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Katarzyna Witkowska-Rozpara
Warunkowe zawieszenie wykonania kary
– uwagi na tle obowiązującej regulacji,
praktyki orzeczniczej sądów polskich
oraz nowelizacji Kodeksu karnego
(z mocą obowiązującą od 1.07.2015 r.)

1. System reakcji prawno-karnej na przestępstwo – uwagi
wprowadzające
Prawo karne przewiduje złożony system reakcji na fakt popełnienia przez
sprawcę czynu zabronionego. Systematyzacja środków reakcji karnej narodziła
się w czasach nowożytnych – zarówno na gruncie ustawodawstwa prawnokarnego, jak i w doktrynie. Pierwotnie – systematyzacja ta dotyczyła jednak jedynie
kar kryminalnych, ponieważ to właśnie kara kryminalna stanowiła podstawowy,
ale i wyłączny środek reakcji na przestępstwo2.
W toku rozwoju historycznego w ramach systematyki kar wyodrębniły się
dwie ich grupy, tj. kary zasadnicze (orzekane samoistnie, stanowiące „główny
wykładnik wagi przestępstwa”) oraz kary dodatkowe (orzekane łącznie z karą
zasadniczą)3. Z biegiem czasu, system reakcji prawnokarnej wzbogacił się także
o inne niż kary środki, które miały zastosowanie względem sprawców przestępstw. Środki te, polegające na zawieszeniu orzeczenia lub wykonania kary
celem poddania sprawcy próbie i dozorowi kuratora, zwano w praktyce środkami probacyjnymi4.
Dalsze przeobrażenia prawa karnego doprowadziły na przełomie wieku
XIX i XX do wyodrębnienia, obok klasycznie ujętych kar oraz środków probacyjnych, tzw. środków zabezpieczających, stosowanych początkowo w ramach
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw;
tekst ustawy uchwalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu dostępny pod adresem http://
orka.sejm.gov.pl/opinie7.nsf/nazwa/2024_u/$file/2024_u.pdf .
2
M. Melezini, Systematyka kar i środków karnych. Zagadnienia ogólne, [w:] M. Melezini (red.), Kary i środki
karne. Poddanie sprawcy próbie. Tom VI Systemu Prawa Karnego, Warszawa 2010, s. 21.
3
Ibidem, s. 22.
4
Ibidem.
1
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tzw. kodeksów dwutorowych, posługujących się równolegle karami i środkami
zabezpieczającymi. Na gruncie polskim, nurt ten reprezentował Kodeks karny
z roku 1932, w którym wyróżniono trzy kategorie środków zabezpieczających,
tj. środki o charakterze leczniczym (polegające na umieszczeniu sprawcy w zakładzie leczenia odwykowego lub w szpitalu psychiatrycznym), środki izolacyjne
(zakładające umieszczenie sprawcy w zakładzie dla niepoprawnych lub w domu
pracy przymusowej) oraz środki niemające charakteru leczniczego (tzw. środki
administracyjne), których idea wyrażała się w stosowaniu niektórych kar dodatkowych (np. przepadku przedmiotów) jako środków zabezpieczających5.
Pod koniec wieku XIX system reakcji prawno-karnej uwzględnił także potrzebę odmiennego traktowania osób nieletnich popełniających czyny zabronione, czego wyrazem stało się przyjęcie dodatkowej grupy środków reakcji –
tj. środków wychowawczych oraz poprawczych, które zaczęto stosować w miejsce dotychczas orzekanych kar kryminalnych6.
Jak trafnie wskazuje M. Melezini, „współcześnie systematyka form reakcji
karnej obejmuje zróżnicowane środki, choć podstawową rolę pełnią nadal kary.
Oprócz kar (kar zasadniczych) i środków karnych (kar dodatkowych), rozwijane są środki probacyjne i środki restytucyjne. Kodyfikacje karne przewidują też
środki zabezpieczające. Odrębną grupę środków tworzą środki wychowawcze
i poprawcze. Wyróżnia się ponadto grupę kar zastępczych oraz środków o charakterze dolegliwości ekonomicznej”7.

2. Warunkowe zawieszenie wykonania kary jako tzw. środek
probacyjny
Termin „probacja” wywodzi się od łacińskiego słowa probare, które oznacza
takie czynności, jak „próbować,” „testować”8. Jak wskazuje A. Bałandynowicz,
„powyższe znaczenie terminu stanowiącego istotę probacji posunęło się daleko
do przodu, zacieniając jego tradycyjne prawnicze znaczenie”9.
Instytucja probacji wyrosła z praktyki sądów angielskich i amerykańskich.
Wskazuje się, że już na początku XIX stulecia, lokalne sądy angielskie stosowały względem młodych przestępców lub sprawców popełniających drobne przestępstwa praktykę polegającą na uwolnieniu lub zobowiązaniu sprawcy do dobrego sprawowania, pod warunkiem wyznaczenia osoby godnej zaufania, która
była odpowiedzialna za sprawowanie nadzoru nad przyszłym postępowaniem
Ibidem, s. 23.
Ibidem.
7
Ibidem.
8
A. Bałandynowicz, Probacja – wielopasmowa teoria resocjalizacji z udziałem społeczeństwa, „Probacja” 2009,
nr 1, s. 16.
9
Ibidem.
5
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takiego sprawcy10. Następstwem pozytywnych doświadczeń, które przyniosła
ta, jak również dalsze praktyki sądów, stało się ustawowe uregulowanie probacji,
co miało miejsce na przełomie XIX i XX wieku11.
Narodziny probacji datuje się na okres wielkich przemian prawa karnego,
dokonywanych w nurcie założeń pozytywistycznych (ze szczególnym uwzględnieniem dorobku kryminologii pozytywistycznej). Bez wątpienia elementem
sprzyjającym rozwojowi tej instytucji była – charakterystyczna dla systemu common law – swoboda orzecznicza sądów, której stosunkowo szeroki zakres ułatwiał wprowadzanie poszczególnych zmian w sposobie reakcji prawnokarnej12.
„Pod tym względem system common law znacznie wyprzedził kontynentalne prawo europejskie, w którym reformy takie nastąpiły znacznie później, co także
dotyczy wprowadzenia instytucji probacji”13.
Istnienie w Europie dwóch systemów prawa europejskiego – angielskiego
common law oraz kontynentalnego prawa stanowionego „skutkowało (…) dwutorowością procesu poszukiwania alternatywy dla bezwzględnej kary pozbawienia wolności”14. O ile, jak wcześniej sygnalizowano, na gruncie anglosaskim
alternatywę tego rodzaju dostrzeżono już w I połowie XIX w., o tyle w kontynentalnym systemie prawa stanowionego probacja pozostawała w zasadzie
nieznana do końca XIX wieku15.
Angielski „wariant” probacji stanowił punkt wyjścia dla rozwoju tej instytucji w Stanach Zjednoczonych (model angielski „przedostał się” do Stanów
Zjednoczonych w latach trzydziestych XIX w.)16. Wykształcony na przestrzeni mijającego czasu klasyczny model probacji anglo-amerykańskiej polegał na
zawieszeniu orzeczenia kary bądź na tzw. warunkowym uwolnieniu sprawcy,
na którego nakładano obowiązki próby oraz dozór kuratora17. Rozwiązania
takie były nieodłącznie związane z wyodrębnieniem dwóch faz anglo-amerykańskiego procesu karnego: fazy pierwszej, która dotyczyła orzekania o winie
(na rozprawie lub bez rozprawy, na skutek dobrowolnego poddania się odpowiedzialności) oraz fazy drugiej, w której następowały rozstrzygnięcia sądu
w przedmiocie kary lub innych następstw popełnienia przez sprawcę czynu za-

P. Raynor, Community penalties, probation, and offender management, [w:] M. Maguire, R. Morgan, R. Reiner
(red.), The Oxford Handbook of Criminology, wyd. 5, Oxford University Press 2012, s. 931.
11
A. Marek, Prawo karne, wyd. 10, Warszawa 2011, s. 294.
12
Tenże, Pojęcie i formy probacji. Zagadnienia ogólne, [w:] M. Melezini (red.), Kary i środki karne…, op. cit.,
s. 929.
13
Ibidem, s. 929.
14
P. Stępniak, Uznawanie i wykonywanie zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności w państwach Unii
Europejskiej, [w:] V. Konarska-Wrzosek, J. Lachowski, J. Wójcikiewicz (red.), Węzłowe problemy prawa
karnego, kryminologii i polityki kryminalnej. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Andrzejowi Markowi,
Warszawa 2010, s. 508.
15
Ibidem.
16
Ibidem.
17
A. Marek, Pojęcie i formy probacji…, op. cit., [w:] M. Melezini (red.), Kary i środki karne…, op. cit., s. 934.
10
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bronionego18. Probację w tym ujęciu postrzegano zatem jako formę warunkowego zawieszenia orzeczenia o karze (suspended sentence), któremu towarzyszyło
poddanie sprawcy próbie i oddanie go pod dozór kuratora. Pozytywny przebieg okresu próby powodował znamienną dla sprawcy konsekwencję w postaci
umorzenia postępowania przez sąd19.
Jak trafnie wskazuje D. Wójcik, angielskie ujęcie probacji stanowiło przez
wiele lat model do naśladowania zarówno w zakresie unormowania prawnego
tej instytucji, jak również prawidłowego jej funkcjonowania w praktyce. Angielski probation officer stał się synonimem fachowości i rzetelności w zakresie
wypełniania zadań spoczywających na pracowniku socjalnym, realizowanych
w duchu filozofii advise, assist, befriend, dzięki czemu współpraca na linii sprawca
– probation officer uwzględniała także – oprócz reguł prawnych – bardzo ważny
aspekt emocjonalny oraz wzajemne zaufanie stron20.
Anglo-amerykańska kultura prawna, oparta na systemie common law, sprzyjała rozwojowi probacji, co spowodowało, że instytucja ta, jak sygnalizowano,
zaistniała w praktyce orzeczniczej sądów już w pierwszej połowie XIX wieku.
Zdecydowanie później, jak również w zupełnie odmiennych warunkach narodziła się probacja charakterystyczna dla systemów prawnych Europy kontynentalnej, dla których podstawę stanowiło prawo stanowione (civil law lub statute
law). Wprowadzenie probacji do tej odmiany systemu obowiązującego prawa
każdorazowo wymagało więc odpowiedniej aktywności ze strony ustawodawcy krajowego21. Odmienny był także sam model rozwiązań, określanych jako
„probacyjne”, które w Europie kontynentalnej przybierały najczęściej postać
warunkowego zawieszenia wykonania kary i wiązały się z różnymi formami
tzw. warunkowego skazania sprawcy22. Rozwiązania oparte na klasycznej koncepcji zawieszenia wykonania orzeczonej kary wprowadzono, między innymi,
we Francji i w Belgii, choć początkowo zawieszenie wykonania orzeczonej kary
miało postać tzw. zawieszenia prostego, nie stosowano bowiem obowiązków
próby, ani dozoru kuratora. W drugiej połowie XX wieku obowiązujące dotychczas rozwiązania ewoluowały, przewidując, obok zawieszenia prostego, zawieszenie wykonania kary o charakterze probacyjnym – na sprawcę nakładano
bowiem obowiązki próby oraz oddawano go pod dozór kuratora23.
Zróżnicowanie definicyjne probacji, jak również wielorakość rozwiązań
prawnych określanych mianem „probacyjne”, skłania do wielopłaszczyznowego spojrzenia na problematykę tej instytucji. Interesujące rozważania w tym
Ibidem.
Ibidem.
20
D. Wójcik, Wolność dozorowana, [w:] K. Buczkowski, B. Czarnecka-Dzialuk, W. Klaus, A. Kossowska,
I. Rzeplińska, P. Wiktorska, D. Woźniakowska-Fajst, D. Wójcik, Społeczno-polityczne konteksty współczesnej przestępczości w Polsce, Warszawa 2013, s. 305.
21
A. Marek, Pojęcie i formy probacji…, op. cit., [w:] M. Melezini (red.), Kary i środki karne…, op. cit., s. 931.
22
Ibidem, s. 934, 931.
23
Ibidem, s. 931, zob. także: A. Marek, Prawo karne, 294-295.
18
19
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zakresie prezentuje A. Bałandynowicz, który dokonuje klasyfikacji terminu
„probacja” ze względu na określone kryteria: kryterium formalno-prawne, kryterium statusu podopiecznego, kryterium podsystemu wykonawczego w obrębie sądownictwa karnego oraz kryterium procesu24. Zgodnie z przyjętą przez
A. Bałandynowicza systematyką, uwzględniając kryterium formalno-prawne,
przez probację rozumieć należy wstrzymanie wykonania wyroku przez sąd, co
powoduje, iż sprawca w okresie wyznaczonym przez sąd funkcjonuje w społeczeństwie pod dozorem kuratora. Jeśli sprawca podejmie jakąkolwiek aktywność,
zakazaną przez sąd, może to wywołać konsekwencje w postaci odwołania dozoru i skazania sprawcy za popełniony czyn25. Biorąc pod uwagę kryterium statusu podopiecznego – probacja oznacza pewien wyjątkowy sposób traktowania
sprawcy, który uwidacznia się w tym, iż wolność sprawcy jest ograniczona – nie
jest on, jak podkreśla A. Bałandynowicz, ani zupełnie wolny, ani całkowicie uwięziony, może jednak nadal pracować, zachowuje kontakt z rodziną, unika stygmatyzacji więzienia, w tym zatem znaczeniu – status sprawcy jest lepszy w porównaniu z położeniem, w którym znajdują się inni skazani sprawcy26. W ujęciu
podsystemu wykonawczego w ramach sądownictwa karnego – probacja „odnosi
się do organu administracji lub organizacji, która zajmuje się świadczeniem usług
probacyjnych dla młodocianych lub dorosłych sprawców. Obejmuje ona zastosowanie konkretnych środków mających na celu pomoc przestępcy w uniknięciu
kłopotów. Podkreśla rolę kuratora w pilnowaniu, nadzorowaniu i resocjalizacji
klienta”27. Ostatnie z wyróżnionych przez A. Bałandynowicza kryteriów – kryterium procesu – postrzega probację jako składową określonych funkcji, działań,
usług oraz aktywności samego sprawcy, wskazując, iż probacja jako proces obejmujący działalność sądu, sprawcy i społeczeństwa, zakłada „konieczność regularnego meldowania się skazanego u kuratora, konieczność świadczenia usług, których potrzebuje sprawca w trakcie resocjalizacji oraz doradztwa, a także nadzoru
kuratora w celu kontroli przestrzegania warunków probacji”28.
Brak jednolitego modelu orzekania probacji, jak również stosunkowo elastyczny sposób definiowania tej instytucji skłania do postawienia pytania o warunki, jakie musi spełniać orzeczenie sądu, by miało ono charakter probacyjny29.
Doktryna nie prezentuje w tym zakresie spójnego stanowiska, choć stosunkowo
powszechny jest pogląd wskazujący, iż elementem koniecznym takiego orzeczenia winien być sprawowany przez kuratora dozór30. Niektórzy przedstawiciele
24
A. Bałandynowicz, Filozofia probacji – podstawy aksjologiczne systemu sprawiedliwego karania, „Prokuratura
i Prawo” 2005, nr 2, s. 13.
25
Ibidem.
26
Ibidem.
27
Ibidem.
28
Ibidem.
29
A. Marek, Pojęcie i formy probacji…, op. cit., [w:] M. Melezini (red.), Kary i środki karne…, op. cit., s. 935.
30
D. Wójcik, op. cit., [w:] K. Buczkowski, B. Czarnecka-Dzialuk, W. Klaus, A. Kossowska, I. Rzeplińska, P. Wiktorska, D. Woźniakowska-Fajst, D. Wójcik, op. cit., s. 289.
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doktryny uznają z kolei, iż istotę tego rodzaju orzeczenia wyraża próba (okres
próby), biorąc pod uwagę chociażby fakt, iż etymologia słowa „probacja”, wywodzona z języka łacińskiego, oznacza de facto próbę i to właśnie od „próby”
pochodzi także nazwa całego systemu polegającego na warunkowej rezygnacji
z kary31. Warto w tym miejscu zaznaczyć, iż doktryna odróżnia pojęcie probacji
(sensu stricto, powiązanej z dozorem kuratora) od pojęcia środka probacyjnego,
wskazując, iż zakres znaczeniowy tego drugiego terminu jest szerszy. Środkami
probacyjnymi są bowiem środki, „które przewidują poddanie sprawcy próbie
z możliwością, ale bez obowiązku zastosowania dozoru kuratorskiego
(podkreśl. K.W.-R.), co w szczególności dotyczy polskich instytucji warunkowego umorzenia postępowania (…) i warunkowego zawieszenia wykonania kary,
z wyjątkiem dotyczącym młodocianych i recydywistów wielokrotnych, wobec
których zastosowanie dozoru jest obowiązkowe (…)”32.
W literaturze przedmiotu wskazuje się na katalog ściśle oznaczonych warunków, które muszą być spełnione w przypadku tzw. środka probacyjnego. Stąd, aby
wykazać, iż środek ma w istocie charakter probacyjny, należy zweryfikować, czy:
(1) środek ten stanowi przewidzianą w ustawie formę reakcji na popełnione
przez sprawcę przestępstwo, której zastosowanie opiera się na stwierdzeniu
winy sprawcy;
(2) przesłanką orzekania środka jest pozytywna prognoza kryminologiczna,
której zaistnienie umożliwia odstąpienie od orzekania lub wykonania kary;
(3) środek ma charakter warunkowy, tj. czy przewiduje tzw. okres próby i czy
jednocześnie uzależnia następstwa prawne od przebiegu okresu próby;
(4) przypisany do środka okres próby wiąże się z nałożeniem na sprawcę obowiązków próby, względnie – czy przewiduje się w jego toku stosowanie innych środków karnych;
(5) z zastosowaniem środka związane jest oddanie sprawcy pod dozór kuratora
(lub czy dany środek chociażby przewiduje taką możliwość w razie stwierdzenia przez sąd, iż takie rozwiązanie byłoby, w odniesieniu do konkretnego
sprawcy, zasadne)33.
Biorąc pod uwagę przedstawione powyżej warunki, rozważyć należy, czy
przewidziane przez polskiego ustawodawcę w obowiązującym Kodeksie karnym34 tzw. środki związane z poddaniem sprawcy próbie są w istocie środkami
probacyjnymi i czy pojęcia „środek probacyjny” oraz „środek związany z poddaniem sprawcy próbie” są pojęciami tożsamymi.
Problematykę środków związanych z poddaniem sprawcy próbie unormowano w rozdziale VIII Kodeksu karnego. Decyzją ustawodawcy, do środków
tych zaliczono m.in.: warunkowe umorzenie postępowania karnego, warunP. Stępniak, Wokół kontrowersji w definiowaniu probacji, „Państwo i Prawo” 2009, nr 12, s. 48 i n.
A. Marek, Pojęcie i formy probacji…, op. cit., [w:] M. Melezini (red.), Kary i środki karne…, op. cit., s. 935.
33
Ibidem, s. 937.
34
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553).
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kowe zawieszenie wykonania kary oraz warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary. Warto zaznaczyć, iż ustawodawca polski nie stosuje
względem wymienionych środków określenia „środki probacyjnie”, wskazując
jedynie, iż są to „środki związane z poddaniem sprawcy próbie”. Takie rozwiązanie skłania do postawienia pytania o charakter środków związanych z poddaniem sprawcy próbie: czy zdefiniowane w Rozdziale VIII Kodeksu karnego
środki mają w istocie charakter probacyjny, czy też nie?
Jak sygnalizowano, w literaturze przedmiotu wypracowano katalog warunków, które spełniać musi środek probacyjny. Jednocześnie, w dotychczasowych
rozważaniach wskazano, iż zakres znaczeniowy pojęcia „środek probacyjny”
jest szerszy (niż probacji sensu stricto) – środkami probacyjnymi są bowiem środki, które zakładają, iż sprawca zostanie poddany próbie, bez konieczności stosowania obligatoryjnego dozoru (a jedynie z możliwością wykorzystania takiego rozwiązania). Ponadto, w doktrynie wskazuje się, że „nie wszystkie środki
polegające na poddaniu sprawcy próbie są (…) środkami probacyjnymi; (środkami probacyjnymi są – dop. K.W.-R.) jedynie te, które stanowią formę reakcji
na popełnione przestępstwo”35. Uwzględniając powyższe – przyjąć należy, iż na
gruncie obowiązującego Kodeksu karnego, charakter probacyjny posiadają dwa
środki związane z poddaniem sprawcy próbie, tj. warunkowe umorzenie postępowania oraz warunkowe zawieszenie wykonania kary. Wątpliwości wywołuje
z kolei klasyfikacja warunkowego przedterminowego zwolnienia z reszty kary
pozbawienia wolności jako środka probacyjnego36.
Doktryna nie prezentuje jednolitego stanowiska w zakresie oceny charakteru
warunkowego przedterminowego zwolnienia. W literaturze przedmiotu obecny
jest pogląd wskazujący, iż – z uwagi na wyznaczone przez ustawodawcę warunki
stosowania tej instytucji (m.in. wymóg pozytywnej prognozy kryminologicznej,
wyznaczenie okresu próby oraz obowiązków próby, możliwość/konieczność
stosowania dozoru) – ma ona charakter środka probacyjnego37. Klasyfikację
taką podważa z kolei J. Lachowski, trafnie podnosząc, iż „analiza genezy probacji pozwala dojść do wniosku, że nie można jej utożsamiać z instytucją warunkowego zwolnienia”38. Jak podkreśla przywołany Autor, choć system probacji nie jest systemem jednolitym (wypracowano bowiem różne jego odmiany,
np. model anglo-amerykański, francusko-belgijski, czy norwesko-duńsko-holenderski), w żadnej swojej postaci instytucja ta nie obejmuje warunkowego
zwolnienia – probacja jest bowiem „zawsze formą reakcji na przestępstwo i ma
zastosowanie na etapie orzekania w kwestii odpowiedzialności karnej, a nie dopiero na etapie wykonywania kary”39. Warunkowe przedterminowe zwolnienie
z reszty kary pozbawienia wolności korzysta co prawda z elementów o chaA. Marek, Pojęcie i formy probacji…, op. cit., [w:] M. Melezini (red.), Kary i środki karne…, op. cit., s. 937.
Ibidem.
37
Ibidem, s. 936.
38
J. Lachowski, Instytucja warunkowego przedterminowego zwolnienia, „Państwo i Prawo” 2008, nr 2, s. 111.
39
Ibidem, s. 113.
35
36
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rakterze probacyjnym (np. okres próby, obowiązki próby), ale zastosowanie tej
konstrukcji może mieć miejsce tylko wówczas, gdy kwestie winy sprawcy i kary
za czyn, który popełnił zostały już rozstrzygnięte w prawomocnym wyroku
skazującym40. Stąd też należy przyjąć, że warunkowe przedterminowe zwolnienie stanowi swoisty środek polityki karnej i penitencjarnej, który posługuje się
elementami probacyjnymi, nie będąc jednak środkiem probacyjnym, a jedynie
środkiem związanym z poddaniem sprawcy próbie41. Ta z kolei konstatacja
skłania do postawienia tezy, iż pojęcia „środek probacyjny” oraz „środek związany z poddaniem sprawcy próbie” nie są pojęciami tożsamymi, choć nierzadko
w literaturze przedmiotu występuje zrównywanie zakresu znaczeniowego obu
tych terminów42.

3. Warunkowe zawieszenie wykonania kary w ujęciu
obowiązującego Kodeksu karnego oraz praktyki
orzeczniczej sądów polskich
Jak już sygnalizowano, unormowania dotyczące warunkowego zawieszenia
wykonania karny, zawarte zostały w rozdziale VIII obowiązującego Kodeksu karnego (art. 69-76 k.k.). W porównaniu z uregulowaniem przedmiotowej
instytucji w Kodeksie karnym z roku 1969, ustawodawca polski, w znacznym
stopniu poszerzył zakres zastosowania warunkowego zawieszenia wykonania
kary, dopuszczając możliwość zawieszania wykonania kar nieizolacyjnych43 –
tj. kary ograniczenia wolności oraz kary grzywny. Drugą istotną zmianą – w stosunku do regulacji obowiązującej w k.k. z 1969 r. – stało się dopuszczenie stosowania warunkowego zawieszenia wykonania kary, którą orzeczono sprawcy
działającemu w warunkach recydywy, z tym zastrzeżeniem, iż w odniesieniu do
sprawców działających w okolicznościach określonych w art. 64 § 2 k.k., zastosowanie warunkowego zawieszenia wykonania kary może mieć miejsce tylko
wtedy, gdy jest to uzasadnione szczególnymi okolicznościami44.
Należy podkreślić, iż zawarte w art. 69-76 k.k. rozwiązania mają charakter
ogólny, normują bowiem generalny zakres oraz podstawowe warunki zastosowania przedmiotowej instytucji. Polskie ustawodawstwo prawno-karne przewiIbidem, s. 114.
A. Marek, Pojęcie i formy probacji…, op. cit., [w:] M. Melezini (red.), Kary i środki karne…, op. cit., s. 937.
42
Takie równanie zakresów znaczeniowych stosuje m.in. Ł. Pohl, który stwierdza, iż „Środkami probacyjnymi, tj. środkami związanymi z poddaniem sprawcy próbie, są w polskim prawie karnym trzy
następujące środki: 1) warunkowe umorzenie postępowania karnego, 2) warunkowe zawieszenie wykonania kary; 3) warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary” – zob. Ł. Pohl, Prawo
karne. Wykład części ogólnej, wyd. 2, Warszawa 2013, s. 411.
43
Szerzej na ten temat – w dalszej części niniejszego opracowania.
44
A. Zoll, [w:] A. Zoll (red.), Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz do art. 1-116 k.k., t. I, wyd. 4, Warszawa 2012, s. 943.
40
41
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duje jednak także inne, szczegółowe rozwiązania wskazujące na odmienne przesłanki umożliwiające zastosowanie warunkowego zawieszenia wykonania kary.
Tytułem przykładu, wskazać należy na regulacje zawarte w art. 60 § 3-5 k.k.,
które kwalifikują do zawieszenia także kary pozbawienia wolności wymierzone
do lat 5 względem sprawcy, który nie korzystając ze statusu świadka koronnego, podejmuje współpracę z organami ścigania i ujawnia informacje odnoszące
się do innych współdziałających w popełnieniu przestępstwa oraz informacje,
wcześniej nieznane organowi ścigania, a dotyczące innego poważnego przestępstwa. Przyjęta konstrukcja ma na celu „uzupełnienie ogólnych przepisów
dotyczących warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności przez danie możliwości stosowania tej instytucji także wobec wskazanych
sprawców skazanych na karę powyżej 2 lat do 5 lat pozbawienia wolności”45.
Oprócz wyżej wymienionych, odmienne zasady stosowania warunkowego zawieszenia wykonania kary przewidują także inne regulacje prawnokarne, m.in.
unormowania zawarte w art. 343 § 2 pkt 2 Kodeksu postępowania karnego
w przypadku konsensualnego zakończenia postępowania karnego w oparciu
o art. 335 § 1 k.p.k, na mocy których, jak wskazuje A. Zoll, „przepis procesowy
uniezależnia stosowanie warunkowego zawieszenia od przesłanek materialnoprawnych określonych w art. 69 § 1-3 k.k.”46. Z uwagi na ramy opracowania,
przepisy modyfikujące ogólne warunki stosowania przedmiotowej instytucji nie
będą stanowić przedmiotu szczegółowej analizy.
Przyjęte w art. 69 Kodeksu karnego unormowanie pozwala na stwierdzenie,
że polski „ustawodawca nie ogranicza stosowania warunkowego zawieszenia
poprzez zawężenie katalogu przestępstw według kryterium strony podmiotowej”, co oznacza, że warunkowe zawieszenie może mieć miejsce zarówno
w odniesieniu do kar orzekanych za przestępstwa umyślne, jak i nieumyślne47.
W odniesieniu zaś do zdefiniowanych w art. 69 k.k. przesłanek warunkujących
dopuszczalność stosowania omawianej instytucji, w doktrynie zwraca się uwagę
na to, iż mają one charakter zróżnicowany, wyodrębnić bowiem można przesłanki związane z rodzajem i wysokością orzeczonej kary, czy też przesłanki powiązane z osobą sprawcy48. W literaturze przedmiotu dość wyraźnie zarysowany jest także podział przesłanek na „ogólne” oraz „szczegółowe”. Do pierwszej
z wymienionych grup zalicza się przesłankę „osiągnięcia celów kary”, zgodnie
z którą warunkowe zawieszenie wykonania kary może być zastosowane, jeśli
będzie to wystarczające dla osiągnięcia wobec sprawcy celów kary, a w szczególności zapobieżenia powrotowi do przestępstwa49. Ocena tej kwestii należy do organu orzekającego w przedmiocie zastosowania omawianego środka.
S. Hypś, [w:] A. Grześkowiak, K. Wiak (red.), Kodeks karny. Komentarz, wyd. 2, Warszawa 2014, s. 382.
A. Zoll, [w:] A. Zoll (red.), Kodeks karny…, op. cit., s. 943-944.
47
G. Łabuda, [w:] J. Giezek (red. nauk.), Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, wyd. 2, Warszawa 2012,
s. 489.
48
A. Zoll, [w:] A. Zoll (red.), Kodeks karny…, op. cit., s. 946.
49
S. Hypś, [w:] A. Grześkowiak, K. Wiak (red.), Kodeks karny…, op. cit., s. 382.
45
46
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W doktrynie wskazuje się, że znaczenie przesłanki „osiągnięcia celów kary” wyraża się w tym, iż zastosowanie warunkowego zawieszenia wykonania kary musi
– przez sam fakt zagrożenia wykonania zawieszonej kary – wywołać u sprawy
obawę przed poniesieniem dolegliwości zawartej w tej zawieszonej karze, jednocześnie zaś – winno odstraszyć go przed popełnieniem innego przestępstwa.
Na gruncie omawianej przesłanki istotne jest także to, iż samo zawieszenie wykonania kary ma uniemożliwić sprawcy dalsze popełnianie czynów zabronionych (z uwagi na pewną kontrolę nad sprawcą w okresie próby oraz nałożone
na niego obowiązki próby), jak również winno pozytywnie wpływać nad jego
postawę i stosunek do szanowanych powszechnie wartości, dóbr oraz zasad50.
„Uzupełnieniem ogólnej przesłanki realizacji celów kary przy jej warunkowym zawieszeniu są przesłanki szczegółowe o charakterze indywidualnym,
które mają zracjonalizować i uzasadnić sądowi możliwość zastosowania tego
środka (…)”51. W doktrynie wskazuje się, iż warunkowe zawieszenie wykonania
kary ma przede wszystkim charakter indywidualnoprewencyjny, a w orzekaniu
tego środka niezwykle istotną rolę odgrywa prognoza kryminologiczna w zakresie realizacji indywidualnoprewencyjnych celów kary52.
Jak wskazuje B. Hołyst, na prognozowanie (w ujęciu generalnym) składa
się szereg czynności ukierunkowanych na pozyskanie informacji o przyszłym
przebiegu zjawisk. Prognozowanie powiązane jest ze zmienną czasu, a podjęte
w jego ramach czynności obejmować powinny: wyznaczenie celu, zgromadzenie informacji wyjściowych, zdefiniowanie ograniczeń, wybór oraz wykorzystanie
adekwatnych metod, jak również ocenę prawdopodobieństwa samego sądu53.
Decyzja w przedmiocie zastosowania warunkowego zawieszenia wykonania kary musi opierać się na prognozie kryminologicznej54. Warunkiem zastosowania przedmiotowego środka jest jednak pozytywna (podkreśl. K.W.-R.)
prognoza kryminologiczna, której istota zawiera się w przekonaniu sądu, iż
sprawca, pomimo niewykonania kary, będzie przestrzegał porządku prawnego,
a w szczególności nie popełni ponownie przestępstwa. „Prognoza ta ma się
opierać na ocenie właściwości i warunków osobistych sprawcy, jego dotychczasowego sposobu życia oraz zachowania się po popełnieniu przestępstwa
(art. 69 § 2 k.k.), co implikuje zbieranie odpowiednich danych osobopoznawczych w toku postępowania karnego (art. 214 § 1 k.p.k.)”55. Jak zauważa A. Zoll,
Ibidem, s. 382.
Ibidem, s. 383.
52
Ibidem.
53
B. Hołyst, Podstawy i zakres indywidualnej prognozy kryminologicznej, „Probacja” 2013, nr 1, s. 5.
54
Ibidem, s. 26.
55
J. Lachowski, A. Marek, Prawo karne. Zarys problematyki, wyd. 2, Warszawa 2013, s. 199; art. 214
§ 1 k.p.k. stanowi: „W razie potrzeby, a w szczególności, gdy niezbędne jest ustalenie danych co do
właściwości i warunków osobistych oraz dotychczasowego sposobu życia oskarżonego, sąd, a w postępowaniu przygotowawczym prokurator, zarządza w stosunku do oskarżonego przeprowadzenie
wywiadu środowiskowego przez kuratora sądowego lub inny podmiot uprawniony na podstawie odrębnych przepisów, a w szczególnie uzasadnionych wypadkach przez Policję”.
50
51
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stawiając prognozę kryminologiczną, sąd uwzględnia także możliwości oddziaływania na sprawcę podczas okresu próby, jednakże sam okres próby powinien
być tak ukształtowany, by nie ograniczać celów kary, które mają zostać osiągnięte względem sprawcy, jedynie do zapobiegnięcia powrotowi do przestępstwa56.
Szczególną uwagę zwrócić należy na wyodrębnioną w art. 69 § 2 k.k. przesłankę „zachowania się sprawcy po popełnieniu przestępstwa”. W literaturze
przedmiotu oraz orzecznictwie wskazuje się, iż w odniesieniu do tej przesłanki
istotne znaczenie mają czynności powzięte przez sprawcę, z których wynika,
iż wykazuje on żal z powodu popełnienia czynu zabronionego, dąży do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem lub też w inny sposób chce zadośćuczynić pokrzywdzonemu szkody, których ten doznał na skutek popełnionego przez sprawcę czynu zabronionego57. Jak trafnie wskazał Sąd Apelacyjny
w Katowicach w wyroku z dnia 3 marca 1999 r. (II AKa 14/99) „(…) nie sama
dotychczasowa niekaralność czy dobra opinia, ale i sposób popełnienia przestępstwa oraz zachowanie po dokonaniu go, a zwłaszcza (stosunek) do wyrządzonych krzywd, stanowią przesłanki decyzji co do warunkowego zawieszenia
wykonania kary”58. Warto podkreślić, iż wymieniona w przywołanym orzeczeniu dotychczasowa niekaralność sprawcy, podobnie zresztą jak i ewentualna
uprzednia karalność, nie stanowią warunków przesądzających jednoznacznie
o pozytywnej bądź negatywnej prognozie kryminologicznej. Okoliczności takie,
jak dotychczasowa karalność sprawcy (w tym za przestępstwo umyślne), a także
popełnienie przez sprawcę nowego czynu zabronionego w warunkach recydywy stypizowanej w art. 64 § 1 k.k., nie przekreślają możliwości zastosowania
warunkowego zawieszenia wykonania kary, obligują jednak sąd do rozważenia,
czy cele kary zostaną faktycznie osiągnięte w sytuacji, gdy organ orzekający zdecyduje się na wymierzenie kary z warunkowym zawieszeniem jej wykonania59.
W literaturze obecny jest pogląd, iż „w zasadzie nie ma podstaw do formułowania pozytywnej prognozy kryminologicznej dla sprawcy, który jest recydywistą, zwłaszcza wielokrotnym (…); dlatego warunkowe zawieszenie wobec takich sprawców może być czymś zupełnie wyjątkowym”60. Można, jak się wydaje, przyjąć, iż w podobny sposób sytuację sprawcy – recydywisty wielokrotnego,
ocenia polski ustawodawca, o czym świadczy unormowanie zawarte w art. 69
§ 2 k.k. („Zawieszenia wykonania kary nie stosuje się do sprawcy określonego
w art. 64 § 2, chyba że zachodzi wyjątkowy wypadek, uzasadniony szczególnymi
okolicznościami (…)”), które co do zasady wyłącza możliwość zastosowania
tego środka związanego z poddaniem sprawcy próbie względem recydywisty
wielokrotnego, choć wyłączenie to ma charakter względny, o czym świadczy
zwrot „chyba że zachodzi wyjątkowy wypadek, uzasadniony szczególnymi okoA. Zoll, [w:] A. Zoll (red.), Kodeks karny…, op. cit., s. 948-949.
Ibidem, s. 949.
58
Ibidem.
59
Ibidem.
60
T. Bojarski, [w:] T. Bojarski (red.), Kodeks karny. Komentarz, wyd. 6, Warszawa 2013, s. 202.
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licznościami”. Warto podkreślić, że poprzez regułę wyrażoną w art. 65 k.k.,
wskazane wyżej ograniczenia w zakresie stosowania warunkowego zawieszenia
wykonania kary, mają także zastosowanie wobec sprawcy, który z popełnienia
przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu lub popełnia przestępstwo
działając w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie
przestępstwa, a także wobec sprawcy przestępstwa o charakterze terrorystycznym oraz sprawcy przestępstwa stypizowanego w art. 258 k.k.
Przywołane wyżej unormowania, zawężające istotnie możliwość stosowania
warunkowego zawieszenia wykonania kary wobec sprawców popełniających
w zasadzie poważne przestępstwa, pozostają spójne z regulacją zawartą w art.
69 § 1 k.k., wskazującą w sposób ogólny, wykonanie których kar może zostać
zawieszone. Zgodnie z przyjętym unormowaniem, karami kwalifikującymi się
do zawieszenia są: kara pozbawienia wolności, orzeczona w wymiarze nieprzekraczającym 2 lat, kara ograniczenia wolności oraz kara grzywny, orzeczona
jako kara samoistna. Jak wskazuje A. Zoll, przewidziane przez ustawodawcę
granice wymierzonej kary dotyczą jedynie kary pozbawienia wolności; w odniesieniu do pozostałych kar – mogą być one orzeczone w wysokościach maksymalnych i nadal będzie możliwe warunkowe zawieszenie ich wykonania61.
Zgodnie z treścią unormowania zawartego w art. 69 § 4 k.k., ustawodawca wyłączył możliwość zawieszenia wykonania kary ograniczenia wolności lub
grzywny orzeczonej sprawcy występku o charakterze chuligańskim. W przypadku, gdy sprawcy tego rodzaju występku wymierzono karę pozbawienia wolności, jej wykonanie może być zawieszone, ale tylko w szczególnie uzasadnionych
wypadkach.
Z treści przywołanej regulacji wynika, iż polski ustawodawca wprowadził
szczególne obostrzenia w zakresie możliwości stosowania warunkowego zawieszenia wykonania kary względem sprawcy występku o charakterze chuligańskim,
tj. występku polegającego na umyślnym zamachu na zdrowie, na wolność, na
cześć lub nietykalność cielesną, na bezpieczeństwo powszechne, na działalność
instytucji państwowych lub samorządu terytorialnego, na porządek publiczny,
albo na umyślnym niszczeniu, uszkodzeniu lub czynieniu niezdatną do użytku
cudzej rzeczy, jeżeli sprawca działa publicznie i bez powodu albo z oczywiście
błahego powodu, okazując przez to rażące lekceważenie porządku prawnego.
W literaturze wskazuje się, iż wprowadzone rozwiązanie może nasuwać wątpliwości w zakresie kryminalno-politycznej oceny zasadności omawianych regulacji. Należy bowiem podkreślić, iż przyjęty w kodeksie karnym model postępowania ze sprawcami występków chuligańskich w odniesieniu do możliwości
stosowania warunkowego zawieszenia wykonania kary zdecydowanie surowiej
traktuje tę kategorię sprawców, w porównaniu z innymi, m.in. recydywistami,
czy nawet mutlirecydywistami. Jak wskazuje G. Łabuda „(…) o ile w przypadku
sprawców występków o charakterze chuligańskim stosowanie (…) (warunko61

