga w radzeniu sobie z organizacją
miejsca pobytu, dokumentów, świadczeń socjalnych, jak również zapewnia doradztwo i szkolenia oraz treningi dotyczące konfliktów społecznych i radzenia
sobie ze agresją.
Podstawowe narzędzia służby probacyjnej Neustart7 to:
▪▪ konsultacje i doradztwo na sześć miesięcy przed planowanym zwolnieniem;
▪▪ doradztwo kryzysowe, do trzech kontaktów dla tych, których problemy
psychospołeczne po zwolnieniu można przewidzieć i z tej prognozy wynika dalsza praca;
▪▪ towarzyszenie w drodze do wolności. Proces rozpoczyna się zwykle sześć
do trzech miesięcy przed przewidywanym zwolnieniem i trwa do sześciu
miesięcy po opuszczeniu więzienia. Grupami docelowymi są te, w których prawdopodobieństwo kryzysu psychosocjalnego (niezdolność do
rozwiązania problemów i konfliktów w dziedzinie społecznej) może prowadzić do recydywy;
▪▪ doradztwo i nadzór przy integracji klientów, którzy pomimo programu
potrzebują dodatkowej pomocy w integracji.
Niektóre rekomendacje, rady, które otrzymuje skazany przed zwolnieniem
w autentycznej formie zostały zaprezentowane poniżej:
▪▪ „Skontaktuj się z nami, jeśli ...”
▪▪ Znalazłeś się lub znajdziesz w złej sytuacji mieszkaniowej, długów lub
bez środków finansowych, masz problemy prawne, a martwisz się o swoją
egzystencję?
▪▪ Masz problemy ze znalezieniem zakwaterowania, lub trzeba zmienić zakwaterowanie?
▪▪ Chcesz porozmawiać z kimś twarzą w twarz i jak równy z równym?
▪▪ Zachowaj sobie dowód zwolnienia, będziesz go potrzebować do urzędów.
▪▪ Podziel rozważnie swoje środki na start, aby wystarczyły na cały miesiąc.
Wydzielaj sobie żelazną rezerwę.
▪▪ Świadczenia socjalne można dostać po potwierdzeniu pobytu stałego lub
czasowego.
▪▪ Zaraz po zwolnieniu skontaktuj się z urzędem pracy.
▪▪ Jeśli aktywnie szukasz pracy i nie otrzymujesz świadczeń socjalnych, masz
prawo do minimum socjalnego.
▪▪ Uwaga! Po zwolnieniu nie jesteś już objęty ubezpieczeniem.

7
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Zakończenie i wnioski
W ostatniej części tego artykułu chcielibyśmy przybliżyć szereg zasad, procedur i podstawowych celów, które powinny być charakterystyczne dla sprawnie działającego systemu probacji i mediacji. Dopiero po ich praktycznym
aplikowaniu można mówić o stosowaniu oraz skuteczności mediacji i probacji
w radzeniu sobie z problemami patologicznych zjawisk społecznych. Cele podstawowe, do których powinna dążyć Republika Słowacka w zakresie mediacji
i probacji mogą zatem być określone w następujący sposób:
▪▪ konieczność budowania społeczno-politycznej solidarnej sytuacji w kraju;
▪▪ integracja zamiast segregacji;
▪▪ pomoc dla ofiar przestępstw, jak i dla sprawców;
▪▪ definiowanie przyczyn przestępczości z punktu widzenia nauk społecznych;
▪▪ socjalno-konstruktywna pomoc zamiast represji;
▪▪ transparentność używanych środków;
▪▪ ewaluacja oraz ciągły rozwój zawodowy i naukowy;
▪▪ zaangażowanie i profesjonalny rozwój współpracy;
▪▪ w zarządzaniu: koncentrować się na celach, współpracy i efektywności
ekonomicznej.
Wśród podstawowych zasad funkcjonowania probacji jako usługi społecznej i jej metodyki proponujemy:
▪▪ diagnoza i przekształcanie kryminogennych czynników zamiast stosowania jedynie restrykcji i realizacji funkcji kontrolnych;
▪▪ de-eskalacja konfliktów i ich konstruktywne rozwiązanie;
▪▪ funkcje prewencyjne;
▪▪ druga szansa dla przestępców;
▪▪ natychmiastowa pomoc dla ofiar przestępstw;
▪▪ integracja sprawcy / klienta do wspólnoty zamiast etykietowania i wykluczenia.
W dalszej części artykułu możemy wskazać na cenne doświadczenia z Austrii, które powinny zostać wprowadzone w warunkach słowackich prowadzenia mediacji i probacji w ich praktycznym zastosowaniu.
Pomoc ofiarom, pokrzywdzonym

Pomoc sprawcom

Zapobieganie, profilaktyka
Poradnictwo online
praca socjalna

Porady internetowe, szkoła społeczna,
profilaktyka uzależnień, praca z nieletnimi
Przestępstwo

Mediacja, ochrona

Mediacja, probacja, szkolenia w zakresie
mediacji i umiejętności społecznych
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Po wyroku

Ochrona ofiary

Probacja; pomoc skazanym na karę pozbawienia wolności; elektroniczny monitoring; treningi umiejętności społecznych;
szkolenia w zakresie mediacji, przeciw recydywie profilaktyka, prewencja

Tabela przedstawia strukturę działań probacyjnych w organizacji Neustart
pod koniec 2012 r. Widać z niej, że praca organizacji koncentruje się na trzech
segmentach opieki/pomocy:
▪▪ przedpenitencjarnej;
▪▪ penitencjarnej;
▪▪ postpenitencjarnej.
W pierwszym segmencie jest to tylko profilaktyka na poziomie podstawowym. W Austrii jest wykonywana przez policjantów i funkcjonariuszy probacji
z Neustart. Na Słowacji jest w kompetencjach policji i pracowników socjalnych.
Można podkreślić, że szczególnie ważne powinno być zaangażowanie organizacji pozarządowych na wszystkich trzech poziomach, zarówno w Austrii, jak i na
Słowacji. Wdrażanie najlepszych projektów na ten temat w praktyce pozwoliłoby uniknąć wielu błędów i pomyłek oraz mogłyby przyczynić się do poprawy
warunków realizowania funkcji probacji i mediacji w Republice Słowackiej.
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KOMPARATÍVNA ANALÝZA MODELOV V RÁMCI PROBÁCIE
A MEDIÁCIE V PODMIENKACH SLOVENSKEJ REPUBLIKY
A RAKÚSKA
Mediácia a probácia v podmienkach Slovenskej republiky je využívaná v porovnaní
z ostanými krajinami Európskej únie krátky čas. Pri jej zavádzaní, vytváraní systému
a aplikáciu v praxi sme sa inšpirovali z viacerých konceptov. V nasledujúcej časti príspevku
prinášame exkurz do tejto problematiky s akcentom na vývoj mediácie a probácie, legislatívu
a koncepty jednotlivých krajín.
COMPARATIVE ANALYSIS MODELS UNDER PROBATION
AND MEDIATION IN THE SLOVAK REPUBLIC
AND AUSTRIA

Abstract
Mediation and probation in the Slovak Republic is used in comparison with other
eurozone countries of the European Union a short time. In its introduction, the creation and
application in practice, we were inspired by several concepts. In the following part of the paper
we bring excursion into this topic with an emphasis on the development of mediation and
probation, and drafts legislation of each country.
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