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Mateusz Liwski, Jagienka Wisłowska
Jerzy Siczek, Tomasz Gatlik, Marian Cabalski
STANDARDY DZIAŁAŃ PROBACYJNYCH
ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

„Trzeba, żebyś żył dla innych,
jeśli chcesz żyć dla siebie”
Lucius Annaeus Seneca (4 p.n.e. – 65 n.e.)

Wprowadzenie
W celu:
■■ przeciwdziałania przejawom dysfunkcji społecznych i zjawisku wykluczenia,
■■ usprawnienia readaptacji społecznej osób, które weszły w konflikt z prawem,
■■ realizacji statutowych powinności promowania zdrowego i prospołecznego trybu życia trzy współpracujące ze sobą organizacje pozarządowe,
„Libertas Humana – fundacja przeciwko uzależnieniom”, Polska Fundacja Pomocy Humanitarnej „Res Humanae” i Stowarzyszenie „Alternatiff ”, opracowały niniejszą propozycję działań probacyjnych. Jest ona
skierowana do organizacji społecznych, które zainteresowane są resocjalizacją bardzo licznej grupy osób, korzystających z warunkowego zwolnienia oraz zawieszenia kary pozbawienia wolności.
Opracowanie zmierza do zwiększenia udziału organizacji pozarządowych
w systemie działań umożliwiających sprawcom przestępstw o mniejszym ciężarze
gatunkowym wykonanie kary poza więzieniem tzn. w warunkach kontrolowanej wolności. Jest wielce prawdopodobne, że brak szerszej znajomości przepisów
prawnych, umożliwiających udział społeczeństwa w wykonywaniu tego rodzaju
orzeczeń sądowych, jest jedną z głównych przyczyn niewystarczającego zaangażowania ze strony stowarzyszeń, fundacji i innych podmiotów społecznych.
Opracowanie ma charakter pionierskiej próby „przetarcia szlaku”. Określa
zbiór standardów czyli elementarnych wymagań i oczekiwań, jakie omawiana
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problematyka stawia przed organizacjami pozarządowymi. Wskazuje podstawy
prawne ich aktywności, opisuje sposoby organizacyjnego przygotowania, omawia niezbędne wymagania szkoleniowe oraz kwestie ochrony prawnej i osobistego bezpieczeństwa. Przede wszystkim jednak wyjaśnia, jakiego rodzaju czynności o charakterze prawno-karnym i resocjalizacyjnym mogą być realizowane
w toku podjętych dozorów lub nadzorów. W efekcie stwarza merytoryczne
i metodyczne podstawy do tworzenia przez odpowiednie organizacje pilotażowych projektów probacyjnych własnego autorstwa.
Do ich opracowania każda z nich może wykorzystać posiadane doświadczenia, dobre praktyki oraz potencjał osobowy, jakim dysponuje. Swoje oddziaływania probacyjne winna adresować do osób prowadzących ryzykowny tryb
życia, społecznie niedostosowanych, zagrożonych uzależnieniami, deprywacją
osobowości lub środowiskową marginalizacją. Zasługują oni na szansę, jaką
stwarzają im tzw. pozytywne prognozy kryminologiczne, wyrażane w orzeczeniach sądów. Na bezinteresowną pomoc czekają „ludzie w potrzebie”, którym
bez wsparcia z zewnątrz grozi społeczne wyobcowanie i niezdolność ułożenia
sobie normalnego życia.
Kierując się ideą rozwijania udziału społeczeństwa w wykonywaniu orzeczeń
sądów, promowaną między innymi przez Radę Główną do Spraw Społecznej
Readaptacji i Pomocy Skazanym, której przewodniczy Stanisław Chmielewski,
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, liczymy na to, że sądy,
prokuratura, Służba Więzienna, a także kuratorska służba sądowa i Policja
z aprobatą i życzliwością odniosą się do naszej inicjatywy. Ufamy, że niedające
się uniknąć przeszkody w jej rozszerzaniu, będą cierpliwie i wytrwale przezwyciężane. Zależy nam na tym, aby opisane w tym opracowaniu przedsięwzięcia
przyniosły spodziewane przez ustawodawcę korzyści dla poprawy jakości życia
obywateli oraz wpływały na poprawę bezpieczeństwa narodowego.

1. Udział organizacji pozarządowej w wykonywaniu
orzeczeń sądów
Przepisy prawne odnoszące się do działań organizacji społecznych i ich
przedstawicieli na rzecz realizacji prawomocnych orzeczeń sądowych wobec
osądzonych i skazanych usytuowane są w następujących aktach prawnych:
1) ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. Nr 90,
poz. 557, z późn. zm. – dalej k.k.w.)
2) ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. Nr. 88, poz. 553
z późn. zm. – dalej k.k.).
3) ustawie z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich
(dalej u.p.n.)
4) rozporządzeniach Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Sprawiedliwości.

Standardy działań probacyjnych organizacji pozarządowych
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Dorośli oddani pod dozór organizacji lub osoby godnej zaufania
Przepisy prawne legitymizujące organizacje społeczne i ich przedstawicieli do działań w ramach wymiaru sprawiedliwości są zawarte w szczególności
w rozdziale VII k.k.w. zatytułowanym „Uczestnictwo społeczeństwa w wykonywaniu orzeczeń oraz pomoc w społecznej readaptacji skazanych”.
Art. 38 § 1 przewiduje możliwość szerokiego udziału stowarzyszeń, fundacji, organizacji oraz instytucji, których celem działania jest realizacja zadań
określonych w tym rozdziale k.k.w., w wykonywaniu orzeczeń sądowych. Te
same uprawnienia do współdziałania w wykonywaniu kar, środków karnych,
zabezpieczających i zapobiegawczych, w szczególności związanych z pozbawieniem wolności, przysługują również kościołom i związkom wyznaniowym oraz
osobom godnym zaufania.
Art. 38 § 2 stanowi, że wymienione podmioty organizacyjne i osoby mogą
uczestniczyć w prowadzeniu działalności resocjalizacyjnej, społecznej, kulturalnej, oświatowej, sportowej i religijnej w zakładach karnych i aresztach śledczych
w porozumieniu z dyrektorem jednostki penitencjarnej (zakładu karnego lub
aresztu śledczego).
Art. 39 § 1 przewiduje, że przedstawiciele organizacji i osoby godne zaufania
mogą uczestniczyć m.in. w radach i innych organach kolegialnych – powoływanych przez Prezesa Rady Ministrów, Ministra Sprawiedliwości lub podległe mu
organy albo wojewodów – których zadaniem jest świadczenie pomocy skazanym i ich rodzinom albo koordynowanie współdziałania społeczeństwa z zakładami karnymi i aresztami śledczymi.
Przedstawiciele ci oraz osoby godne zaufania mogą uczestniczyć w społecznej kontroli nad wykonywaniem kar, środków karnych, zabezpieczających
i zapobiegawczych. Jednym z głównych sposobów prowadzenia działalności readaptacyjnej, resocjalizacyjnej, rehabilitacyjnej czy terapeutycznej wobec sprawców przestępstw jest prowadzenie – w ramach statutowych zadań organizacji
społecznych – działań w postaci dozoru wobec osób dorosłych lub nadzoru
wobec nieletnich sprawców czynów zabronionych.
W tym przypadku intencją ustawodawcy jest zachęcenie obywateli i społeczności lokalnych do dobrowolnego współudziału w procesach readaptacji
sprawców przestępstw. Chodzi o wspólne z organami wymiaru sprawiedliwości
rozwijanie świadomości prawa i umacnianie ładu społecznego. Podstawą do
takich przedsięwzięć mają być uzasadnione okolicznościami konkretnych spraw
przewidywanie możliwości poprawy sprawców czynów zabronionych i okazania im w tym względzie zaufania.
Ustawodawca opowiedział się za tworzeniem dodatkowej szansy wobec
sprawców, których postawa i zachowanie rokują, że w przyszłości nie popełnią
nowych przestępstw. W takiej sytuacji rolą organizacji społecznych i ich przedstawicieli jest programowa aktywność na rzecz tego, aby sprawcy, którym sąd
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wyznaczył okres próby, przystosowali się do życia w społeczeństwie, zrywając
z dotychczasowym trybem życia i postępując zgodnie z obowiązującym prawem.
Głównym walorem udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych
w omawianym procesie jest prowadzenie przez nich działań wewnątrz społeczności lokalnych w bezpośrednim kontakcie z osobą poddawaną zabiegom
resocjalizacyjnym. Można bowiem spodziewać się, że w oparciu o posiadaną
wiedzę, umiejętności i doświadczenie wykażą się oni skutecznym wywieraniem wpływu na jednostki, które z różnych względów prowadziły aspołeczny
i szkodliwy styl życia.
Dla prawidłowej realizacji powierzonych przez sąd zadań, organizacja społeczna, w zgodzie ze swoimi celami statutowymi, może sprawować czynności
kontrolne, które z zasady przysługują kuratorom sądowym.
W szczególności organizacja może sprawować dozór wobec osoby dorosłej
(która ukończyła lat 17 – zgodnie z art. 10 k.k.), która dopuściła się czynu zabronionego pod groźbą kary (art. 1 k.k.),
Dozór może być orzeczony wobec:
 osądzonego (sprawcy przestępstwa) – w przypadku warunkowego umorzenia postępowania karnego (art. 67 § 2 k.k.),
 skazanego, gdy sąd warunkowo zawiesił wykonie kary pozbawienia wolności (art. 73 § 1 k.k.),
 skazanego, który został warunkowo zwolniony z odbycia reszty kary pozbawienia wolności (art. 159 § 1 k.k.w.).
Nieletni oddani pod nadzór organizacji lub osoby godnej zaufania
Organizacja młodzieżowa lub inna organizacji społeczna, zakład pracy albo
osoba godna zaufania – udzielające poręczenia za nieletniego może sprawować
nadzór wobec (art. 6 pkt 4 u.p.n.):
1) osób, które nie ukończyły lat 18 w sprawach o demoralizację,
2) osób, które dopuściły się takiego czynu po ukończeniu lat 13, ale nie
ukończyły lat 17; w sprawach o czyny karalne,
3) osób, względem których orzeczono wykonywanie środków wychowawczych, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez te osoby lat 21.
Sąd rodzinny może także skierować nieletniego do organizacji społecznej
lub instytucji zajmujących się pracą z nieletnimi o charakterze wychowawczym,
terapeutycznym lub szkoleniowym, po uprzednim porozumieniu się z tą organizacją lub instytucją1.
Wskazany rodzaj działalności organizacji pozarządowych stanowi alternatywę dla sądu rodzinnego
w zakresie orzeczenia środka wychowawczego w postaci ośrodka kuratorskiego. Należy zauważyć, że
w Polsce funkcjonują zaledwie 103 ośrodki kuratorskie, do których uczęszcza ok. 1 500 nieletnich –
źródło Ministerstwo Sprawiedliwości sprawozdanie MS-S40 na dzień 30 czerwca 2013 r. Oznacza to,
że przeszło połowa sądów rodzinnych w Polsce nie ma możliwości orzeczenia tego środka wychowawczego wobec nieletnich.
1

Standardy działań probacyjnych organizacji pozarządowych
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Szczególną formą działalności organizacji pozarządowej może być „Hostel”
– który jest jednostką organizacyjną, przeznaczoną dla nieletnich umieszczonych
w zakładzie poprawczym, służącą ułatwieniu procesu usamodzielniania nieletnich lub przygotowaniu ich do zwolnienia z zakładu poprawczego, zapewniającą całodobową opiekę wychowawczą i dającą nieletnim możliwość czasowego
zamieszkania, w szczególności gdy ich niezwłoczny powrót do środowiska jest
niewskazany. Nominalnie Hostel stanowi dział zakładu poprawczego, lecz może
stanowić również jednostkę organizacyjną poza zakładem poprawczym, prowadzoną przez stowarzyszenie, fundację lub inną organizację społeczną, której celem działania jest pomoc w readaptacji społecznej nieletnich (art. 90a § 2 u.p.n.).
Do aktów wykonawczych szczegółowo określających udział podmiotów
społecznych w wykonywaniu orzeczeń sądu należą między innymi:
 rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i trybu uczestnictwa podmiotów w wykonywaniu kar,
środków karnych, zabezpieczających i zapobiegawczych, a także społecznej kontroli
nad ich wykonywaniem (Dz.U. Nr 211, poz. 2051),
 rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie sposobu wykonywania obowiązków i uprawnień przez kuratorów sądowych
w sprawach karnych wykonawczych (Dz.U. z 2013 r., poz. 335),
 rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 lutego 2012 r. w sprawie zasad i trybu wykonywania nadzoru nad nieletnim przez kuratorów sądowych,
sposobu wykonywania obowiązków przez organizacje młodzieżowe lub inne organizacje społeczne, zakłady pracy i osoby godne zaufania oraz sposobu kontrolowania
obowiązków nałożonych na rodziców lub opiekuna nieletniego (Dz.U. z 2012 r.,
poz. 228),
 rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 stycznia 2012 r.
w sprawie trybu przyjmowania i zwalniania nieletnich z hosteli, warunków pobytu
nieletnich w hostelu oraz sposobu wykonywania nadzoru nad nieletnimi umieszczonymi w hostelach (Dz.U. 2012 z 2012 r., poz. 110).
Spośród kilku rodzajów środków probacyjnych występujących w polskim
prawie karnym (patrz słownik terminów probacyjnych, umieszczony na końcu opracowania) przy pisaniu niniejszego tekstu scharakteryzowaliśmy przede
wszystkim działania probacyjne związane z instytucją dozoru oraz nadzoru.
Jest to bowiem modelowe rozwiązanie, które w sposób oczywisty dominuje
w praktyce orzeczniczej polskich sądów.
Wieloletnie dane statystyczne przekonują, że sądy rejonowe co roku wydają 4 do
5 razy więcej wyroków z zastosowaniem warunkowego zawszenia kary pozbawienia wolności niż orzeczeń z bezwzględnym jej wykonaniem. Przykładowo w okresie lat 2002-2012 orzekały warunkowe zawieszenie pozbawienia wolności w przedziale od 212 do 297 tys. spraw rocznie, podczas gdy odpowiednie dane dotyczące
zastosowania bezwzględnej kary pozbawienia wolności mieściły się w granicach od
34 do 69 tys. spraw. Dane statystyczne ukazują również, że warunkowe zawieszenie
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wykonania kary pozbawienia wolności jest używane zdecydowanie częściej niż inne
rodzaje środków probacyjnych, jakimi sądy dysponują w stosunku do sprawców
czynów zabronionych o mniejszym stopniu społecznej szkodliwości.
Z pewnym uproszczeniem można przyjąć, że środek probacyjny w postaci
dozoru i środek wychowawczy w postaci nadzoru, na którym w tym opracowaniu
skupiliśmy swoją uwagę, jest najbardziej reprezentatywny dla probacji w ogóle.
Nie ulega wątpliwości, że wyraża jej zasadnicze cele i najbardziej charakterystyczne sposoby oddziaływania na sprawców przestępstw. Tym samym przed zainteresowanymi organizacjami pozarządowymi otwiera pole do wykazania posiadanego
potencjału wychowawczego, resocjalizacyjnego i terapeutycznego.

2. Przygotowania organizacyjne oraz czynności zmierzające
do uzyskania zgody na realizację działań probacyjnych
Ten dział opracowania przedstawia dwa rodzaje działań:
 wewnątrzorganizacyjne czyli takie, których wykonanie jest niezbędnym
warunkiem do odpowiedniego przygotowania się do podjęcia projektu
probacyjnego
 oraz
 zmierzające do uruchomienia procedury, która może skutkować przyznaniem przez sąd legitymacji do działań probacyjnych.
Jesteśmy zdania, że zainteresowane organizacje powinny zrealizować te
przedsięwzięcia w ramach dbałości o racjonalne planowanie i efektywne zarządzanie projektem.
Działania organizacyjne
Jak w przypadku każdego innego projektu przygotowywanego wewnątrz
stowarzyszenia, fundacji czy innej organizacji, niezbędne wydaje się, aby projekt
probacyjny przeszedł następujące stadia:
 analiza problemu,
 wskazanie celów,
 przyjęcie określonej strategii wykonania,
 zbudowanie zespołu,
 obliczenie budżetu,
 opracowanie reguł monitorowania i ewaluacji projektu.
Analiza problemu
W największym skrócie – polega na udzieleniu odpowiedzi na pytanie czego
i kogo dotyczy problem, którym chcemy się zajmować. W praktyce działania organizacji społecznych oznacza to zdefiniowanie konkretnego zjawiska poprzez
analizę jego struktury, charakteru oraz wpływu na życie zbiorowe. Sednem tego
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zabiegu organizacyjnego jest racjonalne i prakseologiczne podejście do rozwiązywania problemu.
W wyniku analizy winno nastąpić jego rozpoznanie oraz ocena czy nasza organizacja jest w stanie udźwignąć przewidywane zadania, wynikające z jej nastawienia na rozwiązywanie postawionego przed sobą wyzwania. Ma to być więc
swoista konfrontacja ciężaru problemu z posiadanymi przez organizację siłami
i środkami, ogólnym potencjałem organizacji oraz umiejętnościami i kwalifikacjami jej przedstawicieli. W ujęciu finalnym tej fazy projektowania powinniśmy
ustalić czy chcemy i potrafimy zajmować się określoną problematyką.
W przypadku projektu probacyjnego niezbędne jest wskazanie rodzaju czynów karalnych i ich charakterystyki sprawców, wobec których chcemy kierować
nasze działania. W każdym przypadku należy brać również pod uwagę doświadczenia i osiągnięcia organizacji w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
profilaktycznych, terapeutycznych lub rehabilitacyjnych, a także właściwości
osobowe i kwalifikacje merytoryczne tych członków organizacji, którzy będą
bieżąco realizowali projekt.
Osoby, które zostaną zaangażowane w realizację projektu powinny dokładnie zapoznać się z instytucją warunkowego zawieszenia kary, polegającej na
wstrzymaniu realizacji orzeczonej represji prawno-karnej na ściśle oznaczony
okres próby, którego przebieg decyduje, czy represja ta zostanie ostatecznie
zastosowana. Ważne jest zrozumienie, że z warunkowym zawieszeniem można orzec nie tylko karę pozbawienia lub ograniczenia wolności, ale także karę
grzywny. W świetle obowiązującego prawa orzeczona kara pozbawienia wolności nie może przekraczać 2 lat. Zawieszenie wykonania kary, co do zasady
następuje na okres próby, który biegnie od uprawomocnienia się orzeczenia
i wynosi od 2 do 5 lat – w wypadku warunkowego zawieszenia wykonania kary
pozbawienia wolności oraz od roku do 3 lat – w wypadku warunkowego zawieszenia wykonania grzywny lub kary ograniczenia wolności.
Odrębnymi instytucjami są:
 warunkowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności, które następuje, co do zasady, na okres od 2 do 5 lat,
 warunkowe umorzenie postępowania karnego, które można zastosować,
co do zasady, wobec sprawcy przestępstwa zagrożonego karą, nieprzekraczającą 3 lat pozbawienia wolności – okres próby wynosi od roku do 2 lat.
Każdy skazany oddany pod dozór cieszy się pozytywną prognozą kryminologiczną, co oznacza, że sąd uznał jego resocjalizację za możliwą w przekonaniu, że nie popełni ponownie przestępstwa.
Skala prowadzonych spraw przez sektor społeczny w zakresie
dozoru i nadzoru (społeczni kuratorzy sądowi)
Na podkreślenie zasługuje, że na koniec 2013 roku pod dozorem kuratorów
sądowych wykonujących orzeczenia w sprawach karnych pozostawało niemalże
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220 tys. osób dorosłych w prawie 267 tys. spraw (w tym ponad 127 tys. spraw prowadzili kuratorzy społeczni, tj. ok. 57% wszystkich spraw), natomiast w sprawach
nieletnich kuratorzy sądowi prowadzili ponad 44 tys. spraw (z czego kuratorzy społeczni niemalże 66% wszystkich spraw). Zadania, o których mowa wykonuje przeszło 29 tys. kuratorów społecznych2. Organizacje pozarządowe oraz osoby godne
zaufania praktycznie nie uczestniczą w wykonywaniu tego rodzaju działalności.
Wśród sprawców czynów zabronionych, wobec których sądy stosują dozór
lub nadzór należy brać pod uwagę, w szczególności:
 zdemoralizowanych nieletnich, którym w przypadku nieprzestrzegania
obowiązków probacyjnych grozi umieszczenie w zakładzie poprawczym
(sprawcy kradzieży, pobić i bójek, sprawcy czynów karalnych uzależnieni
od substancji psychotropowych lub zagrożeni takimi uzależnieniami, itp.),
 dorosłych sprawców przestępstw, które w ocenie sądu posiadały stosunkowo niewielki ciężar gatunkowy; czynów świadczących o niedostosowaniu społecznym sprawcy, np. wypadków drogowych spowodowanych
uzależnieniem od alkoholu, przestępstw popełnianych przez osoby uzależnione od narkotyków lub zagrożone takim uzależnieniem, czynów karalnych, których sposób popełnienia wskazuje na inne uzależnienia i/lub
społeczne dewiacje ich sprawców, zwalniani z jednostek penitencjarnych
– z tzw. pozytywną prognozą kryminologiczną.
Pomocne w wyborze grupy osób, wobec których organizacja chce realizować działania probacyjne, powinny być odpowiedzi na pytania:
 jakiej grupy społecznej (środowiska, społeczności lokalnej lub zawodowej) dotyczy wybrana jako przedmiot naszego oddziaływania patologia
społeczna?
 gdzie, w jakim rozmiarze lub natężeniu występuje i kiedy występuje?
 co jest jej główną przyczyną i jakie są jego społeczne uwarunkowania?
 które z doświadczeń i kwalifikacji przedstawicieli organizacji mogą okazać się pomocne przy rozwiązywaniu wybranych przypadków?
 wobec którego rodzaju sprawców mogą być stosowane grupowe metody
oddziaływania wychowawczego lub terapeutycznego właściwe dla działań danej organizacji społecznej lub organizacji z nią współpracujących?
Cele
Wskazanie celów projektu służy osiągnięciu zmiany, wyeliminowaniu z życia
zbiorowego zachowań szkodliwych, a tym samym zwiększenie szans na prospołeczne rozwiązania problemu. Wspomniane cele powinny wynikać z odpowiednio starannej analizy problemu. W przypadku projektu probacyjnego głównym celem jest spowodowanie, aby użyte przez sąd środki probacyjne zostały
wzmocnione trafnymi i metodycznymi oddziaływaniami organizacji społecz2
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nej. Oddziaływania te mają zapobiegać powrotowi sprawców do przestępstwa
i rezygnacji przez nich z dotychczasowych zachowań patologicznych. Działania
organizacji powinny zmierzać do korekty dotychczasowych postaw sprawców,
eliminowaniu ich aspołecznych zachowań i właściwości, a także zmianie na lepsze – na ile to będzie potrzebne i możliwe w konkretnej sprawie – ich warunków życiowych i osobistych.
Strategia
Przyjęcie odpowiedniej strategii przeprowadzenia projektu polega głównie
na określeniu zadań i metod jego realizacji. W organizacjach pozarządowych
strategia jest uporządkowanym zbiorem praktycznych sposobów i środków
osiągania założonych celów. „Zadania” to poszczególne etapy postępowania,
drobne kroki w kierunku realizacji strategii, natomiast „metody realizacji projektu” to zazwyczaj pomysły na sposób realizacji projektu. W dużej mierze
metody działania są konkretyzacją przyjętej strategii i jednocześnie przejawem
umiejętności i doświadczenia organizacji w rozwiązywaniu problemów podobnego rodzaju. Z reguły należy brać pod uwagę alternatywne metody działań, co
jest potrzebne, gdy okazuje się, że obrane metody są zawodne lub trudne do
praktycznej realizacji.
Przykładowy zbiór zadań dla projektu probacyjnego powinien zawierać:
 zbudowanie zespołu realizującego projekt,
 zdobycie przez wszystkich członków zespołu odpowiedniej wiedzy prawnej na temat stosowania probacji, ustalenie sposobów oddziaływania resocjalizacyjnego na osoby objęte dozorem lub nadzorem probacyjnym,
 opracowanie przez zespół dokumentu określającego zakres jego pracy
i spodziewane wyniki w readaptacji podopiecznych,
 przyjęcie reguł monitorowania i ewaluacji osiąganych rezultatów.
W działaniach probacyjnych realizowanych przez organizacje społeczne
może być wykorzystywana znaczna liczba metod resocjalizacji i profilaktyki
resocjalizacyjnej. W tym opracowaniu nie sposób wymienić ich wszystkich.
Sygnalnie warto wskazać na niektóre z nich, które wydają się najbardziej obiecujące w stosunku do dorosłych i nieletnich sprawców czynów zabronionych.
Zazwyczaj dzieli się je na metody bezpośrednie i pośrednie oraz metody indywidualne i grupowe.
Do tych, które znajdują zastosowanie w działalności organizacji społecznych należą m.in.:
 metoda perswazyjno-informacyjna – tłumaczenie, przekazywanie informacji i argumentów w celu zmiany przekonań i zachowań, korygowanie nastawienia emocjonalnego i wzbogacanie zasobu wiedzy osoby
resocjalizowanej; korekta aspołecznej postawy polega na oddziaływaniu
poprzez bezpośrednią (face to face) komunikację, a więc bezpośrednie rozmowy, dyskusje, polemiki, przekonywanie,
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 metoda modelowania – świadome i nieświadome naśladowanie zachowań innych osób, wdrażanie do odgrywania pozytywnych ról społecznych, upodabnianie się do osób o nastawieniu prospołecznym,
 metoda zadaniowa, motywująco-prowokująca – powierzanie zadań, stawianie osób resocjalizowanych w sytuacjach problemowych, wykształcanie konstruktywnych zachowań w relacjach międzyludzkich,
 metoda grupowa – oddziaływanie kilku osób na jednostkę w celu zmodyfikowania jej postawy, samooceny i relacji interpersonalnych, zmiany
poprzez współdziałanie z innymi osobami, znajdującymi się w podobnym położeniu życiowym,
 metoda mediacji – doprowadzenie przez arbitra (mediatora) do dobrowolnego porozumienia skłóconych stron i zawarcia ugody między pokrzywdzonym a sprawcą przestępstwa; celem postępowania mediacyjnego jest ukształtowanie w sprawcy czynu zabronionego poczucia odpowiedzialności za własny czyn, unaocznienie konsekwencji jego sprzecznego z prawem zachowania,
 metoda środowiskowych ognisk wychowawczych – praca z niedostosowanymi społecznie nieletnimi i ich rodzinami, gdzie istotą oddziaływań
jest poprawa sytuacji młodych ludzi, wskazanie im perspektyw życiowych i sposobów ich urzeczywistniania, nauka rozwiązywania konfliktów
i możliwości zaspakajania potrzeb drogą legalną,
 grupa metod przeciwdziałających uzależnieniom – zajęcia indywidualne
i grupowe, prowadzące do uznania przez osobę resocjalizowaną swojej
bezsilności wobec czynnika uzależniającego i utraty kontroli nad swoim
zachowaniem; kształtowanie asertywnych zachowań abstynenckich, nauka wyrażania uczuć, proszenia o pomoc, systematyczna odbudowa poczucia własnej wartości i przyjęcia odpowiedzialności za swoje przeszłe
i przyszłe zachowania,
 treningi zastępowania agresji – wypracowywanie umiejętności adekwatnego i konstruktywnego reagowania w sytuacjach stresowych oraz krytycznej
oceny własnego postępowania; zapewnienie rozwoju osobistego, podwyższenie poziomu empatii, zwiększenie wrażliwości na cudze cierpienie,
 terapia poznawczo-behawioralna (ang. cognitive behavioural therapy), tzn.
wszechstronne oddziaływania resocjalizacyjne, polegające na cyklu rozmów z podopiecznym na temat zmiany sposobu myślenia o sobie, innych
i świecie („poznawczość”) i zachowania („behawioryzm”). Metoda poszukuje sposobów bezpośredniego poprawienia świadomości, bez koncentrowania się na przyczynach stwierdzanych u danej osoby zaburzeń. Zwykle
okazuje się skuteczna w leczeniu stanów nerwicowych i obniżonego samopoczucia, lęków oraz fobii społecznych, niektórych rodzajów natręctw
i obsesji itp. Rozkładając przytłaczające człowieka kłopoty na elementarne
ich składniki, umiejętnie prowadzona terapia pozwala je rozwikłać.
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Przedstawiciele organizacji prowadzący
oddziaływania resocjalizacyjne
Zbudowanie zespołu realizującego projekt należy rozpocząć od ustalenia,
jakimi zasobami ludzkimi w organizacji dysponujemy, w jakim wieku, z jakim
doświadczeniem, zdolnościami, wykształceniem itp. W skład zespołu powinny
wejść osoby pełnoletnie o wystarczającym doświadczeniu społecznym i zawodowym oraz nienagannej reputacji społecznej, godne powierzenia im trudnych
ze swojej istoty zadań probacyjnych, zrównoważone, cierpliwe, tolerancyjne,
zdolne do łatwego nawiązywania kontaktów z ludźmi, posiadające autorytet
i szacunek w swoim lokalnym środowisku.
Wskazane jest, aby wśród członków zespołu znajdowały się osoby posiadające wiedzę i umiejętności z zakresu nauk społecznych: psychologii, socjologii,
pedagogiki czy prawa. Wszystkie te osoby powinna charakteryzować wiedza
o sposobach rozwiązywania konfliktów międzyludzkich oraz chęć niesienia
pomocy osobom, które tego potrzebują. Wśród innych cech, którymi powinni odznaczać się członkowie omawianego zespołu należy wymienić: systematyczność, rzetelne realizowanie przyjętych obowiązków, wytrwałość i gotowość
poświęcenia kilku lat na prowadzenie zadań wynikających z projektu probacyjnego. Należy pamiętać, że osoby te w zakresie readaptacji społecznej i zapobiegania przestępczości podejmują działania w celu zwiększenia efektywności
działania organów państwowych.
Wśród uczestników zespołu jedna osoba powinna spełniać rolę koordynatora projektu. Do jej zadań należeć będzie opracowanie szczegółowego planu
realizacji zadań, kontrolowanie dyscypliny ich realizacji, monitorowanie jakości
pracy poszczególnych członków zespołu, dokonywanie zmian personalnych
w zespole, przeprowadzanie okresowej i końcowej ewaluacji projektu.
Budżet
To ostatni element planowania każdego projektu. W trakcie jego sporządzania po raz kolejny weryfikujemy swoje pomysły. Zasadą powinna być spokojna
realizacja tego na co mamy jako organizacja społeczna – pieniądze, a działania,
na które ich zabrakło powinny być przesunięte na czas późniejszy, kiedy uda się
zdobyć potrzebną kwotę. Jako kolejną regułę budowania budżetu należy przyjąć, aby koszty realizacyjne nie były zbyt wysokie w stosunku do przewidywanych rezultatów. Na początek powinniśmy przeprowadzić projekt pilotażowy,
który pozwoli określić nasze możliwości organizacyjne i finansowe.
Opracowanie budżetu może zapewnić:
 urealnienie projektu,
 poczucie bezpieczeństwa finansowego jego wykonania,
 płynność finansowania poszczególnych zadań,
 uzyskanie wizerunku organizacji wiarygodnej,
 stabilność polityki finansowej organizacji.
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3. Współpraca z sądami
Jeżeli organizacja społeczna zamierza rozszerzyć zakres swojej działalności
o sprawowanie dozoru, np. wobec osób warunkowo zwalnianych z jednostek
penitencjarnych, z którymi współpracowały na terenie zakładów karnych lub
aresztów śledczych – poprzez działania w ramach zapobiegania ich wykluczeniu społecznemu – należy przesłać do miejscowo właściwego sądu rejonowego
lub sądu penitencjarnego (w sądzie okręgowym) podstawowe dane, w szczególności statut, opis prowadzonej dotychczas działalności społecznej wraz z propozycją sprawowania określonej liczby dozorów (wobec osób dorosłych) lub
nadzorów (wobec nieletnich) w określonym czasie.
W przesłanych dokumentach należy wskazać osoby, którym zostanie powierzone ich prowadzenie. Szczególny nacisk należy położyć na wskazanie
kompetencji swoich przedstawicieli (specjalistyczne przygotowanie z zakresu
resocjalizacji, pedagogiki, terapii, a także doświadczeń w tego typu działalności,
np. praca w ośrodkach szkolno-wychowawczych, świetlicach terapeutycznych)
wskazanie, na jakich zasadach osoby te współpracują z organizacją. Aby sąd
miał podstawę do tego, by przekazać dozór lub nadzór nad sprawcą przestępstwa musi mieć przekonanie, że organizacja pozarządowa i osoby, które ona
wyznaczyła dają gwarancję właściwego wykonywania powierzonych zadań probacyjnych i zapewnią ciągłość wskazanych przez sąd oddziaływań readaptacyjnych, rehabilitacyjnych czy terapeutycznych osobom oddanych ich pieczy.
Czynności przedstawiciela organizacji pozarządowej
wykonywane w ramach sprawowanego dozoru lub nadzoru
Na podstawie postanowień kodeksu karnego wykonawczego sprawowanie
dozoru lub nadzoru może być powierzone nie tylko kuratorowi sądowemu,
lecz również stowarzyszeniu, organizacji lub instytucji, do których działalności
należy troska o wychowanie, zapobieganie demoralizacji lub pomoc skazanym.
Tym samym ustawodawca przyznał stowarzyszeniom, organizacjom lub instytucjom, którym sąd powierzył sprawowanie dozoru, szerokie i autonomiczne
kompetencje w granicach określonych prawem.
Powierzenie dozoru, przy spełnieniu opisanych przesłanek następuje na
skutek orzeczenia sądu:
 na własny wniosek organizacji,
 przez sąd z urzędu (przez sąd orzekający albo wykonawczy) – za zgodą
organizacji,
 na wniosek skazanego, obrońcy, prokuratora lub zawodowego kuratora
sądowego – za zgodą organizacji.
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Schemat powierzenia dozoru organizacji pozarządowej
Organizacja kieruje właściwy wniosek do sądu

Sędzia wydaje zarządzenie o przekazaniu właściwej organizacji dozoru do wykonania
bezzwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia uprawomocnienia się orzeczenia,
od dnia zwrotu akt sądowi I instancji lub otrzymania orzeczenia do wykonania

Właściwy wydział lub sekcja wykonawcza bezzwłocznie przekazuje teczkę dozoru właściwej
organizacji; w przypadku warunkowo zwolnionego teczka, oprócz odpisu orzeczenia
i zarządzenia, powinna zawierać odpisy opinii, orzeczeń i wniosków dotyczących
zachowania się skazanego w jednostce penitencjarnej

Organizacja powinna nie później niż w ciągu 14 dni od dnia powierzenia
dozoru wyznaczyć przedstawiciela, za jego zgodą, do wykonywania czynności
związanych z dozorem

O wyznaczeniu przedstawiciela, o którym mowa, stowarzyszenie, organizacja
lub instytucja niezwłocznie zawiadamia sąd i jednocześnie przekazuje jego dane
osobowe (imię i nazwisko, wskazanie pełnionej funkcji, adres do korespondencji,
numer telefonu, faksu i adres poczty elektronicznej)
Stowarzyszenie, organizacja lub instytucja może w uzasadnionych przypadkach,
z własnej inicjatywy lub na wniosek sądu, zmienić przedstawiciela wyznaczonego
do wykonywania czynności związanych z dozorem, w szczególności w razie
stwierdzenia niewłaściwego wykonywania dozoru.
Stowarzyszenie, organizacja lub instytucja niezwłocznie zawiadamia sąd o zmianie
przedstawiciela i przekazuje jego dane osobowe.
Czynności, o których mowa, może również wykonywać osoba upoważniona przez
stowarzyszenie, organizację lub instytucję, którym powierzono sprawowanie dozoru.

Sprawozdanie z objęcia dozoru przedstawiciel stowarzyszenia, organizacji lub instytucji
składa sądowi nie później niż w ciągu 21 dni od dnia nawiązania kontaktu ze skazanym,
natomiast sprawozdania z przebiegu dozoru – nie rzadziej niż co 6 miesięcy,
chyba że sąd określi większą częstotliwość.

Sposób powierzenia dozoru, zakres obowiązków i uprawnień związanych z jego
sprawowaniem reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie sposobu wykonania obowiązków i uprawnień przez kuratorów sądowych
w sprawach karnych wykonawczych. Stanowi ono, że do przedstawicieli stowarzyszeń,
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organizacji lub instytucji, którym powierzono sprawowanie dozoru, w zakresie praw
i obowiązków tych podmiotów wynikających z Kodeksu karnego wykonawczego
stosuje się przepisy rozporządzenia odnoszące się do kuratorów zawodowych3.
Bezzwłocznie po powierzeniu dozoru, przedstawiciel organizacji powinien
nawiązać pierwszy kontakt ze skazanym (ewentualnie – nie później jednak niż
w ciągu 7 dni od dnia jego powierzenia, przedstawiciel społeczny wzywa osobę,
do osobistego stawiennictwa w miejscu wyznaczonym do tego rodzaju spotkań przez organizację, tj. w siedzibie tych podmiotów lub innym pomieszczeniu znajdującym się w ich dyspozycji). Podczas tego spotkania przedstawiciel
poucza skazanego o jego obowiązkach i uprawnieniach wynikających z okresu
próby, dozoru i nałożonych obowiązków oraz omawia sposoby i terminy ich
realizacji – pouczenie wręcza się skazanemu na piśmie.
W razie powierzenia dozoru w sprawie związanej z popełnieniem przestępstwa polegającego na użyciu przemocy lub groźby bezprawnej informację o oddaniu skazanego pod dozór organizacja przesyła jednocześnie do komendanta
powiatowego (miejskiego lub rejonowego) Policji, właściwego ze względu na
miejsce pobytu tej osoby.
Podczas rozmowy przedstawiciel społeczny uzyskuje numer telefonu lub
adres poczty elektronicznej skazanego, umożliwiające mu kontaktowanie się ze
skazanym podczas dozoru – jeżeli skazany wyraził na to zgodę. W takiej sytuacji wezwań, zawiadomień lub przekazywania informacji można dokonywać
telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
W przypadku, jeśli osoba oddana pod dozór, wezwana prawidłowo, nie stawi się na wezwanie przedstawiciel społeczny niezwłocznie wzywa ją powtórnie
do stawiennictwa. Jeżeli osoba wezwana, bez należytego usprawiedliwienia, nie
stawi się na powtórne wezwanie, przedstawiciel społeczny jest uprawniony do
wykonania jednej z następujących czynności:
 zawiadomienia sądu o przyczynach przewlekłości postępowania wykonawczego (wraz z poczynionymi ustaleniami – wówczas sąd podejmuje
czynności z urzędu, o czym informuje organizację prowadzącą dozór),
 złożenia do sądu wniosku o podjęcie postępowania warunkowego umorzonego,
 złożenia wniosku o zarządzenie wykonania warunkowo zawieszonej kary
pozbawienia wolności,
 złożenia do sądu wniosku o odwołanie warunkowego przedterminowego zwolnienia.
Każda z tych decyzji powinna być starannie przemyślana i uzasadniona okolicznościami zdarzenia.
Po powierzeniu dozoru, na przedstawicielu społecznym spoczywają następujące obowiązki:
Zgodnie z treścią przepisu art. 175 §3 k.k.w. do przedstawiciela stowarzyszenia, organizacji i instytucji stosuje się odpowiednio art. 172 i art. 173 § 2 pkt 1-5, 7, 8 i 12, chyba że ustawa stanowi inaczej.
3
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 zaznajomienie się z aktami sprawy karnej i innymi niezbędnymi źródłami informacji osobie, wobec której postępowanie zostało warunkowo umorzone,
 zapoznanie się z odpisami znajdujących się w aktach danych osobopoznawczych tej osoby; odpisy wywiadów środowiskowych, opinii biegłych
lekarzy psychiatrów, psychologów, seksuologów oraz specjalistów do
spraw uzależnień włącza się do teczki dozoru,
 zaznajomienie się z przebiegiem dotychczasowych dozorów wykonywanych przez kuratorów dla dorosłych i nadzorów wykonywanych przez
kuratorów rodzinnych, w razie potrzeby odpisy sprawozdań z dotychczas prowadzonych dozorów lub nadzorów włącza się do teczki dozoru,
 rozpoznanie sytuacji osobistej, rodzinnej i środowiskowej skazanego,
 dokonanie rozpoznania i oceny problemów, czynników i warunków, które sprzyjają bądź nie sprzyjają resocjalizacji i kontroli w okresie próby,
 przeprowadzenie oceny sposobów rozwiązywania problemów, które
sprzyjają resocjalizacji i kontroli zachowania osoby poddanej próbie,
 dokonanie przeglądu optymalnych metod kontroli i oddziaływania na
osobę objętą kontrolą w okresie próby i wybranie tej, którą uznaje za
najbardziej właściwą,
 nawiązać także kontakt z rodziną i środowiskiem skazanego,
 zasięgnąć informacji o niej w placówkach oświatowych i oświatowo-wychowawczych, jeżeli skazany jest młodocianym zobowiązanym do
pobierania nauki.
W sprawach związanych z popełnieniem przestępstwa polegającego na użyciu
przemocy lub groźby bezprawnej przedstawiciel organizacji ma obowiązek nawiązać kontakt z dzielnicowym z właściwej terytorialnie jednostki organizacyjnej Policji
w celu wymiany informacji o skazanym, a także w celu ustalenia sposobów dalszej
współpracy oraz form wzajemnych kontaktów.
W razie uzasadnionej potrzeby po powierzeniu mu dozoru przedstawiciel
organizacji nawiązuje kontakt z innymi stowarzyszeniami, instytucjami i organizacjami społecznymi zajmującymi się pomocą społeczną, pośrednictwem pracy,
leczeniem, oddziaływaniem terapeutycznym bądź innymi formami działania,
które mogą być przydatne w rozwiązywaniu problemów, które nie sprzyjają
resocjalizacji i kontroli okresu próby. Może też zasięgnąć informacji o osobie
objętej dozorem i jego środowisku u funkcjonariusza właściwej jednostki organizacyjnej Policji, a także w instytucjach samorządowych i organach administracji rządowej. Według swego uznania może również nawiązać kontakt z jego
pracodawcą i zasięga u niego informacji o skazanym.
W sprawozdaniu z objęcia dozoru należy przedstawić w szczególności:
 warunki osobiste i bytowe osoby oddanej pod dozór oraz jej stosunku do
dozoru i obowiązków okresu próby;
 krótką informację o przebiegu dotychczasowych dozorów i nadzorów;
 diagnozę osobopoznawczą osoby objętej dozorem ze szczególnym
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uwzględnieniem ryzyka jej powrotu do przestępstwa, w tym wniosek
o zakwalifikowanie skazanego do określonej grupy ryzyka;
diagnozę środowiskową;
zamierzenia readaptacyjne, w tym plan pracy z podopiecznym;
metody prowadzenia dozoru i kontroli jego zachowania;
możliwości ich realizacji i przeszkody, które utrudniają tę realizację;
źródła informacji o osobie objętej dozorem i datę ich pozyskania.

W kolejnych sprawozdaniach z przebiegu dozoru należy przedstawić:
 stosunek podopiecznego do dozoru i obowiązków okresu próby;
 informację o przebiegu dozoru oraz o wykonaniu nałożonych przez sąd
obowiązków;
 diagnozę osobopoznawczą podopiecznego ze szczególnym uwzględnieniem określenia ryzyka jego powrotu do przestępstwa, w tym ewentualnie wniosek o zakwalifikowanie skazanego do innej grupy ryzyka;
 postępy readaptacyjne i ocenę skuteczności podjętych działań;
 ewentualne zmiany w warunkach osobistych i bytowych osoby dozorowanej, metodach prowadzenia dozoru i kontroli zachowania;
 źródła informacji o skazanym i datę ich pozyskania.
Sprawozdanie z przebiegu dozoru wraz z odpowiednimi adnotacjami sędziego oraz osoby, która w stowarzyszeniu, organizacji lub instytucji kontroluje
aktywność przedstawiciela społecznego włącza się do teczki dozoru.
W stosunku do osób, wobec których sprawowany jest dozór, cyt. rozporządzenie ustala trzy grupy ryzyka powrotu do przestępstwa:
 grupa obniżonego ryzyka (A);
 grupa podstawowa (B);
 grupa podwyższonego ryzyka (C).
Do grupy obniżonego ryzyka (A) kwalifikuje się osoby, wobec których zastosowano warunkowe umorzenie postępowania, a także osoby dotychczas
niekarane, których właściwości oraz warunki osobiste i środowiskowe, dotychczasowy sposób życia oraz których zachowanie po popełnieniu przestępstwa
uzasadniają przekonanie, że będą one w okresie próby przestrzegać porządku
prawnego, a w szczególności nie popełnią ponownie przestępstwa (pozytywna
prognoza kryminologiczna)4.
Do grupy podstawowej (B) kwalifikuje się osoby, które nie spełniają przesłanek grupy obniżonego ryzyka (A) ani grupy podwyższonego ryzyka (C)5.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach sędzia może zakwalifikować do grupy obniżonego ryzyka (A) osoby spełniające przesłanki grupy podstawowej (B).
5
Do grupy podwyższonego ryzyka (C) kwalifikuje się:
▪▪ skazanych określonych w art. 64 § 1 i 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny;
▪▪ skazanych, którzy po wydaniu wyroku lub w okresie próby popełnili przestępstwo podobne;
▪▪ osoby uzależnione skazane za przestępstwo pozostające w związku z używaniem alkoholu, środka
odurzającego lub substancji psychotropowej;
4
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Przedstawiciele organizacji mogą wykonywać dozór w stosunku do osób
zakwalifikowanych do grupy podwyższonego ryzyka (C) tak samo jak wykonują
go kuratorzy zawodowi.
W stosunku do skazanego zakwalifikowanego do grupy obniżonego ryzyka
(A) przedstawiciel organizacji, sprawujący dozór, jest zobowiązany do:
 przeprowadzenia co najmniej raz na 3 miesiące wywiadu środowiskowego,
w tym rozmowy ze skazanym w miejscu jego zamieszkania lub pobytu;
 skutecznego wezwania podopiecznego co najmniej raz na 2 miesiące do
stawienia się w miejscu wyznaczonym przez stowarzyszenie, organizacje
lub instytucję w celu udzielenia
 wyjaśnień, co do przebiegu dozoru i wykonania nałożonych obowiązków, a także w razie potrzeby przedstawienia odpowiednich dokumentów potwierdzających wykonanie obowiązków;
 żądania od skazanego kontaktu telefonicznego co najmniej raz w miesiącu.
W stosunku do osoby poddanej dozorowi zakwalifikowanej do grupy podwyższonego ryzyka (C) przedstawiciel społeczny, identycznie jak kurator zawodowy, jest zobowiązany do:
 utrzymywania ścisłej współpracy z Policją w celu uzyskania i wymiany
informacji w zakresie przestrzegania porządku prawnego przez osobę
poddaną jego dozorowi,
 przeprowadzania systematycznych wywiadów środowiskowych, w tym
rozmów z sobą objętą dozorem w miejscu jej zamieszkania lub pobytu;
 systematycznego wzywania osoby podlegającej dozorowi do stawiania
się w wyznaczonym przez stowarzyszenie, organizacje lub instytucje pomieszczeniu w celu udzielenia wyjaśnień co do przebiegu dozoru i wykonania nałożonych obowiązków, a także w razie potrzeby przedstawienia
odpowiednich dokumentów potwierdzających wykonanie obowiązków;
 żądania od podopiecznego kontaktu telefonicznego co najmniej 2 razy
w miesiącu;
 nawiązania i systematycznego utrzymywania kontaktu z odpowiednimi
stowarzyszeniami, instytucjami i organizacjami społecznymi zajmują▪▪ skazanych za przestępstwa przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności na szkodę małoletnie-

▪▪
▪▪

▪▪
▪▪

go, a także za przestępstwa przeciwko wolności seksualnej popełnione w związku z zakłóceniem
czynności psychicznych o podłożu seksualnym innym niż choroba psychiczna;
skazanych z zaburzeniami psychicznymi, jeżeli zaburzenia te miały związek z popełnieniem przestępstwa;
skazanych w związku ze stosowaniem przemocy w rodzinie, którzy pozostają z osobą pokrzywdzoną we wspólnym gospodarstwie domowym w okresie próby, z wyłączeniem osób, wobec których zastosowano warunkowe umorzenie postępowania;
skazanych związanych z subkulturami przestępczymi lub grupami mającymi związek ze środowiskiem przestępczym;
skazanych, którzy wymagają intensywnych działań w okresie próby ze względu na dotychczasową
karalność, sposób życia, właściwości osobiste i zachowanie w okresie próby, w tym stopień wykonania orzeczonych obowiązków, albo ze względu na inne okoliczności.
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cymi się pomocą społeczną, pośrednictwem pracy, leczeniem, oddziaływaniem terapeutycznym bądź innymi formami działania, które mogą
być przydatne w rozwiązywaniu problemów oraz sprzyjają resocjalizacji
i kontroli podczas okresu próby6.
Dokumentacja
Przebieg dozoru i podejmowane na bieżąco czynności przedstawiciel społeczny dokumentuje w karcie czynności dozoru (stanowiącej załącznik nr 1 do
cyt. rozporządzenia), prowadzonej osobno dla każdego podopiecznego, w której zapisuje:
 rodzaj czynności;
 godziny rozpoczęcia i zakończenia, datę i miejsce wykonania czynności;
 uzyskane dokumenty i informacje;
 źródła informacji;
 własne uwagi i zamierzenia w zakresie sprawowania dozoru;
 ewentualne uwagi lub oświadczenia skazanego.
Przedstawiciel organizacji ma uprawnienie do:
 żądania niezbędnych informacji od podopiecznego oraz wzywania go do
osobistego stawienia się w wyznaczonym terminie i w wyznaczonym miejscu;
 zapoznawania się z aktami sprawy karnej skazanego oraz zwracania się
o informacje o skazanym będące w posiadaniu organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego lub pracodawców, szkół i organizacji
społecznych w zakresie niezbędnym do efektywnego sprawowania dozoru.
Przedstawiciel organizacji uzyskuje informację o skazanym z Krajowego
Rejestru Karnego nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy. W czasie wykonywania
dozoru ocenia potrzebę nałożenia przez sąd obowiązków adekwatnych do
sytuacji materialnej, rodzinnej i zdrowotnej podopiecznego, a także do jego
postawy i zachowania po wydaniu orzeczenia. W razie stwierdzenia potrzeby
lub konieczności wydania przez sąd orzeczenia w przedmiocie jego obowiązków przedstawiciel społeczny występuje do sądu o ustanowienie, rozszerzenie,
zmianę lub uchylenie obowiązków w okresie próby.
W przypadku dozoru orzeczonego wobec sprawcy przemocy w rodzinie do
powinności przedstawiciela społecznego należy nawiązanie i utrzymywanie stałego kontaktu z osobami pokrzywdzonymi w wyniku przemocy w rodzinie w sytuacji, gdy w okresie dozoru pozostają one we wspólnym gospodarstwie domowym
ze skazanym. W celu uzyskania informacji o rodzinie dotkniętej przemocą przedstawiciel społeczny nawiązuje współpracę z Policją, organami administracji rządowej i samorządu terytorialnego zaangażowanymi w pomoc osobom pokrzywNależy pamiętać, że zgodnie z treścią przepisu § 15 ust. 1 cyt. rozporządzenia, sędzia (na wniosek
przedstawiciela organizacji) może wyznaczyć mu inną częstotliwość i formę kontaktów ze skazanym
(w zależności od okoliczności i warunków osobistych skazanego).
6
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dzonym w wyniku przemocy w danej rodzinie i z organizacjami pozarządowymi
funkcjonującymi na terenie miejsca zamieszkania osób pokrzywdzonych.
W razie potrzeby, do przedstawiciela społecznego należy występowanie do
sądu z wnioskami, w szczególności o modyfikację lub nałożenie na sprawcę przemocy w rodzinie obowiązku wykonywania ciążącego na nim obowiązku łożenia na utrzymanie innej osoby, powstrzymania się od nadużywania alkoholu lub
używania innych środków odurzających, poddania się leczeniu, w szczególności
odwykowemu lub rehabilitacyjnemu, albo oddziaływaniom terapeutycznym lub
obowiązku uczestnictwa w programach korekcyjno-edukacyjnych, powstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, powstrzymania się od kontaktowania się z pokrzywdzonym lub innymi osobami w określony
sposób lub opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym.
Wśród powinności przedstawiciela społecznego sprawującego dozór należy
zapoznanie się z realizowanymi przez miejscowe organy administracji rządowej
i samorządowej programami przeciwdziałania przemocy w rodzinie i w miarę
możliwości uczestniczenie w nich. Należy podkreślić, iż w świetle obowiązujących przepisów, udział przedstawiciela organizacji jest możliwy także w pracach
zespołu interdyscyplinarnego7. Za pożądany należy uznać jego udział w pracach grup roboczych w sprawach dotyczących osób oddanych pod ich dozór8.
W razie wystąpienia do sądu z wnioskiem o nałożenie na sprawcę przemocy w rodzinie obowiązku uczestnictwa w programach korekcyjno-edukacyjnych
przedstawiciel społeczny wskazuje jednocześnie sądowi typ programu oraz odpowiedni ośrodek realizujący dany program. W razie sprawowania dozoru w stosunku do sprawcy przejawiającego zachowania agresywne przedstawiciel społeczny
powinien rozważyć możliwość wystąpienia do sądu z wnioskiem o nałożenie na
tego sprawcę obowiązku uczestniczenia w programach korekcyjno-edukacyjnych
pozwalających na radzenie sobie z zachowaniem agresywnym9.
Przedstawiciel społeczny przedkłada koordynatorowi dozorów w stowarzyszeniu, organizacji lub instytucji, a następnie sądowi sprawozdanie z zakończenia dozoru, nie później niż w ciągu 21 dni od dnia zakończenia dozoru.
W sprawozdaniu z zakończenia dozoru należy opisać jego przebieg, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji planu pracy, osobą objętą dozorem oraz oceny wykonania obowiązków i postawy skazanego w okresie próby. Sprawozdanie
Zespół interdyscyplinarny powołuje wójt, burmistrz albo prezydent miasta w ramach obowiązku
gminy działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie – art. 9a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29
lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 180, poz. 1493).
8
Zob. art. 9a ust. 3 pkt 6 cyt. ustawy – w skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele
organizacji pozarządowych. Ponadto, na podstawie art. 9a ust. 12 ustawy, w skład grup roboczych
mogą wchodzić także kuratorzy sądowi, a także przedstawiciele innych podmiotów, specjaliści w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
9
Tego rodzaju programy określane są zbiorczym mianem treningu zastępowania agresji. Stosowane
w różnych odmianach i pod różnymi nazwami, odnoszą się do resocjalizacji osób stosujących akty
przemocy psychicznej i/lub fizycznej, a także w tzw. treningach rozwoju osobistego dzieci, młodzieży
i dorosłych. Wspólnym mianownikiem tych oddziaływań jest dążenie do tego, aby tego rodzaju osoby
potrafiły zrezygnować z zachowań agresywnych, jako preferowanego sposobu zachowania.
7
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z zakończenia dozoru wraz z ewentualnymi adnotacjami sędziego oraz przełożonego przedstawiciela społecznego załącza się do teczki dozoru.
Przedstawiciel społeczny realizuje czynności związane z kontrolą wykonania obowiązków przez skazanego w okresie próby. Konfrontując wykonanie
orzeczonych przez sąd obowiązków z określonym terminem ich wykonania,
przedstawiciel społeczny, po upływie terminu wskazanego w orzeczeniu, w razie uchylania się przez skazanego od wykonania orzeczonego obowiązku, występuje do sądu wnioskiem o podjęcie warunkowo umorzonego postępowania,
zarządzenie wykonania warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności
albo odwołanie warunkowego zwolnienia.
Przedstawiciel społeczny uzyskuje od pokrzywdzonego, organizacji społecznych i instytucji lub właściwych urzędów informacje o sposobie realizacji
nałożonych na skazanego obowiązków w wyznaczonym przez sąd terminie ich
wykonania. Po dokonaniu tych czynności przedstawiciel społeczny co najmniej
raz na 3 miesiące, chyba że sędzia rozstrzygnie inaczej, sprawdza, czy ustały
przyczyny niewykonania przez osobę poddaną dozorowi obowiązku oraz przekazuje do sądu dalsze informacje na piśmie.
W razie orzeczenia przez sąd obowiązków o charakterze stałym przedstawiciel społeczny:
 uzyskuje od osoby poddanej dozorowi informacje o sposobie wykonywania nałożonych obowiązków oraz dokonuje ich weryfikacji;
 uzyskuje od pokrzywdzonych, podmiotów społecznych, instytucji lub właściwych urzędów informacje o sposobie realizacji nałożonych obowiązków.
Kontrolując wykonanie orzeczonego przez sąd obowiązku łożenia na utrzymanie innej osoby, przedstawiciel społeczny w szczególności uzyskuje informacje
o wykonywaniu obowiązku od skazanego, od osoby, na rzecz której skazany ma
obowiązek łożyć lub od osoby ją reprezentującej, a także od tych instytucji państwowych lub samorządowych, które mogą dysponować informacjami o wykonywaniu
przez osobę poddaną dozorowi tego obowiązku lub uchylaniu się od jego realizacji.
W trakcie kontroli wykonania orzeczonego przez sąd obowiązku wykonywania pracy zarobkowej, nauki lub przygotowania się do zawodu, w razie wątpliwości, co do wiarygodności dokumentacji przedkładanej przez osoby
poddanej dozorowi, przedstawiciel społeczny zasięga informacji od instytucji,
w których ta osoba ma wykonywać nałożony na nią obowiązek.
W toku sprawdzania wykonania orzeczonego przez sąd obowiązku powstrzymania się od nadużywania alkoholu lub używania innych środków
odurzających przedstawiciel społeczny uzyskuje informacje na temat wykonywania obowiązków od osób wspólnie zamieszkujących z osobą poddaną dozorowi oraz osób z innego środowiska tej osoby.
Podczas kontroli wykonanie orzeczonego przez sąd obowiązku poddania
się leczeniu, w tym odwykowemu lub rehabilitacyjnemu, albo oddziaływaniom terapeutycznym lub obowiązku uczestnictwa w oddziaływaniach
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korekcyjno-edukacyjnych, przedstawiciel społeczny uzyskuje informacje o wykonywaniu przez skazanego obowiązku od podmiotów, placówek i instytucji,
w których skazany ma obowiązek leczenia się, poddania się oddziaływaniom terapeutycznym lub uczestnictwa w programach korekcyjno-edukacyjnych.
W trakcie kontroli wykonania orzeczonego przez sąd obowiązku powstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach oraz powstrzymania się od kontaktowania się z pokrzywdzonym
lub innymi osobami w określony sposób lub zbliżania się do pokrzywdzonego lub innych osób przedstawiciel społeczny nawiązuje i utrzymuje
kontakt z właścicielem, najemcą lub zarządcą nieruchomości, budynku lub
obiektu, a także z osobami, z którymi skazany ma zakaz kontaktowania się
lub do których ma zakaz zbliżania się. Przedstawiciel społeczny ustala sposoby
informowania go przez te osoby o naruszaniu przez osobę dozorowaną omawianych wyżej obowiązków.
Przedstawiciel społeczny:
 sygnalizuje osobie, która nadzoruje jego działania ze strony stowarzyszenia, organizacji lub instytucji (w następnych partiach tekstu jest ona nazywana
koordynatorem) przyczyny przewlekłości postępowania wykonawczego,
 uczestniczy w posiedzeniach sądu w sprawach, w których złożył wniosek
lub na które został wezwany;
 współdziała z organizacjami, instytucjami, stowarzyszeniami i innymi
podmiotami, których celem działania jest pomoc w społecznej readaptacji skazanych;
 sygnalizuje koordynatorowi oraz jednostkom nadrzędnym organów i instytucji państwowych, organom samorządu terytorialnego oraz organom
statutowym stowarzyszeń i organizacji przypadki odmowy udzielenia mu
żądanej pomocy, jeżeli w jego ocenie ta odmowa była bezzasadna;
 na bieżąco prowadzi dokumentację pracy ze skazanym.
Za sprawowany dozór na podstawie art. 175„a” k.k.w., prezes własciwego sądu
przyznaje stowarzyszeniu, organizacji lub instytucji, na wniosek ich przedstwiciela
wyznaczonego do sprawowania dozoru, miesięczny ryczałt z tytułu kosztów ponoszonych w związku ze sprawowanym dozorem w wysokosci 74,95 zł do 149,90 zł
(tj. od 4% do 8% kwoty bazowej ustalonej dla sądowych kuratorów zawodowych na
podstawie przepisów o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej). O wysokości ryczałtu decyduje każdorazowo prezes właściwego sądu, mając na
uwadze, m.in. zaangażowanie przedstawiciela organizacji w prowadzone czynności
readaptacyjne lub wychowawczo-resocjalizacyjne, a także inne aspekty, jak choćby prowadzone w ramach prowadzonej przez organizację terapie, czy programy korekcyjne.
Mając na uwadze charakter ryczałtu i jego główny cel, tj. zwrot kosztów poniesionych
w związku z prowadzeniem dozoru. Przy tym należy uznać za dopuszczalne, aby
przedstawiciel we wniosku sugerował kwotę należnego ryczałtu w granicach określonych ustawą.
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Powierzenie nadzoru organizacji pozarządowej
Realizowanie nadzoru nad nieletnimi przez organizacje młodzieżowe lub
inne organizacje społeczne, zakłady pracy i osoby godne zaufania (dalej organizacje) reguluje odrębne rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości10.
Organizacja kieruje właściwy wniosek do sądu

Sędzia wydaje zarządzenie o bezzwłocznym przekazaniu właściwej organizacji
nadzoru do wykonania

Właściwy wydział lub sekcja wykonawcza bezzwłocznie przekazuje
teczkę nadzoru właściwej organizacji

Organizacja, której powierzono sprawowanie nadzoru powinna nie później niż w ciągu
7 dni od dnia powierzenia nadzoru wyznaczyć przedstawiciela, za jego zgodą,
do wykonywania czynności związanych z nadzorem

O wyznaczeniu przedstawiciela, o którym mowa, organ statutowy organizacji
lub osoba kierująca zakładem pracy powiadamia sąd i jednocześnie przekazuje
jego dane osobowe (imię i nazwisko, wraz z jego numerem telefonu
lub telefaksu umożliwiającym kontakt)
Organ statutowy organizacji lub osoba kierująca zakładem pracy może
w uzasadnionych przypadkach, z własnej inicjatywy lub na wniosek sądu, zmienić
przedstawiciela wyznaczonego do wykonywania czynności związanych
z nadzorem, w szczególności w razie stwierdzenia niewłaściwego
wykonywania nadzoru
Organ statutowy organizacji lub osoba kierująca zakładem pracy niezwłocznie
powiadamia sąd o zmianie przedstawiciela i przekazuje jego imię i nazwisko
wraz z jego numerem telefonu lub telefaksu umożliwiającym z nim kontakt

Sprawozdanie z objęcia nadzoru przedstawiciel organizacji składa sądowi nie później
niż w ciągu 14 dni od dnia nawiązania kontaktu z nieletnim, kolejne zaś sprawozdania
z przebiegu nadzoru składa w terminach określonych przez sąd lub na żądanie sądu
Rozporządzenie MS z dnia 21 lutego 2012 r. w sprawie wykonywania nadzoru nad nieletnim przez kuratorów sądowych, sposobu wykonywania obowiązków przez organizacje młodzieżowe lub inne organizacje społeczne,
zakłady pracy i osoby godne zaufania oraz sposobu kontrolowania obowiązków nałożonych na rodziców lub opiekuna
nieletniego(Dz.U. z 2012 r., poz. 228).
10
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Czynności przedstawiciela organizacji w nadzorze
Przedstawiciel społeczny co najmniej raz w miesiącu nawiązuje kontakt
z nieletnim, jego rodzicami lub opiekunem w celu skontrolowania zachowania
nieletniego. Podstawowym celem jego działań jest udzielenie nieletniemu pomocy w zmianie nagannych zachowań i postaw w kierunku przyjęcia postaw
społecznie akceptowanych.
Przedstawiciela organizacji, w toku sprawowania nadzoru w szczególności11:
 kontroluje zachowanie nieletniego w okresie wykonywania nadzoru,
 zaznajamia się z aktami sprawy nieletniego i innymi niezbędnymi źródłami informacji o nieletnim,
 rozpoznaje i diagnozuje sytuację osobistą, rodzinną i środowiskową
nieletniego oraz analizuje dotychczas stosowane, środki wychowawcze
i przyczyny ich nieskuteczności,
 planuje i dokonuje wyboru optymalnych metod kontroli i oddziaływania
na nieletniego,
 utrzymuje kontakt z nieletnim oraz udziela mu niezbędnej pomocy w postaci informacji i wskazówek w rozwiązywaniu problemów życiowych,
a zwłaszcza w podjęciu i zorganizowaniu nauki, pracy, leczenia lub terapii,
 nawiązuje kontakt i współpracuje z rodziną i środowiskiem nieletniego,
 kontroluje zachowanie nieletniego w miejscu zamieszkania, pobytu, nauki i, w razie potrzeby, w miejscu pracy,
 nawiązuje, w razie potrzeby, kontakt ze stowarzyszeniami, instytucjami
i organizacjami społecznymi zajmującymi się pomocą społeczną, pośrednictwem pracy, leczeniem lub oddziaływaniem terapeutycznym;
 zasięga, w razie potrzeby, informacji o nieletnim i jego środowisku od
Policji, a także od instytucji samorządowych i organów administracji rządowej oraz współdziała z tymi podmiotami.
Przedstawiciel organizacji, nie później niż w terminie 7 dni od daty otrzymania nadzoru do prowadzenia, nawiązuje kontakt z nieletnim oraz jego rodzicami lub opiekunem, informując ich o rozpoczęciu nadzoru.
W czasie pierwszego kontaktu przedstawiciel społeczny przeprowadza rozmowę z nieletnim, jego rodzicami lub opiekunem, podczas której poucza ich
o prawach i obowiązkach wynikających z zastosowanych środków wychowawczych oraz omawia sposoby i terminy ich realizacji. Poucza też rodziców lub
opiekuna nieletniego o obowiązku powiadomienia w terminie 7 dni o każdej
zmianie ich miejsca pobytu trwającej dłużej niż jeden miesiąc.
W uzasadnionych przypadkach, polegających na braku możliwości nawiązania kontaktu z nieletnim, jego rodzicami lub opiekunem w miejscu ich zamieszkania, przedstawiciel społeczny, w ramach prowadzonego postępowania
Zob. art. 70a ustawy z dnia 26 października 1982 roku o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U.
Nr 35, poz. 228, z późn. zm.).
11
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wykonawczego, może wzywać nieletniego wraz z rodzicami lub opiekunem do
osobistego stawiennictwa w siedzibie reprezentowanej przez niego organizacji
społecznej.
Gdy nieletni, jego rodzice lub opiekun bez należytego usprawiedliwienia nie
stawią się na powtórne wezwanie, uniemożliwiają nawiązanie kontaktu, odmawiają bez uzasadnienia udzielenia informacji lub wyjaśnień albo udzielają informacji lub wyjaśnień nieprawdziwych, przedstawiciel organizacji społecznej
może złożyć do sądu wniosek o zmianę lub uchylenie zastosowanych dotychczas środków.
Przedstawiciel społeczny składa sądowi sprawozdanie z objęcia nadzoru nie
później niż w ciągu 14 dni od dnia nawiązania kontaktu z nieletnim, kolejne zaś
sprawozdania z przebiegu nadzoru opracowuje i przesyła do sądu w terminach
określonych przez sąd lub na żądanie sądu12.
W sprawozdaniach z przebiegu nadzoru należy przedstawić zmiany w warunkach osobistych i bytowych nieletniego, metodach prowadzonego nadzoru
i kontroli zachowania nieletniego, a także postępy w procesie resocjalizacji oraz
ocenę skuteczności podjętych działań.
Warto zwrócić również uwagę, że przywołane rozporządzenie nakłada
na przedstawiciela społecznego obowiązek niezwłocznego zawiadomienia
sądu o zdarzeniach wymagających wydania zarządzeń opiekuńczych. Dotyczy
to zwłaszcza przypadków zagrożenia życia lub zdrowia nieletniego bądź innych osób albo rażącego naruszenia przez nieletniego porządku prawnego.
Jednocześnie wspomniany akt prawny zobowiązuje przedstawiciela społecznego do podjęcia działań niezbędnych dla uchylenia zagrożenia.