A. Zoll, [w:] A. Zoll (red.), Kodeks karny…, op. cit., s. 947.
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wego zawieszenia wykonania kary – dop. K.W.-R.) zostało już to zakazane, już
to poważnie ograniczone, o tyle w przypadku sprawców znacznie groźniejszych
dla społeczeństwa – multirecydywistów – a także w przypadku sprawców przestępstw o znacznie wyższym natężeniu bezprawia stosowanie warunkowego
zawieszenia jest dopuszczalne w znacznie szerszym zakresie (można stosować
warunkowe zawieszenie kary grzywny i ograniczenia wolności, jak również kary
pozbawienia wolności – o ile zachodzi wyjątkowy przypadek)”62. Warto również zaznaczyć, iż w oparciu o obowiązujące regulacje dotyczące możliwości
stosowania warunkowego zawieszenia wykonania kary, ustawodawca polski
łagodniej traktuje także sprawców popełniających przestępstwa w warunkach
wskazanych w art. 64 § 1 k.k. („recydywa zwykła”) – wobec tej kategorii sprawców nie wprowadzono bowiem żadnych obostrzeń w zakresie możliwości zastosowania omawianego środka (rozstrzygające znaczenie przypisano zatem
pozytywnej prognozie kryminologicznej)63. Wydaje się, że istniejące na gruncie
obowiązującego stanu prawnego zróżnicowanie w zakresie traktowania sprawców występków chuligańskich, recydywistów oraz multirecydywistów (i przez
odesłanie – także sprawców działających w warunkach art. 65 k.k.) razi pewną
niespójnością, jednocześnie zaś powoduje ważkie konsekwencje na gruncie polityki karania wymienionych kategorii sprawców. Aktualnie przyjęte rozwiązanie
wymaga zatem zmiany (o czym w dalszej części niniejszego pracowania).
Zawieszenie wykonania kary następuje na okres próby, który, zgodnie z treścią regulacji zawartej w art. 70 § 1 k.k., wynosi od 2 do 5 lat w przypadku,
gdy zawieszone zostaje wykonanie kary pozbawienia wolności oraz od roku do
lat 3 – gdy zawieszenie wykonania kary dotyczy orzeczonej grzywny lub kary
ograniczenia wolności. Te generalnie zdefiniowane reguły doznają określonych
modyfikacji w sytuacji, gdy kara, której wykonanie ma być zawieszone, orzeczona została sprawcy młodocianemu lub sprawcy, który popełnił przestępstwo
w warunkach stypizowanych w art. 64 § 2 k.k. Zgodnie z unormowaniem przyjętym w art. 70 § 2 k.k. – względem tych kategorii sprawców okres próby przy
warunkowym zawieszeniu wykonania kary, wynosi od 3 do 5 lat.
Organ orzekający w przedmiocie warunkowego zawieszenia wykonania
kary, wyznacza długość okresu próby według własnego uznania, pozostaje jednak związany granicami ustawowymi określonymi w tym zakresie przez ustawodawcę. Trafnie wskazuje A. Zoll, iż przy ustalaniu długości okresu próby,
organ orzekający powinien wziąć pod uwagę przede wszystkim stopień pewności prognozy kryminologicznej; im bardziej jest ona korzystna i pewna, tym
mocniej powinna wywierać wpływ na długość okresu próby (przypuszczalnie
odpowiednio go skracając)64. Okres próby powinien być także wyznaczony
w taki sposób, by sprawca miał możliwość wywiązania się z ciążących na nim
G. Łabuda, [w:] J. Giezek (red. nauk.), Kodeks karny. Część ogólna…, op. cit., s. 492.
Ibidem, s. 492.
64
A. Zoll, [w:] A. Zoll (red.), Kodeks karny…, op. cit., s. 953.
62
63
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obowiązków próby65. Decyzję w przedmiocie ich nałożenia podejmuje sąd,
a podstawę prawną stanowi w tym zakresie art. 72 k.k. Zgodnie z regulacją
zawartą w przywołanym przepisie, zawieszając wykonanie kary, sąd może zobowiązać skazanego do realizacji tzw. obowiązku (obowiązków) próby, przy czym
katalog możliwych do nałożenia na sprawcę obowiązków ma charakter otwarty,
co pozostawia sądowi dużą swobodę w zakresie kształtowania okresu próby.
Bez wątpienia, każdorazowe obciążenie sprawcy jakimkolwiek obowiązkiem
próby winno mieć na uwadze realizację najważniejszego celu warunkowego zawieszenia wykonania kary, którym jest zapobieżenie popełnieniu ponownego
przestępstwa w przyszłości66. Warto już w tym miejscu zaznaczyć, iż „sąd może
nałożone na sprawcę obowiązki w czasie trwania próby zmienić – poszerzając lub zawężając ich zakres, znosząc jedne lub dodając inne, stosowanie do
potrzeb związanych z oddziaływaniem resocjalizacyjnym i wychowawczym na
sprawcę”67.
Jak już sygnalizowano, ustawodawca polski wskazał jedynie przykładowe
obowiązki, które mogą być nałożone na skazanego w okresie próby. Uwzględniając katalog przedstawiony w art. 72 k.k., 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, do nauki lub przygotowania się do zawodu, powstrzymania się od nadużywania alkoholu lub używania innych środków odurzających, poddania się leczeniu, w szczególności
odwykowemu lub rehabilitacyjnemu, albo oddziaływaniom terapeutycznym,
uczestnictwa w oddziaływaniach 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 zbliżania się do pokrzywdzonego lub innych osób, opuszczenia lokalu
zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym, jak również do każdego innego stosownego postępowania w okresie próby, jeżeli może to zapobiec popełnieniu
ponownie przestępstwa. Ponadto, sąd może zobowiązać skazanego do naprawienia szkody w całości lub w części, chyba że orzekł już środek karny wymieniony w art. 39 pkt 5 k.k. (tj. obowiązek naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę), bądź też może zobligować sprawcę do uiszczenia
świadczenia wymienionego w art. 39 pkt 7 k.k., tj. świadczenia pieniężnego.
Przyjęte na gruncie obowiązującego Kodeksu karnego rozwiązanie zakłada
fakultatywność w zakresie nakładania na skazanego obowiązków próby. Oznacza to, iż sąd nie jest zobligowany do nałożenia na sprawcę jakiegokolwiek
obowiązku, a więc możliwa jest sytuacja, w której w okresie próby sprawca, któIbidem, s. 953.
Ibidem, s. 961.
67
M. Budyn-Kulik, [w:] M. Mozgawa (red. nauk.), Kodeks karny. Komentarz, wyd. 5, Warszawa 2013,
s. 192.
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remu zawieszono wykonanie orzeczonej kary (grzywny, ograniczenia wolności
lub pozbawienia wolności) nie będzie realizował żadnego obowiązku próby.
Ponadto, wskazać należy, iż co do zasady fakultatywny charakter ma także przewidziana przy warunkowym zawieszeniu wykonania kary instytucja dozoru68,
zgodnie bowiem z regulacją zawartą w art. 73 § 1 k.k., „zawieszając wykonanie
kary pozbawienia wolności, sąd może (podkreśl. K.W.-R.) w okresie próby oddać skazanego pod dozór kuratora lub osoby godnej zaufania, stowarzyszenia,
instytucji albo organizacji społecznej, do której działalności należy troska o wychowanie, zapobieganie demoralizacji lub pomoc skazanym”. Fakultatywny
charakter obu przywołanych rozwiązań sprawia, iż w oparciu o obowiązujące
przepisy, możliwe staje się orzeczenie warunkowego zawieszenia wykonania
kary w tzw. wariancie prostym oraz „probacyjnym”. Pierwsza z wymienionych
postaci – „zawieszenie proste” – ma miejsce wtedy, gdy „zawieszeniu wykonania kary (…) nie towarzyszy żadna inna kara ani też konieczność podporządkowania się jakimkolwiek innym rygorom aniżeli te, które ciążą na nim z mocy
przepisów ustawy traktujących o przesłankach jej odwołania. Oznacza to jednocześnie, że żaden organ lub inny podmiot działający na podstawie ustawy
albo polecenia sądu wydawanego na podstawie ustawy bezpośrednio nie kontroluje, ani też w jakikolwiek inny sposób nie ingeruje w okresie próby w postępowanie osoby warunkowo skazanej”69. Drugi z wymienionych wariantów,
realizowany jest w sytuacji, gdy sąd nakłada na sprawcę obowiązek (obowiązki)
próby i/lub oddaje skazanego pod dozór kuratora (względnie – innego uprawnionego podmiotu).
Przedstawione dotychczas rozważania skłaniają do oceny, iż przyjęty na
gruncie obowiązującego Kodeksu karnego model unormowania przedmiotowej instytucji, w zakresie, w jakim dopuszcza on możliwość tzw. zawieszenia
prostego, winien ulec zmianie. Jak już wskazano, elementem niezwykle ważnym
dla prawidłowej realizacji idei środka probacyjnego jest dozór. Istotne znaczenie ma także okres próby, zwłaszcza, jeśli wiąże się on z nałożeniem na sprawcę
określonych obowiązków próby, których realizacja (bądź jej brak) odzwierciedli, czy skazany właściwie wykorzystuje okres próby do kształtowania w sobie
postawy poszanowania prawa oraz zasad współżycia społecznego. Pozostawiona w obowiązującym Kodeksie karnym możliwość „prostego” zawieszenia wykonania kary sprawia, iż zachowanie skazanego w toku próby pozostaje poza
kontrolą, co trudno zaakceptować, biorąc pod uwagę, iż „jedną z podstawowych funkcji okresu próby jest (właśnie – dop. K.W.-R.) kontrola nad zachowaniem skazanego”70. Trafnie wskazuje A. Zoll, iż wolność skazanego w okresie
Zgodnie z unormowaniem zawartym w art. 73 § 2 k.k., obligatoryjne oddanie sprawcy pod dozór
przewidziane zostało jedynie względem trzech kategorii sprawców: młodocianego sprawcy przestępstwa umyślnego, sprawcy określonego w art. 64 § 2, a także wobec sprawcy przestępstwa popełnionego w związku z zaburzeniami preferencji seksualnych.
69
J. Skupiński, Warunkowe skazanie w prawie polskim na tle porównawczym, Warszawa 1992, s. 276-277.
70
A. Zoll, [w:] A. Zoll (red.), Kodeks karny…, op. cit., s. 962.
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próby jest z założenia wolnością kontrolowaną, a kontrolna funkcja okresu próby może być spełniona tylko wtedy, gdy organ orzekający będzie dysponował
ścisłą informacją na temat zachowania się skazanego w toku próby, pozyskaną
albo bezpośrednio od niego samego, albo też od wskazanego kuratora71. Wydaje się zatem, iż realizacja kontrolnej funkcji okresu próby w przypadku tzw. zawieszenia prostego, zwłaszcza takiego, w którym sąd ani nie oddaje skazanego
pod dozór kuratora, ani też – nie nakłada na niego obowiązku zdefiniowanego
w art. 72 § 1 pkt 1 (informowanie sądu lub kuratora o przebiegu okresu próby) jest – jeśli nie całkiem niemożliwa, to znacznie utrudniona. Konstatacja ta
skłania do refleksji tym bardziej, że orzekane w Polsce warunkowe zawieszenia
wykonania kary pozbawienia wolności najczęściej przyjmują postać tzw. zawieszenia prostego72.
Tabela 1. Pozbawienie wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary
(dorośli prawomocnie skazani za czyn główny) – z uwzględnieniem podziału na
warunkowe zawieszenie z dozorem oraz bez dozoru73
Pozbawienie wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary
(prawomocnie skazani dorośli)

Ogółem

Z dozorem

Bez dozoru

Rok 2012

224.185

63.277

160.908

Rok 2011

239.076

66.909

172.167

Rok 2010

251.087

69.108

181.979

Rok 2009

243.974

68.645

175.329

Rok 2008

250.774

70.327

180.447

Cechą charakterystyczną środków związanych z poddaniem sprawcy próbie
„jest ryzyko niepowodzenia tego sposobu reakcji prawnokarnej na czyn zakazany prawem”74. W odniesieniu do omawianego środka, niepowodzenie wywołuje
konsekwencję w postaci zarządzenia wykonania zawieszonej uprzednio kary.
Ibidem, s. 962.
K. Krajewski, Główne tendencje polityki karnej ostatnich dwudziestu lat, [w:] J. Jakubowska-Hara, C. Nowak (red. nauk.), Problemy aktualnej polityki karnej w Polsce na tle przeludnienia zakładów karnych, Warszawa
2010, s. 39-40.
73
Dane statystyczne zaczerpnięto z Bazy Statystycznej Ministerstwa Sprawiedliwości: Dorośli – prawomocne skazania według rodzajów przestępstw i wymiaru kary (czyn główny) w latach 2008-2012 (informacja
statystyczna dostępna pod adresem: http://isws.ms.gov.pl/pl/baza-statystyczna/opracowania-wieloletnie/download,2674,2.html).
74
A. Nawój-Śleszyński, Rola środków penalnych związanych z poddaniem sprawcy próbie w kształtowaniu rozmiarów populacji więziennej w Polsce, „Probacja” 2014, nr 2, s. 11.
71
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Bez wątpienia w instytucję warunkowego zawieszenia wykonania kary jest także
wpisane pewne ryzyko niepowodzenia (choćby z uwagi na otwarte środowisko,
w którym realizowany jest środek), „chodzi jednak o to, żeby margines tego
ryzyka był minimalny, w przeciwnym razie system więzienny będzie zasilany
przez osoby, wobec których środki związane z próbą stały się nieskuteczne”75.
Wykres 1. Pozbawienie wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary
(dorośli prawomocnie skazani za czyn główny) – z uwzględnieniem podziału na
warunkowe zawieszenie z dozorem oraz bez dozoru76
100%
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Bez dozoru
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Rok 2012
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Rok 2008

Wprowadzenie na gruncie polskim instytucji związanych z poddaniem
sprawcy próbie, dokonywane w toku kolejnych nowelizacji modyfikacje tychże
środków (m.in. wyrażające się w poszerzaniu kręgu osób, które mogą z nich
korzystać) prowadzić miały do stworzenia nowoczesnego systemu reakcji prawnokarnej, oferującego alternatywę wobec kary bezwzględnego pozbawienia
wolności77. Z założenia bowiem środki związane z poddaniem sprawcy próbie,
w tym warunkowe zawieszenie wykonania kary, „posiadają potencjał pomniejszania populacji więziennej”, a ich stosowanie winno przyczyniać się do ograniczenia liczby osób, które zasilają szeregi tej populacji78. Wydaje się jednak, iż na
gruncie polskim idea ta (zwłaszcza w odniesieniu do warunkowego zawieszenia
wykonania kary) nie była i nie jest w pełni realizowana.
Dane statystyczne ukazujące strukturę orzekanych kar wskazują, iż dominującą formę reakcji prawnokarnej na czyn zabroniony stanowi w Polsce kara
pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania.

Ibidem.
Opracowanie własne na podstawie danych zaczerpniętych z Bazy Statystycznej Ministerstwa Sprawiedliwości: Dorośli – prawomocne skazania według rodzajów przestępstw i wymiaru kary (czyn główny) w latach
2008-2012 (informacja statystyczna dostępna pod adresem: http://isws.ms.gov.pl/pl/baza-statystyczna/opracowania-wieloletnie/download,2674,2.html ).
77
Ibidem.
78
Ibidem.
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Tabela 2. Dorośli skazanie prawomocnie przez sądy powszechne za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego (łącznie ze skazanymi za przestępstwa popełnione za granicą)79
Wyszczególnienie

2009

2010

2011

2012

Ogółem, w tym:

415.272

432.891

423.464

408.107

Grzywna

88.236

92.329

93.571

91.296

W tym grzywna z warunkowym zawieszeniem
wykonania kary

1637

1660

1580

1771

Ograniczenie wolności

43.524

49.692

49.611

50.730

W tym ograniczenie
wolności z warunkowym
zawieszeniem
wykonania kary

1201

1332

1211

1272

Pozbawienie wolności

281.887

290.669

280.023

265.876

W tym pozbawienie
wolności z warunkowym
zawieszeniem
wykonania kary

243.974

251.087

239.076

224.185

W odniesieniu do pozostałych kar, których wykonanie może zostać zawieszone, na gruncie przywołanych danych statystycznych wskazać można, iż zastosowanie tego środka związanego z poddaniem sprawcy próbie ma znaczenie
marginalne. W roku 2009 z orzeczonych ogółem 88.236 grzywien, zawieszono
wykonanie jedynie 1637 (1,85%), w roku 2010 – z orzeczonych 92.329 grzywien – zawieszono wykonanie tylko 1668 (niespełna 1,8%), w roku 2011 odpowiednio – z orzeczonych 93.571 zawieszono 1580 (niespełna 1,7%), a w roku
2012 – z 91.296 orzeczonych grzywien, zawieszono wykonanie 1771 (niespełna 2%). W niewielkim stopniu sądy polskie decydują się także na zawieszenie
wykonania kary ograniczenia wolności. W odniesieniu do tej kary, udział procentowy kar zawieszonych kształtuje się następująco: w roku 2009 na 43.524
orzeczone kary ograniczenia wolności, zawieszono wykonanie 1201 (2,76%),
w roku 2010 na 49.692 – zawieszono wykonanie 1332 (niespełna 2,7%), w roku
Dane statystyczne zaczerpnięto z: Małego Rocznika Statystycznego Polski 2011, Warszawa 2011,
s. 108-109, tekst dokumentu zaczerpnięto ze strony internetowej: http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/
gus/oz_maly_rocznik_statystyczny_2011.pdf oraz z Małego Rocznika Statystycznego Polski 2014,
Warszawa 2014, s. 106-107, tekst dokumentu zaczerpnięto ze strony internetowej: http://stat.gov.pl/
download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5515/1/15/1/maly_rocznik_statystyczny_2014.pdf.
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2011 na orzeczonych 49.611 – zawieszono wykonanie 1211 (niespełna 2,5%),
natomiast w roku 2012 – na 50.730 kar ograniczenia wolności, wykonanie zawieszono w 1272 przypadkach (2,5%).

Ograniczenie
wolności

Pozbawienie
wolności

Wykres 2. Udział procentowy poszczególnych kar w ogólnej strukturze kar
orzekanych w Polsce w latach 2009-2012 (z uwzględnieniem podziału na kary orzekane bez warunkowego zawieszenia ich wykonania oraz z warunkowym zawieszeniem ich wykonania)80
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Poszerzenie zakresu zastosowania warunkowego zawieszenia wykonania
kary, dopuszczające możliwość zawieszania wykonania kar nieizolacyjnych nastąpiło dopiero w Kodeksie karnym z roku 1997. Zaprezentowane dane statystyczne wskazują jednak, iż wprowadzone rozwiązanie nie znajduje szerszego
zastosowania w praktyce. Warto w tym miejscu podkreślić, że już sama idea rozciągnięcia zakresu warunkowego zawieszenia wykonania kary na kary nieizolacyjne (a przede wszystkim – karę ograniczenia wolności) wywoływała kontrowersje. W doktrynie wskazywano bowiem, że o ile w odniesieniu do kary grzywOpracowanie własne na podstawie danych statystycznych opublikowanych w Małym Roczniku
Statystycznym Polski 2011, Warszawa 2011, s. 108-109, tekst dokumentu zaczerpnięto ze strony internetowej: http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/oz_maly_rocznik_statystyczny_2011.pdf oraz w Małym Roczniku Statystycznym Polski 2014, Warszawa 2014, s. 106-107, tekst dokumentu zaczerpnięto
ze strony internetowej: http://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5515/1/15/1/maly_rocznik_statystyczny_2014.pdf.
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ny samoistnej – jej warunkowe zawieszanie można byłoby uzasadnić „dążeniem
do unikania zastępczych kar pozbawienia wolności za nieuiszczone grzywny,
zwłaszcza gdy na sprawcy ciążą inne zobowiązania natury majątkowej”81, o tyle
w przypadku kary ograniczenia wolności jej zawieszanie było kwestionowane
z uwagi na i tak już probacyjny charakter samej kary (skoro skazanego na karę
ograniczenia wolności można oddać pod dozór, jak również można na niego
nałożyć wybrane obowiązki)82. Marginalne wykorzystanie omówionych rozwiązań skłania do zastanowienia, czy unormowania przewidujące możliwość
zawieszenia wykonania kar nieizolacyjnych powinny pozostać w Kodeksie karnym, czy też ustawodawca winien zrezygnować z tej opcji83.
Analiza struktury kar orzekanych w Polsce nie pozostawia wątpliwości co do
tego, iż zdecydowanie nadreprezentowaną formą reakcji prawnokarnej na czyn
zabroniony stała się kara pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem
jej wykonania. Jak już sygnalizowano, środki związane z poddaniem sprawcy
próbie (w tym warunkowe zawieszenie wykonania kary) wprowadzono do obowiązującego systemu prawa z założeniem, iż stanowić mogą one atrakcyjną alternatywę wobec bezwzględnego pozbawienia wolności, a ich efektywne i racjonalne wykorzystanie może wydatnie ograniczyć populację więzienną. Biorąc
pod uwagę powyższe założenia, warto postawić pytanie: czy w odniesieniu do
warunkowego zawieszenia wykonania kary cele te w istocie osiągnięto?
Jak trafnie wskazuje A. Nawój-Śleszyński, należy przyjąć, iż adekwatnym
miernikiem efektywności warunkowego zawieszenia wykonania kary staje się
przede wszystkim ocena tego środka z perspektywy liczby niepowodzeń jego
wykonania, przyjmujących postać zarządzenia wykonania kary uprzednio zawieszonej84. W obowiązującym Kodeksie karnym problematykę zarządzenia
wykonania kary warunkowo zawieszonej normuje art. 75 k.k., przy czym wskazać należy, iż w § 1 i 1a przywołanego artykułu ujęto podstawy tzw. zarządzenia
bezwzględnie obligatoryjnego, w § 2 i 3 – zdefiniowano podstawy tzw. zarządzenia fakultatywnego, natomiast w § 2a – wskazano podstawę tzw. zarządzenia
względnie obligatoryjnego85.
W literaturze wskazuje się, iż podstawową, a jednocześnie najczęściej stosowaną podstawą zobowiązującą do zarządzenia wykonania kary jest popełnienie
przez skazanego w okresie próby podobnego przestępstwa umyślnego, za które
A. Marek, Kodeks karny. Komentarz, wyd. 5, Warszawa 2010, s. 229.
Szerzej na ten temat: J. Skupiński, [w:] M. Melezini (red.), op. cit., s. 1051; A. Zoll, [w:] A. Zoll (red.),
s. 943; A. Marek, Kodeks karny…, op. cit., s. 229.
83
Szersze omówienie poruszonej kwestii nastąpi w części opracowania poświęconej analizie rozwiązań zawartych w nowelizacji Kodeksu karnego.
84
A. Nawój-Śleszyński, Rola środków penalnych związanych…, op. cit., s. 15-16.
85
J. Skupiński, [w:] R. Stefański (red.), Kodeks karny. Komentarz, wyd. 9, Seria: Beck Online Komentarze;
komentarz do art. 75 k.k. – treść Komentarza zaczerpnięto z Systemu Informacji Prawnej Legalis,
tekst dostępny pod adresem: https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mjxw62zoge4
tkmbwga4dsnroobqxalrshe4dsma [dostęp: 27.10.2014].
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orzeczono prawomocnie karę pozbawienia wolności86. Zgodnie z regułą wyrażoną w art. 75 § 1 k.k. „sąd zarządza wykonanie kary, jeżeli skazany w okresie próby popełnił podobne przestępstwo umyślne, za które orzeczono prawomocnie karę pozbawienia wolności”87. Należy w tym miejscu zaznaczyć, iż
w doktrynie istnieje spór, co do tego, czy w przywołanej regulacji chodzi o popełnienie przez sprawcę przestępstwa powszechnego, czy też obejmuje ona
także te sytuacje, gdy sprawca popełnia przestępstwo karnoskarbowe. Jak wskazuje J. Skupiński, czy A. Zoll, zwrot „przestępstwo” należy w analizowanym
unormowaniu interpretować szerzej, włączając w zakres tego terminu, oprócz
przestępstwa powszechnego, także przestępstwa karnoskarbowe; nie brak jednak opinii kwestionujących trafność takiego rozstrzygnięcia88. Dalsze wątpliwości interpretacyjne wywołuje posłużenie się przez legislatora sformułowaniem
„orzeczono prawomocnie karę pozbawienia wolności” – zapis ten nie rozstrzyga bowiem w sposób jednoznaczny, czy chodzi jedynie o prawomocne skazanie
na karę bezwzględnego pozbawienia wolności, czy też zarządzenie wykonania
kary staje się obligatoryjne także w przypadku prawomocnego skazania sprawcy
na karę pozbawienia wolności, ale z warunkowym zawieszeniem jej wykonania.
Także w tej kwestii doktryna nie jest jednomyślna, można jednak – jak się wydaje – wskazać, iż stosunkowo powszechny stał się pogląd uwzględniający obie
postaci skazania – zarówno na karę bezwzględną, jak i taką, której wykonanie
warunkowo zawieszono89. Z całą pewnością wątpliwości interpretacyjne, jakie
zaktualizowały się na gruncie treści analizowanego przepisu, podważyły gwarancyjny charakter norm prawnokarnych, stworzyły bowiem stan niepewności
co do zakresu stosowania przepisu prawnokarnego, statuującego – co warte
podkreślenia – zobowiązanie dla organu orzekającego w przedmiocie zarządzenia wykonania kary pierwotnie zawieszonej. Pewne zmiany w przedmiotowej
kwestii zainicjował wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 lipca 2013 r.
(Sygn. Akt SK 9/10), na łamach którego stwierdzono, iż art. 75 § 1 k.k. „w zakresie, w jakim nie przewiduje możliwości odstąpienia przez sąd od zarządzenia
wykonania kary w sytuacji, gdy wobec skazanego ponownie orzeczono karę
pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, jeżeli przemawiają za tym szczególne względy, jest niezgodny z art. 45 ust. 1 Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej”90. Zgodnie z rozstrzygnięciem Trybunału, zakwestionowany przepis utracił moc obowiązującą z upływem 18 miesięcy od dnia
ogłoszenia wyroku w publikatorze (Dzienniku Ustaw), stąd wymagana była interwencja ustawodawcy w zakresie ponownego i precyzyjnego zdefiniowania
obligatoryjnej podstawy zarządzenia wykonania kary. Nowe brzmienie przepisu
zawiera nowelizacja Kodeksu karnego – zapis ten zostanie przedstawiony oraz
Ibidem.
Zob. art. 75 § 1 k.k.
88
J. Skupiński, [w:] R. Stefański (red.), Kodeks karny. Komentarz…, op. cit., [dostęp: 27.10.2014].
89
Ibidem.
90
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 lipca 2013 r.; sygn. akt SK 9/10, Dz.U. poz. 905.
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skomentowany w dalszej części opracowania poświęconej analizie rozwiązań
zawartych w ustawie z dnia 20 lutego 2015 roku o zmianie ustawy – Kodeks
karny oraz niektórych innych ustaw.
Druga podstawa tzw. zarządzenia bezwzględnie obligatoryjnego zdefiniowana została w art. 75 § 1a k.k. Zgodnie z przyjętą regułą, sąd zarządza wykonanie
kary jeżeli skazany za przestępstwo popełnione z użyciem przemocy lub groźby
bezprawnej wobec osoby najbliższej lub innej osoby małoletniej zamieszkujących wspólnie ze sprawcą w okresie próby rażąco narusza porządek prawny,
ponownie używając przemocy lub groźby bezprawnej wobec osoby najbliższej
lub innej osoby małoletniej zamieszkujących wspólnie ze sprawcą. „Podstawą
zarządzenia wykonania kary jest rażące naruszenie porządku prawnego i ponowne użycie przemocy lub groźby bezprawnej wobec osoby najbliższej lub
innej osoby wspólnie ze sprawcą zamieszkującej. Ponowne użycie przemocy
lub groźby bezprawnej nie musi dotyczyć tej samej osoby najbliższej lub małoletniej, która jako pokrzywdzony została wskazana w wyroku skazującym,
o którym mowa w art. 75 § 1a k.k. Ważne jest tylko, aby ta osoba mieszkała
ze sprawcą”91. Należy także podkreślić, iż w literaturze stosunkowo szeroko
interpretowany jest zwrot „przestępstwo popełnione z użyciem przemocy lub
groźby bezprawnej wobec osoby najbliższej lub innej osoby małoletniej”, wskazuje się bowiem, że do jego zakresu przynależą nie tylko te czyny zabronione,
które w zespole znamion zawierają użycie przez sprawcę przemocy lub groźby
bezprawnej, ale także wszystkie inne przestępstwa, podczas realizacji których
sprawca używa przemocy lub groźby bezprawnej, choćby sposoby te nie należały do zespołu znamion popełnianego czynu zabronionego92.
Pierwsza z dwóch fakultatywnych podstaw zarządzenia wykonania kary warunkowo zawieszonej zdefiniowana została w art. 75 § 2 k.k. Zgodnie z obowiązującą w przywołanym przepisie regułą, sąd może zarządzić wykonanie kary,
jeżeli skazany w okresie próby rażąco narusza porządek prawny, w szczególności gdy popełnił inne przestępstwo niż określone w art. 75 § 1 albo jeżeli uchyla
się od uiszczenia grzywny, od dozoru, wykonania nałożonych obowiązków lub
orzeczonych środków karnych. Drugą z fakultatywnych podstaw wyraża reguła
zawarta w art. 75 § 3 k.k., wskazująca na możliwość zarządzenia wykonania
kary, w przypadku, gdy skazany po wydaniu wyroku, lecz przed jego uprawomocnieniem się, rażąco narusza porządek prawny, a w szczególności gdy w tym
czasie popełnił przestępstwo.
91
J. Lachowski, [w:] M. Królikowski, R. Zawłocki (red.), Kodeks karny. Część ogólna. Tom II, Komentarz
do art. 32-116, Warszawa 2011; komentarz do art. 75 k.k. – treść Komentarza zaczerpnięto z Systemu
Informacji Prawnej Legalis, tekst dostępny pod adresem: https://sip.legalis.pl/document-view.seam?
documentId=mjxw62zohaydanbwgq2dgltqmfyc4mrzha4ta [dostęp 27.10.2014].
92
J. Lachowski, [w:] M. Królikowski, R. Zawłocki (red.), Kodeks karny. Część ogólna…, op. cit., komentarz
do art. 67 k.k.(I.A.12) – treść Komentarza zaczerpnięto z Systemu Informacji Prawnej Legalis, tekst
dostępny pod adresem: https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mjxw62zohaydanb
wgq2dgltqmfyc4mrzha4de [dostęp 27.10.2014].
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„Wymienione przesłanki fakultatywnego, tj. zależnego od decyzji sądu, zarządzenia wykonania warunkowego zawieszonej kary wiążą się zarówno z przebiegiem okresu próby (art. 75 § 2 k.k.), jak i naruszeniem prawa przez skazanego
jeszcze przed jego rozpoczęciem”93. Dla prawidłowego stosowania obu przywołanych podstaw szczególnie ważna pozostaje właściwa interpretacja użytego
przez ustawodawcę zwrotu „(skazany) rażąco narusza porządek prawny”, tym
bardziej, że jednym z przejawów owego rażącego naruszania porządku prawnego jest popełnienie przez skazanego przestępstwa94.
W literaturze przedmiotu wskazuje się (choć nie jest to pogląd bezsporny),
iż sformułowanie „rażąco narusza porządek prawny” odnosi się do naruszania
przez skazanego różnych norm prawnych – nie tylko prawnokarnych (rozumianych sensu largo, z uwzględnieniem prawa wykroczeń), ale także unormowań obowiązujących w innych dziedzinach prawa, np. prawie cywilnym, prawie
pracy, czy prawie rodzinnym i opiekuńczym95. Pojęcie „porządku prawnego”
nie obejmuje natomiast zasad współżycia społecznego oraz reguł zwyczajowo
przyjętych (zwyczaj), gdyż zarówno pierwsze, jak i drugie pozbawione są charakteru normatywnego96. Wskazać należy także, iż nie każde naruszenie przez
skazanego porządku prawnego będzie umożliwiało zarządzenie wykonania
kary, a jedynie takie, które uznane zostanie za rażące. W doktrynie podkreśla się,
iż rażącym naruszeniem porządku prawnego będzie takie zachowanie sprawcy,
które świadczy o jego negatywnej postawie, zwłaszcza wtedy, gdy zachowanie
skazanego będzie miało charakter uporczywy. Niemniej jednak każdorazowa
ocena wagi oraz charakteru danego naruszenia prawa pozostaje zawsze w gestii
organu orzekającego97.
Wątpliwości interpretacyjne wywołują także użyte przez ustawodawcę
sformułowania „w szczególności, gdy popełnił inne przestępstwo niż określone w § 1 (art. 75 – dop. K.W.-R.)” oraz „w szczególności gdy w tym czasie
(tj. po wydaniu wyroku, lecz przed jego uprawomocnieniem się – dop. K.W.-R.)
popełnił przestępstwo”. Jak wskazuje J. Skupiński, „Podstawą fakultatywnego
odwołania jest zawsze fakt popełnienia przestępstwa, ale ustawa – inaczej niż
odwołanie obligatoryjne z art. 75 § 1 k.k. – pomija wymaganie, aby ten fakt był
stwierdzony prawomocnym wyrokiem”98. Powstaje zatem pytanie, czy na grunA. Marek, Kodeks karny…, op. cit., s. 239.
Ibidem.
95
Ibidem, s. 225.
96
J. Lachowski, [w:] M. Królikowski, R. Zawłocki (red.), Kodeks karny. Część ogólna…, op. cit., komentarz
do art. 66 k.k. – treść Komentarza zaczerpnięto z Systemu Informacji Prawnej Legalis, tekst dostępny
pod adresem: https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mjxw62zohaydanbwgq2dgltq
mfyc4mrzha4dc [dostęp 27.10.2014].
97
A. Marek, Kodeks karny…, op. cit., s. 225.
98
J. Skupiński, [w:] R. Stefański (red.), Kodeks karny. Komentarz…, op. cit., komentarz do art. 75 k.k. –
treść Komentarza zaczerpnięto z Systemu Informacji Prawnej Legalis, tekst dostępny pod adresem:
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mjxw62zoge4tkmbwga4dsnroobqxalrshe4
dsma [dostęp: 27.10.2014].
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cie przesłanek fakultatywnego odwołania zawieszenia wykonania kary faktycznie
należałoby przyjąć, że ustawodawca nie wymaga, by popełnienie przez sprawcę
przestępstwa było każdorazowo potwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu?
Odpowiedź na tak postawione pytanie wywołuje spory w doktrynie. Jak
wskazuje A. Zoll, należałoby przyjąć, iż na gruncie zdefiniowanych w art. 75
§ 2 k.k. przesłanek, najbardziej istotnym przejawem naruszenia porządku prawnego staje się popełnienie przez sprawcę przestępstwa, innego jednak niż te,
które wskazano w obligatoryjnej postawie zarządzenia wykonania kary (art. 75
§ 1 k.k.). W ocenie przywołanego Autora, przestępstwem takim może być zarówno przestępstwo umyślne, jak i nieumyślne, podobne przestępstwo umyślne,
pod warunkiem, że orzeczona za nie kara nie jest karą pozbawienia wolności, jak
również przestępstwo karnoskarbowe99. Biorąc zaś pod uwagę, iż w tym konkretnym przypadku zarządzenie wykonania kary niejako bazuje „na fakcie popełnienia przestępstwa, to powinno być ono oparte na prawomocnym orzeczeniu
przypisującym sprawcy dane przestępstwo, chociażby w formie warunkowego
umorzenia postępowania”100. Podobne stanowisko reprezentuje także J. Lachowski, w ocenie którego fakt popełnienia przez sprawcę przestępstwa (choć sama
regulacja kodeksowa tego wymogu wyraźnie nie stawia) musi być potwierdzony prawomocnym wyrokiem, a ewentualne kwestionowanie takiej konieczności
stoi w wyraźnej sprzeczności z konstytucyjnym domniemaniem niewinności101.
Odmienne pogląd w tej kwestii prezentował m.in. A. Marek, wskazując, iż użyty
przez ustawodawcę zwrot „inne przestępstwo niż określone w § 1 art. 75 k.k.”
uznać należy za nieprecyzyjny, ze względu na to, iż de facto „nie chodzi tu o inne
przestępstwo, ale o brak prawomocnego skazania w warunkach określonych tym
przepisem”, postawienie zaś wymogu potwierdzenia popełnienia tego innego
przestępstwa prawomocnym wyrokiem prowadziłoby do nieracjonalnej, w ocenie powołanego Autora, konsekwencji „większego wymagania co do tego przejawu naruszania porządku prawnego niż w stosunku do innych przejawów, które
nie muszą być stwierdzone prawomocnym wyrokiem”102. Wydaje się, że za trafne
uznać należy stanowisko wskazujące na konieczność potwierdzenia faktu popełnienia przez sprawcę przestępstwa prawomocnym wyrokiem sądu, jeśli bowiem
– na co zwraca uwagę J. Skupiński – uznamy, że podstawą faktu popełnienia przestępstwa nie musi być wyrok prawomocny, to bezspornie zapytać należy, co w takim razie mogłoby taką podstawę stanowić? Trafnie konstatuje powołany Autor,
iż „można sobie w praktyce wyobrazić wiele takich podstaw: informacje Policji
o popełnieniu przestępstwa, oparte na danych zebranych w trybie operacyjnym;
A. Zoll, [w:] A. Zoll (red.), op. cit., s. 976.
Ibidem.
101
J. Lachowski, [w:] M. Królikowski, R. Zawłocki (red.), Kodeks karny. Część ogólna…, op. cit., komentarz do art. 68 k.k. – treść Komentarza zaczerpnięto z Systemu Informacji Prawnej Legalis, tekst
dostępny pod adresem: https://sip.legalis.pl/documentview.seam?documentId=mjxw62zohaydanbw
gq2dgltqmfyc4mrzha4dg [dostęp 27.10.2014].
102
A. Marek, Kodeks karny…, op. cit., s. 240.
99
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doniesienie osoby fizycznej lub jakiegokolwiek podmiotu zbiorowego; informacje kuratora oparte na obserwacji własnej lub na informacji innych osób (np.
brzmiącym bardzo wiarygodnie doniesieniu sąsiadów lub członków rodziny); czy
wreszcie decyzje procesowe, takie jak przedstawienie zarzutu, tymczasowe aresztowanie, sporządzenie aktu oskarżenia, warunkowe umorzenie postepowania,
wyrok skazujący, ale nieprawomocny”103. Biorąc pod uwagę powyższe, jak również uwzględniając fakt, iż następstwem stwierdzenia popełnienia przez sprawcę
przestępstwa w okresie próby może stać się pozbawienie wolności104, należałoby
przyjąć, iż standardy gwarancyjne, jak również zgodność z zasadą domniemania
niewinności oraz konstytucyjnym prawem do wolności (art. 41 Konstytucji RP)105
przemawiają za interpretacją wskazującą na wymóg potwierdzenia faktu popełnienia przestępstwa prawomocnym wyrokiem sądu.
Jak już sygnalizowano, zarządzenie wykonania kary może mieć także miejsce w sytuacji, gdy skazany w okresie próby uchyla się od uiszczenia grzywny, od dozoru, wykonania nałożonych obowiązków lub orzeczonych środków
karnych. W literaturze przedmiotu wskazuje się, iż uchylanie się „należy rozumieć jako zamierzone (umyślne) niewykonywanie nałożonych zobowiązań
próby, które obiektywnie sprawca mógłby wykonać”106. Orzecznictwo wyraźnie podkreśla, iż w pojęciu uchylania się zakodowana jest negatywna postawa
sprawcy, który nie chce (choć może) danego zobowiązania zrealizować107. Jak
trafnie wskazał Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 7 października 2010 r.
samo „(...) stwierdzenie sądu, iż skazany z racji młodego wieku i braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy zarobkowej miał możliwość
zapłacenia kosztów sądowych, jest niewystarczające do uznania, że »uchyla się«
od ich uiszczenia. W określeniu tym mieści się bowiem negatywne nastawienie
do wykonania obowiązku, którego, pomimo obiektywnej możliwości, skazany
nie chce ze złej woli wykonać108. Przy ocenie, czy sprawca w sposób zawiniony
uchyla się, czy też nie od wykonania zobowiązania niezwykle ważne staje się zatem ustalenie przyczyn konkretnego zachowania. Jeżeli bowiem w toku postępowania dowodowego okaże się, iż brak realizacji obowiązku spowodowany był
przyczynami obiektywnymi, niezależnymi od sprawcy, wówczas tego rodzaju
sytuacja nie powinna być kwalifikowana jako przesłanka uzasadniająca decyzję
w przedmiocie zarządzenia wykonania kary zawieszonej109.
103
J. Skupiński, [w:] R. Stefański (red.), Kodeks karny. Komentarz…, op. cit., komentarz do art. 75 k.k. –
treść Komentarza zaczerpnięto z Systemu Informacji Prawnej Legalis, tekst dostępny pod adresem:
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mjxw62zoge4tkmbwga4dsnroobqxalrshe4
dsma [dostęp: 27.10.2014].
104
Ibidem.
105
Ibidem.
106
S. Hypś, [w:] A. Grześkowiak, K. Wiak (red.), op. cit., s. 405.
107
Ibidem.
108
Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 7.10.2010 r., Sygn. V KK 301/10, teza opublikowana
w: „Prokuratura i Prawo” 2011, nr 2 – dodatek „Orzecznictwo”, s. 5.
109
S. Hypś, [w:] A. Grześkowiak, K. Wiak (red.), op. cit., s. 405.
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Ostatnia z przesłanek zarządzenia wykonania kary, będąca tzw. podstawą
względnie obligatoryjną, zdefiniowana została w § 2 analizowanego artykułu.
Zgodnie z obowiązującą regulacją (art. 75 § 2 a k.k.) „sąd zarządza wykonanie
kary, jeżeli okoliczności, o których mowa w § 2, zaistnieją po udzieleniu skazanemu pisemnego upomnienia przez sądowego kuratora zawodowego, chyba
że przemawiają przeciwko temu szczególne względy”. Należy wskazać, iż przesłanka ta została dodana do Kodeksu karnego na mocy art. 4 pkt 3 lit. A ustawy
z dnia 16 września 2011 r. – o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy
oraz niektórych innych ustaw110. Treść przesłanki w brzmieniu obecnie obowiązującym wskazuje, iż „zaistnienie okoliczności stanowiącej przesłankę fakultatywną zarządzenia wykonania kary (art. 75 § 2) staje się obligatoryjną podstawą
zarządzenia kary, gdy było poprzedzone udzieleniem skazanemu poddanemu
próbie pisemnego upomnienia przez sądowego kuratora zawodowego”111.
O względnym charakterze powyższego zobowiązania przesądza jednak końcowy fragment komentowanej regulacji, wskazując, iż sąd jest władny odstąpić od
zarządzenia wykonania kary, jeżeli przeciwko takiemu rozwiązaniu przemawiają
względy mające charakter szczególny (art. 75 § 2a in fine)112.
Przedstawiona powyżej analiza przesłanek obligatoryjnego, jak i fakultatywnego zarządzenia wykonania kary skłania do dalszej refleksji. Powstaje bowiem pytanie, jak często podstawy te są wykorzystywane w praktyce orzeczniczej sądów polskich. Kwestia ta wydaje się niezwykle istotna, bowiem – jak już
wskazywano – to właśnie zarządzenia wykonania kary uprzednio zawieszonej
ilustrują liczbę niepowodzeń wykonania tego środka związanego z poddaniem
sprawcy próbie, co w znacznym stopniu pozwala de facto ocenić ogólną efektywność omawianej instytucji. Szczegółowe dane w tym zakresie przedstawiają
tabele 3 i 4 oraz wykres 3.
Tabela 3. Liczba zarządzeń wykonania kary pozbawienia wolności warunkowo
zawieszonej w zestawieniu z ogólną liczbą skazanych na karę pozbawienia wolności
z warunkowym zawieszeniem jej wykonania (dane za lata 2000-2011)113
Lata

Skazani ogółem na karę pozbawienia wolności
z warunkowym zawieszeniem

Liczba zarządzeń

2000

143.497

15.147

2001

184.819

17.123

2002

214.485

17.559

2003

233.055

21.955

2004

278.338

28.286

Dz.U. z 2011 r., Nr 240, poz. 1431.
A. Zoll, [w:] A. Zoll (red.), op. cit., s. 977.
112
Ibidem, s. 977-978.
113
Dane statystyczne powołuję za: A. Nawój-Śleszyński, Rola środków penalnych związanych…, op. cit., s. 18.
110
111
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Lata

Skazani ogółem na karę pozbawienia wolności
z warunkowym zawieszeniem

Liczba zarządzeń

2005

299.409

35.407

2006

272.653

34.027

2007

257.141

47.638

2008

250.774

46.907

2009

243.974

48.554

2010

251.087

46.914

2011

239.076

49.898
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Tabela 4. Orzeczenia w przedmiocie zarządzenia wykonania kary warunkowo
zawieszonej w sądach rejonowych w latach 2010-2013114
Wnioski w przedmiocie zarządzania wykonania kary
Wyszczególnienie

razem

w tym
Uwzględnione

Nieuwzględnione

2010
Ogółem spraw
w tym
Zarządzenia dotyczące kary:
pozbawienia wolności
ograniczenia wolności
grzywny

96.887

47.744

49.143

95.525
741
621

46.837
491
416

46.688
250
205

2011
Ogółem spraw
w tym
Zarządzenia dotyczące kary:
pozbawienia wolności
ograniczenia wolności
grzywny

98.457

50.566

47.891

96.867
1251
339

49.741
634
191

47.126
617
148

Ogółem spraw
w tym
Zarządzenia dotyczące kary:
pozbawienia wolności
ograniczenia wolności
grzywny

93.272

51.551

41.721

92.496
442
334

50.904
354
293

41.592
88
41

2012

Dane statystyczne zaczerpnięto z Uzasadnienia Projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny
oraz niektórych innych ustaw z projektami aktów wykonawczych - druk sejmowy nr 2393; tekst projektu wraz z uzasadnieniem dostępny na stronie internetowej: http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf
/0/39FD209B7AC6C45AC1257CDE0042D631/%24File/2393%20cz%201.pdf, s. 127-128.
114

32

Katarzyna Witkowska-Rozpara
Wnioski w przedmiocie zarządzania wykonania kary
razem

Wyszczególnienie

w tym
Uwzględnione

Nieuwzględnione

2013
Ogółem spraw
w tym
Zarządzenia dotyczące kary:
pozbawienia wolności
ograniczenia wolności
grzywny

94.019

48.927

45.092

93.098
698
223

48.287
467
173

44.811
231
50

Wykres 3. Wnioski w przedmiocie zarządzenia wykonania warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności w latach 2010-2013 (sądy rejonowe) –
z podziałem na wnioski uwzględnione oraz nieuwzględnione (dane w liczbach
bezwzględnych)115
120000
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Z zaprezentowanych powyżej danych statystycznych wynika, iż począwszy od
roku 2000 zaobserwować można stosunkowo wyraźny trend wzrostowy w zakresie
podejmowanych przez sądy rozstrzygnięć zarządzających wykonanie kary uprzednio zawieszonej116. Wzrasta także odsetek zarządzeń wykonania kary notowany na
tle ogólnej liczby ukazującej populację skazanych na karę pozbawienia wolności
z warunkowym zawieszeniem jej wykonania (z początkowej wartości na poziomie
około 10% do ponad 20% w roku 2011, czy 2012)117. Warto podkreślić, że w roku
2012 na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem skazano 224.185
osób, przy czym liczba zarządzeń wykonania kary objęła 23% tej populacji. Dla
porównania – w roku 2003 populacja skazanych na karę pozbawienia wolności
z warunkowym zawieszeniem jej wykonania obejmowała 233.055 osób (była zatem
Opracowanie własne na podstawie danych statystycznych zaczerpniętych z Uzasadnienia Projektu
ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw z projektami aktów wykonawczych – druk sejmowy nr 2393; tekst projektu wraz z uzasadnieniem dostępny na stronie internetowej: http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/0/39FD209B7AC6C45AC1257CDE0042D631/%2
4File/2393%20cz%201.pdf, s. 127-128.
116
A. Nawój-Śleszyński, Rola środków penalnych związanych…, op. cit., s. 18.
117
Ibidem.
115
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wyższa), zaś zarządzenia wykonania kary dotyczyły 9,3% populacji skazanych118.
W kontekście przywołanych danych statystycznych oraz zaprezentowanych uwag
szczególnego znaczenia nabiera stawiane już pytanie o rolę środków związanych
z poddaniem sprawcy próbie (w tym zwłaszcza warunkowego zawieszenia wykonania kary) w procesie ograniczania populacji więziennej? Czy stosowanie warunkowego zawieszenia wykonania kary przyczynia się do jej redukowania?
Na tak postawione pytanie trudno udzielić odpowiedzi twierdzącej. Jak trafnie konstatuje J. Skupiński, warunkowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności jest środkiem, który „nawet w obecnych kształcie prawnym może
z powodzeniem spełniać funkcję alternatywy dla efektywnego pozbawienia
wolności. Nie wiadomo jednak, czy ją w ogóle spełnia, a jeżeli już, to w stopniu
znikomym”119. Podobnie sceptyczne oceny dominują w doktrynie i trudno im
się dziwić, biorąc pod uwagę fakt, iż w ostatnich latach względem około 50.000
osób rocznie podejmowane były rozstrzygnięcia w przedmiocie zarządzenia
wykonania kary uprzednio zawieszonej (w latach 2010-2013 w sądach rejonowych spośród wszystkich złożonych wniosków w przedmiocie zarządzenia wykonania zawieszonej kary pozbawienia wolności – uwzględniono odpowiednio:
w roku 2010 – 46.837 wniosków, w 2011 – 49.741 wniosków, w 2012 – 50.904
wnioski, a w 2013 – 48.287 wniosków), co w praktyce przekłada się na zasilenie populacji więziennej przez osoby, którym karę tę „odwieszono”. Warto też
zauważyć, iż w roku 2012 na karę bezwzględnego pozbawienia wolności skazano prawomocnie 41.691 osób120; w tym samym roku zarządzono wykonanie
51.508 kar pozbawienia wolności uprzednio zawieszonych121. Zestawienie tych
wartości skłania do refleksji, zwłaszcza, jeśli w analizie tej uwzględni się dane
statystyczne publikowane przez Służbę Więzienną dotyczące liczby osób tworzących populację więzienną (ogółem – osoby skazane, ukarane oraz tymczasowo aresztowane), która – dla lat 2012-2013 wyniosła (wartość uśredniona) odpowiednio 84.399 (w tym 76.221 – osoby skazane) oraz 83.898 (w tym 76.406
– osoby skazane)122. Nie trudno zauważyć, iż znaczącą „rolę” w kształtowaniu
wymiarów populacji więziennej w Polsce pełnią osoby skazane na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, którym – na skutek niepomyślnego przebiegu okresu próby – karę tę „odwieszono”.
Ibidem.
J, Skupiński, Alternatywy pozbawienia wolności w polskim systemie sprawiedliwości karnej – raport z badań
prowadzonych przez Zakład Prawa Karnego INP PAN, [w:] J. Jakubowska-Hara, C. Nowak (red. nauk.),
Problemy aktualnej polityki karnej…, op. cit., s. 19-20.
120
Dane statystyczne zaczerpnięto z Rocznika statystycznego Sądownictwa Powszechnego i Wojskowego 2009-2013, Warszawa 2014, s. 35 (Tabela 14), dokument dostępny na stronie internetowej:
http://isws.ms.gov.pl/pl/baza-statystyczna/publikacje/download,2779,3.html.
121
Na zestawienie tych wartości zwrócili uwagę m.in. K. Mycka i T. Kozłowski (zob. K. Mycka,
T. Kozłowski, Paradoksy polskiej polityki karnej, czyli jak zapełniamy więzienia nadużywając środków probacji,
„Probacja” 2013, nr 2) oraz A. Nawój-Śleszyński (w publikacji cytowanej w niniejszym opracowaniu).
122
Roczna Informacja Statystyczna za rok 2013 opublikowana na stronie internetowej Służby Więziennej; test dostępny pod adresem: http://sw.gov.pl/Data/Files/001c169lidz/rok-2013.pdf .
118
119
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4. Warunkowe zawieszenie wykonania kary w świetle założeń
nowelizacji Kodeksu karnego (ustawa z dnia 20 lutego
2015 roku o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz
niektórych innych ustaw)
Jak już sygnalizowano, instytucja warunkowego zawieszenia wykonania kary
w kształcie obecnie obowiązującym, zawiera rozwiązania, które mogą wywoływać wątpliwości w zakresie ich polityczno-kryminalnej zasadności. Wspominano także, iż praktyka orzecznicza sądów polskich zdaje się nadmiernie korzystać
z omawianej instytucji, co sprawia, że w strukturze orzekanych w Polsce kar –
podstawową formę reakcji prawno-karnej na czyn zabroniony stanowi kara pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania. Jednocześnie
w toku dotychczasowych rozważań wskazano, iż liczba zarządzeń wykonania
kary pozbawienia wolności pierwotnie zawieszonej z roku na rok wzrasta, co
z kolei skłaniać powinno do refleksji nad przyczynami tychże rozstrzygnięć.
Bez wątpienia, unormowania kodeksowe konstytuujące warunkowe zawieszenie wykonania kary w katalogu środków związanych z poddaniem sprawy próbie wymagają modyfikacji, choć ich zakres powinien być zróżnicowany, stosownie do potrzeb wskazywanych zarówno przez doktrynę, jak i orzecznictwo.
Próbę zreformowania omawianej instytucji podjęto na gruncie ustawy z dnia
20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych
ustaw. Proponowane zmiany dotyczącą zarówno zakresu stosowania omawianej instytucji, kształtu zobowiązań nakładanych na skazanego w toku okresu
próby, jak też podstaw obligujących bądź też uprawniających sąd do zarządzenia wykonania kary pierwotnie zawieszonej.
Zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami, zawieszenie wykonania kary będzie
możliwe tylko w odniesieniu do kary pozbawienia wolności orzeczonej w wymiarze nieprzekraczającym roku, pod warunkiem, że sprawca w czasie popełnienia przestępstwa nie był skazany na karę pozbawienia wolności, a orzeczenie kary w zawieszeniu byłoby wystarczające dla osiągnięcia względem sprawcy
celów kary, a zwłaszcza – zapobieżenia ponownemu popełnieniu przestępstwa
(art. 69 § 1 k.k w brzmieniu nadanym nowelizacją stanowi: § 1. Sąd może warunkowo zawiesić wykonanie kary pozbawienia wolności orzeczonej w wymiarze nieprzekraczającym roku, jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa nie był skazany na karę
pozbawienia wolności i jest to wystarczające dla osiągnięcia wobec niego celów kary, a w szczególności zapobieżenia powrotowi do przestępstwa).
Przyjęte rozwiązanie dotyka dwóch zjawisk, które zaistniały na gruncie praktyki orzeczniczej sądów polskich stosujących omawianą instytucję: problemu
wielokrotnych skazań na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania oraz (w zasadzie) marginalnego korzystania z możliwości
warunkowego zawieszenia wykonania kar nieizolacyjnych, tj. grzywny samoistnej oraz kary ograniczenia wolności.

Warunkowe zawieszenie wykonania kary – uwagi na tle obowiązującej regulacji...

35

Problem wielokrotnego orzekania kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania względem tego samego sprawcy wymaga
zdecydowanej interwencji ustawodawcy. Obowiązujące obecnie regulacje, jak
również praktyka orzecznicza sądów polskich sprawiły, iż trwałym elementem
polskiej polityki karnej stały się wielokrotne skazania na karę w zawieszeniu. Jak
wskazują dane Ministerstwa Sprawiedliwości, dwu lub trzykrotne orzeczenie
kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania miało
miejsce względem około 400.000 osób; w sierpniu 2012 r. odnotowano 667
osób skazanych 8 lub więcej razy na tę postać kary; wybrani sprawcy skazywani
byli na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania
ponad 20 razy123. Warto w tym miejscu wskazać, że w katalogu przestępstw,
za które sądy polskie decydują się orzec karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, dominującą rolę odgrywają przestępstwa
przeciwko mieniu (36% wszystkich skazań) oraz przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji (24% wszystkich skazań)124.
Wydaje się, że przyjętą zmianę należy ocenić pozytywnie. W pierwszej kolejności stanowi ona odpowiedź na powszechne w praktyce orzeczniczej sądów
polskich zjawisko niestosowania przedmiotowej instytucji w odniesieniu do kar
nieizolacyjnych. Jak bowiem sygnalizowano, wykorzystanie tego środka związanego z poddaniem sprawcy próbie w odniesieniu do kary grzywny oraz kary
ograniczenia wolności miało, jak i ma nadal znaczenie marginalne (w roku 2012
– z 91.296 orzeczonych grzywien, zawieszono wykonanie 1771 (niespełna 2%),
natomiast na 50.730 orzeczone kary ograniczenia wolności, wykonanie zawieszono w 1272 przypadkach, tj. w 2,5%). Rezygnacja z możliwości zawieszenia
wykonania kary grzywny samoistnej oraz kary ograniczenia wolności jest rozwiązaniem, które nie wpłynie w znacznym stopniu na zmianę struktury orzekanych w Polsce kar; samo w sobie spowoduje natomiast, iż na aktualności stracą
spory kwestionujące zasadność orzekania kar nieizolacyjnych w wariancie z warunkowym zawieszeniem ich wykonania, na co wskazywano we wcześniejszych
fragmentach niniejszego opracowania.
Istotne zmiany w strukturze orzekanych w Polsce kar wywołać ma – w założeniu Autorów nowelizacji – zmiana polegająca na ograniczeniu stosowania
warunkowego zawieszenia wykonania kary tylko do kar pozbawienia wolności
w wymiarze nieprzekraczającym roku, przy założeniu, iż sprawca w czasie popełnienia przestępstwa nie był skazany na karę pozbawienia wolności. W przyjętym zapisie zwrócono więc wyraźnie uwagę na to, iż warunkowe zawieszenie
wykonania kary winno mieć zastosowanie względem sprawców, wobec których
Dane statystyczne zaczerpnięto z Uzasadnienia Projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny
oraz niektórych innych ustaw z projektami aktów wykonawczych – druk sejmowy nr 2393; tekst projektu wraz z uzasadnieniem dostępny na stronie internetowej: http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf
/0/39FD209B7AC6C45AC1257CDE0042D631/%24File/2393%20cz%201.pdf, s. 3.
124
Ibidem.
123
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nie prowadzono oddziaływań probacyjnych125. Komentowany zapis opowiada
się zatem przeciwko ugruntowanemu w praktyce orzeczniczej sądów polskich
zjawisku wielokrotnych skazań na karę pozbawienia wolności tych samych
sprawców. Warto raz jeszcze podkreślić, iż podstawą decyzji w przedmiocie
warunkowego zawieszenia wykonania kary powinna być pozytywna prognoza
kryminologiczna, na tyle uprawdopodobniona, by mogła ona uzasadnić tymczasową (a w przypadku pomyślnego przebiegu okresu próby – ostateczną)
rezygnację z wykonania kary. I choć ewentualna uprzednia karalność sprawcy
nie stanowi sama w sobie warunku przesądzającego bezspornie o negatywnej
prognozie kryminologicznej, to jednak jej zaistnienie obliguje sąd do bardzo
wnikliwego rozważenia, czy w przypadku zawieszenia wykonania kary – jej cele
zostaną faktycznie osiągnięte126. Ocena ta powinna być tym bardziej wnikliwa
i rozważna w przypadku, gdy sprawca w istocie popełnił czyn zabroniony, za
który został skazany (z warunkowym zawieszeniem wykonania kary), następnie zaś popełnia kolejny (i kolejny) czyn, za który także zostaje skazany. Tego
rodzaju powtarzalność winna wywoływać zaniepokojenie, zwłaszcza w kontekście stawiania kolejnej prognozy kryminologicznej, która nakazuje uwzględniać
postawę sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste, dotychczasowy sposób
życia oraz zachowanie się po popełnieniu przestępstwa (podkreśl. K.W.-R.).
Trudno uznać, by sprawca kilkakrotnie, czy nawet kilkanaście razy skazany za
czyn zabroniony rokował pomyślnie w zakresie pozytywnego przebiegu okresu
próby, a dalej – osiągnięcia celów stawianych karze, której wykonanie miałoby
zostać zawieszone.
W kontekście powyższych uwag za spójną uznać należy kolejną z przyjętych zmian, która zakłada uchylenie w artykule 69 paragrafu 3, w dotychczasowym brzmieniu: „Zawieszenia wykonania kary nie stosuje się do sprawcy
określonego w art. 64 § 2, chyba że zachodzi wyjątkowy wypadek, uzasadniony
szczególnymi okolicznościami; zawieszenia wykonania kary, o którym mowa
w art. 60 § 3-5, nie stosuje się do sprawcy określonego w art. 64 § 2”127. Zmiana
ta wpisuje się w nowo zdefiniowany zakres stosowania przedmiotowej instytucji. Skoro bowiem zawieszenie wykonania kary będzie miało zastosowanie
tylko względem krótkich kar pozbawienia wolności (w wymiarze nieprzekraczającym roku) orzekanych wobec sprawców popełniających drobne i średnie
przestępstwa, to rozwiązanie to nie powinno być dostępne dla sprawców działających w warunkach multirecydywy (nawet na zasadzie wyjątku), którzy mają
już bogatą kryminalną przeszłość (uprzednie skazanie w warunkach zdefiniowanych w art. 64 § 1 k.k.), jednocześnie zaś kontynuują działalność przestępczą, popełniając kolejny, zdecydowanie poważny czyn zabroniony, tj. umyślne
przestępstwo przeciwko życiu lub zdrowiu, przestępstwo zgwałcenia, rozboju,
Ibidem, s. 15.
Zob. przypis nr 57 i 58.
127
Zob. art. 69 § 3 k.k.
125
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Warunkowe zawieszenie wykonania kary – uwagi na tle obowiązującej regulacji...

37

kradzieży z włamaniem lub inne przestępstwo przeciwko mieniu popełnione
z użyciem przemocy lub groźbą jej użycia128.
Przyjęcie ograniczenia zakresu stosowania omawianej instytucji tylko do
kary pozbawienia wolności (w wymiarze nieprzekraczającym roku) pociągnęło
za sobą potrzebę zmiany dotychczasowego brzmienia paragrafu 4 artykułu 69.
W obecnej postaci przepis ten statuuje zakaz zawieszenia wykonania kary ograniczenia wolności lub grzywny orzeczonej wobec sprawcy występku o charakterze chuligańskim; w odniesieniu zaś do kary pozbawienia wolności – względem
sprawcy występku chuligańskiego, jak również sprawcy przestępstwa stypizowanego w art. 178a § 4 k.k. dopuszcza zawieszenie kary izolacyjnej tylko w drodze szczególnie uzasadnionego wyjątku129. Jak już sygnalizowano, obowiązujące
aktualnie rozwiązanie wywołuje spory w zakresie kryminalno-politycznej oceny
zasadności przyjętych regulacji, można bowiem uznać, iż zdefiniowany w Kodeksie karnym model postępowania ze sprawcami występków chuligańskich
w odniesieniu do możliwości stosowania warunkowego zawieszenia wykonania kary zdecydowanie surowiej traktuje tę kategorię sprawców, w porównaniu
z innymi, m.in. recydywistami, czy nawet mutlirecydywistami. Przywołane rozwiązanie nie sprzyja realizacji racjonalnej polityki karnej. Powstaje pytanie, czy
zmiany w tym zakresie przynieść może nowa treść paragrafu 4, wprowadzająca
zasadę, zgodnie z którą wobec sprawcy występku o charakterze chuligańskim
oraz sprawcy przestępstwa określonego w art. 178a § 4 sąd może warunkowo
zawiesić wykonanie kary pozbawienia wolności jedynie w szczególnie uzasadnionych wypadkach? Należy przyjąć, iż uchwalona zmiana rozwiązuje (jednak
tylko częściowo) problem niezwykle surowego traktowania sprawców występków chuligańskich. W następstwie całkowitej rezygnacji z możliwości zawieszania wykonania kary grzywny i ograniczenia wolności, jak również wyłączenia
możliwości zawieszania kar orzekanych multirecydywistom, zniknęła rażąca
dysproporcja w zakresie stosowania komentowanej instytucji względem tych
dwóch grup sprawców. Nowelizacja utrzymuje jednak generalne ograniczenia
w zakresie możliwości stosowania warunkowego zawieszenia wykonania kary
(choć już tylko pozbawienia wolności – zgodnie z ogólną regułą wyrażoną
w projektowanym art. 69 § 1 k.k.) względem sprawców występków chuligańskich (jak i sprawców przestępstwa z art. 178a § 4 k.k.) sankcjonując tym samym
dalsze, niezwykle surowe i krytykowane niejednokrotnie w doktrynie traktowanie sprawców tej kategorii występków, zainicjowane nowelą Kodeksu karnego
z roku 2006, a następnie 2010130.
Zob. art. 64 § 2 k.k.
Zob. art. 64 § 4 k.k.
130
Zob. np. A. Marek, Powrót chuligańskiego charakteru czynu w prawie karnym, [w:] K. Krajewski (red.),
Nauki penalne wobec problemów współczesnej przestępczości. Księga jubileuszowa z okazji 70. Rocznicy urodzin
Profesora Andrzej Gaberle, Kraków 2007; tenże, Niepowodzenie prób kompleksowej nowelizacji kodeksu karnego jako efekt sporu między populizmem a racjonalizmem, [w:] Z. Sienkiewicz, R. Kokot (red.), Populizm
penalny i jego przejawy w Polsce. Materiały z Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Prawa Karnego, Szklarska Poręba,
128
129
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Częściowo redakcyjny, częściowo zaś merytoryczny charakter mają zmiany
przyjęte w art. 70 i 71 k.k. Pierwszy z przywołanych przepisów definiuje czas
trwania tzw. próby (okresu próby). W tym zakresie nowelizacja wprowadza generalną regułę, iż „zawieszenie wykonania kary następuje na okres próby, który
wynosi od roku do 3 lat i biegnie od uprawomocnienia się wyroku”, proponując
tym samym istotną modyfikację okresu próby – w porównaniu z obecnie obowiązującą regulacją (od 2 do 5 lat). Wydaje się, iż zmianę tę należy zaaprobować,
biorąc pod uwagę, iż na gruncie rozwiązań zawartych w ustawie zawieszone
będą mogły być jedynie kary nieprzekraczające roku pozbawienia wolności
(obecnie – nieprzekraczające 2 lat). Druga zmiana polega na wydłużeniu trwania próby w przypadku sprawcy młodocianego oraz sprawcy, który popełnił
przestępstwo z użyciem przemocy na szkodę osoby wspólnie zamieszkującej
(od 2 do 5 lat – przy obecnie obowiązującej regulacji zakładającej próbę od
3 do 5 lat). Z kolei w odniesieniu do regulacji zawartej w artykule 71, nowelizacja
znosi obecnie obowiązujący próg 270 stawek dziennych grzywny, możliwych do
orzeczenia (jako maksimum) przy jednoczesnym zawieszeniu wykonania kary
pozbawienia wolności. Pozostałe zmiany mają charakter redakcyjny, wynikający
z wyłączenia możliwości zawieszenia wykonania kar nieizolacyjnych.
Warte rozważenia są także przyjęte zmiany dotyczące nakładania na sprawcę
obowiązków w toku okresu próby. Zgodnie z obecnie obowiązującą regulacją,
zawieszając wykonanie kary, sąd może zobowiązać skazanego do realizacji tzw.
obowiązku (obowiązków) próby, przy czym katalog możliwych do nałożenia
na sprawcę obowiązków ma charakter otwarty. Ponadto, sąd może zobowiązać
skazanego do naprawienia szkody w całości lub w części, chyba że orzekł już
środek karny wymieniony w art. 39 pkt 5 k.k. (tj. obowiązek naprawienia szkody
lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę), bądź też może zobligować sprawcę
do uiszczenia świadczenia wymienionego w art. 39 pkt 7 k.k., tj. świadczenia
pieniężnego. Jak już sygnalizowano, aktualne rozwiązania zakładają fakultatywność w zakresie nakładania na skazanego obowiązków próby, co oznacza, że
możliwa jest sytuacja, w której w okresie próby sprawca, któremu zawieszono
wykonanie orzeczonej kary (grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia
wolności) nie będzie realizował żadnego obowiązku próby. Przywołane unormowania – w zestawieniu z regulacjami dotyczącymi nakładania na sprawcę
dozoru (zakładającymi – jak wskazano – co do zasady fakultatywność tego
środka), sankcjonują nadużywaną przez sądy polskie możliwość orzekania warunkowego zawieszenia wykonania kary w tzw. wariancie prostym. Praktyka
taka nie wydaje się właściwa, biorąc pod uwagę, iż wolność skazanego podczas
próby powinna być wolnością kontrolowaną, co oznacza, iż dla spełnienia kontrolnej funkcji okresu próby organ orzekający w przedmiocie zawieszenia kary,
24-27 września 2008 r., Wrocław 2009; Opinia Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego o projekcie ustawy
o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw z 19.12.2005 (KKPK 403/3/06), „Biuletyn
Prawa Karnego” 2006, nr 2.

Warunkowe zawieszenie wykonania kary – uwagi na tle obowiązującej regulacji...

39

winien dysponować konkretnymi informacjami na temat zachowania sprawcy
w toku próby, pozyskanymi bądź od sprawującego dozór kuratora, bądź od
samego skazanego (np. zobowiązanego do informowania sądu lub kuratora
o przebiegu okresu próby)131. Ponadto – to właśnie realizacja (bądź jej brak)
przez sprawcę obowiązku/obowiązków próby pozwala na ocenę, czy skazany
korzysta z „dobrodziejstwa” próby, tj. czy w istocie wykorzystuje ten czas do
pracy nad sobą, czy jego postawa w toku próby odzwierciedla szacunek dla obowiązującego prawa, reguł życia społecznego oraz powszechnie akceptowanych
wartości. Tymczasem – w omawianym zakresie nowelizacja wprowadza jedną
istotną zmianę, która polega na modyfikacji dotychczasowych reguł nakładania na sprawcę obowiązków próby . Zgodnie z przyjętym nowym brzmieniem
art. 72 k.k., w przypadku zawieszenia wykonania kary, sąd będzie zobowiązany do orzeczenia przynajmniej jednego obowiązku próby, chyba że w wyroku skazującym na karę pozbawienia wolności jednocześnie orzeczony zostaje
środek karny – wówczas sąd będzie mógł zobowiązać skazanego do realizacji
obowiązku próby (zatem w tym drugim przypadku – pierwotny wariant obligatoryjny przeradza się w fakultatywny). Komentowaną zmianę ocenić należy
pozytywnie w tym sensie, iż podejmuje ona próbę wyeliminowania z praktyki
orzeczniczej sądów polskich tzw. probacji prostej („czystej”), tj. tych rozstrzygnięć sądu, w których na sprawcę nie nakłada się żadnych obowiązków próby(!).
Niestety – zmianie tej nie towarzyszy modyfikacja dotycząca reguł orzekania
dozoru – co oznacza, iż oddanie sprawcy pod dozór nadal będzie miało charakter fakultatywny (z zachowaniem dotychczas obowiązującego wyjątku w tym
zakresie, zdefiniowanego w art. 73 § 2 k.k., poszerzonego jedynie o dodatkową
kategorię sprawców objętych obligatoryjnym dozorem, tj. sprawców popełniających przestępstwa na szkodę osób wspólnie zamieszkujących). Tym samym
zrezygnowano z możliwości stworzenia z warunkowego zawieszenia wykonania
kary środka o charakterze prawdziwie probacyjnym, gdzie fundamentalną rolę
w monitorowaniu zachowania sprawcy, odgrywałby dozór sprawowany przez
kuratora (lub inny uprawniony podmiot), realizowany w duchu klasycznej probacji, tj. w oparciu o reguły advise, assist, befriend. Trudno zatem oczekiwać, by
uchwalone rozwiązania same w sobie zrewolucjonizowały praktykę orzeczniczą sądów polskich pod kątem nadania warunkowemu zawieszeniu wykonania
kary wymiaru stricte probacyjnego. Wymóg orzeczenia przynajmniej jednego
obowiązku próby jest pierwszym krokiem w tym kierunku, wydaje się jednak,
że instytucja warunkowego zawieszenia wykonania kary – jak pokazuje praktyka orzecznicza sądów polskich, w tym liczba tzw. zawieszeń prostych oraz
liczba zarządzeń wykonania kary na skutek niepomyślnego przebiegu okresu
próby, wymaga głębszej reformy, która uczyni zeń środek stanowiący nie fikcyjną, a rzeczywistą dolegliwość dla sprawcy, choć realizowaną – przy wsparciu
i oddziaływaniu kuratora – w warunkach wolności kontrolowanej.
131