4. Kwalifikacje przedstawicieli organizacji i proces
ich przygotowania do wykonywania zadań probacyjnych
Ponieważ obowiązujące prawo wyposaża przedstawiciela organizacji pozarządowej w uprawnienia zbliżone do kompetencji zawodowego kuratora sądowego, istotną kwestią jest spełnianie przez przedstawiciela stowarzyszenia,
fundacji lub innej organizacji społecznej porównywalnych, tzn. odpowiednio
wysokich wymagań kwalifikacyjnych. Przedstawiciel organizacji, podobnie jak
W sprawozdaniu z objęcia nadzoru należy w szczególności przedstawić:
1) warunki osobiste i bytowe nieletniego i jego środowiska oraz jego stosunek do nadzoru i nałożonych obowiązków,
2) krótką informację o przebiegu dotychczasowych nadzorów,
3) zamierzenia profilaktyczno-resocjalizacyjne i opiekuńczo-wychowawcze,
4) metody prowadzenia nadzoru i kontroli zachowania nieletniego,
5) źródła informacji o nieletnim i datę ich pozyskania,
6) plan pracy z nieletnim,
7) numery telefonów lub telefaksu umożliwiające kontakt z nieletnim, jego rodzicami lub opiekunem.
12
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kurator sądowy, w systemie probacyjnym ma spełniać niezwykle odpowiedzialną rolę wychowawczo-resocjalizacyjną. Podejmowane przez niego czynności,
oceny i decyzje będą ważyć na życiu osób poddanych dozorom i nadzorom.
Przedstawiciel społeczny – tak samo jak kurator – musi działać w ramach
obowiązujących przepisów prawa oraz sumiennie wykonywać powierzone mu
funkcje readaptacyjne.
Zgodnie z obowiązującym prawem przedstawicielem społecznym może być
osoba, która odpowiada następującym warunkom13:
 korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 nie była skazana za przestępstwo popełnione umyślnie,
 nie została pozbawiona praw rodzicielskich lub opiekuńczych,
 daje rękojmię należytego wykonania obowiązków,
 ukończyła 24 lata, a w wyjątkowych przypadkach 21 lat, jeżeli posiada kwalifikacje lub doświadczenie życiowe wskazujące na przydatność
w prowadzeniu działalności wychowawczej lub resocjalizacyjnej.
Ponadto przedstawiciel społeczny powinien odbyć odpowiednie szkolenie,
aby posiadał niezbędną wiedzę na temat obowiązków i uprawnień przysługujących mu podczas sprawowania czynności kontrolnych (zawodowy kurator sądowy zostaje dopuszczony do sprawowania swoich zadań dopiero po odbyciu
aplikacji i zdaniu egzaminu kuratorskiego).
Naszym zdaniem organizacje powinny gruntownie szkolić swoich przedstawicieli i sprawdzać ich znajomość w zakresie odpowiednich przepisów prawa
oraz umiejętności praktycznego ich stosowania. Przedstawicielowi organizacji
społecznej nie wolno przystępować do realizacji jakichkolwiek zadań z zakresu
oddziaływań probacyjnych bez uzyskania właściwej wiedzy w tym przedmiocie. Zaś jako postulat de lege ferenda można wysunąć konieczność certyfikowania
wskazanych umiejętności.
Przy doborze kandydatów do zespołu wykonującego projekt probacyjny należy zwrócić uwagę na ich predyspozycje osobowościowe oraz doświadczenie
życiowe i zawodowe. Kandydaci powinni charakteryzować się zbiorem właściwości osobowościowych niezbędnych do prawidłowej realizacji powierzonych
czynności. Do zbioru tego należy zaliczyć:
 poczucie odpowiedzialności, opanowanie i rzetelność w wykonywaniu
zadań,
 samodzielność i operatywność, a przede wszystkim umiejętność współpracy z innymi ludźmi.
Szczególnie pożądanymi cechami wydają się być odwaga cywilna i asertywność, a także umiejętność podejmowania decyzji w sytuacjach trudnych.
Zob. rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu
i trybu uczestnictwa podmiotów w wykonywania kar, środków karnych, zabezpieczających i zapobiegawczych, a także
społecznej kontroli nad ich wykonaniem (Dz.U. Nr 211, poz. 2051).
13
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Na wzór szkoleń kuratorskich, szkolenie przedstawicieli organizacji społecznych musi obejmować znajomość niezbędnych przepisów prawa w zależności
od specyfiki działalności, tj. w razie prowadzenia oddziaływań wobec osób
dorosłych prawa karnego (w szczególności wykonawczego), zaś w razie prowadzenia oddziaływań wobec nieletnich – ustawy o postępowaniu w sprawach
nieletnich, a także aktów wykonawczych do wskazanych ustaw, które odnoszą
się do szczegółowych praw i obowiązków organizacji i ich przedstawicieli.
Podczas szkolenia adepci uzyskują wiedzę na temat prowadzenia akt dozoru
lub nadzoru, sposobów analizy gromadzonych przez siebie danych, metodyki
prowadzenia wywiadu środowiskowego (w ramach dozoru lub nadzoru) oraz cyklicznego sprawozdawania rezultatów swojej pracy właściwemu miejscowo sądowi
rejonowemu. Podstawą wspomnianych szkoleń powinny być wykłady i warsztaty
metodyczne prowadzone przez osoby posiadające profesjonalne doświadczenie
w sprawowaniu kurateli sądowej, dyskusje na temat typowych i nietypowych sytuacji probacyjnych, jak również analizy indywidualnych przypadków z praktyki.
Celem omawianych szkoleń jest jak najlepsze przygotowanie przedstawicieli społecznych do spełniania powierzonych przez sąd działań probacyjnych,
warunkujące kompetentne i terminowe ich wykonanie. Równie ważne jest wyposażenie osób szkolonych w praktyczną znajomość rzeczywistych i potencjalnych zagrożeń związanych z ich przyszłą pracą oraz rekomendowanie zachowań służących jej bezpieczeństwu.
Wśród zagadnień szkoleniowych powinna znaleźć się problematyka etyczna. Generalnie rzecz biorąc chodzi o twórczą adaptację postanowień kodeksu etyki kuratora na grunt organizacji pozarządowych, realizujących projekty
probacyjne. Dotyczy to zwłaszcza wykonywania zadań poprzez ścisłe respektowanie przepisów prawnych i poszanowanie zasad współżycia społecznego.
Przy realizacji swoich powinności kontrolnych przedstawiciel społeczny musi
wykazywać stałą troskę o poszanowanie praw i godności człowieka. Każda ze
szkolonych osób powinna być zorientowana, że w swojej pracy będzie miała
pełną swobodę wyboru metod i środków oddziaływania na podopiecznego,
zgodnych z aktualnym stanem wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i resocjalizacji oraz pracy socjalnej.
W wyniku przeszkolenia przedstawiciel organizacji społecznej ma poznać
i umieć stosować regułę, iż w kontaktach z osobami, którymi się zajmuje, zobowiązany jest zachować postawę szacunku, dystansu i rozwagi. Oczekuje się
od niego stawiania osobie resocjalizowanej wymagań stosownych do jej możliwości oraz dokonywania bezstronnej oceny jej postępowania. Jego sprawujący
dozór lub nadzór ma obowiązek starań o dobro podopiecznego i jego właściwe
funkcjonowanie w społeczeństwie.
Jednym z głównych celów szkolenia musi być wpojenie ich adeptom bezwzględnego zakazu wykorzystywania kontaktów z podopiecznymi do osiągania
korzyści osobistych. Wszelkie informacje o podopiecznych oraz ich rodzinach
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uzyskane przez przedstawiciela sądowego podczas wykonywania przez niego
zadań objęte są tajemnicą.
Członkowie zespołu realizującego projekt probacyjny winni wzajemnie służyć sobie radą i pomocą, a także dzielić się obserwacjami i doświadczeniami.
W obecności podopiecznych lub osób postronnych nie powinni wypowiadać
niekorzystnych opinii o kolegach z zespołu. Koordynator projektu, któremu
organizacja powierzyła bezpośredni nadzór nad pracą zespołu probacyjnego,
jest zobowiązany dołożyć wszelkich starań dla należytego przygotowania swoich współpracowników do wykonywania zadań i okresowej kontroli ich zaangażowania. Przygotowanie to obejmuje aspekty merytoryczne, jak i etyczne.
Wszelkie uwagi o dostrzeżonych zaniedbaniach lub błędach w postępowaniu kolegi z zespołu przedstawiciel społeczny powinien sygnalizować koordynatorowi projektu. W przypadku rażącego zaniedbania obowiązków lub zasad
etycznych ma obowiązek poinformowania o tym również przedstawiciela kierownictwa macierzystej organizacji społecznej. Jednocześnie winien podejmować działania w obronie kolegi, jeśli jest przekonany o niesłuszności zarzutów
wobec niego.
Obowiązujące prawo nie reguluje zasad organizowania szkoleń dla przedstawicieli organizacji społecznych, podejmujących się realizacji projektów probacyjnych. Reguły te powinny być wypracowane w toku współpracy z właściwym
miejscowo sądem rejonowym, reprezentantami kuratorskiej służby sądowej lub
uczelniami zajmującymi się zagadnieniami resocjalizacji i profilaktyki resocjalizacyjnej. Istotnym uzupełnieniem procesu szkolenia winno być ustawiczne
samokształcenie przedstawicieli społecznych. W tym celu niezbędne wydaje
się stałe pogłębianie posiadanej wiedzy poprzez samodzielne studia literatury
związanej z praktycznymi aspektami wykonywania sądowych kar nieizolacyjnych.
Do wskazanego piśmiennictwa należy kwartalnik „Probacja” wydawany
przez Ministerstwo Sprawiedliwości (istnieje również w wersji internetowej)
oraz okresowe wydawnictwo „Resocjalizacja Polska” adresowane do teoretyków i praktyków kurateli. Szereg potrzebnych wiadomości można znaleźć również na łamach periodyku kierowanego do sędziów „Rodzina i Prawo”14.

Zob. także B. Urban, M. Konopczyński (red.), Profilaktyka i probacja środowisku lokalnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012; B. Urban, J.M. Stanik, Resocjalizacja, PWN, Warszawa 2007; M. Kalinowski, Resocjalizacja nieletnich w państwach europejskich i pozaeuropejskich, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2012; M. Czarnowska, K. Babińska, P. Wilkowska,
P. Czaja, Resocjalizacja dorosłych, nieletnich w Polsce i zagranicą, e-Book na witrynie internetowej www.slideshare.net (porównanie systemów resocjalizacyjnych w Polsce, Francji i Wielkiej Brytanii); L. Pytka,
Pedagogika resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne, Wydawnictwo Akademii
Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2005.
14

32 Mateusz Liwski, Jagienka Wisłowska Jerzy Siczek, Tomasz Gatlik, Marian Cabalski

5. Uwagi o bezpieczeństwie przedstawicieli społecznych
i ich ochronie prawnej
Bezpieczeństwo osobiste przedstawicieli organizacji pozarządowych w trakcie realizowanych przez nich dozorów lub nadzorów oraz poziom ochrony
przed trudnymi do szczegółowego przewidzenia niebezpieczeństwami, pozostają w ścisłym związku z ryzykiem, jakie niesie ze sobą tego rodzaju działalność. Rozmiary tego ryzyka wydają się być porównywalne do tego, co w praktyce probacyjnej zagraża kuratorom zawodowym i społecznym.
Omawiane zagrożenia mogą wynikać z:
 przypadków losowych (np. potknięcia, poślizgnięcia, upadku, złamania
kończyny, zawału serca, udaru mózgu),
 bezpośrednich kontaktów z osobami, wobec których przedstawiciele społeczni prowadzą oddziaływania (możliwe przypadki przemocy,
wpływ stresu, obaw i wrogości, otwarty konflikt z podopiecznym, itp.),
 bezpośrednich kontaktów z przedstawicielami rodzin i powinowatych
osób podlegających czynnościom probacyjnym (niechęć tych osób do
przedstawiciela społecznego, okazywanie mu agresywnych zachowań,
dezinformowanie, wprowadzanie w błąd lub prowokowanie do niekontrolowanych zachowań emocjonalnych),
 bezpośrednich kontaktów ze środowiskami osób podlegających dozorowi lub nadzorowi (środowiska patologiczne, niebezpieczne dzielnice).
Zagrożenia dla bezpieczeństwa przedstawicieli organizacji pozarządowych
w toku realizowanych działań probacyjnych mogą powstawać:
 podczas odwiedzania osób podlegających dozorowi lub nadzorowi
w miejscu ich zamieszkania lub pobytu,
 podczas wizyt osób podlegających dozorowi (nadzorowi) w siedzibie organizacji pozarządowej lub innym miejscu przeznaczonym do przeprowadzania spotkań przedstawicieli tych organizacji z osobami podlegającym oddziaływaniom probacyjnym,
 podczas domagania się od osób podlegających dozorowi niezbędnych
informacji i wyjaśnień,
 podczas przeprowadzania wywiadów środowiskowych w miejscu zamieszkania (przebywania) osób podlegających obowiązkom probacyjnym.
 Wspomniane zagrożenia dla bezpieczeństwa przedstawicieli społecznych
spełniających zadania probacyjne mogą się nasilać w przypadkach:
 stwierdzenia w wyniku kontroli, że osoba podlegająca dozorowi (nadzorowi) nie wykonuje w okresie próby nałożonych na nią obowiązków,
 skierowania w stosunku do niej wniosku o podjęcie postępowania warunkowo umorzonego,
 złożenia wniosku o ustanowienie, rozszerzenie lub zmianę obowiązków
w okresie próby,
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 opracowania wniosku o odwołanie warunkowego zwolnienia,
 złożenia w stosunku do osoby podlegającej oddziaływaniom wniosku
o zarządzenie wykonania kary, której wykonanie warunkowo zawieszono.
Stopnia zagrożenia bezpieczeństwa dla przedstawicieli organizacji pozarządowych w toku realizowanych przez nich działań probacyjnych nie da się przeanalizować bez powrotu do. omówionych już wcześniej postanowień zawartych
w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 lutego 2013 r w sprawie sposobu wykonywania obowiązków i uprawnień przez kuratorów sądowych w sprawach karnych
wykonawczych. Pomocna w ocenie stopnia zagrożenia może być wstępna klasyfikacja osoby podlegającej dozorowi do jednej z trzech grup ryzyka powrotu do
przestępstwa, o którym mowa w cyt. rozporządzeniu (§11), tj.: grupy obniżonego
ryzyka (A), grupa podstawowowej (B) oraz grupy podwyższonego ryzyka (C).
Nieco odmiennie sprawy te uregulowane są w sprawach nieletnich, gdzie
mowa jest o nadzorach „trudnych lub wymagających bezzwłocznego podjęcia
czynności” – w tym przypadku ustawodawca nie posłużył się legalną definicją nadzoru „trudnego”. W przypadku nadzoru nad nieletnim uznanie go za
trudny nie powoduje zmian w zasadach prowadzenia oddziaływań (wymagań
formalnych) ze strony przedstawiciela organizacji – ponieważ rozporządzenie
ani ustawa nie wprowadzają ich gradacji w zależności od stopnia trudności –
w przeciwieństwie do dozoru prowadzonego wobec osoby dorosłej.
Jeśli osoby, wobec których sprawowany jest dozór będą należały do grupy obniżonego ryzyka, to niewątpliwie niebezpieczeństwo powstania zagrożeń wobec
przedstawicieli organizacji będzie mniejsze niż w przypadku osób, wobec których
sprawowany jest dozór należących do grupy podwyższonego ryzyka. Dlatego zasadnym jest rekomendowanie obejmowania działaniami dozoru sprawowanego
przez przedstawicieli społecznych osób zaliczanych do grup obniżonego ryzyka
albo znanych organizacji z wcześniejszej współpracy bezpośrednio z dozorowanym lub jego rodziną (np. w ramach przygotowania do wolności na terenie jednostki penitencjarnej przed uzyskaniem warunkowego zwolnienia).
Wydaje się, że np. osoby kierujące pojazdami mechanicznymi pod wpływem alkoholu lub innej substancji psychoaktywnej, stanowią odpowiednią
grupę skazanych do zainteresowania się nimi przez organizacje pozarządowe.
Dodatkowym uzasadnieniem tego stanowiska jest swoista plaga nietrzeźwych
użytkowników dróg w naszym kraju oraz wysoki stopień szkodliwości zdarzających się nagminnie wypadków drogowych.
Stopień zagrożenia bezpieczeństwa dla przedstawicieli organizacji pozarządowych w toku realizowanych przez nich działań probacyjnych jest zależny
także od odpowiedzialnego przeszkolenia tych osób oraz zdobytych przez nie
praktycznych doświadczeń w zakresie sprawowania dozorów (nadzorów).
Zminimalizowanie zagrożeń wobec przedstawicieli organizacji pozarządowych realizujących czynności probacyjne może być dokonane poprzez następujące rozwiania:
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1) wprowadzenie odpowiedniej ochrony sprawowanej przez pracowników
firm ochrony osób i mienia, działających na podstawie przepisów ustawy z dnia 22
sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2005 r., Nr. 145, poz. 1221, z późn.
zm.) z ograniczeniem tej ochrony do obecności takich pracowników w biurze
fundacji – organizacji pozarządowej (lub w innym miejscu), w którym przedstawiciel organizacji pozarządowej spotyka się z osobą, wobec której sprawowany jest
dozór oraz podczas odwiedzania jej w miejscu zamieszkania lub pobytu. Jednakże
całkowicie otwartą kwestią jest pytanie czy jakąkolwiek organizację pozarządową
stać będzie na to, aby za taką ochronę zapłacić (relatywnie wysokie koszty);
2) przeszkolenie przedstawicieli w zakresie problematyki bezpieczeństwa
osobistego, dla podniesienia ich świadomości zagrożeń związanych z wykonywaniem działań probacyjnych, w szczególności dla właściwego przygotowania
się do sytuacji bezpośredniego zagrożenia, a także opanowania umiejętności
unikania sytuacji kryzysowych i bezpiecznego wychodzenia z nich;
3) odpowiednie przeszkolenie przedstawicieli w zakresie metod samoobrony, należy rozważyć wyposażenie przedstawicieli w pojemnik z gazem pieprzowym (skuteczne działanie odstraszające), niewielką latarkę, numery telefoniczne do odpowiednich jednostek Policji;
4) poinstruowanie przedstawicieli o sposobach radzenia sobie z możliwym
atakiem ze strony zwierząt domowych i gospodarskich (np. niebezpieczeństwo
pogryzienia przez psy);
5) instruktaż w zakresie radzenia sobie ze stresem;
6) pouczenie odnośnie zasad udzielania pierwszej pomocy.
Zgodnie z treścią Kodeksu karnego kurator sądowy jest funkcjonariuszem
publicznym. W postanowieniu Sądu Najwyższego stwierdzono, iż z woli ustawodawcy, wyrażonej jednoznacznie z chwilą wprowadzenia do treści art. 115
§ 13 pkt 3 k.k. zmiany w określeniu kuratora sądowego, przepis ten stanowi
samodzielną, prawną podstawę uznania kuratora sądowego za funkcjonariusza publicznego, natomiast ustawa wskazuje zakres desygnatów tego pojęcia.
W uzasadnieniu tego orzeczenia wskazano na to, iż powołany przepis obejmuje
tak kuratorów zawodowych jak i kuratorów społecznych15.
Postanowienie SN Izba Karna z dnia 28 października 2009 r. I KZP 17/2009, z uzasadnienia:
w ustosunkowaniu się do argumentów mających wskazywać na rzekomą nieracjonalność uznania społecznych kuratorów sądowych za funkcjonariuszy publicznych, stwierdzić trzeba, że nie ma przekonujących podstaw do kwestionowania publicznego charakteru i doniosłości podejmowanych przez nich czynności, ani niezbędnego do ich wykonywania
szczególnego społecznego zaufania. Bez znaczenia w tej kwestii pozostaje fakt, iż wykonują oni zadania zlecone przez
zawodowego kuratora sądowego – wszak i kurator zawodowy nie decyduje o treści i zakresie własnych czynności, lecz
podejmuje je na zlecenie uprawnionego organu lub w wykonaniu orzeczenia sądu. Co istotne, zakres zadań społecznych
i zawodowych kuratorów sądowych, w tym zadań o charakterze kontrolnym, związanych z wykonywaniem orzeczeń
sądu – poza nielicznymi wyjątkami – jest zbieżny. W literaturze przedmiotu wskazuje się nie tylko na powody natury
praktycznej, przemawiające za potrzebą istnienia kadry kuratorów społecznych, lecz także na względy merytoryczne.
Wymagają one - dla spełnienia doniosłych społecznie czynności, których znaczenie w realiach współczesnych wzrasta
– zaaprobowania, a nie kwestionowania, obowiązującego statusu prawnego kuratora sądowego. Dotyczy to również
regulacji zawartej w treści art. 115 § 13 kk, i wynikających z niej konsekwencji.
15
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W świetle zaprezentowanych uwag należy zauważyć, że przedstawiciele organizacji pozarządowych realizujący czynności probacyjne nie korzystają z ochrony prawnej, właściwej funkcjonariuszom publicznym. Tego rodzaju konstatacja
rodzi daleko idące konsekwencje. Przede wszystkim zwiększa ryzyko niebezpiecznych zdarzeń, o których mowa była wcześniej. W celu przeciwdziałania
możliwym niekorzystnym scenariuszom wydarzeń bez wątpienia istnieje konieczność ubezpieczenia przedstawicieli społecznych w zakresie:
 ubezpieczenia osobowego16,
 ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej17.
Koszty ubezpieczenia przedstawicieli społecznych obciążają organizacje pozarządowe. W tej sytuacji zalecanym rozwiązaniem wydaje się wspólne podjęcie
negocjacji przez grupę organizacji z wybranym towarzystwem ubezpieczeniowym lub kilkoma towarzystwami, celem wynegocjowania jak najkorzystniejszych warunków ubezpieczenia.

Słowniczek terminów probacyjnych
Probacja (od łac. probare – wystawiać na próbę, sprawdzać) jest ogólnym
terminem odnoszącym się do zespołu instytucji służących resocjalizacji i prewencji kryminalnej. Sednem pojęcia probacji jest kontrolowana wolność, czyli
system działań umożliwiający odbywanie kary poza więzieniem. Działania te
polegają na nadzorowaniu zachowania sprawcy przestępstwa, który w wyniku
orzeczenia sądu poddany został próbie przestrzegania prawa oraz ewentualnych oddziaływań diagnostycznych, wychowawczo-resocjalizacyjnych i profilaktycznych.
Resocjalizacja (od łac. re – na powrót, socio – połączyć, zjednoczyć) oznacza proces wpływania na osobowość sprawcy czynu zabronionego w celu przystosowania go do życia w społeczeństwie. Poprzez odpowiednie oddziaływania
kształtuje się w jego psychice normy społeczne i wartości, których nie przyswoił sobie wcześniej. Ogólnym celem resocjalizacji jest spowodowanie, iż osoba resocjalizowana zrezygnuje z dotychczasowych reguł i sposobów działania,
pozostających w sprzeczności z normami moralnymi i prawnymi obowiązującymi w danym społeczeństwie. Procesy resocjalizacyjne mogą odbywać się na
Zob. przepis art. 829 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93,
z późn. zm.) – ubezpieczenie osobowe może w szczególności dotyczyć: przy ubezpieczeniu na życie – śmierci osoby ubezpieczonej lub dożycia przez nią oznaczonego wieku, przy ubezpieczeniu
następstw nieszczęśliwych wypadków – uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci wskutek
nieszczęśliwego wypadku.
17
Zob. przepis art. 822 § 1 k.c. – przez umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ubezpieczyciel zobowiązuje się do zapłacenia określonego w umowie odszkodowania za szkody wyrządzone
osobom trzecim, wobec których odpowiedzialność za szkodę ponosi ubezpieczający albo ubezpieczony.
16

36 Mateusz Liwski, Jagienka Wisłowska Jerzy Siczek, Tomasz Gatlik, Marian Cabalski

terenie zakładów karnych lub w zakładach poprawczych, lecz także w szkole,
rodzinie czy w zakładzie pracy.
Prewencja kryminalna (od łac. praeventio – zapobiegać i crimen – przestępstwo, zbrodnia) polega na zapobieganiu przestępstwom. W wersji bardziej
szczegółowej prewencja kryminalna to wszelkie działania, które mają na celu
zmniejszenie liczby przestępstw poprzez ograniczenie okazji do ich popełniania oraz wywieranie wychowawczego wpływu na potencjalnych sprawców
przestępstw. W najbardziej ogólnym znaczeniu prewencja kryminalna polega
na wszelkich przedsięwzięciach organów państwa i obywateli, zmierzających do
ograniczenia przestępstw.
Podmioty działań probacyjnych – to przede wszystkim odpowiednio
przygotowani do wykonywania tych przedsięwzięć kuratorzy sądowi (zawodowi i społeczni), ale również stowarzyszenia, fundacje, organizacje oraz instytucje, których celem jest realizacja zadań związanych z udziałem społeczeństwa
w wykonaniu orzeczeń sądowych i pomocy w społecznej readaptacji skazanych.
Oprócz wymienionych podmiotów obowiązujące prawo upoważnia do działań
probacyjnych także kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby godne zaufania.
Stosowanie kar niezolacyjnych – jest przejawem nowoczesnej polityki karnej, w której kładzie się nacisk na resocjalizację sprawców czynów zabronionych, w ich środowiskach zamieszkania i pracy. Upowszechnienie kar
nieizolacyjnych oznacza, że więcej skazanych pozostanie na wolności, a więc
nie znajdzie się w zakładzie karnym, czyli poza społeczeństwem. Jak pokazuje doświadczenie tego rodzaju rozwiązania gwarantują wyższą skuteczność resocjalizacyjną i zapobiegają wykluczeniu społecznemu osób, które naruszyły
przepisy karne. Ponadto ocenia się, że działania probacyjne są o połowę mniej
kosztowne od tych, które powoduje wykonanie kar bezwzględnego pozbawienia wolności.
Środek probacyjny to instytucja prawa karnego materialnego i wykonawczego realizująca wychowawcze i zapobiegawcze funkcje reakcji prawno-karnej wobec sprawcy przestępstwa. Środek probacyjny służy resocjalizacji uznanego za winnego zarzucanego mu czynu zabronionego, zazwyczaj stosowany
wobec osób zagrożonych lub skazanych na karę pozbawienia wolności. W tym
wypadku instytucja daje szansę sprawcy na poprawę w warunkach wolnościowych, bez wykonywania kary w całości lub części albo uniknięcie kary w przypadku pozytywnego przebiegu próby przy warunkowym umorzeniu postępowania karnego. Ogólnym warunkiem jego zastosowania wobec sprawcy jest
pozytywna prognoza kryminologiczna. Środek probacyjny stosowany jest przez
okres próby, podczas którego zachowanie skazanego sprzeczne z nałożonymi
na niego obowiązkami może skutkować zarządzeniem wykonania orzeczonej
wobec niego kary, podjęciem warunkowo umorzonego postępowania karnego
albo odwołaniem warunkowego przedterminowego zwolnienia.
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Rodzaje środków probacyjnych – w polskim prawie karnym wyróżnia się
następujące postacie środków probacyjnych:
 warunkowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności,
 warunkowe przedterminowe zwolnienie z kary pozbawienia wolności,
 warunkowe umorzenie postępowania karnego,
 warunkowe zawieszenie wykonania kary grzywny,
 uznanie środka karnego za wykonany,
 zwolnienie z wykonania części kary ograniczenia wolności,
 uznanie kary ograniczenia wolności za wykonaną w części lub całości.
Prognoza kryminologiczna – wyraża się w założeniu, że dotychczasowa
postawa skazanego oraz jego zachowanie po popełnieniu przestępstwa dają
duże prawdopodobieństwo przestrzegania przez niego porządku prawnego
w przyszłości.
Obowiązki probacyjne – są określonym przez Kodeks karny zbiorem zachowań, które sąd może nakazać skazanemu do wykonania w wyznaczonym
okresie próby, związku z zastosowanym warunkowym umorzeniem postępowania, zawieszenia wykonania kary lub przedterminowego zwolnienia z kary
pozbawienia wolności. Należą do nich:
 informowanie sądu lub kuratora o przebiegu okresy próby,
 przeproszenie pokrzywdzonego,
 wykonanie powinności łożenia na utrzymanie innej osoby,
 wykonywanie pracy zarobkowej lub kontynuowania nauki albo przygotowanie się do zawodu,
 powstrzymanie się od nadużywania alkoholu lub używania innych środków odurzających,
 poddanie się leczeniu, w szczególności odwykowemu lub rehabilitacyjnemu, albo oddziaływaniom terapeutycznym lub uczestnictwu w programach korekcyjno-edukacyjnych,
 powstrzymanie się od przebywania w określonych środowiskach lub
miejscach,
 powstrzymywanie się od kontaktowania z pokrzywdzonym lub innymi
osobami w określony sposób,
 opuszczenie lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym,
 naprawienie szkody w całości lub w części.
Niezależnie od tego sąd może zobowiązać sprawcę przestępstwa do innego
stosownego postępowania w okresie próby, jeżeli w jego ocenie może to zapobiec ponownemu popełnieniu przestępstwa.
Zarządzenie wykonania kary – następuje wtedy, gdy skazany w okresie
próby popełnił podobne przestępstwo umyślne, za które orzeczono prawomocnie karę pozbawienia wolności. W takim przypadku Kodeks karny nakazuje sądowi obligatoryjne zarządzenie wykonania kary. W innych przypadkach
sąd może uczynić to według swojego uznania, zwłaszcza gdy skazany w okresie
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próby rażąco naruszył porządek prawny, w szczególności gdy popełnił inne
przestępstwo albo jeżeli uchyla się od:
 zapłacenia grzywny,
 dozoru,
 wykonania nałożonych obowiązków probacyjnych lub orzeczonych
środków karnych.
Sąd może również zarządzić wykonanie kary, jeżeli skazany po wydaniu wyroku, lecz przed jego uprawomocnieniem się, rażąco narusza porządek prawny,
w szczególności, gdy w tym czasie popełnił przestępstwo.

STANDARDS OF PROBATION MEASURES APPLIED
BY NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS

Abstract
The article is a pioneer attempt to establish a set of standards important for NGOs in
connection with resocialization of convicts on probation and with suspended sentences. It aims
to increase the participation of non-governmental organizations in the actions that enable
convicts to serve the sentence outside prison, i.e. in the conditions of controlled freedom.

Jacek Izydorczyk
USTALENIE TOŻSAMOŚCI
OSKARŻONEGO W POSTĘPOWANIU
KARNYM
I. Jakkolwiek wydawałby się to oczywiste należy przypomnieć, że ustalenie tożsamości podejrzanego (oskarżonego)1 w postępowaniu karnym jest
kwestią zasadniczą; ustalenie zaś jego danych osobowych – zawsze wtórną
(uzupełniającą)2. Niestety ta kwestia jest jednak najczęściej pomijana w rozważaniach zawartych w opracowaniach naukowych dotyczących procedury karnej
(i to nawet w komentarzach do Kodeksu postępowania karnego), jakby z góry
przyjmowano, że tożsamość oskarżonego miałaby być zawsze prawidłowo ustalana w realiach prowadzonych postępowań karnych. Jednakże znane są przecież
kompromitujące przypadki (także w Polsce) błędnego ustalenia tej tożsamości,
a nawet przypadki skazania lub też odbywania kary pozbawienia wolności przez
osobę niewinną – zamiast rzeczywistego sprawcy przestępstwa3.
Odnośnie ustalania tożsamości oskarżonego, pomimo wskazanej powyżej
wagi tej czynności dla przedmiotu procesu karnego (tj. kwestii odpowiedzialności karnej konkretnej osoby – oskarżonej o konkretne przestępstwo), w samym Kodeksie postępowania karnego z 1997 roku (wielokrotnie już nowelizowanego4) mowa o obowiązku ustalenia tożsamości oskarżonego (lub kwestii
dotyczącej tej tożsamości) jest zawarta w niewielu przepisach. Są to art. 243
§ 1 k.p.k. (dotyczący podstawy tzw. ujęcia obywatelskiego – jednym z wymogów
Zgodnie z przepisem art. 71 § 3 k.p.k. określenia „oskarżony” oraz „podejrzany” stosuje się zamiennie; taka też jest praktyka w piśmiennictwie karno-procesowym.
2
Jest tak w każdym systemie wymiaru sprawiedliwości karnej – zob. np. B.W. Hancock, P.M. Sharp
[w:] Criminal justice in America – theory, practice and policy, Prentice-Hall, Inc., 2000; R. Saferstein, Criminalistics – an introduction to forensic science, Pearson Education Inc., 2007.
3
Zob. przykładowo postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 19 kwietnia 2005 roku (II KO 75/04),
OSNKW 2005 r., nr 7-8, poz. 70, gdzie wskazano, że ujawnienie faktu, że zawarte w wyroku dane personalne oskarżonego są nieprawdziwe, nie stanowi żadnej z przyczyn odwoławczych wymienionych
w art. 439 § 1 k.p.k., a wobec tego okoliczność taka nie stanowi podstawy wznowienia postępowania
z urzędu; zob. ponadto glosy to tego orzeczenia: M. Rogalskiego (OSP 2006 r., nr 4, poz. 39) oraz
A. Bojańczyka (Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa 2006 r., nr 2, poz. 11). W tej
sprawie wydano wyroki w pierwszej i drugiej instancji i dopiero po uprawomocnieniu się orzeczenia
(!) odkryto, że skazany ma inne dane osobowe i inną tożsamość (a tym samym nie jest sprawcą przestępstwa).
4
Dz.U. z 1997 r., Nr 89, poz. 555 ze zm.
1
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jest właśnie fakt, że nie można ustalić tożsamości osoby popełniającej przestępstwo na tzw. gorącym uczynku); art. 244 § 1 k.p.k. (określający zatrzymanie
policyjne i podobnie tutaj nie można ustalić tożsamości tzw. osoby podejrzanej); art. 244 § 3 k.p.k. (wymóg sporządzenia protokołu z zatrzymania, w tym
w razie niemożności ustalenia tożsamości osoby podejrzanej – należy podać
jej rysopis); art. 258 § 1 pkt 1 k.p.k. (określający jedną z tzw. podstaw szczególnych stosowania tymczasowego aresztowania, tj. zachodzi uzasadniona obawa
ucieczki lub ukrywania się oskarżonego, zwłaszcza wtedy, gdy nie można ustalić
jego tożsamości albo nie ma on w kraju stałego miejsca pobytu); art. 259 § 4
k.p.k. (zgodnie z którym nie stosuje się tzw. względnych przeszkód stosowania
tymczasowego aresztowania m.in. w przypadku, gdy nie można ustalić tożsamości oskarżonego); art. 263 § 4 k.p.k. (określający podstawy tzw. nadzwyczajnego przedłużenia stosowania tymczasowego aresztowania m.in. z uwagi na
prowadzenie w dalszym ciągu czynności zmierzających do ustalenia lub potwierdzenia tożsamości oskarżonego); art. 275 § 4 k.p.k. (dotyczący dozoru policji i obowiązku dla oddanego pod dozór stawiania się we wskazanej jednostce organizacyjnej Policji z dokumentem stwierdzającym tożsamość5); art. 413
§ 1 pkt 3 k.p.k. (określający wymogi formalne wyroku w tym zawarcie imienia,
nazwiska oraz innych danych określających tożsamość oskarżonego); podobnie
czyni art. 504 § 1 pkt 3 k.p.k. (dotyczący wyroku nakazowego); art. 607c § 1 pkt
3 k.p.k. (dotyczący tzw. czynnego nakazu europejskiego i jego wymogów
formalnych, tj. zawarcie danych określających tożsamość i obywatelstwo
osoby ściganej); oraz art. 607zb § 2 pkt 3 k.p.k. (dotyczący przewozu osoby
ściganej europejskim nakazem aresztowania przez terytorium Polski, tj. wymogów wniosku o zezwolenie na taki przewóz i m.in. zawarcie danych określających tożsamość i obywatelstwo osoby ściganej). Obowiązek ustalenia tożsamości jest ponadto wskazany w art. 213 § 1 k.p.k., a przepis ten jest uregulowany
w rozdziale 24. Kodeksu postępowania karnego pt. „Wywiad środowiskowy
i badanie osoby oskarżonego” (zob. art. 213-216 k.p.k.) – o czym poniżej.
II. Zgodnie z przywołanym (i kilkakrotnie już nowelizowanym) przepisem
art. 213 § 1 k.p.k. w postępowaniu karnym należy przede wszystkim ustalić
tożsamość oskarżonego (oraz znów kazuistycznie w wyniku nowelizacji z 2011
roku: „jego numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru
PESEL – numer i nazwę dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz nazwę
Nie sposób nie zauważyć, że w wyniku kolejnych nowelizacji Kodeksu postępowania karnego, regulacja dozoru policyjnego jest wyjątkowo kazuistyczna i przez to wręcz kuriozalna. Jak bowiem tłumaczyć zawarcie w ustawie karno-procesowej tak szczegółowych zapisów? Zdecydowały tutaj chyba
oczekiwania praktyki, a konkretnie funkcjonariuszy Policji. Czyżby Policja nie mogła wywiązywać się
z dozoru oskarżonego bez kodeksowego zapisu, że ma on przynosić ze sobą dokument tożsamości?
Jakie inne jeszcze pomysły mogą się pojawić na kazuistyczne uregulowanie Kodeksu postępowania
karnego?
5
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organu, który wydał dokument, a także wiek oskarżonego, jego stosunki rodzinne i majątkowe, wykształcenie, zawód i źródła dochodu oraz dane o jego
karalności, a w miarę możliwości również Numer Identyfikacji Podatkowej”)6.
Jak więc widać – także w świetle przepisów Kodeksu postępowania karnego – to tożsamość podejrzanego (oskarżonego) jest najważniejsza, bowiem
w praktyce może powstać problem z ustaleniem jego danych osobowych (nieraz problem wręcz nieusuwalny w znaczeniu faktycznym). Zdarzają się przecież
przypadki, że oskarżony posiada kilka dokumentów (np. fałszywe paszporty),
a więc i kilka danych personalnych, lub też w ogóle nie można ustalić jakichkolwiek danych osobowych. W tym drugim przypadku powstaje konieczność
(najpóźniej zanim zostanie sporządzony akt oskarżenia – a więc jeszcze w toku
postępowania przygotowawczego), żeby prokurator jako dominus litis tego stadium zwrócił się do sądu rodzinnego (na podstawie art. 52 prawa o aktach stanu cywilnego) o nadanie podejrzanemu imienia i nazwiska; natomiast w aktach
sprawy należy zawrzeć szczegółowy opis cech zewnętrznych, kartę daktyloskopijną i tzw. zdjęcie sygnalityczne7.
Z kolei wywiad środowiskowy jest regulowany w (także nowelizowanych)
przepisach art. 214 k.p.k., w ww. rozdziale 24. Kodeksu postępowania karnego.
Wywiad ten może być, albo też musi zostać, przeprowadzony (tzw. wywiady:
fakultatywny oraz obligatoryjny). O tym ostatnim stanowi przepis paragrafu 2
ww. artykułu, zgodnie z którym przeprowadzenie wywiadu środowiskowego
jest obowiązkowe w dwu przypadkach, tj. w sprawach o zbrodnie oraz w stosunku do oskarżonego, który w chwili czynu nie ukończył 21. roku życia, jeżeli
zarzucono mu popełnienie umyślnego występku przeciwko życiu (z tym, że
z powodów praktycznych, wywiadu można nie przeprowadzać w stosunku do
oskarżonego, który nie ma w kraju stałego miejsca zamieszkania – zob. § 3 art.
214 k.p.k.).
Odnośnie zaś wywiadu środowiskowego fakultatywnego jest mowa w ogólnym przepisie art. 214 § 1 k.p.k., zgodnie z którym czyni się to „w razie potrzeby”, a w szczególności, gdy niezbędne jest ustalenie danych co do właściwości
i warunków osobistych oraz dotychczasowego sposobu życia oskarżonego; decyduje o tym sąd albo prokurator (w postępowaniu przygotowawczym). Wywiad
przeprowadza kurator sądowy lub inny podmiot uprawniony, a w szczególnie
uzasadnionych wypadkach Policja.
Wywiad środowiskowy dostarcza szereg dodatkowych informacji nt. osoby
oskarżonego, którego tożsamość jest oczywiście znana. Wynik wywiadu śroPor. T. Grzegorczyk, Kodeks postępowania karnego – komentarz, Warszawa 2008 r., s. 483 i n.
Zob. L.K. Paprzycki, Komentarz do kodeksu postępowania karnego, Lex 2013 r.; wyrok Sądu Apelacyjnego
w Warszawie (II AKa 484/99), OSA 2000, z. 10, poz. 74. Przywołany przepis art. 52 ust. 4 Prawa
o aktach stanu cywilnego (ustawa z dnia 29 września 1986 roku; Dz.U. z 2011 r., Nr 212, poz. 1264)
stanowi, że sporządzenie aktu urodzenia, a więc nadanie danych osobowych następuje wobec osoby,
której tożsamości nie można ustalić ze względu na jej ułomności fizyczne lub psychiczne albo nieznane pochodzenie.
6
7
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dowiskowego powinien w szczególności zawierać (art. 214 § 4 k.p.k.): 1) imię
i nazwisko osoby przeprowadzającej wywiad; 2) imię i nazwisko oskarżonego;
3) zwięzły opis dotychczasowego życia oskarżonego oraz dokładne informacje o środowisku oskarżonego, w tym rodzinnym, szkolnym lub zawodowym,
a nadto informacje o jego stanie majątkowym i źródłach dochodów; 4) informacje dotyczące stanu zdrowia oskarżonego, a także o nadużywaniu przez
niego alkoholu, środków odurzających, środków zastępczych lub substancji
psychotropowych; oraz 5) własne spostrzeżenia i konkluzje osoby przeprowadzającej wywiad, zwłaszcza dotyczące właściwości i warunków osobistych oraz
dotychczasowego sposobu życia oskarżonego.
Ustawodawca nic nie wspomina tutaj o tożsamości oskarżonego, bowiem –
jak już powiedziano – na tym etapie konkretnego postępowania, nie powinno
to już budzić wątpliwości8. Istotne jest jednak, że przecież w każdym czasie –
w tym podczas przeprowadzania wywiadu środowiskowego – może powstać
wątpliwość co do tożsamości oskarżonego. Są to przypadki rzadkie, jednak
należy i tak skrajne sytuacje brać pod uwagę. Wtedy kwestią pierwszoplanową
jest ustalenie tożsamości osoby, wobec której przeprowadza się wywiad, ponieważ może to nie być podejrzany (oskarżony) i to będą przypadki częstsze
(np. osoba trzecia podaje się za oskarżonego, albo też oskarżony podaje się za
osobę trzecią). Oczywiście osoba przeprowadzająca wywiad środowiskowy nie
jest kompetentna do badania kwestii sprawstwa danego przestępstwa – jednak
w przypadku uzyskania wiarygodnych informacji (uzasadnionych podejrzeń)
co do tego – jest zobligowana do natychmiastowego zawiadomienia organu
procesowego, który zarządził przeprowadzenie wywiadu.
III. W praktyce postępowania karnego występują jeszcze inne problemy,
dotyczące podstawowej kwestii ustalenia tożsamości sprawcy przestępstwa
(oskarżonego). Dotyczy to tzw. sprawców oczywistych, a więc osób/osoby,
która popełniła przestępstwo publicznie lub pozostawiła takie ślady (lub świadków), że nie zachodzi najmniejsza wątpliwość co do jej sprawstwa (i winy
– co już jednak podlega dalszemu ustaleniu z uwagi na ewentualne okoliczności ustawowe wyłączające winę). W takich przypadkach tożsamość tej osoby
jest ustalona niejako „automatycznie”. I tutaj powstaje zgoła inny problem: nie
ustalenia tożsamości sprawcy, ale jej utajnienia (!) przez organy procesowe wobec społeczeństwa.
Na podstawie § 9 cytowanego art. 214 k.p.k. Minister Sprawiedliwości wydał rozporządzenie
z dnia 11 czerwca 2003 roku w sprawie regulaminu czynności w zakresie przeprowadzania wywiadu
środowiskowego oraz wzoru kwestionariusza tego wywiadu (Dz.U. z 2003 r., Nr 108, poz. 1018).
We wzorze kwestionariusza wywiadu w pkt I jest wymóg podania danych osobowych oskarżonego,
tj.: jego imię i nazwisko, imiona rodziców, data i miejsce urodzenia, stan cywilny, wykształcenie, zawód
wyuczony oraz wykonywany, oraz informacje nt. jego pracy.
8
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Mianowicie – w moim przekonaniu – niezrozumiałym i szkodliwym rozwiązaniem polskiego prawa (a tym bardziej praktyki jego stosowania – sic!) jest
powszechna praktyka utajniania tożsamości (tzn. danych osobowych oraz wizerunku) podejrzanego/oskarżonego. Należy bowiem zdać sobie sprawę z tego,
że Polska jest chyba jednym z niewielu krajów na świecie tak szeroko chroniącym dane osobowe i wizerunek sprawców przestępstw. I nieporozumieniem
jest tutaj powoływanie się na zasadę domniemania niewinności (statuowaną
w przepisie art. 5 § 1 k.p.k.), bowiem wbrew niefortunnej treści przywołanego
art. 5 § 1 k.p.k. oskarżonego nie „uważa się” za niewinnego, ale jedynie należy go traktować w procesie karnym jako człowieka chronionego przez szereg
gwarancji procesowych. Na całym świecie, informuje się opinię publiczną co
do bezspornie ustalonej tożsamości osób zatrzymanych i podejrzanych o popełnienie przestępstw. Dlaczego więc w Polsce nie publikuje się przynajmniej
danych osobowych i wizerunku tzw. oczywistych sprawców przestępstw, a więc
ujętych bezpośrednio na miejscu przestępstwa, popełnionych publicznie lub
gdy nie ma wątpliwości co do ich sprawstwa)9? Oczywiście w aspekcie prawnym
przyczyną takiego stanu rzeczy jest prawo prasowe, ale także zupełnie niezrozumiała i błędna praktyka interpretowania tego prawa10.
IV. W związku z powyższym, tak istotne jest zwrócenie uwagi na (de facto
pomijane w publikacjach) dwie pokrótce omówione kwestie: pierwsza – rzekomo szeroko opisana, tj. konieczność ustalenia tożsamości oskarżonego w postępowaniu karnym; oraz druga – jakoby ostatecznie uregulowana (i jakoby niepodlegająca przy tym żadnej krytyce), tj. „zasada” utajniania przed społeczeństwem tożsamości (danych osobowych i wizerunku) sprawców przestępstw.
Należy więc w tym miejscu podkreślić to co powiedziano na wstępie: ustalenie tożsamości oskarżonego w postępowaniu karnym jest kwestią pierwszorzędną i zasadniczą; ustalenie zaś jego danych osobowych – zawsze wtórną.
Można bowiem skazać oskarżonego, co do którego nie jesteśmy pewni jego
Tymczasem w Polsce jest czymś zupełnie wyjątkowym, bo karą „dodatkową” (środkiem karnym),
podanie wyroku do publicznej wiadomości (zob. art. 39 pkt 8 k.k.) – czyli nawet wtedy, gdy
domniemanie niewinności zostało już prawnie przełamane.
10
Tj. wielokrotnie nowelizowana ustawa z dnia 26 stycznia 1984 roku i jej art. 13, który zabrania
wypowiadania opinii co do rozstrzygnięcia sprawy oraz zabrania publikowania danych osobowych
i wizerunku podejrzanego (wyjątkowo może zezwolić na to sąd lub prokurator; Dz.U. Nr 5, poz.
24, ze zm.). Zgodnie z art. 13 ust. 3 wskazanej ustawy „(…) prokurator lub sąd może zezwolić, ze
względu na ważny interes społeczny, na ujawnienie danych osobowych i wizerunku osób, przeciwko
którym toczy się postępowanie przygotowawcze lub sądowe”, jednakże w praktyce wręcz „utajnia”
się te dane i wizerunek, gdy są one już powszechnie znane albo, gdy też zostały dopiero co ujawnione
(!). Pierwszy przypadek to sytuacja, gdy postępowanie karne toczy się wobec osoby powszechnie
znanej, drugi zaś to sytuacja, gdy proces dotyczy osoby uprzednio ściganej listem gończym (a tam
już przecież podano nie tylko dane osobowe oraz wizerunek podejrzanego, ale wszelkie informacje
służące jego identyfikacji – zob. art. 280 § k.p.k.).
9
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prawdziwych danych osobowych, nigdy jednak nie można skazać osoby, co
do której tożsamości mamy jakąkolwiek wątpliwość. Z drugiej jednak strony –
w przypadku braku najmniejszych wątpliwości co do tożsamości oskarżonego
(i co oczywiste – tożsamości skazanego), winna ona być znana nie tylko organom procesowym, ale i opinii publicznej. Proces karny dotyczy bowiem sprawy
publicznej i społeczeństwo ma prawo wiedzieć kim jest przestępca. Co więcej,
taka praktyka z pewnością wywoła pozytywne skutki w zakresie prewencji indywidualnej oraz prewencji generalnej – co zresztą potwierdzają doświadczenia
innych państw.
Powyższe rozważania można więc spuentować następująco: w postępowaniu karnym tożsamość oskarżonego musi zostać ustalona oraz musi być znana.

ESTABLISHING THE IDENTITY OF A DEFENDANT
IN CRIMINAL PROCEEDINGS

Abstract
The article is concerned with the problem of establishing the identity of a defendant,
which is a crucial issue in criminal proceedings; establishing their personal details, on the other
hand, is always secondary. It is possible to convict a defendant without being certain of the
authenticity of his personal details, but not if there is even a shadow of a doubt about his
identity.

Michał Lewoc
PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE
– KOMPLEKSOWY INFORMATOR DLA SĘDZIÓW,
PROKURATORÓW I KURATORÓW SĄDOWYCH
Zmieniająca się rzeczywistość społeczna, a także i prawna, wymusza zmianę
dotychczasowego podejścia do spraw związanych z przemocą w rodzinie.
Nowy system przeciwdziałania temu zjawisku podkreśla konieczność podejmowania działań interdyscyplinarnych przez specjalistów i służby z różnych
dziedzin życia społecznego. Stawia również na zapewnienie bezpieczeństwa
oraz szeroką pomoc dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie, ale także na
właściwe oddziaływanie na sprawców przemocy.
Organy ścigania, ochrony prawnej oraz wymiaru sprawiedliwości mają
ogromną rolę do wykonania w zakresie zarówno zapewnienia bezpieczeństwa
oraz właściwego traktowania osób pokrzywdzonych w trakcie postępowania
karnego i po jego zakończeniu, jak również odpowiedniego i elastycznego oddziaływania na sprawcę przemocy.
Dane statystyczne pokazują, że środków zapobiegawczych, w szczególności związanych z zapewnieniem ochrony i bezpieczeństwa osobom dotkniętym
przemocą w rodzinie, stosuje się w Polsce coraz więcej, jednakże z pewnością
jest jeszcze wiele do zrobienia. Zwłaszcza liczny odsetek odmów wszczęcia,
a także umorzeń postępowania, na poziomie 62% skłania do refleksji.
Pozytywnej zmianie ulega zaś sposób traktowania pokrzywdzonych,
a zwłaszcza dzieci, w trakcie postępowania. Jeszcze niedawno osoby takie niejednokrotnie traktowane były wyłącznie jako tzw. osobowe źródła dowodowe,
bez zbytniej troski o sposób ich przesłuchiwania czy też poszanowania ich godności lub zainteresowania stanem bądź poczuciem ich bezpieczeństwa. Akty
prawa międzynarodowego, orzecznictwo ETPCz, a także zmieniające się przepisy prawa krajowego powodują zachodzącą w chwili obecnej zmianę w traktowaniu osób pokrzywdzonych, a także konieczność spojrzenia na ich potrzeby
z punktu widzenia zapewnienia ochrony i bezpieczeństwa.
Zmianom ulega także sposób postępowania ze sprawcą przemocy w rodzinie. Obecnie nie chodzi tylko i wyłącznie o sprawne, szybkie i skuteczne
pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej, ale na zastosowanie takich narzędzi, które umożliwią z jednej strony zapewnienie osobom pokrzywdzonym po-
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czucia bezpieczeństwa, a z drugiej zmianę zachowania sprawcy. Funkcjonujące
programy oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dają taką szansę, umożliwiając powrót sprawcy do rodziny i dalsze funkcjonowanie bez przemocy.
Z badań wynika, że ok. 70% osób pokrzywdzonych nie chce rozstawać
się ze swoim partnerem stosującym przemoc, pragnie zaś, aby zmienił swoje zachowanie. Programy korekcyjno-edukacyjne są doskonałym narzędziem,
umożliwiającym podjęcie próby takiej zmiany.
Należy zatem podejmować działania, mające na celu zmobilizowanie sprawców do uczestnictwa w takich oddziaływaniach, poprzez nakładanie na nich
obowiązku uczestnictwa w takim programie.
W celu dostarczenia aktualnych informacji, przydatnych w wykonywaniu
czynności przez prokuratorów, sędziów oraz kuratorów sądowych w sprawach
dotyczących przemocy w rodzinie Wydział ds. Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka
Ministerstwa Sprawiedliwości opracował Informator dla sędziów, prokuratorów i kuratorów sądowych dotyczący przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Informator jest pierwszym, kompleksowym zestawieniem informacji oddzielnie dla prokuratora, sędziego oraz kuratora sądowego, pomagających w codziennej pracy w tego rodzaju sprawach, w tym dotyczących najnowszych
uregulowań procesowych oraz materialnych w kodeksach karnych, zwłaszcza
w zakresie izolacji sprawców, właściwego na nich oddziaływania oraz zapewnienia bezpieczeństwa osobom pokrzywdzonym.
Informator zawiera też informacje na temat aktów prawa międzynarodowego,
a także orzecznictwa ETPCz oraz aktów prawa krajowego, w tym zestawienie
przepisów rangi ustawowej, rozporządzeń, zarządzeń, wytycznych, uchwał i innych dokumentów, odnoszących się do pracy poszczególnych organów. Nadto,
opisuje procedurę Niebieskiej Karty oraz zawiera informacje na temat placówek bądź podmiotów świadczących pomoc osobom dotkniętym przemocą
w rodzinie, wraz z ich wykazami. Wskazuje także na sposoby pracy z osobami
stosującymi przemoc w rodzinie, a także podpowiada, gdzie można odnaleźć
placówki realizujące oddziaływania korekcyjno-edukacyjne.
Dodatkowo na płycie CD zamieszczone zostały materiały, które z uwagi na
objętość nie mogły zostać ujęte w Informatorze, w postaci m.in. niezbędnych aktów prawnych, raportów, sprawozdań, baz danych, wykazów, wzorów wniosków
i pism procesowych – do samodzielnej edycji, materiały edukacyjne i promocyjne.
Informator został rozdystrybuowany za pośrednictwem prezesów sądów apelacyjnych do wszystkich sądów rejonowych, z przeznaczeniem dla sędziów karnistów oraz kuratorów sądowych w liczbie 5.000 egzemplarzy, zaś w wersji elektronicznej jest do nieodpłatnego pobrania ze strony internetowej Ministerstwa
Sprawiedliwości: http://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie/informator-dla-sedziow-prokuratorow-i-kuratorow-sadowych-dotyczacy-przeciwdzialania-przemocy-w-rodzinie/.
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Niniejsze opracowanie stanowi kontynuację cyklu materiałów informacyjnych, opracowanych przez Departament Współpracy Międzynarodowej
i Praw Człowieka, w postaci Karty praw osoby dotkniętej przemocą w rodzinie,
Informatora dla osoby dotkniętej przemocą w rodzinie oraz Karty informacyjnej dla
osoby stosującej przemoc w rodzinie (także dostępnych na stronie internetowej
Ministerstwa Sprawiedliwości: http://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie/), tym razem skierowanych do podmiotów profesjonalnych.
Pojawiające się coraz częściej badania naukowe, wyniki sprawozdań, kontroli, a także sygnały płynące ze środowisk prokuratorskich, sędziowskich i kuratorskich wskazały na zasadność i potrzebę opracowania kompleksowego materiału, do wykorzystania w pracy poszczególnych organów i służb.
Poniżej, w celu zachęcenia Czytelników do sięgnięcia po przedmiotowe opracowanie, przedstawiam jeden z rozdziałów (w dziale dotyczącym Informatora
dla sędziego), dotyczący oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Oddziaływania korekcyjno-edukacyjne
Obowiązek probacyjny w postaci zobowiązania sprawcy przemocy w rodzinie do uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych został dodany do katalogu art. 72 § 1 k.k. ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w dniu
21 listopada 2005 roku.
Po upływie pięciu lat, wspominaną już ustawą z 2010 roku, nowelizującą
ustawę o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, przeniesiono ów obowiązek do nowego punktu w art. 72 § 1 k.k., tj. do pkt 6a, czym spowodowano, że na nałożenie owego obowiązku sąd nie potrzebuje już zgody sprawcy przemocy w rodzinie, w odróżnieniu od możliwości poddania sprawcy leczeniu, w szczególności
odwykowemu lub rehabilitacyjnemu albo oddziaływaniom terapeutycznym.
Przepis art. 74 § 1 k.k. zobowiązuje bowiem sąd do uzyskania zgody od skazanego (oskarżonego właściwie) jedynie w zakresie ww. obowiązków z art. 72 § 1
pkt 6 k.k.
Działania takie mają na celu rozszerzenie możliwości stosowania tego
środka nawet na sytuacje, gdy sprawca przemocy w rodzinie nie przyznaje się
do winy i nie chce, z oczywistych względów, poddać się jakimkolwiek oddziaływaniom.
Dodatkowo, przy okazji zmian w Kodeksie karnym związanych z przeciwdziałaniem narkomanii, rozszerzono możliwość stosowania przedmiotowego
obowiązku probacyjnego w ramach warunkowego umorzenia postępowania
karnego, poprzez zmianę art. 67 § 3 k.k.
W ocenie profesjonalistów realizujących tego typu oddziaływania ze sprawcami przemocy w rodzinie, nałożenie takiego obowiązku nawet bez zgody sprawcy
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jest niezwykle potrzebne i skuteczne, albowiem daje dodatkową motywację do
uczestnictwa w zajęciach, a z biegiem czasu, do zmiany swojej postawy1.
1) Istota programu
Programy oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych powstały po raz pierwszy
w Stanach Zjednoczonych w latach osiemdziesiątych ubiegłego stulecia. Najbardziej znany jest program opracowany w miejscowości Duluth w północnej
Minnesocie, znany pod nazwą The Duluth Model2. Stąd rozprzestrzenił się niemal
na cały świat (Stany Zjednoczone, Kanada, Australia, Europa), stając się podstawą do pracy ze sprawcami przemocy w rodzinie, tworzenia jego modyfikacji
bądź też impulsem do tworzenia zupełnie nowych, opartych na odmiennych
koncepcjach wyjaśniania przyczyn przemocy, programach autorskich, dostosowanych do warunków lokalnych.
Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w art. 4 statuuje konieczność
stosowania wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych. W art. 6 ust. 4 ustawy określono, że do zadań z zakresu administracji rządowej, realizowanych przez powiat należy w szczególności
opracowywanie i realizacja programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych
dla osób stosujących przemoc w rodzinie.
Sama idea oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec sprawców przemocy w rodzinie wywodzi się z przekonania, że z uwagi na fakt, że zachowania
przemocowe w rodzinie są wyuczone i przejmowane z pokolenia na pokolenie,
istnieje możliwość korekty takich zachowań, połączonej z edukacją, niezbędną
do uświadomienia sprawcy, że zachowania takie mają w istocie charakter przemocy wobec osoby najbliższej3.
Opracowany na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie4 w załączniku nr 2 zawiera
Wytyczne do tworzenia modelowych programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla
sprawców przemocy w rodzinie.
Wytyczne przyjmują m.in. podstawowe założenia do prowadzenia programów korekcyjno-edukacyjnych, wskazując, że:
 przemoc domowa jest wyuczonym zachowaniem, które przynosi zyski
i straty dla sprawcy;
 przemoc domowa jest tolerowana i wzmacniana przez postawy i poglądy
wielu ludzi, często zakorzeniona jest we wzorach postępowania przekazywanych z pokolenia na pokolenie;
Zob.: Ogólnopolskie badanie profesjonalistów realizujących programy oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla
osób stosujących przemoc w rodzinie. Raport zrealizowany na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przez MillwardBrown SMG/KRC w 2011 roku.
2
Zob.: http://www.theduluthmodel.org/about/index.html.
3
Zob.: Wytyczne do tworzenia modelowych programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla
sprawców przemocy w rodzinie – załącznik nr 2 do Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – załącznik nr 38 na płycie CD dołączonej do Informatora.
4
Zob.: Rozdz. I.2 Informatora.
1
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 przemoc domowa jest szkodliwym i raniącym nadużywaniem siły i władzy oraz dążenia do kontrolowania współmałżonki/współmałżonka,
partnerki/partnera, dziecka lub sytuacji rodzinnej;
 można nauczyć się niestosowania przemocy, nigdy nie należy godzić się
na przemoc i rezygnować z jej powstrzymania;
 stosowanie przemocy w żadnym przypadku nie może być usprawiedliwiane stwierdzeniem, że było skutkiem prowokacji ze strony ofiary;
 korzenie przemocy domowej tkwią w stereotypach kulturowych i obyczajowych dotyczących płci, rasy, orientacji seksualnej, które usprawiedliwiają dyskryminację jednostek i grup społecznych;
 stosowanie przemocy domowej jest wyborem, za który sprawca ponosi
odpowiedzialność moralną i prawną.
W chwili obecnej w Polsce około połowa programów realizowana jest w ramach klasycznego modelu Duluth bądź przy jego modyfikacjach dostosowujących do warunków lokalnych (np. „Partner”5), zaś pozostałe, to programy
autorskie, krajowe6.
Program korekcyjno-edukacyjny jest jednym ze skutecznych sposobów oddziaływania na osoby stosujące przemoc w rodzinie, zawierającym
określone elementy i strukturę działań oraz określonym w czasie, a po
jego zakończeniu oceniany pod względem skuteczności i efektywności,
poprzez monitoring zachowań osoby, która ukończyła program do 3 lat.
2) Cele programu
Podstawowym celem każdego programu korekcyjno-edukacyjnego jest
powstrzymanie sprawcy przed dalszym stosowaniem przemocy wobec osoby
najbliższej.
Cele programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnego określono w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 roku w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla
ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych
kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne
(Dz.U. Nr 50, poz. 259), wydanym na podstawie art. 5 ustawy o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie.
Co do założeń i sposobu przeprowadzania tego programu – zob.: P. Wojnarowski, Wielkopolski
model pracy ze sprawcą przemocy w rodzinie, „Niebieska Linia” nr 5/82/2012, zob. także A. Rusińska
i P. Wojnarowski, Program edukacyjno-korekcyjny dla sprawców przemocy domowej, Materiały Klubu Kuratora
Rodzinnego, w tym na stronie internetowej: http://www.bedziesz.pl/stronaPrzeciw.htm.
6
Zob. Sprawozdanie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z realizacji Krajowego Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku – dostępne także na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości: http://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/
przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie/krajowy-program-przeciwdzialania-przemocy-w-rodzinie-/.
5
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W § 4 rozporządzenia wskazano, że oddziaływania korekcyjno-edukacyjne
wobec osób stosujących przemoc w rodzinie prowadzone są w celu:
1) powstrzymania osoby stosującej przemoc w rodzinie przed dalszym stosowaniem przemocy;
2) rozwijania umiejętności samokontroli i współżycia w rodzinie;
3) kształtowania umiejętności w zakresie wychowywania dzieci bez używania przemocy w rodzinie;
4) uznania przez osobę stosującą przemoc w rodzinie swojej odpowiedzialności za stosowanie przemocy;
5) zdobycia i poszerzenia wiedzy na temat mechanizmów powstawania
przemocy w rodzinie;
6) zdobycia umiejętności komunikowania się i rozwiązywania konfliktów
w rodzinie bez stosowania przemocy;
7) uzyskania informacji o możliwościach podejmowania działań terapeutycznych.
3) Adresaci programu
Programy oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych stosowane są wobec osób
stosujących przemoc w rodzinie. Mogą to być osoby, które przeszły bądź przechodzą właśnie przez tryby wymiaru sprawiedliwości, jak i osoby, które samodzielnie zgłoszą się do uczestnictwa.
Wspomniane rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej przewiduje w § 5, że oddziaływania korekcyjno-edukacyjne wobec osób stosujących
przemoc w rodzinie są kierowane w szczególności do:
1) osób skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, odbywających karę pozbawienia wolności w zakładach karnych albo wobec
których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych (w 2012 roku – uczestniczyło łącznie 1.238 osób, w tym 1.187 mężczyzn i 51 kobiet);
2) osób stosujących przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia
uzależnienia od alkoholu lub narkotyków, lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych albo środków zastępczych, dla których oddziaływania
korekcyjno-edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawowej terapii (w 2012
roku – uczestniczyło łącznie 377 osób w tym 320 mężczyzn i 57 kobiet);
3) osób, które w wyniku innych okoliczności zgłoszą się do uczestnictwa
w programie korekcyjno-edukacyjnym (w 2012 roku – łącznie 1.754 osób
w tym 1.441 mężczyzn oraz 313 kobiet).
W 2012 roku do programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla
sprawców przemocy w rodzinie łącznie przystąpiło 4.533 sprawców, z czego
ukończyło je 3.369 osób (1.164 osoby przystąpiły do programów, ale w toku
ich realizacji zrezygnowały z uczestnictwa)7.
7