Zob. przypis nr 69 i 70.
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Jak sygnalizowano we wcześniejszej części niniejszego opracowania, w następstwie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 lipca 2013 r. (Sygn. Akt
SK 9/10), na łamach którego stwierdzono, iż art. 75 § 1 k.k. „w zakresie, w jakim nie przewiduje możliwości odstąpienia przez sąd od zarządzenia wykonania
kary w sytuacji, gdy wobec skazanego ponownie orzeczono karę pozbawienia
wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, jeżeli przemawiają za
tym szczególne względy, jest niezgodny z art. 45 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej”, powstała konieczność ponownego zdefiniowania pierwszej,
obligatoryjnej przesłanki zarządzenia wykonania kary. Zgodnie z rozwiązaniem
przyjętym nowelizacji k.k., art. 75 § 1 k.k. otrzyma brzmienie: „Sąd zarządza
wykonanie kary, jeżeli skazany w okresie próby popełnił podobne przestępstwo umyślne, za które orzeczono prawomocnie karę pozbawienia wolności
bez warunkowego zawieszenia jej wykonania”. Uchwalona regulacja usuwa wątpliwości, jakie powstały na gruncie aktualnie obowiązującego unormowania,
na skutek posłużenia się przez legislatora sformułowaniem „orzeczono prawomocnie karę pozbawienia wolności”. Zapis ten – jak wskazano – nie rozstrzyga
bowiem w sposób precyzyjny, czy sąd jest zobowiązany do zarządzenia wykonania kary tylko w przypadku prawomocnego skazania na karę bezwzględnego pozbawienia wolności, czy może także w sytuacji prawomocnego skazania
sprawcy na karę pozbawienia wolności, ale z warunkowym zawieszeniem jej
wykonania. Zredefiniowanie przesłanki obligatoryjnego zarządzenia wykonania kary (w brzmieniu zacytowanym) zdezaktualizuje powstałe wątpliwości interpretacyjne, przywracając stan pewności co do zakresu stosowania przepisu
prawnokarnego, statuującego (co raz jeszcze warte podkreślenia) zobowiązanie
dla organu orzekającego w przedmiocie podjęcia decyzji skutkującej wykonaniem kary. Pewnego rodzaju novum stanowi natomiast unormowanie przyjęte
w (dodanym) paragrafie 3a, zgodnie z którym „zarządzając wykonanie kary
w wypadkach, o których mowa w § 2 i 3, sąd może, uwzględniając dotychczasowy przebieg próby, a w szczególności wykonanie nałożonych obowiązków,
skrócić orzeczoną karę, nie więcej jednak niż o połowę”132. Warto podkreślić,
iż w Uzasadnieniu nowelizacji podkreślono, iż „przyznanie sądowi (…) możliwości redukcji kary, w stosunku do kary orzeczonej z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, którą skazany ma odbyć, wydaje się uzasadnione z kilku
względów”133. Autorzy nowelizacji wskazali, iż (po pierwsze) „skazany przed
nastąpieniem powodu zarządzenia wykonania kary mógł wykonać obowiązki,
do wykonania których nie byłby zobowiązany, gdyby kara nie była orzeczona
z warunkowym zawieszeniem”, jak również, że (i tu – po drugie) „(…) sąd,
Zob. art. 1 punkt 39 lit. c ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz
niektórych innych ustaw.
133
Cytat zaczerpnięto z Uzasadnienia projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw z projektami aktów wykonawczych – druk sejmowy nr 2393; tekst projektu wraz
z uzasadnieniem dostępny na stronie internetowej: http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/0/39FD2
09B7AC6C45AC1257CDE0042D631/%24File/2393%20cz%201.pdf, s. 18.
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orzekając karę, traktuje decyzję o warunkowym zawieszeniu jako integralny
element kary, co skutkuje określeniem jej rozmiaru w wyższej wysokości, niż
gdyby orzekał karę bezwzględną”134. Wydaje się, że w istocie najważniejsze (bo
pragmatyczne) znaczenie ma drugi z przywołanych argumentów, który dotyka
problemu orzekania kar z warunkowym zawieszeniem ich wykonania w wymiarze wyższym – niż miałoby to miejsce w przypadku kary bezwzględnej.
Ta rozpowszechniona praktyka sądów rodzi istotny problem, który aktualizuje
się w razie konieczności zarządzenia wykonania kary uprzednio zawieszonej.
Orzekanie kary zawieszonej „z nadwyżką” generuje bowiem potencjalną populację „klientów” zakładów karnych, którzy – w przypadku kary orzeczonej bez
zawieszenia – przebywaliby w warunkach izolacyjnych krócej, aniżeli będzie to
miało miejsce na skutek wykonania kary oryginalnie zawieszonej.
Ostatnia z istotnych zmian polega na dodaniu do k.k. artykułu 75a, wprowadzającego możliwość orzeczenia kary zastępczej (zamiast zarządzenia wykonania kary zawieszonej) w przypadku, gdy sprawca w okresie próby rażąco
narusza porządek prawny lub gdy uchyla się od uiszczenia grzywny, dozoru,
wykonania obowiązków, orzeczonych środków karnych czy kompensacyjnych.
Zgodnie z przyjętym rozwiązaniem, „wobec skazanego na karę pozbawienia
wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, który w okresie próby
rażąco narusza porządek prawny, w szczególności gdy popełnił inne przestępstwo niż określone w art. 75 § 1, albo jeżeli uchyla się od uiszczenia grzywny, od dozoru, wykonania nałożonych obowiązków lub orzeczonych środków
karnych, środków kompensacyjnych lub przepadku, sąd może, jeżeli cele kary
zostaną w ten sposób spełnione, mając na względzie wagę i rodzaj czynu zabronionego przypisanego skazanemu, zamiast zarządzenia wykonania kary pozbawienia wolności zamienić ją na karę ograniczenia wolności w formie obowiązku
wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne, przyjmując,
że jeden dzień kary pozbawienia wolności równa się dwóm dniom kary ograniczenia wolności, albo na grzywnę, przyjmując, że jeden dzień kary pozbawienia wolności równa się dwóm stawkom dziennym grzywny. Kara ograniczenia
wolności nie może trwać dłużej niż 2 lata, a grzywna nie może przekroczyć 810
stawek dziennych” (art. 75 a § 1)135. Powyższa zamiana powinna być w miarę
możliwości poprzedzona wysłuchaniem skazanego (przyjęty § 3), przy czym
jej zastosowanie nie zwalniałoby skazanego od wykonania orzeczonych wobec
niego środków karnych, przepadku lub środków kompensacyjnych (chociażby
następnie orzeczono karę łączną) (przyjęty § 4). W dalszej kolejności nowelizacja zakłada, że w przypadku uchylania się przez skazanego od wykonywania
kary ograniczenia wolności, od uiszczenia grzywny, wykonania nałożonych na
Ibidem.
Zob. art. 1 punkt 40 ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw;
zamiana nie jest możliwa wobec skazanego, który nie wykonał obowiązku określonego w art. 72 § 1
pkt 7 b lub w § 2 k.k.
134
135
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niego obowiązków lub orzeczonych środków karnych, przepadku lub środków kompensacyjnych, następować będzie uchylenie zastosowanej zamiany
i – w następstwie tego – zarządzenie wykonania kary pozbawienia wolności
(uchwalony § 5), przy czym na poczet zarządzonej do wykonania kary zaliczana byłaby dotychczas wykonana kara grzywny lub ograniczenia wolności,
z uwzględnieniem przelicznika, iż jeden dzień kary pozbawienia wolności równałby się dwóm stawkom dziennym grzywny lub dwóm dniom kary ograniczenia wolności (uchwalony § 6). W Uzasadnieniu nowelizacji wskazano, że
przyjęte rozwiązanie ma „na celu zwiększenie elastyczności decyzji sądu w konkretnej sprawie i preferowanie kary wolnościowej – zwłaszcza w odniesieniu
do sprawców skazanych na podstawie obecnych przepisów, gdzie nadużywana
jest kara pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania”136.
Ocena nowej regulacji wywołuje wątpliwości. Po pierwsze – przewiduje ona
możliwość zmiany na karę grzywny lub karę ograniczenia wolności w przypadku, gdy zachowanie sprawcy w toku okresu próby wyraźnie wskazuje na to, iż
nie wykorzystuje on próby zgodnie z założeniami tej instytucji, tj. by kształtować w sobie postawę poszanowania prawa oraz zasad współżycia społecznego
(dowodem czego stają się rażące naruszenia porządku prawnego, uchylanie się
od dozoru czy wykonywania nałożonych obowiązków). Jest to więc sytuacja,
w której sąd, rozstrzygając pierwotnie w przedmiocie odpowiedzialności karnej sprawcy, nie uznaje, by wystarczającą formą reakcji prawnokarnej na czyn
sprawcy była kara nieizolacyjna (stąd decyzja o karze pozbawienia wolności
z warunkowym zawieszeniem jej wykonania), następnie zaś – dysponując dowodami na niedotrzymywanie przez sprawcę warunków próby, proponuje
zmianę na karę wolnościową. Po drugie – biorąc pod uwagę, iż w pierwszej
kolejności (stosownie do brzmienia art. 75a § 1) proponowana zamiana miałaby
przyjąć postać kary ograniczenia wolności w postaci obowiązku wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne – powstaje pytanie,
czy nie tworzy się tu konstrukcja zakładająca przejście z nieudanej probacji
na (obarczone równie wysokim ryzykiem niepowodzenia) oddziaływanie quasi-probacyjne, skoro w literaturze przedmiotu wyraźnie wskazuje się na probacyjny charakter kary ograniczenia wolności (skazanego na nią sprawcę można
oddać zarówno pod dozór kuratora, jak i obłożyć obowiązkami)? Pamiętać należy, iż możliwość samej zamiany aktualizuje się w wyjątkowej sytuacji, tj. gdy
sprawca nie realizuje w toku próby warunków, nałożonych na niego przez sąd
(mamy więc do czynienia z wyraźnym niepowodzeniem w zastosowaniu środka
związanego z poddaniem sprawcy próbie). Po trzecie – nie wydaje się, by wprowadzenie przepisu przewidującego sposób na swoistą korektę orzeczeń przeCytat zaczerpnięto z Uzasadnienia projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw z projektami aktów wykonawczych – druk sejmowy nr 2393; tekst projektu wraz
z uzasadnieniem dostępny na stronie internetowej: http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/0/39FD2
09B7AC6C45AC1257CDE0042D631/%24File/2393%20cz%201.pdf, s. 17.
136

Warunkowe zawieszenie wykonania kary – uwagi na tle obowiązującej regulacji...

43

widujących warunkowe zawieszenie wykonania kary wydanych – jak sygnalizują
Autorzy nowelizacji – z nadużyciem tej instytucji, było właściwym sposobem
na rozwiązanie problemu nadmiernego stosowania warunkowego zawieszenia
wykonania kary pozbawienia wolności przez sądy polskie. Zmiana tej praktyki
wymaga w pierwszej kolejności pogłębionej refleksji, która winna towarzyszyć
każdemu rozstrzygnięciu w przedmiocie warunkowego zawieszenia wykonania kary, poprzedzonemu rzetelnie przygotowaną prognozą kryminologiczną,
zwiększającą – wespół z oddziaływaniem probacyjnym, czy to w postaci dozoru, czy nakładanych obowiązków (optymalnie zaś – obu), szansę na powodzenie w zakresie realizacji przedmiotowego środka. Nowym regulacjom powinno
towarzyszyć także nowe spojrzenie na istotę i rolę warunkowego zawieszenia
wykonania kary pozbawienia wolności, tak, by środek ten nie był stosowany jak
dotychczas, czyli – jak niezwykle trafnie konstatuje J. Skupiński – „(…) niemal
w każdej sytuacji, w której wymierzenie innej kary jest uważane za niecelowe,
niepotrzebne, niemożliwe, niekonieczne itd., czyli wtedy, gdy sąd, wyrokując, nie ma określonej wizji kary (podkreśl. K.W.-R.)”137.

137
J. Skupiński, op. cit. [w:] J. Jakubowska-Hara, C. Nowak (red. nauk.), Problemy aktualnej polityki karnej…, op. cit., s. 20.
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The conditional suspension of the execution
of the penalty – comments relating
to the current regulation, court rulings
in Poland and amendment to the Criminal
Code of the Republic of Poland entering
into force on 1 July 2015

Abstract
The conditional suspension of the execution of the penalty is regulated in Chapter VIII
of the Criminal Code of Republic of Poland.
In principle, this measure, conditioned by positive criminological outlooks relating to the
offender, is to enable corrective influence within conditions of controlled freedom, in the course
of the so-called probation period.
This discourse presents the current regulation on the subject and the practice of court
rulings in Poland regarding sentence to probation. It also presents the latest regulations
concerning the use of this measure, entering into force on 1 July 2015 and their assessment
from the viewpoint of the penal policy in Poland.

Elżbieta Żytyńska-Chwast
Kierownik zespołu kuratorskiej służby
sądowej w świetle proponowanych zmian
projektu ustawy z 2015 r. o zmianie
ustawy o kuratorach sądowych

W piśmie Sekretarza Stanu Ministerstwa Sprawiedliwości1 z dnia 12 marca
2015 r., sygn. DWOiP-II-5400-3/15 czytamy, że w związku z wejściem w życie uchwalonej w dniu 20 lutego 2015 r. ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, która z dniem 1 lipca 2015 r. wprowadza istotne zmiany w kodyfikacjach karnych, w szczególności w obszarze
prawa karnego materialnego oraz prawa karnego wykonawczego, ważne jest,
aby zastanowić się nad warunkami funkcjonowania kuratorskiej służby sądowej. W powyższym piśmie znajduje się sugestia, że „to właśnie na kuratorskiej
służbie sądowej skupiają się efekty projektowanych zmian w obszarze wykonawstwa, związane przede wszystkim z koniecznością zapewnienia sprawnej
organizacji przy wykonywaniu kary ograniczenia wolności we wszystkich przewidzianych w ustawie wariantach, w tym z zastosowaniem dozoru elektronicznego, oraz pracy społecznie użytecznej orzekanej w zamian za nieuiszczoną
grzywnę”2. Autor pisma chce zwrócić uwagę na „potrzeby kuratorskiej służby sądowej, które w kontekście projektowanych zmian legislacyjnych stają się
szczególnie ważne i pilne”3. Zwraca uwagę na dwie ważne kwestie dotyczące
kuratorskiej służby sądowej związane z powierzonymi zadaniami:
− niedostatek obsługi administracyjnej (sekretarskiej) zespołów,
− funkcjonowanie zbyt dużych zespołów 20-30-osobowych, w rezultacie
trudnych do zarządzania i przysparzających ich kierownikom nadmiernego zakresu obowiązków.
Zdaniem autora, „w świetle dotychczasowych doświadczeń z działalności
nadzorczej Ministerstwa Sprawiedliwości, należy uznać, że dla prawidłowego
funkcjonowania zespołów kuratorskich niezbędne jest zapewnienie obsługi
Pismo Sekretarza Stanu Ministerstwa Sprawiedliwości Jerzego Kozdronia z dnia 12 marca 2015 r.,
sygn. DWOiP-II-5400-3/15.
2
Ibidem.
3
Ibidem.
1

46

Elżbieta Żytyńska-Chwast

administracyjnej (sekretarskiej) wszystkim zespołom kuratorskiej służby sądowej w wymiarze pełnoetatowym oraz przyjęcie zasady, że zespół kuratorskiej
służby sądowej nie powinien być bardziej liczny aniżeli 12 kuratorów
zawodowych (także w przypadku zespołów połączonych)”4. Niedostateczny
poziom obsługi administracyjnej powoduje, że kuratorzy zawodowi wykonują
nieprzypisane im ustawowo zadania i obowiązki, kosztem czynności merytorycznych.
Z treści art. 42 ust. 1-3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych
(Dz.U. z 2014 r., poz. 795, z późn. zm.) – dalej u. o k.s. – wynika, że czynności
z zakresu obsługi biurowej zespołu kuratorskiej służby sądowej powinni wykonywać pracownicy wydziałów sądu rejonowego, na rzecz których zespół wykonuje zadania. W zależności od potrzeb zespołu kuratorskiej służby sądowej,
prezes sądu rejonowego może jednak utworzyć sekretariat zespołu, którego
pracami w takim przypadku kieruje kierownik zespołu.
W kontekście nakreślonych wyzwań, w celu zapewnienia sprawnego i bieżącego wykonywania przez kuratorów sądowych ich obowiązków, słusznym
wydaje się podjęcie dyskusji w zakresie roli kierownika zespołu.
W literaturze można przeczytać, że terminem kierownik określa się „każdego, kto jest odpowiedzialny za sprawowanie czterech głównych funkcji zarządzenia w odniesieniu do stosunków między ludźmi występujących w czasie”5.
Do tych funkcji zalicza się: planowanie, organizowanie, przewodzenie
i kontrolowanie.
Termin kierowanie jest równoznaczny zarządzaniu i określa świadome
i ustawiczne działanie w zakresie kształtowania organizacji6. Każda organizacja powinna mieć odpowiedzialnych za realizację celów ludzi, których określa
się mianem kierowników. Tak też powinno być w zakresie kuratorskiej służby
sądowej.
W Zarysie metodyki pracy kuratora sądowego z 2014 r. przeczytać można, że
kierownik zespołu kuratorskiej służby sądowej sprawuje cztery ważne
funkcje:
1. nadzór personalny – art. 41 ust. 1 pkt 3, 4, 5, 6, 7, 11 u. o k.s. – do czynności w zakresie nadzoru personalnego należą:
− przedstawianie kuratorowi okręgowemu wniosków i opinii dotyczących
awansowania kuratorów zawodowych zatrudnionych w zespole oraz
w zakresie zatrudniania kandydatów do pracy,
− opiniowanie wniosków zawodowych kuratorów sądowych dotyczących
ich przeniesienia,
− określanie zakresu obowiązków kuratorów zawodowych zespołu,
Ibidem.
J.A.F. Stoner, R.E. Freeman, D.R. Gilbert, Kierowanie, przekład Andrzej Ehrlich, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1999, s. 21.
6
Ibidem.
4
5
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− organizowanie działalności kuratorów społecznych,
− przedstawianie prezesowi sądu rejonowego wniosków o powołanie i odwołanie kuratorów społecznych,
− wyznaczanie patronów dla aplikantów kuratorskich7;
2. nadzór finansowy – art. 41 ust. 1 pkt 2 i 9 u. o k.s. – do czynności z zakresu nadzoru finansowego cytowani powyżej autorzy zaliczają:
− udział w planowaniu i nadzór nad wydatkowaniem środków finansowych
przeznaczonych dla kuratorów sądowych,
− zatwierdzanie wniosków dotyczących ryczałtów kuratorów sądowych
(patrz pkt 5 ppkt 2.3)8;
3. kontrola – art. 41 ust. 1 pkt 1 u. o k.s. – do tych czynności należy koordynowanie i nadzorowanie pracy kuratorów zespołu (ustawa z dnia 9 lipca 2015 r.
o zmianie ustawy o kuratorach sądowych);
4. koordynacja – art. 41 ust. 1 pkt 1, 12 i 13 u. o k.s. – do tych czynności
cytowani autorzy zaliczają:
− koordynowanie zadań kuratorów zespołu,
− sporządzenie sprawozdań i informacji o działalności zespołu i nadzorowanie obsługi biurowej zespołu (ustawa z dnia 9 lipca 2015 r. o zmianie
ustawy o kuratorach sądowych)9.
Dodatkowo kierownik odpowiedzialny jest za:
− szkolenie kuratorów społecznych,
− reprezentowanie zespołu na zewnątrz,
− współpracę z prezesem sądu rejonowego10 (art. 41 ust. 1 pkt 8, 14,
15 u. o k.s.).
Dnia 9 lipca 2015 r. w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r o kuratorach sądowych
wprowadzone zostały zmiany dotyczące art. 41 ust. 1, art. 42. Obecnie w myśl
art. 41 ust. 1 u. o k.s. do zadań kierownika zespołu w zakresie koordynowania
i nadzorowania pracy kuratorów w zespole należy:
a) analizowanie obciążenia pracą,
b) organizowanie współpracy kuratorów zawodowych z właściwym samorządem i organizacjami społecznymi, które statutowo zajmują się opieką,
wychowaniem, resocjalizacją, leczeniem i świadczeniem pomocy społecznej w środowisku otwartym,
c) wydawanie poleceń dotyczących organizacji pracy kuratorów zawodowych w zespole,
d) bieżąca kontrola akt spraw prowadzonych przez kuratorów sądowych,
7
T. Jedynak, K. Stasiak (red.), Zarys metodyki pracy kuratora sądowego, wydanie 3, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2014, s. 148-149.
8
Ibidem.
9
Ibidem.
10
Ibidem, s. 149.
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e) kontrola terminowości, efektywności i prawidłowości wykonania zadań
i obowiązków,
f) wydawanie poleceń dotyczących sposobu prowadzenia spraw i wykonania zadań i obowiązków (ustawa z dnia 9 lipca 2015 r. o zmianie ustawy
o kuratorach sądowych).
Zmiany ustawy o kuratorach sądowych z dnia 9 lipca 2015 r. dotyczą również tego, że takie zadanie kierownika zespołu, jak koordynowanie obsługi biurowej zespołu zostało zastąpione nowym zadaniem jakim jest nadzorowanie
obsługi biurowej zespołu (art. 41 ust. 1 pkt 13).
Dodatkowo ustawą tą określony został sposób powoływania zastępcy kierownika zespołu poprzez dodanie – po art. 40 u. o k.s. – art. 40a w brzmieniu:
„1. Kierownika zespołu, w razie jego nieobecności, zastępuje zastępca kierownika zespołu.
2. Zastępcę kierownika zespołu powołuje i odwołuje prezes sądu okręgowego na wniosek kuratora okręgowego, po zasięgnięciu opinii prezesa sądu
rejonowego.
3. Prezes sądu okręgowego powołuje na stanowisko zastępcy kierownika
zespołu osobę spełniającą wymogi, o których mowa w art. 40 ust. 2.”.
Trzecią ważną kwestią, którą określiła ustawa z dnia 9 lipca 2015 r. o zmianie
ustawy o kuratorach sądowych, jest to, że sekretariaty zespołów kuratorskich
obecnie mają funkcjonować na zasadach ogólnych przewidzianych dla sekretariatów sądowych, z zastrzeżeniem podległości nadzorowi kierownika zespołu
w sposób określony ustawą o kuratorach sądowych. Każdy zespół kuratorski
powinien posiadać odrębny sekretariat (art. 42).
Omawiane zmiany powinny wejść w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia ustawy, z wyjątkiem art. 42 ust. 4 ustawy, o której mowa w art. 1,
w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz
niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 396), w art. 2 pkt 6 k.k.w. wprowadza zmianę, mocą której kierownik zespołu został dopisany do katalogu organów postępowania karnego wykonawczego. Od dnia 1 lipca 2015 r. kierownik zespołu stał się organem wykonawczym, zgodnie z zapisem Kodeksu karnego wykonawczego, odpowiedzialnym za wykonywanie powierzonych zadań
w sprawach sądowych. Tego rodzaju zmiana rozszerza zakres odpowiedzialności kierownika. W związku z zaistniałymi zmianami „nie ulega wątpliwości, że
kierownik zespołu musi mieć zapewnione takie warunki organizacyjne,
które obiektywnie umożliwią mu realne i prawidłowe wykonywanie czynności merytorycznych i nadzorczych w stosunku do podległych kuratorów
w zespole”11.
11

Pismo Sekretarza Stanu Ministerstwa Sprawiedliwości Jerzego Kozdronia…, op. cit.
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W literaturze z zakresu zarządzania można przeczytać, że przez „kierowanie
ludźmi, określone również mianem kierowania personelem, rozumie się specyficzny, interpersonalny stosunek członków organizacji, legitymujący
jednych z nich (kierowników) do zamierzonego oddziaływania na zachowania
innych (podwładnych – kuratorów zawodowych), aby osiągnąć cele organizacji.
Tak rozumiane kierowanie ludźmi stanowi integralną część (procesu) zarządzania zasobami ludzkimi i jest ukierunkowane na zapewnienie oczekiwanej
efektywności pracy przez celowe kształtowanie zachowań indywidualnych pracowników (kuratorów zawodowych) oraz całych ich zespołów”12.
Zdaniem cytowanego autora, aby kierowanie kuratorami zawodowymi
było efektywne, kierownicy zespołów powinni mieć do tego działania
odpowiednią legitymizację, ich działanie powinno mieć jasno określony
cel, który jest zgodny z celem organizacji. O byciu kierownikiem powinien
decydować odpowiedni zakres zadań, uprawnień i odpowiedzialności.
Spotyka się różne klasyfikacje funkcji przypisywanych do stanowiska kierownika. Jedna z nich wskazuje na tzw. funkcje uniwersalne, pełnione na
wszystkich stanowiskach kierowniczych, aczkolwiek w różnym zakresie. Innym
podziałem jest klasyfikacja rodzajowa, w ramach której można wyróżnić funkcje pełnione w różnym obszarze zarządzania, np. kierownictwo ogólne, finansowe, marketingowe, sprzedaż, produkcja, zasoby ludzkie i logistyka. Funkcje
kierowników można również podzielić na wewnętrzne, czyli pełnione wobec
innych kuratorów w danym sądzie, oraz zewnętrzne, sprawowane w stosunku
do petentów ulokowanych w otoczeniu działalności sądu.
Pracę kierowniczą charakteryzują także specyficzne role (przez pojęcie
roli rozumie się wzory zachowań, które są w dużej mierze wystandaryzowane i wstępnie zdeterminowane13) pełnione przez kierowników zespołów kuratorskiej służby sądowej. Najbardziej znanym ujęciem tych ról jest klasyfikacja
H. Mintzberga, w której wyróżniono dziesięć podstawowych ról kierowniczych w trzech kategoriach14:
1. role interpersonalne:
− reprezentant,
− przywódca,
− łącznik;
2. role informacyjne:
− obserwator,
− propagator,
− rzecznik;
12
A. Pocztowski, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie – procesy – metody, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2013, s. 178.
13
P. Makin, C. Cooper, Ch. Cox, Organizacje a kontrakt psychologiczny, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2000, s. 70.
14
Za: A. Pocztowski, Zarządzanie zasobami ludzkimi…, op. cit., s. 178.
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3. role decyzyjne:
− przeciwdziałający zakłóceniom,
− alokator zasobów,
− negocjator,
− przedsiębiorca, co w przypadku kuratorskiej służby sądowej możemy
rozumieć, jako skuteczny resocjalizator.
Pełnienie funkcji oraz odgrywanie ról kierowniczych wymaga posiadania
przez osoby wykonujące pracę kierowniczą odpowiednich umiejętności. W tradycyjnym i jednym z najbardziej rozpowszechnionych ujęć umiejętności kierowniczych wymienia się:
− umiejętności techniczne obejmujące znajomość zadań, procesów i metod rozwiązywania problemów w obszarze działania kierowników;
− umiejętności społeczne, takie jak motywowanie, komunikowanie się, praca w zespole, rozumienie innych ludzi;
− umiejętności koncepcyjne i diagnostyczne, m.in. analizowanie problemów, myślenie abstrakcyjne, wprowadzanie zmian15.
W literaturze dotyczącej zarządzania i organizacji można spotkać różne koncepcje związane z efektywnością kierownika. Liczne badania nad efektywnością
pracy kierowniczej doprowadziły do opracowania wielu różnych ujęć umiejętności, zachowań i kompetencji kierowniczych. Jedną z nich jest koncepcja
sześciu specyficznych umiejętności (zachowań) kierowniczych pozytywnie
skorelowanych z efektywnością pracy, obejmującą:
− umiejętności śledzenia zmian w otoczeniu i reagowanie na nie,
− umiejętności organizowania i koordynowania relacji wokół realizowanych zadań,
− umiejętności posługiwania się informacjami oraz komunikowania się,
− umiejętności tworzenia klimatu do uczenia i rozwoju własnego oraz pracowników,
− umiejętności motywowania pracowników i rozwiązywania konfliktów,
− odpowiedzialność za własne decyzje i decyzje podległych pracowników16.
W praktyce coraz częściej używa się terminu „menedżer” na określenie osób
kierujących pracą zespołów kuratorskich. Podstawowymi wyróżnikami pracy
menedżerów są specyficzne funkcje i wkład wnoszony do organizacji oraz takie cechy, jak wysokie kompetencje i silna motywacja, które pozwalają im integrować zasoby rzeczowe, finansowe i ludzkie wokół realizowanego procesu
resocjalizacji. Tym samym można powiedzieć, że pojęcie menedżera jest bliskoznaczne, ale nie równoznaczne, z tradycyjnym pojęciem kierownika zespołu
kuratorskiej służby sądowej.
R.W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1996.
S.P. Robbins, Managing Today, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey 1997, za: A. Pocztowski,
Zarządzanie zasobami ludzkimi…, op. cit., s. 179.
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Główną cechą wyróżniającą menedżera jest bowiem autorytet merytoryczny wynikający z jego wiedzy i motywacji. Natomiast główną cechą
kierownika jest autorytet formalny, wynikający z zajmowania stanowiska
kierowniczego.
Trzecim rodzajem autorytetu, równie ważnym, jak dwa wymienione powyżej, jest autorytet osobisty, wynikający z cech osoby zajmującej się kierowaniem ludźmi.
W mojej ocenie należy dążyć do tego, aby kierownik zespołu kuratorskiej
służby sądowej był skutecznym menedżerem innych kuratorów zawodowych
oraz całego procesu odziaływań, za który dopowiada.
Warto zwrócić również uwagę na to, że obecnie kierownik zespołu kuratorskiej służby sądowej jest istotnym podmiotem zarządzania zasobami ludzkimi,
na poziomie operacyjnym. Jest odpowiedzialny za przebieg i efekty pracy kuratorów zawodowych, stąd powinien odpowiadać za:
− przygotowanie i opis stanowiska pracy kuratorów zawodowych,
− przeprowadzanie wywiadów z osobami nowo przyjętymi,
− decyzje w obszarze stanowiska pracy (w ramach posiadanego budżetu),
− realizację potrzeb szkoleniowych kuratorów zawodowych,
− kierowanie i monitorowanie wykonania zadań powierzonych kuratorom
zawodowym,
− monitorowanie dyscypliny w zespole,
− stosowanie nagród i kar,
− ocenę pracowników,
− zmianę zakresu obowiązków, przeszeregowanie kuratorów,
− kształtowanie relacji społecznych w organizacji,
− inne zadania wynikające ze specyfiki pracy kuratorów sądowych.
Kierownik zespołu kuratorskiej służby sądowej powinien również aktywnie
uczestniczyć w zarządzaniu zasobami ludzkimi na poziomie strategicznym, pełniąc dodatkowo specyficzne role:
− realizatora,
− inspiratora,
− mentora.
W literaturze można przeczytać, że „rola realizatora polega przekładaniu
strategii personalnej firmy na osiąganie w sposób sprawny i efektywny celów biznesowych w obszarach odpowiedzialności poszczególnych kierowników, przez
optymalne wykorzystanie kapitału ludzkiego tkwiącego w zespołach pracowniczych, którymi kierują wspomniani menedżerowie”17. Przekładając ten cytat
na potrzebę rozumienia roli kierownika zespołu kuratorskiej służby sądowej
jako realizatora, można przyjąć, że kierownik powinien aktywnie uczestniczyć
w procesie rozwoju podległych mu kuratorów zawodowych, komunikować im
17

A. Pocztowski, Zarządzanie zasobami ludzkimi…, op. cit., s. 181.
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cele strategiczne, wpływać bezpośrednio na ich efektywność podejmowanych
decyzji.
Rola inspiratora powinna polegać na tym, że kierownik zespołu kuratorskiej służby sądowej potrafi m.in. zaproponować adekwatną formę organizacji
pracy, określać cele dla swojego zespołu i dobierać mierniki oceny ich wykonania, propagować filozofię dobrej jakości pracy oraz identyfikować pracowników
o wysokim potencjale rozwoju.
Trzecia rola kierownika zespołu – rola mentora – powinna się wyrażać
w aktywnym wspieraniu kuratorów sądowych w sprawach związanych z wykonywaną przez nich pracą oraz w ich rozwoju zawodowym. Jest to bardzo ważna
rola z punktu widzenia strategii personalnej sądu, ponieważ jest ona ukierunkowana na kreowanie i efektywne wykorzystanie kapitału ludzkiego.
Jak zauważyła w dyskusji ze mną Pani kurator Joanna Kmieć-Ogaza (2015)18,
zmiana w zakresie myślenia o roli kierownika zespołów kuratorskiej służby sądowej „wydaje się konieczna z punktu widzenia psychologii biznesu i polityki
wewnętrznej firm, instytucji, w tym sądów. Ważne jest jednak, aby ocenianie
nie było fikcją i stąd niezmiernie istotne jest, żeby kierownicy byli edukowani
między innymi w tym zakresie”.
Kierowanie ludźmi wiąże się z posiadaniem przez kierownika władzy, jak
również z posiadaniem autorytetu, rozumianego jako jedna z postaci władzy,
wynikającego z dysponowania określonymi wartościami.
W literaturze można przeczytać, że „władza, jaką ma dany kierownik, wynika nie tylko z zajmowanego przez niego stanowiska kierowniczego, lecz także
z reguł źródła, wśród których można wyróżnić interpersonalne i strukturalne
źródło władzy19.
Powyższe teoretyczno-naukowe rozważania stały się dla mnie i moich kolegów kuratorów: Elżbiety Pędziałek-Kunert, Joanny Kmieć-Ogaza, Andrzeja
Grzelaka20 fundamentem do dyskusji i rozważań na temat roli kierownika zespołu kuratorskiej służby sądowej i sposobu wyboru osób pełniących tę funkcję. Do dalszej dyskusji zachęcam wszystkich kuratorów sądowych albowiem
problematyka i temat pozostaje nadal otwarty. Dyskusja ta jest szczególnie ważna, zwłaszcza w kontekście podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej ustawy o kuratorach sądowych (w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego
o sygn. akt U 2/14) na posiedzeniu Sejmowej Komisji Ustawodawczej (UST) nr
124 w dniu 18 marca br. Przedmiotowy projekt dotyczył wprowadzenia zmian
w treści art. 41 „naszej ustawy”, tj. nadania kierownikowi zespołu kuratorskiej
służby sądowej uprawnień w zakresie koordynowania i nadzorowania pracy kuratorów w zespole21.
Spotkanie dyskusyjne z kuratorami zawodowymi w Sądzie Rejonowym w Gliwicach dnia 4 marca 2015 r.
A. Pocztowski, Zarządzanie zasobami ludzkimi…, op. cit., s. 181.
20
Dyskusja z kuratorami zawodowymi w dniach 4 marca 2015 r. oraz 11 kwietnia 2015 r.
21
Obrady Komisji Ustawodawczej – referuje poseł Borys Budka, informacje dotyczące art. 41 u. o k.s.
(nagranie od 13.28 minuty); http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/transm... 07004F703D.
18
19
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W proponowanym projekcie zaproponowano zapis, zgodnie z którym kierownik ZKSS ma do wykonania następujące zadania:
„1) koordynowanie i nadzorowanie pracy kuratorów zespołu, w szczególności poprzez:
a) analizę obciążenia pracą,
b) organizowanie współpracy kuratorów zawodowych z właściwym samorządem i organizacjami społecznymi, które statusowo zajmują się
opieką, wychowaniem, resocjalizacją, leczeniem i świadczeniem pomocy społecznej w środowisku otwartym,
c) wydawanie stosownych poleceń co do organizacji pracy kuratorów
zawodowych w zespole,
d) bieżącą kontrolę akt spraw prowadzonych przez kuratorów sądowych,
e) kontrolę terminowości, efektywności i prawidłowości realizowanych
zadań i obowiązków,
f) wydawanie stosownych poleceń co do sposobu prowadzenia spraw
i realizowania zadań i obowiązków”22.
W uzasadnieniu projektowanych zmian art. 41 ust. 1 u. o k.s. czytamy, że
„zdaniem Trybunału Konstytucyjnego prawidłowe funkcjonowanie
oznacza bowiem wykonywanie przez kierownika takich czynności, które
umożliwiają członkom zespołu, czyli kuratorom, realizację ustawowego zadania polegającego na wykonywaniu orzeczeń w sprawach karnych
oraz rodzinnych i nieletnich”23.
W powyższym uzasadnieniu jest również mowa o tym, że Ministerstwo
Sprawiedliwości podziela pogląd Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 grudnia
2014 r., sygn. U 2/14, w którym przepisy uznane za niekonstytucyjne, pełniące
ważną funkcję w dążeniu do zwiększenia skuteczności wykonywania orzeczeń sądów karnych przez kuratorską służbę sądową, należy uwzględnić
w odrębnych przepisach prawnych. Dalej czytamy, że natychmiastowe pozbawienie mocy obowiązujących przepisów prawnych może spowodować negatywne skutki. Ministerstwo Sprawiedliwości uważa, że projektowane zmiany art.
41 ust. 1 u. o k.s. dają czas ustawodawcy na przygotowanie koniecznych zmian
legislacyjnych, a jednocześnie mają na celu zapobiec powstaniu luki w prawie,
która uniemożliwi efektywne sprawowanie dozoru przez kuratorów sądowych.
Zdaniem Ministerstwa Sprawiedliwości24, wprowadzenie projektowanych
zmian przyczyni się do zmniejszenia powrotności do przestępstwa osób
oddanych pod dozór, co powinno skutkować poprawą bezpieczeństwa
publicznego”.
22
Projekt ustawy z 2015 r. o zmianie ustawy o kuratorach sądowych dot. art. 41 ust. 1 u. o k.s. przedstawiony na obradach Komisji Ustawodawczej w dniu 18 marca 2015 r.
23
Uzasadnienie projektu ustawy z 2015 r. o zmianie ustawy o kuratorach sądowych dot. art. 41
ust. 1 u. o k.s. przedstawionego na obradach Komisji Ustawodawczej dnia 18 marca 2015 r.
24
Ibidem.
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Jak wiadomo z dniem 30 czerwca 2015 r. utraciły moc przepisy, o których
mowa w wyroku Trybunału Konstytucyjnego, sygn. U 2/14, stąd celowe jest
poddanie dyskusji środowiska kuratorskiego projektu ustawy z 2015 r. o zmianie ustawy o kuratorach sądowych dotyczącej art. 41 ust. 1 u. o k.s. Twórcy
projektowanych zmian poprzez prawidłowe funkcjonowanie kuratorskiej
służby sądowej rozumieją przede wszystkim właściwą organizację pracy
w sensie administracyjnym i technicznym. Jednak czy takie rozumienie
funkcjonowanie kuratorskiej służby sądowej jest wystarczające?
Warto w tym miejscu przyjrzeć się np. pojęciu „koordynowanie”.
W uzasadnieniu projektu ustawy z 2015 r. o zmianie ustawy o kuratorach
sądowych (dot. art. 41 ust. 1 u. o k.s.) czytamy, że „poprzez koordynowanie
należy rozumieć uporządkowanie, planowanie i organizację współdziałania. Jest
to zsynchronizowanie działań cząstkowych pozwalające skutecznie osiągnąć
wspólny cel i realizować jednostkowe priorytety”.
Analizując literaturę przedmiotu można spotkać wiele definicji pojęcia „koordynowanie”. Na potrzeby powyższych rozważań przytoczona zostanie jedna
z definicji, która mówi, że „koordynowanie to proces integrowania działalności
odrębnych działów, aby skutecznie osiągać cele organizacji”25. Dalej cytowani
autorzy piszą, że „przy braku koordynacji ludzie tracą świadomość swojej roli
w całej organizacji i mogą odczuwać pokusę zaspakajania interesów własnego
działania kosztem celów organizacji”26.
Na tym etapie rozważań ważnym może okazać się ponowne przeanalizowanie tego co obecnie jest filozofią probacji, w jaki sposób ta filozofia ma być
realizowana przez kuratorów sądowych.
Obecne zmiany systemu probacji – prawa karnego wykonawczego, prawa
karnego materialnego, procesowego w rzeczywistości są odbierane jako zmiana
rewolucyjna. Pamiętać jednak należy, że każda zmiana powinna być postrzegana
jak ewolucja, a nie rewolucja. Sądzę, że powszechny pogląd o rewolucyjności
tych zmian polegać może tylko na dookreśleniu poziomu odpowiedzialności
określonych osób za przebieg resocjalizacji podopiecznych, jednak sam pomysł zmian proponowany był już wcześniej, około 13 lat temu i propagowany
między innymi przez Andrzeja Bałandynowicza. Autor ten już wówczas widział konieczność szerszego rozumienia probacji, nie tylko jako sankcję penalną (sankcję karną), lecz także rozumiał probację jako określoną instytucję
prawną.
W świetle obecnych przepisów prawa karnego wykonawczego, kierownik
zespołu kuratorskiej służby sądowej stał się jednym z takich organów instytucji – organem wykonawczym, a skoro to stało się faktem, powinniśmy dążyć,
aby ten organ instytucji prawnej mógł jak najlepiej przyczyniać się do ustalania
i osiągania celów organizacji, w której funkcjonuje. Zatem kierownicy powin25
26