Ibidem.
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Wskazane powyżej unormowanie przewiduje zatem, że programy takie
przewidziane i zaprojektowane są przede wszystkim dla sprawców skazanych
przez sąd zarówno na bezwzględną karę pozbawienia wolności, jak i dla osób
skazanych (bądź wobec których warunkowo umorzono postępowanie) na karę
z warunkowym zawieszeniem jej wykonania.
Pomimo tego, jak wynika z powyższych danych statystycznych, jedynie około 27% sprawców uczestniczących w programach korekcyjno-edukacyjnych
realizuje je z uwagi na wcześniejsze orzeczenie sądowe8. Mając na względzie
niewielką liczbę sprawców, wobec których sądy orzekają ww. obowiązek probacyjny, większość powyżej wskazanego odsetka stanowią osadzeni sprawcy
przemocy w rodzinie, którzy dobrowolnie poddają się takim oddziaływaniom
w zakładach karnych.
4) Formy, sposoby i czas prowadzenia programu
Formy i sposoby oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych są zróżnicowane
w zależności od przyjętego modelu ich prowadzenia.
Zgodnie z ww. Wytycznymi do tworzenia modelowych programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie, zawartość merytoryczna
programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących
przemoc w rodzinie powinna, oprócz oddziaływań edukacyjnych, obejmować praktyczne ćwiczenia dostarczające korekcyjnych doświadczeń osobistych
zmieniających zachowania i postawy związane z przemocą oraz rozwijające
umiejętności samokontroli i konstruktywnego współżycia.
Dla każdego programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy
w rodzinie powinny być opracowane reguły uczestnictwa w formie dokumentu
podpisywanego przez uczestników.
Reguły te powinny obejmować w szczególności:
a) formalne wymogi dotyczące systematycznej obecności na zajęciach;
b) obowiązek bezpiecznego i zgodnego z zasadami współżycia społecznego zachowania w trakcie uczestnictwa w zajęciach;
c) zobowiązanie do powstrzymywania się od przemocowych zachowań
i postaw w kontaktach z członkami rodziny i z innymi ludźmi;
d) wymóg uznania osobistej odpowiedzialności za fakty stosowania przemocy w rodzinie9.
Sprawca przemocy w rodzinie podlega na początku uczestnictwa w programie wstępnemu rozpoznaniu diagnostycznemu (sytuacja życiowa, specyfika
Wyniki te pokrywają się także z wynikami Raportu z badań ogólnopolskich zrealizowanego na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przez MillwardBrown SMG/KRC w 2011 roku pt.
Diagnoza dotycząca osób stosujących przemoc w rodzinie: badanie uczestników programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych, s. 28 – załącznik nr 39 na płycie CD dołączonej do Informatora.
9
Zob. Wytyczne do tworzenia modelowych programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy
w rodzinie – załącznik nr 2 do Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
8
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stosowanej przemocy), a następnie, w razie potrzeby i modelu programu, pogłębionej diagnozy10.
Zgodnie z § 6 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej, osobę
stosującą przemoc w rodzinie, u której zostało rozpoznane uzależnienie od
alkoholu lub narkotyków, lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych albo środków zastępczych, kieruje się w pierwszej kolejności na
terapię uzależnienia. Dopiero po ukończeniu takiej terapii można rozpocząć
oddziaływania korekcyjno-edukacyjne.
Zwykle programy prowadzone są w formie:
 sesji indywidualnych;
 sesji grupowych.
Najczęściej występujące w chwili obecnej w Polsce sposoby prowadzenia
programów to:
 zajęcia warsztatowe;
 ćwiczenia, dyskusje, wykłady;
 wizualizacje, psychodrama, odgrywanie scenek;
 treningi asertywności;
 zajęcia psychoedukacyjne;
 projekcje filmów edukacyjnych;
 spotkania z przedstawicielami organów ścigania;
 autodiagnoza na bazie psychotestów;
 analiza indywidualnych przypadków;
 diagnostyka osobowości;
 porady rodzinno-wychowawcze;
 elementy psychoterapii indywidualnej;
 metody aktywizujące11.
Zajęcia wchodzące w skład programu powinny być prowadzone w małych
grupach (od 10 do 15 osób). Łączny czas programu powinien obejmować nie
mniej niż 60-120 godzin zajęć, a przerwy między kolejnymi zajęciami nie powinny być dłuższe niż tydzień12.Wskazane jest, aby program prowadzony był
przez dwie osoby, najlepiej kobietę i mężczyznę13.
Czas trwania programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych jest zróżnicowany i wynosi od 1 miesiąca do 12 miesięcy. W 2012 roku w większości
Ibidem.
Zob.: Sprawozdanie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.
12
Zob.: Wytyczne do tworzenia modelowych programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy
w rodzinie (…).
13
Por. np. materiały instruktażowe dla podmiotów prowadzących programy korekcyjno-edukacyjne
dla sprawców przemocy w rodzinie na terenie województwa świętokrzyskiego – załącznik nr 40 na
płycie CD dołączonej do Informatora.
10
11
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powiaty realizowały programy oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych w przedziałach 3, 6-miesięcznych lub rocznych14.
Zgodnie zaś z § 7 rozporządzenia, oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych
wobec osób stosujących przemoc w rodzinie nie prowadzi się w miejscach,
w których udziela się pomocy i wsparcia ofiarom przemocy w rodzinie. Chodzi
o zagwarantowanie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie, że w miejscu
uzyskiwania pomocy nie natrafią na sprawcę przemocy, uczestniczącego w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych.
5) Podmioty realizujące i źródła informacji
Jak już wspomniano uprzednio, zadanie dotyczące opracowania i realizacji
programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie zalicza do zadań z zakresu administracji rządowej, realizowanych przez powiat. Środki na ten cel zapewnia
budżet państwa.
Powiaty realizują te zadania samodzielnie, tj. poprzez własne jednostki, bądź
też poprzez zlecenie ich innym podmiotom. Poniżej przedstawiono podmioty
najczęściej realizujące przedmiotowe oddziaływania:
 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie;
 Ośrodki Interwencji Kryzysowej;
 Miejskie Ośrodki Pomocy Rodzinie;
 Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej;
 Specjalistyczne Ośrodki Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie;
 Centra Interwencji Kryzysowej;
 organizacje pozarządowe.
W związku z tym, że nie każdy powiat występuje o środki budżetowe na realizację programów, istotne jest, aby organy ścigania oraz wymiaru sprawiedliwości posiadały niezbędną wiedzę o tym, w których placówkach na terenie właściwości prokuratury lub sądu realizowane są programy korekcyjno-edukacyjne.
Wraz z wejściem w życie nowego Krajowego Programu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie, o czym już wspomniano wcześniej15, każdego roku, do
dnia 15 lipca starosta powiatowy będzie opracowywał, a następnie przesyłał
właściwemu prezesowi sądu rejonowego, prokuratorowi rejonowemu oraz komendantowi powiatowemu/miejskiemu Policji informatory zawierające dane
teleadresowe podmiotów oraz organizacji pozarządowych, a także zakres realizowanych przez nie oddziaływań w szczególności korekcyjno-edukacyjnych
wobec osób stosujących przemoc w rodzinie.
Zob.: Sprawozdanie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie (…).
15
Zob. Rozdz. I.2. Informatora.
14
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Prezes sądu, prokurator rejonowy oraz komendant KPP/KMP będą mieli
obowiązek rozpowszechnić do dnia 15 sierpnia ww. informatory wszystkim sędziom, prokuratorom oraz funkcjonariuszom Policji – do wiadomości.
W chwili obecnej informacje dotyczące podmiotów realizujących programy
oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych, o czym była już mowa16, można uzyskać w kilku miejscach:
1) za pośrednictwem kuratora sądowego, prokuratora, ewentualnie sędziego uczestniczącego w pracach zespołu interdyscyplinarnego, który to zespół
będzie dysponował taką informacją;
2) za pośrednictwem strony internetowej sądu okręgowego, na której powinien być umieszczony wykaz podmiotów realizujących ww. programy17;
3) za pośrednictwem ogólnopolskiej bazy teleadresowej podmiotów realizujących programy korekcyjno-edukacyjne dostępnej na stronie internetowej
Ministerstwa Sprawiedliwości lub Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej18
(każdego roku baza ta jest aktualizowana);
4) za pośrednictwem Bazy danych osób nadzorujących lub koordynujących
w Urzędach Wojewódzkich, Sądach Okręgowych, Jednostkach penitencjarnych, Komendach
Wojewódzkich Policji, Prokuraturach Apelacyjnych oraz Kuratoriach oświaty pracę służb
wykonujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, ośrodków świadczących pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie, placówek specjalistycznego poradnictwa oraz placówek zapewniających miejsca noclegowe19;
5) za pośrednictwem Wojewódzkiego Koordynatora Realizacji Krajowego
programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w urzędzie wojewódzkim
(dane teleadresowe w ww. Bazie danych osób (...)).
6) Efekty realizacji programów
Zgodnie z § 8 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej, przebieg i efekty oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących
przemoc w rodzinie objęte są działaniami monitorującymi i ewaluacyjnymi prowadzonymi przez powiat lub podmioty, którym powiat zlecił realizację prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych, a wyniki tych działań są wykorzystywane w pracach nad doskonaleniem i upowszechnianiem dalszych metod
oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych.
Efektami prowadzenia programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych
ze sprawcami przemocy w rodzinie są zmiany postaw i zachowań osób stosujących przemoc w rodzinie.
Zob. Rozdz. III.5. Informatora.
Bezpośrednie linki do konkretnych stron poszczególnych sądów okręgowych, na których umieszczone są ww. programy są dostępne na stronie internetowej MS: http://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/
przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie/placowki-prowadzace-programy-korekcyjno-edukacyjne-dla-sprawcow-przemocy-w-rodzinie/.
18
Ibidem.
19
Zob. załącznik nr 31 na płycie CD dołączonej do Informatora.
16
17
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Profesjonaliści realizujący ww. programy wskazują na dużą ich skuteczność, ocenianą na ok. 65%, a mierzoną w braku powrotu sprawców
do zachowań przemocowych20. Wskazują oni jednakże na konieczne działania organów ścigania oraz wymiaru sprawiedliwości w postaci nakładania na
sprawców przemocy w rodzinie obowiązku uczestnictwa w programach. Nałożenie obowiązku w sposób znaczący sprzyja realizacji i ukończeniu
przez sprawcę programu w całości, co z kolei ma zasadnicze przełożenie
na skuteczność owego programu, poprzez zmianę postawy sprawcy. Tego typu
motywacja ma swoje znaczenie i jest jednym z elementów budowania bezpieczeństwa nie tylko osoby pokrzywdzonej, ale i całej rodziny. Dodatkowo wskazują, że największą skuteczność mają programy oddziaływań realizowane wobec sprawców pierwszy raz skazanych przez sądy. Przy sprawcach skazywanych
po raz kolejny, skuteczność programu maleje.
Profesjonaliści realizujący programy, wśród czynników, które wpłynęłyby na
podniesienie skuteczności realizacji programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie, wymieniali najczęściej: dłuższy
czas trwania programu oraz nakaz uczestniczenia w tego rodzaju zajęciach21.
Dodatkowo, jako jedne z najskuteczniejszych sposobów przeciwdziałania przemocy w rodzinie wskazywano obowiązkowy udział w programach oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych, zakaz zbliżania się
do członków rodziny oraz nakaz opuszczenia lokalu zamieszkiwanego
z rodziną22.
W 2012 roku monitorowanie efektów programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób, które zakończyły program odbywało się między
innymi poprzez:
 wypełnienie przez sprawcę ankiety ewaluacyjnej;
 osobisty kontakt osób prowadzących program i rejestrację zmian zachodzących w zachowaniu sprawcy dokonywaną przez sprawcę;
 informacje uzyskane od środowiska rodzinnego sprawcy, w tym od pokrzywdzonego;
 kontakt z pracownikami instytucji współpracującymi ze sprawcą po zakończeniu programu np. kuratorami sądowymi, pracownikami socjalnymi, Policją, pedagogami szkolnymi23.
Okres monitorowania sprawców po zakończeniu programu oddziaływań
korekcyjno-edukacyjnego jest zróżnicowany i wynosi od dwóch miesięcy do
trzech lat24.
Zob.: Ogólnopolskie badanie profesjonalistów realizujących programy oddziaływań korekcyjno edukacyjnych (…).
Ibidem, s. 46.
22
Ibidem, s. 51.
23
Zob.: Sprawozdanie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie (…).
24
Ibidem.
20
21
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7) Współpraca z podmiotami samorządowymi
Niezwykle istotnym elementem funkcjonowania systemu przeciwdziałania
przemocy w rodzinie, w szczególności w zakresie oddziaływania na sprawców przemocy w rodzinie jest współpraca sądu z podmiotami zewnętrznymi,
w szczególności realizującymi zadania w tym obszarze.
Przede wszystkim najistotniejsza jest współpraca przedstawicieli sądu w ramach zespołu interdyscyplinarnego. Z informacji uzyskanych z całej Polski
wynika, że najczęściej są to kuratorzy sądowi25; czasami w zespołach zasiadają
prezesi sądów rejonowych lub wyznaczeni sędziowie.
Jak już wspomniano wyżej26, zespół interdyscyplinarny jest właściwym
gremium, gdzie można wypracować zasady przeciwdziałania przemocy w rodzinie i walki z tym zjawiskiem. Zachowując wszelkie gwarancje niezawisłości
sędziowskiej, można także określić zasady współpracy z sądem, wymiany informacji i ich aktualizacji, szkoleń sędziów z udziałem profesjonalistów realizujących chociażby programy korekcyjno-edukacyjne, jak również świadczących
pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie, a także szkoleń prowadzonych przez sędziów lub prokuratorów, skierowanych do służb realizujących zadania w tym zakresie, odnośnie możliwości oddziaływania prawnokarnego na
sprawców przemocy w rodzinie.
Ważnym punktem jest także współpraca z podmiotami bezpośrednio realizującymi programy oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych.
Należy bowiem zauważyć dosyć często występujące zjawisko, polegające na
tym, że sądy rzadko orzekają programy oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych,
wychodząc z założenia, że brak jest w powiecie podmiotów je realizujących, co
utrudnia wykonanie ww. obowiązku probacyjnego. Powiaty zaś nie występują
do wojewody o środki budżetowe na ten cel, uznając, że nie mają wystarczającej
liczby sprawców kierowanych z sądu do programu. Taka sytuacja zamyka cały
krąg i skutkuje generalnie niskim udziałem sprawców w programach, kierowanych tamże z sądu. Niezbędne jest zatem porozumienie i nawiązanie współpracy pomiędzy sądem a podmiotami na terenie jego właściwości miejscowej,
w celu zwiększenia możliwości kierowania przez sądy sprawców przemocy
w rodzinie, z nałożonym w orzeczeniu obowiązkiem uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych do odpowiednio przygotowanych, także
budżetowo, podmiotów, do przyjęcia określonej liczby osób.
Z informacji uzyskiwanych w ramach gromadzenia danych do rocznego Sprawozdania z realizacji działań wynikających z Krajowego Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie mieszczących się w kompetencjach
Ministerstwa Sprawiedliwości od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku
wynika, że w całym kraju dochodzi do nawiązywania współpracy sądów lub
25
26

Zob. Rozdz. V.2.
Zob. Rozdz. II.2.
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prokuratur z jednostkami samorządowymi w bardziej lub mniej zinstytucjonalizowanej formie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Bardzo dobrym przykładem takiej współpracy jest chociażby „Lubuska
Niebieska Tarcza” – projekt realizowany w Zielonej Górze27, czy też program
„Żółta Kartka dla Sprawcy Przemocy” z województwa zachodniopomorskiego28.
8) Praktyka orzecznicza w zakresie oddziaływań
korekcyjno-edukacyjnych
W 2012 roku sądy zobowiązały do uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych jedynie 346 sprawców przemocy w rodzinie (2001 – 296,
2010 – 253) na 10.454 osób skazanych z art. 207 § 1 k.k., wobec których wymierzono karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania
(3,3%). W wykonaniu na dzień 31 grudnia 2012 roku znajdowały się 749 orzeczenia zawierających taki obowiązek29.
Na zbyt małą liczbę orzekanych obowiązków uczestnictwa skazanych
sprawców przemocy w rodzinie w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych
wskazuje się w wielu raportach30, sprawozdaniach31, kontrolach32, biuletynach33
i w publicystyce34.
Wydaje się, że przyczyną tego stanu rzeczy, jest zarówno brak świadomości zmiany przepisów, znoszących konieczność uzyskania zgody skazanego na
nałożenie na niego tego obowiązku, jak i brak wystarczającej wiedzy na temat
samych programów, ich dostępności i korzyści związanych z rzeczywistą szansą
na zmianę postawy sprawcy i braku jego powrotności do przestępstwa.
Dodatkowym elementem jest brak wyraźnych przepisów wykonawczych (organizacyjnych), dotyczących informowania podmiotów realizujących program
o nałożonym na konkretnego sprawcę obowiązku uczestnictwa w programie.
Zarówno przepisy Kodeksu karnego wykonawczego, rozporządzenia
Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007 roku Regulamin urzędowania sąZob.: http://www.polityka-spoleczna.lubuskie.pl/pl/Gorne-menu/AKTUALNOSCI/Wydzial-Polityki-Spolecznej-pozyskuje-srodki-rzadowe.
28
http://zoltakartka.pl/.
29
Zob.: Sprawozdanie z realizacji działań wynikających z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (…).
30
Ogólnopolskie badanie profesjonalistów realizujących programy oddziaływań korekcyjno edukacyjnych dla osób
stosujących przemoc w rodzinie (…).
31
Zob.: Sprawozdanie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie (…).
32
Informacja o wynikach kontroli Najwyższej Izby Kontroli: Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie przez
administrację publiczną, KPS-4101-04-00/2013, str. 30.
33
Biuletyn RPO. Źródła 2013 nr 7, Przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet, w tym kobiet starszych i kobiet
z niepełnosprawnościami - str. 101.
34
M. Lewoc, Nowe środki izolacji sprawcy od pokrzywdzonego w postępowaniu cywilnym, karnym i po zakończeniu
postępowania karnego, red. M. Gościniewicz i M. Porąbaniec, Przemoc w rodzinie. Między prawem a wyzwaniami współczesności, seria wyd.: „Problemy społeczne i praca socjalna”, Tom. I., Kielce 2013.
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dów powszechnych (Dz.U. Nr 38, poz. 249 z późn. zm.) i zarządzenia Ministra
Sprawiedliwości w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz
innych działów administracji sądowej nie przewidują obowiązku przesłania odpisu
wyroku takiemu podmiotowi. Brak jest także mowy o przekazaniu chociażby
informacji o tym fakcie. Częściowo rekompensują to działania kuratora sądowego w czasie dozoru, który nadzoruje wykonywanie przez sprawcę obowiązku
i wskaże mu właściwy podmiot, z którym nawiąże kontakt35.
Należy jednak pamiętać, że nie wszystkie orzeczenia wobec sprawców przemocy w rodzinie zawierają ustanowienie dozoru kuratora sądowego lub innego
podmiotu na podstawie art. 73 § 1 k.k. W 2012 roku sądy, wymierzając karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania wobec sprawców przestępstw z art. 207 § 1 k.k., oddały pod dozór kuratora sądowego 7.556
osób (2011 – 7.711, 2010 – 7.424, 2009 – 7.344), co stanowi 72,2% wszystkich
skazanych na tego rodzaju karę.
W chwili obecnej praktyka sądów w kwestii zarówno konstruowania sentencji orzeczenia, jak i praktyki wykonywania orzeczeń, pozostaje zróżnicowana.
Część z nich, po nałożeniu na sprawcę obowiązku z wyroku skazującym (bądź
warunkowo umarzającym postępowanie), przesyła odpis wyroku bezpośrednio
właściwemu podmiotowi (w 2011 roku przesłano do podmiotów 315 takich orzeczeń). Część przesyła jedynie informację o tym fakcie (142), a w innych przypadkach skazany został skierowany do podmiotu przez kuratora sądowego (435)36.
Niektóre sądy wskazują podmiot już w orzeczeniu (113 orzeczeń), pozostałe ograniczają się jedynie do nałożenia obowiązku uczestnictwa w programie
korekcyjno-edukacyjnym (202)37, bez wskazywania podmiotu.
Przykład:
„4. Na podstawie art. 72 § 1 pkt 6a k.k. zobowiązuje oskarżonego Jana Kowalskiego
do uczestnictwa w programie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych realizowanych przez
Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie w Legnicy, przy ul. Pl. Słowiański 1 w okresie
próby i zgłoszenia się do tego podmiotu w terminie dwóch tygodni od dnia uprawomocnienia
się orzeczenia”.
De lege ferenda wydaje się, że należałoby wprowadzić zasadę przesyłania odpisów wyroków zawierających obowiązek uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym do właściwych podmiotów, ewentualnie informację o nałożeniu
takiego obowiązku, z poleceniem poinformowania sądu lub kuratora sądowego
(jeżeli został zastosowany dozór) o realizacji przez skazanego bądź też uchylania się od wykonywania ww. obowiązku probacyjnego.
Zob. Rozdz. V.4.2.
Zob.: Sprawozdanie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie (…).
37
Ibidem.
35
36
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W takiej jednakże sytuacji w wyrokach winien być wskazany konkretny podmiot realizujący programy oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych. Zasadę taką
podkreślają także przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie
sposobu wykonywania obowiązków i uprawnień przez kuratorów sądowych w sprawach karnych wykonawczych, które w § 20 ust. 2 nakazują kuratorowi sądowemu, w razie
wystąpienia przez niego z wnioskiem do sądu o nałożenie ww. obowiązku probacyjnego, wskazanie w przedmiotowym wniosku sądowi typ programu oraz
odpowiedni ośrodek realizujący dany program. Przepis ów sugeruje, że wydane
w następstwie ewentualnego uwzględnienia owego wniosku postanowienie będzie w swojej sentencji zawierało także nazwę podmiotu (ośrodka) realizującego program korekcyjno-edukacyjny.
Z danych uzyskanych od prezesów sądów okręgowych w 2011 roku przez
Departament Wykonania Orzeczeń i Probacji Ministerstwa Sprawiedliwości
wynika, że większość sądów okręgowych nie zgłosiło żadnych problemów z realizacją przedmiotowego obowiązku probacyjnego. W pozostałych okręgach,
jako najistotniejsze problemy wskazano:
 za mało placówek (lub ich brak) prowadzących programy korekcyjno-edukacyjne lub w ogóle takie programy nie funkcjonują;
 utrudniony dostęp do placówek realizujących programy dla sprawców
przemocy ze względu na zamieszkiwanie w dużej odległości z uwagi na
kłopoty komunikacyjne lub brak środków finansowych na dotarcie do
placówki;
 zbyt długie okresy oczekiwania na udział w programach korekcyjno-edukacyjnych;
 trudności ze skompletowaniem grupy potrzebnej do rozpoczęcia programu, programy korekcyjno-edukacyjne realizowane są okresowo;
 utrudnienia przy dołączeniu nowej osoby do grupy podczas trwającego
już programu korekcyjno-edukacyjnego lub brak miejsc w grupach38.
Z informacji zgromadzonych od placówek realizujących programy korekcyjno-edukacyjne przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wynika, że
w 2011 roku przeważająca liczba skazanych, wobec których sądy nałożyły
ww. obowiązek probacyjny zamieszkiwało w powiecie, w którym realizowany
był program (435 przypadków), a jedynie niewielka liczba osób zamieszkiwała
poza takim powiatem (37 osób)39.
Czas oczekiwania na rozpoczęcie programu liczonego od chwili zgłoszenia
się skazanego lub przesłania orzeczenia sądu, do czasu rozpoczęcia programu
w 2012 roku wynosił:
 do 1 miesiąca – 50%;
 od 1 do 3 miesięcy – 17%;
38
39

Pismo DWOiP z dnia 25.08.2011, znak sprawy: DWOiP-I-070-17/11.
Ibidem.
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 od 3 do 6 miesięcy – 16%;
 od 6 do 1 roku – 10%;
 inny – 6%40.

Zakończenie
Przemoc w rodzinie jest zjawiskiem społecznym o skomplikowanych uwarunkowaniach psychologicznych, zróżnicowanych przyczynach i złożonych
konsekwencjach dla wszystkich członków rodziny. Do działań związanych
z wyeliminowaniem tego negatywnego zjawiska konieczna jest interdyscyplinarna wiedza z zakresu m.in. psychologii, socjologii i prawa. Konieczne jest
zatem podejmowanie działań przez specjalistów z różnych dziedzin, aby w pełni zdiagnozować i wyeliminować wszystkie przyczyny warunkujące powstanie
i utrzymywanie się przemocy wobec osób najbliższych. Doświadczenia ostatnich lat pokazują, że o ile niezwykle istotna jest praca poszczególnych służb lub
wyspecjalizowanych organów, dysponujących właściwymi i fachowymi kompetencjami, o tyle elementem niezbędnym, aby działać rzeczywiście skutecznie,
jest ścisła współpraca pomiędzy tymi podmiotami.
Niedawno zmienione przepisy, w szczególności dotyczące procedury
„Niebieskie Karty” jasno pokazują i wytyczają kierunek dalszych wspólnych
działań. Podstawą skutecznej walki ze zjawiskiem przemocy w rodzinie jest
zatem interdyscyplinarność i współpraca, wyrażająca się w pracach zespołów
interdyscyplinarnych i grup roboczych, w których zaangażowani także są kuratorzy sądowi, a bywają prokuratorzy oraz sędziowie.
Nadmienić przy tym trzeba, że model ww. procedury w sposób prawidłowy
unaocznia filozofię przeciwdziałania przemocy w rodzinie, sprowadzającej się
do konstatacji, że samo ściganie i karanie osób stosujących przemoc w rodzinie,
nie rozwiązuje problemu, że prawo karne nie jest w stanie samo zlikwidować tej
patologii, że potrzeba wielu specjalistycznych działań, aby skutecznie walczyć
z tym zjawiskiem.
Nie budzi jednakże wątpliwości, że zadaniem Państwa jest w pierwszej kolejności zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom oraz ściganie sprawców popełnianych
przestępstw. Zadanie to realizowane jest zarówno przez organy ścigania, ochrony
praworządności, jak i przede wszystkim organy wymiaru sprawiedliwości.
W związku ze zmieniającą się świadomością społeczną, uwrażliwieniem na
sprawy związane z przemocą w rodzinie, w tym przemocą wobec dzieci, a także
z korektą spojrzenia na sposoby zwalczania tego zjawiska, wyrażającą się licznymi zmianami w przepisach w ostatnich kilku latach, warto było zatem pokusić się o zebranie w jednym miejscu najważniejszych kwestii, związanych ze
ściganiem, karaniem oraz właściwym oddziaływaniem na sprawców przemocy
w rodzinie, a także pomocą osobom dotkniętym przemocą w rodzinie.
40

Ibidem.
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COUNTERACTING DOMESTIC VIOLENCE
– A COMPREHENSIVE GUIDE FOR JUDGES,
PROSECUTORS AND GUARDIANS AD LITEM

Abstract
In order to provide valid information, useful for professionals working on cases concerning
domestic violence, the Ministry of Justice issued a comprehensive guide for judges, prosecutors
and guardians ad litem. It is a set of information for prosecutors, judges and guardians ad
litem who help in such cases, including information on the newest trial and material regulations in penal codes, concerning, among others, the remedial-educational measures for the
perpetrator and providing security for victims.

Krzysztof Dąbkiewicz
MEDIACJA W POSTĘPOWANIU WYKONAWCZYM
– REFLEKSJE NA TLE HISTORII PEWNEJ
NOWELIZACJI (ART. 162 § 1 K.K.W.)
Zmierzch ideału resocjalizacyjnego postępowania z przestępcami, jaki miał
miejsce w latach 70. ubiegłego wieku, zaowocował odrodzeniem idei retrybutywnych, powrotu do modelu sprawiedliwego karania (just desert punishment),
opartego na zasadzie winy, równego traktowania sprawców takich samych
przestępstw, proporcjonalności kary do popełnionego czynu zabronionego,
uwzględniania okoliczności wyłączających karalność lub mających wpływ na
nadzwyczajne złagodzenie kary. W tej koncepcji kara jest sposobem reakcji
społecznej na wyrządzone zło, jej celem jest wyłącznie wyrównanie rachunków pomiędzy społeczeństwem a sprawcą. Kara jest tylko tym czym była od
wieków, odpłatą złem za zło, cierpieniem za cierpienie oraz środkiem mającym
obezwładnić sprawcę przestępstwa i odstraszyć innych. Kara zorientowana jest
zatem retrospektywnie (na popełnieniu już czynu zabronionego), a nie prospektywnie czyli na oddziaływania prewencyjne1. Retrybutywny model sprawiedliwości oparty jest zatem na odwecie i karze, a centralną pozycję zajmuje
w nim aparat państwowy. Państwo jest wyłącznym dysponentem ius puniendi,
w zakresie władztwa państwowego spoczywa też obowiązek egzekucji kary.
Polityka kryminalna oparta na modelu just desert punishment (teoria kary zasłużonej) w praktyce nie tylko ograniczyła stosowanie środków probacyjnych, ale
doprowadziła do drastycznego zaostrzenia orzekanych kar w szczególności
długoterminowych kar pozbawienia wolności. Znamiennym przykładem jest
ustawa Violent Crime Control an Law Enforcement Act z dnia 21 sierpnia 1994 r.
1
J. Utrat-Milecki, Kara. Teoria i kultura penalna. Perspektywa integralno kulturowa, Warszawa 2010, s. 64-65,
K. Krajewski, Czy więzienie jest skuteczne? Uwagi na marginesie amerykańskiej dyskusji na temat wpływu kary
pozbawienia wolności na rozmiary przestępczości, [w:] Nauki penalne wobec problemów współczesnej przestępczości.
Księga jubileuszowa z okazji 70. rocznicy urodzin Profesora Andrzeja Gaberle, K. Krajewski (red.), 2007,
s. 455-457, A. Marek, Nowy realizm w polityce kryminalnej Stanów Zjednoczonych – założenia i efekty, „Państwo i Prawo” 1980, nr 7, s. 99 i n., L. Falandysz, W kręgu kryminologii radykalnej, Warszawa 1986,
s. 25-29, A. Normendeau, Więzienia i rehabilitacja – od modelu medycznego do modelu sprawiedliwości, „Przestępczość na Świecie”, t. XIV, Warszawa 1981, s. 85 i n., A. von Hirsh, Recent Trends in American Criminal Sentencing Theory, Maryland Law Review, vol. 42 (2012), s. 6 i n., tenże Uzasadnienie istnienia i wymiaru
kary we współczesnym retrybutywizmie, Ius et Lex 2006, nr 1, s. 45 in., J. Błachut, A. Gaberle, K. Krajewski,
Kryminologia, Gdańsk 2006, s. 175.
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uchwalona przez Kongres USA, znana jako ustawa three strikes law. Zgodnie z jej
uregulowaniami sprawca przestępstwa popełnionego z użyciem przemocy, po
popełnieniu trzeciego z kolei przestępstwa z użyciem przemocy był automatycznie skazywany na karę dożywotniego pozbawienia wolności2. Zaostrzenie
represji karnej3 wywołało jednak falę krytyki zwracano uwagę, że „sprawiedliwe karanie nie oznacza, po prostu zaostrzenia represji. Co więcej – nadeszła
wreszcie refleksja, iż nie porzucając idei sprawiedliwości kary nie należy jednak
rezygnować z idei resocjalizacji sprawcy”4.
Jednym z nurtów humanistycznych poszukujących innych niż odwet form
społecznego rozwiązania konfliktu prowadzących do zgody i pojednania jest
koncepcja sprawiedliwości naprawczej, z którą łączy się idea oddania konfliktu
społeczności5. Koncepcja sprawiedliwości naprawczej pojawiła się jako odpowiedź na kryzys wymiaru sprawiedliwości karnej opartego przede wszystkim na
karze pozbawienia wolności. Jak podkreślano w piśmiennictwie „Sprawiedliwość
naprawcza odrzuca odwet, ideę odpłaty złem za zło, którą zastępuje ideą restytucji szeroko rozumianego materialnego i duchowego zadośćuczynienia za
zło wyrządzone przez sprawcę ofierze i ewentualnie jej otoczeniu społecznemu (…) odpowiednio zaprojektowana i realizowana, może więc być bardziej
moralna, zgodna z ogólnymi zasadami demokratycznego cywilizowanego państwa prawnego, a jednocześnie potencjalnie bardziej skuteczna niż system zapobiegania przestępczości odwołujący się przede wszystkim do różnych form
instytucji kary (…). Sprawiedliwość naprawcza ma w założeniu dać wszystkim
więcej korzyści, w tym również ofierze, zarówno w postaci ewentualnej materialnej kompensacji doznanych krzywd, jak i psychoemocjonalnej związanej
z przeproszeniem, osobistym pokajaniem się i wyjaśnieniem szczegółów zdarzenia przez sprawcę, daniem poczucia bezpieczeństwa”6. Sprawiedliwość naprawcza stanowi proces, w którym osoby dotknięte przestępstwem, niezależnie
od tego czy są ofiarami, czy sprawcami wspólnie rozwiązują sprawy wynikłe na
skutek przestępstwa. Nie oznacza to, że Państwo nie odgrywa w tym procesie
T. Kaczmarek, Resocjalizacja sprawcy jako celu wymiaru oraz wykonania kary pozbawienia wolności, [w:] Prawo karne wykonawcze w systemie nauk kryminologicznych. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Leszka Boguni,
T. Kalisz (red.), Wrocław 2011, s. 82, M. Płatek, Nowa ustawa o zapobieganiu przestępczości w Stanach Zjednoczonych Ameryki, „Państwo i Prawo” 1995, z. 3, s. 64 i n.
3
W przeciwieństwie do USA, wzrost zainteresowania koncepcją sprawiedliwego karania (kary zasłużonej) w europejskich systemach prawa karnego wpłynął znacząco na zracjonalizowanie i złagodzenie represji karnej oraz humanizację procesu wykonywania kary pozbawienia wolności, w szczególności na podkreślenie znaczenia praw człowieka w odniesieniu do więźnia, zob. G.B. Szczygieł, Społeczna
readaptacja skazanych w polskim systemie penitencjarnym, Białystok 2002, s. 20, B. Stańdo-Kawecka, Cele
wykonywania kary pozbawienia wolności w krajach europejskich, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2007, z. 1, s. 299, A. Bałandynowicz, Probacja. Resocjalizacja z udziałem społeczeństwa, Warszawa
2011, s. 51.
4
A. Marek, Problemy amerykańskiego systemu wymiaru sprawiedliwości (wybrane zagadnienia), „Przestępczość
na Świecie” 1985, t. XVIII, s. 57.
5
J. Utrat-Milecki, Kara. Teoria i kultura penalna…, s. 107.
6
Tamże, s. 109-110.
2
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żadnej roli. Przeciwnie, Państwo jest organizatorem tego procesu i przejmuje pełną odpowiedzialność za wynikłe z niego konsekwencje. Jednakże w tym
modelu to nie aparat państwowy, lecz pokrzywdzony przestępstwem i sprawca
przyjmują główne role. Proces nie koncentruje się na zemście i karze, lecz przesuwa akcent na naprawę w najszerszym sensie tego słowa7, „fundamentalnym
postulatem sprawiedliwości naprawczej jest to, że przestępstwo rani ludzi i ich
wzajemne relacje, i że sprawiedliwość stawia wymóg uleczenia oraz naprawienia
krzywdy w zakresie w jakim jest to możliwe”8. Sprawiedliwość naprawcza doczekała się również swej legalnej definicji, która zawarta jest w przyjętej w dniu
25 października 2012 r. dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/29/
UE ustanawiającej normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony
ofiar przestępstw oraz zastępującej decyzję ramową Rady 2001/220/WSiSW9.
Stosownie do art. 2 ust. 1d powyższej regulacji sprawiedliwość naprawcza oznacza wszelkie procedury, dzięki którym ofiara oraz sprawca mają możliwość, pod
warunkiem wyrażenia przez nich na to dobrowolnej zgody, czynnego udziału
w rozwiązywaniu kwestii będących wynikiem przestępstwa przy pomocy bezstronnej strony trzeciej.
Istotnym elementem tak rozumianej koncepcji sprawiedliwości naprawczej
jest mediacja, w ramach której dochodzi do spotkania ofiary i sprawcy przestępstwa oraz wspólnego uzgodnienia pomiędzy nimi odpowiedniego sposobu naprawienia szkody. W polskim systemie prawa karnego instytucja mediacji
funkcjonuje od około piętnastu lat, wprowadzona na mocy przepisów Kodeksu
karnego (art. 53 § 3 k.k.) i Kodeksu postępowania karnego (art. 320 k.p.k.)
z 1997 r., została następnie istotnie zmieniona w drodze nowelizacji z 2003 r.10.
Wprowadzono wówczas do Kodeksu postępowania karnego art. 23a k.p.k.,
który został umieszczony w ogólnych przepisach obok zasad i przesłanek procesowych, co – jak wskazuje się w piśmiennictwie – spowodowało, że mediacja
uzyskała charakter wręcz dyrektywy procesu. Powszechnie aprobowano też stanowisko, że może być w pełni stosowana zarówno w postępowaniu przygotowawczym i jurysdykcyjnym11.
Kodeks karny wykonawczy do konsensualnego sposobu rozwiązywania
konfliktu zaistniałego między ofiarą a sprawcą odwołuje się tylko w jednym
J. Consedine, Wyrównanie szkód spowodowanych przestępstwem. Sprawiedliwość naprawcza i probacja, [w:] Zapobieganie i zwalczanie przestępczości w Polsce przy zastosowaniu probacyjnych środków karania. Materiały z konferencji zorganizowanej przez Komisję Ustawodawstwa i Praworządności, 1-2 grudnia 2003 r., Warszawa 2004,
s. 222-223.
8
M. Fajst, M. Niełaczna, System mediacji w Polsce – słabość prawa czy organizacji, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2005, z. 2, s. 181.
9
Dz. Urz. UE L. 315 z 2012 r.
10
Ustawa z dnia 10 stycznia 2003 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowanie karnego, ustawy –
Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania karnego, ustawy o świadku koronnym oraz ustawy
o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 17, poz. 155).
11
T. Grzegorczyk, Kodeks postępowania karnego. Komentarz wraz komentarzem do ustawy o świadku koronnym,
Zakamycze 2005, s. 130.
7
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przepisie, tj. w art. 162 § 1 k.k.w., który bezpośrednio związany jest z modelem
postępowania w przedmiocie udzielenia skazanemu odbywającemu karę pozbawienia wolności, warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbycia reszty
tej kary. W myśl wskazanego wyżej przepisu sąd penitencjarny przed podjęciem
decyzji wysłuchuje przedstawiciela administracji zakładu karnego, a sądowego
kuratora zawodowego, jeżeli składał wniosek o warunkowe zwolnienie, oraz
uwzględnia ugodę zawartą w wyniku mediacji. Aktualne brzmienie tego przepisu ustalone zostało na mocy art. 1 pkt 63 ustawy z dnia 16 września 2011 r.
o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw
(Dz.U. Nr 240, poz. 1431), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2012 r., do
tego czasu Sąd penitencjarny podejmując decyzję w przedmiocie warunkowego
zwolnienia z odbycia reszty kary, jedynie „powinien uwzględnić ugodę zawartą
w mediacji”12. Obecna treść analizowanego unormowania nie pozostawia żadnych wątpliwości, że obowiązkiem Sądu jest obligatoryjne rozważenie treści
ugody zawartej w toku postępowania mediacyjnego.
Celowo posłużyłem się wyżej nieco ogólnikowym i mało precyzyjnym
sformułowaniem „ugody zwartej w toku postępowania mediacyjnego”. Już
na wstępie powstaje bowiem szereg pytań szczegółowych, a mianowicie: czy
w rozpatrywanym przypadku chodzi wyłącznie o ugodę zawartą pomiędzy
oskarżonym a pokrzywdzonym, czy może też o ugodę zawartą pomiędzy skazanym a pokrzywdzonym. Patrząc z innego punktu widzenia, można postawić
pytanie czy chodzi o ugodę zawartą w toku postępowania przygotowawczego bądź jurysdykcyjnego (rozpoznawczego), czy też również o ugodę zawartą w stadium likwidacyjno-wykonawczym prowadzonym w oparciu o przepisy
Kodeksu karnego wykonawczego? Wychodząc zatem z powyższej perspektywy
można to pytanie sformułować jeszcze inaczej, a mianowicie czy dopuszczalne
jest prowadzenie postępowania mediacyjnego w toku postępowania wykonawczego bazując na dyspozycji zawartej w przepisie art. 162 §1 k.k.w.?
Do Kodeksu karnego wykonawczego instytucja mediacji trafiła w wyniku
kolejnej dużej nowelizacji tego aktu prawnego dokonanej ustawą z dnia 24 lipca
2003 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych
ustaw (Dz.U. z 2003 r., Nr 142, poz. 1380). Na mocy art. 1 pkt 109 cyt. ustawy
w art. 162 § 1 k.k.w. po wyrazach „warunkowe zwolnienie” dodano wyrazy
„oraz uwzględnić ugodę zawartą w wyniku mediacji”. Pierwsze trudności powstają już przy próbie ustalenia celu jaki przyświecał ustawodawcy przy wprowadzeniu powyższej zmiany. Próżno poszukiwać w tym zakresie jakichkolwiek
wskazówek, w uzasadnieniu do projektu nowelizacji Kodeksu karnego wykonawczego13. Lektura powyższego dokumentu ujawnia bowiem, iż projektodawcy nie poświęcili proponowanej zmianie nawet minimalnej uwagi. W efekWarto jednak zwrócić uwagę, iż „powinność” wysłuchania rozumiano jako obowiązek, gdy szczególne okoliczności nie stały na przeszkodzie, czynność ta nie była uzależniona od uznania sądu.
13
Druk sejmowy nr 389 Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej IV Kadencji
12
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cie bazując na motywach projektu nie da się odtworzyć intencji ustawodawcy
i ustalić, czy zmiana art. 162 § 1 k.k.w. miała na celu umożliwienie dokonania
swoistej „implementacji” postępowania mediacyjnego do stadium likwidacyjno-wykonawczego. Inaczej mówiąc, czy wynikająca z art. 162 § 1 k.k.w. powinność uwzględnienia wyników mediacji przez sąd penitencjarny w toku postępowania w przedmiocie warunkowego zwolnienia z odbycia reszty kary, miała
stanowić – kruchą, ale jednak – podstawę do stosowania w toku postępowania
wykonawczego – przynajmniej w odniesieniu do postępowań w przedmiocie
warunkowego przedterminowego zwolnienia – instytucji procesowej określonej w art. 23a k.p.k.14. W myśl tego ostatniego przepisu, sąd, a w postępowaniu
przygotowawczym prokurator, może z inicjatywy lub za zgodą pokrzywdzonego i oskarżonego, skierować sprawę do instytucji lub osoby godnej zaufania
w celu przeprowadzenia postępowania mediacyjnego między pokrzywdzonym
i oskarżonym.
Wskazówek, pomocnych przy ustaleniu powodów i okoliczności towarzyszących nowelizacji art. 162 § 1 k.k.w., szczęśliwie dostarcza T. Szymanowski, który
wskazał, iż stosowna propozycja zmiany została zgłoszona przez Polskie Centrum
Mediacji oraz ekspertów w czasie prac zespołu nad projektem ustawy. Zgłoszono
wówczas „propozycję rozszerzenia i doprecyzowania koncepcji mediacji w postępowaniu wykonawczym przez szczegółowe określenie trybu postępowania
mediacyjnego w fazie wykonywania kary pozbawienia wolności”15, która mimo
początkowego zainteresowania nie została ostatecznie uwzględniona. Intencja
propozycji była jednoznaczna, jak zauważył T. Szymanowski „ten nowatorski
przepis mógłby odegrać doniosłą rolę w oddziaływaniu na skazanych na karę
pozbawienia wolności, stanowiąc dodatkowy bodziec w ich staraniach zmierzających do samopoprawy”16. Przytoczone wyżej uwagi pozwalają na stwierdzenie,
iż zasadniczym motywem przygotowywanej nowelizacji w analizowanym tu
zakresie, było wprowadzenie mediacji jako instytucji procesowej do postępowania wykonawczego. Gwoli ścisłości należy jednak dostrzec, iż już w podczas prac parlamentarnych nad Kodeksem karnym wykonawczym z 1997 r.,
do tekstu uchwalonego przez Sejm, dodano w Senacie przepis dopuszczający
stosowanie postępowania mediacyjnego w całym stadium likwidacyjno-wykonawczym. Poprawka ta nie została jednak uwzględniona przez Sejm17. Kolejny
postulat dokonania odpowiednich zmian w przepisach Kodeksu karnego wykonawczego, które tworzyłyby podstawy prawne stosowania mediacji na etapie
wykonania kary pozbawienia wolności, zgłoszony został w 2000 r. w trakcie
Przepis art. 23a k.p.k. dodany został do Kodeksu postępowania karnego przez ustawę z dnia
10 stycznia 2003 r. (Dz. U., nr 17, poz. 155), zmiana weszła w życie 1 lipca 2003 r.
15
T. Szymanowski, Kodeks karny wykonawczy po nowelizacjach z 2003 r., „Państwo i Prawo” 2004, nr 3,
s. 39-40.
16
Tamże, s. 39.
17
A. Murzynowski, Instytucja mediacji jako czynnik humanizacji w stosowaniu prawa karnego w Polsce,
[w:] W kręgu kryminologii romantycznej, (red.) M. Fajst, M. Płatek, Warszawa 2004, s. 213.
14
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konferencji pt. Probacyjne środki polityki karnej – stan i perspektywy, zorganizowanej przez Senacką Komisję Praw Człowieka i Praworządności. Wówczas to P.
Szczepaniak szeroko analizując problematykę mediacji w stadium wykonania
kary, wysunął dwie – obok szeregu innych – istotne propozycje. Pierwsza dotyczyła zmiany art. 1 § 2 k.k.w. poprzez dodanie do tego przepisu w końcowej
jego części słów: „dotyczy to także możliwości skierowania przez sąd sprawy
na drogę postępowania mediacyjnego”. Druga odnosiła się do zmiany art. 162
§ 1 k.k.w. poprzez dodanie do niego słów: „sąd bierze pod uwagę pozytywne
wyniki przeprowadzonej mediacji pomiędzy pokrzywdzonym i sprawcą odbywającym karę pozbawienia wolności, a zwłaszcza ugodę pomiędzy nimi osiągniętą w postępowaniu mediacyjnym”18. Prima facie widać, iż druga z przedstawionych propozycji, co do zasady pokrywała się ze zmienionym brzmieniem
art. 162 § 1 k.k.w. dokonanym następnie w drodze nowelizacji z 2003 r. Podczas
tej konferencji przedstawiony został również – w ogólnym zarysie – wstępny
projekt przygotowany przez Zespół do Wprowadzenia Mediacji w Polsce19, dotyczący trybu postępowania przy typowaniu skazanego do mediacji. Stosowanie
do głównych założeń tego projektu, postępowanie mediacyjne mogło zostać
zainicjowane przez samego skazanego, względnie również wychowawca – po
konsultacji z psychologiem lub kapelanem więziennym – proponował więźniowi uczestnictwo w procesie mediacji. Po uzyskaniu dobrowolnej i pisemnej
zgody skazanego – co miało znaczenie w odniesieniu do drugiego przypadku
– na udział w mediacji, wychowawca przekazywał ją komisji penitencjarnej lub
bezpośrednio dyrektorowi zakładu karnego. Ten ostatni podmiot po wyrażeniu
zgody na prowadzenie mediacji, kierował sprawę do mediatora lub ośrodka
mediacyjnego. Obowiązkiem mediatora – w myśl projektu – było zapoznanie
się z aktami sprawy, uzyskanie dobrowolnej zgody pokrzywdzonego na udział
w mediacji, poinformowanie dyrektora zakładu karnego i sprawcy o stanowisku pokrzywdzonego (o odmowie lub zgodzie na mediację bezpośrednią lub
pośrednią, o terminie i miejscu spotkania mediacyjnego), przeprowadzenie
rozmowy ze sprawcą, rozmowy z pokrzywdzonym w celu ustalenia ich życzeń
i stanowisk, bezstronne czuwanie nad prawidłowością przebiegu rozmów pomiędzy stronami, wreszcie spisanie ugody gdy zaistniały okoliczności do jej
przyjęcia. Projekt przewidywał, iż pisemna ugoda przekazywana miała być dyrektorowi zakładu karnego oraz dołączona do akt skazanego. Na dyrektorze
miał następnie spoczywać obowiązek umożliwienia skazanemu realizację zobowiązań wynikających z ugody, pod warunkiem jednak, że nie naruszałoby to
regulaminu odbywania kary pozbawienia wolności. Dyrektor zakładu karnego
P. Szczepaniak, Wybrane problemy wprowadzenia mediacji do wykonania kary pozbawienia wolności, [w:] Probacyjne środki polityki karnej – stan i perspektywy. Materiały z konferencji zorganizowanej przez Komisję Praw
Człowieka i Praworządności, 20-21 października 2000 r., Warszawa 2001, s. 314.
19
Zespół do Wprowadzenia Mediacji w Polsce powstał w 1995 r. działając w ramach Stowarzyszenia
Penitencjarnego Patronat, a następnie w 2000 r. przekształcił się w pozarządowe samodzielne Stowarzyszenie Polskie Centrum Mediacji.
18
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miałby też obowiązek powiadomienia sądu penitencjarnego o fakcie zawarcia
ugody pomiędzy pokrzywdzonym i sprawcą. Autorzy powyższego projektu zakładali ponadto, iż wynik mediacji nie pozostawałby bez znaczenia przy podejmowaniu decyzji dotyczących odbywania kary w szczególności udzielania
przepustek, warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbycia reszty kary
pozbawienia wolności oraz przerw w karze20.
Efektem wspomnianej konferencji było przyjęcie rekomendacji w sprawie
mediacji ofiara – sprawca, w której zaznaczono, iż mediacje w sprawach karnych powinny być powszechnie dostępne na każdym etapie postępowania21.
Antycypując dalszą część rozważań należy zauważyć, iż podobne zalecenia
przyjęto również w rekomendacji podjętej podczas konferencji pt. Zapobieganie
i zwalczania przestępczości w Polsce przy zastosowaniu probacyjnych środków karania, zorganizowanej przez Komisję Ustawodawstwa i Praworządności Senatu RP V
Kadencji, która miała miejsce w grudniu 2004 r. oraz w uchwale Senatu RP
z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie polityki karnej w Polsce. W obu tych dokumentach wskazano, że realizacji idei wszechstronnego naprawienia szkód wynikłych z przestępstwa i zapobiegania powtórnemu popełnieniu przestępstw
bardzo dobrze służy mediacja. Dlatego należy zapewnić powszechność mediacji w sprawach karnych na każdym etapie postępowania, w szczególności
w postępowaniu przygotowawczym oraz wyjaśniającym, a także w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności22. Kwestia mediacji w postępowaniu wykonawczym znalazła swoje odzwierciedlenie, także w rekomendacji przyjętej
podczas kolejnej konferencji pt. Polski system probacji, stan i kierunki rozwoju w kontekście standardów europejskich, zorganizowanej przez Komisję Praw Człowieka
i Praworządności, która odbyła się w Popowie w dniach 27-28 października
2008 r. Punkt IX rekomendacji określał, iż proponuje się rozszerzyć stosowanie mediacji w postępowaniu karnym. Warte uwagi jest także przeprowadzenie
pilotażowego programu mediacji po wyroku skazującym23.
Jak już wyżej zaznaczono, ustawodawca nowelizując w 2003 r. Kodeks karny
wykonawczy, nie zdecydował się jednak na tak szerokie zmiany, zrezygnował ze
E. Dobiejewska, Mediacja po wyroku, problemy i szanse dla wymiaru sprawiedliwości, [w:] Probacyjne środki
polityki karnej…, s. 330.
21
Probacyjne środki polityki karnej – stan i perspektywy. Materiały z konferencji zorganizowanej przez Komisję
Praw Człowieka i Praworządności, 20-21 października 2000 r., Warszawa 2001, s. 345. Warto dostrzec, iż
wcześniej podobną rekomendację podjęto podczas II Kongresu Penitencjarnego w Kaliszu w 1999 r.,
jedna z sekcji w przyjętym dokumencie wskazała, iż rekomenduje się wprowadzenie mediacji między
ofiarą i skazanym w trakcie wykonywania kary pozbawienia wolności. Z kolei rekomendacja plenarna
Kongresu zaproponowała opracowanie modelu mediacji prowadzonej również w fazie wykonywania
kary pozbawienia wolności.
22
Zapobieganie i zwalczanie przestępczości w Polsce przy zastosowaniu probacyjnych środków karania. Materiały
z konferencji zorganizowanej przez Komisję Ustawodawstwa i Praworządności, 1-2 grudnia 2003 r., Warszawa
2004, s. 593-600.
23
Polski system probacji, stan i kierunki rozwoju w kontekście standardów europejskich. Materiały z konferencji
zorganizowanej przez Komisję Praw Człowieka i Praworządności, 27-28 października 2008 r., Warszawa 2010,
s. 483-484.
20
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szczegółowego określenia sposobu oraz trybu prowadzenia mediacji w postępowaniu wykonawczym i poprzestał wyłącznie na drobnej nowelizacji art. 162
§ 1 k.k.w. W konsekwencji „powstał” przepis, który – jak to ujął T. Szymanowski
– nie ma żadnego sensu i nie jest stosowany, co wynika z faktu, iż w toku prac
w 2003 r. uwzględniono jedynie część nowej regulacji, w której zaproponowano
postępowanie mediacyjne w czasie wykonywania kary24. Dostrzegając z jednej
strony wysoce niejednoznaczne brzmienie art. 162 § 1 k.k.w., z drugiej natomiast brak przepisów wykonawczych, które regulowałyby szczegółowo zasady
warunki i tryb ewentualnego postępowania mediacyjnego w stadium likwidacyjno-wykonawczym, T. Szymanowski wyraził jednak pogląd, iż zgodnie z art. 1
§ 2 k.k.w. można stosować odpowiednio w postępowaniu wykonawczym, przepisy Kodeksu postępowania karnego dotyczące mediacji25.
Aprobatę dla zmiany dokonanej w przepisie art. 162 § 1 k.k.w. wyrazili także T. Bulenda i R. Musidłowski26. Jednakże odwołując się do art. 53 § 3 k.k.
– zgodnie z którym wymierzając karę sąd bierze także pod uwagę nie tylko
ugodę osiągniętą w postępowaniu przed sądem lub prokuratorem, ale także pozytywne wyniki przeprowadzonej mediacji pomiędzy pokrzywdzonym a sprawcą – trafnie postawili krytyczne pytanie dlaczego w dyspozycji zmienionego art.
162 § 1 k.k.w. pominięto inne niż ugoda pozytywne wyniki przeprowadzonej
mediacji27. Zdaniem autorów niezasadne było też powiązanie dopuszczalności postępowania mediacyjnego wyłącznie z warunkowym przedterminowym
zwolnieniem z odbycia reszty kary pozbawienia wolności. Krytykując powyższe
zgłosili cenny postulat wprowadzenia do części ogólnej Kodeksu karnego wykonawczego przepis o brzmieniu: „Skazanemu umożliwia się udział w mediacji
oraz korzystanie z pomocy mediatora”. W ocenie autorów taka regulacja normatywna pozwoliłaby „na stosownie mediacji w fazie wykonywania nie tylko
kary pozbawienia wolności i nie tylko w wypadku warunkowego zwolnienia”28.
Zgłoszona propozycja pozwala – jak się wydaje – na postawienie ostrożnej
tezy, iż T. Bulenda i R. Musidłowski przyjmowali, iż w przypadku postępowania, w którym sąd penitencjarny rozpoznaje wniosek o warunkowe zwolnienie
z odbycia reszt kary, dopuszczalne jest stosowanie postępowania mediacyjnego
między sprawcą i ofiarą. Autorzy nie sprecyzowali jednak w jakim trybie mediacja między skazanym a pokrzywdzonym miałaby się odbywać.
Stanowisko – zbieżne z poglądem T. Szymanowskiego – zajmuje
E. Bieńkowska, zdaniem której należy przyjąć, iż ustawodawca wprowadzając
w 2003 r. zmianę w art. 162 § 1 k.k.w. „nie miał na myśli ugody mediacyjnej
T. Szymanowski, Zmiany prawa karnego wykonawczego (o potrzebie i zbędności nowelizacji przepisów), „Państwo i Prawo” 2012, nr 2, s. 58.
25
T. Szymanowski, Kodeks karny…, s. 40.
26
T. Bulenda, R. Musidłowski Nowelizacja Kodeksu karnego wykonawczego w 2003 r. (analiza i ocena),
PWP 2003, nr 40-41,
27
Tamże, s. 24.
28
Tamże, s. 24.
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zawartej we wcześniejszych etapach postępowania karnego, ponieważ ta została
już wykorzystana dla podjęcia określonych decyzji procesowych”29. Zdaniem
autorki dopuszczalne jest w związku z tym prowadzenie mediacji na podstawie art. 23a k.p.k. w zw. z art. 1 § 2 k.k.w. Podobną argumentację zgłosił A.
Murzynowski30. Identycznie przyjmuje A. Rękas, która rozciąga zastosowanie mediacji nie tylko do osób odbywających karę pozbawienia wolności, lecz
do każdego skazanego bez względu na rodzaj orzeczonej kary. Przyjmuje też
konsekwentnie, iż w takiej sytuacji prawo skierowania do postępowania mediacyjnego z własnej inicjatywy lub na wniosek strony, przysługuje sądowi penitencjarnemu lub dyrektorowi zakładu karnego „na każdym etapie odbywania
bezwzględnej kary pozbawienia wolności, niezależnie od wysokości orzeczonej
kary”31 oraz sądowi, który wykonuje „prawomocnie orzeczone kary lub środki
karne w toku postępowania wykonawczego”32. Powyższe stanowisko wydaje
się wysoce wątpliwe zwłaszcza w odniesieniu do dyrektora zakładu karnego.
Należy bowiem zauważyć, iż u podstaw stanowiska A. Rękas, legło założenie
o dopuszczalności stosowania mediacji w stadium likwidacyjno-wykonawczego
w oparciu o art. 23a k.p.k. w zw. z art. 1 § 2 k.k.w. Tymczasem, co nie powinno wzbudzać żadnych wątpliwości – w tym zakresie norma zawarta w art.
23a § 1 k.k.w. jest wysoce jednoznaczna – to wyłącznie sąd, a w postępowaniu
przygotowawczym prokurator33 może z inicjatywy lub za zgodą pokrzywdzonego i oskarżonego, skierować sprawę do instytucji lub osoby godnej zaufania
w celu przeprowadzenia postępowania mediacyjnego między pokrzywdzonym
i oskarżonym. Co więcej „skierowanie sprawy” do mediacji wymaga podjęcia
odpowiedniej decyzji procesowej w postaci niezaskarżalnego postanowienia34.
W świetle powyższej regulacji nie można żadną miarą – nawet posługując się
argumentacją o „odpowiednim stosowaniu przepisów k.p.k.” – przyjąć, iż dyrektor zakładu karnego jest uprawnionym podmiotem mogącym inicjować
(skierować do) postępowanie mediacyjne. Ponadto nie można tracić z pola widzenia i tego, że wprawdzie w myśl art. 2 pkt 5 k.k.w. dyrektor zakładu karnego
jest organem postępowania wykonawczego, co mogłoby sugerować, iż przysługuje mu prawo zwrócenia się do sądu penitencjarnego o skierowanie sprawy
do mediacji. Jednakże i ten argument nie może się ostać, albowiem stosownie
do art. 19 § 1 k.k.w. w postępowaniu wykonawczym, sąd orzeka na wniosek
prokuratora, skazanego albo jego obrońcy, oraz z urzędu, a jeżeli ustawa tak
E. Bieńkowska, Mediacja w sprawach karnych, Warszawa 2011, s. 14-15.
A. Murzynowski, Instytucja mediacji…, s. 214-215.
31
A. Rękas, Mediacja w polskim prawie karnym, Warszawa 2011, s. 8-9.
32
Tamże, s. 9.
33
Stosownie do art. 325i § 2 k.p.k. organ prowadzący dochodzenie ma uprawnienia prokuratora,
o których mowa w art. 23a k.p.k.
34
Zob. § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych (Dz.U. Nr 108, poz. 1020). Zawarty w tym przepisie
zwrot „lub inny uprawniony organ” należy odczytywać w związku z regulacją zawartą w art. 325i
§ 2 k.p.k.
29
30
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stanowi – na wniosek innych osób. Rzecz oczywista, iż sformułowanie „inne
osoby” dotyczy dyrektora zakładu karnego, jednak Kodeks karny wykonawczy
w odniesieniu do dyrektora zakładu karnego przewiduje tylko trzy takie przypadki, tj. zgodnie z art. 13 § 1 k.k.w. dyrektor zakładu karnego może zwrócić
się do sądu o rozstrzygnięcie wątpliwości co do wykonania orzeczenia lub zarzutów dotyczących kary, zgodnie z art. 153 § 2a k.k.w. może składać wnioski
o udzielenie przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności i zgodnie z art.
161 § 2 k.k. o warunkowe przedterminowe zwolnienie35. Kodeks karny wykonawczy nie daje zatem podstaw do przyznania dyrektorowi zakładu karnego
prawa do złożenia wniosku do sądu penitencjarnego o skierowanie sprawy do
postępowania mediacyjnego. Podstaw do takiej czynności próżno też szukać
w – ewentualnie znowu stosowanym „odpowiednio” – art. 23a § 1 k.p.k., gdyż
i w tym zakresie uregulowanie to jest jednoznaczne. W jego świetle podjęcie
decyzji w przedmiocie skierowania sprawy do mediacji, może nastąpić tylko
z inicjatywy lub za zgodą pokrzywdzonego i oskarżonego. Dokonywanie jakiejkolwiek wykładni rozszerzającej jest w tym wypadku w świetle wszystkich reguł
i prawideł interpretacji tekstu prawnego po prostu niedopuszczalne. Nie można
tracić z pola widzenia i tego, że stanowisko, iż dyrektorowi zakładu karnego
służy – stosownie do poglądu A. Rękas – prawo skierowania sprawy do postępowania mediacyjnego z własnej inicjatywy lub też na wniosek strony na każdym etapie odbywania bezwzględnej kary pozbawienia wolności, niezależnie od
wysokości orzeczonej kary, pozostaje – jak się wydaje – w sprzeczności z postanowieniami Rekomendacji Nr R (99) 19 Komitetu Ministrów Rady Europy
dla Państw Członkowskich o mediacji w sprawach karnych, przyjętej przez
Komitet Ministrów 15 września 1999 r. W myśl reguły 9 (punkt IV Działanie wymiaru sprawiedliwości karnej w odniesieniu do mediacji) decyzja o przekazaniu sprawy
karnej do mediacji jak również wnikliwa ocena wyniku postępowania mediacyjnego powinna być zarezerwowana dla organu wymiaru sprawiedliwości karnej.
W komentarzu do powyższej Rekomendacji wskazano, iż organy wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych powinny mieć wystarczający zakres władzy dla
pełnienia roli otwierającego drogę dla ich podstawowej odpowiedzialności za
zgodność procesu z prawem. Obejmuje to ocenę kwestii interesu publicznego
oraz praw i gwarancji procesowych stron przy podejmowaniu decyzji przed i po
mediacji. Ponadto w trakcie mediacji muszą być chronione prawa jednostki,
co oznacza, że organy wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych powinny
zapewnić kontrolowanie praktyki mediacyjnej.
W doktrynie zaprezentowano również stanowiska zdecydowanie odmienne od wyżej wskazanych. S. Lelental wskazał, iż „konieczność uwzględnienia
przez sąd penitencjarny w orzekaniu o warunkowym zwolnieniu ugody zawartej w wyniku mediacji (…) nie oznacza, że chodzi o mediację pomiędzy skazanym a pokrzywdzonym przestępstwem przeprowadzoną w postępowaniu
35

K. Dąbkiewicz, Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, Warszawa 2013, s. 107.
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wykonawczym”36. Zdaniem autora nie znajduje też uzasadnienia pogląd, iż wolno stosować w tym postępowaniu na podstawie art. 1 § 2 k.k.w. odpowiednio
przepis art. 23a k.p.k. Podobnie w ocenie C. Kuleszy wprawdzie po reformie
z 2003 r. przepis został wyjęty jakby „przed nawias” i może mieć zastosowanie
w całym procesie karnym, niezależnie od jego etapu, to jednak oczywiste jest,
że z uwagi na fakt, że wyniki mediacji mają zostać uwzględnione przy wymiarze
kary (art. 53 § 3 k.k.) dotyczy to w zasadzie stadium przygotowawczego i sądowego37. Również zdaniem K. Postulskiego „przepisy Kodeksu karnego wykonawczego nie przewidują postępowania mediacyjnego w stadium wykonywania orzeczenia, chociaż takie propozycje padały w toku prac legislacyjnych”38.
W literaturze wskazywano zatem, że powinność uwzględnienia ugody zawartej
w wyniku mediacji dotyczy jej wyników, jakie zostały osiągnięte na etapie postępowania przygotowawczego lub jurysdykcyjnego, oraz stanu jej realizacji przez
skazanego39. Powyższą interpretację wspierają – jak się wydaje – unormowania
zawarte w przepisach rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji dotyczących skazanego, przesyłanych przez sąd dyrektorowi zakładu karnego lub aresztu śledczego
(Dz.U. Nr 181, poz. 1333). Zgodnie z punktem 27 wykazu informacji, sąd ma
obowiązek wskazania w nim informacji o uczestnictwie skazanego w mediacji z pokrzywdzonym, wraz ze skróconą treścią zawartej ugody. W świetle powyższego, jak się wydaje, traci na ostrości argument przedstawiony przez E.
Bieńkowską, że skoro ugoda zawarta we wcześniejszych etapach postępowania
karnego została już wykorzystana dla podjęcia określonych decyzji procesowych, to logicznie rzecz biorąc w treści art. 162 § 1 k.k.w. musi siłą rzeczy
chodzić o inną ugodę niż wyżej wskazana. Uwagi, które wyżej przedstawiłem,
wskazują, że jest to interpretacja dopuszczalna, ale nie jedyna i z całą pewnością
nie ma charakteru konkluzywnego. W tym kontekście warto też zwrócić uwagę
na brzmienie art. 12 ust. 1d dyrektywy Parlamentu Europejskiego Parlamentu
Europejskiego i Rady 2012/29/UE ustanawiającej normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw z dnia 15 października 2012 r.
Stosownie do tego przepisu każda ugoda jest wynikiem dobrowolnego porozumienia i może być uwzględniana we wszystkich dalszych postępowania karnych.
Nie ulega wątpliwości, iż na przedstawionych powyższej interpretacjach negujących możliwość prowadzenia postępowania mediacyjnego – na podstawie art.
23a k.p.k. w zw. z art. 1 § 2 k.k.w. – w stadium likwidacyjno-wykonawczym, zaciąS. Lelental, Kodeks karny wykonawczy, Komentarz, Warszawa 2010, s. 659.
C. Kulesza, Za i przeciw mediacji w sprawach karnych na gruncie aktualnej regulacji prawnej, [w:] Mediacja
karna jako forma sprawiedliwości naprawczej, L. Mazowiecka(red.), Lex/el.
38
K. Postulski, [w:] Z. Hołda, K. Postulski, Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, Gdańsk 2006,
s. 550, tak też w późniejszej pracy zob. K. Postulski, Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, Warszawa
2012, s. 669.
39
K. Dąbkiewicz, Kodeks karny… s. 532.
36
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żył fakt niejednoznaczności art. 162 § 1 k.k.w., po drugie brak ogólnego przepisu
na wzór zaproponowanego przez T. Bulendę i R. Musidłowskiego i wreszcie brak
przepisów szczególnych normujących warunki przeprowadzenia mediacji, instytucje lub osoby uprawnione do jej przeprowadzenia, tryb i zakres, tak jak ma to
miejsce w przypadku wydanego na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art.
23a § 5 k.p.k. rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 czerwca 2003
r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych (Dz.U. Nr 108,
poz. 1020). Można jednak bez ryzyka popełnienia większego błędu, powiedzieć
dziś, że w świetle okoliczności, które wyżej wskazałem, pozostają one w jaskrawej
opozycji do pierwotnych celów, jakie przyświecały autorom przy projektowaniu
zmiany art. 162 § 1 k.k.w. Intencja tej nowelizacji jawi się jako oczywista, chodziło
o szerokie wprowadzenie mediacji do postępowania wykonawczego. Fakt, że cel
ten został jedynie połowicznie zrealizowany, poprzez niemającą w gruncie rzeczy
większego sensu zmianę treści art. 162 § 1 k.k.w., nie może uzasadniać dokonywania wykładni rozszerzającej i wprowadzanie, niejako „tylnymi drzwiami” poprzez
art. 1 § 2 k.k.w. przepisu art. 23a k.p.k. mającego umożliwiać mediację w stadium
wykonawczym. Kwestia posłużenia się przepisem art. 1 § 2 k.k.w. nasuwa zresztą
wątpliwości, na co słusznie zwracał uwagę S. Lelental wskazując, iż odpowiednie stosowanie przepisów Kodeksu postępowania karnego ma swoje granice40.
Jak należy sądzić z powyższych przesłanek wychodziła też propozycja zgłoszona
w 2000 r. przez P. Szczepaniaka w zakresie w jakim postulował on dodanie do art. 1
§ 2 k.k.w. słów: „dotyczy to także możliwości skierowania przez sąd sprawy na
drogę postępowania mediacyjnego”41.
Powyższa interpretacja nie wydaje się odosobniona, warto bowiem dostrzec,
iż również w ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich zachodzi konieczność
dokonania niezbędnych zmian ustawodawczych, które dopiero by umożliwiły
stosowanie postępowania mediacyjnego w stadium wykonania kary. W wystąpieniu do Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 stycznia 2011 r.42, Rzecznik wskazał, że z uwagi, iż normy prawa karnego oraz prawa karnego wykonawczego
nadal nie regulują prowadzenia mediacji po wyroku skazującym, niezbędnym
jest szerokie wprowadzenie w sposób formalny postępowania mediacyjnego
w postępowaniu wykonawczym w drodze przyjęcia odpowiednich regulacji
ustawowych. W ocenie Rzecznika nie stanowi dostatecznej podstawy do stosowania mediacji w stadium likwidacyjno-wykonawczym treść art. 38-40 i innych przepisów Kodeksu karnego wykonawczego, a z kolei art. 162 § 1 k.k.w.
przewidujący, iż w sprawie o udzielenie warunkowego zwolnienia sąd penitencjarny uwzględnia ugodę zawartą w wyniku mediacji, stanowi jedynie asumpt
do przygotowania nowych rozwiązań w tym zakresie. W odpowiedzi na po-

S. Lelental, Kodeks karny…, s. 660.
P. Szczepaniak, Wybrane problemy wprowadzenia…, s. 314.
42
RPO-618035/09/11721/JZ.
40
41
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wyższe wystąpienie Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało43, że szerokie wprowadzenie mediacji do postępowania wykonawczego jest zagadnieniem
kontrowersyjnym, podnoszone są bowiem argumenty o możliwości ponownej
wiktymizacji pokrzywdzonego oraz braku zainteresowania z jego strony spotkaniem ze sprawcą. Z tego względu podjęcie prac legislacyjnych w odniesieniu
do zmian Kodeksu karnego wykonawczego wymaga analizy w zakresie zasadności szerokiego wprowadzenia mediacji na tym etapie postępowania karnego
oraz zakresu jej stosowania. Jak wiadomo nowelizacja wrześniowa z 2011 r. nie
objęła swym zakresem analizowanej kwestii, w związku z czym utrzymany został dotychczasowy status quo.
Akceptacja poglądu, iż aktualnie obowiązujące unormowania Kodeksu karnego wykonawczego nie dają postaw do prowadzenia mediacji w stadium wykonania orzeczenia, nie oznacza negacji potrzeby i celowości pełnego wprowadzenie tej instytucji do postępowania wykonawczego. I nie chodzi tutaj
tylko o kwestię zaleceń wynikających z postanowień Rekomendacji Nr R (99)
19 Komitetu Ministrów Rady Europy dla Państw Członkowskich o mediacji
w sprawach karnych, zgodnie z którymi mediacja powinna być dostępna na
wszystkich etapach postępowania karnego. Nie chodzi również o to, iż jako
członek Wspólnoty Europejskiej Polska zobligowana jest postanowieniami
przyjętej w dniu 25 października 2012 r. dyrektywy Parlamentu Europejskiego
i Rady 2012/29/UE ustanawiającej normy minimalne w zakresie praw, wsparcia
i ochrony ofiar przestępstw oraz zastępującej decyzję ramową Rady 2001/220/
WSiSW.
Aprobata dla postulatów szerokiej implementacji postępowania mediacyjnego do stadium wykonania orzeczenia, wynika przede wszystkim z faktu, iż
mediacja mieszcząc się w koncepcji sprawiedliwości naprawczej oferuje model,
w którym następuje z jednej strony zadośćuczynienie ofierze, z drugiej właściwe
przepracowanie winy i rzeczywiste przyjęcie odpowiedzialności przez sprawcę.
Pozwala zatem na rozwiązanie konfliktu – jaki został spowodowany przestępstwem – pomiędzy pokrzywdzonym a sprawcą czynu44. Słusznie dostrzega M.
Płatek, że „słabością prawa karnego jest jego znikoma, zwłaszcza w porównaniu z innymi gałęziami prawa, zdolność do rozwiązywania problemów społecznych. Ze względu na katalog środków, którymi się posługuje, i ze względu
na emocje i stereotypy, które uruchamia, ma większą niż pozostałe dziedziny
prawa skłonność do tworzenia nowych problemów”45. Nie można tym samym
tracić z pola widzenia faktu, że wraz z wydaniem wyroku skazującego, sprawca co prawda zostaje ukarany za pogwałcenie norm obowiązujących przepisów i szkodę jaką swym działaniem wyrządził pokrzywdzonemu, lecz przez
www. sprawy – generalne.brpo.gov.pl.
D. Wójcik, Wyniki eksperymentalnego programu mediacji w sprawach o czyny karalne nieletnich, [w:] Probacyjne
środki polityki karnej…, s. 271.
45
M. Płatek, Granice racjonalnej polityki karnej i penitencjarnej, „Państwo i Prawo” 2006, nr 9, s. 28.
43
44
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sam ten fakt konflikt zaistniały między ofiarą i sprawcą na skutek dokonania
przestępstwa nie zostaje niejako automatycznie rozwiązany. Wręcz przeciwnie
trwa i z czasem nierzadko jeszcze się nawarstwia. Po obu stronach konfliktu
pozostawionych samych sobie lęk, niepewność może – i często tak właśnie
jest – przeradzać się w agresję czy wzajemne uprzedzenia. Zarówno ofiara, jak
i sprawca odczuwają niepewność związaną z oceną samych siebie, ale też odnoszącą się do oceny ich statusu i pozycji w oczach innych znaczących dla nich
osób. Ofiara odczuwa silną potrzebę odzyskania swojej godności i szacunku dla
samego siebie po tym jak została pokrzywdzona. Po przeciwnej stronie znajduje się sprawca, który podobnie nierzadko poszukuje dróg i sposobów naprawienia wyrządzonych przez siebie szkód i w ten sposób odzyskania szacunku
i dla siebie, i ze strony społeczeństwa. Mediacja stanowi zatem pewien proces,
w którym udział biorą osoby najbardziej zainteresowane, tj. ofiara i sprawca,
proces, który pozwala na to „by stare emocje budowały nowe, pomaga zobaczyć punkt widzenia drugiej strony, pozwala zachować twarz, pokazując, że nie
ma zwycięstwa jednej strony nad drugą”46. Mediacja służy tym samym do pojednania stron konfliktu i jako forma interwencji pomiędzy ofiarą i sprawcą prowadzi do restytucji naruszonej więzi społecznej47. Prowadzona w szczególności
na etapie wykonania kary pozbawienia wolności zmniejsza degradacyjny wpływ
odosobnienia i pomaga lepiej przygotować skazanego do przyszłego życia poza
murami zakładu karnego. Ma to istotne znaczenie bowiem pozbawienie wolności kładzie na człowieku piętno. Często powoduje stygmatyzację wewnętrzną
związaną z samooceną, „skazany wie, że otoczenie mu nie ufa i uważa go nadal
za przestępcę, że odbycie kary nie oznacza żadnego pojednania, że nadal się
go unika lub nawet nienawidzi, że między nim a innymi pozostaje przepaść”48.
Stygmatyzacja stanowi zatem poważną przeszkodę w reintegracji społecznej
skazanego49, może też rodzić u skazanego obawę przed powrotem do społeczeństwa. W przypadku ofiary mediacja pozwala jej na uzyskanie odpowiedniego komfortu, zmniejsza poczucie zagrożenia ze strony sprawcy, chroni pokrzywdzonego przed wtórną wiktymizacją, pozwala jej też uzyskać odpowiedź
na szereg różnego rodzaju dręczących ją pytań, których nie miała okazji i sposobności zadać na wcześniejszych etapach procesu karnego, np. dlaczego i co
spowodowało, że akurat to ona stała się obiektem ataku itp.50. Może też mieć
ważne znaczenie dla członków rodziny ofiary. Stanowi zatem procedurę, dzięki
której można lepiej radzić sobie z problemem przestępczości dla dobra wszystM. Sosnowska, Mediacja teraźniejszość i przyszłość (Z doświadczeń mediatora), [w:] Probacyjne środki polityki
karnej, s. 302.
47
E. Dobijewska, Mediacja po wyroku…, s. 331.
48
J. Śliwowski, Kryminologia a kara pozbawienia wolności, SKKiP, 1981, t. 12, s. 248.
49
Tamże, s. 249.
50
A. Cole, Restorative Justice in The Prison Setting, www.prisonstudies.org/info/downloads/restorative.
justice.
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kich zainteresowanych stron51. W tym znaczeniu zatem mediacja służy ofierze
i sprawcy. Można by powiedzieć, że następuje jakby ponowne „uwłaszczenie”
konfliktu, który – jak to wiele lat temu zauważył N. Christie został skradziony przez państwo, zwłaszcza prawników, na skutek czego pozbawiono ofiarę
współuczestnictwa w swojej własnej sprawie, w swoim własnym konflikcie52.
Tych kilka skrótowych siłą rzeczy uwag, pozwala na konstatację, że zamknięcie postępowania jurysdykcyjnego (wydanie wyroku karnego) kończy tym samym zaledwie proces związany z realizacją sprawiedliwości retrybutywnej.
Wraz z zakończeniem tego stadium procesu, otwiera się jednak szerokie pole
dla realizacji sprawiedliwości naprawczej w sensie wskazanym wyżej – chyba że
czynności takie zostały podjęte we wcześniejszych stadiach procesu karnego
(przygotowawczym, rozpoznawczym) – której istotnym elementem jest mediacja między ofiarą i sprawcą. Jak trafnie zauważono w piśmiennictwie, „sprawiedliwość sądowa nie wystarcza, gdyż z momentem jej wymierzenia zaczyna
się nowy proces – badania odpowiedzialności moralnej i zadośćuczynienia za
wyrządzoną krzywdę (…) Z punktu widzenia społeczeństwa przepracowanie
krzywdy, a jeśli to możliwe, zbrodni, winy i kary, jest jednym z warunków poprawy sprawcy i budowania przekonania, że będzie szanował dobra chronione
prawem i zasady współżycia społecznego”53. O tym, że wskazana powyżej kwestia ma bardzo ważne znaczenie, przekonują m.in. niezwykle interesujące wyniki badań jakie przeprowadziła J. Pietras54. Badaniem objęto grupę 130 więźniów
recydywistów. Dotyczyło ono poczucia winy przejawianego przez skazanych.
Uzyskane wyniki ujawniły, że wśród badanych była duża grupa osób, które
miały niejasne lub bardzo niejasne poczucie winy (51,8%), ponadto było prawie cztery razy więcej osób z bardzo niejasnym poczuciem winy (ok. 20%) niż
z bardzo konkretnym (5%). Również więcej było osób z niejasnym poczuciem
winy (36 osób) niż z konkretnym (20 osób)55. Jak wskazała Autorka, konkretne
poczucie winy wiąże się z poczuciem kontroli. Osoba posiadająca konkretne
poczucie winy zna motywy, dla których popełniła czyn, może przewidzieć jakie
może to mieć negatywne konsekwencje, jest w stanie zapobiec w przyszłości
podobnym zdarzeniom oraz obarcza odpowiedzialnością za czyn siebie, a nie
czynniki zewnętrzne. Kontrola wiąże się tu usilnie z przewidywaniem konsekwencji, jakie płyną z danego postępowania, z wiedzą jak zapobiec mu w przyszłości56. W przypadku niejasnego poczucia winy osoba nie ma świadomych
wyrzutów sumienia, uwalnia się też od myślenia o swojej odpowiedzialności
Tamże, s. 326-327.
N. Christie, Conflicts as property [w] W kręgu kryminologii romantycznej, (red.) M. Fajst, M. Płatek, Warszawa 2004, s. 167 i n., tenże Granice cierpienia, Warszawa 1991, s. 112 i n.
53
M. Niełaczna, Wykonać karę. I co dalej ? Wykonywanie kary dożywotniego pozbawienia wolności w Polsce
(cz. II), Forum Penitencjarne, nr 11 z 2013 r., s. 18.
54
J. Pietras, Preferowanie niejasnego poczucia winy a wiara w sprawiedliwy świat, PWP, 2005, nr 49, s. 131 i n.
55
Tamże s. 141.
56
Tamże, s. 151.
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za negatywne zdarzenia. Poczucie winy przypisuje wielu dawnym i rozmytym
w pamięci zdarzeniom, sądzi, że wprawdzie w przeszłości zachowywała się źle,
ale teraz dokładnie nie pamięta, jakie były powody i jakie to złe czyny popełniła.
Osoba uważa, że kiedyś była złym, ale ten czas już minął i teraz jest dobrym
człowiekiem. Przypisując swoje poczucie winy dawnym rozmytym w pamięci
zdarzeniom, sprawca nie czuje się nadmiernie winny57. Rzecz oczywista taki
stan rzeczy nie może zostać uznany za zadawalający, zwłaszcza z perspektywy
celów kary, jakie winny zostać osiągnięte w stosunku do sprawcy, w szczególności z punktu widzenia wzbudzenia w nim poczucia odpowiedzialności. Jak się
wydaje powstaje w tym zakresie duże pole do działania m.in. poprzez mediację,
w trakcie której sprawca zostaje skonfrontowany nie tylko z konsekwencjami
własnego czynu, ale też poznaje emocje jakie odczuwa ofiara w związku z doznaną przez nią krzywdą.
Warto także zauważyć, iż stosownie do reguły 103.7 ERW 200658 więźniowie,
którzy wyrażą zgodę, mogą być włączeni do programu sprawiedliwości naprawczej i naprawiania szkód wyrządzonych własnym przestępstwem. Bez wątpienia
powyższa reguła stanowi wyraz wynikającego z zasady normalizacji oraz z bezpośrednio wynikającej z niej zasady uwłasnowolnienia, tj. prawa i obowiązku
więźnia do decydowania o sobie oraz ponoszenia konsekwencji dokonywanych
wyborów. Można jak się wydaje przyjąć, że oznacza to m.in., że skazany „ma
prawo do wykorzystania czasu izolacji w sposób maksymalnie dla jego rozwoju użyteczny, co oznacza możliwość uczestniczenia w oferowanych więźniowi
programach korekcyjnych (resocjalizacja, psychoterapia itp.) bądź stwarzania
warunków do samodzielnego rozwoju i autopoprawy”59. Celem jest zatem
przygotowanie skazanego do włączenia się do społeczeństwa i życie w nim bez
wchodzenia w konflikt z prawem. Zasada normalizacji zakłada, że życie w więzieniu, tak dalece jak to możliwe, musi odpowiadać pozytywnym warunkom
życia w społeczeństwie. Każde pozbawienie wolności musi być wykonywane
w sposób ułatwiający osobom pozbawionym wolności reintegrację w wolnym
społeczeństwie (reguła 5 i 6 ERW 2006). Wnioski płynące z powyższych zaleceń są dość oczywiste, należy podjąć takie działania i środki, w ramach których
zaoferowane zostaną skazanym możliwość udziału w programach i zajęciach,
które umożliwią im nauczenie się odpowiedzialności społecznej. „W modelu
więzienia prospołecznego postępowanie ze skazanymi ukierunkowane jest na
przygotowanie skazanych do funkcjonowania w społeczeństwie bez wchodzenia w konflikt z prawem. Więzienie przekształca się z miejsca czasowej izolacji,
w miejsce gdzie skazany może uzyskać pomoc w nauczeniu się umiejętności
korzystania ze swych praw w taki sposób, by dążąc do zaspokojenia swoich poTamże, s. 143-145.
Europejskie Reguły Więzienne Rekomendacja Rec(2006)2 Komitetu Ministrów dla państw członkowskich Rady Europy, przyjęte przez Komitet Ministrów w dniu 11 listopada 2006 r.
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trzeb, nie pozbawiał innych ich praw. W tym celu dąży się do zacierania różnic
między życiem w zakładzie karnym a życiem na wolności poprzez tworzenie
warunków do pełnienia przez skazanego ról społecznych, które będą istotne
w życiu po opuszczeniu zakładu karnego (…) skazany staje się w pełni świadomym podmiotem, który przejmuje odpowiedzialność za swój los”60. W tym
kontekście normalizacja oznacza zatem po pierwsze traktowanie więźnia z szacunkiem, lecz po drugie wymóg, aby był on zaradny i odpowiedzialny za siebie
w sposób prawnie akceptowany, tzn. że zadania, obowiązki, zajęcia i warunki odbywania kary mają być zbliżone do tych, jakie ma przeciętny obywatel61.
Postępując w ten sposób przeciwdziała się też negatywnym skutkom uwięzienia, w szczególności mam tu na myśli syndrom wyuczonej bezradności, kiedy to
więzień traci poczucie odpowiedzialności, własnej wartości, oddala się od powszechnie akceptowanych norm i wartości świata istniejącego poza zakładem
karnym, przyjmując postawy i wartości obowiązujące w więzieniu62.
Jeżeli spojrzymy na analizowaną kwestię z perspektywy celów kary zakreślonych w art. 67 § 1 k.k.w., to wydaje się, że obejmują one także aktywizację działań
skazanego na polu sprawiedliwości naprawczej. Przepis art. 67 § 1 k.k.w stanowi bowiem, że wykonywanie kary pozbawienia wolności ma na celu wzbudzenie
w skazanym woli współdziałania w kształtowaniu jego społecznie pożądanych
postaw, w szczególności poczucia odpowiedzialności oraz potrzeby przestrzegania porządku prawnego. Z kolei art. 41 § 1 k.k.w. przewiduje nakaz podjęcia określonych działań w celu ułatwienia skazanemu społecznej readaptacji,
a w szczególności przeciwdziałania powrotowi do przestępstwa. Jak podkreśla
się w piśmiennictwie „pod określeniem społecznej readaptacji skazanego należy rozumieć taki jego powrót do społeczeństwa, który charakteryzuje się nie
tylko powstrzymywaniem się od popełnienia przestępstwa, ale także właściwym
funkcjonowaniem w społeczeństwie (w środowisku rodzinnym, pracy, sąsiedztwie czy też w grupie rówieśniczej), czyli przestrzeganiem nie tylko prawnych,
ale również społecznych i podstawowych norm etycznych”63. Uwzględnienie
powyższych uwag pozwala na stwierdzenie, że rozpoznanie i uświadomienie
sobie wyrządzonego zła, wola i chęć naprawienia szkody czy też zadośćuczynienie ofierze, stanowi bez wątpienia jeden z przejawów poprawy skazanego.
Jest wyrazem jego poczucia odpowiedzialności (uznania winy) za zło wyrządzone ofierze przestępstwem oraz konieczności poniesienia związanych z tym
faktem ujemnych skutków (akceptacja kary). Z drugiej strony taki stan świadomości skazanego, pozwala na budowanie przekonania, że będzie on szanował chronione prawem dobra oraz zasady współżycia społecznego. Inaczej
mówiąc, pozwala na pozytywną ocenę stopnia jego przyszłego konformizmu
Tamże, s. 80.
M. Płatek, Europejskie Reguły Więzienne z 2006 r., „Państwo i Prawo” 2008, z. 2, s. 6.
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w odniesieniu do norm prawnych i etycznych. W konsekwencji zabezpiecza
też społeczeństwo przed powrotem do szkodliwego (naruszającego chronione
przepisami dobra prawne) z punktu widzenia prawa karnego postępowania. Jak
trafnie zauważono w piśmiennictwie „odpowiedzialność przestępców, bez której nie ma resocjalizacji, można budować tylko w ramach wiarygodnych programów socjalnych i w kontakcie ze społeczeństwem”64. Dialog ofiary i sprawcy
prowadzony w ramach mediacji na etapie wykonania kary, bez wątpienia może
odgrywać w tym kontekście ważną rolę.
Warto zwrócić uwagę na doświadczenia innych krajów. Mediacja „bezpieczna”, jak zwykło się określać mediację prowadzoną na etapie wykonania kary,
wprowadzona została w różnych formach i w różnych krajach, z różnym też
skutkiem65. Przykładowo z końcem 1998 r. uruchomiony został w Wielkiej
Brytanii w więzieniu Mount Prison w Hertfordshire, projekt pod nazwą Sycamore
Tree, jego głównym założeniem jest ukazanie sprawcy konsekwencji dokonanego przez niego czynu, w szczególności tego, w jaki sposób popełnione przez
niego przestępstwo odcisnęło piętno na ofierze, jak wpłynęło na jej rodzinę czy
społeczność. Celem programu jest doprowadzenie do przyjęcia przez sprawcę
świadomej odpowiedzialności za swoje działania oraz podjęcie próby naprawienia wyrządzonych szkód. Program składa się z sześciu sesji, tj. Restorative justice
– what’s that, Taking responsobility, Saying sorry, Reconciliation, Taking the next step oraz
A symbolic act of restitution, podczas których uczestnicy m.in poznają ogólne zasady sprawiedliwości naprawczej, dyskutują nad tym, jak przestępstwo wpłynęło
na ofiarę oraz na sprawcę, zapoznają się z losami ofiar, dzielą się jej krzywdą,
zmierzają do jej zrozumienia, wyciągają wnioski na przyszłość oraz uzgadniają sposoby naprawienia szkody i zadośćuczynienia. Spotkania prowadzone są
formie konferencji66, biorą w niej udział wolontariusze, którzy byli ofiarami
przestępstwa, opowiadają o swoich odczuciach i doznaniach związanych z faktem pokrzywdzenia, oraz o tym jak popełnione na ich szkodę przestępstwo
wpłynęło na ich dalsze życie. Program ten w latach 2010-2011 prowadzony
był w Wielkiej Brytanii na terenie 36 zakładów karnych, wzięło w nim udział
ponad 200 skazanych, 350 wolontariuszy ofiar oraz ich krewnych. Poza Wielką
Brytanią program ten prowadzony był w 2011 r. w 27 krajach, np. w Australii,
Niemczech, Nowej Zelandii, Holandii, Irlandii Północnej, USA67.
J. Migdał, W. Wróbel, Kara pozbawienia wolności w kodeksowym systemie kar i środków karnych, [w:] Księga
jubileuszowa więziennictwa polskiego 1989-2009, Warszawa 2009, s. 29.
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M. Libmann, S. Braithwaite, Restorative Justice in Custodial Settings. Report for the Restorative Justice Working
Group in Northern Ireland, www.restorativejustice.org.uk/assets/_uge/fetch., M. Libemann Restorative
Justice in Prisons – an International perspective, www.forsee.hu.
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Konferencja to spotkanie grupy osób w jakiś sposób związanych lub dotkniętych przeszłym zdarzeniem, które spotykają się, by przedyskutować i rozwikłać sprawy, jakie w związku z tym zdarzeniem
się pojawiają. Zob. bliżej: W. Zalewski, Mediacja jako instytucja sprawiedliwości naprawczej, [w:] Mediacja
karna jako forma sprawiedliwości naprawczej, L. Mazowiecka (red.), Lex/el.
67
M. Libemann, Restorative Justice in Prisons…, s. 2-3.
64

Mediacja w postępowaniu wykonawczym – refleksje na tle historii pewnej nowelizacji...

81

Mediacja na etapie wykonania kary pozbawienia wolności szeroko wprowadzona została w Belgii. Pierwsze kroki w tym celu podjęto w latach 1998-2000,
kiedy to na zlecenie ministra sprawiedliwości przy udziale pracowników akademickich ośrodków naukowych, tj. Katolickiego Uniwersytetu w Leuven oraz
Uniwersytetu w Liege, przeprowadzono badania w sześciu zakładach karnych,
których celem było ustalenie możliwości, trudności oraz szans i ewentualnego
ryzyka wprowadzenia sprawiedliwości naprawczej do stadium wykonania kary
pozbawienia wolności. Pozytywna ocena tego projektu spowodowała, iż w 2000
r. podjęta została decyzja, że tego typu działania powinny zostać wprowadzone we wszystkich belgijskich więzieniach. W tym celu z końcem tego roku,
w każdym więzieniu zatrudnieni zostali konsultanci do spraw wprowadzenia
sprawiedliwości naprawczej68. Mediacja pomiędzy ofiarą i sprawcą odbywającym karę pozbawienia wolności, odbyła się po raz pierwszy w 2001 r. Istotne
znaczenie w jej rozwoju miała działalność skupiającej mediatorów, pozarządowej organizacji Suggnome, która uruchomiła eksperymentalny program w trzech
flamandzkich więzieniach, oferując ofiarom i więźniom możliwość przystąpienia do specjalnie opracowanego programu mediacyjnego. Przy czym mediacja
skupiała się zasadniczo na sprawcach i ofiarach poważnych przestępstw, takich
jak morderstwo, zabójstwo, rozbój, gwałt, porwanie69. W ciągu 9 lat prowadzenia mediacji Suggnome otrzymało 630 wniosków o jej przeprowadzenie, z czego
124 dotyczyły przestępstw przeciwko mieniu, 108 zabójstwa lub morderstwa
i 111 przestępstw seksualnych70. Jak wskazuje K. Buntix uruchamiając program mediacyjny zdawano sobie sprawę z tego, że nie każda ofiara i nie każdy
sprawca może wyrażać chęć na skorzystanie z tej formy rozwiązania konfliktu.
Nie starano się jednak nikogo przekonywać kierując się w tym zakresie zasadą
dobrowolności mediacji. Opierając się na wieloletnich doświadczenia, Autorka
wskazała, że w przypadku ofiar, prawie zawsze padało pytanie: „dlaczego to
zrobiłeś”, samo zadanie tego pytania było dla ofiary nawet ważniejsze niż uzyskanie odpowiedzi. Równie często ofiary chciały poznać aktualne stanowisko
sprawcy na temat popełnionego przez niego przestępstwa, w szczególności czy
żałuje swego czynu. Czasami pokrzywdzony chciał po prostu przekazać sprawcy jak się czuł, jak przestępstwo wpłynęło na jego oraz jego najbliższych, dalsze życie, co tak naprawdę sprawca mu zabrał na skutek popełnionego czynu.
W przypadku zabójstw rodziny ofiar z reguły chciały poznać bliższe okoliczności zdarzenia, które dla sprawcy może były mało znaczące, lecz na pewno nie
dla rodziny ofiary, np. gdzie był zaparkowany samochód, co się stało z rzeczami
K. Mariën, Restorative Justice in Belgian Prisons, [w:] Europen Best Practices of Restorative Justice in the
Criminal Procedure 2010, s. 225-229.
69
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ofiary, proszono o precyzyjne wskazanie miejsca porzucenia ciała itp.71. Z kolei
sprawcy z reguły odczuwali potrzebę wytłumaczenie dlaczego zdarzenie miało
miejsce, dlaczego dopuścili się przestępstwa, często chcieli po prostu przeprosić swoją ofiarę z powodu krzywdy jaką jej wyrządzili (osobiście lub pisemnie),
prosili o zaaranżowanie w tym celu spotkania z pokrzywdzonym. Czasami wyrażali wolę zrobienia czegokolwiek na rzecz ofiary, np. udzielenia odpowiedzi
na jej pytania, wysłuchania jej, w szczególności bólu i odczuwanej złości72.
Reasumując, w świetle podniesionych wyżej uwag, teza o potrzebie wprowadzenia mediacji do postępowania wykonawczego – nie tylko na etapie wykonywania kary pozbawienia wolności – nie powinna budzić zdziwienia. Jak to
zauważył A. Murzynowski, „ludzie wszak się zmieniają, nieraz także w okresie
odbywania kary i na takie ich pozytywne zmiany postaw życiowych nigdy nie
jest za późno”73. Argument o możliwej wtórnej wiktymizacji pokrzywdzonego
czy też o braku zainteresowania z jego strony spotkaniem ze sprawcą, nie podważa zajętego wyżej stanowiska. Oczywistym jest, że nie tylko ofiara, ale również sprawca mogą mieć uzasadnione powody dla odmowy udziału w mediacji. Pokrzywdzony może obawiać się sprawcy, może też odczuwać strach przed
powrotem traumatycznych przeżyć towarzyszących popełnieniu przestępstwa.
Podobnie sprawca może nie przejawiać woli zmierzenia się ze swoim czynem,
jego ofiarą. Sytuacji takich nie sposób wykluczyć. Jednak rozważając je należy
pamiętać o jednej podstawowej zasadzie mediacji – dobrowolności. Wszelkie
działania mogą zostać podjęte tylko wtedy, gdy strony konfliktu dobrowolnie
wyrażą wolę rozwiązania konfliktu, na gruncie procesu karnego jednoznacznie
akcentuje to art. 23a k.pk., który stanowi, iż skierowanie sprawy do postępowania
mediacyjnego, może nastąpić z inicjatywy lub za zgodą pokrzywdzonego i oskarżonego. Podobnie czynią postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego
i Rady 2012/29/UE ustanawiającej normy minimalne w zakresie praw, wsparcia
i ochrony ofiar przestępstw. Wskazują bowiem, że w celu zabezpieczenia ofiary
przed wtórną i ponowną wiktymizacją, zastraszaniem oraz odwetem, państwa
członkowskie podejmują środki, które mają być stosowane podczas świadczenia
usług w zakresie sprawiedliwości naprawczej. Takie środki zapewniają ofiarom,
które decydują się na korzystanie z usług w zakresie sprawiedliwości naprawczej,
dostęp do bezpiecznych i zadawalających usług we wskazanym zakresie. Przy
czym usługi w zakresie sprawiedliwości naprawczej stosuje się tylko wtedy, gdy
leżą w interesie ofiary, biorąc pod uwagę względy bezpieczeństwa i opierają się
one na dobrowolnej i świadomej zgodzie wyrażonej przez ofiarę, którą to zgodę
można w każdej chwili wycofać (art. 12 ust. 1 i 1a).
Podsumowując, instytucja mediacji wydaje się być niezbędnym instrumentem dla lepszego zapewnienia praw ofiary, służy też realizacji celów wykonywaK. Buntinx, Victim Offender Mediation…, s. 4-5.
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nia kary pozbawienia wolności o jakich mowa w art. 67 § 1 k.k.w. Jednakże do
pełnej implementacji postępowania mediacyjnego, konieczne jest wypełnienie
luki prawnej jaka występuje w tym zakresie na gruncie Kodeksu karnego wykonawczego. Jeżeli wszak faktycznie chcemy, aby więzienie odpowiadało modelowi więzienia prospołecznego, w którym sprawca uczy się m.in. przejmowania odpowiedzialności za siebie i za swoje czyny, to potrzeba wprowadzenia
mediacji do zakładu karnego jawi się jako oczywista. W przeciwnym wypadku
nadal aktualną pozostawać będzie ponura wizja74 wybitnego uczonego, twórcy
Kodeksu karnego z 1932 r. prof. J. Makarewicza, że kara pozbawienia wolności
rzadko kogo poprawia, a wielu już zepsuła do gruntu.

MEDIATION IN ENFORCEMENT PROCEEDINGS –
REFLECTIONS ON THE STORY OF AN AMENDMENTS
(ART. 162 § 1 OF THE EXECUTIVE PENAL CODE)

Abstract
Restorative justice is a theory of criminal justice that focuses on the ripple effect of crime
against another individual or the community. Victim offender mediation reflects principles of
restorative justice. Victim offender mediation aims to meet a variety of victim needs including
the need for answers and the need for restitution, it aims to bring victims into the process
instead of leaving them in the passive position they often find themselves in within the current
system. Victims have an opportunity to express the full impact of the crime upon their lives,
to receive answers to any lingering questions about the incident. It aims to hold offenders
accountable for their behavior, helping them to understand the consequences of their crime by
being confronted with a person, and encouraging their reintegration into society. This paper
first reviews the concept of restorative justice, especially victim offender mediation in prison
in the stage of execution of punishment specified in Executive Penal Code (art. 162 § 1
k.k.w.), and then it looks at restorative justice in prisons, using examples from the UK and
in the Belgian judical system.
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J. Makarewicz, Kodeks karny z komentarzem, Lwów 1938, s. 42.

Alicja Ornowska
SZWAJCARSKIE ROZWIĄZANIA PENALNE
DOTYCZĄCE KARY PRACY NA CELE SPOŁECZNE
W KODEKSIE KARNYM I PRAWIE
KARNYM NIELETNICH
W Szwajcarii praca społecznie użyteczna wprowadzona została do katalogu
sankcji w prawie karnym nieletnich (Jugendstrafrecht)1, a dopiero gdy stwierdzono,
że zdała ona egzamin zaczęto rozważać wprowadzenie jej także jako sankcji
karnej dla dorosłych2. Przejściowo w latach 80. ubiegłego wieku weszła ona
w życie jako kara zastępcza zamiast nieściągalnej grzywny, podobnie jak miało
to miejsce w prawie niemieckim.
Co prawda Art. 49 Ziff. 1 Abs. 2 StGB przewidywał możliwość odpracowania grzywny przez „nieprzymusową pracę przynoszącą korzyść państwu lub
gminie”3, ale na tamtym etapie kara pracy społecznie użytecznej pozostawała tylko „na papierze”4, gdyż ze wszystkich kantonów jedynie Zürich wydał
wymagane przepisy wykonawcze5. Nawet jednak i tam nie zapewniono miejsc
zatrudnienia dla skazanych6.
Elementy pracy społecznie użytecznej zawarte były natomiast w postępowaniu wykonawczym w stosunku do osób uchylających się od służby wojskowej. Jako że szwajcarska konstytucja aż do 1992 roku nie uznawała prawa do
M. Boehlen, Die Verpflichtung zu einer Arbeitsleistung im schweizerischen Jugendstrafrecht, [w:] K.-L. Kunz
(red.), Alternativen zu kurzen Freiheitsstrafen, Schweizerisches Nationalkomitee für Geistige Gesundheit.
Arbeitsgruppe für Kriminologie, Verlag Rüegger, Diessenhofen 1979, s. 32.
2
A. Wąsek, Kierunki zmian szwajcarskiego prawa karnego, Annales Universitstis Mariae Curie-Skłodowska
Vol. 24, 1977, s. 141.
3
W. Bechmann, A. Wagesonner, Landesbericht: Schweiz. Die Verpflichtung zur Arbeitsleistung, [w:] H.-H.
Jescheck (red.), Die Freiheitsstrafe und ihre Surrogate im deutschen und ausländischen Recht, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden 1983-1984, s. 911.
4
R. Brughelli, Alternativen zur Freiheitsstrafe: Gemeinnützige Arbeit und Wiedergutmachung, [w:] Die Zukunft
der Freiheitsstrafe. Kriminologische und rechtvergleichende Perspektiven (praca zbiorowa), Schweizerische Kriminologische Untersuchungen, Verlag Paul Haupt, Bern/ Stuttgart 1989, s. 22.
5
H.-H. Jescheck, Die Freiheitsstrafe in rechtvergleichender Darstellung, [w:] H.-H. Jescheck (red.), Die Freiheitsstrafe und ihre Surrogate im deutschen und ausländischen Recht, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden
1983-1984, s. 2125.
6
H.J. Albrecht, Ansätze und Perspektive für die gemeinnützige Arbeit in der Strafrechtspflege, [w:] H.J. Kerner,
O. Kästner (red.), Gemeinnützige Arbeit in der Strafrechtspflege; Schriftenreihe der Deutschen Bewährungshilfe e. V., Neue Folge, Bonn 1986, s. 84.
1
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odmowy służby wojskowej, osoby odmawiające jej odbycia, także z powodu
sprzeciwu sumienia, obligatoryjnie skazywane są na karę pozbawienia wolności. Nie odbywało się jej jednak w warunkach więziennych, tylko w specjalnych
zakładach, w których osoby uchylające się od służby wojskowej są zobowiązane
do prac na cele społeczne. Co istotne, kara obejmowała też utratę czasu wolnego, gdyż w godzinach wolnych od pracy skazani mieli obowiązek również
przebywać w tych zakładach7.
Idea zapewnienia alternatywy dla dominującej kary pozbawienia wolności8
została łatwo podchwycona i poparta przez postulaty nowelizacji kodeksu karnego wypracowane przez doktrynę.
W „Projekcie wstępnym H. Schultza”9 kara pozbawienia wolności do roku
powinna zasadniczo zostać zastąpiona przez pracę społecznie użyteczną, karę
grzywny w systemie stawek dziennych, pozbawienie prawa jazdy, warunkowe
zawieszenie kary. Jeśli zaś chodzi o krótkoterminową karę pozbawienia wolności, to w jej miejsce obligatoryjnie powinna wchodzić jedna w wymienionych
sankcji. Projekt utrzymał ze zmianami możliwość odpracowania kary grzywny,
ale wprowadził też możliwość orzeczenia kary pracy na cele społeczne jako kary
głównej (Hauptstrafe) za zgodą skazanego. Tak rozumiany charakter kary wzorował się wyraźnie na anglosaskiej community service. Oryginalnym rozwiązaniem
projektodawców była propozycja, by możliwości orzeczenia sankcji ograniczyć
tylko do osób wcześniej niekaranych. Taka limitacja zakresu zastosowania kary
została jednak poddana krytyce w doktrynie10.
Natomiast we wzorującym się na prawie niemieckim projekcie M. von Gisel-Bugnion11 proponowano wbudowanie elementów pracy na cele społeczne
w ramy obowiązków (Auflagen) orzekanych przy warunkowym zawieszeniu kary
pozbawienia wolności. Miałoby to zapewnić łatwiejsze wprowadzenie kary
w życie. Od tego zdystansował się jednak autor kontrpropozycji legislacyjnej
H. Schulz, podnosząc, iż kara pracy na cele społeczne stosowana byłaby wtedy
tylko i wyłącznie jako kara dodatkowa (Zusatzstrafe). Wyraził on także obawy, że
takie nasycenie warunkowego zawieszenia elementami penalnymi spowoduje
jedynie efekt net-widening, więc nie będzie prowadzić do pożądanego spadku
miejsc w zakładach karnych. Ustawodawca przychylił się do jego poglądów.
Ostatecznie kara pracy na cele społeczne znalazła swoje miejsce w kodeksie
karnym w 1991 r.12, kiedy to wprowadzono ją jako formę wykonywania kar
W. Bechmann, A. Wagesonner, op. cit., s. 911-912.
E. Weitekamp, Sanctions, [w:] K. Aromaa, S. Leppä, S. Nevala, N. Ollus, Crime and Criminal Justice
System in Europe and North America 1995-1997, Publication Series 40, Helsinki 2003, s. 154; także:
R. Brughelli, op. cit, s. 7; M. Boehlen, Die Verpflichtung zu einer Arbeitsleistung…, op. cit., s. 32.
9
H. Schultz, Bericht und Vorentwurf zur Revision des Allgemeinen Teils und des Dritten Buches. „Einführung und
Anwendung des Gesetzes“ des schweizerischen Strafgesetzbuchs, Bern 1987; cyt. za: R. Brughelli, op. cit, s. 22.
10
R. Brughelli, op. cit., s. 23.
11
M. Gisel-Bugnion, Punir sans prison. Quelques suggestions, Genève 1984; cyt. za: R. Brughelli, op. cit., s. 19.
12
K.L. Kunz, Środki alternatywne do kary pozbawienia wolności (inne niż probacja), „Przegląd Policyjny”
1993, nr 1-2, s. 8.
7
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pozbawienia wolności do 3 miesięcy13. Było to oryginalne, ale przejściowe rozwiązanie, docelowo planowano bowiem wprowadzenie kary pracy na cele społeczne jako kary głównej. Nastąpiło to jednak dopiero kilkanaście lat później
w dążeniu do walki z punitywnością szwajcarskiego wymiaru kar.
Zgodnie ze statystykami skazań w roku 2004 zapadło 96.000 wyroków,
z czego 15.000 stanowiło wyroki skazujące na bezwzględne kary pozbawienia
wolności, niemal połowa (44.500) na kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem ich wykonania, 36,5% (35.000) na grzywny, zaś tylko około
1500 na inne kary i środki karne. Blisko 90% wszystkich izolacyjnych kar bezwzględnych i blisko 96% wszystkich warunkowo zawieszonych kar pozbawienia
wolności mieściło się w przedziale do sześciu miesięcy pozbawienia wolności.
Należy do tego dodać, że udział kar izolacyjnych bez warunkowego zawieszenia
wykonania w wymiarze najkrótszym – do trzech miesięcy – w ostatnich dwóch
dekadach systematycznie wzrastał. Gdy uwzględni się, iż jedynie w przypadku
1,5% wyroków sądy wymierzyły kary pozbawienia wolności powyżej osiemnastu miesięcy14, nie mogą pozostawać najmniejsze wątpliwości, że szwajcarski
wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych opierał się na orzekaniu krótkoterminowych kar izolacyjnych warunkowo zawieszanych bądź efektywnie wykonywanych i pomocniczo na sankcjach majątkowych.
W takich realiach głównym celem przeprowadzonej gruntownej reformy
systemu środków penalnych było wzbogacenie katalogu sankcji o alternatywy
krótkoterminowych sankcji izolacyjnych15, w szczególności kar pozbawienia
wolności w wymiarze do sześciu miesięcy. Można stwierdzić, że o ile zasada ultima ratio kary pozbawienia wolności nie była nowością, to znowelizowane przepisy wprowadziły zasadę ultimissima ratio krótkoterminowej pozbawienia wolności. Na mocy Art. 41 Abs. 1 i 2 szwajcarskiego kodeksu karnego16 karę taką,
gdyby miała być krótsza niż sześć miesięcy można orzec jedynie, gdy nie ma
przesłanek do jej warunkowego zawieszenia, a więc najczęściej sprawca nie daje
pozytywnej prognozy kryminologicznej. Ponadto sąd zawsze powinien rozważyć, czy w przypadku danego sprawcy nie mogą być wymierzone priorytetowo
traktowane sankcje nieizolacyjne: grzywna lub kara pracy społecznie użytecznej. Tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy obydwie te kary nie wchodzą w grę z uwagi na wysokie prawdopodobieństwo niemożności ich efektywnego wykonania,
sąd ma możność skazania sprawcy przestępstwa na karę pozbawienia wolności
do sześciu miesięcy bez warunkowego zawieszenia jej wykonania. Swój wybór
sąd powinien jednak bliżej uzasadnić.
F. Riklin, Kriminalpolitische Konzepte in der Schweiz, [w:] J.M. Jehle, Täterbehandlung und neue Sanktionsformen, Neue Kriminologische Schriftenreihe, Forum Verlag Godesberg, Mönchengladbach 2000, s. 466.
14
F. Riklin, Strafen und Massnahmen im Überblick, s. 3, 4 (http://www.unifr.ch/strr/, dostęp 27.11.13).
15
P. Best, Europäische Kriminalpolitik auf der Grundlage der Menchenrechtskonvention – die European Rules, [w:]
Festschrift für Alexander Böhm zum 70. Geburtstag (praca zbiorowa), Belin/New York 1999, s. 62.
16
Schweizerisches Strafgesetzbuch. Ustawa z dnia 21 grudnia 1937 roku. Analiza według stanu prawnego na dzień 1 lipca 2013 r.
13
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Jak wskazuje F. Riklin, konieczność wymiaru krótkich sankcji izolacyjnych
może mieć miejsce często w przypadku cudzoziemców. W Szwajcarii bardzo
aktualne pozostaje zjawisko turystyki przestępczej, przy czym sprawcy dopuszczający się czynów kryminalnych nie posiadają środków pieniężnych pozwalających im na uiszczenie grzywien, zaś po popełnieniu i osądzeniu ich przestępstw
mają zamiar natychmiast wracać do swojego kraju, uniemożliwiając tym samym
poddanie ich środkom penalnym opartych na nałożeniu obowiązków, w tym
obowiązku pracy17.
Z powyższego należy wnioskować o jasnej intencji szwajcarskiego ustawodawcy, chcącego jak najbardziej ograniczyć stosowanie krótkoterminowych kar
pozbawienia wolności, z których sądy Konfederacji tak często korzystały. Kary
te miały pozostać w użyciu głównie jako zastępcze względem sankcji alternatywnych, zabezpieczając ich efektywne wykonanie (Art. 41 Abs. 3 StGB).
W Szwajcarii, aby kara pracy społecznie użytecznej stanowiła alternatywę
dla półrocznej kary pozbawienia wolności, a co za tym idzie dla równoważnej
jej grzywny w wysokości do 180 stawek, ustalono górną granicę wymiaru kary
na 720 godzin. Wynika to z przyjęcia ustawowego przelicznika, zgodnie z którym cztery godziny pracy równe są jednemu dniowi pozbawienia wolności,
a także jednej stawce dziennej grzywny18. Ponieważ w czasie prac legislacyjnych
proponowano z jednej strony, by przelicznik obejmował osiem godzin pracy
równych jednemu dniowi pozbawienia wolności, z drugiej zaś, by zastępował
już dwie godziny pracy, cztery godziny okazały się być kompromisem akceptowalnym na forum parlamentarnym19.
Przyjęcie tak wysokiej górnej granicy wymiaru godzin pracy jest rozwiązaniem unikatowym na skalę światową i szeroko krytykowanym w szwajcarskiej
literaturze prawno-karnej20. Generalnie przyjmuje się bowiem za wzorem community service, że górny limit powinien być ustawiony na wysokości 300 godzin
pracy21. Postulując wprowadzenie korzystniejszego systemu przeliczeniowego
powołuje się nie tylko na wzorce z innych państw22, ale także na argumenty
natury praktycznej. Według wielu przedstawicieli doktryny, kara powinna być
bowiem możliwa do odbywania w czasie wolnym23, a przy tak znacznym wymiarze kary jest to prawie niewykonalne. Sugeruje się, że przy bardziej sprzyjającym przeliczniku, kara ta stałaby się atrakcyjniejsza dla skazanych, którzy
częściej by się na nią zgadzali. Pierwotna propozycja legislacyjna obejmowaF. Riklin, Strafen…, op. cit., s. 4.
Art. 39 Abs. 2 StGB.
19
F. Riklin, Strafen…, op. cit., s. 12.
20
R. Brughelli, op. cit., s. 26.
21
W Wielkiej Brytanii Criminal Justice Act 2003 podwyższył górną granicę wymiaru kary z poprzednio obowiązującego limitu 240 godzin (Article 199).
22
F. Riklin, Kriminalpolitische Konzepte…, op. cit., s. 466.
23
F. Riklin, Neue Sanktionen und ihre Stellung im Sanktionensystem, [w:] S. Bauhofer, P.H. Bolle, Reform der
strafrechtlichen Sanktionen, Schweizerische Arbeitsgruppe für Kriminologie, Zürich 1994, s. 149.
17
18
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ła dwukrotnie korzystniejszy przelicznik, zgodnie z którym już dwie godziny
pracy miałyby odpowiadać dniowi zastępczej izolacji więziennej. Było to rozwiązanie niezwykle korzystne dla skazanego i uzasadnione pragmatycznie. Jak
tłumaczy się w doktrynie, skoro praca społecznie użyteczna ma być alternatywą
dla maksymalnie półrocznej kary pozbawienia wolności, to górna granica wymiaru godzin pracy powinna wynosić 360, a więc byłaby zbliżona do wymiaru
kary w innych krajach. Osoby zdolne do pracy są jej w stanie z reguły poświęcić
maksymalnie jeden dzień w tygodniu i zwykle pracują po osiem godzin w ciągu
dniówki, gdyż tak zorganizowane są zakłady zatrudniające. Tym samym, aby
odbyć karę w całości, skazany musiałby wygospodarować jeden dzień w tygodniu (np. sobotę) przez jedenaście miesięcy. W odczuciu wielu badaczy jest to
i tak surowe rozwiązanie penalne. Jeżeli przelicznik jest dwukrotnie bardziej
rygorystyczny, oznacza to równocześnie dwukrotnie dłuższy czas na odbycie
całości kary, co jest trudne do praktycznego wyegzekwowania. Wskazuje się
ponadto, że realia wykonywania zastępczej krótkoterminowej kary pozbawienia
wolności są takie, że najczęściej odbywana jest ona w warunkach półwolnościowych. Tym samym, dwie godziny pracy społecznie użytecznej równałyby się
zwykle nocy spędzonej w zakładzie karnym. Jeżeli natomiast pozostawanie na
noc w warunkach izolacji odpowiada aż czterem godzinom pracy, wielu skazanych może kalkulować, że podejmowanie dodatkowej aktywności i pracowanie
jest po prostu nieopłacalne24.
W doktrynie skrytykowane zostało również zrezygnowanie w toku prac legislacyjnych z propozycji H. Schultza, by przewidzieć możliwość uznania kary
pracy społecznie użytecznej za wykonaną po odbyciu 2/3 orzeczonej kary25.
Takie rozwiązanie penalne, w polskim prawie karnym przewidziane już po odbyciu połowy kary (art. 83 k.k.), miało służyć motywowaniu skazanych do wytężonej i efektywnej pracy.
W szwajcarskim prawie karnym pracę społecznie użyteczną można orzec
jedynie za zgodą oskarżonego26, co naturalnie ma związek z dążeniem do zapewnienia zgodności kary z międzynarodowymi standardami ochrony praw
człowieka zakazującymi pracy przymusowej i obowiązkowej (np. art. 8 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych27, art. 4 Europejskiej
Konwencji Praw Człowieka28, konwencje Międzynarodowej Organizacji Pracy29). Podkreśla się, że jeżeli dana osoba jest niezdolna do zapłacenia grzywny
F. Riklin, Kriminalpolitische Konzepte…, op. cit., s. 467.
F. Riklin, Strafen…, op. cit., s. 12.
26
Art. 37 Abs. 1 StGB.
27
Konwencja sporządzona w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 1966 . Dz.U. z 1977 r., Nr 38, poz. 167.
28
Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzona w Rzymie dnia
4 listopada 1950 r. (Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 285).
29
Konwencja nr 29 dotycząca pracy przymusowej (konwencja przyjęta w Genewie dnia 28 czerwca
1930 r., Dz.U. z 1959 r., Nr 20, poz. 122). Konwencja nr 105 dotycząca zniesienia pracy przymusowej
(konwencja przyjęta w Genewie dnia 25 czerwca 1957 r. (Dz.U. z 1959 r., Nr 39 poz. 240).
24
25
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i jednocześnie ze względów nieuzasadnionych odmawia zgody na orzeczenie
wobec niej kary pracy społecznie użytecznej, żadne regulacje międzynarodowe
nie zakazują stosowania zastępczej kary izolacyjnej, która w takim wypadku jest
jak najbardziej wskazana i celowa i de facto nie można jej ominąć30.
Urząd wykonujący karę względem każdego skazanego indywidualnie określa
okres, w jakim musi on świadczyć pracę. Górna granica czasu wykonania kary
została ustawiona na dwa lata31. Co istotne, pracę wykonuje się nieodpłatnie
na korzyść instytucji społecznych oraz w interesie publicznym. W Szwajcarii,
w przeciwieństwie do Anglii, dopuszcza się jednak świadczenie pracy na korzyść konkretnych osób potrzebujących pomocy32, np. osób starszych czy niepełnosprawnych. Jest to wymownym potwierdzeniem faktu, że w kraju tym
tendencje restytucyjne zawsze cieszyły się uznaniem legislatora33.
W razie uchylania się od wykonywania pracy, tudzież niestosowania się do
nałożonych obowiązków udzielane jest jednokrotne ostrzeżenie. Jeśli skazany
się do niego nie zastosuje praca społecznie użyteczna zamieniana jest w karę
grzywny lub karę pozbawienia wolności34, przy czym karę pozbawienia wolności orzec można jedynie wtedy, gdy oczekuje się, iż grzywna nie zostanie
uiszczona35.
Oczywistym jest, że kara pracy społecznie użytecznej nie powinna być nakładana w sytuacji, gdy jest podejrzenie, że wobec konkretnego skazanego, z uwagi
na jego warunki i właściwości osobiste, nie będzie mogła być wyegzekwowana.
W literaturze jednak bardzo ostrożnie podchodzi się do generalnego wyłączenia od możliwości nałożenia omawianego środka penalnego w przypadku osób
niepełnosprawnych czy starszych. Słusznie wskazuje się, że przede wszystkim
powinno się zapewnić takie miejsca i stanowiska pracy, które umożliwiłyby
również i takim skazanym odbycie tej sankcji karnej. Nawet osoby jeżdżące na
wózkach inwalidzkich mogą przykładowo dokonywać pomiaru natężenia ruchu
ulicznego36.
Kontrowersyjne także w polskim prawie karnym37 warunkowe zawieszenie
kary pracy społecznie użytecznej jest według szwajcarskiego kodeksu karnego dopuszczalne, tak jak dopuszczalne jest warunkowe zawieszenie grzywny,
czy też kary pozbawienia wolności orzeczonej w przedziale między sześcioF. Riklin, Strafen…, op. cit., s. 8.
Art. 38 StGB.
32
Art. 37 Abs. 2 StGB.
33
Dowodem na to może być także kuriozalna dla wielu możliwość przyznania grzywny nie władzom
kantonalnym, a pokrzywdzonemu, obecnie już nieobowiązująca: A. Wąsek, Szwajcaria, [w:] M. Filar,
S. Frankowski, K. Poklewski-Koziełł, A. Spotowski, A. Wąsek, Prawo karne niektórych państw Europy
Zachodniej. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1982, s. 248.
34
Art. 39 Abs. 1 StGB.
35
Art. 39 Abs. 3 StGB.
36
Przykład za: F. Riklin, Strafen…, op. cit., s. 8.
37
A. Ornowska, Kara ograniczenia wolności w świetle nowelizacji kodeksu karnego i kodeksu karnego wykonawczego, Scriptorium, Opole 2013, s. 217-234.
30
31
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ma miesiącami a dwoma latami. Zastosowanie środka probacyjnego jest konieczne zawsze wówczas, gdy sąd uzna, że nie jest niezbędnym wykonanie kary,
aby zapobiec powrotowi do przestępstwa przez skazywanego. Jeżeli jednak
sprawca czynu zabronionego w okresie pięciu lat przed dokonaniem czynu zabronionego został już skazany na grzywnę w wymiarze powyżej 180 stawek
dziennych, względnie na karę pozbawienia wolności, również warunkowo zawieszoną, dłuższą niż 6 miesięcy, sąd może warunkowo zawiesić karę jedynie
wówczas, gdy występują szczególnie korzystne okoliczności. Fakultatywnie sąd
może zastosować omawiany środek probacyjny, gdy sprawca podjął starania
o usunięcie szkody. Każda warunkowo zawieszona kara może być połączona
z obowiązkiem uiszczenia grzywny38. W praktyce sądy korzystają z tej możliwości w ponad połowie przypadków, uznając, iż niezbędne jest, by sprawcy „dać
nauczkę”39 za popełnienie przestępstwa.
W szwajcarskim prawie karnym występują również kary częściowo warunkowo zawieszone (teilbedingte Strafen). Zarówno kary nieizolacyjne – grzywna,
kara pracy społecznie użytecznej, jak też kara pozbawienia wolności w wymiarze od roku do trzech lat, mogą zostać zawieszone w części, gdy jest to wystarczające do osiągnięcia celów kary. Wówczas najwyżej połowa kary zostaje
poddana efektywnemu wykonywaniu40.
Przy całościowym lub częściowym warunkowym zawieszeniu kar sąd wyznacza okres próby mieszczący się w granicach od dwóch do pięciu lat. W czasie okresu próby sąd może nałożyć na skazanego dozór kuratora lub dodatkowe
obowiązki. Bezwzględnie natomiast powinien wyjaśnić skazanemu znaczenie
i konsekwencje prawne zastosowania omawianego środka probacyjnego. Szczególnie istotne jest przekazanie mu, że jeżeli w okresie próby popełni przestępstwo lub wykroczenie i wobec tego będzie należało się spodziewać, że powróci na drogę przestępczą, sąd zarządza wykonanie kary uprzednio warunkowo
zawieszonej. Może przy tym zamienić rodzaj kary, jeżeli jest to konieczne do
orzeczenia kary łącznej i połączenia również tej kary, która ma zostać wymierzona za nowo popełnione przestępstwo41. Powinien wówczas stosować opisany wyżej przelicznik kar, zgodnie z którym cztery godziny pracy społecznie
użytecznej równają się jednej stawce grzywny i dniowi pozbawienia wolności42.
Jedynie, gdy skazany daje pozytywną prognozę kryminologiczną, sąd może
zrezygnować z zarządzenia wykonania kary. Wówczas otwarta jest możliwość
pouczenia i ostrzeżenia skazanego lub przedłużenia mu nawet o połowę wyznaczonego w wyroku okresu próby. Wydłużony okres próby również może
być związany z nałożeniem innych lub tych samych obowiązków probacyjnych, względnie z dozorem kuratora. Niestosowanie się do owych obowiązków
Art. 42 StGB.
F. Riklin, Strafen…, op. cit., s. 13.
40
Art. 43 StGB.
41
Art. 44 i Art. 46 Abs. 1 StGB.
42
F. Riklin, Strafen…, op. cit., s. 9.
38
39
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i uchylanie się od dozoru kuratorskiego należy do fakultatywnych przesłanek zastosowania zarządzenia wykonania kary warunkowo zawieszonej. Co istotne, sąd
nie może zarządzić wykonania po upływie trzech lat od końca okresu próby43.
Orzekając karę, szwajcarski sędzia może korzystać z najszerszego możliwego do wyobrażenia spektrum środków penalnych. Może orzec grzywnę, karę
pracy przymusowej, karę pozbawienia wolności, wszystkie te sankcje mogą być
bezwzględne, warunkowo zawieszone albo częściowo warunkowo zawieszone,
a w przypadku warunkowego zawieszenia dodatkowo można orzec grzywnę.
W doktrynie wyrażono wątpliwość, czy aż tak znaczna ilość opcji wyboru środków reakcji karnej nie doprowadzi do nadmiernej konfuzji w praktyce orzeczniczej i czy w ogóle była ona oczekiwana przez judykaturę. Już teraz zasadnie
przewiduje się również, że niektóre możliwe do zastosowania środki penalne,
przykładowo warunkowo zawieszona grzywna połączona z grzywną efektywnie wykonywaną, najpewniej pozostaną martwą literą prawną44.
W prawie karnym nieletnich sankcja obowiązku wykonania pracy (Verpflichtung zur Arbeitsleistung) została formalnie wprowadzona nowelą do kodeksu
karnego 18 marca 1971 r.45. Jednakże już od lat 50. ubiegłego wieku judykatura zgłaszała potrzebę implementacji takiego środka. Dochodziło do sytuacji,
gdy sędziowie w Bazylei, Bernie i Waadt orzekali zobowiązanie do wykonania
pracy społecznie użytecznej nie mając do tego wyraźnego oparcia w ustawie46.
W praktyce więc, podobnie jak to miało miejsce w Holandii, kara ta zrodziła się
w wyniku sędziowskich precedensów47.
Obecnie prawo karne nieletnich nie jest już uregulowane w kodeksie karnym, ale w odrębnej ustawie mu poświęconej (Jugendstrafgesetz) z dnia 20 czerwca
2003 r., która weszła w życie 1 stycznia 2007 r.48. Utrzymano w niej karę pracy
na cele społeczne, wymieniając ją w rozdziale III wśród kar obok upomnienia (Verweis)49, grzywny (Busse) oraz kary pozbawienia wolności (Freiheitsentzug).
Jednakże modyfikowano nazwę omawianej kary. Dotychczasowe zobowiązanie
do wykonania pracy (Verpflichtung zur Arbeitsleistung) zastąpiono świadczeniem
osobistym (persönliche Leistung). Istota kary pozostała jednak ta sama. Jest ona
analogiczna do nieodpłatnej pracy na cele społeczne przewidzianej w kodeksie
karnym. Różnice są subtelne, ale warte wzmianki. Zwraca uwagę w szczególności expressis verbis przewidziana możliwość świadczenia pracy na rzecz poszkoArt. 46 Abs. 2-5 StGB.
F. Riklin, Strafen…, op. cit., s. 15.
45
B. Kunicka-Michalska, Wykonywanie kar i środków wobec nieletnich w Szwajcarii, „Przegląd Więziennictwa Polskiego” 1994, nr 6-7, s. 50.
46
M. Boehlen, op. cit., s. 26-27.
47
A. Ornowska, Holenderskie doświadczenia z wprowadzeniem kary pracy na cele społeczne i aktualne kierunki
jej zmian, [w:] A. Adamski, J. Bojarski, P. Chrzczonowicz, M. Leciak (red.), Nauki penalne wobec szybkich
przemian socjokulturowych, Toruń 2012, s. 231-232.
48
Analizowany stan prawny na dzień 1 stycznia 2013 r.
49
Tłumaczenie nomenklatury dotyczącej środków stosowanych względem nieletnich za: B. Kunicka-Michalska, op. cit., s. 49.
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dowanego za jego zgodą. Ma tu miejsce wielokrotnie postulowane przenikanie
się instytucji prawnych obowiązku naprawienia szkody oraz pracy społecznie
użytecznej. Należy oczekiwać, że jeśli to pionierskie rozwiązanie się sprawdzi,
wkrótce zadomowi się ono także w szwajcarskim kodeksie karnym.
Zważywszy na inny charakter prawa karnego nieletnich przewidziano, że
orzeczona względem nieletniego praca musi odpowiadać jego wiekowi oraz
umiejętnościom. Może ona polegać także na udziale w kursach lub innych
przedsięwzięciach. Świadczenie osobiste może trwać najwyżej jedynie dziesięć dni, jeśli jednak nieletni w chwili czynu miał ukończone 15 lat i popełnił przestępstwo, można orzec względem niego świadczenie osobiste trwające do trzech miesięcy, które może być połączone z obowiązkiem przebywania
w określonym miejscu50. Jeśli nie zostanie ono wykonane w przeznaczonym do
tego czasie lub zostanie niewłaściwie wykonane, urząd wykonujący karę, który
sprecyzowany jest w prawie kantonalnym51, upomina nieletniego, wyznaczając
kolejny termin52. W przypadku, gdy upomnienie nie przyniesie rezultatu nieletniego, który w chwili czynu nie miał ukończonych 15 lat można zobowiązać
do wykonania świadczenia pod bezpośrednim nadzorem urzędu wykonującego
lub wyznaczonej osoby53. Jeśli zaś nieletni miał ukończone w chwili czynu 15
lat, wspomniany urząd automatycznie z urzędu orzeka zamianę świadczenia
osobistego w wysokości do 10 dni na grzywnę, zaś świadczenia osobistego wymierzonego w wysokości powyżej 10 dni na karę grzywny lub pozbawienia wolności54. W razie orzeczenia kary zastępczej pozbawienia wolności nie może ona
przekroczyć wysokości zamienianego świadczenia osobistego55. Ustawa przewiduje również możliwość zamiany kary grzywny na świadczenie osobiste na
wniosek nieletniego56. Analogicznie może też być zamieniona kara pozbawienia
wolności do trzech miesięcy, także jeśli została już w części odbyta57.
W obowiązującym do końca zeszłego roku stanie prawnym, zobowiązanie
do wykonania pracy oceniane było wyjątkowo pozytywnie w szwajcarskiej doktrynie ze względu na walory szczególno-prewencyjne i wychowawcze58. Nie
inaczej powinno być z sukcesorem owej sankcji, czyli świadczeniem osobistym.
W stosunku do zobowiązania do wykonania pracy podkreśla się, że nie stanowi
jedynie biernego znoszenia dolegliwości, ale pozwala na aktywność w dążeniu
do naprawienia szkody oraz przyczynia się do uświadomienia przez nieletnieArt. 23 Abs. 3 JStG.
B. Kunicka-Michalska, op. cit., s. 60.
52
Art. 23 Abs. 4 JStG.
53
Art. 23 Abs. 5 JStG.
54
Warto zaznaczyć, że do niedawna niewykonanie przez nieletniego zobowiązania do świadczenia
prac nie było obwarowane żadną sankcją: B. Kunicka-Michalska, op. cit., s. 60.
55
Art. 23 Ziff. 6 JStG.
56
Art. 24 Ziff. 3 JStG.
57
Art. 26 JStG.
58
W. Bechmann, A. Wagesonner, op. cit., s. 49; M. Boehlen, Die Verpflichtung zu einer Arbeitsleistung…,
op. cit., s. 28.
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go konsekwencji postępowania wobec innych ludzi59. Kara ceniona jest także
przez sędziów. W badaniach sondażowych oceniają oni ją jako najpotrzebniejszą z kar60, co bezpośrednio przedkłada się na to, iż często po nią sięgają61.
Z badań Związkowego Urzędu Statystycznego wynikało, że prawie dwóch na
trzech sprawców w wieku 7-14 lat skazywanych jest na tą karę62. Wobec starszych sprawców sądy decydują się ją orzec w jednym przypadku na trzy. W tej
grupie wiekowej dominującą sankcję stanowi grzywna.
Nieletni świadczą pracę w domach opieki społecznej, szpitalach, domach
dziecka, sprzątają parki i lasy, biorą udział w akcjach ochrony środowiska, asystują przy polowaniach i połowach ryb, dbają o stan dróg63. Jak akcentują sędziowie do ukończenia kary z sukcesem niezbędna jest motywacja nieletniego. Do wykonania pracy nie można go bowiem zmusić64. Generalnie nieletni,
którzy odbyli kary pozytywnie oceniają doświadczenia, które z niej wynieśli65.
Stanowi to chyba najlepszy możliwy dowód na efektywność kary. M. Boehlen
proponowała nawet prawie całkowitą rezygnację z innych kar na rzecz zobowiązania do wykonania pracy społecznie użytecznej66. Jeśli nawet nie byłaby
możliwa implementacja tego postulatu, z pewnością jest to doniosły sygnał, by
stosować tę karę jak najczęściej.
Szwajcarskie doświadczenia z karą pracy społecznie użytecznej jawią się
jako niezwykle interesujące. Stanowią bogate źródło do czerpania wniosków
komparatystyczno-prawnych szczególnie w okresie, kiedy kształt kary ograniczenia wolności przeżywa okres znaczących przemian penalnych67. Szczególnie
warta uwagi jest istniejąca w szwajcarskim prawie karnym nieletnich możliwość
orzeczenia obowiązku wykonywania pracy na rzecz samego poszkodowanego
za jego zgodą, a więc środek reakcji karnej, który kompiluje elementy pracy
społecznie użytecznej i odszkodowania w formie restytucji naturalnej68. Sprawia więc, że zadośćuczynienie za wyrządzone przestępstwo nie jest mglistą
abstrakcją, polegającą na pracy na rzecz bliżej nieokreślonego społeczeństwa,
ale odbywa się z korzyścią dla konkretnej osoby pokrzywdzonej czynem zabronionym i tym samym realnie przywraca jej „skradziony konflikt”69. Trafnie
B. Kunicka-Michalska, op. cit., s. 49.
O badaniach empirycznych wśród sędziów: M. Boehlen, Die Verpflichtung zu einer Arbeitsleistung (…)
op. cit., s. 31
61
Ibidem, s. 28.
62
B. Kunicka-Michalska, op. cit., s. 53.
63
M. Boehlen, Die Verpflichtung zu einer Arbeitsleistung… op. cit., s. 30.
64
Ibidem, s. 29.
65
Badania sondażowe wśród nieletnich: M. Boehlen, Ist Strafe unbedingt notwendig? Die Verpflichtung zu
einer Arbeitsleistung im revidierten schweizerischen Jugendstrafrecht; Sauerländer, Aarau 1974, s. 50-54.
66
B. Kunicka-Michalska, op. cit., s. 62.
67
A. Ornowska, Kara ograniczenia wolności w świetle…, op. cit., s. 303-307; A. Ornowska, Kara ograniczenia
wolności, Wolters Kluwer, Warszawa 2013, s. 171.
68
M. Szewczyk, Kara pracy na cele społeczne na tle rozważań o przestępstwie i karze. Studium prawno-porównawcze, Kraków 1996, s. 88.
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O teorii „skradzionego konfliktu”: N. Christie, Granice cierpienia, Wiedza Powszechna, Warszawa 1991.
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D. Brons oraz A.M. v. Kalmthout zauważają: „Praca społecznie użyteczna jako
zadośćuczynienie społeczeństwu to piękna abstrakcja, ale na ile stanowi ona
rzeczywiste zadośćuczynienie ofierze przestępstwa?”70. Może warto postulować, by na przykładzie właśnie takich systemów karnych jak szwajcarski wprowadzić środki reakcji karnej umożliwiające pracę dla samego pokrzywdzonego
lub przynajmniej osób przez niego wskazanych, np. mu najbliższych. W sytuacji, gdyby z racji niechęci żywionej dla skazanego pokrzywdzony nie byłby
skłonny do zapewnienia mu możliwości odpracowania szkody, możliwe są do
przedyskutowania również i inne pośrednie formy kompensacji, które stanowiłyby realną i odczuwalną dla niego formę zadośćuczynienia.