J.A.F. Stoner, R.E. Freeman, D.R. Gilbert, Kierowanie, op. cit., s. 615.
Ibidem, s. 311.
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ni nie tylko kontrolować terminowość, efektywność i prawidłowość realizowanych zadań i obowiązków, wykonywanych przez podległych im kuratorów
sądowych, lecz również powinni wpływać na postawy pracowników w pracy,
tworzyć lojalną i zaangażowaną załogę dzięki trzem zasadom:
1. Praca powinna sprawiać przyjemność.
2. Praca powinna być wystarczająco ważna, lecz nie powinna być psuta jej
nadmierną powagą.
3. Ludzie są ważni – każdy liczy się w pracy27.
Nie należy zapominać, że proponowane zmiany projektowe można rozpatrywać jako pewien układ stosunków między ludźmi, który będzie wpływał
na przyszły kształt całej kuratorskiej służby sądowej, a skutki działania tego
układu będą widoczne dopiero w miarę upływu czasu. Kierownicy zespołów
kuratorskiej służby sądowej obecnie mają prawo żonglowania rozmaitymi, równocześnie istniejącymi stosunkami między ludźmi. Jednak nie mogą zapominać,
że ich działania zawsze powinny zmierzać do realizacji ogólnego celu organizacji. Miarą poprawności ich działania jest efektywność kierowania. Obok
efektywności kierowania występuje jeszcze pojęcie efektywności organizacji
czego miarą jest ocena realizacji zadań danej organizacji.
Nawiązując do uzasadnienia proponowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości zmian, głównym zadaniem organizacji sądowniczej i projektowanych zmian jest zmniejszenie powrotności do przestępstwa osób oddanych pod dozór, co powinno skutkować poprawą bezpieczeństwa publicznego. W myśl tego celu, kierownika zespołu kuratorskiej służby sądowej
powinna cechować:
a) sprawność – czyli umiejętność robienia rzeczy we właściwy sposób.
Sprawny kierownik to taki, który osiąga wyniki współmierne do nakładów (pracy, materiałów i czasu) zużytych na ich realizację. Kierownik,
który potrafi minimalizować koszty nakładów zużytych na osiągnięcie
celów, działa sprawnie.
b) skuteczność – czyli umiejętność wyboru właściwych celów. Kierownik,
który wybiera nieodpowiedni cel jest kierownikiem nieskutecznym.
W tym miejscu warto zauważyć, że żaden stopień sprawności nie zrównoważy braku skuteczności. Peter Drucker28 twierdził, że skuteczność jest kluczem
do powodzenia organizacji, stąd zanim skupimy się na sprawności, uzyskajmy
pewność, że robimy właściwe rzeczy.
Istotą efektywności i skuteczności probacji, zapewnienia bezpieczeństwa
publicznego jest nie tylko sprawność działania samego systemu probacji, ale
J.C. Quick, Crafting an organizational culture: Herb’s hand at Soutwest Airlines, “Organizational Dynamics”, jesień 1992, s. 45-56.
28
P.F. Drucker, Menedżer skuteczny, Nowoczesność, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Czytelnik, Kraków 1994.
27
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sprawność działania organizacji /organów zajmujących się probacją. Trzeba pamiętać, iż sukces wprowadzania zmiany zależy od wielu czynników, a jednym
z nich jest czynnik ludzki, w tym przypadku zespół kuratorskiej służby sądowej
i stojący na jego czele kierownik.
Aby kierownik zespołu – menedżer zdołał przetrwać i odnieść korzyść
w zmieniających się warunkach, konieczna jest również jego wyobraźnia, wrażliwość i tolerancja. Wymienione cechy powinny być powiązane z troską o wartości i o etykę. Zagadnienia etyczne należą do najtrudniejszych spośród tych,
z którymi ma do czynienia kierownik zespołu. Należy jednak pamiętać, że etyka
stwarza więź zapewniającą trwałość wzajemnych stosunków między kuratorami, przełożonymi i całym społeczeństwem. Odpowiedzialność społeczna kuratorskiej służby sądowej dotyczy sposobu, w jaki oddziałuje na podopiecznych,
a tym samym na społeczeństwo, w którym funkcjonuje.
Obecnie kierownicy i teoretycy zarządzania rozszerzają przedmiot swoich
zainteresowań o podstawowe pytanie: W jaki sposób powinniśmy żyć względem siebie?
W myśl tego pytania, etykę definiujemy jako „naukę o wpływie naszych decyzji na innych”29. Z tej to nauki również powinna wynikać dodatkowo nauka
o prawach i obowiązkach kierownika zespołu, a w szczególności nauka o jego
prawach moralnych w podejmowaniu decyzji istotnych w stosunkach międzyludzkich.
Wobec powyżej dokonanej teoretyczno-praktycznej analizy zmian organizacyjno-prawnych związanych z funkcjonowaniem kuratorskiej służby sądowej,
w tym przede wszystkim roli i funkcji kierownika zespołu, nasuwa się pytanie:
Jak powinien wyglądać wybór i nominacja kierownika – menedżera zespołu kuratorskiej służby sądowej?
W literaturze można przeczytać, że „gospodarowanie zasobami ludzkimi
jest funkcją sztabową”30, stąd kierownicy gospodarowania zasobami ludzkimi
doradzają kierownikom liniowym, w jaki sposób mają zapewnić organizacji
właściwych ludzi na właściwych stanowiskach.
Obowiązujące przepisy ustawy o kuratorach sądowych stanowią, iż „kurator okręgowy odpowiada przed prezesem sądu okręgowego za funkcjonowanie kuratorskiej służby sądowej w okręgu. Reprezentuje kuratorów sądowych
wobec prezesa sądu okręgowego i organów kolegialnych sądu”31. Prezes sądu
okręgowego, na wniosek kuratora okręgowego, po zasięgnięciu opinii prezesa
sądu rejonowego obecnie powołuje i odwołuje kierownika zespołu kuratorskiej służby sądowej32. Natomiast do zakresu działania kuratora okręgowego
w szczególności należy „nadzór nad pracą kierowników zespołów kuratorskiej
J.A.F. Stoner, R.E. Freeman, D.R. Gilbert, Kierowanie, op. cit., s. 110.
Ibidem, s. 368.
31
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych, art. 37 ust. 1.
32
Ibidem, art. 40 ust. 1 u. o k.s.
29
30
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służby sądowej”33. „W uzasadnionych wypadkach dokonanie kontroli i oceny
pracy kuratora lub aplikanta kurator okręgowy może zlecić kierownikowi zespołu kuratorskiej służby sądowej”34.
Kurator okręgowy występuje z wnioskami kadrowymi dotyczącymi kuratorów zawodowych w okręgu35, określa szczegółowe zakresy obowiązków zastępcy kuratora okręgowego oraz kierowników zespołów kuratorskiej służby
sądowej, przedstawiając je do zatwierdzenia prezesowi sądu okręgowego36.
Kierownicy zespołów kuratorskiej służby sądowej zarządzają pracami „zespołów”, wykonujących orzeczenia w sprawach karnych oraz w sprawach rodzinnych i nieletnich37. W wypadku, gdy powołanie dwóch lub więcej zespołów
byłoby niecelowe, prezes sądu okręgowego powołuje jeden zespół wykonujący
orzeczenia w sprawach karnych, rodzinnych i nieletnich38.
Do dnia 20 lutego 2015 r. kierownicy zespołów ds. karnych oraz rodzinnych
i nieletnich pełnili tożsame zadania, ograniczające się do administrowania i kontrolowania, stąd jeden kierownik mógł być powołany do wykonywania orzeczeń
w sprawach karnych, rodzinnych i nieletnich.
Ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw kierownik zespołu kuratorskiej służby sądowej do
spraw karnych został umocowany w roli organu postępowania wykonawczego, co nie dotyczy kierownika zespołu ds. rodzinnych i nieletnich, który
w świetle powyższych przepisów organem postępowania wykonawczego nie
jest (nie ma odpowiednich przepisów wykonawczych dotyczących kuratorów
rodzinnych).
Na tę kwestię zwróciła uwagę Krajowa Rada Kuratorów39 pisząc, że „wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie U2/14
dotyczył niekonstytucyjności rozporządzenia dotyczącego wykonywania orzeczeń w sprawach karnych z Konstytucją RP, ustawą o kuratorach sądowych
oraz przepisami prawa karnego”. Krajowa Rada Kuratorów w swoim piśmie
z dnia 10 kwietnia 2015 r. zaproponowała, aby wpisać kierownika zespołu ds.
rodzinnych i nieletnich oraz sądowego kuratora zawodowego rodzinnego jako
organ postępowania wykonawczy na wzór art. 2 pkt 6 k.k.w. w brzmieniu ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych
innych ustaw. Zdaniem KRK, konieczne jest „niezwłoczne umocowanie kuratorów zawodowych wykonujących orzeczenia w sprawach rodzinnych
i nieletnich jako organu postępowania wykonawczego w sprawach opieIbidem, art. 37 ust. 2 pkt 4 u. o k.s.
Ibidem, art. 37 ust. 2 pkt 5 u. o k.s.
35
Ibidem, art. 37 ust. 2 pkt 9 u. o k.s.
36
Ibidem, art. 37 ust. 2 pkt 13 u. o k.s.
37
Ibidem.
38
Ibidem, art. 39 ust. 2 u. o k.s.
39
Pismo KRK z dnia 10 kwietnia 2015 r. do Przewodniczącego Komisji Ustawodawczej Wojciecha
Szarama, syg. KRK 23/IV/2015.
33
34
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kuńczych, w odpowiednich przepisach rangi ustawy”40. Takie stanowisko
ma swoje uzasadnienie w szczególności w wykonywaniu środków wychowawczo-resocjalizacyjnych orzeczonych przez sąd wobec nieletnich oraz realizacji
przez kuratorów rodzinnych zadań związanych z orzeczonym nadzorem kuratora sądowego w rodzinie, w przypadku ograniczenia władzy rodzicielskiej
rodzicom, czyli stosowaniu zarządzeń ograniczających.
Obecnie obowiązująca ustawa o kuratorach sądowych wskazuje, choć
w okrojonym zakresie, jakimi cechami powinna dysponować osoba powołana
przez prezesa sądu okręgowego na stanowisko kierownika zespołu. Kierownik
zespołu powinien:
− wyróżniać się zdolnościami organizacyjnymi,
− posiadać co najmniej 5-letni staż pracy kuratorskiej,
− posiadać stopień kuratora specjalisty, a w wyjątkowym wypadku stopień
starszego kuratora zawodowego41.
Ustawodawca jednak nie wskazał, w jaki sposób prezes i kurator okręgowy
ma dokonać sprawdzenia i analizy zdolności organizacyjnych, a określenie stażu
pracy jest tylko wyznacznikiem technicznym i może stanowić odzwierciedlenie
posiadanego doświadczenia zawodowego, natomiast ostatni punkt jest czynnikiem administracyjno-formalnym. Taki schemat wyboru nie odpowiada wymaganiom, jakim obecnie ma sprostać osoba pełniąca tę funkcję. Ten wątek
jednak zostanie opisany w dalszej części.
Do obowiązków kierownika zespołu należy obecnie wykonywanie działań niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania kuratorskiej służby sądowej w zakresie działań zespołu42, a w tym:
1) koordynowanie zadań kuratorów zespołu;
2) udział w planowaniu i nadzór nad wydatkowaniem środków finansowych
przeznaczonych dla kuratorów sądowych;
3) przedstawianie kuratorowi okręgowemu wniosków i opinii dotyczących
awansowania kuratorów zawodowych zatrudnionych w zespole oraz w zakresie
zatrudniania kandydatów do pracy;
4) opiniowanie wniosków zawodowych kuratorów sądowych dotyczących
ich przeniesienia;
5) określanie zakresu obowiązków kuratorów zawodowych zespołu;
6) organizowanie działalności kuratorów społecznych;
7) przedstawianie prezesowi sądu rejonowego wniosków o powołanie i odwołanie kuratorów społecznych;
8) przeprowadzanie szkoleń kuratorów społecznych;
9) zatwierdzanie wniosków dotyczących ryczałtów kuratorów sądowych;
Ibidem.
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych, art. 40 ust. 2 pkt 1, 2.
42
Ibidem, art. 41 ust. 1, 2 u. o k.s.
40
41
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10) nadzorowanie terminowości wykonywania obowiązków przez kuratorów sądowych;
11) wyznaczanie patronów dla aplikantów kuratorskich;
12) sporządzanie sprawozdań i informacji o działalności zespołu;
13) koordynowanie obsługi biurowej zespołu;
14) reprezentowanie zespołu na zewnątrz;
15) współdziałanie z prezesem sądu rejonowego.
2. Kierownik zespołu wykonuje obowiązki kuratora w wymiarze umożliwiającym należyte wykonywanie zadań, o których mowa w ust. 143.
Dnia 9 kwietnia 2015 r. odbyło się posiedzenie Komisji Ustawodawczej,
na której został omówiony projekt z dnia 2 kwietnia 2015 r. ustawy o zmianie
ustawy o kuratorach sądowych. Projekt ten zakłada, że art. 1. w ustawie z dnia
27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych w art. 41 w ust. 1:
1) pkt 1 otrzyma brzmienie:
„1) koordynowanie i nadzorowanie pracy kuratorów zespołu, w szczególności poprzez:
a) analizę obciążenia pracą,
b) organizowanie współpracy kuratorów zawodowych z właściwym samorządem i organizacjami społecznymi, które statutowo zajmują się opieką,
wychowaniem, resocjalizacją, leczeniem i świadczeniem pomocy społecznej
w środowisku otwartym,
c) wydawanie stosownych poleceń co do organizacji pracy kuratorów zawodowych w zespole,
d) bieżącą kontrolę akt spraw prowadzonych przez kuratorów sądowych,
e) kontrolę terminowości, efektywności i prawidłowości realizowanych zadań i obowiązków,
f) wydawanie stosownych poleceń co do sposobu prowadzenia spraw i realizowania zadań i obowiązków”;
2) uchyla się pkt 10.
Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia”.
Jak widać kolejne nowelizacje nakładają na kierownika zespołu kuratorskiej
służby sądowej nowe obowiązki merytoryczne. Dużą wagę przykłada się do
terminowego wykonywania czynności i zapobiegania przewlekłości postępowania wykonawczego. Biorąc pod uwagę powyższe informacje Krajowa Rada
Kuratorów w swoim piśmie z dnia 10 kwietnia 2015 r. zaproponowała dodanie
w art. 41 ustawy o kuratorach sądowych ust. 3 w brzmieniu:
„Pod nieobecność kierownika jego obowiązki wykonuje zastępca. Przepis
art. 40 stosuje się odpowiednio”44. W opinii Krajowej Rady Kuratorów „brak
ustawowego umocowania zastępcy kierownika niesie zagrożenie składania skuUstawa z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych.
Pismo KRK z dnia 10 kwietnia 2015 r. do Przewodniczącego Komisji Ustawodawczej Wojciecha
Szarama, syg. KRK 23/IV/2015.
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tecznych skarg na przekroczenie przysługujących uprawnień przez kuratorów
dokonujących w zastępstwie chociażby zaszeregowania do odpowiedniej grupy
powrotu do przestępstwa w trakcie nieobecności kierownika”45.
Dyskusja na temat struktury organizacyjnej kuratorskiej służby sądowej wydaje się zasadna. Podjęta przez moją osobę dyskusja z kolegami kuratorami,
tj. Elżbietą Pędziałek-Kunert, Joanną Kmieć-Ogaza, Andrzejem Grzelakiem46
nasunęła pewne rozwiązania praktyczne. Jednak należy pamiętać, że przy poprawianiu istniejącej struktury organizacji należy wziąć pod uwagę cztery podstawowe elementy47:
1. Podział pracy – całość pracy kierownika zespołu kuratorskiej służby
sądowej należy podzielić na zadania. W mojej opinii słuszny jest podział na
zadania z zakresu: nadzoru personalnego, finansowego, kontroli i koordynacji
(o tych funkcjach kierownika zespołu mowa była na początku niniejszego artykułu).
2. Departamentalizacja – kierownik zespołu powinien mieć rozeznanie co
do kompetencji swoich kuratorów zawodowych, w sposób logiczny i sprawny
grupować kuratorów do określonych zadań.
3. Hierarchia organizacji – jasno powinno być określone, kto komu podlega w organizacji. Stąd słusznym wydaje się postulat KRK dotyczący dodania
w art. 41 ustawy o kuratorach sądowych ust. 3 w powyżej przytoczonym brzmieniu. Nie ma bowiem możliwości, aby pod nieobecność kierownika zespołu, nie
były podejmowane decyzje dotyczące działania zespołu kuratorskiego.
4. Koordynowanie – ten czwarty element struktury organizacyjnej polega na wprowadzaniu mechanizmów integrowania działalności poszczególnych
poziomów struktury organizacyjnej w zwartą całość. Projekt z dnia 2 kwietnia
2015 r. ustawy o zmianie ustawy o kuratorach sądowych obecnie dosyć dokładnie określa na czym ma polegać koordynowanie i nadzorowanie pracy kuratorów przez kierownika zespołu.
W obliczu obowiązujących i zmieniających się przepisów zasadne wydaje się
jasne określenie trybu powołania na stanowisko kierownika zespołu kuratorskiej służby sądowej oraz jego zastępcy.
Moim zdaniem, przepis art. 40 ust. 2 ustawy o kuratorach sądowych powinien ulec zmianie tak, aby prezes sądu okręgowego faktycznie mógł powołać
na stanowisko kierownika zespołu osobę rzetelnie wykonującą wszystkie powierzone jej zadania. Zdolność organizacyjna, 5-letni staż pracy kuratorskiej
i posiadanie stopnia kuratora specjalisty, nie są wystarczające, aby kierownik
zespołu kuratorskiej służby sądowej aktywnie uczestniczył w zarządzaniu zasobami ludzkimi na poziomie strategicznym, pełniąc dodatkowo specyficzne role:
realizatora, inspiratora i mentora, o których była mowa powyżej.
Ibidem.
Dyskusja z kuratorami zawodowymi w dniach 4 marca 2015 r. oraz 11 kwietnia 2015 r.
47
J.A.F. Stoner, R.E. Freeman, D.R. Gilbert, Kierowanie, op. cit., s. 306-307.
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Stąd proponuję w art. 41 ust. 2 ustawy o kuratorach sądowych zmianę z pięcio- na siedmioletni staż pracy kuratorskiej i dodanie ust. 3 zapisu w brzmieniu:
„Prezes sądu okręgowego powołuje na stanowisko kierownika zespołu osobę wyróżniającą się zdolnościami organizacyjnymi, która ponadto posiada:
1) co najmniej 7-letni staż pracy kuratorskiej,
2) stopień kuratora specjalisty, a w wyjątkowym wypadku stopień starszego
kuratora zawodowego,
3) ukończone studia/kurs z zakresu zarządzania i organizacji ogólnej
lub specjalistycznej.
Oprócz tego, w mojej ocenie, kierownika zespołu kuratorskiej służby sądowej – menedżera, powinna cechować komunikatywność, umiejętność myślenia
strategicznego, odporność na stres, umiejętność zarządzania ludźmi oraz moralność.
Tego typu cechy obecnie nie są badane przy powierzaniu funkcji kierownika
zespołu. Stąd proponuję na etapie powoływania kierownika zespołu „konkurs
wewnętrzny” mający na celu wyłonienie pracownika o najlepszych predyspozycjach do pełnienia tej funkcji. Kurator okręgowy zgłaszałby zapotrzebowanie
kadrowe na danego pracownika – kierownika zespołu prezesowi sądu okręgowego, a następnie w danym zespole ogłaszał konkurs wewnętrzny na kierownika. Do konkursu przystąpić mogłyby tylko osoby spełniające warunki proponowane w art. 41 ust. 2 ustawy o kuratorach sądowych, po dodanym zapisie
w postaci ust. 3.
Kurator okręgowy, podczas rekrutacji na to stanowisko, winien posługiwać
się określonymi narzędziami, które pozwolą mu dokonać najlepszego wyboru:
1. test kompetencji kierowniczych – zawierający elementy wiedzy ogólnej
o administracji, zarządzaniu, organizowaniu, komunikacji, mediacji;
2. ocena przebiegu dotychczasowej pracy kuratorskiej i działań związanych
z kuratorską służbą sądową;
3. analiza dotychczasowych kwalifikacji zawodowych, ukończonych kursów
specjalistycznych, działalności w zakresie resocjalizacji;
4. ocena prezentacji przygotowanej przez kandydata na kierownika dotycząca wizji funkcjonowania zespołu – podczas tej prezentacji można zaobserwować osobę i potrzebne cechy dotyczące dalszego funkcjonowania na stanowisku kierowniczym, np. komunikatywność, umiejętność myślenia strategicznego,
odpornością na stres.
Prezes sądu okręgowego powołuje „Komisję” konkursową, której celem
jest ocena zebranego materiału w składzie:
− prezes sądu rejonowego,
− kurator okręgowy,
− członek komisji, reprezentant kuratorów zawodowych (np. przedstawiciel stowarzyszenia, związków zawodowych lub delegat KRK).
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Konkurs powinien składać się z dwóch części:
a) pisemnej – test kompetencji,
b) ustnej – prezentacja wizji zespołu.
Komisja w ww. składzie sporządza protokół z procesu rekrutacji, ocenę
kandydata, którą następnie przekazuje prezesowi sądu okręgowego w celu powołania na stanowisko kierownika zespołu. Aby ocena kandydata była jasna
i czytelna, można nadać regulamin punktacji za konkretne, wymienione elementy. Klauzula punktacyjna będzie ułatwiać oceniającym sporządzenie protokołu
z rekrutacji na kierownika zespołu.
Zgadzam się z opinią kuratora zawodowego, Andrzeja Grzelaka, że „kierownik zespołu powinien być powoływany kadencyjnie na okres nie dłuższy
niż 5 lat”48. Następnie powinien być ponownie ogłoszony konkurs na to stanowisko, w którym udział będą brać inni kuratorzy zawodowi i obecny kierownik
zespołu (ta procedura umożliwi zweryfikowanie prawidłowości w zarządzaniu
zespołem i kompetencje u dotychczasowego kierownika).
Świadomie w procesie powołania kierownika zespołu nie odnoszę się do
wskazań zespołu kuratorów, w którym ma być powołany kierownik, ponieważ,
w mojej ocenie, trudno będzie innym koleżankom i kolegom kuratorom oceniać
innego kolegę pod względem merytoryki, skoro na tym poziomie i w tej relacji
nigdy nie funkcjonowali. Przy wyborze kierownika nie można bowiem kierować
się emocjami i sympatiami. Dobry zarządca, organizator i lider zespołu będzie
potrafił przekonać do siebie ludzi i poprowadzi zespół w sposób prawidłowy
i efektywny. Kierownik zespołu spośród podległych mu kuratorów zawodowych
wybiera swojego zastępcę, o czym powiadamia kuratora okręgowego.
W mojej ocenie taki system może spowodować większe zorganizowanie
osób, które chcą pełnić funkcję kierownika. Kierownikom będzie zależało na
dobrej prezentacji, do tej roli będą się przygotowywać wcześniej, jako kuratorzy
zawodowi. Moim zdaniem taki sposób powoływania kierownika zapewni lepszą
jakość funkcjonowania kuratorskiej służby sądowej.
Należy wspomnieć o jeszcze jednej istotnej kwestii dotyczącej kompetencji
kandydata na kierownika, a mianowicie podział kompetencji, jakie powinien
posiadać kandydat na kierownika kuratorskiej służby sądowej, tj. ogólne i specjalistyczne.
Ogólne kompetencje to: umiejętność wprowadzania zmiany, planowanie,
współdziałanie i praca zespołowa, zarządzanie efektywnością (wydawanie poleceń, określenie oczekiwań, dbałość o zrozumienie, pomoc, ocena zdolności
pracownika, rozwiazywanie konfliktów).
Do specjalistycznych kompetencji zaliczyć można: wiedzę z zakresu prawa
administracyjnego i dziedzin prawa w zależności od pionu kurateli.
48
A. Grzelak – Dyskusja kuratorem specjalistą z Sądu Rejonowego z Włocławka z dnia 11 kwietnia
2015 r.
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Kierownik kuratorskiej służby sądowej powinien być człowiekiem odpowiedzialnym, skutecznym w swoim działaniu, systematycznie pogłębiającym wiedzę, posiadającym umiejętności słuchania innych, dbający o siebie i umiejącym
kierować i doradzać innym.
Na zakończenie przypomnę, że jeden z najlepszych liderów na świecie –
Jack Welch – w swojej książce Winning znaczy zwyciężać49opisał co robią dobrzy
liderzy: posiadają pozytywną energię i optymizm, są otwarci i przejrzyści, są
odważni, np. potrafią wydawać niepopularne decyzje, potrafią pytać i oczekują
odpowiedzi w działaniu, inspirują innych do działania i uczenia się, potrafią
świętować sukces.
Mam nadzieję, że niniejsze rozważania będą dopiero otwarciem do dalszej
dyskusji z szerszym środowiskiem na temat funkcjonowania kierownika zespołu kuratorskiej służby sądowej w świetle proponowanych zmian projektu ustawy z 2015 r. o zmianie ustawy o kuratorach sądowych i współczesnych teorii
dotyczących przywództwa. Zmiany przepisów prawa i obecnie funkcjonująca
kuratela sądowa, jej poziom i nałożone obowiązki powodują, że kierownik zespołu kuratorskiej służby sądowej staje się mentorem, autorytetem i przywódcą.
Wielość teorii przywództwa powoduje, że trudno jest wskazać jedną teorię
„dobrego” przywództwa, z którą by się wszyscy zgadzali. Kierownik kuratorskiej służby sądowej powinien umieć stosować określony, najlepszy styl kierowania, uzależniony od danej sytuacji, w której się znajduje. Jako przywódca,
lider powinien wykazywać się zdolnością stawiania grupie wysokich, lecz osiągalnych celów, powinien cechować się wolą i umiejętnościami pracy z grupą
oraz działaniami na rzecz jej rozwoju.
Współcześnie w literaturze przedmiotu dotyczącego zarządzania popularyzuje się teorię, że przywództwo i zarządzanie są nierozłączne. Praktyka zarządzania organizacjami pokazuje, że do sprawnego osiągnięcia rezultatu konieczne jest łączenie i wzajemne odnoszenie do siebie zarządzania i przewodzenia.
Rola kierownika zespołu (menedżera) i przywódcy (lidera) są analogiczne do
dwóch stron jednej monety – nigdy nie występują pojedynczo50.
Różnice między przywództwem i zarządzaniem można obserwować w odniesieniu do kierownika – menedżera w sytuacji zmian, a przecież w takiej obecnie
sytuacji znajduje się kuratorska służba sądowa. Zarządzanie jest sztuką osiągania
zamierzonych rezultatów przez innych ludzi, pozwala na osiągnięcie celu organizacji poprzez organizowanie pracy innych, a nie przez wykonywanie zadań osobiście, daje również możliwość dotrwania do końca przemian, umożliwia przejście
przez każdy etap zmiany i daje szansę na uzyskanie sukcesu. Zadaniem kierownika zespołu – menedżera i jego cechą zarządzania jest planowanie, organizowanie,
motywowanie oraz kontrolowanie. Natomiast, jako przywódca, taki kierownik
J. Welch, S. Welch, Winning znaczy zwyciężać, Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa 2010.
J.S. Czarnecki, Stereotypy w zarządzaniu szkołą, [w:] Przywództwo edukacyjne w teorii i praktyce, (red.)
S. Kwiatkowski, J.M. Michalak, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa 2010, s. 93-118.

49
50
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zespołu nie tylko planuje, ale również wskazuje na kierunek oraz wizję funkcjonowania podległego mu zespołu kuratorskiego. Jego zadaniem jest motywowanie
do wydajności oraz kreatywnej pracy kuratorów zawodowych. Kierownik, jako
przywódca, skłania innych, by chcieli coś zrobić, pełni funkcję inspirującą oraz
angażującą. Obecnie kierownik zespołu kuratorskiej służby sądowej powinien
pełnić jeszcze jedną rolę, tj. rolę lidera, który potrafi określać kierunek, w jakim
powinna iść kuratorska służba sądowa. Jako lider powinien „ożywiać” wizję stworzoną przez ustawodawcę, tak, aby inni kuratorzy zawodowi mogli z nią żyć. Do
pełnienia tej funkcji kierownikowi – liderowi niezbędna jest kompetencja, taka jak
sprawne komunikowanie się z innymi kuratorami zawodowymi.
Współcześnie znaczenie przywództwa wzrosło, stąd kierownik zespołu
kuratorskiej służby sądowej powinien przejawiać bardziej aktywną orientację
w stosunku do zmian i ich wprowadzania, a jako lider – przywódca stał się
równocześnie liderem zmian. Kierownik kuratorskiej służby sądowej jako
„lider zmian” powinien umieć nie tylko bieżąco kontrolować, nadzorować
i wspierać zespół, ale również powinien umieć przeprowadzić podwładnych
przez zmianę. Dlatego też jego wiedza, doświadczenie, kompetencje i autorytet
muszą mieć wysoki poziom.
Pozwolę sobie na stwierdzenie w odniesieniu do całości zebranego materiału, że sukces współczesnej kurateli sądowej to otwarci i odważni zarządzający,
a w konsekwencji pogodni, zadowoleni pracownicy, wobec doniosłości, odpowiedzialności i ciężkości zadań, jakie przyszło im wykonywać w codziennej pracy.
Reasumując powyższe rozważania należy stwierdzić, że przepis art. 41 ustawy o kuratorach sądowych wymaga doprecyzowania w zakresie podziału kompetencji nadzorczych kierownika, co do dwóch pionów kuratorów sądowych.
Elżbieta Pędziałek-Kunert51 stwierdza, że „jeden kierownik, przywódca, lider
zmian, nie może poprowadzić zespołu kuratorów o dwóch różnych profilach
działania, albowiem cele działania kurateli pionu rodzinnego i cele działania
kurateli pionu karnego są różne. Dobrze funkcjonujący zespół powinien mieć
wspólny cel i strategię działania, za którą jest odpowiedzialny jeden człowiek –
kierownik kuratorskiej służby sądowej”.
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The Head of the Probation Officers Team
in the light of proposed changes
to the 2015 Bill which relate to changing
the Act about Probation Officers

Abstract
In the proposed changes to the 2015 Bill which relate to changing the Act about Probation
Officers we notice that the Head of the Probation Officers currently requires organizational
conditions which objectively enable him/her to properly supervise and deliver qualitative
feedback to their team members.
The aim of the article is to describe what role the Head of the Probation Officers should
fulfill within the team. The role comprises four main management functions, i.e. planning,
organizing, leadership and controlling. Head of the Probation Officers should be able to
apply such techniques of management which depend on a given situation he/she finds himself/
herself in. As a leader, he/she should be able to set objective goals for his/her team, should
have the will, extensive leadership skills and be a good organizer of team work.
Additionally, the article proposes the procedure of appointing the Head of the Probation
Officers and his/her Deputy, what can improve the quality in functioning of the Probation
Office.

Robert Pelewicz
Rodzaje aktywności prokuratora
w systemie dozoru elektronicznego

Zadaniem niniejszego opracowania jest analiza udziału prokuratora w incydentalnych postępowaniach karnych wykonawczych implikowanych wnioskiem o udzielenie skazanemu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, w szczególności określenie jego roli,
zadań i prawnych form działania, jak również analiza służących mu środków
w związku z możliwością odbycia przez skazanego kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego. Analiza konstrukcji normatywnych ma służyć udzieleniu odpowiedzi na pytanie, czy udział
prokuratora w takim incydentalnym postępowaniu wykonawczym spełnia powierzone mu funkcje oraz określeniu, jaka jest obecnie pozycja prokuratora
w takim incydentalnym postępowaniu karnym wykonawczym i czy jego udział
w tym postępowaniu jest potrzebny1. W literaturze procesowej nie zajmowano
się dotychczas tymi zagadnieniami. Analiza taka wydaje się tym bardziej istotna
w kontekście dotychczasowej znikomej aktywności prokuratorów w systemie
dozoru elektronicznego, co obrazuje poniższe zestawienie.
Podmioty, które złożyły wnioski o udzielenie zezwolenia na odbycie przez
skazanego kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego
w latach 2011-2013
Lata

Razem

Skazany lub
jego obrońca

Prokurator

Sądowy kurator zawodowy

Dyrektor
zakładu
karnego

Inne

2011
2012
2013

12 862
31 521
34 371

12 089
28 952
30 528

–
–
4

94
119
62

650
2 373
3 692

29
77
85

Źródło: http://isws.ms.gov.pl/pl/baza-statystyczna/opracowania-wieloletnie/
1
Zmiana modelu dozoru elektronicznego, która obowiązuje od 1 lipca 2015 r. z mocy ustawy z dnia
20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r.,
poz. 396), nie ma istotnego znaczenia z punktu widzenia zaprezentowanej w artykule oceny udziału
prokuratora w incydentalnych postępowaniach karnych wykonawczych w systemie dozoru elektronicznego.
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Dodatkowych inspiracji do podjęcia rozważań w tym zakresie dostarczyła
odpowiedź Prokuratora Generalnego w związku z kontrolą Najwyższej Izby
Kontroli – mającej na celu w szczególności dokonanie oceny, czy system dozoru
elektronicznego spełnia zakładane przez ustawodawcę oczekiwania, zwłaszcza
w zakresie efektywnej readaptacji społecznej skazanych, odciążenia zakładów
karnych od drobnych przestępców oraz czy funkcjonuje spójny i skuteczny system zarządzania dozorem elektronicznym, zapewniający odpowiedni poziom
wykonywania kary w tym systemie i gwarantujący niższy koszt utrzymania skazanego niż w tradycyjnej jednostce penitencjarnej2 – która doprowadziła do konkluzji, że „Prokuratorzy również w minimalnym zakresie korzystają z możliwości
składania wniosków o udzielenie zezwolenia na odbycie kary w SDE. W 2012 r.
nie złożyli żadnego takiego wniosku, a w I poł. 2013 r. złożyli cztery wnioski”3.
W reakcji na takie ustalenia kontroli „Prokurator Generalny wskazał, że obecnie
prokurator nie jest zaliczony do organów postępowania wykonawczego, ma jedynie status strony w postępowaniu przed sądem, zatem prokurator nie nadzoruje
postępowania wykonawczego, a jedynie bierze w nim udział w przypadkach ściśle
określonych w ustawie. Zdaniem Prokuratora Generalnego, następstwem takiego unormowania jest fakt, że w powszechnych jednostkach prokuratury nie ma
wydzielonych komórek do spraw postępowania wykonawczego. Ponadto prokuratura nie gromadzi, gdyż nie ma ku temu podstaw prawnych, danych o osobach
skazanych, ich sytuacji życiowej i spełnianiu przez konkretne osoby warunków do
ewentualnego objęcia dozorem elektronicznym”4. Jak podkreśla Prokurator Generalny, prokuratorzy nie mają zatem instrumentów prawnych, by posiąść z urzędu wiedzę o konkretnych skazanych kwalifikujących się do SDE.
Analiza obowiązujących normatywów nie wydaje się potwierdzać stanowiska
Prokuratora Generalnego, a przeciwnie, prowadzi do wniosku, że prokuratorzy
mają instrumenty prawne, by posiąść z urzędu wiedzę o konkretnych skazanych
kwalifikujących się do SDE, gdyż rola prokuratora w systemie dozoru elektronicznego nie jest determinowana wyłącznie uwarunkowaniami procesowymi – w tym przede wszystkim rolą oskarżyciela publicznego, lecz zasadniczym
zadaniem prokuratury, wskazanym w art. 2 ustawy o prokuraturze5, jakim jest
strzeżenie praworządności oraz szczególną pozycją prokuratora w postępowaniu karnym, jako organu ochrony prawnej6. Podkreślenia wymaga już na wstępie, że konstrukcje normatywne ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolInformacja o wynikach kontroli (Kontrola planowa nr P/13/101) Wdrożenie i eksploatacja Systemu
Dozoru Elektronicznego oraz realizacja zadań przez sądowych kuratorów zawodowych w procesie wykonywania kary
pozbawienia wolności w tym systemie, http://www.nik.gov.pl/plik/id,7016,vp,8872.pdf
3
Ibidem, s. 24.
4
Ibidem, s. 24.
5
Ustawa z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz.U. z 2011 r. Nr 270, poz. 1599, ze zm.).
6
Szerzej na temat roli prokuratora we współczesnym polskim postępowaniu karnym zob.: B. Sygit,
J. Duży, Nowa pozycja prokuratora w świetle zmian w kodeksie postępowania karnego, „Prokuratura i Prawo”
2014, nr 7-8 i wskazana tam literatura.
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ności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego7, określając
warunki i tryb orzekania o udzieleniu skazanemu zezwolenia na odbycie kary
pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, będąc jednocześnie
fragmentem systemu polskiego prawa karnego, przewidziały w tej procedurze
także określoną rolę – a tym samym i wiele możliwych aktywności – dla prokuratora8, który w systemie polskiego procesu karnego pełni kilka ról9. W postępowaniu przygotowawczym jest kierownikiem tego stadium procesowego,
w stadium jurysdykcyjnym jest legitymowany do działania w charakterze oskarżyciela publicznego, jako strona procesowa, niekiedy zaś występuje jako rzecznik interesu publicznego10. W stadium wykonawczym polskiego postępowania
karnego – w przeciwieństwie do kodeksu karnego wykonawczego z 1969 r.11,
który w treści Rozdziału II. Organy postępowania wykonawczego (w art. 2
pkt 5) do organów wykonujących orzeczenia zaliczał prokuratora – nowy Kodeks karny wykonawczy z 1997 r.12 nie zalicza do organów postępowania wykonawczego prokuratora, który w tym postępowaniu – i to tylko przed sądem
– jest jedynie stroną13. Tak więc w obowiązującym stanie prawnym prokurator
nie jest nie tylko „organem postępowania wykonawczego”, ale także „organem
wykonującym orzeczenie”14.
W tej sytuacji kluczową kwestią wiążącą się z zagadnieniami udziału prokuratora w incydentalnych postępowaniach wykonawczych na podstawie ustawy o dozorze elektronicznym jest charakter prawny udziału prokuratora w incydentalnym
postępowaniu wykonawczym w przedmiocie udzielania skazanemu zezwolenia
na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. Jest
to tym bardziej istotne, że – jak słusznie zaznaczył Prokurator Generalny – na
Tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 142, poz. 960, ze zm. – dalej jako: s.d.e. lub ustawa o dozorze elektronicznym. Ustawę ogłoszono w Dz.U. Nr 191 poz. 1366, ale weszła w życie dnia
1 września 2009 r. na mocy ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego
(Dz.U. Nr 113, poz. 719), co ujęto w obwieszczeniu Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej z 17 września 2008 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego
(Dz.U. Nr 172, poz. 1069).
7