SWISS PENAL SOLUTIONS CONCERNING COMMUNITY
SENTENCE IN THE PENAL CODE AND JUVENILE
CRIME LAW

Abstract
The paper deals with problems of implementing and executing the penalty of community
service in Switzerland. The vast majority of all sentences in this country involve a decree of
maximum six months’ imprisonment – either suspended or not. Community service was
therefore mainly introduced to substitute penal forms of shock incarceration, believed to be
responsible for high incarceration rates. Under Swiss penal law community service has many
variables and for that reason is interesting to draw comparative conclusions.

D. Brons, A.M. v. Kalmthout, Gemeinnützige Arbeit in den Niederlanden, w: U.O. Srevering, Alternativprojekte zum Strafvollvug, Protokolle 4/85, Arnoldheiner Protokolle 1985, s. 52.
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POSTAWY SPOŁECZNE WOBEC KARY
DOŻYWOTNIEGO POZBAWIENIA WOLNOŚCI
W STOSUNKU DO MŁODOCIANYCH
I NIELETNICH SPRAWCÓW PRZESTĘPSTW –
REPLIKACJA BADAŃ EDIE GREENA
I ANDREW EVELO (2013)
Wprowadzenie
Polskie prawo karne (art. 37 k.k. – Dz.U. Nr 88, poz. 553) przewiduje możliwość wymierzenia kary pozbawienia wolności w miesiącach i latach – od jednego
miesiąca do 15 lat oraz 25 lat pozbawienia wolności (art. 32 pkt 4 k.k.) i dożywotniego pozbawienia wolności art. 32 pkt 5 k.k.). Sąd wymierza karę według własnego uznania w granicach przewidzianych przez ustawę (art. 53 § 1 k.k.), uwzględniając m.in. motywację sprawcy i sposób popełnienia przestępstwa, życie przed
jego popełnieniem i zachowanie po jego popełnieniu, a zwłaszcza staranie się
o naprawienie szkody lub zadośćuczynienie pokrzywdzonemu (art. 53 § 2 k.k.).
W przepisach prawa polskiego wyraźnie zaznacza się tendencja do traktowania człowieka jako zdolnego do ponoszenia pełnej odpowiedzialności karnej po ukończeniu 17 roku życia. Postępowanie w sprawach nieletnich reguluje
Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich
(Dz.U. Nr 35, poz. 228). W świetle przepisów polskiego prawa karnego należałoby w zasadzie uznać, że nieletni nie mogą być sprawcami przestępstw ani
przestępcami – przestępstwo może bowiem popełnić osoba, która w chwili dokonania czynu zabronionego ukończyła 17 lat, a w sytuacjach wyjątkowych lat
15 (art. 10 k.k.). Nieletni w Polsce (z wyjątkiem art. 10 § 2 k.k. oraz przypadku
popełnienia czynu zabronionego wraz z osobą dorosłą) nie podlega środkom
karnym, lecz środkom wychowawczym lub poprawczym.
Gwałtowny wzrost czynów karalnych dokonywanych przez nieletnich odnotowuje się obecnie w większości krajów na świecie – w tym w najbardziej
potężnych z nich: Stanach Zjednoczonych i Rosji. Ponad 2 miliony osób poniżej 17 r.ż. zatrzymanych w USA pełniło przestępstwa narkotykowe, a w dalszej kolejności: przestępstwa przeciwko własności oraz zbrodnie o charakterze
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brutalnym1. Wśród najmłodszej grupy wiekowej zdarzają się także morderstwa,
wymuszenia oraz napady na tle seksualnym. W Rosji2 rozmiary czynów obejmujących brutalne morderstwa popełniane przez osoby nieletnie osiągnęły
w ostatnich latach aż 40% wzrost. Tak wysoka tendencja wzrostowa obejmuje także umyślne, ciężkie uszkodzenia ciała jakich dopuszczają się nieletni. Na
przestrzeni ostatnich kilkunastu lat nastąpił także 150% wzrost kradzieży oraz
przestępstw narkotykowych. Kradzieże, podobnie jak w Polsce, stanowią przestępstwo popełniane najczęściej. Badacze rosyjscy zwracają uwagę, że źródłem
wielu zbrodni popełnianych przez dzieci jest brak właściwego nadzoru ze strony rodziców, którzy będąc niewydolni wychowawczo nie są w stanie zaspokajać
podstawowych potrzeb społecznych i emocjonalnych młodego pokolenia.
Czyny przestępcze dzieci i młodzieży zajmują jedno z czołowych miejsc
wśród zjawisk o szczególnej doniosłości społecznej. W obliczu narastającej fali
zagrożeń w bliższej i dalszej perspektywie przestrzennej i kulturowej, społeczeństwa na świecie poszukują bardziej skutecznych metod resocjalizacji i terapii młodych sprawców przestępstw. W tym zakresie formy nowoczesnych rozwiązań społeczno-prawnych na świecie są różnorodne. Ich główna tendencja
przejawia się jednak w powolnym, ale systematycznym odchodzeniu od instytucjonalnych form odwetowych, na rzecz instytucji opiekuńczo-wychowawczych;
odchodzenia od restrykcji na rzecz wychowania; i wreszcie odchodzenia od
traktowania osób niedostosowanych społecznie wyłącznie jako „winnych”, na
rzecz dostrzegania masowego tragizmu ich losów, pojawiającego się w okresie
wczesnego dzieciństwa (wielu sprawców czynów ze szczególnym okrucieństwem, do okrucieństwa owego przywykać musiała od pierwszych dni własnego
życia). Takie przeobrażenia w myśleniu o czynach karalnych, których dopuszczają się nieletni, stają się stałą tendencją wielu dojrzałych społecznie państw
europejskich i pozaeuropejski. Wydaje się jednak, że współcześnie w naszym
kraju prewencja zachowań dewiacyjnych ogranicza się w znacznym zakresie do
interwencji policyjno-sądowej, czego konsekwencją jest wciąż odwetowe podejście do nieletnich i młodocianych sprawców przestępstw i zaostrzanie restrykcji
prawno-karnych. Taki stan rzeczy prowadzi w konsekwencji nie do ograniczania, lecz zaostrzania problemu przestępczości, w której najmłodsi mają coraz
większy udział. Problem nie polega jednak na braku zdolności do formułowania
w Polsce trafnych myśli resocjalizacyjnych, lecz na niedostrzeganiu rozwiązań
oferowanych przez teoretyków i ignorowaniu fali krytyki wysuwanej przeciwko
nadmiernej restrykcji i izolacji na rzecz sprawiedliwego karania opartego na mediacji i sprawiedliwości naprawczej oraz twórczych przemianach osobowości.
Jakie są jednak w tym zakresie opinie społeczne?
C. Puzzanchera, B. Adams, H. Snyder, W. Kang, Easy access to FBI arrest statistics: 1994-2006,
“Retrieved March” 2007, nr 20.
2
V.A. Lelekov, E.V. Kosheleva, On the Prevention of Juvenile Crime, “Russian Education and Society”
2008, nr 50, s. 68-83.
1
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Problem społecznych postaw wobec przestępczości nieletnich i młodocianych, został wnikliwie przeanalizowany w badaniach Edie Greena i Andrew
Evelo3. Badania te obejmują postawy społeczeństwa amerykańskiego. W związku z widoczną tendencją społeczeństwa polskiego do przyjmowania wpływów
kulturowych pochodzących zza Oceanu, interesujące wydało się porównanie
badań amerykańskich z opiniami w tym zakresie prezentowanymi przez Polaków. Choć zasady replikacji badań wymagały zastosowania pomiaru tych samych
zmiennych, należy jednak pamiętać, że surowość kar stosowanych w Stanach
Zjednoczonych w znacznym stopniu odbiega od surowości kar stosowanych
(zarówno wobec nieletnich, jak i dorosłych sprawców przestępstw) w Polsce.
Kara dożywotniego pozbawienia wolności jest obecnie w Polsce karą najsurowszą spośród wszystkich kar możliwych do wymierzenia przez wymiar
sprawiedliwości. Dnia 1 września 1998 na mocy nowego Kodeksu karnego
z dnia 6 czerwca 1997 roku (Dz.U. Nr 88, poz. 553) zastąpiła ona funkcjonującą wcześniej karę śmierci (27 sierpnia 2013 roku Polska ratyfikowała protokół nr 13 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, całkowicie znoszący karę
śmierci, także w przypadku wojny). W przeciwieństwie do amerykańskiego
wymiaru sprawiedliwości kary dożywotniego pozbawienia wolności nie można
w Polce orzec wobec osoby, która nie ukończyła w chwili popełniania czynu
karalnego 18 lat (art. 54 § 2 k.k.). W Polsce karę tę można orzec wyłącznie
wobec osób, które dopuściły się przestępstw związanych z pozbawieniem życia
(art. 118 § 1 k.k.; art. 120 k.k.; art. 123 § 1 k.k.; art. 148 § 1, 2, 3 k.k.) lub integralnością Rzeczypospolitej (art. 117 § 1 k.k.; art. 127 § 1 k.k.; art. 134 k.k.). Sąd
w Polce, podczas wydawania wyroku, nie ma także możliwości ustanowić takiego ograniczenia, które uniemożliwiałoby skazanemu ubiegania się o możliwość
przedterminowego warunkowego zwolnienia z zakładu karnego po 25 latach
odbywania kary (w wyjątkowych przypadkach 30 lub 40 latach).

Karanie przestępczości nieletnich w Polsce
i Stanach Zjednoczonych
Wśród środków wychowawczych jakie mogą zostać orzeczone przez polski
sąd w stosunku do nieletnich wyróżnia się: a) udzielenie upomnienia; b) zobowiązanie nieletniego do określonego postępowania, a przede wszystkim do:
naprawienia wyrządzonej szkody, przeproszenia pokrzywdzonego, podjęcia nauki lub pracy, powstrzymania się od przebywania w określonych miejscach czy
środowiskach, spożywania alkoholu, zażywania narkotyków lub innego środka
odurzającego; c) ustanowienie nadzoru rodziców lub opiekuna; d) ustanowienie nadzoru organizacji młodzieżowej, społecznej, zakładu pracy czy osoby
E. Greene, A.J. Evelo, Attitudes regarding life sentences for juvenile offenders, “Law and Human Behavior”
Vol 37(4), sierpień 2013, s. 276-289.
3
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godnej zaufania, jeżeli udzielą poręczenia za nieletniego, lub nadzoru kuratora; e) skierowanie do kuratorskiego ośrodka pracy z młodzieżą; e) orzeczenie
zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych; f) orzeczenie przepadku rzeczy, które nieletni uzyskał z popełnienia przestępstwa, np. rzeczy, które ukradł;
g) umieszczenie go w instytucji lub organizacji powołanej do przygotowania
zawodowego, w rodzinie zastępczej, placówce resocjalizacyjnej lub opiekuńczo-wychowawczej. Jednocześnie sąd rodzinny orzekając środki karne lub wychowawcze zawsze powinien się kierować dobrem nieletniego. Jeżeli jednak
sprawca (nieletni) po ukończeniu 16 lat dopuścił się zbrodni: przeciwko życiu
lub bezpieczeństwu powszechnemu, gwałtu, rozboju albo ciężkich uszkodzeń
ciała, może odpowiadać tak jak dorosły, zwłaszcza gdy poprzednio stosowane
środki wychowawcze lub poprawcze okazały się nieskuteczne4.
Nieco inaczej przedstawia się sprawa postępowania z nieletnimi w Stanach
Zjednoczonych. Sądy dla nieletnich w USA powstały na początku XX wieku. Uzasadnieniem ich powstania było przekonanie, że osoby bardzo młode
w mniejszych stopniu zasługują na surowe kary niż osoby dorosłe. Koniec lat
osiemdziesiątych przyniósł jednak ze sobą gwałtowne zwiększenie ilości i rodzajów przestępstw dokonywanych rzez nieletnich, a także wzrost ich brutalności5. Powstałe wówczas w Stanach Zjednoczonych przekonanie, że sądy dla
nieletnich nie stanowią skutecznego sposobu eliminowania przestępczości, spowodowało uchwalenie aktów prawnych zwiększających liczbę przestępstw, za
które nieletni sprawcy mogą podlegać sądom dla dorosłych oraz zmniejszających
wiek, w którym nieletni mogą podlegać jurysdykcji prawnej6. Przepisy te stanowiły dramatyczne odejście od silnie zhumanizowanego, dotychczasowego podejścia do karania i resocjalizacji nieletnich oraz przestrzegania zasad odmiennego
traktowania człowieka znajdującego się w fazie dojrzewania i początku rozwoju
osobowości7. Z uwagi na poczucie zagrożenia przestępczością, opinia publiczna
na ogół sprzyja zaostrzaniu restrykcji karnych, także w stosunku do nieletnich,
zwłaszcza tych, którzy dopuścili się przestępstw z użyciem przemocy8.
Do tej pory w Stanach Zjednoczonych na dożywocie, bez możliwości warunkowego zwolnienia, skazano około 2500 młodocianych przestępców, a wiele tysięcy nieletnich otrzymało wirtualne dożywocie (np. dwieście lat pozbawienia wolności)9. Wydaje się, że orzekanie wyroków dożywocia (w dodatku bez
możliwości warunkowego zwolnienia) zaprzecza idei resocjalizacji.
A. Jaworska, Leksykon resocjalizacji, IMPULS, Kraków 2013.
A. Blumstein, Youth, guns, and violent crime, “The Future of Children” 2022, nr 12, s. 39-53.
6
K.M. Carlsmith, J.M. Darley, P.H. Robinson, Why do we punish?: Deterrence and just deserts as motives for
punishment, “Journal of Personality and Social Psychology” 2002, nr 83, s. 284-299. doi: 0.1037//00223514.83.2.284.
7
E. Greene, A.J. Evelo, Attitudes regarding life…, op. cit.
8
M. Moon, J. Sundt, F. Cullen, J. Wright, Is child saving dead? Public support for juvenile rehabilitation, “Crime
and Delinquency” 2000, nr 46, s. 36-60. doi: 10.1007/s11211-008-0066-z.
9
F. Stevenson za: E. Greene, A.J. Evelo, Attitudes regarding life…, op. cit.
4
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Opinie społeczne na temat karania młodocianych przestępców
W obliczu znacznego uczestnictwa nieletnich w ogóle przestępczości na terenie większości krajów świata, niezwykle ożywiona stała się dyskusja społeczna wskazująca na konieczność zaostrzenia kar w stosunku do osób nieletnich
i młodocianych. W związku z narastającym problemem przestępczości nieletnich i młodocianych Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych konstytucyjnie
uznał możliwość orzekania wobec tej grupy wiekowej dożywocia, bez możliwości warunkowego zwolnienia10. Fakt ten wydaje się niezgodny z respektowaniem praw człowieka, a Trybunał Konstytucyjny USA orzekł, że stosowanie kary dożywotniego pozbawienia wolności wobec osób, które dopuściły się
przestępstwa przed 18 rokiem życia jest niezgodne z Konstytucją Stanów Zjednoczonych. Jednym z istotnych argumentów jest fakt, że orzekanie takich kar
wobec nieletnich i młodocianych powoduje, że kara ta staje się mniej sprawiedliwa – spędzą oni bowiem w ostateczności znacznie więcej lat niż skazane osoby
dorosłe. Ważnym argumentem są jednak także uwarunkowania psychologiczne
i fakt znacznie większej plastyczności osobowości osób młodych – mogą one
zatem zacznie skuteczniej poddać się procesowi resocjalizacji i po odbyciu kary
powrócić do sprawnego funkcjonowania społecznego.
Fakt obiektywnych przesłanek dla nieorzekania najwyższego wymiaru kary
wobec osób nieletnich i młodocianych nie wpływa jednak na nastroje społeczne i opinie społeczeństwa, wielokrotnie domagającego się bardziej surowych
kar, także w odniesieniu do nieletnich.
Z uwagi na poruszenie opinii publicznej przez media, ukazujące wizję wielu
tysięcy dzieci, które spędzą swoje życie i umrą w więzieniu, obecnie postawy
społeczne wobec nieletnich stały się bardziej neutralne. Ostatnie badania wykazały, że choć społeczeństwo jest przekonane, że nieletni powinni być pociągani do odpowiedzialności za swoje czyny, to jednocześnie rozumie, że ich
odpowiedzialność za dokonane czyny w okresie dojrzewania jest ograniczona i mają prawo do społecznej rehabilitacji11. Wydaje się, że ludzie rozumieją
powiązanie pomiędzy młodością i ograniczoną odpowiedzialnością karną oraz
fakt, że młodzi przestępcy znacząco różnią się od dorosłych. Opinia społeczna
jest również wrażliwa na niektóre uwarunkowania kontekstowe dotyczące przestępczości wśród nieletnich, a w szczególności dowody na nadużycia i przemoc
stosowaną w stosunku do wielu z nich w dzieciństwie.
Dotychczasowe badania wskazały, że wiek sprawcy jest istotną zmienną warunkującą postawy społeczne wobec surowości karania. Odkryto między innymi, że ludzie przypisują większą odpowiedzialność sprawcy wraz ze wzrostem
E. Greene, A.J. Evelo, Attitudes regarding life…, op. cit.
A. Piquero, L. Steinberg, Public preferences for rehabilitation versus incarceration of juvenile offenders, “Journal
of Criminal Justice” 2010, nr 38, s. 1-6.
10
11

102

Anetta Jaworska

jego wieku12. Ghetti i Redlich13 stwierdzili natomiast, że tendencja do preferowania wyższych kar wynika w większym zakresie z poziomu zachowań antyspołecznych, niezależnie od wieku sprawcy.

Cele kary a postawy wobec jej stosowania
Ogólne cele kary pozbawienia wolności możemy podzielić na: prewencję
ogólną (zapobiegawcze oddziaływanie na społeczeństwo), prewencję indywidualną (zapobiegawcze oddziaływanie na jednostkę) i sprawiedliwościową (odpłatę
za popełnione przestępstwo). Istotną zmienną warunkującą postawy społeczne
wobec surowości karania jest postrzeganie celu kary pozbawienia wolności. Stosowanie tego typu restrykcji wobec sprawców przestępstw (osadzanie w zakładach karnych) spełnia określone funkcje i służy określonym celom społecznym.
Akty osadzania ludzi w zakładach karnych uzasadniane są poprzez racje utylitarne i moralne. Do najważniejszych funkcji kary zalicza się14: a) funkcję izolacyjną
(eliminującą) – mającą za zadanie wyeliminować na jakiś czas przestępcę ze społeczeństwa i zabezpieczyć w ten sposób społeczeństwo przed zagrożeniem jakie
stwarza, przesłanką tej funkcji jest unieszkodliwienie przestępcy i odebranie mu
na jakiś czas możliwości popełniania przestępstw; b) funkcję odstraszającą (prewencyjną) – karanie ma służyć jako przykład dla innych i skutecznie odstraszyć ich przed
popełnieniem przestępstw, a samego osadzonego odstraszyć przed ponownym
popełnieniem przestępstwa; c) funkcję odwetową – kara pozbawienia wolności stanowi swoistą odpłatę społeczeństwa za popełnione zło; d) funkcję kompensacyjną –
kara ma umożliwić zadośćuczynienie i naprawienie wyrządzonego zła (realizowana poprzez prace społecznie użyteczne, wolontariat oraz stosowaną w niektórych
krajach mediację); e) funkcję poprawczą – silnie uzasadnianą w euro-amerykańskich
kodeksach karnych, której zadaniem jest takie oddziaływanie na osadzonego, aby
uzyskać w nim chęć i zdolność do poprawy i zmiany przestępczego stylu życia.
Dotychczas wykazano15, że ludzie są skłonni optować za bardziej surową
karą za przestępstwa, wówczas, gdy za dominujący cel kary uznają odstraszanie
innych od popełniania zbrodni lub izolację przestępcy uniemożliwiającą mu
dokonywanie przestępstw. Znacznie bardziej liberalne sądy na temat surowości
kar wypowiadane są natomiast przez osoby, które w karze pozbawienia wolności dostrzegają między innymi funkcję poprawczą (resocjalizacyjną). Postrzeganie celu kary jako karzącego lub jako poprawczego ma zatem istotne znaczenie
w kształtowaniu postaw społecznych na temat jej surowości.
E. Scott, N. Reppucci, J. Antonishak, J. DeGennaro, Public attitudes about the culpability and punishment
of young offenders, „Behavioral Sciences & the Law” 2006, nr 24, s. 815-832.
13
E. Greene, A.J. Evelo, Attitudes regarding life…, op. cit.
14
L. Kołakowski, Mini wykłady o maxi sprawach, Znak, Kraków 2004.
15
za: E. Greene, A.J. Evelo, Attitudes regarding life…, op. cit.
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Podobnie jak w badaniach Edie Greena i Andrew Evelo, celem naszych badań było ustalenie, jakie są postawy społeczne, dotyczące możliwości stosowania kary dożywotniego pozbawienia wolności bez możliwości przedterminowego warunkowego zwolnienia (KDPWBMWPZ) wobec nieletnich i młodocianych. Celem zreplikowanych w warunkach polskich badań i impulsem do ich
podjęcia jest chęć zabrania głosu w naukowej dyskusji na temat postaw społecznych dotyczących karania młodych przestępców. Decyzje w tej sprawie zawsze
będą podejmowane przez rząd i trudno spodziewać się, że przytoczone poniżej
wyniki będą na te decyzje wpływać. Mogą one jednak dostarczyć informacji na
temat społecznych przekonań o sprawach tak ważnych dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego w przyszłości.
Oprócz analizy postaw wobec KDPWBMPWZ, w naszych badaniach dokonano także oceny opinii na temat stosowności jej stosowania wobec nieletnich
oraz postaw społecznych związanych z karą. Zbadano także, jak postawy wobec KDPWBMPWZ ulegają zmianie w zależności od wieku nieletniego, który
popełnił przestępstwo.
Dziękujemy studentom Akademii Pomorskiej w Słupsku za pomoc w zbieraniu danych do tego badania.

Procedura badań
W replikacji badania Greena i Evelo zastosowano procedurę tożsamą z badaniami autorów amerykańskich. W badaniu dokonano oceny postaw społecznych wobec KDPWBMPWZ, dokonywanych w odniesieniu do wieku sprawców i rodzaju popełnionego przestępstwa w zależności od postrzeganych przez
respondentów celów kary.

Problemy i hipotezy badawcze
P.1 W jakim stopniu ludzie postrzegają karę dożywotniego pozbawienia wolności bez możliwości przedterminowego warunkowego zwolnienia jako odpowiednią dla nieletnich i młodocianych przestępców?
Postawa wobec KDPWBMPWZ była mierzona poprzez poproszenie respondentów o podanie minimalnego wieku, w którym KDPWBMPWZ powinna być stosowana (jeśli w ogóle), jako kara za osiem różnych przestępstw.
Na podstawie wyników dotychczasowych badań, wskazujących, że ludzie
rozumieją różnice pomiędzy wiekiem rozwojowym a zdolnością do ponoszenia
odpowiedzialności karnej postawiono hipotezy, że:
H.1.a Respondenci na ogół nie będą popierali KDPWBMPWZ w stosunku
do nieletnich.
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H.1.b W przypadku, gdy respondenci uznają zasadność stosowania
KDPWBMPWZ wobec nieletnich uznają także, że powinna być ona zarezerwowana dla nieletnich, którzy popełnili poważne zbrodnie, a przede wszystkim
zabójstwa.
P.2 Jaki jest związek pomiędzy postawą wobec KDPWBMPWZ a postrzeganiem celu odbywania kary pozbawienia wolności?
Na podstawie wcześniej cytowanych badań wykazujących, że postrzeganie celów kary jest związane z postawą wobec jej surowości, postawiono hipotezę, że:
H.2. Osoby, które postrzegają cel kary przede wszystkim jako izolacyjny,
odwetowy i odstraszający w większym stopniu będą popierały możliwość orzekania KDPWBMPWZ wobec nieletnich niż osoby, które widzą w karze możliwości poprawcze (resocjalizacyjne).
Metoda
Uczestnicy
W badaniach wzięło udział 348 osób, spośród których do ostatecznej analizy
wyników zakwalifikowano 326 osób (pozostałe wyniki odrzucono w uwagi na ich
niekompletność oraz takie wypełnienie kwestionariuszy, które uniemożliwiło interpretację danych). Rekrutacja respondentów odbyła się w dwóch środowiskach:
studentów Akademii Pomorskiej w Słupsku (n=175) studiujących w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym oraz lokalnej społeczności Słupska (miasto średniej
wielkości) (n=151), wśród której badania przeprowadzono przy pomocy studentów
Akademii Pomorskiej (innych niż respondenci-studenci) na zasadzie sondy ulicznej.
Badania studentów odbyły się w czasie przewidzianym na zajęcia dydaktyczne przed
ich rozpoczęciem. Żaden z uczestników badania nie otrzymał wynagrodzenia.
Wyniki zawarte w tabeli 1 ukazują procentowy rozkład badanych w zakresie
ich płci, identyfikacji narodowo-etnicznej (polska, kaszubska oraz białoruska)
oraz wyrażanych przekonań politycznych. Dane demograficzne zostały ukazane na tle populacji polskiej, spisanej w wyniku najnowszego Narodowego Spisu
Powszechnego Ludności z roku 201116. Dane pozwalają stwierdzić, że ogół
respondentów był podobny do ogółu społeczności polskiej w zakresie mediany wieku oraz identyfikacji narodowo-etnicznej. Troje spośród uczestników
badania posiadało narodowość-etniczną inną niż polska. Był to jeden student
o kaszubskiej identyfikacji narodowo-etnicznej oraz dwoje badanych (jeden student i jeden przedstawiciel społeczności lokalnej) o narodowości białoruskiej.
Pomimo podobieństwa obu prób badawczych do populacji ogólnej, wyraźnie
zaznaczyły się różnice w zakresie równowagi płci oraz różnice w zakresie wieku
pomiędzy studentami a społecznością lokalną.
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011, Ludność. Stan i struktura demograficzno-społeczna, GUS, Warszawa 2013.
http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/LUD_ludnosc_stan_str_dem_spo_NSP2011.pdf pobrano dn. 2.12.2013.
16
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W dalszej analizie, podobnie jak w badaniu oryginalnym, próby studentów
i przedstawicieli społeczności lokalnej zostały połączone.
Dane demograficzne uczestników zawarto w tabeli 1.
Tabela 1. Dane demograficzne badanej populacji studentów i społeczności lokalnej
Dane
demograficzne

Studenci

Społeczność
lokalna

Ogółem

Spis ludności 20111

n

175

151

326

38511,8

Wiek (w latach)
Mediana

22

38

38,1

Minimum

20

18

–

Maksimum

47

78

–

Kobiety

66,9%

56,3%

62,0%

51,6%

Mężczyźni

33,1%

43,7%

38,0%

48,4%

Płeć

Identyfikacja narodowo-etniczna
Polska

98,9%

99,3%

99,1%

99,3%

Inna

1,1%

0,7%

0,9%

0,7%

Przekonania polityczne
b. konserwatywne

5,1%

6,6%

5,8%

BD

konserwatywne

22,3%

20,5%

21,5%

BD

umiarkowane

36,0%

42,4%

39,0%

BD

liberalne

29,7%

25,2%

27,6%

BD

b. liberalne

6,9%

5,3%

6,1%

BD

BD= brak dostępności do danych
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Procedura badań
Badania prowadzano w dniach 3-21 listopada 2013 roku. Wszystkie dane zebrano w formie pisemnej, przy zastosowania kwestionariusza ankiety, zawierającego pytania dotyczące danych demograficznych, postaw wobec surowości kary
w stosunku do nieletnich oraz celu wykonywania kary pozbawienia wolności.
Kwestionariusz postaw wobec kary (załącznik 1) w stosunku do nieletnich
i młodocianych zbudowano na podstawie danych zawartych w oryginalnych badaniach Greene i Evelo17, dostosowując pojęcia przestępstw do tych zawartych
w polskim kodeksie karnym (ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny,
art. 1). Kwestionariusz zawiera osiem przestępstw, wobec których określano
dopuszczalny zdaniem respondentów wymiar kary: zabójstwo ze szczególnym
okrucieństwem, zabójstwo agresywnego rodzica, kradzież samochodów, kradzież z włamaniem, ciężkie uszkodzenie ciała, napady na tle seksualnym, napad rabunkowy z bronią w ręku, handel narkotykami (pozycje skali: izolacja/
ubezwłasnowolnienie: 3, 5, 10, 14, 20; odwet/odpłata: 2, 6, 9, 13, 17; odstraszanie: 4, 8, 12, 16, 18; resocjalizacja: 1, 7, 11, 15, 19). Przy każdym przestępstwie zaprezentowano wykaz wszystkich grup wiekowych od 10-21 lat z możliwością zaznaczenia od jakiego wieku powinna istnieć możliwość wymierzenia
KDPWBMPWZ wraz z opcją odpowiedzi: „nigdy nie powinien być skazany na
karę dożywotniego pozbawienia wolności bez możliwości przedterminowego
warunkowego zwolnienia” („nigdy”) oraz „kara ta powinna być stosowana wyłącznie wobec dorosłych” („TWD”).
W demograficznej części kwestionariusza (zgodnie z badaniem oryginalnym) poproszono respondentów o podanie wieku, płci, przynależności etnicznej oraz poglądów politycznych.
Wreszcie, aby określić postrzegany przez respondentów cel wykonywania
kary pozbawienia wolności zastosowano skalę Celu Kary (załącznik 2). Podobnie jak w badaniach Greene i Evelo, 20-punktowa skala składa się z czterech
wymiarów, z których każdy służy do oceny postawy wobec określonego celu
kary: izolacja (ubezwłasnowolnienie), resocjalizacja (poprawa), odwet (zemsta)
i odstraszanie. Na każdy wymiar skali składa się pięć twierdzeń. Zadaniem badanych jest udzielenie odpowiedzi w skali typu Likerta: od 1 „zdecydowanie
się nie zgadzam” do 7 „zdecydowanie się zgadzam”. W każdym wymiarze skali
można zatem uzyskać od 5 do 35 punktów. Im niższy wynik, tym niższa wartość nadawana określonemu celowi kary.

17

E. Greene, A.J. Evelo, Attitudes regarding life…, op. cit.
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Wyniki
Biorąc pod uwagę charakter analizowanych danych, postawy uczestników
badania podzielono na dwie dychotomiczne grupy w zależności od wieku, od
którego badani byli skłonni przyznawać zasadność stosowania KDPWBMPWZ
za określone przestępstwo. Wartości procentowe podane w każdej grupie porównywano stosując przedziały ufności (PU). Zaprezentowana analiza badań,
analogicznie jak w badaniach Greene i Evelo, została zatem oparta na estymacji
przedziałowej wskaźnika struktury.
Analizie porównawczej poddano dwie różne grupy wiekowe, w zakresie których respondenci byli skłonni przyznać zasadność stosowania KDPWBMPWZ:
nieletni (10-17 lat) i młodociani (18-21) wraz z respondentami, którzy zaznaczali, że za wymienione przestępstwo KDPWBMPWZ „nigdy nie powinna być
stosowana” („nigdy”) oraz że „powinna być stosowana jedynie wobec dorosłych (TWD).
Taki podział grup pozwolił na ukazanie postaw społecznych wobec
KDPWBMPWZ w odniesieniu do nieletnich (10-17 lat).
Kolejnym krokiem będzie natomiast odniesienie uzyskanych wyników
do wskazanych przez respondentów celów wykonywania kary pozbawienia wolności. Zależność pomiędzy postrzeganym celem kary a popieraniem
KDPWBMPWZ wobec nieletnich i młodocianych określono przy zastosowaniu analizy regresji.
Poparcie wobec stosowania KDPWBMPWZ
Wyniki Kwestionariusza Postaw Wobec Kary przestawiono w tabeli 2. Wyniki skategoryzowano w zależności od tego, od jakiego wieku respondenci byli
skłonni uznać zasadność stosowania KDPWBMPWZ. Pierwszą grupę stanowią osoby, które przyznały możliwość orzekania KDPWBMPWZ wobec nieletnich (10-17 lat), natomiast grupę drugą osoby uznające, że kara ta może być
stosowana w odniesieniu do przestępców młodocianych (18-21), dorosłych lub
też, że nigdy nie powinna być stosowana za popełnienie wymienionego przestępstwa.
Dla żadnego z wymienionych przestępstw nie uzyskano wyższego niż 50%
odsetka badanych dopuszczających stosowanie KDPWBMPWZ wobec nieletnich, także w zakresie PU. W odniesieniu do wszystkich ośmiu przestępstw, respondenci w znacznie mniejszym odsetku uznali, że karę tę można zastosować
wobec nieletniego niż w stosunku do młodocianych, dorosłych lub że w ogóle
nie należy jej stosować.
Zgodnie z hipotezą H.1a przewidywano, że respondenci nie będą skłonni
do przyznawania możliwości wykonywania KDPWBMPWZ względem nieletnich oraz zgodnie z hipotezą H.1.b, że osoby dające taką prawną możliwość,
będą skłonne przyznawać ją wyłącznie za przestępstwa dotyczące życia ludz-

108

Anetta Jaworska

kiego, ale nie za przestępstwa niezwiązane z zabójstwem. Zgodnie z procedurą obliczeń zastosowaną przez Greene i Evelo, aby zweryfikować tę hipotezę,
obliczono, czy dla każdego przestępstwa estymacja przedziałowa wskaźnika
struktury osób gotowych na skazywanie nieletnich różniła się istotnie od estymacji przedziałowej respondentów niewidzących takiej możliwości. Obliczono
90% PU dla odsetka respondentów dopuszczających KDPWBMPWZ wobec
nieletnich oraz odsetka respondentów, którzy za minimalny wiek, w którym
można ukarać człowieka KDPWBMPWZ uznali 18 lat lub w ogóle nie widzieli
takiej możliwości karania ludzi za wymienione przestępstwa. Poziom istotności
ustalono na poziomie p<0,05. W przypadkach, gdy PU nie przekroczył 50%,
uznano to jako dowód na istotne różnice postaw pomiędzy badanymi.
Tabela 2. Procent respondentów uznających zasadność stosowania
KDPWBMPWZ za dokonanie wymienionego przestępstwa wobec oskarżonych
w określonym wieku
Nieletni

Nie-nieletni

n

%

90% PU

%

90% PU

Zabójstwo ze sz. okrucieństwem*

326

40

[36-44]

60

[56-64]

Napad na tle seksualnym*

325

36

[32-40]

64

[60-68]

Zabójstwo agresywnego rodzica*

326

30

[26-34]

70

[66-74]

Napad rabunkowy z bronią w ręku*

324

27

[23-31]

73

[69-77]

Ciężkie uszkodzenie ciała*

326

23

[19-27]

77

[73-80]

Handel narkotykami*

324

17

[14-20]

83

[80-86]

Kradzież z włamaniem*

323

12

[09-15]

88

[85-91]

Kradzież samochodów*

326

10

[07-13]

90

[87-93]

Przestępstwo

Uwagi: Kategoria „nieletni” obejmuje respondentów, którzy uznali, że za określone przestępstwo
KDPWBMPWZ powinna być stosowana już wobec osób znajdujących się w przedziale wieku
10-17 lat; kategoria „nie-nieletni” obejmuje respondentów, którzy uznali, że za określone przestępstwo
KDPWBMPWZ powinna być stosowana najwcześniej wobec młodocianych (10-21 lat), wyłącznie wobec dorosłych, lub w ogóle nie powinna być stosowana. Zabójstwo ze sz. okrucieństwem= zabójstwo
ze szczególnym okrucieństwem; PU= przedział ufności; H.0=.50. H.1.a P nieletni < P nie-nieletni;
KDPWBMPWZ= kara dożywotniego pozbawienia wolności bez możliwości przedterminowego warunkowego zwolnienia.
*p< 0,05
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Okazało się, że w przypadku wszystkich przestępstw – zarówno związanych,
jak i niezwiązanych z zabójstwem, odsetek respondentów, którzy chcieliby stosowania KDPWBMPWZ wobec nieletnich (Tabela 2, kolumna 2), był istotnie
niższy niż osób, które nie sprzyjają możliwości stosowania tej kary w odniesieniu do nieletnich (kolumna 4). Różnice te były istotne statystycznie. Wynik ten
wskazuje, że respondenci nie są skłonni sprzyjać orzekaniu KDPWBMPWZ
wobec nieletnich, nawet w przypadku takich przestępstw jak zabójstwa. Nawet w przypadku zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem osoby nieznajomej
oraz rodzica stosującego wobec nieletniego nadużycia i agresję, respondenci
w istotnej większości nie uznają możliwości osadzania go w więzieniu bez możliwości opuszczenia zakładu karnego w jakiejkolwiek przyszłości. Wynik ten nie
potwierdza hipotezy H.1.b oraz jest odmienny od wyników uzyskanych przez
Greene i Evelo w Stanach Zjednoczonych.
Nieco inny obraz ukazała analiza, w której uwzględniono tylko tych respondentów, którzy stwierdzili możliwość stosowania KDPWBMPWZ, przynajmniej w stosunku do niektórych grup wiekowych przestępców dopuszczających się wymienionych czynów (zob. tab. 3). W analizie tej wyeliminowano
respondentów, którzy stwierdzili, że za dane przestępstwo KDPWBMPWZ
nigdy nie powinna być stosowana, niezależnie od wieku sprawcy (ilość respondentów deklarujących, że KDPWBMPWZ nigdy nie powinna być stosowana
jest znacznie zróżnicowana w zależności od rodzaju przestępstwa i oscyluje
w granicach n: 174-286).
Przestępstwem, w zakresie którego najwięcej osób deklarowało, że karą za
jego dokonanie nie może być KDPWBMPWZ okazała się kradzież samochodów, natomiast przestępstwem, za które respondenci najczęściej byli skłonni
taką karę orzekać było zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. Wyniki te
są zbieżne z wynikami Greene i Evelo, choć należy zauważyć, że w tym zakresie polscy respondenci w nieco mniejszym odsetku byli skłonni karać
KDPWBMPWZ za zabójstwo nieznajomego, zaś w zdecydowanie wyższym za
kradzieże samochodów.
Wyniki zaprezentowane w tabeli 3 wskazują, że wśród osób stwierdzających
możliwość stosowania KDPWBMPWZ w odniesieniu do różnych kategorii
przestępstw występują znaczne różnice w przyznawaniu możliwości stosowania tej kary w zależności od wieku sprawców. Badania amerykańskie18 ukazały,
że powyżej 50% respondentów dopuszczających stosowanie KDPWBMPWZ,
jako wiek pozwalający na skazanie sprawcy na taką karę wskazywało minimalny przedział wiekowy – 10-17 lat. Badania te wykazały, że wiek sprawcy nie ma istotnego wpływu na opinie społeczne dopuszczające stosowanie
KDPWBMPWZ. Wyniki badań zawarte w tabeli 3 ukazują odmienny obraz
postaw respondentów polskich. Wśród badanych dopuszczających stosowanie
KDPWBMPWZ, istotnie wyższy odsetek respondentów przyznawał możli18

E. Greene, A.J. Evelo,. Attitudes regarding life…, op. cit.
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wość orzekania tej kary wyłącznie w stosunku do osób powyżej 18 roku życia.
W przypadku większości przestępstw (analiza na poziomie PU) badani uznali
stosowność stosowania KDPWBMPWZ wyłącznie w stosunku do osób dorosłych. Jedynie w przypadku zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem, ta grupa
respondentów uznała, że surowość kary powinna być taka sama w stosunku
do nieletnich, jak i młodocianych lub dorosłych. Okazało się zatem, że badani
inaczej postrzegają odpowiedzialność osoby dorosłej i odpowiedzialność nieletniego, dostrzegając, że ten drugi nie jest w pełni zdolny do ponoszenia tak
skrajnej i niedającej szans na zmianę swojego życia odpowiedzialności karnej.
Tabela 3. Procent respondentów uznających zasadność stosowania
KDPWBMPWZ za dokonanie wymienionego przestępstwa po wyeliminowaniu
respondentów, którzy wybrali opcję „KDPWBMPWZ nigdy nie powinna być stosowana”
Nieletni

Dorośli

n

%

90% PU

%

90% PU

Zabójstwo ze sz. okrucieństwem

286

45

[40-50]

55

[50-60]

Napad na tle seksualnym*

278

42

[37-47]

58

[53-63]

Zabójstwo agresywnego rodzica*

260

37

[32-42]

63

[58-68]

Napad rabunkowy z bronią w ręku

246

35

[30-40]

65

[60-70]

Ciężkie uszkodzenie ciała*

230

33

[28-38]

77

[72-82]

Handel narkotykami*

202

28

[23-33]

72

[67-77]

Kradzież z włamaniem*

178

21

[16-26]

79

[74-84]

Kradzież samochodów

174

17

[12-22]

83

[78-88]

Przestępstwo

Uwagi: Kategoria „nieletni” obejmuje respondentów, którzy uznali, że za określone przestępstwo
KDPWBMPWZ powinna być stosowana już wobec osób znajdujących się w przedziale wieku
10-17 lat; kategoria „dorośli” obejmuje respondentów, którzy uznali, że za określone przestępstwo
KDPWBMPWZ powinna być stosowana najwcześniej wobec młodocianych (18-21 lat) lub wyłącznie wobec dorosłych. Z analizy wykluczono respondentów deklarujących, że KDPWBMPWZ
w ogóle nie powinna być stosowana. PU= przedział ufności; H.0=.50. H.1.a Pnieletni < Pdorosły;
KDPWBMPWZ= kara dożywotniego pozbawienia wolności bez możliwości przedterminowego warunkowego zwolnienia.
*p< 0,05
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Aby ostatecznie i dokładnie ocenić, jaka jest postawa respondentów wobec
możliwości stosowania KDPWBMPWZ w stosunku do nieletnich, wyeliminowano odpowiedzi respondentów, którzy uznali, że dla danego przestępstwa
istnieje możliwość stosowania KDPWBMPWZ wyłącznie w stosunku do dorosłych lub nie istnieje w ogóle (ilość respondentów oscylowała w granicach
n: 31-129, w zależności od rodzaju przestępstwa).
Tabela 4. Procent respondentów uznających zasadność stosowania
KDPWBMPWZ za dokonanie wymienionego przestępstwa, po wyeliminowanie
respondentów, którzy wybrali opcję „KDPWBMPWZ nigdy nie powinna być stosowana” oraz „KDPWBMPWZ powinna być stosowana tylko w stosunku do dorosłych”
Młodsi
nieletni

Starsi
nieletni

n

%

90% PU

%

90% PU

Zabójstwo ze sz. okrucieństwem *

129

51

[44-58]

49

[42-56]

Napad na tle seksualnym

117

28

[21-35]

72

[65-79]

Zabójstwo agresywnego rodzica*

97

27

[20-34]

73

[66-80]

Napad rabunkowy z bronią w ręku

87

24

[16-32]

76

[68-84]

Ciężkie uszkodzenie ciała*

76

26

[18-34]

74

[66-82]

Handel narkotykami*

56

27

[17-37]

73

[63-83]

Kradzież z włamaniem*

38

29

[17-41]

71

[59-83]

Kradzież samochodów

31

16

[05-27]

84

[73-95]

Przestępstwo

Uwagi: Kategoria „młodsi nieletni” obejmuje respondentów, którzy uznali, że za określone przestępstwo KDPWBMPWZ powinna być stosowana już wobec osób znajdujących się w przedziale wieku
10-15 lat; kategoria „starsi nieletni” obejmuje respondentów, którzy uznali, że za określone przestępstwo KDPWBMPWZ powinna być stosowana najwcześniej wobec nieletnich w przedziale 16-17
lat. Z analizy wykluczono respondentów deklarujących, że KDPWBMPWZ w ogóle nie powinna
być stosowana lub, że powinna być stosowana wyłącznie wobec dorosłych. PU= przedział ufności;
H.0=.50. H.1.a Pmłodszynieletni < Pstarszynieletni; KDPWBMPWZ= kara dożywotniego pozbawienia wolności bez możliwości przedterminowego warunkowego zwolnienia.
*p< 0,05
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Następnie zbadano, czy respondenci byli bardziej skłonni wybierać jako minimalny wiek stosowania KDPWBMPWZ w stosunku do młodszych nieletnich (10-15 lat), czy dopiero starszych nieletnich (16-17 lat) (zob. tab. 4). Te kategorie wiekowe zostały wybrane z uwagi na konieczność jak najdokładniejszej
repliki badań amerykańskich, choć w przeciwieństwie do Stanów Zjednoczonych, za nieletniego w Polsce uznaje się dopiero osobę, która ukończyła 13 rok
życia (do tego czasu odpowiedzialność za jej czyny ponoszą opiekunowie). Jak
ukazano w tabeli 4, odmiennie niż w badaniach amerykańskich, mniejszy odsetek osób dopuszczających stosowanie KDPWBMPWZ wobec nieletnich, było
skłonnych przyznawać taką możliwość już w stosunku do młodszych nieletnich, w odniesieniu do wszystkich kategorii przestępstw (tabela 4, kolumna 2).
Odsetek respondentów dopuszczających stosowanie KDPWBMPWZ wobec
nieletnich, którzy wybrali jako minimalny wiek dla tej kary 10-15 lat był na ogół
niższy niż osób dopuszczających możliwość stosowania tej kary od wieku 16
lat. Taki wzór pojawił się w odniesieniu do większości wymienionych kategorii
przestępstw.
Istotne różnice w tym zakresie pojawiły się jedynie w odniesieniu do zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Wynik ten sugeruje, że w przypadku
przestępstwa, polegającego na zabójstwie osoby, która nie wyrządziła sprawcy
krzywdy (w przeciwieństwie do stosujących przemoc rodziców), wśród osób
dopuszczających stosowanie KDPWBMPWZ wobec nieletnich, większość jest
skłonna przyznawać taką karę już od najmłodszych lat.
Wpływ celu kary
Zakładano, że wyznawane przez respondentów ideologie związane z wykonywaniem kary pozbawienia wolności będą związane z przyznawaniem możliwości orzekania KDPWBMPWZ. W badaniach zastosowano, wykorzystaną
w oryginalnych badaniach Greene i Evelo i przetłumaczoną na język polski
(tłum.: Anetta Jaworska) Skalę Celów Kary. Z uwagi na fakt, że właściwości
psychometryczne kwestionariusza nie zostały jeszcze dokładnie zbadane (także
w oryginalnej amerykańskiej wersji), w poniższej analizie (podobne jak w badaniach Greene i Evelo), nie wyodrębniono czterech oddzielnych wymiarów
skali dotyczących, lecz dokonano analizy czynnikowej metodą głównych składowych Varimax. Wyniki analizy pokazały, że najlepszym rozwiązaniem będzie
pozostawienie jedynie dwóch czynników: czynnika utylitarnego – związanego
z odstraszaniem, izolacją i odwetem oraz czynnika poprawczego – związanego z rehabilitacją społeczną (resocjalizacją). W polskiej wersji skali, pierwszy
z wymienionych czynników wyjaśnia aż 64,7 wariancji ocen, zaś czynnik drugi
24,4% ogółu wariancji. Współczynnik rzetelności Alfa Cronbacha dla czynnika
pierwszego (cele utylitarne) wynosi 0,96, a dla czynnika drugiego (resocjalizacja) Alfa Cronbacha=0,82. Końcowy model zaprezentowano w tabeli 5.
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Przewidywano, że ideologia (postrzegany cel) związana z utylitarnym
charakterem kary (odstraszanie, odwet i izolacja) będzie w większym zakresie związana z popieraniem KDPWBMPWZ. Operacjonalizacji popierania
KDPWBMPWZ dokonano poprzez określenie postawy wobec możliwości
stosowania tej kary w odniesieniu do poszczególnych grup wiekowych lub
stwierdzenie, że w odniesieniu do danego przestępstwa taka kara w ogóle nie
powinna być stosowana. Podobnie jak w badaniach Greene i Evelo uznano,
że osoby, które uważają, że stosowanie tej kary nigdy nie jest właściwe lub są
skłonne popierać KDPWBMPWZ wyłącznie w stosunku do osób dorosłych,
w mniejszym stopniu popierają jej stosowanie niż osoby, które są gotowe na
wymierzanie KDPWBMPWZ nawet w stosunku do osób od 10 roku życia.
Zrekodowane dane statystyczne zawierają zatem cztery grupy odpowiedzi:
0-1 – „kara właściwa dla nieletnich”, 2 – „kara właściwa dla młodocianych”,
3 – „kara właściwa tylko dla dorosłych”, 4 – „kara nigdy nie powinna być stosowana”.
Tabela 5. Ładunki czynnikowe dla eksploracyjnej analizy czynnikowej Skali Celów Kary
Pozycje dla Skali Celów Kary