Szerzej na temat struktury i działalności oraz miejsca, które w systemie organów państwa zajmuje
polska prokuratura zob. np.: M. Mitera, M. Rojewski, E. Rojowska, Ustawa o prokuraturze. Komentarz,
Warszawa 2011; H. Zięba-Załucka, Instytucja Prokuratury w Polsce, Warszawa 2003.
9
Zob. np.: T. Grzegorczyk, J. Tylman, Polskie postępowanie karne, Warszawa 2003, s. 244.
10
Zob. m.in.: S. Steinborn, Węzłowe problemy subsydiarnego oskarżenia posiłkowego, „Prokuratura i Prawo”
2001, nr 12, s. 92; J. Zagrodnik, Udział prokuratora w postępowaniu sądowym na podstawie art. 55 § 4 Kodeksu
postępowania karnego, „Prokuratura i Prawo” 2005, nr 3, s. 59.
11
Ustawa z dnia 19 kwietnia 1969 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. Nr 13, poz. 98, ze zm.).
12
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. (Dz.U. Nr 90, poz. 557, ze zm.) – dalej jako k.k.w. lub Kodeks
karny wykonawczy.
13
Zob. K. Postulski, Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, t. 17 do art. 3, LEX nr 132364.
14
W literaturze dominuje przekonanie o tożsamości obu pojęć normatywnych, zob. np. T. Bulenda,
R. Musidłowski, Nowelizacja kodeksu karnego wykonawczego w 2003 r. (analiza i ocena), Przegląd Więziennictwa Polskiego 2003, nr 40-41, s. 3; J. Hołda, Z. Hołda, Prawo karne wykonawcze, Warszawa 2006, s. 7.
8
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gruncie Kodeksu karnego wykonawczego podstawowe uprawnienia prokuratora
ograniczają się w szczególności do składania wniosków, a w przypadkach przewidzianych w tymże kodeksie – także do wnoszenia zażaleń na postanowienia wydawane w postępowaniu wykonawczym oraz do udziału w posiedzeniach sądu15.
Określając status prokuratora w incydentalnych postępowaniach wykonawczych na podstawie ustawy o dozorze elektronicznym, należy mieć także na
względzie, że ustawa ta jest kompleksową regulacją prawną, zawierającą autonomiczne uregulowania dotyczące funkcjonowania dozoru elektronicznego,
jako systemu wykonywania kary pozbawienia wolności16. Nie można jednakże
zapominać, że ustawa, realizując dążenie do unifikacji postępowania w sprawach karnych, przyjmuje generalne założenie wynikające z odesłania zawartego
w art. 5 ust. 1 in fine s.d.e., że w sprawach w tej ustawie nieuregulowanych do
wykonywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego
wymaga odpowiedniego17 stosowania przepisów k.k.w., „z tym że przepisów
dotyczących wykonywania kary pozbawienia wolności w zakładach karnych
nie stosuje się, z wyjątkiem art. 80 § 1, 2 i 4-5, art. 159, art. 160, art. 161 § 3,
art. 162 § 2 i 3 oraz art. 163.”. Trzeba jednak w tym miejscu odnotować, że Minister Sprawiedliwości zaproponował w rządowym projekcie ustawy o zmianie
ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw fundamentalną zmianę
systemową w zakresie modelu dozoru elektronicznego, proponując uchylenie
ustawy o dozorze elektronicznym (art. 25 projektu rządowego), przenosząc rozwiązania instytucjonalne i proceduralne w zakresie dozoru elektronicznego do
Kodeksu karnego wykonawczego przez dodanie nowego rozdziału określonego
jako: „Rozdział VIIa. System dozoru elektronicznego”18. W uzasadnieniu projektu rządowego podniesiono, że dozór elektroniczny stracił swój eksperymentalny
charakter i stał się uznaną instytucją prawa karnego, co wymaga przetransponowania regulacji znajdujących się w ustawie o dozorze elektronicznym do k.k.w.
z jednoczesnym wprowadzeniem niezbędnych zmian dostosowujących do charakteru kodyfikacji karnych, a przede wszystkim do koncepcji przyjętej w projektowanych przepisach wprowadzających zmiany w Kodeksie karnym w zakresie orzekania kar i środków karnych w systemie dozoru elektronicznego19.
Zgodnie z treścią art. 26 rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks
karny oraz niektórych innych ustaw przedstawione przez Ministra SprawiedliSzerzej na ten temat zob.: K. Postulski, Status prokuratora w postępowaniu karnym wykonawczym, „Prokuratura i Prawo” 2000, nr 12, s. 50 i n.
16
M. Rusinek, Ustawa o dozorze elektronicznym. Komentarz, Warszawa 2010, s. 11.
17
Na temat pojęcia „odpowiedniego” stosowania przepisów zob. m.in.: M. Świetlicka, „Odpowiednie”
stosowanie Kodeksu postępowania karnego w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe, „Prokuratura i Prawo” 2006, nr 10.
18
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw w wersji rządowej
zob.: http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/194900/194908/194909/dokument96054.pdf.
19
Zob. szerzej: uzasadnienie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz
niektórych innych ustaw: http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/194900/194908/194909/dokument96307.pdf , s. 53-56.
15
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wości zmiany legislacyjne w zakresie instytucji dozoru elektronicznego wchodzą
w życie 1 lipca 2015 r.20. W konsekwencji, instytucja dozoru elektronicznego,
jako instrument reakcji karnej na popełniony czyn zabroniony została przez polskiego ustawodawcę wprowadzona do Kodeksu karnego ustawą z dnia 20 lutego
2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw21.
Analizując rolę prokuratora w incydentalnych postępowaniach karnych wykonawczych regulowanych ustawą o dozorze elektronicznym, trzeba mieć na
względzie, że mamy do czynienia z dwoma reżimami regulującymi uprawnienia i obowiązki w systemie dozoru elektronicznego – reżim Kodeksu karnego
wykonawczego i reżim ustawy o dozorze elektronicznym22. A zatem, uprzedzając już w tym miejscu i wskazując źródła zaproponowanych w niniejszym
opracowaniu rozwinięć interpretacyjnych, a także rozwiązań zagadnień instytucjonalnych i procesowych, odnoszących się do roli prokuratora w incydentalnych postępowaniach wykonawczych w systemie dozoru elektronicznego,
do przepisów k.k.w. – poprzez odesłanie do art. 5 ust. 1 s.d.e., a następnie do
przepisów ustawy z 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego23 – poprzez odesłanie do art. 1 § 2 k.k.w. w zw. z art. 5 ust. 1 s.d.e., można sięgać tylko
wówczas, gdy wątpliwości tych nie można dekodować na gruncie przepisów
ustawy o dozorze elektronicznym, przy zastosowaniu wszystkich obowiązujących zasad wykładni i reguł logicznego rozumowania. Także więc i przy określaniu statusu prokuratora w tym postępowaniu przepis art. 5 ust. 1 s.d.e. musi
mieć charakter wyjątkowy, gdyż ustawa o dozorze elektronicznym nie stanowi
uzupełnienia przepisów k.k.w. i k.p.k., lecz jej przepisy regulują własne normy
instytucjonalne i procesowe, jedynie pomocniczo odwołując się do przepisów
k.k.w. i k.p.k. i tylko w koniecznym zakresie24. Prokurator uczestniczący w czynnościach implikowanych zapisami normatywnymi ustawy o dozorze elektronicznym – tym bardziej sąd penitencjarny, przed którym te postępowania się
toczą – musi więc mieć w szczególności na uwadze, że w takim postępowaniu
znajdą zastosowanie nie tylko podstawowe gwarancje proceduralne, ale także
i takie przepisy k.p.k. i k.k.w., które regulują zagadnienia dotyczące formy czynności procesowych, składu sądu, przebiegu postępowania międzyinstancyjnego, zawiadomień, doręczeń czy obliczania terminów.
Nie ulega wątpliwości, że odrębności, wskazane w normatywach ustawy
o dozorze elektronicznym, oraz występujące tam, gdzie nie da się zastosoNa temat zaproponowanych w projekcie – a w efekcie i w ustawie nowelizującej Kodeks karny –
rządowym zmian modelu dozoru elektronicznego zob. szerzej: R. Pelewicz, System dozoru elektronicznego w projekcie nowelizacji Kodeksu karnego (zagadnienia wybrane), Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa
i Prokuratury, Zeszyt specjalny (13) 2014, s. 111 i n.
21
Dz.U. z 2015 r., poz. 396; http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000396.
22
M. Rusinek, Ustawa…, op. cit., s. 66.
23
Dz.U. Nr 89, poz. 555 ze zm. – dalej jako k.p.k. lub Kodeks postępowania karnego.
24
Por. K. Postulski, Glosa do postanowienia SN z 16.3.1994 r., II KRN 6/94, „Palestra” 1994, nr 12,
s. 190.
20

72

Robert Pelewicz

wać wprost przepisów k.k.w. i k.p.k. w wyniku odpowiedniego zastosowania
– co rodzi konieczność ich przystosowania do incydentalnego postępowania
wykonawczego – w praktyce mogą powodować wiele trudności interpretacyjnych związanych z udziałem prokuratora w incydentalnych postępowaniach
wykonawczych regulowanych ustawą o dozorze elektronicznym. Trudności
te potęguje nowatorski charakter tych normatywów, co związane jest także ze
szczególną rolą, jaką w takich incydentalnych postępowaniach karnych wykonawczych pełnią inne podmioty, a zwłaszcza nieznane postępowaniu karnemu
i postępowaniu karnemu wykonawczemu upoważniony podmiot dozorujący25,
który z mocy art. 57 ust. 1 in fine s.d.e. jest również organem uprawnionym do
wykonywania orzeczeń26 oraz podmiot prowadzący centralę monitorowania27.
Podmioty te pełnią nie tylko szczególną rolę, ale i posiadają uprawnienia wymagające odpowiedniego interpretowania kodeksu karnego wykonawczego i kodeksu postępowania karnego28. Uzasadnia to konieczność usystematyzowania
roli prokuratora w incydentalnych postępowaniach wykonawczych w systemie
dozoru elektronicznego – i to nie tylko z uwagi na udział prokuratora w tym
postępowaniu, w charakterze strony, ale także jako organu ochrony prawnej,
a więc przede wszystkim z punktu widzenia szczególnej pozycji ustrojowej, jaką
prokurator zajmuje nie tylko w postępowaniu karnym29.
Na wstępie analizy poszczególnych normatywów ustawy o dozorze elektronicznym, określających status prokuratora w systemie dozoru elektronicznego,
trzeba podkreślić, że także i ta ustawa nie zmienia pozycji ustrojowej i procesowej
prokuratora w incydentalnych postępowaniach wykonawczych na gruncie systemu dozoru elektronicznego i nie zalicza prokuratora do organów postępowania
wykonawczego. Prowadzi to do wniosku, że także w incydentalnym postępowaniu
wykonawczym w systemie dozoru elektronicznego, prokurator jest jedynie stroną
– a więc nie jest nie tylko organem incydentalnego postępowania wykonawczego,
25
Na podstawie art. 4 ust. 1 s.d.e. upoważnionym podmiotem dozorującym może być instytucja państwowa, przedsiębiorca lub podmiot zagraniczny, jeżeli jest przedsiębiorcą w rozumieniu prawa kraju
rejestracji i spełnia warunki do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej działalności gospodarczej.
26
Np. zgodnie z treścią art. 58. 1 i 2 s.d.e. w razie potrzeby upoważniony podmiot dozorujący może
żądać od Policji udzielenia pomocy przy dokonywaniu czynności postępowania wykonawczego, a Policja ma obowiązek udzielenia pomocy; kosztami pomocy obciąża się skazanego, o czym należy go
pouczyć, zaś według treści art. 65a. s.d.e. upoważniony podmiot dozorujący może bez zgody sędziego
penitencjarnego usunąć, wymienić, zainstalować lub założyć elektroniczne urządzenie rejestrujące lub
nadajnik, jeżeli 1) Minister Sprawiedliwości dokonał wyboru innego podmiotu jako upoważnionego
podmiotu dozorującego lub na podstawie art. 81 zarządził kontynuowanie dozorów przez inny podmiot; 2) elektroniczne urządzenie rejestrujące lub nadajnik uległy uszkodzeniu, zniszczeniu, zużyciu
albo z innych powodów nie funkcjonują prawidłowo; 3) jest to konieczne z uwagi na zagrożenie życia
lub zdrowia skazanego.
27
Na podstawie art. 4a s.d.e. podmiotem prowadzącym centralę monitorowania może być upoważniony podmiot dozorujący lub jednostka organizacyjna podległa Ministrowi Sprawiedliwości.
28
Np. z mocy art. 57 ust. 1 s.d.e. wykonują polecenia sędziego penitencjarnego.
29
Na temat usytuowania i zadań prokuratora w systemie organów państwowych zob. np. W. Czerwiński, Udział prokuratora w postępowaniu administracyjnym, Toruń 2009 i wskazana tam literatura.
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ale także organem wykonującym orzeczenie w systemie dozoru elektronicznego.
Takie usytuowanie prokuratora w procesie wykonywania orzeczeń w systemie
dozoru elektronicznego nie pozbawia go jednak uprawnienia do wpływania na
decyzje organów postępowania wykonawczego, przede wszystkim sądu penitencjarnego. Nie ulega bowiem wątpliwości, że choćby z punktu widzenia zaszłości
procesowych prokurator posiada bogatą wiedzę zarówno o skazanych, jak też
o uwarunkowaniach środowiskowych, w jakich wykonywane są wobec nich orzeczenia sądowe. Prokurator może stanowić – poza oczywiście aktywnością wynikającą z ustawowej pozycji strony incydentalnych postępowań wykonawczych
– podstawowe źródło inspiracji do podejmowania przez sąd penitencjarny decyzji
należących do jego kompetencji oraz informacji, jakie niezbędne są do podejmowania tych decyzji. W tym kontekście nie może więc dziwić, że polski ustawodawca nie wyeliminował udziału prokuratora w systemie dozoru elektronicznego
i zawarł w ustawie o dozorze elektronicznym konstrukcje normatywne dające
prokuratorom szczególne zadania30, które można realizować w wielu formach.
Za najistotniejszą z nich należy uznać prawo inicjowania postępowań incydentalnych, w wyniku których sąd penitencjarny decyduje o dalszych losach
skazanego, w zakresie wykonania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. Uprawnienie takie może być realizowane przez złożenie
wniosku do sądu penitencjarnego o wszczęcie incydentalnego postępowania
wykonawczego, przy czym ze względu na źródło upoważnienia inicjowania incydentalnego postępowania wykonawczego w systemie dozoru elektronicznego
należałoby odróżnić uprawnienia autonomiczne – wskazane w normatywach
ustawy o dozorze elektronicznym oraz uprawnienia pośrednie (w wyniku odesłania) – nie wskazane wprost w ustawie o dozorze elektronicznym, ale wynikające z treści art. 19 § 1 k.k.w. w związku z nakazem odpowiedniego stosowania
wymienionym w treści art. 5 ust. 1 s.d.e. Istotne jest także i to, że ani Kodeks
karny wykonawczy, ani też ustawa o dozorze elektronicznym, nie określa, ani
nie ogranicza prokuratorowi zakresu przedmiotowego wniosków składanych
do sądu penitencjarnego w ramach incydentalnego postępowania wykonawczego. W związku z tym należy przyjąć, że wnioski prokuratora mogą dotyczyć
nie tylko samego wszczęcia incydentalnego postępowania wykonawczego na
podstawie ustawy o dozorze elektronicznym, ale i kierunków dalszego postępowania, przeprowadzenia określonych dowodów, czy kwestii formalnych
zaistniałych w toku postępowania31.
Do autonomicznego uprawnienia inicjowania postępowań incydentalnych,
w wyniku których sąd penitencjarny decyduje o dalszych losach skazanego,
Np. w art. 41a s.d.e. przewidziano obowiązkowy udział prokuratora w posiedzeniu sądu penitencjarnego, mającego za przedmiot udzielenie skazanemu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia
wolności w systemie dozoru elektronicznego – w przeciwieństwie do kodeksu karnego wykonawczego, który nie zawiera przepisów, konstruujących obowiązek udziału prokuratora w posiedzeniu sądu
penitencjarnego.
31
Por. K. Postulski, Kodeks..., op. cit., t. 3 do art. 21.
30
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w zakresie wykonania kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego, zaliczamy wnioski prokuratora dotyczące:
− nałożenia na skazanego obowiązków określonych w art. 72 k.k. (art. 8
ust. 2 in principio s.d.e.);
− orzeczenia wobec skazanego zakazu zbliżania się do określonej osoby
(art. 8 ust. 3 in principio s.d.e.);
− nałożenia obowiązku powstrzymania się od przebywania w określonych
miejscach (art. 8 ust. 3 in fine s.d.e.);
− udzielenia skazanemu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności
w systemie dozoru elektronicznego (art. 39 s.d.e.).
Do pośredniego uprawnienia inicjowania postępowań incydentalnych, w wyniku których sąd penitencjarny decyduje o dalszych losach skazanego, w zakresie wykonania kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie
dozoru elektronicznego, zaliczamy wnioski prokuratora dotyczące:
− uchylenia skazanemu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności
w systemie dozoru elektronicznego (arg. z art. 17 ust. 1 s.d.e., art. 28 s.d.e.
i art. 29 s.d.e. w zw. z art. 19 § 1 k.k.w. i w zw. z art. 5 ust. 1 s.d.e.);
− warunkowego przedterminowego zwolnienia skazanego odbywającego karę
pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego (arg. z art. 33a
ust. 2 s.d.e. i art. 5 ust. 1 s.d.e. w zw. z art. 161 § 2 k.k.w. i art. 19 § 1 k.k.w.);
− ustanowienia, rozszerzenia lub zmiany obowiązków oraz o zwolnienie od
tych obowiązków orzeczonych w związku z warunkowym zwolnieniem
skazanego odbywającego karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego (arg. z art. 33a ust. 5 s.d.e. i art. 5 ust. 1 s.d.e. w zw.
z art. 163 § 2 k.k.w. i art. 19 § 1 k.k.w.);
− oddania pod dozór lub o zwolnienie od dozoru orzeczonego w związku
z warunkowym zwolnieniem skazanego odbywającego karę pozbawienia
wolności w systemie dozoru elektronicznego (arg. z art. 33a ust. 5 s.d.e.
i art. 5 ust. 1 s.d.e. w zw. z art. 163 § 2 k.k.w. i art. 19 § 1 k.k.w.);
− odwołania warunkowego przedterminowego zwolnienia skazanego odbywającego karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego (arg. z art. 33a ust. 5 s.d.e. i art. 5 ust. 1 s.d.e. w zw. z art. 160 § 3
k.k.w. i art. 19 § 1 k.k.w.);
− warunków wykonywania obowiązku przebywania w miejscu stałego pobytu w czasie trwania imprezy masowej, kontrolowanego przy użyciu
aparatury monitorującej (arg. z art. 83c s.d.e. w zw. z art. 5 ust. 1 s.d.e.
i w zw. z art. 19 § 1 k.k.w.);
− zamiany obowiązku przebywania w miejscu stałego pobytu w czasie
trwania imprezy masowej na obowiązek stawiennictwa, w czasie trwania imprezy masowej, w jednostce organizacyjnej Policji lub w miejscu
określonym przez właściwego, ze względu na miejsce zamieszkania ska-
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zanego, komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji (arg.
z art. 83d s.d.e. i art. 83e s.d.e. w zw. z art. 5 ust. 1 s.d.e. i w zw. z art. 19
§ 1 k.k.w.);
− rozstrzygnięcia wątpliwości co do wykonania orzeczenia w związku z wykonywaniem przez skazanego kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego (art. 13 § 1 k.k.w. w zw. z art. 19 § 1 k.k.w. i w zw.
z art. 5 ust. 1 s.d.e.).
Zaprezentowane zestawienie wymaga zwrócenia uwagi przede wszystkim
na relację art. 9 k.k.w. i art. 19 k.k.w. do art. 39 s.d.e., który to kreuje szczególną rolę prokuratora, jako jednego z enumeratywnie wskazanych podmiotów
uprawnionych do złożenia wniosku o udzielenie skazanemu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. Zgodnie
bowiem z treścią art. 39 s.d.e. w sprawach o udzielenie skazanemu zezwolenia
na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego sąd
penitencjarny orzeka na wniosek: skazanego, obrońcy skazanego, prokuratora, sądowego kuratora zawodowego lub dyrektora zakładu karnego. Nie budzi
wątpliwości, że z mocy art. 9 k.k.w. w postępowaniu wykonawczym obowiązuje
zasada postępowania z urzędu, nakazująca sądowi wszcząć z urzędu postępowanie wykonawcze. Z kolei brzmienie art. 19 § 1 k.k.w. nie pozostawia wątpliwości, że zasada postępowania z urzędu dotyczy również wszczynania z urzędu
incydentalnych postępowań wykonawczych. Przepis ten przewiduje wszczynanie postępowań incydentalnych także na wniosek prokuratora, skazanego
albo jego obrońcy, a jeżeli ustawa tak stanowi również na wniosek innych osób.
Ogranicza w ten sposób zasadę postępowania z urzędu, w zakresie wszczynania
postępowań incydentalnych, dając w tym względzie pierwszeństwo wskazanym
podmiotom, a przewidując możliwość ich wszczynania z urzędu w dalszej kolejności – wprowadzając tym samym zasadę ograniczonej skargowości32. Jednakże ustawa o dozorze elektronicznym w art. 39 s.d.e konkretyzuje normatyw
art. 19 § 1 k.k.w., w ten sposób, że orzekanie sądu penitencjarnego w sprawach
o udzielenie skazanemu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, a więc wszczęcie incydentalnego postępowania
wykonawczego w tym zakresie, uzależnia od złożenia wniosku przez uprawniony
podmiot. Kolizja powołanych norm implikuje zastosowanie zasady lex specialis derogat legi generali, co oznacza, że przepis szczególny zawarty w art. 39 s.d.e wyłącza
stosowanie przepisu ogólnego zawartego w art. 19 § 1 k.k.w. i prowadzi do wniosku, że to incydentalne postępowanie wykonawcze opiera się na zasadzie skargowości33, wprost skonkretyzowanej w treści art. 39 s.d.e. Należy ją dekodować
w ten sposób, że w sprawach o udzielenie skazanemu zezwolenia na odbycie
kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego sąd peniten32
33

Zob. K. Postulski, Kodeks..., op. cit., t. 3 do art. 19.
M. Rusinek, Ustawa…, op. cit., s. 160.
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cjarny orzeka wyłącznie na wniosek uprawnionego podmiotu, co oznacza, że
wszczęcie incydentalnego postępowania wykonawczego w sprawie o udzielenie
skazanemu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego uzależnione jest od wniosku określonego w art. 39 s.d.e.
podmiotu – między innymi prokuratora34.
Konstrukcja normatywna i relacja treści wskazanych przepisów nie pozostawiają wątpliwości, że aby wniosek prokuratora w sprawie o udzielenie skazanemu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru
elektronicznego mógł otrzymać właściwy bieg – a także z uwagi na potencjalne
bariery blokujące sprawność i efektywność incydentalnego postępowania wykonawczego – musi odpowiadać wymaganiom formalnym, najpierw przewidzianym w art. 119 i 120 § 1 k.p.k., a następnie także w przepisach szczególnych35.
Tak więc wniosek prokuratora o udzielenie skazanemu zezwolenia na odbycie
kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego powinien spełnić wszelkie wymogi formalne, wynikające z treści36:
− art. 40 s.d.e., który obliguje do formy pisemnej żądania i jego uzasadnienia, a nadto do dołączenia zgody wymienionych w ust. 2 i 3 osób, bez
wskazania jednak konsekwencji niezachowania wskazanych w jego treści
wymogów;
− art. 19 § 3 k.k.w., który odnośnie incydentalnych postępowań wykonawczych zobowiązuje do uzasadnienia zawartych w nim żądań w stopniu
umożliwiającym jego rozpoznanie, w szczególności do dołączenia odpowiednich dokumentów, a w razie niewykonania tego obowiązku umożliwia pozostawienie wniosku bez rozpoznania, a zatem, gdy wniosek nie
będzie należycie uzasadniony lub nie będzie wskazywał dowodów na
poparcie zawartych w nim żądań, sąd będzie mógł pozostawić go bez
rozpoznania37;
− art. 119 k.p.k. i 120 § 1 k.p.k., które wskazują, co powinno zawierać każde
pismo procesowe i jakie załączniki są niezbędne, a to z kolei implikuje
stosowanie art. 120 § 1 k.p.k., który odpowiednio (art. 1 § 2 k.k.w.) normuje tryb postępowania sądu penitencjarnego, jeśli wniosek w sprawie
Na temat okoliczności wyłączających możliwość wszczęcia incydentalnego postępowania wykonawczego w sprawie o udzielenie skazanemu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego zob. R. Pelewicz, Wszczęcie postępowania w sprawie o udzielenie skazanemu
zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, „Probacja” 2014, nr 3,
s. 98-103.
35
Szerzej na temat wymogów, co do prawidłowej (skutecznej) treści i formy wniosku o udzielenie
skazanemu zezwolenia na wykonanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego
zob. R. Pelewicz, Wszczęcie postępowania…, op. cit., s. 103-109.
36
Szerzej na temat wymogów wniosku o udzielenie skazanemu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego zob. M. Rusinek, Ustawa o dozorze elektronicznym.
Komentarz, LEX nr 8039, t. 1-4 do art. 40.
37
Por. B. Orłowska-Zielińska, K. Szczechowicz, Wykonalność postanowień, udział stron i inne wybrane
aspekty nowelizacji kodeksu karnego wykonawczego, „Prokuratura i Prawo” 2013, nr 3…, op. cit., s. 114-115.
34
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o udzielenie skazanemu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego nie odpowiada wymogom formalnym pisma procesowego38.
W zakresie pozostałych uprawnień prokuratora do inicjowania incydentalnych postępowań wykonawczych w systemie dozoru elektronicznego ma zastosowanie zasada ograniczonej skargowości, zgodnie z którą sąd penitencjarny,
z mocy art. 2 pkt 2 k.k.w. będący organem postępowania wykonawczego, prowadzi postępowanie i dokonuje czynności z urzędu. Pozwala to sądowi penitencjarnemu wszczynanie z urzędu przede wszystkim tych incydentalnych postępowań wykonawczych, co do wszczynania których prokurator nie przejawia
w tym stadium postępowania karnego żadnej inicjatywy.
Niezwykle istotnym zadaniem prokuratora w incydentalnych postępowaniach karnych wykonawczych dotyczących udzielenia skazanemu zezwolenia
na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, jest
jego udział w posiedzeniach sądu penitencjarnego, w toku których prokurator
ma prawo przedstawiać swoje stanowisko w kwestiach, które są przedmiotem
sprawy, a także zgłaszać stosowne wnioski, co do biegu postępowania. Mając na
względzie zarówno treść ustawy o dozorze elektronicznym, jak i treść Kodeksu
karnego wykonawczego, prokurator dysponuje prawem do udziału w posiedzeniach sądu penitencjarnego (i w posiedzeniach sądu wyższej instancji, co wyraźnie wynika z upoważnienia zawartego w treści art. 22 § 1 in fine k.k.w. w zw. z art.
5 ust. 1 s.d.e., gdyż zarówno Kodeks karny wykonawczy, jak i ustawa o dozorze
elektronicznym, nie przewidują odrębnej regulacji dla tych posiedzeń), mających za przedmiot:
− udzielenie skazanemu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności
w systemie dozoru elektronicznego (art. 41a s.d.e. – obligatoryjnie);
− nałożenie na skazanego obowiązków określonych w art. 72 k.k. (art. 8
ust. 2 in principio s.d.e.);
− orzeczenie wobec skazanego zakazu zbliżania się do określonej osoby
(art. 8 ust. 3 in principio s.d.e.);
− nałożenie obowiązku powstrzymania się od przebywania w określonych
miejscach (art. 8 ust. 3 in fine s.d.e.);
− warunkowe przedterminowe zwolnienie skazanego odbywającego karę
pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego (arg. z art. 33a
ust. 1 s.d.e. i art. 5 ust. 1 s.d.e. w zw. z art. 161 § 1 k.k.w.);
− ustanowienie, rozszerzenie lub zmianę obowiązków oraz o zwolnienie od
tych obowiązków orzeczonych w związku z warunkowym zwolnieniem
skazanego odbywającego karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego (arg. z art. 33a ust. 5 s.d.e. i art. 5 ust. 1 s.d.e. w zw.
z art. 163 § 2 k.k.w. i art. 22 § 1 k.k.w.);
38

Por. K. Postulski, Status prokuratora…, op., cit., s. 52.
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− oddanie pod dozór lub o zwolnienie od dozoru orzeczonego w związku
z warunkowym zwolnieniem skazanego odbywającego karę pozbawienia
wolności w systemie dozoru elektronicznego (arg. z art. 33a ust. 5 s.d.e.
i art. 5 ust. 1 s.d.e. w zw. z art. 163 § 2 k.k.w. i art. 22 § 1 k.k.w.);
− odwołanie warunkowego przedterminowego zwolnienia skazanego odbywającego karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego (arg. z art. 33a ust. 5 s.d.e. i art. 5 ust. 1 s.d.e. w zw. z art. 160 § 3
k.k.w. i art. 22 § 1 k.k.w.);
− uchylenie skazanemu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności
w systemie dozoru elektronicznego (arg. z art. 17 ust. 1 s.d.e., art. 28 s.d.e.
i art. 29 s.d.e. w zw. z art. 22 § 1 k.k.w. i w zw. z art. 5 ust. 1 s.d.e.);
− warunki wykonywania obowiązku przebywania w miejscu stałego pobytu
w czasie trwania imprezy masowej, kontrolowanego przy użyciu aparatury monitorującej (arg. z art. 83c s.d.e. w zw. z art. 5 ust. 1 s.d.e. i w zw.
z art. 22 § 1 k.k.w.);
− zamianę obowiązku przebywania w miejscu stałego pobytu w czasie trwania imprezy masowej na obowiązek stawiennictwa, w czasie trwania imprezy masowej, w jednostce organizacyjnej Policji lub w miejscu określonym
przez właściwego, ze względu na miejsce zamieszkania skazanego, komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji (arg. z art. 83d s.d.e.
i art. 83e s.d.e. w zw. z art. 5 ust. 1 s.d.e. i w zw. z art. 22 § 1 k.k.w.);
− rozstrzygnięcie wątpliwości co do wykonania orzeczenia w związku
z wykonywaniem przez skazanego kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego (art. 13 § 1 k.k.w. w zw. z art. 5 ust. 1 s.d.e.
i w zw. z art. 22 § 1 k.k.w.).
Ponieważ Kodeks karny wykonawczy nie zawiera przepisów, z których wynikałby obowiązek udziału prokuratora w posiedzeniu sądu, to zgodnie z regułą
ogólną, wynikającą z art. 22 § 1 k.k.w., udział prokuratora w posiedzeniach dotyczących incydentalnych postępowań wykonawczych jest fakultatywny i jego
niestawiennictwo nie jest przeszkodą dla rozpoznania sprawy. Normatywy
ustawy o dozorze elektronicznym potwierdzają takie założenie ustawodawcy,
przewidując obowiązkowy udział prokuratora jedynie w posiedzeniu sądu penitencjarnego, mającego za przedmiot udzielenie skazanemu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w tym systemie (art. 41a s.d.e.). Brak w ustawie o dozorze elektronicznym innych przepisów przewidujących obowiązkowy
udział prokuratora w posiedzeniach sądu penitencjarnego, świadczy o tym, że
prokurator nie musi uczestniczyć w posiedzeniach sądu penitencjarnego, a więc
jego niestawiennictwo na posiedzenie sądu penitencjarnego w systemie dozoru
elektronicznego nie wstrzymuje rozpoznania sprawy.
Nie znaczy to jednak, że nie powinien w nich brać udziału. Oczywiście ze
względu na konstrukcje normatywne ustawy o dozorze elektronicznym, kwestia
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wyboru pomiędzy udziałem w posiedzeniu sądu penitencjarnego, a zgłoszeniem
wniosku na piśmie, bądź też innym sposobem przekazania swojego stanowiska,
należy do prokuratora. Wydaje się jednak, że zwłaszcza w sytuacjach, w których
prokurator jest inicjatorem aktywności orzeczniczej sądu penitencjarnego, powinien wziąć udział w takim posiedzeniu sądu. Skoro bowiem prokurator jest
inicjatorem takiego incydentalnego postępowania wykonawczego, to on powinien podejmować decyzje zarówno co do oceny kwestii mającej być przedmiotem rozstrzygnięcia sądu penitencjarnego na posiedzeniu, jak i sposobu udziału w takim posiedzeniu. I choć nie ulega wątpliwości, że prokurator traktowany
jest – zgodnie z zasadą równości broni – tak samo jak inni uczestnicy incydentalnego postępowania wykonawczego w systemie dozoru elektronicznego39, to
jednak wbrew konkluzjom stanowiska Prokuratora Generalnego, przedstawione
rozważania prowadzą do wniosku, że prokurator ma możliwość wszechstronnej
aktywności w systemie dozoru elektronicznego, między innymi poprzez udział
w posiedzeniach sądu penitencjarnego, składanie ustnych i pisemnych wniosków,
bądź też przekazywanie swojego stanowiska w jakikolwiek inny sposób, zwłaszcza w sytuacjach, gdzie przedmiotem rozstrzygnięć są decyzje ważne i dla sądu
penitencjarnego, i z punktu widzenia społecznego czy państwowego40.
Jak już wskazano, poza wyjątkiem określonym w treści art. 41a s.d.e., niestawiennictwo prokuratora, należycie zawiadomionego o terminie i celu posiedzenia, nie wstrzymuje rozpoznania sprawy (arg. z art. 22 § 1a k.k.w. w zw.
z art. 5 ust. 1 s.d.e. – co oczywiście nie zwalnia sądu penitencjarnego od obowiązku
zawiadomienia prokuratora o terminie i celu tego posiedzenia). Sposób zawiadomienia prokuratora o posiedzeniach w systemie dozoru elektronicznego reguluje
art. 135 k.p.k. w zw. z art. 5 ust. 1 s.d.e. i w zw. z art. 1 § 2 k.k.w., zgodnie z treścią
którego „Prokuratora zawiadamia się przez doręczenie wykazu spraw, które mają
być w danym dniu rozpoznane”. Także i na gruncie incydentalnych postępowań
wykonawczych w systemie dozoru elektronicznego, konkretyzację normy ustawowej stanowi treść § 288 Regulaminu urzędowania sądów powszechnych, który
nakazuje o terminach rozpoznawania spraw na posiedzeniach z udziałem stron
zawiadamiać oskarżyciela publicznego przez doręczenie mu wokandy, co powinno nastąpić bezzwłocznie po jej sporządzeniu, najpóźniej w ciągu 7 dni przed
wyznaczonym terminem rozpoznania sprawy. Wyjątkowo, w pilnych wypadkach,
sąd penitencjarny może dokonać zawiadomienia w inny sposób (np. telefonicznie
czy za pośrednictwem poczty elektronicznej)41.
Dla ustawodawcy równie ważnym zagadnieniem z punktu widzenia sprawności i skuteczności incydentalnego postępowania wykonawczego, w zakresie
39

Por. post. SN z 18.09.2013 r., V KZ 67/13, LEX nr 1365527.

Por. M. Syta, Udział prokuratora w posiedzeniach sądowych w świetle kodeksu postępowania karnego, „Prokuratura i Prawo” 1999, nr 10, s. 25-36.
41
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007 r. Regulamin urzędowania sądów
powszechnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 259).
40

80

Robert Pelewicz

dozoru elektronicznego, jest wszechstronna aktywność prokuratora w systemie
dozoru elektronicznego – do czego dodatkowo przekonuje treść następujących
normatywów:
− art. 40 ust. 3 s.d.e. w zw. z art. 11 ust. 1 s.d.e., nakładających na prokuratora obowiązek dołączenia do wniosku o udzielenie skazanemu zezwolenia
na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego zgody osoby lub osób pełnoletnich zamieszkujących wspólnie ze
skazanym udzielonej na piśmie, obejmująca także umożliwienie upoważnionemu podmiotowi dozorującemu przeprowadzenie czynności kontrolnych, mających na celu sprawdzenie prawidłowości funkcjonowania
elektronicznego urządzenia rejestrującego oraz nadajnika (art. 8 ust. 1
pkt 5 s.d.e.);
− art. 40 ust. 4 s.d.e. w zw. z art. 8 ust. 3 s.d.e., nakładających na prokuratora obowiązek dołączenia do wniosku o orzeczenie wobec skazanego
zakazu zbliżania się do określonej osoby (niezależnie czy uczynił to wraz
z wnioskiem o udzielenie skazanemu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego złożonego czy już
w trakcie wykonywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru
elektronicznego), zgody osoby, której orzeczenie zakazu zbliżania się ma
dotyczyć;
− art. 47 s.d.e., który umożliwia niezwłoczne wykonanie postanowienia
sądu penitencjarnego o udzieleniu skazanemu zezwolenia na odbycie
kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, jeżeli zostało wydane na wniosek prokuratora lub jeżeli prokurator oświadczył,
że nie sprzeciwia się udzieleniu tego zezwolenia.
W treści normatywnej ustawy o dozorze elektronicznym ustawodawca wyposażył ponadto prokuratora w prawo składania zażaleń na postanowienia sądu
penitencjarnego:
− o udzieleniu skazanemu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego (art. 52 ust. 1 s.d.e.);
− o odmowie udzielenia takiego zezwolenia (art. 52 ust. 1 s.d.e. i art. 53
s.d.e.);
− o uchyleniu skazanemu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego (art. 55 ust. 4 in fine s.d.e.
w zw. z art. 53 s.d.e.).
W postępowaniu karnym wykonawczym prowadzonym w granicach wytyczonych normatywami ustawy o dozorze elektronicznym ustawodawca umożliwia prokuratorowi realizuję tego celu, między innym poprzez nadanie mu
przymiotu strony postępowania wykonawczego i wyposażenie w uprawnienie
do inicjowania incydentalnych postępowań wykonawczych. Nie zamyka to innej możliwej aktywności prokuratora w tym postępowaniu. Wąskie zakreślenie
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prokuratorowi inicjatywy proceduralnej, w zakresie wszczęcia incydentalnego
postępowania wykonawczego w systemie dozoru elektronicznego na gruncie
ustawy o dozorze elektronicznym, nie pozbawia prokuratora uprawnienia do
sygnalizowania sądowi penitencjarnemu potrzeby wszczynania takich postępowań z urzędu. Dotyczy to przykładowo kwestii zaistnienia przesłanek ustawowych uchylenia przez sąd penitencjarny zezwolenia na odbycie przez skazanego kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego (np.
art. 19 s.d.e., art. 28 s.d.e. i art. 29 s.d.e.), czy zamiany orzeczonego w związku
z zakazem wstępu na imprezę masową obowiązku przebywania w miejscu stałego pobytu w czasie trwania imprezy masowej na obowiązek stawiennictwa
(art. 83e s.d.e.).
Na tle powyższych rozważań i w świetle regulacji ustawy o prokuraturze za
niezbyt fortunną należy uznać konkluzję Prokuratora Generalnego, że skoro
obecnie prokurator nie jest zaliczony do organów postępowania wykonawczego i ma jedynie status strony w postępowaniu przed sądem, to „nie nadzoruje
postępowania wykonawczego, a jedynie bierze w nim udział w przypadkach
ściśle określonych w ustawie”, a tym samym prokuratorzy nie mają instrumentów prawnych do aktywnego udziału w incydentalnych postępowaniach wykonawczych w systemie dozoru elektronicznego. Takie stanowisko Prokuratora Generalnego nie jest w szczególności zgodne z treścią art. 2 art. w zw.
z art. 3 ust. 1 pkt 3, 5a, 8, 8a i 10 ustawy o prokuraturze. Pierwszy z powołanych
normatywów stanowi, że zadaniem prokuratury jest nie tylko czuwanie nad ściganiem przestępstw, ale także i strzeżenie praworządności, co oznacza, że celem
działalności prokuratora jest szeroko rozumiany interes publiczny. Prezentowaną powyżej tezę wzmacnia treść drugiego z powołanych normatywów ustawy
o prokuraturze, który konkretyzuje instrumenty służące realizacji zadań wskazanych w art. 2 ustawy o prokuraturze, a więc także i zadań służących ochronie
praworządności, uprawniając i zobowiązując prokuratorów do:
3) podejmowania środków przewidzianych prawem, zmierzających do prawidłowego i jednolitego stosowania prawa w postępowaniu sądowym, administracyjnym, w sprawach o wykroczenia oraz w innych postępowaniach;
5a) gromadzenia, przetwarzania i analizowania w systemach informatycznych danych, w tym danych osobowych, pochodzących z prowadzonych lub
nadzorowanych na podstawie ustawy postępowań oraz z udziału w postępowaniu sądowym, administracyjnym, w sprawach o wykroczenia lub innych postępowaniach prowadzonych na podstawie ustawy, przekazywanie danych i wyników analiz właściwym organom, w tym organom innych państw, organizacjom
międzynarodowym, w tym ponadnarodowym, oraz organom Unii Europejskiej,
jeżeli przewiduje to ustawa lub umowa międzynarodowa ratyfikowana przez
Rzeczpospolitą Polską lub jeżeli przekazywanie danych i wyników analiz tym
organom i organizacjom wynika z odrębnych przepisów; administratorem tych
danych, w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, gro-
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madzonych i przetwarzanych w ogólnokrajowych systemach informatycznych
prokuratury jest Prokurator Generalny;
8) współdziałania z organami państwowymi, państwowymi jednostkami
organizacyjnymi i organizacjami społecznymi w zapobieganiu przestępczości
i innym naruszeniom prawa;
8a) współpracy z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych
w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych;
10) podejmowania innych czynności określonych w ustawach.
Treść cytowanych przepisów ustawy o prokuraturze nie pozostawia wątpliwości, co do błędności stanowiska Prokuratora Generalnego, że „prokuratura
nie gromadzi, gdyż nie ma ku temu podstaw prawnych, danych o osobach skazanych, ich sytuacji życiowej i spełnianiu przez konkretne osoby warunków do
ewentualnego objęcia dozorem elektronicznym”, a w konsekwencji „prokuratorzy nie mają instrumentów prawnych, by posiąść z urzędu wiedzę o konkretnych skazanych kwalifikujących się do SDE”. Istotne jest tu przypomnienie, że
ani Kodeks karny wykonawczy, ani też ustawa o dozorze elektronicznym, nie
określa, ani nie ogranicza prokuratorowi zakresu przedmiotowego wniosków
składanych do sądu penitencjarnego w ramach incydentalnego postępowania
wykonawczego, a więc normatywnie nie przesądza o kwestii defensywnego czy
ofensywnego kierunku działalności prokuratora. Fundamentalnego znaczenia
w tym zakresie nabiera treść art. 3 ust. 1 pkt 10 ustawy o prokuraturze, zawierająca normę blankietową, na mocy której prokurator, stojąc na straży praworządności, jest uprawniony do dokonywania innych czynności określonych w ustawach, a więc i tych określonych w ustawie o dozorze elektronicznym. Prowadzi
to do wniosku, że wbrew twierdzeniu Prokuratora Generalnego, prokuratorzy posiadają instrumenty prawne, by posiąść z urzędu wiedzę o konkretnych
skazanych kwalifikujących się do wykonania kary pozbawienia wolności poza
zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego. W tej grupie czynności należy bowiem ujmować aktywność prokuratora w ramach incydentalnego
postępowania wykonawczego na podstawie ustawy o dozorze elektronicznym.
Nie powinno też budzić wątpliwości, że działania prokuratora w takich incydentalnych postępowaniach wykonawczych, w tym także w charakterze rzecznika
interesu publicznego, mogłaby przyczynić się do prawidłowego i jednolitego
stosowania prawa w postępowaniu karnym wykonawczym dotyczących udzielenia skazanemu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie
dozoru elektronicznego42.
Zaprezentowane rozważania wynikają z normatywnych refleksji na tle powołanych przepisów i prowadzą do konkluzji, że wbrew sugestiom Prokuratora
Generalnego, intencją polskiego ustawodawcy odwzorowaną we wskazanych
konstrukcjach normatywnych, jest aktywny udział prokuratora w systemie do42

Por. J. Zagrodnik, Udział prokuratora…, op. cit., s. 65.
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zoru elektronicznego. Rolą zaś Prokuratora Generalnego jest taka organizacja
powszechnych jednostek prokuratury, by ich struktura umożliwiła jak najwszechstronniejszą realizację tych normatywów, na przykład przez wydzielenie
w powszechnych jednostkach prokuratury komórek do spraw incydentalnych
postępowań wykonawczych w systemie dozoru elektronicznego.