Czynnik
1

Czynnik
2

18

Ze wskaźników przestępczości jasno wynika, że kary nie
są wystarczająco surowe (S)

0.962

-0.184

2

Sprawiedliwość nie jest wykonana jeśli sprawca nie zostaje ukarany we właściwy sposób (O)

0.952

-0.156

14

Sprawcy powinni być zamykani, aby nie mogli ponownie
popełniać przestępstw (U)

0.950

-0.174

13

Kara powinna być wystarczająco surowa, aby przestępca
mógł spłacić dług wobec społeczeństwa (O)

0.938

-0.205

20

Przestępcy muszą być ukarani aby nie powodować dalszych szkód społecznych (U)

0.936

-0.169

4

Przestępczość będzie się zmniejszać jeśli kara będzie odpowiednio surowo i szerzej orzekana (S)

0.927

-0.181

17

Przestępcy powinni być ukarani wystarczająco, aby cierpieć w takim stopniu w jakim zadali cierpienie (O)

0.927

-0.187

3

Celem kary wydawanej przez sąd powinno być zabezpieczenie społeczeństwa przed przestępcami (U)

0.915

-0.181

8

Jeśli sąd posyła przestępców do więzienia, potencjalni
sprawcy zniechęcają się do popełniania przestępstw (S)

0.918

-0.196
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5

Kara pozbawienia wolności jest użyteczna ponieważ nie
pozwala na popełnianie czynów karalnych (U)

0.915

-0.158

9

Celem kary powinna być odpłata przestępcy za złe rzeczy, które uczynił (O)

0.915

-0.180

10

Dla społeczeństwa niezbędne jest, aby zabezpieczyć się
przed popełnianiem dalszych przestępstw (U)

0.912

-0.148

12

Ścisłe egzekwowanie prawa jest niezbędne, aby przestrzegać innych przed popełnianiem przestępstw (S)

0.908

-0.167

6

Sprawiedliwość wymaga, aby kara była tak surowa jak
popełnione przestępstwo (O)

0.894

-0.168

16

Kara powinna być surowa, aby potencjalni sprawcy nie
mieli chęci powracać do przestępstwa (S)

0.864

-0.152

15

Gdybym był ofiarą przestępstwa, byłbym usatysfakcjonowany, gdyby efektem byłaby jego resocjalizacja (R)

-0.171

0.960

11

Celem kary pozbawienia wolności powinna być resocjalizacja przestępców (R)

-0.159

0.964

19

Jeśli sędziowie będą posyłać więcej osób do programów
resocjalizacyjnych, będzie mniej przestępczości (R)

-0.191

0.957

1

Właściwym podejściem do przestępców powinna być
resocjalizacja i powrót do społeczeństwa (R)

-0.182

0.945

7

Recydywiści powinni mieć stworzone możliwości powrotu do społeczeństwa (R)

-0.171

0.878

Uwagi: Czynniki ładunkowe >0.03 zostały wytłuszczone. Numery pozycji odzwierciedlają porządek w ankiecie. Litery zapisane w nawiasach obok pozycji odzwierciedlają oryginalny numer pozycji
w skali: S=Odstraszanie; O=Odwet; U=Ubezwłasnowolnienie (Izolacja); R=Resocjalizacja (Rehabilitacja społeczna) zob.: McKee i Father (2008)

Aby sprawdzić związek pomiędzy postrzeganym celem kary pozbawiania wolności: utylitarnym lub poprawczym a poparciem dla KDPWBMPWZ
dokonano analizy regresji, w której predyktorami były postrzegane cele kary,
a zmienną wynikową postawa wobec KDPWBMPWZ. Otrzymano istotny statystycznie wynik F(2, 323) = 230,43, p < 0,001 , R2 = 0,59, 95% PU [0,52-0,65].
Zgodnie z przewidywaniami, postrzeganie celu kary głównie jako utylitarnego
(odstraszającego, odwetowego i izolacyjnego) korelowało dodatnio i istotnie
z popieraniem KDPWBMPWZ β = 0,52, t(325) = 13,64 , p < 0,001 , SR2 =
0,59, natomiast postrzeganie celu kary jako poprawczego (resocjalizacyjnego),
istotnie i ujemnie korelowało z popieraniem KDPWBMPWZ β = -0,42, t(325)
= -11,05, p < 0,001 , SR2= 0,38.
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Dyskusja
Zaprezentowane wyniki badań pokazują znaczne wsparcie społeczne dla polityki postępowania wobec nieletnich opartej w większym stopniu na idei wychowania i resocjalizacji niż odwetu społecznego. Wszystkie uzyskane wyniki
uprawniają do stwierdzenia, że badani na ogół nie popierają możliwości stosowania KDPWBMPWZ wobec nieletnich. W zakresie możliwości stosowania tej
kary w odniesieniu do nieletnich, w przypadku żadnego przestępstwa nie uzyskano wyniku większego niż 50% respondentów popierających jej stosowanie.
Badani w istotnie mniejszym odsetku uznali, że karę tę można zastosować wobec nieletniego niż w stosunku do młodocianych, dorosłych lub że w ogóle nie
należy jej stosować. Wynik ten wskazuje, że respondenci nie są skłonni sprzyjać
orzekaniu KDPWBMPWZ wobec nieletnich, nawet w przypadku takich przestępstw jak zabójstwa. Wynik ten jest zbieżny z wynikami badań amerykańskich,
choć w przypadku społeczeństwa amerykańskiego, znacznie bardziej restrykcyjnie została oceniona możliwość karania za zabójstwo (za ten czyn badani deklarowali możliwość karania KDPWBMPWZ już od najmłodszych lat życia).
Nieco inny obraz ukazała analiza, w której uwzględniono tylko tych respondentów, którzy stwierdzili możliwość stosowania KDPWBMPWZ, przynajmniej w stosunku do niektórych grup wiekowych przestępców dopuszczających
się wymienionych czynów (bez osób w ogóle niedopuszczających stosowania
KDPWBMPWZ). W tym wypadku, przestępstwem, za które respondenci najczęściej byli skłonni taką karę orzekać było, podobnie jak w USA zabójstwo
ze szczególnym okrcieństwem, natomiast przestępstwem, w zakresie którego
najmniej osób popierało możliwość stosowania KDPWBMPWZ okazała się
kradzież samochodów. Wyniki te są zbieżne z wynikami badań amerykańskich,
choć należy zauważyć, że w tym zakresie polscy respondenci w nieco mniejszym odsetku niż Amerykanie byli skłonni karać KDPWBMPWZ za zabójstwo nieznajomego, zaś w zdecydowanie wyższym za kradzieże samochodów.
Zmniejszanie się odsetka osób gotowych karać najsurowiej za określone przestępstwo jest zatem adekwatne do badań amerykańskich, jednak surowość polskich respondentów w zakresie chęci orzekania KDPWBMPWZ za kradzieże
samochodów, czy kradzieże z włamaniem jest zdecydowanie wyższa. Wydaje
się, że możliwą przyczyną tych różnic jest wyższe w Polsce niż w USA poczucie zagrożenia przestępczością pospolitą oraz z uwagi na poziom życia i status
materialny – wyższa wartość przypisywana posiadanemu majątkowi (samochodom, wyposażeniu mieszkań).
Zaprezentowana analiza badań wskazała także, że wśród badanych dopuszczających stosowanie KDPWBMPWZ, istotnie wyższy odsetek respondentów przyznawał możliwość orzekania tej kary wyłącznie w stosunku do
osób powyżej 18 roku życia, w przypadku większości przestępstw. Jedynie
w przypadku zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem ta grupa respon-
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dentów uznała, że surowość kary powinna być taka sama w stosunku do
nieletnich, jak i młodocianych lub dorosłych. W odniesieniu do wszystkich
kategorii przestępstw, mniejszy odsetek osób dopuszczających stosowanie
KDPWBMPWZ wobec nieletnich, był także skłonnych przyznawać taką
możliwość już w stosunku do osób najmłodszych (10-15 lat). Taki wzór pojawił się w odniesieniu do większości wymienionych kategorii przestępstw za
wyjątkiem zabójstwa nieznajomego.
Respondenci polscy dostrzegają zatem, że nieletni sprawca przestępstwa
nie jest w takim samym stopniu co dorosły, zdolny do ponoszenia tej skrajnej
i niedającej szans na zmianę swojego życia odpowiedzialności karnej. Uzasadnieniem dla różnic w badaniach polskich i amerykańskich wydaje się fakt
silnie propagowanej i nagłaśnianej ostatnio przez polskie media sytuacji dzieci
w rodzinach patologicznych. Silnie propagowane akcje medialne dotyczące
przemocy wobec dziecka, w tym zabójstw dokonywanych na dzieciach przez
rodziców powodują prawdopodobny wzrost empatii i współczucia społecznego dla najmłodszych, a tym samym ukazują, że potencjalną przyczyną zaburzeń zachowania i przestępczości nieletnich są niewłaściwe, a czasem skrajnie negatywne postawy wychowawcze rodziców oraz brak właściwej, szybkiej
i skutecznej interwencji instytucji odpowiedzialnych za opiekę nad rodziną.
Zrozumienie przyczyn rozwoju zaburzeń zachowania wśród nieletnich, mogło prowadzić do przyznania im mniejszej odpowiedzialności karnej niż osobom dorosłym.
Badania pokazały także związek pomiędzy postrzeganą ideologią karania
przestępców, a gotowością wymierzania wobec nich skrajnego wymiaru kary
pozbawienia wolności. Postrzeganie celu kary jako utylitarnego, zgodnie z przypuszczeniami okazało się mieć związek z surowszym podejściem do karania
nieletnich, łącznie z możliwością wymierzania wobec nich KDPWBMPWZ,
natomiast dostrzeganie kary jako środka poprawy przestępców okazało się
mieć związek z opiniami o braku konieczności stosowania KDPWBMPWZ
w ogóle lub dopiero w stosunku do osób, które ukończyły 18 rok życia.
Ukazane w przytoczonych badaniach postawy społeczne odnoszą się do
możliwości stosowania skrajnego wymiaru kary pozbawienia wolności bez
możliwości opuszczenia zakładu karnego w jakiejkolwiek przyszłości. Badanie polskiej opinii społecznej w tym zakresie miało jedynie wymiar poznawczy,
którego potrzeba uwarunkowana była przygotowywanym obecnie przez Ministerstwo Sprawiedliwości projektem ustawy, przewidującym izolację sprawców
najcięższych przestępstw do końca życia w tzw. ośrodkach terapeutycznych.
Opinie psychiatrów i psychologów w tym zakresie są dość niejednoznaczne19.
Największym problem wydaje się jednak występująca potencjalna możliwość
nadużyć stosowanych wobec osób, które zakończyły już odbywanie wyroku,
Zob.: A. Pilarska-Jakubczak, Debata. Wolność, izolacja, leczenie?, „Forum Penitencjarne” 2013, nr 7(182),
s. 29-30.
19

Postawy społeczne wobec kary dożywotniego pozbawienia wolności...

117

jednak na wniosek dyrektora zakładu karnego (a nie sądu), mogą do końca
życia pozostać w izolacji. Zaprezentowane badania pokazały, że pomimo propagowanego przez media i, co należy przyznać, realnego zagrożenia ze strony
najbardziej brutalnych przestępców opuszczających zakłady karne, społeczeństwo polskie zamieszkujące w mieście średniej wielkości, w mniejszym zakresie
niż społeczeństwo amerykańskie, jest przekonane o zasadności stosowania dożywotniej kary pozbawienia wolności bez możliwości przedterminowego warunkowego zwolnienia. W przeciwieństwie do społeczeństwa amerykańskiego,
respondenci polscy w mniejszym zakresie są także skłonni karać w ten sposób
osoby nieletnie.
Ze szczególnym potępieniem i gotowością do wymierzania najsurowszego
wyroku pozbawienia wolności, zarówno w Polsce, jak i w USA spotkały się
przestępstwa przeciwko życiu. Respondenci w obu krajach byli jednak skłonni
dostrzegać w tym zakresie okoliczności łagodzące, uznając, że zabójstwo osoby
stosującej fizyczne nadużycia (znęcającego się nad dzieckiem rodzica) zasługuje na niższy wymiar kary. Nawet w przypadku najcięższych zbrodni, badani
stwierdzali, że najwyższy wymiar kary, bez dania jakiejkolwiek możliwości kolejnej szansy w życiu, w większym zakresie mógłby być stosowany w stosunku do
dorosłych niż nieletnich sprawców. Jeszcze mniej osób było skłonnych uważać,
że kara ta mogłaby być wykonywana w stosunku do osób w wieku 10-15 lat.
Badania pokazały także, że szeroko rozumiana ideologia karania może mieć
wpływ na podejmowanie decyzji o surowości wymierzania surowych kar, także
w stosunku do nieletnich (a nawet dzieci). Wydaje się zatem, że stanowione
prawo karne ma silne uwarunkowania ideologiczne, a surowość karania przestępców w większym zakresie jest uzależniona od postrzeganego celu kary niż
realnych efektów zapobiegania przestępczości.
Przeprowadzone badania mają oczywiście swoje ograniczenia. Jednym z nich
jest badanie opinii publicznej w jednej tylko lokalizacji i w ramach stosunkowo
wąskiego okresu czasowego. Zaprezentowane badania są także pozbawione
szczegółów, dostarczających respondentom danych kontekstowych dotyczących dokonania konkretnego przestępstwa, które prawdopodobnie mogłyby
wpłynąć na opinię społeczną dotyczącą zastosowania odpowiednio surowych
sankcji. Jednak zadaniem zaprezentowanych badań było jedynie ukazanie ogólnego wzoru myślenia respondentów w odniesieniu do nieletnich przestępców
oraz porównanie w tym zakresie społeczeństwa amerykańskiego ze społeczeństwem polskim. To pierwsze, wbrew powszechnej opinii o jego tolerancyjności
i liberalności, okazało się jednak bardziej restrykcyjne.
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Załącznik 1. Kwestionariusz POSTAW WOBEC KARY
Poniżej znajduje się lista 8 przestępstw, których współcześnie dopuszczają
się nie tylko dorośli, ale także osoby bardzo młode. Prosimy, aby przy każdym
z nich zaznaczyć, czy w ogóle lub od jakiego wieku Pana/Pani zdaniem tak
młode osoby powinny być skazane na karę dożywotniego pozbawienia wolności bez możliwości przedterminowego warunkowego zwolnienia za dokonanie
wymienionego czynu karalnego.
Poszczególne cyfry oznaczają lata życia: od 10 do 21, „nigdy” oznacza „nigdy nie powinien być skazany na karę dożywotniego pozbawienia wolności bez
możliwości przedterminowego warunkowego zwolnienia” oraz TWP oznacza
„kara ta powinna być stosowana wyłącznie wobec dorosłych.
Prosimy zaznaczyć krzyżykiem minimalny wiek, od którego powinna istnieć
Pana/Pani zdaniem możliwość wymierzenia przez sąd opisanej kary.

Nr

Minimalny wiek, od którego powinna
grozić wymieniona kara:

7

napad rabunkowy
z bronią w ręku

8

handel narkotykami

TWD

napad na tle
seksualnym

21

6

20

ciężkie uszkodzenie
ciała

19

5

18

kradzież
z włamaniem

17

4

16

kradzież
samochodów

15

3

14

zabójstwo
agresywnego rodzica

13

2

12

zabójstwo ze
szczególnym
okrucieństwem

11

10

1

nigdy

Wymieniona
kara za:
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Załącznik 2. Skala CELÓW KARY
(autor: McKee, Feather, tłum. Anetta Jaworska)
Poniżej znajduje się lista 20 twierdzeń dotyczących celu wykonywania kary
pozbawienia wolności. Prosimy, aby przy każdym z nich zaznaczyć odpowiedź
w zależności od tego jak bardzo zgadza się Pan/Pani z tym stwierdzeniem. Poszczególne cyfry oznaczają:
1 – zdecydowanie nie zgadzam się; 2 – nie zgadzam się; 3 – raczej nie zgadzam się; 4 – trudno powiedzieć; 5 – raczej zgadzam się; 6 – zgadzam się;
7 – zdecydowanie zgadzam się
Nr

Uważam, że:

1

Właściwym podejściem w stosunku do większości
przestępców powinna być resocjalizacja umożliwiająca powrót do społeczeństwa

2

Sprawiedliwość nie jest wykonana jeśli sprawca nie
zostaje ukarany we właściwy sposób

3

Celem kary wydawanej przez sąd powinno być zabezpieczenie społeczeństwa przed przestępcami

4

Przestępczość będzie się zmniejszać jeśli kara będzie odpowiednio surowo i szerzej orzekana

5

Kara pozbawienia wolności jest użyteczna ponieważ nie pozwala przestępcom na ponowne popełnianie czynów karalnych

6

Sprawiedliwość wymaga, aby kara była tak surowa
jak popełnione przestępstwo

7

Recydywiści powinni mieć stworzone możliwości
powrotu do społeczeństwa

8

Jeśli sąd posyła przestępców do więzienia, potencjalni sprawcy zniechęcają się do popełniania podobnych przestępstw

9

Celem kary powinna być odpłata przestępcy za złe
rzeczy, które uczynił

1

2

3

4

5

6

7
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10

Dla społeczeństwa niezbędne jest, aby zabezpieczyć się przed możliwością popełniania przez
sprawce dalszych przestępstw

11

Celem kary pozbawienia wolności powinna być
resocjalizacja przestępców

12

Ścisłe egzekwowanie prawa (i kar) jest niezbędne,
aby przestrzegać innych przed popełnianiem podobnych przestępstw

13

Kara powinna być wystarczająco surowa, aby przestępca mógł spłacić dług wobec społeczeństwa

14

Sprawcy powinni być zamykani, aby nie mogli ponownie popełniać przestępstw

15

Gdybym był/była ofiarą przestępstwa, byłbym/
abym usatysfakcjonowany/a nawet, gdyby jedynym efektem ukarania sprawcy byłaby możliwość
jego resocjalizacji

16

Kara powinna być wystarczająco surowa, aby
potencjalni sprawcy nie mieli chęci powracać do
przestępstwa

17

Przestępcy powinni być ukarani wystarczająco surowo, aby cierpieć w takim stopniu w jakim zadali
cierpienie innym

18

Ze wskaźników przestępczości jasno wynika, że
kary nie są wystarczająco surowe

19

Jeśli sędziowie będą posyłać więcej osób z więzienia do programów resocjalizacyjnych, będzie
mniej przestępczości

20

Przestępcy muszą być ukarani, aby nie powodować
dalszych szkód społecznych
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SOCIAL ATTITUDES TO LIFE IMPRISONMENT
IN RELATION TO JUVENILES AND JUVENILE
OFFENDERS – REPLICATION OF EDIE GREEN’S
AND ANDREW EVELO’S STUDIES (2013)

Abstract
Article points out the differences between Polish and American juvenile penal policy.
In this article is shown the differences between Polish and American society in terms of
attitudes towards the use of life sentences without the possibility of parole (LWOP) for
juvenile offenders. Studies also show that in both (Polish and the American) societies, tendency
to impose the harshest sentences depends on the perceived purpose of the penalty.

Anna Janus-Dębska
PRACA NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ
W WYBRANYCH KRAJACH
EUROPEJSKICH
„Tylko praca daje okazję odkryć nam nas samych,
pokazać to, czym naprawdę jesteśmy, a nie tylko to,
na co wyglądamy”
Joseph Conrad
Od wielu lat na forum międzynarodowym toczy się dyskusja dotycząca kryzysu dotychczasowej polityki karnej opartej na szerokim stosowaniu kary pozbawienia wolności, co prowadzi do konieczności poszukiwania alternatyw dla
tej kary. Na przełomie lat 60. i 70. XX wieku, z uwagi na szybki wzrost przestępczości, grążący przeciążeniem sądów i przeludnieniem zakładów karnych,
zaczęto stosować w krajach Europy Zachodniej cztery zasadnicze środki zaradcze: community service (nieodpłatna praca na cele społeczne w warunkach wolnościowych), dekryminalizację, diversion (zaniechanie ścigania przestępstwa albo
umorzenie postępowania karnego, w sytuacji gdy sprawca przestępstwa zgadza
się zapłacić określoną kwotę pieniędzy na rzecz pokrzywdzonego lub fiskusa)
oraz amnestię1. W państwach Unii Europejskiej panuje zgoda co do tego, że
kara pozbawienia wolności jest karą ultima ratio, czyli ostatecznym argumentem
i oznacza, że jeżeli ustawa przewiduje dla sądu możliwość wyboru rodzaju kary,
to sąd orzeka pozbawienie wolności bez warunkowego zawieszenia jego wykonania tylko wtedy, gdy inna kara lub środek karny nie może spełnić celów kary2.
Państwa europejskie działające w ramach Rady Europy, dostrzegając, że
środki alternatywne stanowią istotny sposób walki z przestępczością i pozwalają uniknąć negatywnych następstw kary związanej z pozbawieniem wolności,
uznały za celowe opracowanie międzynarodowych norm regulujących tworzenie, nakładanie i wykonywanie tych sankcji i środków, które nie powodują
odizolowania sprawcy od społeczeństwa, ale wiążą się z ograniczeniami jego
A. Adamski, Przestępczość i polityka karna w krajach Europy Zachodniej, [w:] A. Adamski, J. Bojarski,
P. Chrzczonowicz, M. Filar, P. Girdwoyn, Prawo karne i wymiar sprawiedliwości państw Unii Europejskiej,
Toruń 2007, s. 377.
2
J. Rybicka-Ziarko, Community service jako współczesna perspektywa dla polskiego prawa karnego, [w:] S. Wrzosek (red.), „Język – Prawo – Społeczeństwo”, tom III, Radom 2012, s. 5.
1
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wolności poprzez nałożenie pewnych warunków i zobowiązań. W zaleceniu
Komitetu Ministrów Rady Europy w sprawie europejskich reguł dotyczących
sankcji i środków alternatywnych3, szczególną uwagę zwrócono na wywołanie
u sprawcy poczucia odpowiedzialności wobec ogółu społeczeństwa, a w szczególności względem pokrzywdzonego oraz jak najszerszego zaangażowania
i udziału organizacji społecznych i osób prywatnych w wykonywanie sankcji
i środków, tak aby społeczeństwo zrozumiało ich naturę i uznało je za adekwatną i wiarygodną reakcję na działalność przestępczą. Udział przedstawicieli
społeczeństwa stanowi istotny czynnik pomagający sprawcom w utrzymaniu
więzi ze społeczeństwem w czasie odbywania kary oraz ma im uświadomić, że
nie są społeczeństwu obojętni4.
W Załączniku nr 2 do Rekomendacji Rec (2000) 225 przedstawione zostały naczelne zasady efektywnego wykorzystania kar i środków alternatywnych,
wraz ze wskazaniem tych, które mają temu celowi służyć:
 rozwiązania alternatywne wobec tymczasowego aresztowania, tj. nałożenie na podejrzanego obowiązku przebywania pod określonym adresem
w celu poddania go dozorowi instytucji wyznaczonej przez organ sądowy, która też będzie go wspierać;
 probacja, stanowiąca samodzielną sankcję nałożoną bez orzeczenia kary
pozbawienia wolności;
 zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności z zastrzeżeniem konieczności spełnienia określonych warunków;
 nakaz wykonywania pracy społecznie użytecznej (tj. bezpłatnej pracy na
rzecz społeczeństwa);
 obowiązek zapłaty poszkodowanemu odszkodowania/zadośćuczynienia
bądź poddania się mediacji na linii poszkodowany-sprawca;
 obowiązkowe leczenie w przypadku sprawców z problemem alkoholowym lub narkotykowym albo sprawców cierpiących na zaburzenia psychiczne związane z ich zachowaniami przestępczymi;
 intensywny nadzór nad odpowiednimi kategoriami sprawców;
 ograniczenie swobody poruszania się, np. poprzez ustanowienie aresztu
domowego albo monitoringu elektronicznego;
 zwolnienie warunkowe z więzienia połączone z nadzorem nad skazanym
przebywającym na wolności.
Europejskie Reguły dotyczące sankcji i środków alternatywnych, Rekomendacja Nr R (92)16, przyjęte przez Komitet Ministrów dla państw członkowskich 19 października 1992 r. Tekst rekomendacji
Nr R (92)16 w języku polskim, [w:] „Przegląd Więziennictwa Polskiego” nr 72-73, Warszawa 2011.
4
Tekst rekomendacji Nr R (92)16 w języku polskim [w:] Przegląd Więziennictwa Polskiego nr 72-73,
Warszawa 2011.
5
Rekomendacja Rec (2000) 22 Komitetu Ministrów dla państw członkowskich o usprawnieniu implementacji Europejskich Reguł dotyczących sankcji i środków alternatywnych, przyjęta przez Komitet
Ministrów 29 listopada 2000 r., tekst rekomendacji w języku polskim, [w:] Przegląd Więziennictwa
Polskiego nr 72-73, Warszawa 2011.
3
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W dokumentach Rady Europy używany jest termin community sanctions, który akcentuje fakt, że są to sankcje wykonywane w społeczności lokalnej, przy jej
pomocy i współdziałaniu. Sankcje te mają na celu zapewnienie ochrony społeczeństwa przed przestępczością oraz ochrony interesów osób pokrzywdzonych,
jednocześnie umożliwiając sprawcom resocjalizację i reintegrację społeczną przy
udziale społeczności lokalnych. Jedną z głównych zalet community sanction jest to, że
sprawca pozostaje przy ich stosowaniu w społeczeństwie, unikając izolacji więziennej, degradacji społecznej i stygmatyzacji. Wśród innych cech charakteryzujących
te sankcje wymienia się fakt, że są one związane z pewnymi ograniczeniami wolności sprawców poprzez nałożenie na nich dodatkowych zakazów i obowiązków6.
Alternatywy dla krótkoterminowej kary pozbawienia wolności poszukiwano
wśród wielu środków karnych, by ostatecznie uznać, że najwłaściwszym środkiem jest praca wykonywana nieodpłatnie na cele społeczne. Kara ta stanowi
odpowiedź na rezolucję Komitetu Ministrów Rady Europy z 1976 r. zalecającą
państwom członkowskim wprowadzenie środka karnego opartego na pracy,
alternatywnego wobec kary pozbawienia wolności. Również w raporcie przedstawionym na konferencji państw członków Rady Europy w 1986 r. stwierdza
się: „praca na cele społeczne jest prawdopodobnie najbardziej postępowym alternatywnym środkiem wprowadzonym do europejskiego prawa karnego (...)
i jedynym, który wydaje się zawierać wiele możliwości i rodzić wiele nadziei”7.
Za poprzedniczkę kary pracy na cele społeczne uznaje się określony dekretem Edwarda VI, króla Anglii, w 1547 r. tzw. Slavery Statute, skierowany do
„bezpańskich niewolników” nakaz pracy przy budowie dróg lub przy innych
robotach publicznych oraz umieszczenie ich na ten czas w domach poprawczych (houses of correction). Wzorem angielskim podążyło wkrótce ustawodawstwo holenderskie (1595 r.) oraz średniowieczne prawo niemieckie i szwajcarskie. W XVIII wieku rolę community service pełniły w Anglii także obowiązkowe
wcielenie do marynarki królewskiej oraz kara deportacji do Australii do pracy
w koloniach, jako alternatywy dla kary śmierci lub bardzo ciężkiego więzienia8.
Kara pracy na cele społeczne, zwana gemeinnützige Arbeit, travail d’interet general,
community service order lub unpaid work requirement (każdy kraj ma określenie w swoim
języku), różni się w poszczególnych krajach formą orzekania okresu jej wykonania. np. tylko w godzinach ze wskazaniem maksymalnego czasu jej wykonania (np. 240 godzin w okresie dwóch lat) lub w miesiącach ze wskazaniem ilości
godzin do przepracowania w okresie jednego miesiąca (np. 12 miesięcy, po 30
godzin miesięcznie). Jest orzekana wyrokiem sądu, zwykle jako alternatywa dla
kary pozbawienia wolności lub może być jedną z form zaniechania oskarżenia
i poddania sprawcy próbie bez wydawania wyroku sądu (np. na etapie postępowania prokuratorskiego). Kara ta polega na wykonywaniu nieodpłatnej, kontrolowaJ. Rybicka-Ziarko, Community service…, op. cit., s. 6.
M. Szewczyk, Kara pracy na cele społeczne na tle rozważań o przestępstwie i karze, Kraków 1996, s. 89.
8
M. Szewczyk, Kara pracy na cele społeczne…, op. cit., s. 84-85.

6
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nej pracy na rzecz społeczności, w zakresie utrzymywania porządku w miejscach
publicznych, remontowania budynków publicznych, pracy w hospicjach, szpitalach, organizacjach charytatywnych, ośrodkach sportu, placówkach edukacyjnych
i in. Praca wykonywana przez skazanych jest nadzorowana przez służby do tego
wyznaczone (np. probatiom service – służby kuratorskie, social welfare – opieka społeczna). W poszczególnych krajach przy pracach na cele społeczne mogą być dodatkowo nakładane obowiązki probacyjne, zakazy i różnego rodzaju ograniczenia, np. zakaz używania telefonu komórkowego w godzinach pracy, zakaz zmiany
miejsca pobytu bez zgody sądu lub obowiązek udokumentowania nieobecności
zaświadczeniami i zwolnieniami lekarskimi. Jeśli skazany nie będzie przestrzegał
zasad określonych w postanowieniu sądu, ten może na niego nałożyć karę grzywny, zmienić wymiar kary, a w ostateczności zastąpić karą pozbawienia wolności9.
Różnorodność orzekania i wykonywania community service, pokazuje poniższa
analiza, obejmująca wybrane kraje europejskie.
Anglia i Walia
W Anglii i Walii źródłem prawa karnego są precedensowe wyroki oraz ustawy Parlamentu. W doktrynie i orzecznictwie tego kraju funkcjonują pewne
podstawowe zasady prawa karnego, takie jak:
 zasada legalizmu – oznaczająca, że przestępstwem może być tylko czyn
dokładnie określony przez prawo, które musi być znane społeczeństwu;
 zasada minimalnej kryminalizacji – oznaczająca, że pewne czyny można uznać za przestępstwa tylko wtedy, gdy jest to absolutnie niezbędne
(ograniczenie zakresu penalizacji);
 zasada proporcjonalności – oznacza wymierzenie kary odpowiadającej
jej ciężarowi;
 zasada odpowiedniego nazwania przestępstwa – wymaga aby przestępstwo odnosiło się bardziej do zachowania sprawcy niż szkody poniesionej przez pokrzywdzonego10.
W 1966 roku powołano w Wielkiej Brytanii, w ramach Rządowej Komisji Doradczej, subkomisję, której zadaniem było ustalenie, jakie środki karne
mogą stanowić alternatywę dla krótkoterminowej kary pozbawienia wolności.
Skutkiem działań tej Komisji było opublikowanie w 1970 r. raportu zatytułowanego Non-Custodial and Semi-Custodial Penalities (Nieizolacyjne i Półizolacyjne Kary11), w którym zarekomendowano nieodpłatną pracę na cele społeczne
(community service order) i wskazano zasady jej orzekania i wykonywania. Na tej
podstawie w 1972 r. wydana została ustawa Criminal Justice Act, a w 1973 r. Powers
J. Rybicka-Ziarko, Community service…, op. cit., s. 8.
J. Bojarski, Prawo karne i wymiar sprawiedliwości w Anglii i Walii, [w:] A. Adamski, J. Bojarski,
P. Chrzczonowicz, M. Filar, P. Girdwoyn, Prawo karne i wymiar sprawiedliwości państw Unii Europejskiej,
Toruń 2007, s. 310.
11
Tłumaczenie własne.
9

10
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of Criminal Courts Act (Ustawa o Kompetencjach Sądów Karnych12), w których
m.in. postanowiono, że na community service można skazać osobę, która ma co
najmniej 16 lat, przestępstwo, za które orzeka się karę musi być zagrożone karą
pozbawienia wolności, przed orzeczeniem kary sąd musi zapoznać się z raportem
dotyczącym sprawcy przygotowanym przez służby probacyjne, oferowana praca
powinna uwzględniać uwarunkowania skazanego, zarówno w zakresie jego możliwości fizycznych, jak i przekonań, wyznania oraz możliwości intelektualnych13.
W ostatnich latach w polityce karnej w Anglii i Walii doszło do znaczących
zmian. W procesie reformowania polityki karnej ważne znaczenie miała uchwalona w 2003 r. ustawa karna (Criminal Justice Act). Wśród celów karania (purposes
of sentencing) ustawa wymienia:
a) punishment of offenders, tj. odpłatę za wyrządzone zło,
b) redukcję przestępczości, w tym również przez odstraszanie,
c) poprawę i resocjalizację sprawców,
d) ochronę społeczeństwa przed przestępczością,
e) naprawienie przez sprawcę szkody wyrządzonej ofierze14.
Community sentence jest sankcją o dużej skuteczności z uwagi na bardzo dotkliwe skutki, jakie ponosi skazany w przypadku uchylania się od obowiązków
związanych z jej wykonywaniem. Uchylanie się od obowiązków jest rozumiane w Wielkiej Brytanii bardzo szeroko, może nim być nie tylko niewykonanie
nakazu sądu, ale także np. niestawianie się na wezwania, podanie kuratorowi
jakichkolwiek fałszywych informacji czy też popełnienie nowego przestępstwa.
Sankcją jest ponowne wymierzenie kary przez sąd (re-sentence), przy czym regułą
jest, że za pierwsze naruszenie obowiązków karą jest co najmniej odczuwalne
zwiększenie ich zakresu. Jeżeli sąd uzna zwiększenie obowiązków za niewystarczające, wymierza w miejsce ograniczenia wolności karę więzienia. Kara
taka podlega natychmiastowemu wykonaniu, skazany zostaje aresztowany na
sali sądowej lub – w przypadku, gdyby nie stawił się w sądzie – wydane zostaje
polecenie jego natychmiastowego aresztowania przez policję15.
Wymierzając karę wykonywaną w społeczności (community sentence), sąd może
wydać tzw. combination order (wyrok kombinowany)16, polegający na nałożeniu na
skazanego kilku spośród dwunastu możliwych obowiązków, nakazów i zakazów (requirements)17:
Tłumaczenie J. Bojarski, Prawo karne…, op. cit., s. 331.
M. Szewczyk, Kara pracy na cele społeczne…, op. cit., s. 101, 102.
14
B. Stańdo-Kawecka, Raport z wizyty studyjnej w Anglii i Walii w dnia 21-24 kwietnia 2008 r., materiały niepublikowane, źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości, Departament Wykonania Orzeczeń
i Probacji.
15
M. Strączyński, Raport z wizyty studyjnej ocena porównawcza systemu probacji w Wielkiej Brytanii, 21-24
kwietnia 2008 r., materiały niepublikowane, źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości, Departament Wykonania Orzeczeń i Probacji.
16
J. Bojarski, Prawo karne…, op. cit., s. 336.
17
B. Stańdo-Kawecka, Raport z wizyty studyjnej…, op. cit.,
12
13
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1. Dozór (supervision requirement);
2. Obowiązek nieodpłatnej pracy (unpaid work requirement);
3. Obowiązek uczęszczania do ośrodka resocjalizacyjnego (attendance centre
requirement);
4. Zakaz określonej działalności (prohibited activity requirement);
5. Obowiązek określonej działalności (activity requirement);
6. Obowiązek uczestniczenia w programach adresowanych do określonej
kategorii sprawców (programme requirement);
7. Poddanie się leczeniu przez narkomana (drug rehabilitation requirement);
8. Poddanie się leczeniu przez alkoholika (alcohol treatment requirement);
9. Obowiązek leczenia psychiatrycznego (mental health treatment requirement);
10. Nakaz pobytu (residence requirement);
11. Areszt domowy (curfew requirement).
12. Zakaz przebywania w określonych miejscach (exclusion requirement)18.
Obowiązek nieodpłatnej pracy na cele publiczne (unpaid work requirement),
zbliżony do wcześniejszego community service order, jest stosunkowo często stosowaną karą, a wykonywane prace mają zawsze charakter prac publicznych lub
charytatywnych. Wymiar pracy wynosi od 40 do 300 godzin, rodzaj, czas i miejsce określane są przez kuratora, a pełny wymiar godzin pracy powinien być
wykonany w ciągu 12 miesięcy. Typowymi pracami nieodpłatnymi nakazywanymi przez sądy są prace porządkowe w miejscach lub budynkach publicznych,
takie jak sprzątanie ulic, parków, czyszczenie graffiti, malowanie, prowadzenie
zajęć sportowych z dziećmi itp. Skazany ma obowiązek nie tylko „odpracować
godziny”, ale wykonać w tym czasie określony zakres prac, wskazany przez
kuratora. Możliwe jest też nakazanie pracy o charakterze charytatywnym, związanych z pomocą społeczną, np. sprzątanie mieszkań osób starszych. Praca
dostrzegalnie niewydajna, prowadząca do tego, że skazany nie wykona zadań
odpowiadających normalnie czasowi pracy określonemu przez kuratora, może
zostać uznana za naruszenie warunków kary. W praktyce pierwsze niestawienie się do pracy (w jakimkolwiek dniu wyznaczonym przez kuratora) skutkuje
ostrzeżeniem, a drugie skierowaniem wniosku do sądu o zmianę kary. Jeżeli
jest to możliwe, sąd może zwiększyć zakres pracy (nie przekraczając jednak
wspomnianych 300 godzin), jeżeli zwiększenie zakresu pracy nie jest możliwe,
orzekana jest kary więzienia. Zgodnie z oceną brytyjskiego prawa, nieodpłatna
praca w ramach kary ograniczenia wolności nie jest traktowana jako praca przymusowa, albowiem skazany nie musi jej wykonać. Może zawsze pracy odmówić
i wtedy zostaje normalnie skazany za popełnione przestępstwo – a nie za to, że
odmówił pracy – na karę więzienia19.

18
19

J. Bojarski, Prawo karne…, op. cit., s. 333.
B. Stańdo-Kawecka, M. Strączyński, Raport z wizyty studyjnej…, op. cit.
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Austria
W Austrii nałożenie obowiązku pracy na rzecz społeczności jest jedną
z form zaniechania oskarżenia i poddania sprawcy próbie bez wydawania wyroku sądu.
Obowiązek pracy na rzecz społeczności nakłada się na czas do ośmiu godzin dziennie, 40 godzin tygodniowo, ogółem zaś 240 godzin (w wypadku
nieletnich można orzec maksymalnie: 6 godzin dziennie, 20 tygodniowo i 120
godzin łącznie). Przed nałożeniem tego obowiązku diagnozowana jest sytuacja
sprawcy czynu i przy określeniu wymiaru pracy uwzględnia się czas poświęcony
na edukację, pracę lub szkolenie sprawcy, tak by praca na rzecz społeczności
z nie kolidowała z tymi zajęciami. Nie jest dopuszczalna praca na rzecz społeczności, której wymiar lub warunki jej wykonywania, nie są zgodne z prawami lub
stylem życia sprawcy.
Nałożenie obowiązku pracy społecznej możliwe jest przy drobniejszych
przestępstwach, wobec sprawców, których wina nie jest uważana za ciężką oraz
jeśli w wyniku czynu nikt nie poniósł śmierci. Po wniesieniu aktu oskarżenia
uprawnienia prokuratora ma sąd, do zakończenia rozprawy głównej. Prokurator może odstąpić warunkowo od oskarżenia (albo sąd od wydania wyroku),
jeśli podejrzany lub oskarżony jest gotów ponieść konsekwencje swojego czynu
i wyraża zgodę na: wykonywanie pracy na rzecz społeczności w określonym
wymiarze, wypłacenie odszkodowania lub złagodzenie w inny sposób skutków
swojego czynu, oraz zapłacenie sumy do 250 euro na poczet kosztów pracy,
chyba że nie miałby się wtedy z czego utrzymywać. Prokuratura informuje podejrzanego o zamiarze postawienia go w stan oskarżenia i o tym, że może to
ulec zawieszeniu, jeśli wyrazi on zgodę na wykonanie pracy na rzecz społeczności. Pracę na rzecz społeczności wykonywane są w podmiotach, które wyrażą na to zgodę. W prokuraturze prowadzone są wykazy instytucji, do których
można skierować sprawców czynów karalnych, celem wykonania prac na rzecz
społeczności. W okresie ich wykonywania oskarżony pozostaje pod nadzorem
pracownika społecznego lub kuratora. W sytuacji gdy podejrzany nie wykonuje
należycie wskazanej pracy, nie wpłacił wyznaczonej sumy pieniędzy lub uporczywie nie stosował się do poleceń kuratora albo popełnił nowe przestępstwo
przed wykonaniem pełnego wymiaru prac, postępowanie może być podjęte.
Po prawidłowym wykonaniu pracy i spełnieniu innych warunków prokurator umarza postępowanie, chyba że oskarżony żąda kontynuowania postępowania (ma prawo tego zażądać w każdym czasie przed umorzeniem postępowania). Po wykonaniu pracy i umorzeniu postępowania nie dokonuje się wpisu
w rejestrze skazanych, z tym jednak, że wewnętrzną informację dla potrzeb
wymiaru sprawiedliwości przechowuje się jeszcze przez dziesięć lat.
Obowiązek pracy na rzecz społeczności dotyczy często sprawców wielokrotnych przestępstw przeciwko mieniu lub przestępstwa kwalifikowanego uszkodzenia mienia. Koszty tej pracy pokrywa Ministerstwo Sprawiedliwości. Rodzaj pracy
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zależy od miejscowych warunków. Pracę na rzecz społeczności organizują wyspecjalizowane jednostki mające doświadczenie w działaniach socjalnych20.
Od stycznia 2000 r. community service można orzekać w całej Austrii wobec
młodocianych i osób dorosłych. W 2006 r. prokuratorzy i sędziowie skierowali
w sumie 2464 osób do pracy społecznej. W 77% przypadków wykonanie tej
kary zakończyło się sukcesem21.
Belgia
W Belgii praca na rzecz społeczności nosi nazwę „kara pracy” i stanowiła sankcję alternatywną do kary pozbawienia wolności. Ustawą z 17 kwietnia
2002 r. wprowadzono możliwość jej wymierzania jako kary zasadniczej. Sankcję
tę stosuje się, gdy skazanie prowadziłoby do wymierzenia kary do 5 lat pozbawienia wolności, jednakże może także zastępować karę grzywny. Sędzia w wyroku określa karę pozbawienia wolności lub grzywny jako karę zastępczą, na
wypadek niewykonania orzeczonych prac. Wymagana jest zgoda skazywanego.
Kary pracy nie można orzec za każde przestępstwo, jej wymiar wynosi od 20
do 300 godzin, wyjątkowo zaś, w wypadku recydywy, 600 godzin. Pracę należy
wykonać w ciągu 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się wyroku, jest ona
nieodpłatna i nie można do niej zaliczyć pracy zawodowej lub edukacji skazanego. Pracę wykonuje się tylko w publicznych służbach państwowych miast,
prowincji, gmin lub regionu albo w organizacjach pozarządowych (nieprzynoszących dochodu). Dwa razy w roku każda izba sądownictwa uaktualnia listę
podmiotów, w których można odbywać omawianą karę. Polega ona najczęściej
na pracach konserwacyjnych, remontowych, pomocy w kuchni itp.
Wykonywanie omawianej kary nadzoruje Komisja Probacyjna złożona z sędziego (przewodniczący), innego prawnika i urzędnika państwowego, właściwego miejscowo z chwilą uprawomocnienia się wyroku. Po wysłuchaniu skazanego oraz po uwzględnieniu jego uwag, kurator określa konkretną karę, co weryfikuje ww. Komisja. Kuratorzy i urzędnicy państwowi nadzorują skazanego
oraz udzielają mu niezbędnej pomocy. Kurator składa sprawozdanie Komisji
Probacyjnej, na podstawie którego Komisja może zmienić lub doprecyzować
warunki wykonywania kary lub podjąć inne działania w wypadku naruszenia nałożonych warunków. W razie niewykonania, bądź tylko częściowego wykonania
pracy, kurator informuje o tym Komisję Probacyjną, która wzywa skazanego.
Po jego wysłuchaniu, zostaje sformułowany wniosek, co do ewentualnego wykonania przewidzianej w treści wyroku kary zastępczej (pozbawienia wolności
lub grzywny). Na podstawie tego wniosku prokuratura może wydać decyzję
o utrzymaniu w mocy kary pracy albo wykonaniu kary zastępczej, z uwzględnieniem już odbytej części kary pracy.
M. Jankowski, Praca na rzecz społeczności (community service) w niektórych krajach, IWS Warszawa 2010.
Ch. Koss, Austria, [w:] Probation in Europe, I. Durnescu, A. M. van Kalmthout (red.), Nijmegen The
Netherlands 2008, s. 20 (tłumaczenie własne).
20
21
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Wynagrodzenia nadzorujących kuratorów i urzędników są finansowane
z budżetu Ministerstwa Sprawiedliwości. W 2009 r. omawianą karę wymierzono w 10.112 przypadkach. Wykonywanie kary pracy w tym okresie kosztowało
w przeliczeniu na jednego skazanego blisko 60 euro dziennie. Można to porównać z kosztem wykonywania kary pozbawienia wolności, który w tym samym
roku wyniósł 126 euro dziennie.
Karę pracy orzeka się najczęściej za przestępstwa przeciwko mieniu, drogowe i przeciwko osobie (np. spowodowanie uszkodzenia ciała). W praktyce wykonywania tej kary zgłaszane są następujące problemy: brak możliwości pracy
w weekendy i po południu lub wieczorem, co jest istotne zwłaszcza w wypadku
osób, które muszą łączyć karę pracy z pracą zawodową; brak miejsc pracy dla
skazanych z problemami (np. osoby uzależnione); niewystarczające środki finansowe na organizację prac; brak efektywnego systemu dotowania miejsc wykonywania pracy; model organizacyjny, który jest niedostosowany do nagłego
wzrostu liczby skazań na omawianą karę22.
Chorwacja
Kodeks karny Republiki Chorwacji przewiduje kary, sankcje nieizolacyjne
i środki zabezpieczające. Rodzaje kar to:
 grzywna, która może być nałożona zarówno jako kara główna, jak i dodatkowa;
 kara pozbawienia wolności (od 30 dni do nawet 40 lat za najpoważniejsze
przestępstwa);
 kara pozbawienia wolności do sześciu miesięcy, która może być zastąpiona pracą na cele społeczne.
Sankcje nieizolacyjne dzielą się na: sądowe upomnienie/ostrzeżenie (admonition),
wyrok w zawieszeniu i wyrok w zawieszeniu z dozorem.
Chorwackie Ośrodki Pomocy Społecznej są zobligowane do współpracy
z kuratorami przy nadzorowaniu wykonania sankcji alternatywnych. Wspólne
relacje tych służb zostały usankcjonowane w Ustawie o nadzorze nad wyrokami w zawieszeniu i pracą na cele społeczne (Supervision of Suspended Sentence and
Community Service Act). Ustawa ta wskazuje, że głównym organem nadzorującym wykonanie kar zawieszonych i community sentence jest kurator/oficer probacji (probation officer – povjerenik), który jest urzędnikiem cywilnym zatrudnionym
w ramach Departamentu ds. więziennictwa przez Ministerstwo Sprawiedliwości
lub Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej – poza jego stałymi obowiązkami. Wykonywanie nadzoru nad pracą społecznie użyteczną jest szczegółowo uregulowane w przepisach wykonawczych. Supervision of Suspended Sentence
and Community Service Act przewiduje tworzenie indywidualnych programów do
wykonywania wyroku z orzeczoną karą pracy na cele społeczne. Programy te
22

M. Jankowski, Praca na rzecz społeczności…, op. cit., s. 3-5.
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są modyfikowane w zależności od osobowości i właściwości skazanego, stanu
zdrowia, zatrudnienia, możliwości i kompetencji zawodowych23.
W Chorwacji praca na rzecz społeczności może być zastosowana zamiast
kary pozbawienia wolności orzeczonej w wymiarze do sześciu miesięcy, jeśli
sąd dochodzi do wniosku, że izolacja sprawcy nie jest konieczna dla osiągnięcia
celów ukarania, a środek wolnościowy jest wystarczający.
Czas pracy na rzecz społeczności określa się proporcjonalnie do wymierzonej kary pozbawienia wolności, od dziesięciu do sześćdziesięciu dni roboczych
do odbycia w okresie od miesiąca do roku. Jeśli skazany na koniec wyznaczonego okresu nie przepracował wymierzonej liczby dniówek, sąd wydaje postanowienie o odbyciu kary pozbawienia wolności, proporcjonalnej do niewykonanej
części kary24.
Francja
We francuskim kodeksie karnym kary dzielą się na: zasadnicze (peines principales), alternatywne (peines alternatives) i dodatkowe, uzupełniające (peines complementaires). Do początków lat osiemdziesiątych system prawa karnego we Francji
był bardzo restrykcyjny, czego efektem była duża liczba wyroków z orzeczoną
karą pozbawienia wolności (w 1970 r. – 29 tys., w 1980 r. – ponad 35 tys.).
Z uwagi na powyższe w 1981 roku rozpoczęto eksperyment, który polegał na
odsunięciu przez sąd skazania na określony czas, ale nie dłuższy niż jeden rok
i zastosowania w tym okresie czasu kary pracy na cele społeczne, za zgodą
skazanego. Kara ta była orzekana tylko w przypadku drobnych przestępstw
i polegała na wykonywaniu prac malarskich, usuwaniu starych plakatów, porządkowania nabrzeży Sekwany i pomieszczeń dworcowych. Pozytywna ocena
tego eksperymentu doprowadziła do uchwalenia w dniu 31 maja 1983 roku nowelizacji kodeksu karnego i wprowadzenia do niego kary pracy na cele społeczne (travail d’interet general) jako kary samoistnej oraz jako jednego z obowiązków
w ramach warunkowego zawieszenia wykonania kary25.
W aktualnie obowiązującym francuskim prawie karnym kara pracy społecznie użytecznej może być orzekana jako: kara samoistna, jako obowiązek
w ramach warunkowego zawieszenia wykonania kary, jako efekt zastosowanego
w stosunku do skazanego prawa łaski. W pierwszym przypadku kara pracy na
cele publiczne dotyczy występków zagrożonych karą pozbawienia wolności od
2 miesięcy do 5 lat oraz osób niekaranych pozbawieniem wolności w ramach
tzw. kary kryminalnej. Obok tej kary może być orzeczona grzywna oraz kary
dodatkowe i uzupełniające. Karę pracy orzeka się w wysokości od 40 do 240
V. Babic, S. Rajic, Croatia, [w:] Probation in Europe, I. Durnescu, A. M. van Kalmthout (red.), Nijmegen The Netherlands 2008, s. 13-15 (tłumaczenie własne).
24
M. Jankowski, Praca na rzecz społeczności…, op. cit., s. 5.
25
M. Szewczyk, Kara pracy na cele społeczne na tle rozważań o przestępstwie i karze. Studium prawnoporównawcze, Kraków 1996, s. 182-185.
23
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godzin wykonywanych w okresie do 18 miesięcy (w przypadku młodocianych
odpowiednio 20-120 godzin, do 12 miesięcy). Praca powinna być wykonywana
na rzecz instytucji publicznych (np. na rzecz ochrony środowiska, opieki społecznej, w szpitalach, domach dziecka itp.) i musi w pierwszej kolejności spełniać funkcję reedukacyjną. Wyjątkowo praca może być wykonywana na rzecz
niedochodowych instytucji lub organizacji prywatnych (fundacje, stowarzyszenia). Brak sprzeciwu skazanego na orzeczenie tej kary, traktowane jest przez
sąd jako jego zgoda, dlatego praca na cele społeczne może być orzekana także
w wyrokach zaocznych. Nienależyte wykonywanie obowiązku pracy stanowi
przestępstwo sui generis i skutkuje karą pozbawienia wolności od 2 miesięcy do
2 lat. Kara ta na zasadach ogólnych może podlegać warunkowemu zawieszeniu26. Przed podjęciem pracy skazany ma obowiązek poddania się badaniom
lekarskim pozwalającym ustalić, czy nie cierpi on na chorobę niebezpieczną
dla innych pracowników oraz czy jego stan zdrowia pozwala na wykonywanie
wskazanych prac.
W przypadku zawieszenia kary pozbawienia wolności, połączonej z nałożeniem na skazanego obowiązku wykonywania pracy w interesie ogółu (sursis
assorti de l’obligation d’accomplir un travail d’interet general), możliwe jest orzeczenie
tej kary także wobec recydywistów27. Rodzaj, liczba godzin i okres wykonywania pracy przy warunkowym zawieszeniu nie różnią się od modelu stosowanego
przy karze zasadniczej. Różne są natomiast konsekwencje uchylania się od wykonywania prac, ponieważ w tym przypadku skutkiem może być odwołanie warunkowego zawieszenia w całości lub w części (traktowane jako ostateczność),
bądź zmiana obowiązków lub ich modyfikacja. Formalny nadzór nad wykonywaniem pracy sprawuje sąd, ale praktycznie należy on do kuratorów oraz osób
wskazanych przed podmioty, w których skazany wykonuje orzeczone prace.
Ostatnim rodzajem pracy na cele społeczne jest kara stosowana w ramach
prawa łaski prezydenta. Zgodnie z art. 17 Konstytucji Republiki Francuskiej
kara może być darowana w całości lub w części, prezydent może ją zamienić na
inny rodzaj kary lub może ją warunkowo zawiesić i zobowiązać skazanego do
wykonywania pracy28.
Warunkiem orzeczenia każdego rodzaju omawianej kary jest wyrażenie zgody przez oskarżonego. Zastosowanie travail d’interet general możliwe jest jedynie
wobec osób, co do których można przypuszczać, że orzeczenie środka wolnościowego odniesie zamierzony skutek wychowawczy. Sąd musi więc dysponować
niezbędnym zespołem informacji osobopoznawczych o oskarżonym. Zgodnie
z instrukcją francuskiego Ministerstwa Sprawiedliwości stan zdrowia fizycznego
i psychicznego osoby, wobec której planuje się zastosowanie tego środka, poIbidem, s. 185-187.
P. Chszczonowicz, Francja, [w:] Prawo karne i wymiar sprawiedliwości państw Unii Europejskiej, A. Adamski, J. Bojarski, P. Chrzczonowicz, M. Filar, P. Girdwoyn, Prawo karne i wymiar sprawiedliwości państw Unii
Europejskiej, Toruń 2007, s. 375.
28
M. Szewczyk, Kara pracy na cele społeczne…, op. cit., s. 188.
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winien wskazywać, że będzie ona mogła wykonać orzeczoną karę. Obowiązkowe
jest zebranie informacji o wykonywanych przez podsądnego zajęciach zarobkowych i osobistych kwalifikacjach, a także sposobach spędzania wolnego czasu29.
W okresie realizowania tego środka, skazany jest zobligowany do: wykonywania poleceń sędziego penitencjarnego, kuratora lub osoby nadzorującej jego
pracę, poddania się badaniu lekarskiemu; uzasadniania konieczności zmiany
miejsca zamieszkania lub pracy, jeśli koliduje to z orzeczonym obowiązkiem
pracy, do dostarczania dokumentów i informacji związanych z odbywaniem
kary, uzyskania zgody sędziego penitencjarnego na wyjazd kolidujący z wykonywaniem pracy oraz wypełniania innych obowiązków, jeśli zostały określone
przez sąd. Po wykonaniu w całości pracy skazanie uważa się za niebyłe30.
Praca na cele społeczne jest pozytywnie oceniana we Francji i powszechnie
uważa się, że jej powodzenie zależy od społecznej akceptowalności tej formy
kary. Dzięki odpowiedniej kampanii promocyjnej w mass mediach i ukazywania wymiernych korzyści związanych z jej wykonaniem, zyskuje coraz większe
poparcie w środowiskach lokalnych. Ministerstwo Sprawiedliwości znalazło
także sposób jak wspomóc osoby, które dzięki tej karze wykształciły w sobie
pozytywny stosunek do pracy (75% skazanych to osoby bezrobotne), poprzez
wprowadzenie programu zapewniającego przez rok od ukończenia odbywania
kary, młodzieży w wieku 16-21 lat, podjęcie pracy w publicznych, społecznych
lub prywatnych niedochodowych instytucjach w charakterze wolontariuszy (np.
w tych, w których wykonywali karę). Natomiast Ministerstwo ds. Młodzieży
i Sportu umożliwiło tym osobom podjęcie nauki zawodu lub gdy pracowali jako
wolontariusze, wypłacane im były niewielkie kwoty pieniędzy, niezbędne do
utrzymania. Dla skazanych motywacją do rzetelnego wykonywania pracy jest
możliwość późniejszego zatrudnienia w przedsiębiorstwie, w którym odbywał
karę, co często ma miejsce w systemie francuskim31.
Hiszpania
W Hiszpanii kary więzienia maksymalnie do jednego roku pozbawienia wolności mogą zostać zastąpione przez alternatywne środki, takie jak grzywna lub
community service, pod warunkiem, że właściwości osobiste skazanego, charakter
czynu, jego zachowanie oraz wysiłki i starania, aby naprawić szkodę wskazują
na taką możliwość. Jeden dzień pozbawienia wolności jest równoważny dwóm
stawkom grzywny oraz jednemu dniu pracy społecznej. Środek ten nie może
być stosowany wobec skazanych, którzy popełnili trzy lub więcej przestępstw
zawartych w tym samym rozdziale kodeksu karnego. Wyjątkowo, kary więzienia
maksymalnie do dwóch lat, mogą zostać zastąpione alternatywnymi środkami,
M.J. Lubelski, Praca na rzecz społeczeństwa (Nowy prawnokarny środek w niektórych ustawodawstwach zachodnich), „Państwo i Prawo” 1986, z. 1, s. 84.
30
M. Jankowski, Praca na rzecz społeczności…, op. cit., s. 9.
31
M. Szewczyk, Kara pracy na cele społeczne…, op. cit., s. 189-190.
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jeśli wykonanie kary pozbawienia wolności mogłoby udaremnić cele zapobiegawcze i resocjalizacyjne kary.
Jeśli sprawca został skazany za przestępstwa związane z przemocą domową, kara pozbawienia wolności może być zastąpiona jedynie pracą społeczną.
W takich przypadkach, wymagane jest, aby sąd orzekł obowiązek uczestnictwa w specjalnych programach korekcyjno-edukacyjnych (Re-education program,
psychological treatment). Częściowe lub całkowite naruszenie tych obowiązków
skutkuje wykonaniem wstępnie orzeczonej kary więzienia.
Realizując karę w ramach community service, skazany musi wykonać określone
bezpłatne prace na cele publiczne ukierunkowane na naprawę szkód spowodowanych przestępstwem lub wypełnić obowiązki polegające na pomocy ofiarom
przestępstw podobnych. Zgoda skazanego jest konieczna. Czas wykonywania
prac nie może przekraczać 8 godzin dziennie i nie mogą trwać dłużej niż 180
dni. Community service może zostać nałożone jako kara główna w przypadku
niektórych przestępstw lub znacznie częściej jest orzekana jako kara zastępcza
za grzywnę. Kontrola nad przestrzeganiem prawidłowego wykonania tej kary
pozostaje w kompetencji Penitencjarnego Sędziego Nadzorującego (Juez de
Vigilancia Penitenciaria) i Penitencjarnej Służby Socjalnej (Penitentiary Social Services),
która monitoruje jej wykonanie32.
Holandia
Holenderski kodeks karny należy do jednych z najstarszych ustaw karnych
w Europie, uchwalony bowiem został w 1886 roku. System kar określony
w tym kodeksie jest uważany za najbardziej łagodny na starym kontynencie
(kara pozbawienia wolności ma jako dolną granicę 1 dzień). Holandia ma również najniższy w Europie współczynnik prionizacji – 40 osadzonych na 100 tys.
mieszkańców, dla porównania w Polsce wynosi on około 220 więźniów na
100.000 mieszkańców. Dla holenderskiego prawa karnego charakterystyczny
jest rozbudowany system kar ekonomicznych, który składa się z sześciu różnych kategorii grzywien. W 1989 roku wprowadzona została do kodeksu karnego praca społecznie użyteczna, jako samoistna kara zasadnicza, po ośmioletnim okresie eksperymentalnym. Rządowa Komisja ds. Kar Alternatywnych
w końcowym raporcie kończącym eksperyment, poinformowała o ogromnym
sukcesie, ponieważ w 90% orzeczeń praca została w pełni ukończona, a w 5%
niepowodzenie w jej ukończeniu wynikało z niezawinionych przez skazanego
przyczyn (choroba, śmierć i inne). „Nieodpłatna praca dla dobra ogólnego” (for
a general good), została zarekomendowana jako właściwa za przestępstwa przeciwko mieniu i przestępstwa komunikacyjne, jako niewłaściwa została uznana
za przestępstwa związane z handlem narkotykami oraz na tle seksualnym.
P. Espartero, Spain, [w:] Probation in Europe, I. Durnescu, A. M. van Kalmthout (red.), Nijmegen The
Netherlands 2008, s. 14-15 (tłumaczenie własne).
32
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W holenderskim kodeksie karnym kara ta została umieszczona po karze
pozbawienia wolności i aresztu, a przed karą grzywny. Sąd orzekając karę pracy
na cel społeczny jest zobligowany określić jednocześnie karę pozbawienia wolności, za którą, jego zdaniem, kara pracy stanowi alternatywę. Z tego wynika,
że nie ma charakteru kary sui generis, ale jest karą substytuowaną dla kary do 6
miesięcy pozbawienia wolności. Częściowe wykonanie prac na cele społeczne
skutkuje koniecznością odbycia całej kary pozbawienia wolności, którą nakazana praca zastępuje.
Z inicjatywą orzeczenia kary pracy występuje sam oskarżony, a po jej określeniu dodatkowo musi wyrazić zgodę na jej wykonanie w zaproponowanej formie. Wymierza się ją na czas do 240 godzin, bez ustawowego określenia dolnego progu. Kara krótsza niż 120 godzin powinna zostać odbyta w ciągu sześciu
miesięcy, dłuższa zaś w ciągu roku. Kara pracy nie jest orzekana wobec osób
z zaburzeniami psychicznymi, osób kalekich, gdyby zdiagnozowane schorzenie
utrudniało pracę, narkomanów oraz osób uzależnionych od alkoholu. Sąd opiera swoje decyzje na szczegółowych raportach przygotowanych przez służby
probacyjne, w których wskazany jest czas i miejsce proponowanych prac33. Na
skazanego obok kary pracy, sąd może nałożyć obowiązek naprawienia materialnej szkody wyrządzonej ofiary przestępstwa, aby zaakcentować, że kara ta nie
ma charakteru odszkodowawczego34.
Wykonywanie kary organizują specjalnie przeszkoleni kuratorzy (community
service officers), a nadzór sprawuje prokuratura35. Zażalenia na postanowienia kuratorów skazani składają do zarządu community service officers lub do odpowiedniego departamentu w Ministerstwie Sprawiedliwości. W praktyce holenderskich
sądów jest stosowana zasada, że popełnienie kolejnego przestępstwa w okresie
wykonywania prac na cele społeczne, nie musi skutkować wykonaniem kary
więzienia, zależy to od uznania sądu.
W Holandii pracę na cele społecznie uznaje się jako właściwą i przydatną
alternatywę dla krótkoterminowej kary pozbawienia wolności36.
Irlandia
W Irlandii karę pracy na rzecz społeczności stosuje się wobec osób co najmniej szesnastoletnich, zamiast kary pozbawienia wolności, w wymiarze od 40
do 240 godzin. Nadzór nad wykonaniem obowiązku sprawują służby probacyjne (Probation Service), zarządzane przez Director The Probation Service, a w zakresie
omawianej kary Assistant Director Community Service & Funded project.
Przed orzeczeniem obowiązku pracy sąd zapoznaje się z raportem przygotowanym przez służby probacyjne, z którego może wywnioskować czy skaM. Szewczyk, Kara pracy na cele społeczne…, op. cit., s. 164-169.
M.J. Lubelski, Praca na rzecz społeczeństwa…, op. cit., s. 88.
35
M. Jankowski, Praca na rzecz społeczności…, op. cit., s. 10.
36
M. Szewczyk, Kara pracy na cele społeczne…, op. cit., s. 170-172.
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zany jest osobą odpowiednią (suitable person) do wykonywania community service
work oraz czy właściwe dla tej osoby prace są dostępne. Sprawca musi wyrazić
zgodę na orzeczenie tego obowiązku. Praca musi przynosić korzyść społeczności, w której jest wykonywana. Odpis postanowienia doręcza się przestępcy
i jest on instruowany kiedy i gdzie ma ją rozpocząć. Praca jest wykonana w czasie wolnym dla sprawcy, tak aby mógł zachować dotychczasowe zatrudnienie
lub umożliwić mu podjęcie zatrudnienia. W sytuacji pojawienia się nowych
okoliczności termin wykonania prac może być przedłużony, jeśli nie zostały
one wykonane w ciągu 12 miesięcy. Community Service supervisors nadzoruje prace i ocenia czy wykonywane są w stopniu zadawalającym. Kurator (Probation
Officer) nadzoruje realizację obowiązku, przydział prac i przenoszenie do innego
miejsca pracy, jeśli zaistnieje taka konieczność, oraz sporządza dla sądu raporty
o wykonaniu obowiązku.
Do skazanych uchylających się od wykonania obowiązku wysyłane są pisemne ostrzeżenia i jeśli zostaną one zlekceważone zostaje orzeczona kara grzywny
do 381 euro, przy czy dopuszcza się kontynuowanie wykonania kary. Ewentualnie sąd może aktywować karę pozbawienia wolności, która została zastąpiona
obowiązkiem pracy na cele społeczne37.
Malta
W 2002 roku na Malcie została uchwalona ustawa Probation Act, która
uwzględnienia zasady wykonywania środków alternatywnych dla kary pozbawienia wolności, między innymi, obowiązku pracy na cele społeczne (ordni
ta’ sevizz fil- kominita) i obowiązków mieszanych (ordni ta’ probation u servizz). Kurator (Probation Officer) jest odpowiedzialny za wykonanie tego rodzaju spraw
i jego zadaniem jest doradzać oraz pomagać skazanemu w prowadzeniu praworządnego życia. Do nadzoru nad community service order (CSO) powołani są
wyspecjalizowani kuratorzy community service officer.
Karę pracy na rzecz społeczności można orzec wobec sprawcy, który ukończył 16 lat. Podstawowym warunkiem jest uznanie przez sąd, że za czyn orzeczonoby karę pozbawienia wolności w wymiarze nieprzekraczającym siedmiu
lat. Kara ta nie obejmuje przestępstw zagrożonych w kodeksie karnym karą
grzywny. Karę pracy na rzecz społeczności orzeka się w dwóch formach: jako
karę samoistną w wymiarze od 40 do 240 godzin oraz w ramach obowiązków mieszanych (combination orders), co w tym wypadku oznacza pozostawanie
pod nadzorem służb probacyjnych od roku do 3 lat i jednocześnie wykonywanie pracy w społeczności w wymiarze od 40 do 100 godzin. Wydanie wyroku
poprzedzane jest sporządzeniem przez służbę kuratorską raportu (pre-sentence
report), którego celem jest udzielenie pomocy sądowi w wydaniu najbardziej
D. O’Donovan, Ireland, [w:] Probation in Europe, I. Durnescu, A. M. van Kalmthout (red.), Nijmegen
The Netherlands 2008, s. 9, 17 (tłumaczenie własne); M. Jankowski, Praca na rzecz społeczności…, op.
cit., s. 10.
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właściwego orzeczenia, biorącego pod uwagę przeszłość (background) sprawcy czynu (w tym takie czynniki jak: dotychczasowa karalność, wykształcenie,
podejmowane prace, środowisko rodzinne i zawodowe, sytuacja ekonomiczna,
właściwości psychospołeczne, problemy zdrowotne, przynależność religijna
i in.), rodzaj popełnionego przestępstwa i osobę pokrzywdzonego. Ważną częścią raportu jest podsumowanie i rekomendacje kuratora, które zawierają jego
opinie na temat podsądnego i uzasadnienie proponowanych zaleceń. Przy planowaniu przez sąd orzeczenia ww. kar, zarządzenie przygotowania raportu kuratorskiego jest obligatoryjne. Sąd orzeka prace na cele społeczne jeżeli sprawca
ze względu na swoje właściwości kwalifikuje się do ich wykonywania, istnieje
możliwość zorganizowania tej pracy, oskarżony wyraził zgodę oraz podpisał
umowę o pracy na rzecz społeczności38.
Niemcy
Najbardziej znaczące reformy prawa karnego w Niemczech miały miejsce
w latach sześćdziesiątych XX wieku. W 1966 roku grupa niemieckich i szwajcarskich prawników przygotowała opracowanie Alternativ-Entwurf (Projekt alternatywny), w którym został przedstawiony projekt systemu sankcji karnych,
między innymi wymieniona została kara pracy na cele społeczne39. Wcześniej
kara ta była orzekana na podstawie Kodeksu Karnego Augusta z 1698 r. oraz
w XIX wieku na podstawie przepisów prawa łowieckiego, głównie jako alternatywa dla zastępczej, za nieściągalną grzywnę, kary więzienia. W latach 70. i 80.
XX wieku praca na cele społeczne funkcjonowała w niemieckim prawodawstwie jedynie jako alternatywa dla zastępczej kary więzienia (za nieuiszczoną
grzywnę). Orzekana praca musiała być: nieodpłatna, nie mogła prowadzić do
utraty stałego zajęcia oraz wytwarzania dóbr przynoszących korzyść majątkową. Przez długie lata niechęć do uznania pracy jako kary zasadniczej była wynikiem kojarzenia jej z pracą przymusową, stosowaną jako powszechny środek
karny w czasach nazistowskich40.
W obecnie obowiązującym kodeksie karnym, kara pracy na cele społeczne
może być orzekana w ramach trzech środków: jako kara zastępcza za niezapłaconą grzywnę, jako jeden z obowiązków w ramach środków probacyjnych przy
warunkowym zawieszeniu kary pozbawienia wolności, warunkowym przedterminowym zwolnieniu i warunkowym umorzeniu postępowania oraz w ramach
stosowania prawa łaski. Karę pracy może orzec sąd lub prokuratura. W Niemczech organizacja pracy i nadzór nad nią jest prowadzony w trzech modelach,
S. Scicluna, Malta, [w:] Probation in Europe, I. Durnescu, A. M. van Kalmthout (red.), Nijmegen The
Netherlands 2008, s. 15-18 (tłumaczenie własne); M. Jankowski, Praca na rzecz społeczności…, op. cit.,
s. 12.
39
A. Kalmthout, Peter J.P. Tak, Sanctions System in the Member State of Council of Europe, t. II, Kluwer,
Deventer/Boston 1992, s. 431-458; M. Szewczyk, Kara pracy na cele społeczne…, op. cit., s. 144.
40
M. Szewczyk, Kara pracy na cele społeczne…, op. cit., s. 144-148.
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przez: osoby pracujące jako pomocnicy sądowi, zrzeszenia lub związki oraz
kuratorów pracujący przy urzędzie prokuratorskim.
Z wnioskiem o orzeczenie kary pracy w miejsce nieuiszczonej lub nieściągalnej
w drodze egzekucji grzywny, występuje sam skazany. Karę pracy w tym przypadku określa się najczęściej w wysokości do 180 godzin (brak jest określenia w przepisach prawnych, górnego limitu godzin pracy społecznie użytecznej), najniższy
wymiar to 6 godzin jako ekwiwalent 1 dnia więzienia (z wyłączeniem Bawarii,
gdzie minimalna stawka dzienna wynosi 8 godzin). W wyjątkowych przypadkach,
z uwagi na rodzaj pracy i okoliczności z nią związane (np. praca w godzinach
nocnych) albo z uwagi na szczególne osobiste warunki skazanego przelicznik ten
może być obniżony do 3 godzin. Omawiana kara nie może być orzekana wobec
osób, które nie mają stałego miejsca zamieszkania lub są podejrzane o popełnienie innego przestępstwa, które może skutkować karą więzienia. Skazany w każdej
chwili może się uwolnić od wykonywania pracy poprzez zapłacenie pozostałej
części grzywny. Poważne i uporczywe uchylanie się od pracy jest zgłaszane do
sądu i może skutkować zamianą na karę więzienia, przy drobnych uchybieniach
stosowne działania korekcyjne podejmuje kurator. W Bawarii nienależyte wykonywanie prac jest traktowane jako przestępstwo41. Umorzenie grzywny następuje
z chwilą wykonania prac w sposób zgodny z postawieniem sądu.
Władza wykonująca karę może udzielić pomocy w zatrudnieniu skazanego
za pośrednictwem opiekuna społecznego lub sądowego, jednakże również skazany może sam wskazać miejsce pracy. W niektórych landach (Länder) powstały
specjalne agencje trudniące się wyszukiwaniem miejsc pracy, a także pośredniczeniem, doradzaniem i pomocą przy wyborze podmiotu do wykonywania
prac, jak najbliżej miejsca zamieszkania skazanego42. Powyższa kara jest najczęściej orzekana za przestępstwa komunikacyjne, kradzieże i przywłaszczenia,
przestępstwa przeciwko mieniu, wobec osób w wieku 21-40 lat (70% skazanych
jest w tym wieku). Wykonalność prac społecznie użytecznych wyniosła: 54%
(praca wykonana w całości) i 40% (w znacznej części)43.
Obowiązek pracy w ramach warunkowego zawieszenia wykonania kary
może być orzeczony z inicjatywy sądu lub przez dobrowolne poddanie się pracy
przez skazanego. Niewykonywanie obowiązku nałożonego przez sąd skutkuje
odwołaniem warunkowego zawieszenia, natomiast uchybienia w jej wykonywaniu, w sytuacji pracy z inicjatywy skazanego, powoduje ponowne orzeczenie
obowiązków przez sąd. Obowiązek pracy nie musi polegać na wykonywaniu
prac fizycznych, ale może przyjąć postać innych świadczeń, byle były one wykonywane w celu społecznie użytecznym. Nadzór nad przebiegiem okresu probacyjnego spoczywa na kuratorach zawodowych44.
Ibidem, s. 148-152.
J. Wojciechowska, Praca społecznie użyteczna w niemieckim systemie środków karnych, „Państwo i Prawo”
1992, z. 6, s. 89-90.
43
M. Szewczyk, Kara pracy na cele społeczne…, op. cit., s. 153.
44
Ibidem, s. 154.
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Inny sposób włączenia pracy do katalogu środków karnych przewidują przepisy niemieckiego k.p.k. Oskarżyciel publiczny może, za zgodą sądu i oskarżonego, umorzyć postępowanie pod warunkiem wykonania pracy45.
W Niemczech największą dyskusję wzbudza problem zgodności obowiązku
pracy z konstytucyjnym zakazem pracy przymusowej. W chwili obecnej można
mówić o trzech podejściach do tego problemu. W pierwszym z nich założono, że praca może być uznana za dopuszczalną, gdy nie służy żadnemu celowi
o charakterze dochodowym (economic purpose), a jednocześnie nie wymaga nadmiernego wysiłku ze strony skazanego. Diametralnie inne stanowisko zakłada, że dopuszczalny jest każdy obowiązek, w tym i praca, jeżeli określony jest
w prawomocnym wyroku sądowym i nie narusza godności skazanego. Stanowisko pośrednie prezentuje pogląd, że zgoda skazanego na wykonanie prac jest
wystarczającą przesłanką, by uznać, iż nie jest ona pracą przymusową.
Kara pracy na cele społeczne w systemie niemieckim nie ma charakteru kary
samoistnej46.
Szkocja
Karę pracy na rzecz społeczności stosuje się wobec osób co najmniej szesnastoletnich, zamiast kary pozbawienia wolności. Skazany wykonuje nieodpłatnie pracę w wymiarze od 80 do 240 godzin (kara orzekana w postępowaniu
uproszczonym) albo od 80 do 300 godzin (kara orzekana w postępowaniu zwyczajnym). Warunkiem koniecznym do orzeczenia kary jest zgoda oskarżonego,
jak również działanie właściwego programu w pobliżu jego miejsca zamieszkania. Przed orzeczeniem kary sąd zapoznaje się ze stosowną opinią służb społecznych. Pracę wykonuje się zawsze w okresie 12 miesięcy. Skazany ma obowiązek zgłaszania zmiany miejsca zamieszkania. Pracę nadzoruje przedstawiciel
lokalnego urzędu. Polecenia przedstawiciela urzędu nie mogą być sprzeczne
z przekonaniami religijnymi skazanego, jak również nie powinny kolidować
z wykonywaniem przez skazanego innych obowiązków (np. praca zawodowa,
edukacja). W razie niewypełniania obowiązków, skazany staje ponownie przed
sądem. Może zostać ukarany grzywną albo osądzony od nowa za popełnione
przestępstwo. Jeśli w okresie wykonywania pracy na rzecz społeczności skazany
popełnia nowe przestępstwo, sąd, orzekając kolejną karę, powinien uwzględnić
fakt jego popełnienia w okresie wykonywania innej kary47.
Szwajcaria
Na mocy ustawy konstytucyjnej Szwajcaria jest państwem federacyjnym,
w którym kantony w znacznym zakresie same kreują własną politykę, dotyczy
J. Wojciechowska, Praca społecznie użyteczna w niemieckim systemie środków karnych, „Państwo i Prawo”
1992, z. 6, s. 85.
46
M. Szewczyk, Kara pracy na cele społeczne…, op. cit., s. 155-163.
47
M. Jankowski, Praca na rzecz społeczności…, op. cit., s. 13.
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to także regulacji prawnych. Do połowy lat siedemdziesiątych karą najczęściej
orzekaną przez sądy była krótkoterminowa kara pozbawienia wolności do 5
miesięcy. Nagły wzrost przestępczości w następnym dwudziestoleciu spowodował konieczność poszukiwania środków alternatywnych. Ważną rolę w tych
poszukiwaniach odegrał projekt profesora prawa karnego Hansa Schulza, który
wyszedł z założenia, że: „prawo karne jest formą społecznej kontroli, a kara
winna być orzekana tylko wtedy, gdy inne metody tej kontroli w zakresie zapobiegania i napiętnowania przestępnych zachowań okażą się nieskuteczne. Kara
jest więc ostatecznym sposobem zabezpieczenia porządku prawnego w państwie, a wśród kar, kara pozbawienia wolności może być stosowana dopiero
wtedy, gdy okaże się to koniecznym i jedynym pożądanym sposobem reakcji
na naruszenie porządku prawnego. System kar nie opiera się więc (…) na założeniu, że głównym celem kary jest zadanie skazanemu dolegliwości, a więc na
tradycyjnym „ukaraniu go”, ale winien on być przejawem społecznego potępienia negatywnych zachowań sprawcy i zmierzać do wymuszenia na nim chęci
rehabilitacji. (…) Głównym zadaniem ustawodawcy jest więc m.in. poszerzenie
istniejącego katalogu kar”48. Schulz zaproponował następujący system kar alternatywnych:
 przesunięcie skazania, które może być połączone z nadzorem,
 praca na cele społeczne orzekana w przedziale od 10 do 240 godzin
w okresie 6 miesięcy,
 grzywna.
Kara pracy miałaby pełnić funkcję symbolicznego odszkodowania dla społeczeństwa (społeczeństwo jako ofiara przestępstwa), a jej celem miałaby być
resocjalizacja i reintegracja sprawcy ze społeczeństwem, które staje się odpowiedzialne za osiągnięcie tego celu.
Od wielu lat praca na cele społeczne była stosowana w prawodawstwie
szwajcarskim wobec nieletnich jako konsekwencja popełnionego przez nich
czynu zabronionego oraz jako alternatywny środek w przypadku nieściągalnej
grzywny. Przełom w 1990 roku spowodowała nowelizacja Dekretu (dokument
Parlamentu Federalnego) zezwalająca kantonom na podjęcie decyzji o wprowadzeniu do prawa kantonalnego zasady, że kara pozbawienia wolności do 30
dni może być wykonana w formie pracy na cele społeczne. W kantonie Berno
praca w ramach tej kary nie musi być koniecznie świadczona na rzecz instytucji publicznych, ale może być wykonywana na rzecz osób indywidualnych potrzebujących pomocy (z wyłączeniem ofiar przestępstwa). Organizację i nadzór
nad przebiegiem kary sprawują specjalnie do tego celu przeszkoleni kuratorzy.
Wyniki skuteczności wykonania tej kary, badane w ww. kantonie wykazały, że
z 603 osób, które podjęły prace na cele społeczne w latach 1991-1994, pomyślH. Schultz, Probleme einer Revision des Allegemeinen Tesli des Schweizerischen Strafgesetzbuches, [w:] Festschrift
für Karl hacker, Berlin 1985, s. 108, (za:) M. Szewczyk, Kara pracy na cele społeczne…, op. cit., s. 174.
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nie zakończyło ją 543 osoby. Jest to bardzo dobry wynik, mogący świadczyć
o właściwej organizacji i nadzorze nad jej wykonaniem. W większości przypadków kara pracy na cele społeczne została orzeczona za przestępstwa: drogowe
(48%), przeciwko mieniu (16%), związane z obrotem środkami odurzającymi
(7%), odmowy udziału w obronie cywilnej i niezapłacenie obowiązkowej opłaty
(15%)49.
Dnia 1 stycznia 2007 roku do części głównej szwajcarskiego kodeksu karnego zostały wprowadzone następujące środki alternatywne: kara grzywny
w stawkach dziennych, praca na cele społeczne, częściowe pozbawienie wolności, a w siedmiu kantonach dozór elektroniczny50.
Włochy
Italia była kolebką nowoczesnego prawa karnego i myśli kryminologicznej w Europie, opartym na prawie rzymskim. Sędziowski wymiar kary opiera
się na władzy dyskrecjonalnej (swobodnym uznaniu), a wymierzając karę sąd
musi brać pod uwagę: ciężar przestępstwa, stopień winy, intensywność zamiaru, przestępcze skłonności sprawcy, motywy działania, poprzednią karalność,
sposób życia przed i po popełnieniu przestępstwa, warunki osobiste i rodzinne
sprawcy oraz jego sytuację. Art. 27 Konstytucji stanowi, że kara musi zmierzać
do resocjalizacji skazanego. Współczesny włoski system reakcji prawnokarnej
oparty jest na dwóch równoległych podstawach: karach zasadniczych (więzienie
dożywotnie, pozbawienie wolności, grzywna) i dodatkowych (np. pozbawienie
praw publicznych, pozbawienie prawa wykonywania zawodu, zakaz zawierania
kontraktów z organami administracji publicznej, podania wyroku do publicznej wiadomości i in.)51. Ustawa z 1981 roku wprowadziła możliwość orzekania
tzw. sankcji zastępujących kary detencyjne, takich jak: półskazanie (10-godzinny pobyt w zakładzie karnym, połączony z różnymi obowiązkami), wolność
kontrolowana la liberta cotrollata (zakaz opuszczania gminy, w której sprawca
zamieszkuje, meldowanie się na posterunku policji), kara pieniężna jako sankcja zastępcza. Na wniosek skazanego orzeczona w trybie liberta controllata kara
zastępcza może być zmieniona na tzw. pracę zastępczą (lavoro sostitutivo), polegającą na wykonywaniu nieodpłatnej dozorowanej pracy wg przelicznika 1 dzień
pracy = 26 euro (nie więcej jednak niż 60 dni) na rzecz państwa lub samorządu
terytorialnego, organizacji pozarządowych i ochrony środowiska, wykonywanej
najczęściej raz w tygodniu. Po roku 2000, w pewnych sytuacjach, w sprawach
mniejszej wagi, sędziowie pokoju mogą orzec obowiązek wykonywania pracy
M. Szewczyk, Kara pracy na cele społeczne…, op. cit., s. 173-181.
H.U. Bruni, Switzerland, [w:] Probation in Europe, I. Durnescu, A.M. van Kalmthout (red.), Nijmegen
The Netherlands 2008, s. 12 (tłumaczenie własne).
51
M. Filar, Włochy, [w:] Prawo karne i wymiar sprawiedliwości państw Unii Europejskiej, A. Adamski, J.
Bojarski, P. Chrzczonowicz, M. Filar, P. Girdwoyn, Prawo karne i wymiar sprawiedliwości państw Unii
Europejskiej, Toruń 2007, s. 171, 183-185.
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społecznie użytecznej (od 10 dni do 6 miesięcy), jako środka samoistnego. Po
nowelizacji z 2004 roku karę taką można orzec w ramach obowiązków probacyjnych przy warunkowym zawieszeniu wykonania kary52.
Kraje skandynawskie
W takich krajach jak Dania, Norwegia, Szwecja i Finlandia odchodzi się od
metod zwalczania przestępczości opartych na teorii treatment (teoria, zgodnie
z którą przestępca jako człowiek chory wymaga leczenia53). Według skandynawskiej współczesnej teorii karania:
 kary nie powinny być dostosowywane w pierwszej kolejności do indywidualnych potrzeb sprawcy, ale powinny być wyrazem społecznej dezaprobaty dla niezgodnych z porządkiem prawnym zachowań i służyć
wykształceniu w społeczeństwie prawidłowego systemu wartości (cel
ogólnoprewencyjny);
 system kar powinien być nastawiony na ocenę czynu zabronionego, a nie
na osobowość sprawcy. Kara winna być proporcjonalna do stopnia ciężkości dokonanego przestępstwa, tj. wyrządzonej szkody i społecznego
poczucia naganności czynu;
 kary winny uwzględniać wymogi humanizmu, a więc zawierać tyle dolegliwości, ile jest to konieczne;
 kary powinny uwzględniać racje ekonomiczne, w tym również koszty
społeczne.
Na tych założeniach rozwijają się wspólne badania ww. krajów, które już
w 1960 r. powołały wspólny Skandynawski Komitet ds. Prawa Karnego (Scandinavian Criminal Law Committee), poszukujący między innymi alternatywy dla krótkoterminowej kary pozbawienia wolności. Jako dowód nieskuteczności kary więzienia porównywane są dwa kraje: Finlandia z najsurowszym i Norwegii z najłagodniejszym systemem kar. W obu krajach w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku nastąpił trzykrotny wzrost przestępczości. We wszystkich
krajach skandynawskich wprowadzenie do kodeksu karnego kary pracy na cele
społeczne poprzedzone było przeprowadzeniem projektu eksperymentalnego54.
Dania
W 1992 roku, po kilkuletniej obserwacji eksperymentalnie wprowadzonej
kary pracy na cele społeczne w dwóch okręgach, w znowelizowanym duńskim
kodeksie karnym zamieszczono przepisy normujące orzekanie nieodpłatnej,
dozorowanej pracy na cele społeczne. Zaakcentowane zostało, iż kara ta nie
jest alternatywą dla warunkowego zawieszenia, ale dla bezwzględnej kary poIbidem, s. 193-194.
M. Szewczyk, Kara pracy na cele społeczne…, op. cit., s. 28.
54
Ibidem, s. 111-113.
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zbawienia wolności. Jeżeli wyrok z warunkowym zawieszeniem skazania nie
jest wystarczający dla osiągnięcia celów kary, sąd może, jeżeli właściwości osobiste sprawcy na to pozwalają i wyraził on na ten rodzaj kary zgodę, orzec
zawieszenie orzeczenia kary pozbawienia wolności z obowiązkiem wykonywania pracy na cele społeczne. Orzeczenie kary pracy poprzedzane jest wnikliwą
analizą raportu opracowanego przez pracowników probacyjnych. Zawiera on
szczegółowe informacje dotyczące skazanego (np. do jakich zajęć ma szczególne predyspozycje, jaka jest jego fizyczna i psychiczna sprawność itp.), zakończone wnioskiem o możliwości wykonania przez podsądnego kary pracy. Sąd,
określając liczbę godzin i rodzaj pracy, bierze pod uwagę stopień szkodliwości popełnionego czynu oraz stopień społecznej dezakceptacji, czyli względy
ogólnoprewencyjne. Obowiązek pracy orzekany jest w rozmiarze od 40 do 240
godzin wykonywanych w okresie do jednego roku, w wyjątkowych sytuacjach
okres ten może być wydłużony do dwóch lat. Osoby mające stałe zatrudnienie nie mogą odpracować więcej niż 8 godzin tygodniowo (tak aby nie kolidowało to z zadami kodeksu pracy). Obok tej kary sąd może orzec dodatkowe
obowiązki (leczenia antynarkotykowego i antyalkoholowego lub psychiatrycznego) oraz dozór kuratora. Zgodnie z uzasadnieniem do nowelizacji kodeksu
karnego, przeciwwskazaniem do orzekania kary pracy może być popełnienie
przestępstw związanych z nadużyciem alkoholu, uzależnieniem od narkotyków,
użyciem przemocy oraz brakiem stałego miejsca zamieszkania.
Nadzór nad przebiegiem wykonania pracy sprawuje specjalnie do tego przeszkolony pracownik probacyjny (kriminalforsorgen), natomiast kurator czuwa nad
codziennym życiem skazanego. Osoba nadzorująca prace nie jest zobligowana powiadamiać sąd o każdym uchybieniu warunkom pracy, lecz w pierwszej kolejności
powinna udzielić ostrzeżenia przed następstwem dalszych zaniedbań. Po zgłoszeniu do sądu uporczywych i poważnych uchybień dotyczących wykonania wyroku,
sąd może udzielić skazanemu ostrzeżenia lub zmienić warunki pracy, orzeczenie
kary pozbawienia wolności jest ostatecznością. Natomiast po popełnieniu nowego
przestępstwa przez osobę wykonującą pracę na cele społeczne, sąd ma trzy możliwości: orzec karę więzienia za oba przestępstwa, orzec karę pracy za nowe przestępstwo i zarządzić kontynuowanie rozpoczętej pracy lub orzec karę pozbawienia
wolności i nakazać jej odbywanie po ukończeniu prac z pierwszego skazania.
Jak wynika z dotychczasowych badań dotyczących wykonania kary pracy na
cele społeczne, jest ona orzekana w większości za przestępstwa przeciwko mieniu
(74% skazań), zagrożone karą pozbawienia wolności od 6 do 8 miesięcy, w ponad
80% wyroków jest wykonywana w całości, najczęściej w klubach sportowych,
placówkach opiekuńczych dla dzieci i młodzieży, organizacjach kościelnych i domach opieki dla dorosłych (przede wszystkim prace reparacyjne i porządkowe)55.
Kara pracy na cele społeczne w systemie duńskim nie ma charakteru kary
samoistnej.
55

Ibidem, s. 114-124.
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Norwegia
W 1991 roku do norweskiego kodeksu karnego została wprowadzona samoistna kara nieodpłatnej pracy na cele społeczne, która została umiejscowiona za
karą więzienia i aresztu, a przed karą grzywny. Może ona być również orzekana w wyniku prawa łaski (w tym wypadku nie jest wymagana zgoda skazanego).
Analiza okresu eksperymentalnego wprowadzania kary wykazała, że praca na cele
społeczne ma mieć charakter wyraźnie punitywny, w przeciwieństwie do probacji,
która nastawiona jest na realizację celów indywidualnoprewencyjnych (reedukację
i resocjalizację). Dlatego też powinna być orzekana, gdy krótkoterminowe pozbawienie wolności jest niecelowe, a stopień ciężkości przestępstwa oraz wzgląd na
społeczne oddziaływanie kary przemawiać będzie przeciwko wymierzeniu kary
grzywny. Nie może jednak być orzekana jako substytut warunkowego zawieszenia
kary więzienia. Kara pracy orzekana jest w wymiarze od 50 do 360 godzin, do wykonania w okresie na przestrzeni jednego roku, w wypadku kary łącznej – do 720
godzin. Sąd może orzec prace na cele społeczne, gdy popełnione przestępstwo nie
jest zagrożone karą powyżej jednego roku pozbawienia wolności, skazany wyraził
zgodę na jej wykonanie, a względy ogólnoprewencyjne wskazują na celowość takiej
reakcji karnej56. Wyjątkowo, jeśli przemawiają za tym szczególne okoliczności, pracę na rzecz społeczności można orzec również za przestępstwo zagrożone wyższą
karą. W wyroku sąd określa zastępczą karę pozbawienia wolności, w wymiarze,
który zastosowałby, gdyby nie orzekł kary pracy na rzecz społeczności57, może
także dodatkowo orzec grzywnę. Gdy skazany rażąco narusza warunki kary lub
popełni przestępstwo, sąd nakazuje wykonanie kary pozbawienia wolności określonej w wyroku, zaliczając na jej poczet część wykonanych prac.
Nadzór nad przebiegiem pracy sprawują specjalnie do tego przeszkoleni
pracownicy probacyjni, którzy mają uprawnienia do dokonywania drobnych
korekt w zakresie wykonywanej przez skazanego pracy. Poważne uchybienia
w wykonywaniu kary zgłaszają oskarżycielowi publicznemu, który przekazuje
sprawę do decyzji sądu.
Jak wynika z danych statystycznych, wyroki z orzeczoną karą pracy na cele
społeczne dotyczą najczęściej osób popełniających przestępstwa przeciwko
mieniu oraz mężczyzn w wieku 18-24 lata (97% skazanych). Rok po wejściu
w życie nowelizacji około 70% wyroków zostało zakończonych pomyślnie58.
Szwecja
Szwedzki kodeks karny wyróżnia kary (general penalties) i inne sankcje (other
sanctions). Do kar zalicza się: terminowe pozbawienie wolności (od 14 dni do
10 lat), więzienie dożywotnie oraz karę grzywny. Jako inne sankcje wymienione
Ibidem, s. 127, 133-134.
M. Jankowski, Praca na rzecz społeczności…, op. cit., s. 12-13.
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zostały: warunkowe skazanie, probacja oraz przepadek przedmiotów i korzyści
odniesionych z przestępstwa. Możliwe jest też orzekanie środków łączonych.
Pozostałe obowiązki są orzekane na podstawie odrębnych aktów prawnych59.
Wprowadzenie w 1998 roku do kodeksu karnego obowiązku pracy na rzecz
społeczności w wypadku warunkowego zawieszenia kary pozbawienia wolności, zostało poprzedzone, tak jak w innych krajach skandynawskich, wieloletnią
dyskusją specjalistów z wielu dziedzin nauki oraz stadium eksperymentalnym.
Jako kontrargumenty wymieniano fakt, że szwedzkie społeczeństwo jest wysoce wykwalifikowane i większość prac jest wykonywanych przez specjalistów
z danej dziedziny oraz że praca jako wartość sama w sobie, najważniejszy element życia społecznego, nie może być równocześnie karą. W dyskusjach zaznaczano również, że szwedzki system prawa karnego określa karę pozbawienia
wolności za pewne typy przestępstwa, za które ze względu na prewencję generalną i zasadę sprawiedliwości, orzeczenie kary pracy byłoby nieadekwatne do
popełnionego czynu. Podkreślano, że kategoria sprawców, którzy mogliby być
skazywani na karę pracy, to zupełnie inne osoby niż te, dla których przewidziano karę więzienia, nawet krótkoterminowego60.
Za organizację i nadzorowanie community service odpowiedzialne są służby
probacyjne (Prison and Probation Service). Przed orzeczeniem wyroku oficer probacji sporządza sprawozdanie dla prokuratora (pre-trial report) lub dla sądu (pre-sentence report), które obejmuje następujące obszary: ogólny życiorys skazanego
(general background), sytuację zawodową, zakwaterowanie, stan zdrowia fizycznego i psychicznego, wykorzystanie czasu wolnego i sugestie kuratora dotyczące możliwych do zastosowania sankcji, form terapii, właściwości skazanego
umożliwiających wykonywanie pracy na cele społeczne. Służby probacyjne dla
każdego skazanego opracowują indywidualny program oddziaływania, którego
celem jest zmniejszenie ryzyka ponownego naruszenia porządku prawnego61.
Obecnie w Szwecji obowiązek pracy na rzecz społeczności jest orzekany obok
warunkowego zawieszenia za przestępstwa zagrożone karą do jednego roku pozbawienia wolności i polega na wykonywaniu nieodpłatnie pracy w wymiarze od
40 do 240 godzin. Wymierzając taką karę, sąd określa, jaka kara pozbawienia wolności zostałaby w przeciwnym wypadku orzeczona. Obowiązek pracy na rzecz
społeczności może zostać zmodyfikowany albo zakończony wcześniej62.
Finlandia
Praca na rzecz społeczności jest karą określoną w fińskim kodeksie karnym.
Po spełnieniu pewnych warunków można ją zastosować zamiast bezwzględIbidem, s. 136.
Ibidem, s. 137.
61
M. Lindholm, N. Bishop, Sweden, [w:] Probation in Europe, I. Durnescu, A.M. van Kalmthout (red.),
Nijmegen The Netherlands 2008, s. 12-15 (tłumaczenie własne).
62
M. Jankowski, Praca na rzecz społeczności…, op. cit., s. 13.
59
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nej kary pozbawienia wolności w wymiarze do ośmiu miesięcy. W zależności
od długości kary pozbawienia wolności, karę tę orzeka się w wymiarze od 20
do 200 godzin w stosunku rocznym. Praca na rzecz społeczności stanowi także karę dodatkową, wymierzaną obok zawieszonej kary pozbawienia wolności
w wymiarze ponad rocznym. W takim wypadku orzeka się ją na czas do 90 godzin. Karę pracy na rzecz społeczności można orzec, jeżeli oskarżony wyraził
na nią zgodę (nie jest wymagana zgoda na wykonywanie konkretnej pracy) oraz
z raportu służb probacyjnych wynika, że oskarżony może wykonać taką pracę.
Na wniosek prokuratora, Służba Probacyjna (Probation and After Care Association – PACA) przygotowuje ocenę kwalifikowania się oskarżonego, w zakresie
jego zdolności fizycznych i psychicznych oraz konkretnej możliwość zatrudnienia, do zastosowania wobec niego omawianej kary. Podstawą oceny jest rozmowa przeprowadzana z oskarżonym, jak również informacje pochodzące od
różnych organów państwowych. Celem oceny jest poznanie sytuacji życiowej
oskarżonego oraz jego motywacji do wykonywania pracy na rzecz społeczności.
W razie potrzeby kurator może wskazać na konieczność zaplanowania rozmaitych dodatkowych działań wspierających tak, by zapewnić prawidłowe wykonanie kary. Oskarżony otrzymuje zwrot kosztów podróży, jeśli ta jest niezbędna
w związku z przeprowadzaniem kwalifikacji. Ocena negatywna jest najczęściej
następstwem używania przez oskarżonego narkotyków albo innych podobnych
środków. Sąd może uznać, że oskarżony nie kwalifikuje się do zastosowania
wobec niego takiej kary nawet wbrew treści oceny PACA. Koszty organizacji
pracy ponosi Ministerstwo Sprawiedliwości.
Praca na rzecz społeczności jest pracą nieodpłatną, wykonywaną zgodnie
z planem zatwierdzonym przez Służby Probacyjne. Naruszenie wskazanych
w planie warunków prowadzi do zaostrzenia sankcji. W planie określa się miejsce świadczenia pracy, harmonogram pracy i warunki mające zastosowanie do
danego skazanego. Skazany ma obowiązek skrupulatnego przestrzegania warunków określonych w planie i załączniku do planu. Drobne naruszenie warunków (np. spóźnienie) powoduje otrzymanie ustnego albo pisemnego ostrzeżenia. Poważne naruszenie warunków (np. nieobecność albo stawienie się pod
wpływem narkotyku lub alkoholu w miejscu wykonywania pracy), jak również
popełnienie nowego przestępstwa może doprowadzić – decyzją sądu – do zamiany pozostałego okresu kary na karę pozbawienia wolności. Część pracy
może stanowić obowiązkowe uczestniczenie w programach przeciwdziałania
narkomanii lub powrotności do przestępstwa. Osoby skazane za kwalifikowaną
postać przestępstwa prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości mogą zostać
skierowane do programu wpajania zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
Praca jest planowana tak, by jej okres odpowiadał długości kary pozbawienia
wolności. Miejsce pracy określa Służba Probacyjna, która zawiera stosowną
umowę z podmiotem zarządzającym tym miejscem. Celem jest znalezienie pracy odpowiedniej dla danego skazanego. Praca może być organizowana w sek-
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torze publicznym (państwo, gmina, związek gmin, parafia), publicznej spółce
albo w innym podmiocie niedochodowym. Wyrok nie może być wykonywany
w przedsiębiorstwie komercyjnym lub prywatnym. Jednostka, na rzecz której
praca jest wykonywana nie otrzymuje żadnego wynagrodzenia. Skazani wykonują na ogół prace niewymagające specjalnych kwalifikacji, przy konserwacji
nieruchomości, prace porządkowe, w kuchni w domach opieki społecznej, szpitalach, ośrodkach zdrowia. Częstym miejscem działania są też ośrodki rekreacyjne i sportowe. Co do parafii, typową pracą jest porządkowanie cmentarzy.
Skazani otrzymują zwrot niezbędnych kosztów podróży. W każdym miejscu
wykonywania pracy na rzecz społeczności wyznaczona jest osoba nadzorująca,
która zapewnia przepływ informacji pomiędzy miejscem pracy a Służbą Probacyjną. Kurator regularnie telefonuje, bądź odwiedza miejsce wykonywania
pracy. Skazany może mieszkać w domu, uczyć się lub pracować, a osoby bezrobotne zachowują prawo do zasiłku.
W ostatnich latach około 35% bezwzględnych kar pozbawienia wolności
zamieniono na pracę na rzecz społeczności. Rocznie wykonuje się około 36003700 takich kar, w tym ponad 80% zostaje wykonane w pełni. Najczęściej na
pracę na rzecz społeczności zostają skazane osoby, które dopuściły się przestępstwa prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu. W 2006 r. prokuratura
zwróciła się o dokonanie ocen kwalifikowania się do pracy na rzecz społeczności wobec 7201 oskarżonych. Ocena ta była pozytywna w stosunku do 4825
osób, tj. 83%. Struktura skazanych według źródła utrzymania przedstawiała
się następująco: 54% bezrobotnych, 31% zatrudnionych, 9% emerytów, 6%
uczniów i studentów. Niemal połowa orzekanych kar dotyczy kwalifikowanej
postaci przestępstwa prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu, jedna piąta
kradzieży, a poniżej jednej piątej uszkodzenia ciała63.
Polska
Ustawa z dnia 19 kwietnia 1969 r. Kodeks karny (Dz.U. Nr 13, poz. 94)
wprowadziła w życie z dniem 1 stycznia 1970 r. nową, nieznaną wcześniej polskiemu ustawodawstwu, karę ograniczenia wolności. W ten sposób rozbudowany został system kar, który w założeniach ustawodawcy miał uwzględniać zasadę indywidualizacji kar, potrzebę racjonalnego karania za drobne przestępstwa,
a zarazem unikania krótkoterminowych kar pozbawienia wolności, przy możliwości stosowania kary ograniczenia wolności do różnych kategorii sprawców
i czynów64. Kara ograniczenia wolności miała wzbogacić środki reakcji karnej
na przestępstwa niewielkiej wagi i wejść w skład kar w dolnej grupie zagrożeń
ustawowych65. W krajach Europy zachodniej ten rodzaj kar był wprowadzany
M. Jankowski, Praca na rzecz społeczności…, op. cit., s. 5-9.
A. Duracz-Walczak, K. Strzępek, Kara ograniczenia wolności-alternatywa kary, pozbawienia wolności do lat
dwóch, [w:] Problemy współczesnej penitencjarystyki, B. Hołyst (red.), Warszawa 1984, s. 189.
65
A. Tobis, Kara ograniczenia wolności…, op. cit., s. 32.
63
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do kodeksów karnych w latach 70. (od 1973 roku), 80. i 90. XX wieku, czyli polskie ustawodawstwo było prekursorem kary polegającej na wykonywaniu prac
na cele społeczne, stopniowo zbliżającej się do współczesnej formy community
service.
Geneza kary ograniczenia wolności w polskiej literaturze prawniczej ma różne źródła, ale najczęściej przytaczane są trzy poglądy, dotyczące:
 kary pracy poprawczej i aresztu domowego,
 radzieckiej koncepcji kary pracy poprawczej,
 konieczności złagodzenia reżimów wykonania kary pozbawienia wolności66.
Obecnie w założeniach ustawodawcy, nowelizacje Kodeksu karnego i Kodeksu karnego wykonawczego, mają zbliżyć ją do stosowanego w innych krajach
community service i dostosować do pełnienia funkcji środka alternatywnego nie tylko
wobec krótkoterminowej kary pozbawienia wolności, ale też wobec grzywny (gdy
orzekanie kary grzywny jest niedopuszczalne lub niecelowe)67, a przede wszystkim celem jest „uczynienie z kary ograniczenia wolności realnej alternatywy dla
kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania”68.
Obecnie kara ograniczenia wolności jest przewidziana w Kodeksie karnym,
Kodeksie karnym skarbowym, Kodeksie wykroczeń i jest wymierzana w granicach ustawowych przewidzianych w art. 34 § 1 k.k. (art. 26 § 4 k.k.s.) – od 1 do
12 miesięcy, oraz w art. 20 § 1 k.w. – 1 miesiąc, we wszystkich wypadkach, gdy
przepis szczególny przewiduje zagrożenie tą karą. Z uwagi na fakt, że kara ograniczenia wolności jest orzekana w stosunku miesięcznym od 20 do 40 godzin,
jej maksymalny wymiar może wynieść łącznie 960 godzin (przy nadzwyczajnym
obostrzeniu lub karze łącznej, gdzie kara ta może być orzeczona na okres do 2
lat). Jest to maksymalny wymiar community service, niespotykany w innych krajach
UE, co zapewne ma wpływ na zwiększenie jego dolegliwości.
Również dwie formy wykonywania kary ograniczenia wolności (nieodpłatna
kontrolowana praca na cele społeczne oraz polegająca na potrącaniu od 10 do
25% wynagrodzenia za pracę w stosunku miesięcznym, na cel społeczny wskazany przez sąd), są charakterystyczne tylko dla ustawodawstwa polskiego.
M. Szewczyk wskazuje następujące cechy wspólne community service wykonywanej w różnych krajach:
a) ma charakter kary,
b) orzeka ją sąd,
c) jest pracą nakazaną,
d) jest praca nieodpłatną,
R. Giętkowski, Kara ograniczenia wolności w polskim prawie karnym, Wolters Kluwer business 2007, s. 1516; M. Szewczyk, Kara ograniczenia wolności, [w:] M. Melezini (red.), Kary i środki karne. Poddanie sprawcy
próbie, t. 6, Warszawa 2010, s. 230-231.
67
R. Giętkowski, Kara ograniczenia wolności…, op. cit., s. 21-22.
68
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks postępowania karnego, ustawy
– Kodeks karny wykonawczy, ustawy – Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw, Druk
nr 1394, Warszawa, 21 listopada 2008 r.
66
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e) świadczona jest na rzecz instytucji niedochodowych,
f) konieczne jest uzyskanie przez sąd orzekający zgody skazanego na wykonywanie orzeczonej w wyroku pracy69.
Tabela nr 1
Liczba osób pozostających pod nadzorem służb probacyjnych oraz wykonujących karę w ramach community service w wybranych krajach UE – stan na
dzień 31 grudnia 2011 r. (kolumna nr 4 dotycząca Polski wskazuje liczbę kar
ograniczenia wolności w postaci pracy na cele społeczne – art. 35 § 1 k.k. bez
prac społecznie użytecznych orzekanych na podstawie art. 45 § 1 k.k.w. z powodu bezskutecznej egzekucji grzywny)70.

Kraj

Liczba ludności
w tys.

Całkowita liczba
osób pozostających
pod nadzorem
służb probacyjnych

Liczba osób
wykonujących karę
w ramach
community service

1

2

3

4

Anglia i Walia

56 170,9

162 674

18 766

Austria

8 404,3

14 749

654

Belgia

11 000,1

40 606

9 322

Chorwacja

4 412,1

1 040

670

Francja

64 994,9

184 284

32 250

Hiszpania

38 718,3

56 111

35 695

Holandia

16 655,8

36 576

17 975

Irlandia

4 570,7

6 210

2 343

415,8

880

–

Niemcy

81 751,6

156 440

–

Szwajcaria

7 870,1

7 912

1 423

Włochy

60 626,4

43 018

534

Dania

5 560,6

9 542

2 283

Finlandia

5 375,3

2 452

1 247

Norwegia

4 920,3

2 379

1 328

Szwecja

9 415,6

13 724

2 638

Polska

38 529,9

443 953

79 025

Malta

M. Szewczyk, Kara pracy na cele społeczne…, op. cit., s. 84.
M.F. Aebi, Y. Marguet (red.), Counsil of Europe annual penal statistics. Space II, Table 1.1: Number of
persons serving CSM (community sanctions and measures) or being under probation (STOCK) on 31st
December 2011, s. 18-19, Strasbourg 2013, s. 18-19; Dane dotyczące Polski: MS-S40 – Sprawozdanie
z działalności kuratorskiej służby sądowej za 2011 rok, Ministerstwo Sprawiedliwości Wydział Statystyki.
69
70
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Praca na cele społeczne ma uczyć społecznie pożądanych postaw, a w szczególności poczucia odpowiedzialności oraz potrzeby przestrzegania porządku
prawnego. Właściwie dobrana, nadzorowana i wykonana może osiągnąć powyższe cele i mieć wpływ nie tylko na przyszłość skazanego, ale także jego
rodziny oraz środowiska lokalnego. Wykonywanie pracy ma dla człowieka istotne znaczenie psychologiczne z wielu powodów: zaspokaja potrzebę osiągnięć,
zwiększa poczucie własnej wartości, sprawczości, rozwija zdolności, pobudza
zainteresowania, stawia wymagania, których spełnienie podtrzymuje zdrowie
psychiczne jednostki. Kara ograniczenia wolności nie prowadzi do stygmatyzacji i desocjalizacji skazanego, stwarza duże szanse na poprawę wizerunku
sprawcy w społeczności lokalnej, pozwala w widoczny dla społeczeństwa sposób wyrównać zło wyrządzone przestępstwem71.

COMMUNITY SERVICE IN SELECTED
EUROPEAN COUNTRIES
Abstract
This article refers to the presentation of the idea of community service order (working
for social purposes) as a penalty means. Alternative sanctions as opposed to a prison term
has many advantages, in particular: offender remains in their application in society, avoiding
isolation in prison, social degradation and stigmatization. Penalty of work for social purposes,
is called in different countries: gemeinnützige Arbeit, travail d’interet general, community
service order, unpaid work requirement (each country has a name in your language). Another
is the way of sentencing and execution of the penalty, others are also professionals who oversee
this penalty. In the various countries in the work for social purposes may be additionally
imposed probation duties, prohibitions and various constraints.