Types of activity of prosecutor in electronic
surveillance

Abstract
The purpose of this study is to analyze the participation of the prosecutor in criminal
proceedings incidental regulations implied request for permission to hold a convicted
imprisonment electronic surveillance, in particular the definition of its role, tasks and legal
forms of action, as well as an analysis aimed at his disposal in connection with the possibility
of being served by the convicted sentences outside prison electronic surveillance. Analysis of
normative structure is designed to answering the question whether the prosecutor’s participation
in such incidental proceedings shall meet all the assigned functions and determine what is the
current position of the prosecutor in criminal proceedings such incidental executive and that
its participation in this proceeding is needed. In the literature, the process is not yet dealt with
these issues. Such an analysis seems more important in the context of the current negligible
activity of prosecutors in electronic surveillance.

Marek Paprocki
Uzależnienie od narkotyków wśród
młodzieży gimnazjalnej w świetle
wybranych regulacji prawnokarnych
oraz ustawy o przeciwdziałaniu
narkomanii

Wstęp
Zagadnienie narkomanii wśród młodzieży budzi od lat słuszne zainteresowanie pedagogów i wychowawców. Problematyka ta przyciąga również uwagę
przedstawicieli innych nauk humanistycznych, w szczególności nauk penalnych, a wśród nich prawa karnego, kryminologii i kryminalistyki. Autor pracy
postanowił przyjrzeć się bliżej oraz rozważyć, wielokierunkowo problematykę
narkomanii wśród młodzieży gimnazjalnej. Za właściwe uznać trzeba bowiem
szersze, niż zazwyczaj występujące w literaturze przedmiotu, podejście do omawianego zagadnienia. Odnosząc się do wyników badań poczynionych przez
nauki penalne oraz nawiązując do obowiązujących regulacji prawnych, dotyczących zarówno karalności posiadania, jak i sprzedaży narkotyków, artykuł ma
na celu ukazać również psychologiczne aspekty uzależnienia wśród młodzieży. W artykule zaprezentowany zostanie problem narkomanii oraz narkotyków
wraz ze stworzoną na potrzeby pracy – w oparciu o ich literalne i prawne znaczenie – siatką pojęć. Ważnym elementem opracowania będzie również oparcie się na stosownych danych statystycznych, które ukazują – prawdopodobnie
w najbardziej bliski prawdy sposób – zasięg i powszechność funkcjonowania
narkotyków oraz problemu narkomanii w polskich gimnazjach. Dopiero na tak
stworzonym fundamencie możliwe jest podjęcie rozważań dotyczących pedagogicznych aspektów przedmiotowego zagadnienia. W części pracy dotyczącej
rozważań pedagogicznych będzie koniecznym wskazanie zarówno działań pokazowych, które są niestety niekiedy podejmowane przez szkoły, jak i działań,
które mogą przynieść zamierzone efekty w postaci uchronienia dzieci przed
uzależnieniem. W toku wywodu poczyniono również rozważania na temat
wdrożenia pracy u podstaw, mającej na celu kształtowanie odpowiednich zachowań u młodzieży, którą szkoły mogą prowadzić jedynie w porozumieniu
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i kontakcie z rodzicami uczniów. Efektem tych przemyśleń będzie próba uzyskania odpowiedzi na pytanie czy możliwym jest wyrugowanie problemu narkomanii z polskich gimnazjów.

Definicja narkomanii oraz narkotyku
Na wstępie rozważań koniecznym jest zdefiniowanie pojęcia narkomanii oraz
narkotyku. Za najbardziej właściwe wydaje się wyjście ze słownikowej definicji
ww. pojęć. Narkomanię definiuje się przykładowo jako nawyk stałego używania
narkotyków doprowadzający do zmian chorobowych, zwłaszcza w układzie nerwowym i wyniszczenia organizmu1. Narkotyk natomiast jest określany jako substancja pochodzenia roślinnego, np. morfina, kokaina lub otrzymywana syntetycznie, powodująca (zależnie od dawki) uspokojenie, euforię, zniesienie bólu, odurzenie, sen; nadużywana prowadzi do narkomanii2. Należy wskazać, że również
ustawodawca dokonał zdefiniowania pojęcia narkomanii. Narkomanią, zgodnie
z art. 4 pkt 11 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U.
z 2012 r., poz. 124, z późn. zm.) – dalej UoPN, jest stałe lub okresowe używanie
w celach innych niż medyczne środków odurzających lub substancji psychotropowych albo środków zastępczych, w wyniku czego może powstać lub powstało
uzależnienie od nich. W stosownych przepisach wskazano ponadto co należy rozumieć jako uzależnienie. Zgodnie z art. 4 pkt 29 UoPN, uzależnieniem od środków odurzających lub substancji psychotropowych nazywany jest zespół zjawisk
psychicznych lub somatycznych wynikających z działania środków odurzających
lub substancji psychotropowych na organizm ludzki, charakteryzujący się zmianą zachowania lub innymi reakcjami psychofizycznymi i koniecznością używania
stale lub okresowo tych środków lub substancji w celu doznania ich wpływu na
psychikę lub dla uniknięcia następstw wywołanych ich brakiem. W UoPN próżno
szukać definicji legalnej pojęcia narkotyku. W jej miejsce ustawodawca posłużył
się pojęciami substancji psychotropowych, środków odurzających oraz środków
zastępczych. Zgodnie z art. 14 pkt 25, 26 i 27 UoPN, substancją psychotropową jest każda substancja pochodzenia naturalnego lub syntetycznego, działającą
na ośrodkowy układ nerwowy, określona w wykazie substancji psychotropowych
stanowiącym załącznik nr 2 do ustawy, środkiem odurzającym jest każda substancja pochodzenia naturalnego lub syntetycznego działającą na ośrodkowy układ
nerwowy, określona w wykazie środków odurzających stanowiącym załącznik nr
1 do ustawy; środkiem zastępczym jest natomiast substancja pochodzenia naturalnego lub syntetycznego w każdym stanie fizycznym lub produkt, roślina, grzyb
lub ich część, zawierające taką substancję, używane zamiast środka odurzającego
lub substancji psychotropowej lub w takich samych celach, jak środek odurzający
1
2

M. Szymczak (red.), Słownik języka polskiego, Warszawa 1979, s. 283.
Ibidem.
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lub substancja psychotropowa, których wytwarzanie i wprowadzanie do obrotu
nie jest regulowane na podstawie przepisów odrębnych; do środków zastępczych
nie stosuje się przepisów o ogólnym bezpieczeństwie produktów. W załączniku
nr 1 i 2 do UoPN zostały zamieszczone szczegółowe katalogi substancji psychotropowych oraz środków odurzających, w których wskazano międzynarodowe
nazwy ww. substancji oraz ich nazwy chemiczne.
Definicje pojęcia narkotyku można znaleźć również w pracach poświęconych medycynie oraz dziedzinom związanym z prawem karnym, takim jak
kryminologia czy kryminalistyka. W ujęciu kryminologicznym narkotykami są
substancje naturalne, jak również substancje otrzymywane w sposób sztuczny wpływające na organizm poprzez zmiany percepcji, nastrojów i procesów
życiowych3. Uzależnienie od narkotyków dzieli się na psychiczne i fizyczne.
Uzależnienie psychiczne polega na tym, że narkoman skupia się wyłącznie na
myśleniu o zdobyciu i zażyciu narkotyku. Uzależnienie fizyczne natomiast ma
polegać na tym, że narkotyk staje się integralnym elementem metabolizmu, jego
brak wywołuje stany lękowe, obniżenie nastroju oraz efekty o charakterze fizjologicznym, takie jak drgawki, bóle4.
Na potrzeby niniejszej pracy posłużono się pojęciem narkomanii, przez które rozumie się uzależnienie od substancji psychotropowych, środków odurzających oraz środków zastępczych w rozumieniu UoPN, które powoduje u osoby
przyjmującej tego rodzaju środki niesłabnącą chęć psychiczną oraz fizyczną
konieczność przyjmowania tego rodzaju substancji. Mianem narkotyku określić
można ogół substancji, w tym wskazanych w UoPN, których zażywanie powoduje zmianę zachowania oraz funkcjonowania organizmu, przyjmowanych
przez osobę zażywającą w celu osiągnięcia odmiennych stanów świadomości.
Narkotyki można podzielić na szereg grup zarówno w zależności od ich
składu chemicznego, jak i z uwagi na ich oddziaływanie na organizm osoby
je przyjmującej. Przedstawianie tego rodzaju podziałów nie jest jednak celowe
z uwagi na temat niniejszego opracowania.

Prawnokarne konsekwencje zażywania oraz handlu
narkotykami
Z uwagi na tematykę, rozważania ograniczone zostały jedynie do prawnokarnych regulacji czynów zabronionych związanych z posiadaniem oraz drobnym handlem narkotykami, których znamiona mogą wypełniać zachowania
młodzieży gimnazjalnej. Prawnokarnej regulacji omawianej problematyki próżno szukać w Kodeksie karnym. Podstawowe znaczenie dla ww. sprawy mają
K. Bułat, P. Czarniak, A. Gorzelak, K. Grabowski, M. Iwański, P. Jakubek, J. Jodłowski, M. Małek,
S. Młodawska-Mąsior, A. Papież, M. Stożek, Kryminologia, Wolters Kluwer, Warszawa 2013, s. 128.
4
Ibidem, s. 129.
3

88

Marek Paprocki

UoPN oraz ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach
nieletnich (Dz.U. Nr 35, poz. 228, z późn. zm.) – dalej: UoPSN.
UoPN zawiera szeroki katalog czynów zabronionych związanych z posiadaniem, produkcją, obrotem oraz sprzedażą i nieodpłatnym udzieleniem innym
osobom narkotyków. W ocenie autora młodzież gimnazjalna najbardziej narażona jest na popełnienie czynów stypizowanych w art. 54, art. 58 oraz art. 59
i 62 ust. 1 i 3 UoPN.
Zgodnie z art. 54 ust. 1 i 2 pkt 1UoPN, karze podlega kto wyrabia, posiada, przechowuje, zbywa lub nabywa przyrządy, jeżeli z okoliczności wynika, że
służą one lub są przeznaczone do niedozwolonego wytwarzania, przetwarzania
lub przerobu środków odurzających lub substancji psychotropowych, a także
ten, kto przystosowuje do niedozwolonego wytwarzania, przetwarzania, przerobu lub konsumpcji środków odurzających lub substancji psychotropowych
naczynia i przyrządy, choćby były wytworzone w innym celu.
Art. 58 UoPN ust. 1 penalizuje udzielenie innej osobie środka odurzającego
lub substancji psychotropowej, ułatwianie albo umożliwianie ich użycia albo nakłanianie do użycia takiego środka lub substancji. Dodatkowo w ust. 2 ww. artykułu przewidziano kwalifikowaną, poprzez zaostrzenie represji karnej, formę
czynu z art. 58 ust. 1 UoPN, polegającą na udzielaniu środka odurzającego lub
substancji psychotropowej małoletniemu lub nakłanianiu go do użycia takiego
środka lub substancji albo udzielaniu ich w znacznych ilościach innej osobie.
Na podstawie art. 59 ust. 1 UoPN karze podlega ten kto, w celu osiągnięcia
korzyści majątkowej lub osobistej, udziela innej osobie środka odurzającego
lub substancji psychotropowej, ułatwia użycie albo nakłania do użycia takiego
środka lub substancji. W ust. 2 ww. artykułu umieszczono kwalifikowaną formę
czynu zabronionego z art. 59 ust. 1 przewidującą zagrożenie karą w wyższym
wymiarze jeżeli sprawca czynu, o którym mowa w ust. 1, udziela środka odurzającego lub substancji psychotropowej małoletniemu, ułatwia użycie albo nakłania go do użycia takiego środka lub substancji.
W art. 62 ust. 1 ustawodawca dokonał penalizacji posiadania środków odurzających oraz substancji psychotropowych, a w ust. 3 ww. artykułu wskazał,
typ uprzywilejowany tego czynu, zagrożony karą łagodniejszą.
Wykładając treść powyższych regulacji należy wskazać, że na podstawie
art. 54 ust. 1 UoPN, karalnym jest działanie zmierzające do wytwarzania urządzeń
mających służyć produkcji narkotyków, handel tego typu urządzeniami, ich posiadanie oraz przechowywanie. Posiadanie należy rozumieć jako każde, chociażby
krótkotrwałe władztwo nad rzeczą, bezpośrednio lub za pomocą innej osoby,
zaś przechowywanie jako ,,działanie, które polega na uchronieniu rzeczy przed
zepsuciem, zniszczeniem, zaginięciem lub pogorszeniem dotychczasowego jej
stanu i to przez pewien okres, a więc przetrzymanie rzeczy na przyszłość”5.
5
K. Łucarz, A. Muszyńska, Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii. Komentarz, Wolters Kluwer Polska,
Warszawa 2008, s. 487-488.
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Na podstawie art. 54 ust. 2 pkt 1 UoPN karalnymi są zachowania polegające
na dostosowywaniu urządzeń i naczyń do produkcji, przetwarzania i korzystania ze środków odurzających. Takie zachowanie może polegać chociażby na
wytwarzaniu tzw. fifek do palenia marihuany, dostosowywania w sposób chałupniczy sprzętu kuchennego, np. misek, gazy, łyżek do oczyszczania narkotyków niskiej jakości, np. zanieczyszczonego mefedronu za pomocą rozpuszczalnika acetonowego i sita z gazy. Takie zachowanie może polegać również
na sporządzeniu nowych lub wykorzystywaniu istniejących urządzeń do rozdrabniania, suszenia czy porcjowania narkotyków np. wykorzystanie suszarki
do owoców do suszenia marihuany, lub zastosowanie wagi precyzyjnej do odmierzania odpowiednich dawek narkotyku. Granicę możliwego wykorzystania
różnego rodzaju przedmiotów do przetwarzania czy konsumpcji narkotyków
stanowi jedynie pomysłowość podmiotu ich dokonującego.
Zgodnie z art. 58 ust. 1 UoPN, karalnym jest już samo udzielnie, a więc nieodpłatne ofiarowanie narkotyku innej osobie. Przyjmuje się jednak, że o udzieleniu może być mowa jedynie wtedy, gdy odbiorcą narkotyku jest jego bezpośredni konsument, a nie osoba, która narkotyk przyjmuje w celu dalszego
obrotu jako dealer (handlarz) – por. wyrok SA w Białymstoku z dnia 20 marca
2001 r., II AKa 34/01. Poprzez umożliwienie lub ułatwienie użycia narkotyków należy rozumieć stworzenie innej osobie dogodnych warunków do użycia narkotyków, np. zaproszenie do mieszkania w celu przyjęcia narkotyków.
Jako nakłanianie do użycia narkotyków należy rozumieć podejmowanie działań
zmierzających do wzbudzenia w innej osobie chęci, woli ich przyjęcia, np. złożenie innej osobie obietnicy podjęcia oznaczonego działania, jeżeli zgodzi się
ona zażyć narkotyk, lub wywarcie na niej presji.
Art. 59 ust. 1 UoPN przypomina w swym brzmieniu art. 58 ust. 1 UoPN, dlatego też rozważania dot. poprzedniego artykułu pozostają aktualne. Odmienność regulacji z art. 59 ust. 1 UoPN polega jedynie na dodaniu celu w którym
sprawca działa tzn. osiągniecia korzyści majątkowej lub osobistej dzięki udzieleniu, nakłonieniu lub ułatwieniu użycia narkotyku. Tego rodzaju zachowanie
może polegać na każdym odpłatnym udostępnieniu narkotyków np. sprzedaży
ich innej osobie. Wydaje się również, że w hipotezie omawianej regulacji mieści
się wymiana narkotyku za przedmiot, np. stosownej wielkości porcja narkotyku za markowe ubranie lub zegarek. W doktrynie wskazuje się ponadto, że
również osoba jedynie pośrednicząca w zakupie narkotyków swoim działaniem
wypełnia hipotezę art. 59 ust. 1 UoNP6. Korzyść osobistą, o której mowa w ww.
artykule można rozumieć przykładowo jako pomoc udzieloną sprawcy poprzez
oznaczone zachowanie czy też poddanie się obcowaniu płciowemu.
Art. 62 ust. 1 UoPN penalizuje już samo posiadanie narkotyków. Należy je
rozumieć tak jak w przypadku posiadania, o którym była już mowa w trakcie
rozważań dot. art. 54 ust. 1 UoPN.
6

Ibidem, s. 527.
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Wszystkie z omówionych wyżej przestępstw sprawca może popełnić działając w sposób zawiniony, tj. w sytuacji, w której w danych okolicznościach
mógł zachować się w sposób zgodny z prawem. Co o zasady postać zamiaru
sprawcy, tj. jego stosunek psychiczny do popełnionego czynu, umożliwiający
pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej na podstawie wyżej powołanych przepisów, powinien mieć formę zamiaru bezpośredniego. Zamiar bezpośredni zachodzi wtedy, gdy sprawca przestępstwa działa, chcąc popełnić
czyn zabroniony. Do pociągnięcia sprawcy do odpowiedzialności karnej na
podstawie art. 54 ust. 1, art. 58 z wyjątkiem nakłaniania oraz art. 62 UoPN,
wystarczające jest jednak wypełnienie ich znamion przez sprawcę działającego w zamiarze ewentualnym, tj. wtedy gdy pomimo okoliczności, że sprawca
nie chce popełnić czynu zabronionego, zdaje sobie sprawę z możliwości jego
popełnienia i godzi się na to.
W tym miejscu, z uwagi na tematykę pracy, tj. problem narkomanii u młodzieży gimnazjalnej, należy zadać pytanie o celowość omawiania zawartych
w UoPN przepisów karnych. Zgodnie z art. 7 § 1 k.k. przestępstwo jest
zbrodnią lub występkiem. Na podstawie § 2 wyżej powołanego artykułu,
zbrodnią jest czyn zabroniony zagrożony karą pozbawienia wolności na czas
nie krótszy od lat 3 albo karą surowszą. Zgodnie zaś z art. 7 § 3 k.k., występkiem jest czyn zabroniony zagrożony grzywną powyżej 30 stawek dziennych,
karą ograniczenia wolności albo karą pozbawienia wolności przekraczającą
miesiąc. Wobec powyższego, czyny stypizowane w art. art. 54, art. 58 oraz
art. 59 i 62 ust. 1 i 3 UoPN, z uwagi na dolegliwość grążącej sprawcy kary
(każdy z ww. czynów zagrożony jest karą pozbawienia wolności w wymiarze
przekraczającym miesiąc) stanowią przestępstwa w rozumieniu art. 7 § 1 k.k.
W polskim prawie karnym obowiązuje zasada winy. Została ona wyrażona
w art. 1 § 3 k.k., który stanowi, że nie popełnia przestępstwa sprawca czynu
zabronionego jeżeli nie można mu przypisać winy w trakcie czynu. Jak wskazuje doktryna „warunkiem przypisania winy jest osiągnięcie przez sprawcę
takiego stopnia dojrzałości, że jest on w stanie rozpoznać społeczne znaczenie popełnianego przez siebie czynu”7. Polski ustawodawca przyjął słusznie,
że jednym z wyznaczników dojrzałości osoby jest osiągnięty przez nią wiek.
Z tego względu, na podstawie art. 10 § 1 i 2 k.k. na zasadach określonych
w Kodeksie karnym, odpowiada ten, kto popełnił czyn zabroniony po ukończeniu 17 roku życia, w enumeratywnie zaś wymienionych przypadkach również osoba, która popełniła czyn zabroniony po ukończeniu 15 lat. W obecnie obowiązującym systemie szkolnictwa, co do zasady, uczniowie gimnazjów
są w wieku 13-16 lat. Wydawać by się mogło więc, że skoro młodzież w wieku
gimnazjalnym nie może ponosić odpowiedzialności za popełnienie przestępstwa, penalizacja określonych w UoPN czynów, związanych z szeroko pojęA. Zoll (red.), Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz. Tom I, LEX Wolters Kluwer Polska, Warszawa
2007, rozważania dot. art. 10 k.k., pkt 1.1.
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tym zjawiskiem narkomanii, nie ma wpływu na sytuację prawną nastolatków
zażywających narkotyki. Jest jednak inaczej.
W tym miejscu koniczne jest powołanie regulacji, która znajduje zastosowanie do postępowania w sprawach o czyny karalne wobec osób, które dopuściły
się takiego czynu po ukończeniu lat 13, ale przed ukończeniem lat 17. Taką
regulacją jest ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach
nieletnich (Dz.U. Nr 35, poz. 228, z późn. zm.) – dalej UPN. Ratio legis powyższej regulacji, zgodnie z jej preambułą, jest m.in. przeciwdziałanie demoralizacji
i przestępczości nieletnich, stwarzanie warunków powrotu do normalnego życia nieletnim, którzy popadli w konflikt z prawem bądź z zasadami współżycia
społecznego. Artykuł 1 § 1 pkt 1 i 2 tej ustawy wskazują dwie kategorie osób,
do której znajduje ona zastosowanie. Na ich podstawie ustawę stosuje się w zakresie zapobiegania i zwalczania demoralizacji – w stosunku do osób, które nie
ukończyły lat 18 (jest to pierwsza z ww. grup) oraz do postępowania w sprawach o czyny karalne – w stosunku do osób, które dopuściły się takiego czynu
po ukończeniu lat 13, ale nie ukończyły lat 17 (druga z ww. grup). Ponadto art.
1 § 2 pkt 2 ppkt a i b UoPN stwierdza, że ilekroć w ustawie jest mowa o czynie karalnym, rozumie się przez to czyn zabroniony przez ustawę pod groźbą
kary jako przestępstwo lub przestępstwo skarbowe albo określone wykroczenie
(wskazane enumeratywnie w ppkt b powołanego artykułu).
Wobec powyższego należy zaznaczyć, że skoro, jak już wskazano, czyny opisane w powołanych przepisach karnych UoPN należą do kategorii przestępstw,
to ich popełnienie będzie mogło skutkować zastosowaniem wobec osoby nieletniego, środków przewidzianych w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich. Art. 2 UoPN stanowi, że przewidziane w ustawie działania podejmuje
się w wypadkach, gdy nieletni wykazuje przejawy demoralizacji lub dopuści się
czynu karalnego. W doktrynie wskazuje się wprawdzie, że ,,sam fakt popełnienia czynu karalnego wymienionego w art. 2 u.p.n. (UoPSN – przyp. aut.),
jako okoliczność uzasadniająca podjęcie działań w trybie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich – nie stanowi podstawy do zastosowania środków
wychowawczych czy poprawczych, jeśli nie wynika z demoralizacji nieletniego. Takie unormowanie jednoznacznie wskazuje, że popełnienie czynu karalnego nie uzasadnia samo przez się stosowania środków wychowawczych czy
poprawczych”8.
W tym miejscu należy postawić jednak pytanie, czy popełnienie przez ucznia
gimnazjum przestępstwa (za które nie będzie on ponosił odpowiedzialności na
zasadach określonych w k.k. z uwagi na swój wiek) może stanowić podstawę do
przedsięwzięcia wobec niego środków przewidzianych w UoPSN. Odpowiedź
na tak postawione pytanie wydaje się twierdząca z dwóch powodów. Po pierwsze,
ustawodawca wprost wyraził w art. 1 § 1 pkt 2 UoPSN, że przepisy tej ustawy
8
P. Górecki, S. Stachowiak, Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich. Komentarz, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010, s. 19.
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stosuje się w sprawach o czyny karalne w stosunku do osób nieletnich. Po drugie
zgodnie z art. 4 § 1 UoPSN każdy, kto stwierdzi istnienie okoliczności świadczących o demoralizacji nieletniego, w szczególności naruszanie zasad współżycia
społecznego, popełnienie czynu zabronionego, […] ma społeczny obowiązek
odpowiedniego przeciwdziałania temu, a przede wszystkim zawiadomienia o tym
rodziców lub opiekuna nieletniego, szkoły, sądu rodzinnego, Policji lub innego
właściwego organu. Ustawodawca w powołanym artykule, poprzez posłużenie
się stwierdzeniem w szczególności, zawarł otwarty katalog okoliczności świadczących o demoralizacji nieletniego, wskazując w nich wprost popełnienie przez
niego czynu zabronionego. Z tego względu, przyjmując, że popełnienie przez nieletniego przestępstwa nie powoduje automatycznego podjęcia wobec niego działań w trybie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, to i tak niewątpliwie
stanowi przejaw jego demoralizacji, i stąd może, chociaż nie musi, prowadzić do
podjęcia wobec nieletniego określonych działań na podstawie UoPSN. Dodatkowo w art. 10 UoPSN wskazano, że sąd rodzinny może orzec umieszczenie w zakładzie poprawczym nieletniego, który dopuścił się czynu karalnego, o którym
mowa w art. 1 § 2 pkt 2 lit. a (przestępstwa lub przestępstwa skarbowego – przyp.
aut.), jeżeli przemawiają za tym wysoki stopień demoralizacji nieletniego oraz
okoliczności i charakter czynu, zwłaszcza gdy inne środki wychowawcze okazały
się nieskuteczne lub nie rokują resocjalizacji nieletniego.
Wobec powyższego należy wskazać, że szeroko pojęty problem narkomanii
u młodzieży gimnazjalnej stanowi istotne zagrożenie nie tylko dla jej zdrowia
i rozwoju psychofizycznego, ale może również stanowić podstawę umieszczenia 13-14-latka w zakładzie poprawczym w celu podjęcia wobec niego działań wychowawczych, w wypadku gdy zachodzą pozostałe przesłanki wskazane
w art. 10 UoPSN.

Kryminologiczne aspekty narkomanii w środowisku młodzieży
gimnazjalnej
Kryminologia jest nauką społeczną posiadającą wiele elementów łączących
ją z prawem karnym, zajmującą się badaniem i gromadzeniem wiedzy na temat
przestępstwa jako czynu osoby, zjawiska przestępczości, osoby sprawy i ofiary
przestępstwa, oraz instytucji i mechanizmów stworzonych przez społeczeństwo w celu przeciwdziałania i zapobiegania zjawisku przestępczości9.
Nauka kryminologii wytworzyła wiele teorii starających się tłumaczyć przyczyny, które wpływają na powstawanie zjawiska przestępczości. Z uwagi na
tematykę pracy, w artykule posłużono się teorią socjologiczną. Zgodnie z jej
założeniami na zachowanie człowieka przemożny wpływ wywierają czynni9

K. Bułat i in., Kryminologia, op. cit., s. 15.
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ki społeczne. Okoliczność, w jakim otoczeniu osoba przebywa, kształtuje jej
stosunek do przestrzegania prawa i może kształtować u człowieka stałą, tzn.
istniejącą nawet po opuszczeniu danego środowiska, tendencję do nieprzestrzegania obowiązujących norm. Ww. teoria zakłada ponadto, że możliwe jest zidentyfikowanie czynników wywierających wpływ na kształtowanie u podmiotu
negatywnych postaw, zaś ich wyeliminowanie może prowadzić do istotnego
zmniejszenia natężenia zachowań przestępnych. Teoria socjologiczna zawiera
w sobie szereg różnorodnych koncepcji wyjaśniających przyczyny powstawania
przestępczości, skupiających się na różnych aspektach środowiska w którym
człowiek funkcjonuje (np. teoria ekologiczna, przyczyny strukturalne czy zróżnicowanie kulturowe)10.
Rozpatrując problematykę narkomanii pośród młodzieży gimnazjalnej można również, przy zachowaniu dużej dozy ostrożności, odwołać się do założeń
kierunku biopsychologicznego kryminologii. Nie wdając się w skomplikowane
typologie ww. teorii, zdają się one skupiać na wpływie czynników wewnętrznych
wobec człowieka na popełnienie przez niego przestępstwa, tj. źródła zachowań przestępnych doszukują się np. w cechach dziedziczonych, wrodzonych
lub nabytych w wyniku urazów czy też chorób. Odżegnując się od koncepcji
lombrozjańskich, należy wskazać, że takimi cechami miały być np. zaburzenia
struktury chromosomów czy zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego. Do
czynników wewnętrznych, do których odnoszą się szeroko pojęte teorie biopsychologiczne, wpływających na zaistnienie zjawiska narkomanii u młodzieży
gimnazjalnej, można by zaliczyć zmiany psychofizyczne zachodzące u młodzieży w okresie dojrzewania, mające wpływ na zmienność nastroju, drażliwość,
rozchwianie emocjonalne i wzrost podatności na wpływ otoczenia.
Kluczowe dla powstawania zjawiska narkomanii u młodzieży gimnazjalnej
jest zatem oddziaływanie na jednostkę dwóch głównych sfer społecznych jej
życia, tj. kręgu rodzinnego oraz kręgu składającego się z pozostałych osób,
z którymi uczeń ma styczność. Drugi z wymienionych kręgów zawiera zarówno
kolegów ze szkoły, jak i rówieśników oraz inne osoby, z którymi dziecko ma
styczność poza szkołą. Z uwagi na tematykę pracy, dalsze rozważania zostaną
zawężone jedynie do oddziaływania na młodzież gimnazjalną jej środowiska
szkolnego, tj. rówieśników i wychowawców. Dodatkowo na zjawisko narkomanii wśród młodzieży gimnazjalnej stymulująco wpływają zmiany psychofizyczne, które zachodzą w organizmach nastolatków.
Jak już podkreślono, co do zasady uczniowie szkół stopnia gimnazjalnego
znajdują się w wieku 13-16 lat. Jest to wiek bardzo trudny, a zarazem kluczowy dla rozwoju osobowości młodych ludzi. Wtedy to kształtują się wzorce zachowania młodzieży, następuje jej wzmożona socjalizacja, otwarcie na wpływ
różnego rodzaju czynników zewnętrznych. Należy z całą mocą podkreślić, że
wiek 13 lat nie jest odpowiedni do zmiany przez dziecko środowiska szkolne10

J. Błachut, A. Gaberle, K. Krajewski, Kryminologia, Gdańsk 2007, s. 103 i nast.
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go. W szkole podstawowej, która z reguły znajduje się w pobliżu miejsca zamieszkania dziecko funkcjonuje już w ukształtowanym otoczeniu koleżeńskim.
W ciągu tygodnia styka się z pedagogami, którzy je znają, a często również
utrzymują kontakt z rodzicami swoich uczniów. Mowa w tym miejscu szczególnie o wychowawcach, którzy prowadzą dzieci w klasach IV-VI. Truizmem
jest wskazanie, że już w szkołach podstawowych powstaje hierarchia pomiędzy uczniami, w której każde dziecko ma swoje miejsce. Ukształtowała się ona
przez lata wspólnej nauki, z reguły w tych samych klasach, a zatem grupach
koleżeńskich dzieci, w których funkcjonują one od I klasy szkoły podstawowej,
tj. od wieku 6-7 lat. Nagle w wieku 13 lat dziecko trafia do gimnazjum. Z reguły
jest ono oddalone od dotychczasowej szkoły podstawowej. Zapisy do gimnazjum mają miejsce po przeprowadzonym sprawdzianie klas 6, więc również
dochodzi do zróżnicowania uczniów na podstawie wyników ww. sprawdzianu.
Niejednokrotnie młodzież z danej klasy VI zostaje rozsiana po różnych gimnazjach z uwagi na dobrą lub gorszą opinię na temat poszczególnych szkół
funkcjonującą pośród rodziców. Oprócz dzieci spoza rejonu, które dostały się
do danego gimnazjum z uwagi na osiągnięte wyniki w nauce, trafiają do nowych
klas również dzieci objęte rejonizacją. Z tego względu w nowych klasach połączona zostaje młodzież do tej pory sobie obca, która osiągała różne wyniki
w nauce, zajmowała odmienne pozycje w dotychczasowej hierarchii klasowej
oraz przyzwyczaiła się do różnych zachowań na polu klasowym.
Naturalną konsekwencją tworzenia nowych klas są tarcia pomiędzy uczniami oraz tworzenie się rozmaitych grup koleżeńskich rządzących się swoimi
prawami. Do tego rodzaju grup aspirują z reguły uczniowie spoza nowego środowiska. Wiek 13-16 lat jest również okresem dojrzewania, pierwszych uczuć,
młodzieńczych zauroczeń, związków, zerwań, porażek. Z uwagi na zmianę
szkoły zmniejszeniu ulega również możliwość kontroli rodziców nad dorastającymi dziećmi. Jak uczy doświadczenie, wiek, w którym dzieci uczęszczają do
gimnazjum jest okresem zwiększonej podatności na oddziaływanie grup koleżeńskich i chęci przypodobania się, czy to nowym znajomym czy też pierwszym
miłościom. Ponadto dzieci w wieku gimnazjalnym, mając na uwadze medialne
wzorce piosenkarzy oraz aktorów starają się udowodnić innym, w szczególności rodzicom jak bardzo są już dojrzali. Pojawia się u nich zainteresowanie
nowymi doznaniami, przeżyciami, młodzieńczy bunt. Mają miejsce pierwsze
kontakty z alkoholem, papierosami, a niekiedy, również z narkotykami. Można
postawić pytanie, co gimnazjaliści zyskują dzięki otwarciu na narkotyki i inne
używki? Mają więcej przyjaciół, są zapraszani na urodziny, dyskoteki i inne zabawy. Brylują w towarzystwie. Do czego może prowadzić tego rodzaju blichtr?
Po pewnym czasie zabawa dobiega końca, pojawiają się problemy w szkole
i w kontaktach z rodzicami. Nowi przyjaciele odsuwają się. Nastolatek zostaje
sam z nałogiem. Nałogiem, który pochłania nie tylko czas i zdrowie, ale nadto absorbuje, ogarnia i wciąga zagłuszając pozostałe potrzeby. Na tak trudną
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sytuację nakładają się problemy finansowe, zaczyna się podkradanie rodzicom
pieniędzy, drobne kradzieże w sklepach. Pierwsze sygnały alarmowe ze szkoły,
rozmowy z pedagogiem, wezwanie rodziców do wychowawcy.
Czy w istocie problem narkomanii wśród młodzieży gimnazjalnej jest tak
poważny? Próba odpowiedzi na tak sformułowane pytanie została zaprezentowana w rozważaniach poniżej.