71

R. Giętkowski: Kara ograniczenia wolności…, op. cit., s. 45.

Sandra Musioł
NEGATYWNE ASPEKTY KARY
POZBAWIENIA WOLNOŚCI
Więzienie to miejsce wszelakich ograniczeń, począwszy od poruszania się,
zaspokajania różnorodnych potrzeb (aspekt psychologiczny), uczestniczenia
w życiu publicznym, pełnienia ról społecznych (aspekt socjologiczny), aż po
gromadzenie energii i jej wydatkowanie, gromadzenie informacji i ich przekazywanie (aspekt cybernetyczny). Wśród tych ograniczeń istotnym znaczeniem
wyróżniają się te, które dotyczą praw człowieka uwięzionego. Więzienie nie jest
miejscem przyjaznym człowiekowi i stwarzającym warunki niezbędne do jego
wszechstronnego rozwoju fizycznego, psychicznego i społecznego. Przyczyn
tego zjawiska możemy doszukiwać się m.in. w faktycznym i prawnym ograniczaniu zakresu korzystania z przysługujących człowiekowi praw. Do bałamutnych i złudnych należy zaliczyć poglądy, według których więzienia można takim miejscem uczynić, np. poprzez przyjęcie w systemie penitencjarnym zasad:
normalności, otwartości i odpowiedzialności. Więzienie jest więzieniem. Jego
immanentną cechą jest ograniczenie wolności i praw osób przymusowo w nim
przebywających, w odwecie za popełnione przez nich przestępstwa1.
Człowiek, z natury swej, ma silną potrzebę do bycia wolnym, a istotną właściwością kary pozbawienia wolności i instytucji ją realizujących jest przymus.
Skazany odczuwa go jako narzucone odgórnie działanie ograniczające fizyczne
i psychiczne funkcjonowanie, co jest on skłonny odebrać jako przemoc2. Powstająca na skutek izolacji suma przykrych doznań i negatywnych bodźców
wywołuje w jednostce cierpienie psychiczne, które może prowadzić do niekorzystnej, z punktu widzenia wewnętrznego rozwoju osobniczego, dezorganizacji osobowości3.
Argumenty przeciwko karze pozbawienia wolności i instytucji więziennej
przytacza się często w wielu pracach. Upraszczając możemy je podzielić na trzy
T. Bulenda, Faktyczne i ustawowe ograniczenia praw więźniów, [w:] Wykonywanie kary pozbawienia wolności w Polsce – w poszukiwaniu skuteczności, H. Machel (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego,
Gdańsk 2006, s. 295-296.
2
A. Bałandynowicz, Dehumanizacja kary pozbawienia wolności, [w:] Niebanalny wymiar resocjalizacji penitencjarnej. Heurystyczny wymiar ludzkiej egzystencji, S. Przybyliński (red.), Wydawnictwo edukacyjne „Akapit”
s.c., Toruń 2010, s. 12-13. Zob. też: L. Lernell, Podstawowe zagadnienia penologii, Warszawa 1977, s. 29.
3
A. Bałandynowicz, Dehumanizacja kary pozbawienia wolności…, op. cit., s. 13. Zob. też: K. Dąbrowski,
Trud istnienia, Warszawa 1975, s. 12.
1
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sfery. Pierwsza dotyczy twierdzenia, że uwięzienie powoduje rozmaite niekorzystne zmiany w osobowości więźniów (np. zubożenie intelektualne, dezintegrację ich osobowości czy zaburzenia emocjonalne). Druga sfera dowodzi, że
kara pozbawienia wolności prowadzi do licznych, niekorzystnych skutków społecznych (np. do rozpadu rodzin, rozwodów czy integracji skazanych z grupami przestępczymi). Wreszcie trzecia sfera argumentów odnosi się do instytucji
– przyczyną wszelkiego zła są niemożliwe do wyeliminowania cechy instytucji
więziennej oraz sposób jej zorganizowania (np. totalność, przeludnienie czy autokratyzm zarządzania)4.
Główną cechą kary pozbawienia wolności jest totalne wkroczenie w sferę
wolności jednostki, co silnie i zwykle negatywnie odbija się na jego psychice.
Wszystko jest wszystkim dane, takie samo i w takiej samej ilości – pełna standaryzacja i uniformizacja. Reglamentuje się również zachowania więźniów w każdym możliwym zakresie. Miejsce i czynności każdego z nich są ściśle określane w czasie jednej doby i przestrzeni w zamkniętym obszarze. Kolejne dni
są powielaniem ustalonego porządku jednego dnia, kolejne lata przypominają
poprzednie. Określa się również wzór stosunków społecznych, wyposażając
realizatorów życia w więzieniach w kompetencje normotwórcze, sędziowskie
i egzekucyjne na wypadek zaistnienia nieplanowanych zdarzeń.
W praktyce okazuje się, że ludzie nie potrafią zmieścić się w tym sztucznym
życiu i zbaczają z wyznaczonych ściśle dróg postępowania. W obawie przed karą
ukrywają swoje wykroczenia przed nadzorcami, ale już nie są w stanie ukryć ich
przed współwięźniami ze względu na sposób organizacji życia. Inni więźniowie również popełniają wykroczenia, dlatego wszyscy wzajemnie są świadkami
swoich przewinień i mogą świadczyć przeciw sobie. W tej wzajemności tkwi
zabezpieczenie przed ich ujawnieniem, gdyż kiedy wszyscy mogą być oskarżeni,
wtedy nie ma oskarżonego5.
Dotyczy to także służb nadzorczych, które ukrywając pewne informacje,
tracą moralną czystość. Jasny wzór postępowania w instytucji totalnej staje się
i dla nich nie do utrzymania – sami muszą teraz ukrywać, że o tym wiedzą, co
powoduje, iż nie są już uosobieniem prawości, nie mają też autorytetu w oczach
podwładnych. Łudzą się, że przez nasilenie kontroli uda się im przywrócić postulowany stan rzeczy. Rozwija się system donosicielstwa, który wzmaga niepewność we wzajemnych kontaktach. Funkcjonariusze Służby Więziennej liczą,
że skazani zaczną sami kontrolować w obecności innych swoje zachowanie.
W tej podmiotowości więźniowie odnajdują sposób na redukcję niepewności
przez własną solidarność. Sprowadzenie działań nadzoru do niepraworządnych
jest sukcesem skazanych. Obie strony wiedzą, że nie ograniczają ich normy
M. Ciosek, Szanse resocjalizacji penitencjarnej, [w:] Resocjalizacja. Teoria i praktyka pedagogiczna – tom 1,
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 359-360.
5
P. Moczydłowski, Stosunki społeczne w „drugim życiu” więzienia – podsumowanie, [w:] Drugie życie…,
op. cit., s. 312.
4
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prawne, jednak okoliczności wymagają od jednych i drugich odgrywania formalnych wzorów. Poza nimi istnieje strumień zdarzeń, które wolą uznawać za
niebyłe, nieistniejące, niewidoczne. W ich obrębie powołuje się nowy porządek,
nowe społeczne instytucje, powstaje nowe życie, które samo się reguluje – staje
się niejako drugim życiem więzienia. Instytucja więzienia nie może już marzyć
o jego wyeliminowaniu. Pozostaje jej tylko ustosunkować się do niego. Funkcjonariusze, którzy mieli panować nad sytuacją, zostali sprowadzeni do jednego
z jej elementów i w ten sposób sztuczność ustanawianego życia prysła6. Możemy zatem mówić o dualizmie inkarceracji, w którym jedne zdarzenia jako
faktyczne i zgodne z prawem podlegają ujawnieniu, inne zaś, których ujawnienie godziłoby w hierarchicznie uporządkowaną Służbę Więzienną, pozostają na
zawsze w sferze izolacji.
Wskazać należy, iż za realizację funkcji resocjalizacyjnych więzienia odpowiada przede wszystkim dział penitencjarny. Znaczenie w grupie środków służących resocjalizacji przypisuje się dyscyplinie więźniów, przez którą rozumie
się ścisłe reglamentowanie zachowania więźniów wobec funkcjonariuszy, innych skazanych, a także w różnych miejscach, w których mogą oni przebywać.
Służba Więzienna jest hierarchicznie podporządkowana, z czym wiąże się złożona struktura odpowiedzialności. Za wszystko, co się wydarzy w więzieniu,
odpowiada jednoosobowo jego naczelnik. Zastępca naczelnika odpowiada za
ściśle wyznaczone obszary życia organizacji, w tym za pracę swoich podwładnych. Podwładni – przełożeni niższych szczebli, odpowiadają za stosownie
węższe obszary życia organizacji, w tym także za pracę swoich podwładnych,
którzy im podlegają. Tak więc poprzez przełożonych i podwładnych różnych
szczebli odpowiedzialność topnieje aż do minimalnej odpowiedzialności więźnia. Im wyższe stanowisko w hierarchii służbowej zajmuje funkcjonariusz, tym
większa spoczywa na nim odpowiedzialność i odwrotnie. Istotą tej piramidalnie
zorganizowanej odpowiedzialności jest fakt, że za pewne zachowania członków
organizacji oraz wynikłe z tego stany rzeczy, konsekwencje mogą być przeniesione na zwierzchników różnego szczebla. Można więc w tym układzie odpowiadać za zajście, którego nie było się bezpośrednim sprawcą7.
Rozważmy tę oto sytuację: więźnia pobito i aby nie mógł ubiegać się o obdukcję, wskutek fałszywego oskarżenia przez winnych pobicia funkcjonariuszy,
umieszczono karnie w celi izolacyjnej. W tej celi, aby go złamać, był dalej bity,
zastraszany i głodzony, w wyniku czego, odebrał sobie życie. Zdarzenie to jest
incydentem na tyle poważnym, iż ujawnienie go we wspomnianej formie zagraża nie tylko wyciągnięciem konsekwencji w stosunku do bezpośrednich sprawców zajścia, ale także ich przełożonych, naczelnika, a nawet negatywnie świadczy o pracy więziennictwa. Bez wątpienia do tej sprawy musiałby włączyć się
Ibidem, s. 313.
P. Moczydłowski, Pułapki więziennej paranoi, [w:] Drugie życie więzienia, Oficyna Wydawnicza Łośgraf,
Warszawa 2002, s. 48.
6
7
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prokurator i postawić w stan oskarżenia bezpośrednich sprawców. Zarzuty dotyczące niewywiązywania się z obowiązków nadzoru nad pracą podwładnych,
stanu dyscypliny funkcjonariuszy, organizacji pracy, obejmowałyby kolejnych
przełożonych do naczelnika włącznie. Być może badano by również ewentualną odpowiedzialność władz zwierzchnich nad danym więzieniem, a cała sprawa
zostałaby nagłośniona medialnie8. W tej sytuacji każdy zagrożony negatywnymi
konsekwencjami będzie starał się nadać zdarzeniu i jego przyczynom taką oficjalną interpretację, która pozwoli uniknąć za nie odpowiedzialności. Przełożeni celowo nie będą zauważać zabiegów funkcjonariuszy preparujących owo
zdarzenie, takich jak namawianie więźniów do składania fałszywych zeznań,
wymuszanie, groźby itd. Natomiast zdarzenia, które nie pociągają za sobą materialnych śladów, jak np. pijaństwo funkcjonariuszy w czasie pełnienia służby,
świadczące negatywnie nie tylko o pracownikach Służby Więziennej, ale i ich
przełożonych, będą przez nich kamuflowane, chyba że zostaną o nich oficjalnie
powiadomieni9.
Niechęć przełożonych różnego szczebla do oficjalnego informowania ich
o negatywnych zdarzeniach spowodowanych przez ich podwładnych, za których pracę ponoszą odpowiedzialność, unikanie sytuacji, w których można
się o nich oficjalnie dowiedzieć, milczącą zgodę na stosowne preparowanie
przyczyn ich zajścia i przebiegu można nazwać unikaniem wiedzy negatywnej.
Natomiast zjawisko polegające na tym, że tym powszechniej unika się wiedzy
negatywnej, im większej grupie i wyżej sytuowanym funkcjonariuszom w hierarchii służbowej zagrażają konsekwencje w wypadku oficjalnego ujawnienia
zdarzeń negatywnych, można nazwać zmową niewiedzy. Piramidalnie zorganizowana odpowiedzialność i zmowa niewiedzy sprawiają, że prawdopodobieństwo oficjalnego ujawnienia danego zdarzenia jest tym mniejsze, im większej
grupie osób i im wyżej sytuowanym w hierarchii służbowej zagrażają negatywne konsekwencje i vice versa10.
Paramilitarnie ukierunkowana Służba Więzienna nastawiona jest bardziej na
wypełnianie, zgodnie z domniemaną wolą zwierzchników, różnych ich zarządzeń i poleceń niż prowadzeniem nieefektywnej pracy z uwięzionymi. Więzienie
ma funkcjonować prawidłowo. Dyrektora nie rozliczamy z tego, ilu więźniów
zresocjalizował, tylko z tego, ilu więźniów uciekło, ilu strażników się upiło albo
ilu przemyciło telefon do zakładu. Próbą rozwiązania problemu jest więc, zgodnie z zaleceniami Europejskich Reguł Więziennych z 2006 r., propozycja, by
Służba Więzienna była służbą cywilną, oddzieloną od innych służb militarnych,
policji i służb śledczych. Dobór kadry ma szczególne znaczenie, stąd nacisk
winien być położony na równomierne zatrudnienie na wszelkich etatach więziennych kobiet i mężczyzn wykształconych, przygotowanych merytorycznie,
Ibidem, s. 49.
Ibidem, s. 49-50.
10
Ibidem, s. 50.
8
9
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profesjonalnie wykonujących swoje zadania. Szczególne znaczenie ma również
wprowadzanie formy służącej wzmocnieniu najlepszej możliwej komunikacji
pomiędzy kierownictwem, pozostałym personelem, instytucjami zewnętrznymi
i więźniami oraz dobór kadry. Dokonując doboru nowego personelu władze
więzienne powinny kłaść szczególny nacisk na potrzebę integralności, humanitaryzmu, kwalifikacji zawodowych i cech osobowych potrzebnych w tak złożonej pracy. Służba cywilna nieuzbrojona i niezmilitaryzowana będzie bardziej
skłonna do traktowania więźniów w sposób indywidualny, humanitarny i z poszanowaniem ich przyrodzonej godności ludzkiej.
Kontynuując powyższe rozważania wskazać należy również na pozostałe
konsekwencje w sferze fizyczno-emocjonalnej człowieka. Penitencjarne instytucje izolacyjne ograniczają w znacznym stopniu bądź całkowicie uniemożliwiają zaspokajanie fizycznych potrzeb człowieka, krępując w ten sposób funkcjonowanie jednostek poddanych krańcowej izolacji pejoratywnej. Powstaje
w ten sposób sytuacja deprywacji, w której człowiek pozbawiony jest jakiegoś
elementu niezbędnego do życia, co sprawia, iż jednostka traci poczucie wartości. W konsekwencji obniża się poziom sprawności organizmu bądź uruchamia
procesy dezorganizacji funkcjonalnej negatywnie wpływające na życie jednostki11. Trudno jest myśleć o potrzebach wyższego rzędu, jeśli nie są zaspokojone te podstawowe. Kiedy odczuwamy jakieś pragnienie, którego z przyczyn
obiektywnych nie możemy zaspokoić, to spychamy go do podświadomości.
Nadmiar niezrealizowanych potrzeb w podświadomości generuje frustrację,
agresję, nerwice, bezsenność oraz psychozy. Zjawisko to stanowi główną przyczynę wszelakich chorób fizycznych i psychicznych, a niezaspokojone potrzeby
zakłócają naszą percepcję, uniemożliwiając obiektywne spostrzeganie rzeczywistości. Dlatego osoby pozbawione wolności charakteryzuje wzmożenie reakcji
emocjonalnych i paralelny proces ich tłumienia, znacznie ograniczający udział
reakcji emocjonalno-uczuciowych w psychicznym funkcjonowaniu jednostki.
Wywołuje to proces powstawania stanów nerwicowych, utrudniających wychowawcze oddziaływanie na więźniów i zmniejsza siłę przystosowania skazanego
do życia w środowisku otwartym12.
Deprywacja potrzeb prowadzi do powstawania nieformalnych organizacji
skazanych. Członkostwo w takiej organizacji zapewnia zaspokojenie podstawowych potrzeb bezpieczeństwa, więzi i uznania, a więc tych, których brak
szczególnie dotkliwie odczuwają wszyscy skazani. Jednocześnie ta forma integracji skazanych oparta jest na prawach odwróconego dekalogu, uwarunkowanych kultem przemocy, chamstwa i cwaniactwa oraz bezwzględnej solidarności, rygoryzmie, brutalności. Towarzyszy temu wytwarzanie odrębnego języka,
A. Bałandynowicz, Dehumanizacja kary pozbawienia wolności…, op. cit., s. 13-14. Zob. też: Psychologia,
T. Tomaszewski (red.), Warszawa 1975, s. 32 i 657.
12
J. Sikora, Obraz emocjonalności więźniów w świetle badań psychologicznych, biologicznych i fizjologiczno-lekarskich,
Wrocław 1973, s. 117.
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systemu norm i sankcji układających się w swoisty kodeks reguł postępowania
więźnia13. Jest to proces przeciwstawny resocjalizacji, pogłębia demoralizację
jednostki oraz dezorganizuje podejmowane oddziaływania resocjalizacyjne.
W takiej sytuacji resocjalizacja sprowadza się jedynie do ochrony skazanego
przed kryminogennymi wpływami współwięźniów.
Pojawia się ponadto proces przystosowania więziennego określany mianem
prionizacji, w którym więźniowie wchodzą w interakcje między sobą a innymi
członkami tej społeczności. Prionizacja, według wielu autorów, jest systemem
samodestrukcyjnym, który nie sprzyja resocjalizacji w zakładach karnych, ani
też przyszłej adaptacji społecznej przestępców14. Jednostka przebywająca w zakładzie karnym przyswaja sobie zasady rządzące społecznością więzienną, których, po odbyciu kary nie potrafi odrzucić. W rezultacie łamie ogólnie przyjęte
normy i nie ma szans na przystosowanie się do środowiska zewnętrznego. Skazany, po odbyciu kary, zagrożony jest wykluczeniem społecznym. Postrzegany
jest przez pryzmat stereotypów dewiacyjnych, jako potencjalny sprawca kolejnych przestępstw, który pobyt w więzieniu doskonale wykorzystał do nabycia nowych umiejętności przestępczych. Wreszcie wspomniani ex-więźniowie
wracają do niezmienionych społeczności, które jako jeden z czynników mogą
stanowić i niejednokrotnie stanowią przyczynę zachowań dewiacyjnych15.
Osoby opuszczające zakłady karne wsparcie mogą otrzymać jedynie w tych
instytucjach rządowych i pozarządowych, których jednym z celów działań jest
pomoc postpenitencjarna. Jednak w praktyce osoby te same muszą troszczyć
się o zaspokojenie swoich potrzeb, co częstokroć nie jest łatwe – nawet przy istniejących regulacjach prawnych – bo u wielu z nich jest diagnozowany syndrom
wyuczonej bezradności. Pobyt w zakładzie karnym, w którym niemal wszystko
jest za nich robione, poczynając od zapewnienia miejsca do spania, poprzez
przygotowanie posiłków, aż do organizowania zajęć i znalezienia pracy, przyzwyczaja osoby pozbawione wolności do tego, że nie mają wpływu na swoją
sytuację16. Reżim wykonania kary pociąga za sobą daleko idące ubezwłasnowolnienie, które wdraża osobę pozbawioną wolności do roli więźnia. Wyuczone
w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności, konformizm i bierność, utrudniają skazanym samodzielne podejmowanie decyzji i pełnienie ról społecznych
A. Bałandynowicz, Dehumanizacja kary pozbawienia wolności…, op. cit., s. 15. Zob. także M. Frechette,
La relation objectale au sein du monde penitentiare, Revue Penitentiare et de Droit Penal 1961, nr 3 s. 381;
J. Pinatel, La prison peut-elle transormee en instytution de traitement (materiały IBPS); A. Podgórecki, Patologia życia społecznego, Warszawa 1969, s. 122-123; J. Morawski, Elementy organizacji nieformalnej zakładów
penitencjarnych, „Przegląd penitencjarny” 1970, nr 1/2, s. 36 i nast.; A. Lewicki, Psychologia kliniczna,
Warszawa 1972, s. 327-429.
14
A. Bałandynowicz, Dehumanizacja kary pozbawienia wolności…, op. cit., s. 17. Zob. też: A. Simonsen,
[w:] The Future of Imprisonment, N. Morris (red.), Chicago-London 1975, s. 179.
15
K. Pawełek, Powrót więźniów do społeczeństwa nie jest łatwy…, [w:] Niebanalny wymiar resocjalizacji penitencjarnej. Heurystyczny wymiar ludzkiej egzystencji, (red.) S. Przybyliński, s. 154.
16
Ibidem, s. 165.
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na wolności17. Osoby te, po opuszczeniu murów więziennych, są niechętne do
poszukiwania pracy, podnoszenia kwalifikacji, mają problemy z wypełnianiem
druków, charakteryzują się postawą roszczeniową itd. Nie potrafią funkcjonować w społeczeństwie, co w konsekwencji prowadzi je z powrotem do więzienia. Nadto środowisko społeczne nie jest w pełni przygotowane do akceptacji
byłych więźniów, co potęguje problem readaptacji skazanych.
Już na początku XIX wieku poddawano w wątpliwość poprawcze wartości
izolacyjnych środków karnych. Zauważalne były niekorzystne zmiany w biopsychicznej i psychospołecznej strukturze osobowości więźniów. Przeprowadzone przez T. Szymanowskiego w drugiej połowie XX wieku badania dowodzą, iż zarówno kara pozbawienia wolności, jak i sposoby jej wykonywania, nie
spełniają wyznaczonej przez politykę kryminalną roli. T. Szymanowski zauważa, że: W odniesieniu do wszystkich pierwszy raz ukaranych, którzy nie mieli przeszłości
kryminalnej ani nie przebywali w zakładach poprawczych i którzy nie popełnili czynów uzasadniających ich izolację z uwagi na ochronę społeczeństwa, należy śmielej niż dotychczas stosować środki karne nie łączące się z pozbawieniem wolności. Zasadniczo ze wszystkich
przeprowadzonych przez niego badań wynika, że kara pozbawienia wolności
tylko wobec mniejszości skazanych w młodym wieku spełnia funkcje profilaktyczne. Narzuca się więc wniosek, że należy z niej rezygnować, gdy tylko jest to
możliwe, a więc, gdy nie narusza zasady ochrony społeczeństwa. Rezygnować
należy także ze znacznego oraz obligatoryjnego, nawet wobec sprawców drobnych przestępstw, zaostrzania kar, gdyż nie przyniosło to wyraźnego spadku
przestępczości powrotnej, a zwłaszcza spadku jej nasilenia18.
Wśród najistotniejszych negatywnych czynników wpływu zewnętrznego
na status i funkcjonowanie więzienia należy wymienić niedostatek materialny
instytucji więziennej, utrzymujące się przeludnienie, brak ofert pracy dla skazanych zarówno w trakcie odbywania kary, jak i w ramach pomocy postpenitencjarnej oraz pojawiające się wśród nich ubóstwo. Odbudowy wymaga szkolnictwo więzienne, zauważalny jest problem wolnego czasu i nudy, a znaczna
część izolowanej populacji skazana jest na stałe wzajemne towarzystwo i demoralizację. Zagospodarowanie tego czasu, jak się wydaje, przekracza możliwości
Służby Więziennej skupiającej uwagę na utrzymaniu porządku i bezpieczeństwa
odsiadujących wyrok19. Począwszy od 1993 roku obserwuje się stopniowe odchodzenie od resocjalizacji skazanych i zastępowanie pracy wychowawczej izolowaniem. Regulacje prawne pozostają li tylko martwymi przepisami. W końcu
doszło do przeludnienia zakładów karnych i od tego czasu problem ten wciąż
narasta. Obecnie warunki w polskich więzieniach są trudne i osadzanie w nich
A. Bałandynowicz, Dehumanizacja kary pozbawienia wolności…, op. cit., s. 12. Zob. też: H. Szkibik, Niektóre problemy wykonania kary pozbawienia wolności w NRD, „Przegląd Penitencjarny i Kryminologiczny”
1973, nr 2, s. 67.
18
T. Szymanowski, Powrotność do przestępstwa po wykonaniu kary pozbawienia wolności, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1976, s. 206-207.
19
H. Machel, op. cit., s. 14.
17
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należy z całą powagą uznać za odbiegające od standardów cywilizowanego społeczeństwa i państwa. Pobyt w więzieniu degraduje w sposób znaczny psychikę
więźnia, a także kieruje na drogę przestępczą bądź odwrotnie – poddaje procesowi wiktymizacji20. Wyrabia się u więźnia poczucie niemocy oraz bezradności,
co prowadzi do poczucia, że to on jest ofiarą. Przyczyny niezadowalających
efektów pracy resocjalizacyjnej tkwią w braku lub niedostatku środków, metod
i technik oddziaływania resocjalizacyjnego, wadliwych koncepcjach organizacyjnych zakładów oraz sposobach zarządzania i kierowania nimi, niedoskonałej
społecznej organizacji placówek, dezintegracji pionów służb zakładowych, stosowaniu autorytarnego stylu zarządzania oraz realizowaniu izolacyjno-represyjnej funkcji kary21.
W dniu 11 stycznia 2006 r. weszły w życie nowe Europejskie Reguły Więzienne, stanowiąc innowację zaleceń Komitetu Ministrów Rady Europy dla
państw w zakresie standardów wykonywania kary pozbawienia wolności.
Reguły te nie stanowią jedynie poprawionej wersji poprzednich regulacji międzynarodowych, zawierają novum dotyczące zasad wykonywania kary pozbawienia wolności i dlatego ich znaczenie daleko wykracza poza wąsko pojętą
politykę penitencjarną. Wcześniejsze dokumenty międzynarodowe kierowały
się zupełnie inną filozofią wykonywania tej kary.
ERW rozprawiają się z nierealnymi oczekiwaniami formułowanymi pod
adresem więzienia i wprowadzają zasady, które mają takim oczekiwaniom przeciwdziałać22. Nie wykluczają natomiast istoty kary pozbawienia wolności, jednak przyznają wprost, że kara ta szkodzi, co stanowi przełom w nastawieniu
i podejściu do kary pozbawienia wolności.
Europejskie Reguły Więzienne z 2006 r. wymagają, by warunki odbywania
kary były jak najbliższe pozytywnym aspektom życia na wolności, a restrykcje
nałożone na więźniów – niezbędnym minimum proporcjonalnym do uzasadnionego celu, dla którego zostały nałożone. Nakładane ograniczenia muszą
być uzasadnione względami bezpieczeństwa i utrzymania porządku, w takim
stopniu, by nie utrudniać powrotu skazanego do społeczeństwa. Chodzi o to,
aby reżim wykonania kary pozbawienia wolności nie zwiększał, należącego do
istoty tej kary i będącego jej nieodłącznym elementem, poziomu cierpienia.
A zatem wykonanie kary pozbawienia wolności powinno być realizowane z poszanowaniem praw człowieka, zgodnie z zasadą wskazaną w regule pierwszej23.
Wprowadzona w Europejskich Regułach Więziennych z 2006 r. zasada
normalizacji uznaje, iż za rezultaty wykonywania kary pozbawienia wolności
A. Bałandynowicz, Dehumanizacja kary pozbawienia wolności…, op. cit., s. 21.
P. Szczepaniak, Kara pozbawienia wolności a wychowanie, Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk Uniwersytet Warszawski Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, Kalisz-Warszawa 2003, s. 446.
22
M. Płatek, Europejskie Reguły Więzienne z 2006 r., „Państwo i Prawo” 2008, z. 2, s. 4.
23
B. Myrna, Wykonanie kary pozbawienia wolności w świetle Europejskich Reguł Więziennych z 2006 r. Podstawowe zasady, zakres i zastosowanie przedmiotowych reguł, [w:] Nowa kodyfikacja prawa karnego. Tom XXIV,
(red.) B. Leszek, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2009, s. 232.
20
21
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odpowiedzialność ponoszą tak podmioty odpowiedzialne za funkcjonowanie
jednostek penitencjarnych, jak i sami więźniowie. Prawo i obowiązek więźnia
do współkształtowania zarówno warunków odbywania kary jak i swego przyszłego funkcjonowania w społeczeństwie po jej zakończeniu jest bodajże najbardziej symptomatyczne. Więzień według Europejskich Reguł Więziennych
z 2006 r. nie może odbywać kary w warunkach, które uczą go roli więźnia.
Ubezwłasnowolnienie osoby uwięzionej zwłaszcza w najdrobniejszych przejawach życia więziennego było cechą charakterystyczną wszelkich systemów
więziennych. Jedynym przejawem aktywności więźniów, który zależał od nich
samych, była praca lub nauka, jednak to zakład penitencjarny przygotowywał
im wszelkie warunki do tego typu działań. Skazani tak naprawdę o niczym nie
decydowali, a wręcz przeciwnie, uczyli się podporządkowania i posłuszeństwa
w roli więźnia. Odizolowani od świata zewnętrznego nie musieli się borykać
z jego problemami. Po powrocie na wolność często nie umieli poradzić sobie
z załatwieniem najprostszych spraw. Europejskie Reguły Więzienne nie negując
dotychczasowych regulacji dotyczących praw więźniów, wskazują jednocześnie,
że kara ma być wykonywana w oparciu o kreowanie poczucia odpowiedzialności za swój los i umiejętności decydowania o sobie służąc integracji społecznej.
Zasadą jest, aby warunki życia w więzieniu maksymalnie zbliżyć do tych na
wolności, poczynając od nauki dbania o siebie tj. prania, gotowania, zarabiania,
po sprawy wyższego rzędu tzn. nawiązywanie kontaktów i więzi społecznych ze
światem zewnętrznym, ucząc więźnia nie tylko praw, ale i obowiązków i umiejętności decydowania o sobie i ponoszenia konsekwencji swoich wyborów. Personel penitencjarny ma skazanemu w tym pomóc, ale go nie wyręczać24. To
więzień ma przygotować plan pobytu w więzieniu związany z pracą, edukacją,
przygotowaniem do zwolnienia itd. Nie ma zgody na to, by dzielić więźniów
na tych, którzy wyrażają wolę uczestnictwa w systemie programowanego oddziaływania oraz tych którzy nie chcą współpracować. Skazany ma obowiązek
pracować, uczyć się lub uczestniczyć w pożytecznych zajęciach, a zakład karny
ma obowiązek zapewnić takie zajęcia25.
Europejskie Reguły Więzienne z 2006 r., odczytywane w świetle innych
dokumentów międzynarodowych, podkreślają, że ich celem jest ograniczenie
stosowania kary pozbawienia wolności. Kara ta ma być środkiem ostatecznym,
a nie wymierzanym rutynowo, jako główny środek oddziaływania penitencjarnego. Szczególne znaczenie mają zalecenia Rady Europy Rec (92)16 w sprawie europejskich reguł dotyczących sankcji i środków alternatywnych przyjęte
19 października 1992 r. Ich głównym celem było jednoczesne eliminowanie
przestępstw i negatywnych efektów uwięzienia poprzez stosowanie środków
nieizolacyjnych. Nadto reguła 10 stanowi, iż „Nie będą istniały przepisy prawa doJ. Migdał, Resocjalizacja czy integracja – wykonywanie kary pozbawienia wolności w świetle Europejskich Reguł
Więziennych z 2006 r., s. 7.
25
M. Płatek, op. cit., s. 6, 13, 15.
24
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puszczające automatyczną zamianę sankcji i środków alternatywnych na karę więzienia
w przypadku pogwałcenia warunków lub zobowiązań wynikających z tych sankcji i środków” – każdy przypadek wymaga oddzielnej analizy. Zatem już wówczas na forum Rady Europy otwarcie przyznawano, że kara pobawienia wolności szkodzi
i jako taka powinna być wymierzana jako ultima ratio.
Późniejsze zalecenia Rady Europy Rec (2000)22 wydane w celu zwiększenia
efektywności stosowania zaleceń Rec (92)16, również podkreślają, że ich celem
jest ograniczenie stosowania kary pozbawienia wolności oraz wskazują okoliczności, które mogą przemawiać za odstąpieniem od wymierzenia tej kary. To, że
Rada Europy w 8 lat po wydaniu obszernego dokumentu wydaje kolejny, poświęcony tej samej kwestii, jest pewnym wskaźnikiem niezadowalającego poziomu wdrożenia środków probacyjnych. Podkreślano istotną rolę środków nieizolacyjnych i expressis verbis wskazano ich otwarty katalog w punkcie 1 załącznika do Rec (2000)22. Dla praktycznego upowszechnienia tych sankcji zalecano,
by ustawodawca stosował je, w przypadkach wcześniej zagrożonych wyłącznie
karą pozbawienia wolności, jako alternatywę lub środek karny zamiast kary pozbawienia wolności. Polecano również przegląd prawa pod względem usunięcia
przepisów formalnie utrudniających szerokie zastosowanie sankcji nieizolacyjnych także wobec recydywistów i sprawców przestępstw uznanych za poważne.
Dla uniknięcia odrzucenia pewnych środków a priori, jako zbyt nowatorskich,
proponowano stopniowe ich wprowadzenie w drodze eksperymentów, w celu
sprawdzenia ich efektywności oraz przyzwyczajenia do nich opinii publicznej26.
Niemalże wszystkie te zalecenia zostały zawarte w ERW 2006 jako racjonalna,
pobawiona złudzeń wizja rzeczywistości penitencjarnej.
Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka niewątpliwie ma
wpływ na wdrażanie Europejskich Reguł Więziennych z 2006 r. w życie. Nie
zmienia to faktu, że są one jedynie zaleceniami i jako takie pozbawione są mocy
wiążącej. Jednak wykonanie kary pozbawienia wolności powinno odbywać się
zgodnie z ERW 2006, gdyż realnie zwiększają one szansę na społeczną integrację skazanego. Największą perspektywę zmian niosą dla praktyki funkcjonowania wykonania kary pozbawienia wolności. Napotykamy tu liczne ograniczenia instytucjonalne, organizacyjne, materialne i mentalne, które z jednej
strony uwarunkowane zewnętrznie będą dotyczyły takich stref, jak np.: przemiany kulturowe, polityka karna, rynek pracy czy stan budżetu państwa, z drugiej zaś strony będą obszarem świadomego oddziaływania człowieka, miejscem
eksperymentowania i poszukiwania nowych rozwiązań dla ciągle tych samych
problemów więziennictwa.
W Polsce zgodnie ze standardami międzynarodowymi oraz regulacjami ustawowymi karę pozbawienia wolności możemy wykonywać wobec 40 tys. osób.
Gdy liczba ta waha się w przedziale 40-70 tys. Służba Więzienna zajmuje się
już praktycznie wyłącznie patologią, której ilość i skala rośnie wraz z przyby26

M. Płatek, op. cit., s. 7.
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waniem kolejnych skazanych. Gdy osadzonych jest ponad 70 tys. to Służba
Więzienna, a zatem państwo, bliskie jest utraty kontroli nad zakładami karnymi.
W chwili obecnej w jednostkach penitencjarnych jest ponad 80 tys. osób. Czterdziestotysięczna aktualnie kolejka do odbycia kary i dramatyczne przeludnienie
więzień to degradacja prawa i nieliczenie się z zasadą humanitarnego wykonywania kary pozbawienia wolności27. A trzeba podkreślić, iż zgodnie z regułą
4 ERW 2006 warunki więzienne ograniczające prawa człowieka przysługujące
więźniom, nie mogą być usprawiedliwiane brakiem odpowiednich środków
(również finansowych). Wymóg ten został wzmocniony regułą 18.4, w myśl
której prawo krajowe musi zagwarantować stosowne mechanizmy, które nie
dopuszczą do naruszenia wymogów ustanowionych przez Europejskie Reguły
Więzienne, poprzez przeludnienie (przepełnienie) więzień28.
Liczba osób osadzonych w zakładach karnych, na którą składają się tymczasowo aresztowani, skazani i ukarani w przeciągu ostatnich pięciu lat, kształtuje
się następująco:
 30 września 2009 r. – 85.346 ( w tym kobiety – 2700),
 30 września 2010 r. – 81.009 (w tym kobiety – 2605),
 30 września 2011 r. – 81.640 (w tym kobiety – 2582),
 30 września 2012 r. – 84.175 (w tym kobiety – 2721),
 30 września 2013 r. – 83.293 (w tym kobiety – 2852)29.
W odniesieniu do roku 2009 odnotowujemy minimalny spadek liczby osadzonych z 85.346 do 83.293. Stała jest natomiast liczba kobiet w zakładach
karnych i aresztach śledczych, która waha się w granicy 2700. Wskazać należy,
iż liczba osadzonych permanentnie przekracza liczbę osób, dla których zgodnie ze standardami międzynarodowymi oraz regulacjami ustawowymi karę pozbawienia wolności winniśmy wykonywać. Według stanu na dzień 22 listopada
2013 r., zaludnienie zakładów karnych i aresztów śledczych w skali kraju wynosi
94,1%. Mimo iż w rozumieniu 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), nie została przekroczona ogólna pojemność zakładów karnych
i aresztów śledczych, to jednak wynik ten jest dalece niesatysfakcjonujący.
W dniu 31 października 2013 roku – odnotowano w jednostkach penitencjarnych 49.615 wyroków, w których sąd wyznaczył termin stawienia się do odbycia kary. Dotyczyły one 40.506 osób. Z liczby tej 35.439 osób nie stawiło się
do odbycia kary pomimo upływu terminu30. Około 7/8 skazanych na odbycie
kary pozbawienia wolności, dla których zostaje wyznaczony termin do stawieJ. Migdał, op. cit., s. 10-11.
B. Myrna, op. cit., s. 232-233.
29
http://sw.gov.pl/pl/o-sluzbie-wieziennej/statystyka/statystyka-miesieczna/, 21.11.2013 r.
30
http://sw.gov.pl/Data/Files/001142rdeb/2013_pazdziernik_statystyka_biezaca.pdf, 23.11.2013 r.
27
28
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nia się w zakładzie karnym, nie wypełnia tego obowiązku. W demokratycznym
państwie prawa powyższa postawa nie powinna mieć miejsca. Większość skazanych natomiast, zdając sobie sprawę z braku formalnych konsekwencji nie
stawienia się w wyznaczonym terminie w zakładzie karnym, bagatelizując ten
obowiązek.
Przedstawiona powyżej charakterystyka kary pozbawienia wolności nie pozostawia wątpliwości, iż należy w najszerzej możliwym zakresie odchodzić od
niej na rzecz alternatywnych metod wykonywania kary. Już w rezolucji Zgromadzenia Rady Europy z 23 stycznia 1981 r. uznano, że jest rzeczą pożądaną, aby
w pełni popierać wśród państw członkowskich Rady Europy tendencję do zastępowania,
gdy jest to tylko możliwe, krótkoterminowej kary pobawienia wolności przez inne środki,
które będą miały tę samą efektywność, a będą pozbawione jej wad. Spośród innych dokumentów należy wskazać zwłaszcza Minimalne Standardy ONZ w zakresie
środków nieizolacyjnych, przyjęte rezolucją Zgromadzenia Ogólnego NZ 14
grudnia 1990 r. zalecające państwom członkowskim ograniczenie stosowania
kary pozbawienia wolności i racjonalizację polityki karnej m.in. poprzez wykorzystywanie środków alternatywnych dla tej kary.
Powyższym zaleceniom stara się wyjść naprzeciw polska kodyfikacja karna
z 1997 r. Znalazło to wyraz w szczególności w art. 58 § 1 k.k. statuującym zasadę ultima ratio wobec bezwzględnej kary pozbawienia wolności. W myśl tego
przepisu, sądy powinny orzekać bezwzględną karę pozbawienia wolności tylko wówczas, gdy inna kara lub środek karny są niewystarczające i nie mogą
spełnić celów kary. Dalszym przejawem realizacji wspomnianych zaleceń jest
uwzględnienie w katalogu kar dwóch kar nieizolacyjnych oraz znaczne poszerzenie sfery zagrożeń karnych i zwiększenie ustawowej możliwości ich samoistnego orzekania, a ponadto rozbudowania systemu środków probacyjnych31.
Więzienie winno być zarezerwowane dla sprawców najpoważniejszych przestępstw, których integracja w warunkach wolnościowych nie jest możliwa. Należy również sukcesywnie wprowadzać do polskiego systemu karnego model wynikający z ERW, który wymaga, by warunki odbywania kary były jak najbliższe
pozytywnym aspektom życia na wolności, a restrykcje nałożone na więźniów
stanowiły niezbędne minimum proporcjonalne do uzasadnionego celu, dla którego zostały nałożone.
Analizując historię funkcjonowania instytucji resocjalizujących wraz z ich
dawnym reżimem dyscyplinarno-izolacyjnym, daje się zauważyć narastanie postulatów, aby tego typu instytucje eliminować całkowicie i zastąpić je instytucjami stricte wychowawczymi, otwartymi na współpracę ze środowiskiem naturalnym lub resocjalizować w środowisku otwartym. Orientacja aksjologiczna przyświecająca tym postulatom jest reakcją i protestem wobec wszelkich systemów
segregacyjnych, przeciwko którym burzą się współczesne społeczeństwa. W suJ. Jakubowska-Hara, Alternatywy pozbawienia wolności w polskiej polityce karnej, (red.) J. Jakubowska-Hara,
J. Skupiński, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2009, s. 7.
31
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kurs temu zjawisku idą postulaty normatywne prawników, kryminologów dotyczące tzw. dejudyryzacji i depenalizacji sądownictwa dla niektórych kategorii
osób np. nieletnich, co oznacza odejście od stosowania ostrych sankcji za czyny
naganne o niewielkim stopniu społecznej szkodliwości32. Należy wprowadzić
we wszystkich płaszczyznach funkcjonowania zakładów karnych (ekologicznej,
społecznej i kulturowej) warunki adekwatne do wymagań tych celów. Analogicznie, cele i funkcje izolacyjne i represyjne wymagają również adekwatnych
do nich założeń organizacyjnych, odpowiedniej bazy, metod i środków oddziaływania oraz odpowiednio wyszkolonej kadry, która byłaby zdolna i skłonna
realizować takie cele i funkcje. Żadne jednak oddziaływanie na osadzonych nie
przyniosą pozytywnych efektów określonych celami wykonania kary, gdy ich
status w procesie oddziaływań będzie miał charakter „przypadku” poddawanego oddziaływaniom niezależnym od zgody i woli zainteresowanego33.
Nadto zakład karny winien być autonomiczny, wyposażony w samodzielne
kompetencje realizujące cele wykonania kary kryminalnej. Możliwość realizacji
tego założenia występuje na poziomie struktury sztabowo-liniowej, a nie hierarchicznego, centralnego podporządkowania. Na szczeblu centralnym należałoby
zrezygnować z aparatu urzędniczego – Centralnego Zarządu Służby Więziennej. Władztwo kierunkowo-nadzorcze przenieść do Departamentu Wykonywania Kar w Ministerstwie Sprawiedliwości, który to szczebel zarządzania określałby politykę penitencjarną samodzielnego władztwa na rzecz ustawowych zadań aparatu wykonywania kary pozbawienia wolności i aresztu tymczasowego34.
Aby mogły ulec zmianie treści informacyjne strukturalnej sieci operacyjnej
i sieci wartości niektórych skazanych, a w konsekwencji ich skrypty poznawcze i atrybucje, potrzeba z jednej strony dostarczać im w znacznych odcinkach
czasowych dużej ilości nowych informacji, z drugiej zaś wzbudzać motywację
do wykorzystywania tych informacji w postaci określonych zachowań budujących nowe role społeczne. Możliwe jest to do osiągnięcia wyłącznie wtedy, gdy
skazani dostrzegają użyteczność swoich działań, rozumianą jako zaspokajanie
własnych potrzeb psychologicznych (dominacji, afiliacji, miłości, przynależności, rozwoju). Systematyczne i cykliczne oraz długotrwałe treningi sportowe,
teatralne, muzyczne, plastyczne czy dramowe pozwalają, przynajmniej teoretycznie, ten cel osiągnąć. Podstawowym warunkiem jest jednak element przestrzenny, w którym skazani mogą dokonywać uwewnętrznienia nabytych cech
lub tych, które do tej pory nie miały dla nich znaczenia. Uzewnętrznianie to
nie powinno jednak dokonywać się przed współwięźniami lub pracownikami
zakładu, gdyż wobec nich skazani nie są w stanie dokonywać alternatywnych
autoprezentacji. Należy jednak pamiętać, że tak, jak zjawisko stygmatyzacji ma
L. Pytka, Pedagogika resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa 2000, s. 187.
33
P. Szczepaniak, op. cit, s. 450-451.
34
A. Bałandynowicz, PROBACJA. Resocjalizacja z udziałem społeczeństwa, 2. wydanie, Wyd. przez Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa 2011, s. 162.
32
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swoje rytuały (zatrzymanie przez policję, proces sądowy, umieszczenie w zakładzie itp.), tak również proces zdejmowania „piętna” powinien być zrytualizowany. Można powiedzieć w dużym uproszczeniu, iż skutków informacyjnych
i kompetencyjnych wadliwej socjalizacji nie da się w pełni wymazać. Stąd też
resocjalizacja powinna polegać nie tyle na usuwaniu tych skutków, ile na uzupełnianiu operacyjnych struktur poznawczych skazanych o nowe informacje wynikające z osobistego doświadczenia oraz przeżywania kreowanej rzeczywistości
dostarczając im nowych kompetencji i umiejętności społecznych w celu wypełnienia treścią ich alternatywnych ról35. Oczywiście znaczącymi predykatorami
efektywnej resocjalizacji penitencjarnej są: wiek skazanych, charakter kryminogenezy oraz stopień zaawansowania w procesie wykolejenia i w zależności od
tych czynników u każdego skazanego proces ten będzie przebiegał w różnym
stopniu. Nie należy zapominać, iż część skazanych wykazuje się całkowitym
brakiem podatności na resocjalizację.
Niezbędne jest również zwiększenie pomocy postpenitencjarnej zwolnionym i ich rodzinom nie tylko w sferze ekonomicznej, materialnej, ale również
psychologicznej umożliwiającej byłym skazanym odnalezienie się w nowej rzeczywistości. Sama pomoc materialna, bez względu na jej wysokość, nie spełni zakładanych celów, jeśli nie wzbudzi u skazanego woli zmiany samego siebie i nie
zachęci do prowadzenia społecznie akceptowanego stylu życia. Winny również
istnieć ulgi dla udzielających pomocy w zatrudnieniu byłego skazanego. W tym
celu należy wprowadzić stosowne zmiany w ustawodawstwie. Niezbędne jest
również obalenie stereotypów i edukacja społeczna o tym, jak wygląda wykonywanie kary pozbawienia wolności w obecnym kształcie i jak trudno skazanym
odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Za pomocą środków masowego przekazu
można by ukazać możliwe do osiągnięcia cele. Należy jednoznacznie i jasno
powiedzieć, że to nie budowa nowych więzień, ale sprawny system resocjalizacji
i opieki postpenitencjarnej może zapewnić spadek przestępczości.
Niniejszy artykuł w wielkim skrócie obrazuje negatywne aspekty kary pozbawienia wolności, a co za tym idzie potrzebę i kierunki zmian w sposobie
wykonywania tej kary. Po raz kolejny należy jednak podkreślić, iż konieczne
jest ograniczenie kary pozbawienia wolności dla naprawdę poważnych przestępców, co z pewnością rozluźni więzienia i umożliwi personelowi bardziej
skuteczną pracę penitencjarną. Aktywność służb porządkowo-prewencyjnych ma dla
poczucia bezpieczeństwa bez porównania większe znaczenie niż ostre kodeksy i surowy wymiar sprawiedliwości. Sprawny posterunkowy lepiej działa na wyobraźnię drobnego rzezimieszka niż wysoka sankcja w kodeksie. Młody człowiek, który pierwszy raz wejdzie
w konflikt z prawem, potrzebuje resocjalizacji, a właściwie to socjalizacji, nauczenia nieraz
podstawowych norm i zasad. Więzienie może tylko jego niedostosowanie pogłębić36. Praca
M. Konopczyński, Twórcza resocjalizacja. Kształtowanie nowych tożsamości, [w:] Resocjalizacja. Teoria i praktyka pedagogiczna – tom 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 310-311.
36
K. Sobczak, Resocjalizacja lepsza niż izolacja, Rzeczpospolita z dn. 27 czerwca 2006 r.
35
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penitencjarna w Polsce jest zdecydowanie niezadowalająca i dlatego musi być
radykalnie zintensyfikowana i udoskonalana. Należy także ponownie w sposób
zdecydowany zwrócić uwagę na stosowanie kar alternatywnych, kar probacyjnych, czego od dawna domaga się A. Bałandynowicz, oraz wdrożyć w praktyce
postępowania z przestępcami tak zwanej sprawiedliwości naprawczej37.

THE NEGATIVE ASPECTS OF IMPRISONMENT
Abstract
Imprisonment is the most onerous punishment for a person receives, sometimes for years,
the ability to control their own choice of activities, waste your time, it significantly reduces the
contact with relatives. The purpose of this sentence is not only making those who violated the
rules of law complaints, calling them the fear of re-committing a crime or deter others from
committing similar acts, but most of all inspire in them the will cooperate in the development
of socially desirable attitudes, in particular, a sense of responsibility and the need to respect
the law and refrain from re-offending. Whether you manage to achieve this goal depends on
both of who are the people brought to the prison, as well as to how the term of imprisonment
is done to them.
Prisoners are not a homogeneous group. Among them are people who in the past had
never committed any crime and repeatedly repeat offenders, people not demoralized and very
demoralized that fully identify with the criminal world, people who have strong support in the
family and those who are alone and cannot count on someone’s help, those who wish to never
return to prison there, and those who wish to continue after leaving commit crimes and possible
next stay in jail embeds in their life plans.
This article comes to a clear conclusion: we should in the most possible scope to move away
from a prison sentence for alternative approaches to punishment.

37

H. Machel, op. cit., s. 16.
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KARA POZBAWIENIA WOLNOŚCI –
CZYNNIKI UTRUDNIAJĄCE SKUTECZNĄ
RESOCJALIZACJĘ
Od kilkunastu lat toczy się debata nad skutecznością oddziaływań resocjalizacyjnych rozumianych jako proces kształtowania osobowości jednostki niedostosowanej społecznie z nastawieniem na jej przystosowanie do życia i funkcjonowania w danej społeczności, w której obowiązują pewne normy, zasady
i reguły postępowania. Z punktu widzenia pedagogicznego służy ona włączaniu jednostek do życia społecznego, i wdrożeniu u nich zmiany w osobowości.
Są to wszystkie formy oddziaływania resocjalizacyjnego nazywanego również
psychokorekcją, stosowane wobec osób niewłaściwie przystosowanych do środowiska społecznego, celem umożliwienia im powrotu do normalnego życia
w społeczeństwie. Proces ten określa się niekiedy mianem wtórnej socjalizacji.
Wykonanie kary pozbawienia wolności po zmianie ustroju politycznego na
przełomie lat 1989/1990 uległo zmianie zwłaszcza na rzecz poprawy warunków
bytowych w zakładach karnych, jak również w sposobie traktowania osadzonych.
Niniejszy artykuł jest spojrzeniem autora na temat roli kary pozbawienia
wolności oraz zastępczych kar wolnościowych w procesie resocjalizacji osób
niedostosowanych społecznie.
Pod koniec XVIII wieku i z początkiem nastania wieku XIX dochodzi do
zmiany spojrzenia na istotę kary. Powoli przez kolejne dziesięciolecia zanika
rytuał kaźni stanowiący w poprzednim okresie podstawową jego funkcję, jaką
była odpłata i zemsta najbliższych oraz społeczeństwa za popełnione zbrodnie.
Zanika drastyczny ceremoniał kary, który schodzi ze sceny społecznej wraz ze
sztuką zadawania cierpień fizycznych. Karanie zbrodniarzy od tej pory odbywać
się będzie poza granicami miast lub murami więzień. Kary cielesne o niewyobrażalnym cierpieniu fizycznym zamienia się na kary duchowe – skazany cierpi
wewnątrz swojego umysłu. Człowiek pozbawiony prawa do wolności i decydowania o swoim losie zostaje zamknięty na wiele lat w miejscu całkowitego
odosobnienia, stając się fizycznie więźniem wobec społeczeństwa i duchowo
wobec własnego ciała1.
1

M. Foucault, Nadzorować i karać. Narodziny więzienia, Warszawa 1998, s. 10-31.
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Przez kolejne dwa stulecia kara zmienia swoje oblicze, a następne pokolenia
nadają jej nowy humanitarny charakter.
Obecnie w teorii prawa karnego zwraca się uwagę na wyjaśnienie sensu kary,
który tłumaczyć można bądź wyjaśnieniem jej istoty, bądź jej celu.
Jeśli chodzi o istotę kary to stanowi ona ujemną reakcję społeczną na czyn
karygodny, zawierającą pewną dolegliwość dla karanego, dotykając go w jego
dobrach.
Celem kary jest natomiast osiągnięcie zamierzonego przez ustawodawcę
skutku. Objaśnienia pojęcia kary nie należy poszukiwać wyłącznie w nauce
prawa karnego. W innych dyscyplinach naukowych można również zaobserwować istnienie pojęcia kary, np. kara stosowana przez rodziców wobec dzieci, dyscyplinarna, administracyjna, kara przewidziana za wykroczenie czy też
kara umowna przewidziana w prawie cywilnym. Każda kara stanowi dolegliwą, ujemną reakcję na zachowanie jednostki. Powyższą cechę ma również kara
przewidziana w prawie karnym. Kara za przestępstwo, zwaną karą kryminalną,
stanowi przewidzianą przez prawo karne reakcję na czyn przestępny, w której
wyraża się dezaprobata dla czynu i jego sprawcy.
Kary i inne środki tego typu można ogólnie nazwać instrumentami oddziaływania państwa i jego aparatu za czyny zabronione prawem. Współczesne
systemy prawne zawierają niezwykle bogate katalogi tego typu instrumentów.
Szeroki wachlarz kar obejmuje środki zawierające element szeroko pojętego
społecznego potępienia. Ustawodawca często używa pojęcia „kara” w nieco
węższym niż to wynika z opracowań teoretycznych znaczeniu. Często zdarza
się też, że inne instrumenty reakcji za czyny zabronione zawierają w sobie element potępienia społecznego2.
Pojęcie kary kryminalnej „nie jest jednoznaczne, może być bowiem odnoszone do zagrożenia ustawowego (kary zawartej w sankcji przepisu), kary orzekanej
wobec sprawcy w wyroku skazującym bądź wreszcie do kary wykonywanej”3.
Istotą kary kryminalnej jest zamierzona dolegliwość dotykająca sprawcę
przestępstwa osobiście. Dolegliwość kary wyraża się w pozbawieniu sprawcy
określonych dóbr osobistych lub materialnych bądź też w pozbawieniu pewnych praw. Aby kara mogła być orzeczona wobec sprawcy przestępstwa musi
być przewidziana w ustawie. Kary są przewidziane wyłącznie wobec sprawców
przestępstw. Mogą być orzekane tylko wówczas, jeśli sprawcy zostanie udowodniona wina. Kara kryminalna może być stosowana wyłącznie przez uprawnione
organy państwowe, w określonym w ustawie trybie postępowania. Kara kryminalna zatem, to „osobista dolegliwość ponoszona przez sprawcę jako odpłata
za popełnione przestępstwo, wyrażająca potępienie popełnionego czynu i wymierzana w imieniu państwa przez sąd”4.
J. Hołda, Z. Hołda, Prawo karne wykonawcze, Kraków 2004, s. 20 i n.
M. Bojarski (red.), Prawo karne materialne. Część ogólna i szczegółowa, Warszawa 2010, s. 285.
4
L. Gardocki, Prawo karne, Warszawa 2010, s. 157.
2
3
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Na gruncie polskiego prawa karnego można wyodrębnić następujące cele,
jakie pełnią kary zamknięte przez ustawodawcę w szerokim katalogu5:
 zaspokojenie społecznego poczucia sprawiedliwości (cel sprawiedliwościowy),
 korzystne oddziaływanie na społeczeństwo (cele w zakresie prewencji
generalnej, ogólnej),
 korzystne społeczne oddziaływanie na sprawcę (cele w zakresie prewencji indywidualnej, szczególnej),
 naprawienie albo zmniejszenie społecznego zła wyrządzonego czynem
przestępczym (cel kompensacyjny).
Należy podkreślić, że wyżej wymienione cele środków penalnych nie muszą występować jednocześnie w przypadku poszczególnych kar wymierzanych
w postępowaniach sądowych. Zwykle dzieje się tak, że cele te występują w różnych proporcjach i kombinacjach oraz w różnym natężeniu – także na poszczególnych etapach wykonywania prawa karnego. Etapy, na których pojawiają się cele kar to kolejno: zagrożenie ustawowe, wymiary kary w konkretnym
przypadku, wykonanie kary. Cele należy również rozpatrywać na płaszczyźnie
teorii, ustawy i w końcu – praktyki stosowania prawa karnego, co przy okazji
omawiania roli kary pozbawienia wolności w procesie izolacji penitencjarnej
będę omawiał w dalszej części tekstu.
Analiza teoretyczna obowiązujących w Polsce przepisów prawa wskazuje,
że na etapie zagrożenia ustawowego przeważają cele związane z prewencją
generalną. Wielość celów pojawia się natomiast w momencie sądowego wymiaru kary. Wśród nich prym wiedzie jednak cel sprawiedliwościowy6. Obowiązujący Kodeks karny podkreśla, że sąd wymierza karę według swojego
uznania, w granicach przewidzianych przez ustawę, bacząc, by jej dolegliwość
nie przekraczała stopnia winy, uwzględniając stopień społecznej szkodliwości
czynu oraz biorąc pod uwagę cele zapobiegawcze i wychowawcze, które ma
osiągnąć w stosunku do skazanego, a także potrzeby w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa. Wymierzając karę sąd uwzględnia
w szczególności motywację i sposób zachowania się sprawcy, popełnienie
przestępstwa wspólnie z nieletnim, rodzaj i stopień naruszenia ciążących na
sprawcy obowiązków, rodzaj i rozmiar następstw przestępstwa, właściwości
i warunki osobiste sprawcy, sposób życia przed popełnieniem przestępstwa
i zachowanie się po jego popełnieniu, a zwłaszcza staranie się o naprawienie
szkody lub zadośćuczynienie w innej formie społecznemu poczuciu sprawiedliwości. Wymierzając karę sąd bierze także pod uwagę pozytywne wyniki
przeprowadzonej mediacji pomiędzy pokrzywdzonym a sprawcą albo ugodę
pomiędzy nimi osiągniętą w postępowaniu przed sądem lub prokuratorem.
5
6

M. Cieślak, Polskie prawo karne. Zarys systemowego ujęcia, Warszawa 1994, s. 422 i n.
J. Hołda, Z. Hołda, Prawo karne..., op. cit., s. 22.
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Z kolei wymierzając karę nieletniemu albo młodocianemu, sąd kieruje się
przede wszystkim, tym aby sprawcę wychować7.
W obecnym Kodeksie karnym ustawodawca umieścił podstawowy katalog
kar, na który składa się8:
 grzywna,
 ograniczenie wolności,
 pozbawienie wolności,
 25 lat pozbawienia wolności,
 dożywotnie pozbawienie wolności.
Kolejność wyliczenia kar w tym katalogu nie jest przypadkowa i ma wyrażać
preferencje ustawodawcy co do ich stosowania. Pierwszeństwo mają bowiem
kary niezwiązane z pozbawieniem wolności9 (dla żołnierzy sąd może orzec
również areszt wojskowy)10.
W Kodeksie karnym nie funkcjonuje kara śmierci, która od roku 1988 nie
była w ogóle wykonywana. Od roku 1995 obowiązywało ustawowe moratorium
na jej wykonywanie11. Ostatecznie karę śmierci w polskim prawie karnym zniósł
Kodeks karny z 1997 roku. Jak podkreślano, kara śmierci nie da się pogodzić
z zasadą godności człowieka i współczesnym systemem wartości. Funkcję zaś
zabezpieczenia przed najgroźniejszymi przestępcami może natomiast skutecznie pełnić kara pozbawienia wolności12.
Czy zniesienie kary śmierci jest przejawem rosnącego humanitaryzmu czy
jedynie polityczną uległością wobec nowo przyjętych standardów europejskich?
Według niewielkiego sondażu społecznego wśród funkcjonariuszy więziennych,
policjantów, podchorążych Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, a więc przedstawicieli służb mundurowych oraz studentów Uniwersytetu Gdańskiego, sklepikarzy i skazanych recydywistów odbywających karę pozbawienia wolności, jaki
został przeprowadzony na potrzeby pewnego seminarium w sprawie kary śmierci
wynika, że aż 88% policjantów, 83% więzienników, 77% podchorążych, 61% sklepikarzy, 51% studentów i aż 44% recydywistów opowiedziało się za karą śmierci
wobec sprawców zabójstw popełnionych ze szczególnym okrucieństwem13.
Obecnie najsurowszą karą funkcjonującą w orzecznictwie sądowym jest kara
dożywotniego pozbawienia wolności. Wcześniej to kara śmierci była powodem
licznych kontrowersji – dziś takim obiektem sporów jest właśnie dożywotnie
pozbawienie wolności. Kwestionuje się między innymi dopuszczalność tej kary
przede wszystkim z punktu widzenia standardów ochrony praw człowieka14.
Art. 53 i 54 § 1 Kodeksu karnego z dnia 6 czerwca 1997 r. (Dz.U. Nr 88, poz. 553) – k.k.
Art. 32 k.k.
9
L. Gardocki, Prawo..., op. cit., s. 161.
10
Art. 322 k.k.
11
J. Sztumski, Dzieje polskiego abolicjonizmu, „Państwo i Prawo” 1997, z. 1.
12
M. Bojarski, Prawo karne..., op. cit., s. 297.
13
H. Machel, Sens i bezsens resocjalizacji penitencjarnej – casus polski, Kraków 2007, s. 33-34.
14
L. Wilk, Kara dożywotniego pozbawienia wolności i problemy jej łagodzenia, „Państwo i Prawo” 1998, s. 6.
7
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Oprócz kar wymienionych powyżej w obowiązującym Kodeksie karnym
funkcjonują również środki karne, do których należą15:
 pozbawienie praw publicznych,
 zakaz zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego
zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej,
 zakaz prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, leczeniem,
edukacją małoletnich lub opieką nad nimi,
 obowiązek powstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, zakaz kontaktowania się z określonymi osobami,
 zakaz zbliżania się do określonych osób lub zakaz opuszczenia określonego miejsca pobytu bez zgody sądu,
 zakaz wstępu na imprezę masową,
 zakaz wstępu do ośrodków gier i uczestnictwa w grach hazardowych,
 nakaz opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym,
 zakaz prowadzenia pojazdów,
 przepadek,
 obowiązek naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę,
 nawiązka,
 świadczenie pieniężne,
 podanie wyroku do publicznej wiadomości.
 Środkami karnymi, orzekanymi wobec żołnierzy są również16:
 obniżenie stopnia wojskowego,
 wydalenie z zawodowej służby wojskowej,
 degradacja.
Kara pozbawienia wolności to najstarszy środek reakcji na przestępstwo,
stosowany już w czasach starożytności i średniowiecza. W obowiązującym
Kodeksie karnym zajmuje ona dalsze miejsce w katalogu kar. Układ ten ma
wskazywać na ustawowe priorytety w wyborze rodzaju kary. Istotne znaczenie
ma dyrektywa, zgodnie z którą, jeżeli ustawa przewiduje możliwość wyboru
rodzaju kary, sąd orzeka karę pozbawienia wolności bez warunkowego jej zawieszenia tylko wtedy, gdy inna kara lub środek karny nie może spełnić celów
kary17. Choć wykonaniu podlegają wszystkie orzeczone na etapie rozpoznawczo-represyjnym sankcje karne, na etapie wykonawczym uwaga koncentruje się
głównie na karze pozbawienia wolności, co świadczy o roli odgrywanej przez
nią w systemie sankcji prawnokarnych18. Wykonanie kary pozbawienia wolności ma na celu wzbudzenie w skazanym woli współdziałania w kształtowaniu
jego społecznie pożądanych postaw – poczucia odpowiedzialności, przestrzeArt. 39 k.k.
Art. 324 k.k.
17
M. Bojarski (red.), Prawo…, s. 309.
18
J. Błachut, A. Gaberle, K. Krajewski, Kryminologia, Gdańsk 2007, s. 485.
15
16
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gania porządku prawnego, a co najważniejsze powstrzymania się od powrotu
do przestępstwa19. Głównym celem wykonania kary pozbawienia wolności jest:
 umożliwienie skazanym powrotu do społeczeństwa i prawidłowe w nim
funkcjonowanie,
 przeciwdziałanie powrotowi do przestępstwa, oraz
 ochrona społeczeństwa przed przestępczością.
Najczęściej wymienianą funkcją kary pozbawienia wolności jest funkcja poprawcza, zwana wychowawczą, reedukacyjną lub resocjalizacyjną. Z funkcją tą
łączy się przekonanie, że człowieka można zawsze zmienić na lepsze, jeśli tylko
zajdzie taka potrzeba20. Tylko czy można pozytywnie wpływać na wychowanie
człowieka trzymając go w izolacji, bez możliwości decydowania o własnym losie? W jaki sposób oddziaływać wychowawczo na człowieka patrząc na niego
zza krat więziennych? Czy pod osłoną humanitaryzmu nie kryje się całkowita
niemoc społeczeństwa wobec skrajnych form niedostosowania społecznego?
Umieszczając przestępcę w więzieniu tylko na pewien czas odsuwamy od siebie
problem, jakim jest niedostosowanie człowieka do życia w społeczeństwie.
Kara pozbawienia wolności – jak sama nazwa wskazuje – powoduje, że osoba skazana nie ma wolności zarówno w sensie zewnętrznym, jak i wewnętrznym.
Barierę uniemożliwiającą osiągnięcie wolności w sensie zewnętrznym stwarza zamknięty charakter zakładu penitencjarnego i wynikający stąd system silnej kontroli.
Zdaniem Ervinga Goffmana – socjologa i zwolennika badań jakościowych,
skazani odbywają karę w instytucji totalnej. Zdaniem Autora instytucje totalne
są organizacjami, w których realizuje się regularnie określony rodzaj działalności. Zakłady totalne cechuje brak kontaktu ze światem zewnętrznym w formie
zamkniętych drzwi, wysokich murów, drutu kolczastego. Wskazać można kilka typów instytucji totalnych: powołane do opieki nad osobami niedołężnymi
i nieszkodliwymi, zakłady opieki nad osobami niezdolnymi do samodzielnego
troszczenia się o siebie zarazem, ukierunkowane na ochronę społeczeństwa
przed szkodzeniem mu w sposób świadomy, do realizacji zadań technicznych
oraz utworzone dla osób, które dobrowolnie wycofały się z czynnego udziału
w życiu, w tym miejsca kontemplacji religijnej. Instytucje totalne wyróżniają
się szeregiem cech, odróżniających je od innego typu zakładów i placówek.
Wszelkie czynności odbywają się w tym samym miejscu i otoczeniu, jednostki
przebywają wśród określonych członków posiadających na nich bezpośredni
wpływ. Członkowie traktowani są w sposób jednakowy, przypisane są im te
same czynności oraz praca w grupie. W instytucjach totalnych rozplanowane
są zadania na każdy dzień, plan jest z góry narzucony przez system formalnych
rozporządzeń, ich realizacji pilnuje zespół nadzorców. Przebywające jednostki
w instytucji totalnej służą realizacji zadań instytucji.
M. Ciosek, Kara kryminalna i kara pozbawienia wolności, [w:] Urban B., Stanik J. /red./, Resocjalizacja,
t. 1, Warszawa 2008, s. 323.
20
H. Machel, Więzienie jako instytucja karna i resocjalizacyjna, Gdańsk 2003, s. 34 i n.
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Zakłady karne stanowią przykład instytucji totalnej, w której przejawia się
zasadniczy podział na grupy żyjące wewnątrz instytucji, czyli podwładnych,
jak i jednostki nadzorujące, czyli personel. Restrykcje regulaminowe krępują
zaś rozwój psychiczny jednostki uwięzionej i niejednokrotnie odbierają jej taką
możliwość”21. Istotną bowiem właściwością kary pozbawienia wolności i instytucji ją realizujących jest przymus. Skazany odczuwa go jako narzucone odgórnie działanie ograniczające – wbrew jego woli – fizyczne i psychiczne funkcjonowanie, co często jest skłonny odebrać jako przemoc22.
Wolność stanowi więc „jedną z podstawowych kategorii aksjologicznych,
mających wartość dla każdego człowieka, bowiem wiąże w sobie zarówno elementy materialne, jak i przeżywane stany psychiczne. Wolność w płaszczyźnie
psychologicznej może być rozważana jako proces przeżyć psychicznych, przez
które jednostka dąży do poszerzania zakresu duchowej wolności, a więc do
pełniejszego rozwoju własnej osobowości”23.
Powstająca wskutek izolacji „suma przykrych doznań i negatywnych bodźców wywołuje w jednostce odbywającej karę pozbawienia wolności cierpienie
psychiczne, które może mieć znaczenie pozytywne dla rozwoju jednostki w sensie refleksji nad własnym życiem, krytycznym odniesieniu do przestępczych
zachowań stanowiących ich własną biografię, lecz równie dobrze prowadzić
może do niekorzystnej, z punktu widzenia wewnętrznego rozwoju, dezorganizacji osobowości”24 i pogłębienia patologicznych bądź dewiacyjnych zachowań.
W ramach odbywania kary pozbawienia wolności instytucje penitencjarne
w znacznym stopniu „całkowicie uniemożliwiają zaspokajanie fizycznych potrzeb człowieka, krępując w ten sposób funkcjonowanie jednostek poddanych
krańcowej izolacji pejoratywnej. Rodzaj funkcjonowania, o którym mowa należy rozpatrywać w dwóch płaszczyznach: osobowości człowieka i jego otoczenia społecznego, które są nie tylko równorzędne, lecz i wzajemnie powiązane.
„Normalne” funkcjonowanie oznacza bycie czynnym w działaniu, spełnianiu
osobistych i społecznych funkcji zachowań”25. Izolacja będąca ściśle związana
z karą pozbawienia wolności, może być uznana za specyficzną formę sytuacji
trudnych – sytuację deprywacji. Rozumie się przez nią taki stan, w którym człowiek działający pozbawiony jest czegoś, co jest konieczne do normalnego życia.
Występuje wtedy, kiedy nie ma on możliwości zaspokojenia swoich potrzeb albo
osiągnięcia zamierzonych celów. Deprywację zaliczyć należy do „grupy czynników obciążających psychologiczny system samoregulacji i przejawia się w tym,
że jednostka traci pełną wartość, co w konsekwencji obniża poziom sprawności
organizmu bądź uruchamia procesy dezorganizacji funkcjonalnej”26. W przyE. Goffman, Instytucje totalne, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2011.
L. Lernell, Podstawowe zagadnienia penologii, Warszawa 1977, s. 29.
23
L. Lernell, Refleksje o istocie kary pozbawienia wolności, PP 1969, nr 1.
24
K. Dąbrowski, Trud istnienia, Warszawa 1975, s. 12.
25
A. Lewicki, Psychologia kliniczna, Warszawa 1969, s. 30.
26
T. Tomaszewski (red.), Psychologia, Warszawa 1975, s. 32 i 357.
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padku kary pozbawienia wolności do czynienia mamy z deprywacją w ścisłym
tego słowa znaczeniu. Izolacja deprywuje bowiem jednocześnie rozmaite potrzeby ludzkie, poczynając od pewnych potrzeb wrodzonych poprzez potrzeby
psychogenne, aż do występujących z całą oczywistością ograniczeń w zakresie
realizacji potrzeb psychospołecznych. Izolacja stanowi zatem „kompleks stresów działających głównie przez deprywację”27.
Zainteresowanie wielu grup społecznych karą – w szczególności pozbawienia wolności ogranicza się najczęściej do najpoważniejszych w skutkach, najbardziej sensacyjnych lub najbardziej brutalnych przypadków przestępstw. W tych
przypadkach powyższa kara jest najbardziej oczywistą i społecznie pożądaną.
Warto jednak podkreślić konieczność podejmowania kroków zmierzających do
coraz częstszego orzekania kar pośrednich, których zinstytucjonalizowanie nie
będzie możliwe bez przekonania do nich ogółu społeczności, która nadal wyznaje zasadę, że surowsze kary zredukują zjawiska przestępczości.
Na podstawie moich wieloletnich obserwacji i wywiadów prowadzonych
z osadzonymi w zakładach karnych wynika, że ludzie popełniając przestępstwa
nie myślą o wysokości kary, lecz kierują się zupełnie innymi kryteriami. Podczas
prowadzonych przeze mnie rozmów z osadzonymi, większość z nich stanowczo deklarowała swój powrót do działalności przestępczej motywując to trudną
sytuacją materialną bądź chęcią szybkiego zysku i życia ponad stan tak długo jak
się da. Żaden z moich rozmówców zanim popełnił przestępstwo nie był zorientowany jak wysoka kara grozi za jego popełnienie. Oczywiście każdy z nich zdaje sobie sprawę, z możliwych konsekwencji karnych, ale również żaden z nich
nie bierze pod uwagę tego, że zostanie ujęty przez Policję i postawiony przed
wymiarem sprawiedliwości. Chętnie wchodzą w relacje z innymi przestępcami
tworząc zorganizowane grupy przestępcze. Czują się w nich silniejsi i bardziej
bezpieczni. Zjawisko przestępczości narasta i staje się coraz większym problemem całego społeczeństwa. Wychowujemy nasze dzieci w czasach pogoni za
karierą i pieniędzmi. Zapominamy o ich wychowaniu zgodnie z wartościami
moralnymi, które obowiązują w naszej kulturze. To my, społeczeństwo, sami
na coraz większą skalę wychowujemy przestępców. To nasze błędy wychowawcze, środowisko w którym żyjemy, polityka wadliwej edukacji dzieci, młodzieży
i dorosłych powoduje, że przestępców jest coraz więcej. Zakłady poprawcze są
wypełnione młodzieżą niedostosowaną społecznie o kryminogennych korzeniach. Dla znacznej części tej młodzieży zakład poprawczy to zaledwie mały
przystanek w planowanej karierze przestępczej. Dla niektórych głównym celem
w ich życiu jest znalezienie się w zakładzie karnym. W rozmowie z jednym
z wychowanków usłyszałem „mój ociec i brat są w więzieniu i ja też chce tam
być, niech nam pan opowie jak tam jest?”. Więzienie dla części wychowanków
zakładów poprawczych jest ostatnim poziomem w karierze przestępczej i na
J. Sikora, Obraz emocjonalności więźniów w świetle badań psychologicznych, biologicznych i fizjologiczno-lekarskich,
Warszawa 1973, s. 117
27
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dzień dzisiejszy ostatnim miejscem gdzie społeczeństwo ma nad przestępcami
kontrolę. Do tej pory nie wymyślono żadnego systemu, który mógłby zastąpić
tą instytucję. A co się stanie jeżeli przestępców będzie więcej niż ludzi żyjących
w zgodzie z normami obyczajowymi i prawnymi? I choć dane statystyczne Policji z 2010 roku mówią o 3% spadku przestępczości, to cyfry te nie napawają
optymizmem. Więzienia są przepełnione, system ochrony nie sprzyja pozytywnej resocjalizacji.
Czy istnieje inny sposób uzdrowienia społecznego? Czy musimy skazywać
na bezwzględną karę pozbawienia wolności każdego kto naruszył prawo?
Ostatnio w polityce kryminalnej modne jest poszukiwanie tzw. trzeciego
toru w systemie następstw prawnych popełnienia przestępstwa. Chodzi tu
o tego typu świadczenia sprawcy, które zdatne są do wytworzenia sytuacji,
w której społeczeństwo i pokrzywdzony mogą być w rozsądny sposób zaspokojeni. Przejawem takich poszukiwań jest wprowadzenie systemu nowoczesnej polityki kryminalnej, który uwzględniłby zestaw kar pośrednich i sankcji
probacyjnych. Jest to novum w stosunku do obowiązującego stanu normatywnego i do zmian proponowanych w projektach ustawodawstwa karnego.
Głównym celem tej reformy jest doprowadzenie do świadomości praktyków,
iż zachodzi konieczność przełamania stylu myślenia polegającego na tym, że
przestępstwo o jednakowej wadze i osoby o podobnej karierze kryminalnej
powinny być traktowane jednakowo. Należy ostatecznie przełamać mit tak
właśnie rozumianej zasady zasłużonej kary28. Teoria zasłużonej kary stanowi,
że powinna być „...sprawiedliwą, daleką zarówno od przesadnego rygoryzmu,
jak i od abolicjonizmu”29. Oczywiście surowe kary są potrzebne „...gdyż ich
przykład powinien wyryć się głęboko w sercach ludzkich”30, powinny one
jednak być stosowane wobec przestępców, którzy popełnili najcięższe zbrodnie, takie jak: ludobójstwo, terroryzm, zabójstwo, gwałt, czy ciężkie uszkodzenie ciała. Wobec tego typu przestępców, moim zdaniem, prawo powinno
być bezwzględne.
Po drugiej stronie na osi wyznaczającej minima i maksima zasłużonych kar
znajdują się przestępstwa o znikomej szkodliwości społecznej czynu. W stosunku do tego typu przestępstw sądy powinny odstępować od kar izolacyjnych na
rzecz orzekania, wspomnianych już przeze mnie, środków karnych.
Istotną rolę w systemie karnym odgrywają również środki probacyjne: warunkowe przedterminowe zwolnienie, warunkowe umorzenie postępowania
i warunkowe zawieszenie wykonania kary. Stosując te środki sąd może zastosować wobec sprawcy przestępstwa dozór lub nałożyć określone obowiązki.
S. Walczak jest zdania, że „...dozór jest środkiem pozwalającym na kontynuoA. Bałandynowicz, System probacji – kary średniej mocy i środki wolności dozorowanej jako propozycja sprawiedliwego karania, „Prokuratura i Prawo”, nr 12.
29
A. Bałandynowicz, Probacja. System sprawiedliwego karania, Warszawa 2002, s. 95.
30
M. Foucault, Nadzorować…, op. cit., s. 49.
28
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wanie w okresie próby pracy resocjalizacyjnej nad skazanym”31, np. w okresie
dozoru sąd może zobowiązać skazanego do:
 informowania sądu lub kuratora o przebiegu okresu próby,
 przeproszenia pokrzywdzonego,
 wykonywania ciążącego na nim obowiązku łożenia na utrzymanie innej
osoby,
 wykonywania pracy zarobkowej przygotowania do zawodu lub podjęcia
nauki,
 powstrzymania się od alkoholu lub innych środków odurzających,
 poddania się leczeniu,
 powstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach lub
miejscach, powstrzymania się od kontaktowania się z pokrzywdzonym
lub innymi osobami, czy opuszczenie lokalu zajmowanego wspólnie
z pokrzywdzonym.
Bardzo ważnym elementem w systemie środków probacyjnych, jak podkreśla L. Bogunia, jest działalność sądowego kuratora zawodowego. Jest on bowiem narzędziem w rękach wymiaru sprawiedliwości, dzięki któremu może on
organizować i prowadzić działania mające na celu readaptację społeczną skazanych. Jednym z ważniejszych zadań kuratora sądowego jest współdziałanie
z właściwymi stowarzyszeniami, organizacjami i instytucjami w zakresie poprawy warunków bytowych, zdrowotnych, zatrudnienia i szkolenia osób, których
dotyczy postępowanie wykonawcze. Nieizolacyjny charakter wymienionych
przeze mnie środków probacyjnych wyraźnie wskazuje na ich czynnik wychowawczy32. Osoba pozostająca na wolności nie traci, jakże istotnego, kontaktu
z rodziną i osobami bliskimi; uczy się podejmowania decyzji, a także rozwiązywania problemów, z którymi może spotkać się w otaczającej ją rzeczywistości.
Niebagatelną rolę w procesie wychowania i readaptacji społecznej skazanych pełni również społeczeństwo, które obecnie piętnuje tych, którzy popełnili przestępstwo stawiając ich na marginesie społecznego życia. To również na
nas, obywatelach tego państwa, powinna ciążyć moralna odpowiedzialność za
pomoc w readaptacji skazanych.

31
32

S. Walczak, Prawo penitencjarne. Zarys systemu, Warszawa 1972, s. 411.
L. Bogunia, Probacja w systemie prawa karnego wykonawczego, Wrocław 1998, s. 114-124.

Kara pozbawienia wolności – czynniki utrudniające skuteczną resocjalizację

181

PENALTY OF IMPRISONMENT – FACTORS HAMPERING
THE EFFECTIVE SOCIAL READAPTATION
Abstract
The article concerned with the role of a penalty of imprisonment and substitute penalties
in the process of rehabilitation of socially maladjusted. First part of this paper discusses
a problem of penalty in the light of its sense, essence and aims. In the next section, based
on past research, critical changes in Polish legislation on criminal law, abolition of the death
penalty was analyzed. In addition, the article presents penal measures specified in the Penal
Code and discusses the functions of imprisonment. The article also presents the Erving
Goffman’s theory of the role of total institutions, for example some prisons, highlighted the
barriers between the person who is in prison from society. The article highlights the important
role of probation on Polish legislation, especially the role of probation officer and the public
in the process of re social conditions in liberty.
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