Rozpowszechnienie problemu narkomanii wśród młodzieży
gimnazjalnej w oparciu o dane statystyczne
Zwróćmy uwagę na wyniki stosownych badań statystycznych. Można je
znaleźć na stronie internetowej Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii11. Wobec sporego zainteresowania problemem narkomanii w społeczeństwie nie uszedł on uwadze statystyki. Do chwili obecnej przeprowadzono już
szereg różnego rodzaju badań, głównie w formie ankietowej, mających na celu
sprawdzenie doniosłości problemu narkomanii wśród społeczeństwa. Poniżej
omówione zostały wyniki badań statystycznych, których krąg zainteresowania zawężony został do wyników badań przeprowadzonych wśród młodzieży
w wieku gimnazjalnym.
Omówione w pierwszej kolejności badanie12 przeprowadzono w formie anonimowej ankiety wśród warszawskich gimnazjalistów, uczniów klas od I do III
gimnazjów publicznych oraz niepublicznych, na losowo ustalonej próbie ponad
3000 uczniów. Badanie zostało powtórzone w dwóch następnych latach tak, aby
objąć swoim zasięgiem młodzież w kolejnych klasach gimnazjum. Do zażycia
narkotyków kiedykolwiek w życiu przyznało się 5% uczniów klas I, 10% uczniów klas II i 17% uczniów klas III gimnazjów publicznych oraz 2% uczniów
klas I, 8% uczniów klas II i 16% uczniów klas III gimnazjów niepublicznych.
Ukazuje to 3-4-krotny wzrost przynajmniej jednorazowego użycia narkotyków
pomiędzy I a III klasą gimnazjów publicznych oraz 8 krotny wzrost takiego
kontaktu z narkotykami pośród ankietowanych uczniów gimnazjów niepublicznych. Na pytanie o to, czy przynajmniej raz w ciągu 30 dni poprzedzających
badanie ankietowany używał narkotyków twierdząco odpowiedziało 2% uczniów klas I, 4% uczniów klas II i 8% uczniów klas III gimnazjów publicznych
oraz 1% uczniów klas I, 2% uczniów klas II i 7% uczniów klas III gimnazjów
niepublicznych. Odpowiedzi na to pytanie również wskazują wprost proporcjonalny do postępu wieku wzrost kontaktów gimnazjalistów z narkotykami.
Przedmiotowe badanie uwidoczniło również, że częściej po narkotyki sięgają
chłopcy. W ciągu ostatnich 30 dni poprzedzających badanie narkotyki zażyło
www.cinn.gov.pl/portal
Czynniki chroniące i czynniki ryzyka związane z zachowaniami problemowymi warszawskich gimnazjalistów:
klasy I-III, Instytut Psychiatrii i Neurologii, 2011, s. 49-51.
11
12

96

Marek Paprocki

2,5 % uczniów klas I, 5,5% uczniów klas II i 10% uczniów klas III gimnazjów
publicznych i niepublicznych. Po narkotyki sięgnęło również w tym samym odcinku czasu 1% uczennic klas I, 3% uczennic klas II i 5% uczennic klas III gimnazjów publicznych i niepublicznych. Przytoczone wyżej dane jasno wykazują,
że po narkotyki sięgają częściej chłopcy, dodatkowo ilość dzieci, które miały
kontakt z narkotykami rośnie 5-krotnie wśród uczniów klas III (bez różnicy czy
pośród chłopców czy dziewczynek) w stosunku do uczniów klas I.
Następne z badań13 zostało przeprowadzone w 2011 r. na próbie, którą stanowiły dwie grupy młodzieży. Pierwsza z nich została utworzona z młodzieży
urodzonej w 1995 r., która w czasie badania znajdowała się w wieku 15-16 lat
(tj. w większości uczniów III klasy gimnazjum). Druga z przebadanych grup składała się z młodzieży urodzonej w 1993 r., mającej w czasie badania 17-18 lat. 95%
ankietowanej młodzieży uczęszczało do szkoły. W badaniu wzięło udział 2623
uczniów III klas gimnazjum. W grupie gimnazjalistów 51% stanowiły dziewczęta, a 49% chłopcy. Badanie przeprowadzono w 2011 r. w formie anonimowej
ankiety. Jej wyniki podano zaś w zestawieniu z danymi uzyskanymi na podstawie analogicznych badań z lat 1995, 1999, 2003 i 2007. Analizie zostaną poddane wyniki badań przeprowadzonych na próbie składającej się z uczniów III klas
gimnazjów w latach 2003-2011. Do używania kiedykolwiek w życiu marihuany
lub haszyszu w roku 2003 przyznało się 19,2%, w 2007 r. – 15,7%, a w 2011 r.
– 24,3% ankietowanych gimnazjalistów. Do przyjęcia przynajmniej raz w życiu
substancji wziewnych przyznało się w 2003 r. 9,3%, w 2007 r. 8,2%, a w 2011 r.
8,7% ankietowanych. O zażyciu przynajmniej raz w życiu ecstasy w 2003 r. poinformowało 2,8%, w 2007 – 2,5%, a w 2011 r. – 3% ankietowanych uczniów
III klas gimnazjów. Powyższe statystyki wskazują na wzrost używania przez
młodzież narkotyków pomiędzy 2003, a 2011 r., z niewielkim zmniejszeniem
korzystania z nich w 2007 r. Dodatkowo na ich podstawie można zaobserwować dość dynamiczny wzrost kontaktów gimnazjalistów z marihuaną oraz haszyszem, w porównaniu do roku 2007, w 2011 r. liczba osób, które wskazały,
że przynajmniej raz w życiu miały kontakt z tymi narkotykami wzrosła o 8,6%.
W roku 2003 do przyjęcia przynajmniej raz w życiu GHB przyznało się 0,8%,
w 2007 r. 0,5%, a w 2011 r. 1,2% ankietowanych gimnazjalistów. GHB jest
to tzw. pigułka gwałtu, jest bezwonna oraz nie posiada smaku. Po jej zażyciu
zdecydowanie zwiększa się podatność osoby na sugestię, dochodzi do zamroczenia oraz amnezji. Osoba nie pamięta zdarzeń mających miejsce w ciągu kilku godzin po zażyciu GHB. Narkotyk ten rozpuszcza się w napojach dzięki
czemu można go szczególnie łatwo podać nieświadomej osobie na dyskotece
lub w innym miejscu gdzie spożywa się napoje. Jest często wykorzystywany do
otumanienia późniejszych ofiar zgwałceń.
Używanie alkoholu i narkotyków przez młodzież szkolną. Raport z ogólnopolskich badań ankietowych
zrealizowanych w 2011 r. Europejski program badań ankietowych w szkołach ESPAD, Instytut Psychiatrii i Neurologii, 2011.
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Powyższe badania należy brać pod uwagę z pewną dozą ostrożności. Dzieje
się tak albowiem w ankiecie pojawiło się pytanie o zażywanie przez młodzież
nieistniejącego narkotyku tj. Relevinu. Do jego przynajmniej jednokrotnego zażycia przyznało się w trakcie badań w 2003 r. 0,6%, w 2007 r. 0,9%, a w 2011 r.
1,8% młodzieży. Trudno stwierdzić czym było spowodowane tego rodzaju
zafałszowanie. Można jednak zaryzykować stwierdzenie, że mogła mieć na to
wpływ chęć żartu lub okoliczność, że ankietowany wiedział, iż przyjął narkotyk
jakiegoś rodzaju, jednak nie pamiętał jego nazwy, a nazwa Relevin wydała mu
się być znajoma.
W trakcie badania z 2011 r. zapytano również gimnazjalistów o ich zdanie na temat dostępności różnego rodzaju środków psychoaktywnych, w tym
również marihuany i haszyszu oraz ecstasy. Uzyskanie marihuany lub haszyszu
uznało za niemożliwe 16,5%, za bardzo trudne 12,4%, za dosyć trudne 16,2%,
za dosyć łatwe 25,6%, za bardzo łatwe 15,7%, wiedzy na ten temat nie miało
natomiast 13,6% badanych gimnazjalistów. Uzyskanie ecstasy uznało za niemożliwe 28,7%, za bardzo trudne 14,9%, za dosyć trudne 15,7%, za dosyć
łatwe 12,7%, za bardzo łatwe 5,5%, wiedzy na ten temat nie miało natomiast
22,5% badanych gimnazjalistów. Na podstawie ww. danych można wskazać, że
ok. 40% gimnazjalistów uznaje za łatwe lub bardzo łatwe uzyskanie dostępu do
marihuany lub haszyszu, a ok. 17% uważa uzyskanie ecstasy za łatwe lub bardzo
łatwe. Przyjmując nawet, że część z ankietowanych minęła się nieco z prawdą
(vide przypadek Relevinu) można przyjąć, że i tak spory odsetek gimnazjalistów
ma dostęp do narkotyków skrępowany zapewne jedynie kwestiami finansowymi oraz ich wolną wolą.

Refleksja na temat pedagogicznych metod zwalczania zjawiska
narkomanii w gimnazjach
Jak pokazują powyższe dane, problem zażywania narkotyków przez młodzież gimnazjalną nie jest kwestią odległą lub marginalną. Istnieje on w polskich szkołach pomimo działań podejmowanych przez wychowawców oraz
środowisko pedagogiczne. Należy w tym miejscu postawić pytanie, czym jest
spowodowana obecność narkotyków w szkołach oraz ich zażywanie przez młodzież. Czy możliwe jest wywieranie wpływu na ograniczenia zjawiska narkomanii wśród młodzieży gimnazjalnej dzięki podjęciu oddziaływań pedagogicznych. Odpowiedź na to pytanie może być twierdząca. Jednak podjęcie działań
zmierzających do ograniczenia problemu narkomanii wśród uczniów wymaga
działań wspólnie z rodzicami i młodzieżą. Dodatkowo, jak wskazują wyniki badań statystycznych, które zostały już wyżej powołane, największą wiedzę o dostępności narkotyków w szkołach i poza nimi posiada sama młodzież. Z tego
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względu koniecznym i celowym jest podjęcie wspólnie z uczniami działań mających na celu weryfikację zagrożenia i kryminogennych zjawisk istniejącego
w danym środowisku szkolnym. Doświadczenie uczy, że tego rodzaju działania
przynoszą najlepsze efekty, gdy są podejmowane w sposób zapewniający zupełną anonimowość uczniów.
Jako przykład przytoczyć tu można przypadek jednej ze szkół – liceum ogólnokształcącego – gdzie podjęto próbę wychowawczej rozmowy z uczniami klas
II lub III dotyczącą zjawiska przemocy i przestępczości w szkole. Na salę gimnastyczną zaproszono uczniów ww. klas i zadano im na forum publicznym pytanie czy któryś z nich doświadczył przemocy w szkole lub słyszał o przypadku
użycia siły fizycznej w kontaktach pomiędzy uczniami. Jeden z uczniów podniósł rękę. Wtedy obecny pedagog usiłował wypytać go o szczegóły zdarzenia.
Rzecz jasna interwencja tego rodzaju, która miała miejsce w obecności innych
uczniów, nie przyniosła żadnego rezultatu. Co więcej, mogła spowodować tzw.
efekt mrożący polegający na tym, że inni uczniowie w obawie przed podobną
reakcją ze strony pedagogów woleli przemilczeć inne niepokojące wydarzeń,
o których z całą pewnością mieli wiadomości.
Z łatwością można sobie wyobrazić podjęcie tego rodzaju oddziaływań wobec gimnazjalistów w związku z pojawieniem się narkotyków w szkole. Udzielenie informacji o bójkach, które miały miejsce w szkole pomiędzy uczniami, mogłoby prowadzić przeważnie jedynie do ostracyzmu zawiadamiającego w grupie rówieśniczej. Jednak publiczne wyjawienie informacji na temat osób, które
rozprowadzają w szkole narkotyki lub ich używają mogłoby mieć dla zawiadamiającego znacznie gorsze konsekwencje, włącznie z pobiciem, zastraszeniem
ucznia lub jego rodziny.
Jakiego zatem rodzaju środki, leżące w szczególności w gestii władz szkoły,
mogą służyć minimalizacji problemu narkomanii wśród młodzieży gimnazjalnej? Oczywistym jest, że nie istnieją gotowe schematy, które będą uniwersalnie
pasowały do każdego odnotowanego w danej szkole przypadku kontaktu uczniów z narkotykami. Można wskazać jednak pewne ogólne kierunki działań,
które powinny pomóc ograniczyć to niebezpieczne zjawisko wśród nastolatków.
Po pierwsze, konieczne jest tworzenie mocnej więzi w środowisku szkolnym, polegającej w szczególności na pogłębianiu zaufania pomiędzy uczniami
a gronem pedagogicznym. Najistotniejszą rolę w tworzeniu mocnych więzi pomiędzy uczniami a szkołą pełni rzecz jasna wychowawca klasy. Może on dzięki
częstszym kontaktom obserwować na bieżąco zmiany w zachowaniu uczniów,
podejmować z nimi rozmowy oraz sygnalizować niepokojące zjawiska rodzicom. Przy podejmowaniu tego rodzaju działań należy jednak zwracać uwagę
na zachowanie przez nauczyciela odpowiedniego autorytetu wobec uczniów,
tzn. nauczyciel nie może być postrzegany przez młodzież jako wyrozumiały
,,kolega’’. Niewątpliwie wpływałoby to na rozluźnienie stosunków w klasie oraz
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na spadek dyscypliny w danej grupie szkolnej. Wychowawca powinien pełnić
rolę osoby, do której uczeń może się udać bez obawy, że o problemach, które
wyjawi pedagogowi, dowiedzą się jego koledzy. Pedagog powinien być również
dobrze przeszkolony w przedmiocie właściwych wzorców postępowania w sytuacjach problemowych. Należałoby również zapewnić nauczycielom szkolenia
w niezbędnym zakresie, dzięki którym uzyskaliby oni wiedzę na temat rozpoznawania objawów spożycia narkotyków przez uczniów oraz kroków, które
powinni przedsięwziąć w wypadku powzięcia podejrzenia w stosunku do poszczególnych dzieci.
Dodatkowo należy również zwrócić uwagę, aby godzina wychowawcza nie
była czasem, w którym uczniowie mogą odrobić zaległe prace domowe, porozmawiać z kolegami lub godziną, w czasie której wychowawca może przeprowadzić lekcję jakiegoś przedmiotu. W trakcie godzin wychowawczych należy
prowadzić z uczniami dyskusje na temat niepokojących zachowań, konsekwencji zażywania narkotyków oraz oznak pojawienia się uzależnienia w wypadku
zażywania najpopularniejszych środków odurzających. Dodatkowo wskazane
jest korzystanie z różnego rodzaju form przekazu, np. filmów dokumentalnych
i fabularnych, na których przedstawione są losy młodych narkomanów. Tego
rodzaju audycje zawierają niekiedy wstrząsające sceny, jednak za racjonalne należy uznać ukazanie uczniom konsekwencji zażywania narkotyków przez inne
osoby. Wtedy nastolatek, sięgając po pierwszą w życiu tabletkę lub ,,działkę”,
będzie miał świadomość do czego może doprowadzić chwila słabości. Nie
mniej ważnym jest, aby przekazać uczniom wiedzę na temat sposobów wciągania młodzieży przez dealerów w nałóg narkotykowy. Przykładowo, często
stosowanym przez dealerów sposobem jest darmowe udzielanie narkotyków
uczniom, tak aby mogli oni przekonać się, jaką przyjemność może im przynieść
ich zażywanie. Nie jest wprawdzie pewnym, że każda z osób, które otrzymały narkotyk za darmo, sięgnie po niego po raz kolejny, jednak należy mieć na
względzie skłonność młodzieży do nowych doświadczeń. Często po pierwszym kontakcie z narkotykami przyjdzie drugi raz, a po nim następny. Warto
również wskazywać uczniom czym jest dobrze pojęta asertywność o tym, że
nie wolno poddawać się naciskom grupy koleżeńskiej i nie powinno się robić
niczego wbrew sobie. Nastolatków należy również uświadamiać, że poszczególni uczniowie zasługują na akceptację kolegów nie dlatego, że zrobią to czego
oczekuje od nich grupa rówieśnicza, ale dlatego, że są tak samo wartościowi jak
pozostali jej członkowie.
Kolejnym ważnym elementem w przeciwdziałaniu narkomanii w szkołach
jest wytworzenie wśród nauczycieli i dyrekcji szkół poczucia solidarności polegającego nie na ukrywaniu błędów i maskowaniu niedociągnięć i problemów,
ale na stworzeniu u pracowników szkoły poczucia wsparcia w podejmowaniu
trudnych, ale i koniecznych działań. Nie może być tak, że wychowawca, który
monituje dyrekcję o podejrzeniu pojawienia się w klasie zagrożenia narkotyka-
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mi pozostaje osamotniony, a jego przełożeni zdają się nie zauważać problemu,
ewentualnie kierują nauczyciela z jego wątpliwościami do Policji lub prokuratury. Niepokojącym jest również zjawisko polegające na przemilczeniu przez pedagogów niepokojących zjawisk wśród uczniów klas III gimnazjum. Niekiedy
szkoły kierują się źle pojętą zasadą oportunizmu, przyjmując, że jako uczniowie
ostatniej klasy opuszczą oni szkołę w niedługim czasie, a problem rozwiąże
się sam, nie wpływając przy tym negatywnie na opinię szkoły. W żadnym razie
nie można pozwolić na tego typu działania. Są one szkodliwe dla samej szkoły,
ponieważ młodzież bardzo szybko dowiaduje się o istnieniu tego typu praktyk
po stronie dyrekcji. Prowadzi to w pewnym stopniu do spadku zaufania uczniów w stosunku do kadry pedagogicznej oraz pojawienia się atmosfery bezkarności. Dodatkowo niepożądane zachowania z łatwością rozprzestrzeniają się
pośród znajomych dotkniętego problemem narkomanii ucznia oraz wśród uczniów klas młodszych. Skutkuje to eskalacją występowania negatywnych zjawisk
w placówce oświatowej. Niekiedy władze szkół zdają się nie zauważać, że o ile
uczeń III klasy, po zakończeniu roku szkolnego opuszcza daną szkołę, o tyle
uczeń I klasy, który na tak wczesnym etapie nauki zaczął swoją ,,przygodę”
z narkotykami, będzie przez kilka lat absorbował uwagę pedagogów i negatywnie oddziaływał na kolegów.
Nie wolno również zapominać, że im wcześniej problem uzależnienia zostanie
u młodego człowieka wykryty, tym mniej poważne dla jego zdrowia i psychiki będą skutki używania substancji odurzających. Samo zresztą oddziaływanie,
mające na celu wyrugowanie negatywnych skłonności będzie znacznie bardziej
skuteczne gdy zostanie wdrożone odpowiednio wcześnie. Dodatkowo, jak już
wskazano, w wieku 15-16 lat u młodzieży wykształcają się zachowania, przyzwyczajenia, które będą w następnych latach wpływały na rozwój jego osobowości.
Następnym rodzajem działań, które może podejmować placówka oświatowa w celu ograniczenia problemu narkomanii wśród uczniów jest współpraca z rodzicami. Taką współpracę należy prowadzić nie na zasadzie obciążania
drugiej strony odpowiedzialnością za problemy, ale w atmosferze zrozumienia,
dyskrecji oraz wszechstronnego wsparcia rodzica ze strony szkoły. Tego rodzaju wsparcie powinno mieć zarówno aspekt psychologiczny, tu nieocenioną może być pomoc szkolnego psychologa, rozmowa z rodzicem, ale i aspekt
administracyjno-prawny. Szkoła powinna jasno wskazać rodzicom uczniów dotkniętych problemem uzależnienia od narkotyków, gdzie mogą uzyskać pomoc,
jakie mogą być prawne konsekwencji uzależnienia ich dzieci, oraz jakie zachowania powinny budzić czujność rodzica. Nie można dopuszczać do sytuacji,
w której rodzic zostaje sam z problemem, a przeciwko niemu oddziałuje aparat
szkoły, któremu zależy na ukryciu problemu lub przeniesieniu ucznia do innej
placówki. Działania rodzica w takiej sytuacji skupiają się natomiast na umożliwieniu dziecku pozostania w szkole oraz eskalacji konfliktu z władzami placówki oświatowej. Właściwym, jak już wskazano, w takiej sytuacji jest udzielenie
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wsparcia dla danej rodziny oraz współpraca w oddziaływaniu wychowawczym
na małoletniego, a gdy jest to konieczne skorzystanie z wyspecjalizowanych
organów publicznych.
Przedstawione przez autora kierunki działań zmierzających do zwalczania
problemu narkomanii w szkołach nie wyczerpują wszystkich możliwych form
przeciwdziałania zjawiskom niepożądanym. Wydaje się zresztą, że próby sformułowania uniwersalnego modelu postępowań w tego rodzaju sprawach są
skazane na niepowodzenie, ponieważ każdą tego typu sytuację należy traktować
indywidualnie i poszukiwać rozwiązań najbardziej właściwych w danej sytuacji.

Zakończenie
W niniejszej pracy podjęto próbę wszechstronnego omówienia problematyki narkomanii w gimnazjach. Niestety przeprowadzone badania i dane statystyczne potwierdzają, że młodzież gimnazjalna ma dostęp do narkotyków. Podejmowane przez rodziców, wychowawców oraz inne podmioty działania są nie
zawsze wystarczające, aby przynajmniej zminimalizować ryzyko kontaktu dzieci,
bo tak należy określić młodzież w wieku 13-16 lat, ze środkami odurzającymi.
Artykuł ukazuje różne aspekty przedmiotowego zagadnienia, nie stroniąc również od krytycyzmu wobec działań pozornych podejmowanych przez niektóre
władze szkolne, a mających na celu ukazanie, że dana szkoła przeciwdziała narkomanii. Niestety odpowiedź na postawione na wstępie pracy pytanie, czy możliwym jest wyrugowanie problemu narkomanii z polskich gimnazjów, musi być
negatywna. Nie jest możliwym odcięcie młodzieży od środków odurzających.
Jeżeli gimnazjalista będzie chciał spróbować marihuany lub innego tego rodzaju
środka, uzyska do niego dostęp w szkole, co bardzo trudno przyznać pedagogowi, lub poza jej murami. Co zatem można przedsięwziąć? Czy oznacza to, że
walka z uzależnieniem młodzieży jest tzw. walką z wiatrakami? Absolutnie nie.
Rodzice, pedagodzy, przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości i innych podmiotów muszą przeciwdziałać wszelkimi dostępnymi środkami występowaniu
i rozprzestrzenianiu się zjawiska narkomanii pośród młodzieży, w tym wśród
gimnazjalistów. Koniecznym jednak jest podejmowanie tego rodzaju działań
w porozumieniu oraz w zaufaniu pomiędzy rodzicami a szkołą. Wydaje się, że
środki przewidziane przez prawo karne oraz przepisy ustawy o postępowaniu
w sprawach nieletnich powinny stanowić tzw. ultima ratio. Możliwym, w ocenie
autora, jest marginalizacja omawianego zjawiska dzięki podejmowaniu wielotorowych oddziaływań zarówno w odniesieniu do gimnazjalistów, ich rodziców,
jak i samych pedagogów, tak aby w momencie, w którym zagrożenie narkomanią dotknie ich dzieci czy wychowanków byli oni gotowi stawić temu czoła.
Jednocześnie powinni oni mieć świadomość, że w razie potrzeby stanie za nimi
autorytet państwa oraz jego organów.
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Drug addiction among junior high school
students – selected regulations
in the light of criminal law and
the law on the prevention of drug addiction

Abstract
The subject of this work is the phenomenon of drug abuse among junior high school
students from the perspective of penal studies and pedagogy. The work concerns a number of
issues related to the concept of drugs and the addiction to them. There was also given a notice
about the criminal nature of the behavior associated with the drug use. The methods for
preventing the subject phenomenon among the youth were suggested this work paying special
attention to the need for cooperation between school and parents.

Katarzyna Padło
Przemoc – monolog niemocy.
Inkluzyjna rola środowiska w probacyjnej
reintegracji doświadczeń (młodocianego)
pseudokibica skazanego za przestępstwa
o charakterze chuligańskim

Procesy socjalizacyjne i adaptacyjne związane z przygotowaniem jednostki do pełnienia ról społecznych, w kontekście rzeczywistości permanentnie
zmiennej, stanowią jedno z najważniejszych wyzwań cywilizacyjnych i kulturowych. W środowisku zróżnicowanym społecznie, role, oczekiwania i cele
stawiane przed młodym człowiekiem nie tylko bywają sprzeczne, ale niekiedy
wręcz wzajemnie się wykluczające. Przystosowywanie się wymaga zatem od
niego szczególnych kompetencji społecznych. Często jednak młody człowiek,
podejmując próby realizacji obranych celów, napotyka na bariery związane z dostępnością oferty wspomagającej rozwój – istnieje duży rozdźwięk pomiędzy
gwarantowanymi prawem możliwościami a faktycznymi ich warunkami. Nie radząc sobie z samodzielnym rozwijaniem kompetencji rozwojowych często nie
uzyskuje także pomocy środowiska, w efekcie czego bywa, że dochodzi u niego
do dysfunkcjonalności społecznej i marginalizacji. Nieuruchomiony potencjał
społeczny i problemy socjalizacyjne wpływające na dezintegrację publicznego
ładu i poczucia bezpieczeństwa, generowane przez wykluczoną jednostkę, stawiają przed społeczeństwem (wtórne) wyzwanie – włączenia w nurt procesów
społecznych osoby z bagażem doświadczeń przestępczych w taki sposób, by
nie przyniosło to szkody innym jednostkom, a jej samej umożliwiło nabycie
umiejętności niezbędnych w (re)adaptowaniu się społecznym.
Jak zauważa A. Bałandynowicz, podążając za myślą K. Ajdukiewicza, „proces reintegracji społecznej to pewien wybór pomiędzy jednostką a dobrem
wspólnym, a więc należy zorientować się, na ile dobro człowieka równa się
dobru wspólnemu i na ile dobro wspólne ogranicza swobodę, uprawnienia czy
pewne możliwości działania jednostki”1.
1

A. Bałandynowicz, Światowe standardy wykonywania orzeczeń, „Probacja” 2009, nr 3-4.
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Czy jest możliwa rekonstrukcja roli „złego” i takie przeorganizowanie tożsamości młodego człowieka, by włączyć go efektywnie w życie społeczne? Czy
środowisko lokalne skazanego może być dla niego przestrzenią sprzyjającą reintegracji inkluzyjnej opartej na dialogu znaczeń?
W 2013 roku polskie sądy rejonowe orzekały karę w zawieszeniu w 56%
wszystkich wyroków skazujących w I instancji2. Oznacza to, że – zgodnie
z przesłankami decydowania o takiej karze – w tylu przypadkach dopatrzono się
pozytywnej prognozy społeczno-kryminologicznej wobec skazywanych i nabyto przekonania, że kara spełni funkcję zapobieżenia powrotu do przestępstwa.
Istnieje jednak znaczący rozdźwięk między podmiotowym traktowaniem
oskarżonych a poczuciem społecznej (nie-)sprawiedliwości wśród społeczeństwa – w oparciu o opinie podawane w środkach masowego przekazu – można
mieć wrażenie, że szczególnie w tych sytuacjach, gdy osądzane sprawy dotyczą osób powiązanych ze środowiskami pseudokibiców. Jak podnosi Ministerstwo Sprawiedliwości, informując o zmianach wprowadzonych w prawie
karnym, „kara zawieszona jest traktowana w odbiorze społecznym jako fikcja
skazania”3. Bardzo częste reakcje społeczne w takich sytuacjach to odrzucenie skazanego, stygmatyzacja i niechęć do włączania go w społeczne procesy
i struktury. Zmierzając ku zmianie takiego stanu rzeczy, zmodyfikowana przez
Ministerstwo Sprawiedliwości „filozofia karania” kładzie nacisk na odwrócenie
struktury orzekanych kar – ograniczenie kar w zawieszeniu na rzecz kar wolnościowych, z zastosowaniem sankcji wolnościowych takich, jak grzywny lub
kary ograniczenia wolności (w tej ostatniej: obowiązek wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne, „dozór elektroniczny”, potrącenie
10-25 procent wynagrodzenia za prace na wskazany cel społeczny oraz tzw.
„obowiązki probacyjne”, jak na przykład przygotowanie do zawodu, powstrzymanie się od nadużywania alkoholu, nakaz uczestnictwa w terapii )4.
Czy probacyjne reintegrowanie młodocianych pseudokibiców skazywanych
za przestępstwa o charakterze chuligańskim ma sens?
Poszukując odpowiedzi na to pytanie, warto zastanowić się nad tym, skąd
bierze się zjawisko chuligaństwa „pseudokibiców”. Doniesienia medialne relacjonujące kolejne zdarzenia z udziałem osób przynależących do tej grupy
koncentrują uwagę na działaniach pełnych bandytyzmu i przemocy: „Kibole
zwołują się na ustawkę”, „Pseudokibice zdemolowali zaparkowane samochody”, „Kibole zaatakowali maczetami przechodzącego ulicą człowieka”, „Bójka kiboli – strach w mieście”, „Pseudokibice zrobili wjazd na osiedle, pocięli
nożami młodego mężczyznę”, „Pseudografficiarze zniszczyli elewację malując
kibolskie napisy”. Kim są pseudokibice? I wreszcie – co decyduje o tym, że
pewne osoby realizują swoje potrzeby rozwojowe wyłącznie poprzez odniesiecep-probation.org/knowledgebase
http://ms.gov.pl/pl/informacje/news,6717,zmiana-filozofii-karania--sejm-uchwalil
4
Ibidem.
2
3
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nie do grupy, odczuwają silną potrzebę przyjęcia tożsamości danej grupy, zlania
się z grupą za cenę oddania własnej niezależności i podporządkowania się ?

Człowiek nie rodzi się zły (więc skąd ta przemoc?)
Rozważania nad naturą człowieka skłaniały wielu już filozofów do dostrzegania w ludzkich zachowaniach i skłonnościach elementów niezależnych od
woli – stanowiących balast czy to wrodzony, czy nabyty. Vitiis nemo sine nascitur5
– mawiał Horacy. Według J.J. Rousseau, człowiek jest z natury dobrym, dopiero
później, wraz z rozwojem (intelektualnym), poddany zostaje moralnemu regresowi6. To wpływ cywilizacji i społeczeństwa zaznacza w osobowości człowieka
ślady dobra i zła, jak twierdził.
Podążając za filozoficznymi dyskursami i przenosząc je na grunt poszukiwań przyczyn przemocy w zachowaniach młodych ludzi można zastanawiać się
nad tym, jak człowiek staje się złym, kiedy i dlaczego w jego procesie rozwojowym dochodzi do istotnych aberracji moralnych?
Jedna z teorii socjologicznych wyjaśniających zjawisko przestępczości odnosi zachowanie dewiacyjne do relacji między kulturowo zdefiniowanymi celami
a wyznaczonymi, poprzez społeczną strukturę, możliwościami realizacji tych
celów7. R.K. Merton, poprzez koncepcję anomii społecznej, kwestionował pogląd, że zachowania dewiacyjne są immanentne ludzkiej naturze i tłumaczył ich
powstawanie przez prymat trudności, jakie powstają w procesie adaptacyjnym
człowieka. Jest to próba spojrzenia na działania indywidualne z perspektywy
uwarunkowań makrosktrukturalnych. Według niego momentem kryzysowym
w adaptacji jest powstanie istotnej niezgodności między indywidualnymi aspiracjami i celami a ustrukturowanymi społecznie możliwościami ich realizacji. Gdy
w procesie indywidualnego przystosowania się społecznego jednostki napotyka
ona na „załamanie w sferze kulturowej”8, utrudniające realizowanie wskazywanych społecznie celów, spada wówczas znacząco jej zaangażowanie emocjonalne w dążenie do realizowania przyjętych celów z zastosowaniem środków
społecznie akceptowalnych (wzrasta prawdopodobieństwo sięgania po środki
nieakceptowane prawem i wykazywania zachowań dewiacyjnych). Merton nazywa wprost zachowanie dewiacyjne symptomem niezgodności między zdefiniowanymi kulturowo aspiracjami i celami a wyznaczonymi, poprzez społeczną
strukturę, możliwościami ich osiągnięcia9.
Horacy, Satyry, I, 3, 68 cyt. za I. Kant, Religia w obrębie samego rozumu, Kraków 1993, s. 54.
J.J. Rousseau, Rozprawa o pochodzeniu i podstawach nierówności między ludźmi, [w:] J.J. Rousseau, Trzy rozprawy z filozofii społecznej, PWN, 1956, s. 171.
7
R.K. Merton, Teoria socjologiczna i struktura społeczna, PWN, Warszawa 1982 s. 60-69.
8
Ibidem.
9
Ibidem.
5
6
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Twórca teorii zróżnicowanych powiązań E.H. Sutherland wyjaśnia natomiast podłoże zachowań przestępczych przez pryzmat wyuczonego zachowania. Według niego o tym, czy dana jednostka wybierze przestępczy sposób realizowania celów decyduje tzw. nadwyżka kontaktów sprzyjających naruszeniom
prawa. Prowadzi ona nie tylko do uczenia się technik popełniania przestępstw,
ale również przejmowania dążeń, motywacji i postaw związanych z funkcjonowaniem jednostki po dokonaniu niezgodnego z prawem czynu. Zachowanie
przestępcze staje się zatem, według niego, działaniem wyuczonym, uczenie się
następuje natomiast w toku interakcji z innymi osobami, w procesie komunikowania się10. Wrastanie w środowisko kryminogenne, identyfikacja z jego
członkami i poczucie przynależności stają się determinantą niezwykle trudną
do zastąpienia w probacyjnym procesie reintegracji doświadczeń skazanego.
Jak zauważa B. Hołyst, proces kryminalizacji jednostki wiąże się nierozłącznie z procesem transmisji wzorów kulturowych (jest konsekwencją tego procesu) i opiera się na wzajemnym powiązaniu wzorów zachowań przestępczych ze
wzorami zachowań nieprzestępczych11.
W jaki sposób krzyżują się zatem w życiu (młodego) człowieka wzorce zachowań społecznych z wzorcami antyspołecznymi tworząc życiowy skrypt zachowań patologicznych? Jakie czynniki umacniają zręby tożsamościowe pseudokibica tworzące się pod wpływem wrastania w grupy osiedlowe? Czym jest
kibicowanie z perspektywy procesu kryminalizacji?

Sacrum profanów12
Idea kibicowania, w założeniu, stanowi spełnienie budowania wspólnotowości ponad podziałami, jedności i wolności. D. Antonowicz, opisując w artykule
o znamiennym tytule Sacrum Profanów socjologiczny fenomen kibicowania, wpisuje nawet to zjawisko w formułę obrzędu religijnego, nadając mu znaczenie:
„poczucie wspólnotowości góruje nad ludzkim indywiduum, a to, co łączy dominuje nad tym co różni (…). Dla kibiców mecz jest wydarzeniem niecodziennym, podczas którego zanika konwencjonalne poczucie miejsca i czasu, tworzy
się metafizyczna przestrzeń”13. Coś w tym jest. Kibicowanie włącza w emocjonalny udział w sukcesie drużyny (kiedy wygrywa), a duma odczuwana z powodu wygranej faworytów nobilituje, wynosi ponad przegranych – pomaga,
choć przez chwilę, poczuć się lepiej (poczucie przynależności do tej wspólnoty
zastępuje braki zarówno w sferze rodzinnej emocjonalności, jak i patriotycznej,
narodowej).
2 twierdzenie teorii.
B. Hołyst, Kryminologia, Warszawa 2007, s. 128.
12
D. Antonowicz, Sacrum profanów, „Polityka” 27 sierpnia 2013 r.
13
Ibidem.
10
11
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J. Czapiński charakteryzuje zjawisko kibicowania przez pryzmat dwóch
fundamentalnych potrzeb człowieka: przynależności i pozytywnej samooceny.
„Ciągle szukamy odpowiedzi na pytanie kto jest swój i z kim możemy się identyfikować. Nieustannie dążymy też do poprawy samooceny”14.
W wymiarze tym kibicowanie spełnia funkcję społeczno-integrującą, emocjonalną i socjalizacyjną. Ale – dla wielu – to także wymiar terapeutyczny. Gdy
jednostka jest słaba osobowościowo, grupa dostarcza jej oparcia, jest dla niej
siłą, daje poczucie sprawczości (ktoś sam nie odważyłby się na jakieś działanie,
w grupie daje się ponieść wrażeniu siły). Grupa staje się także substytutem
sensu życia – gdy wokół piętrzą się problemy (rodzina nie zapewnia wsparcia,
w szkole i w grupach rówieśniczych narasta poczucie odrzucenia) przynależność do grupy i podporządkowanie się jej zasadom tworzy ramy, pozwalające
(pod osłoną idei) uciec od codzienności i życiowych niepowodzeń, upraszczające znacznie przeżywane negatywne doświadczenia i poczucie niższości. Dla
tej ucieczki oddaje młody człowiek swą własną niezależność, podporządkowuje
się, stając się lojalną i zdolną do „ofiarności” częścią całości. Przyjmując tożsamość zbiorową w imię „honoru” grupy, który staje się dla niego wartością
nadrzędną, organizującą życiowe cele, jest skłonny podjąć działania nie tylko
sprzeczne z osobistym rozwojem, ale także szkodliwe społecznie. Przekonanie o poświęcaniu (podporządkowywaniu) życia wartościom „wyższym” grupy
przynoszą moralną satysfakcję trudną do zastąpienia innym odczuciem – dlatego tak trudno wyjść z grupy, trudno znaleźć alternatywę dla utwierdzonych
w kibicowaniu potrzeb (sensu życia, przynależności, akceptacji).
Kibicowanie staje się odpowiedzią na dysfunkcyjny system – gdy młodemu człowiekowi brakuje wsparcia w rodzinie, a społeczeństwo nie stwarza mu
warunków rozwojowych, deficyty (kompetencyjne czy emocjonalne) zostają
wypełnione substytutami. Kibicowanie – jako substytut – przeradza się w siłę,
która, napędzana frustracją, zdolna staje się do niszczenia i bezrefleksyjnego
„wyrzucania z siebie pokładów złości i emocjonalnych zanieczyszczeń”15.
Zło rodzi się w dysfunkcji i staje się niszczącym wcieleniem słabości, najczęściej, za milczącym przyzwoleniem społeczeństwa, które – w imię źle pojmowanej tolerancji i wolności – nie przeciwstawia się i obojętnie wyczekuje.

Dlaczego tłum może być destrukcyjny?
Psychologowie badający reakcje „zbiorowości ludzkich” podnoszą często
kwestię „zahipnotyzowania” tłumu, który w takim stanie nie tylko może oddziaływać destrukcyjnie na jednostki, ale również jest zdolny do niszczenia
wszystkiego dookoła. G. Le Bon, opisując „duszę tłumu”, sięga do metafory
14
15

J. Czapiński, Kibicowanie wpisane w naturę, felieton.
Por. „Polityka”, op. cit.
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ziarenka piasku miotanego przez wiatr wśród innych ziaren, by wskazać zdolność tłumu do czynów zarówno bohaterskich, jak i zbrodniczych16.
Wyzwalaniu destrukcyjnej energii tłumu sprzyja wiele czynników związanych zarówno ze specyfiką tłumu (bezmyślność, impulsywność, zaraźliwość),
jak i doświadczeniem społecznym przynależnym tłumowi (może to być niezadowolenie społeczne z powodu jakiejś decyzji podjętej przez osoby publiczne,
rozczarowanie sytuacją danej grupy społecznej czy protest przeciw jakiemuś
stanowi rzeczy). H. Blumer, szukając charakterystyk tłumu, wśród czterech kategorii opisowych, wyodrębnia tłum aktywny – taki, którego uczestnicy traktują
różne wydarzenia jako pretekst do pobudzenia emocji i uwolnienia agresywnego, niszczycielskiego zachowania17. W takim tłumie zanika świadomość indywidualna na rzecz „zbiorowej duszy” – myśli i uczucia poszczególnych osób
poddane zostają pewnemu kierunkowi. Każdy z uczestników współtworzy
„masę”, aby się w nią wtopić – ona daje siłę, poczucie jedności i anonimowość
schowane pod sztandarem tożsamości grupowej.
Bywa, że zahipnotyzowana siłą grupy jednostka staje się niewolnikiem
swych nieświadomych instynktów niszczycielskich – tłum wyzwala w niej agresję, uwolniona agresja hipnotyzuje dalej kolejne osoby, „zarażony” emocjami
tłum staje się energią dla barbarzyństwa.
Ph. Zimbardo (a wcześniej G. Le Bon, opisujący psychologię tłumu) zauważa, że dezindywiduacja prowadzi wprost do wzrostu impulsywności i prymitywnych czynów18. Rozproszenie odpowiedzialności za podejmowane zbiorowo działania powoduje, że poszczególne osoby odkrywają w sobie odwagę do
zachowań, o które by siebie nie podejrzewały w sytuacjach zindywidualizowanych (niszczenie mienia, przemoc), co jest wzmagane poprzez zjawisko tzw.
„zaraźliwości społecznej” (gdy kilka osób wyrywa krzesła, dołączają kolejne).
Jak konstatował Freud – tłum „uwalnia nieświadomość” dewaluując superego
(sumienie)19 – dzieje się to poprzez działanie przywódcy (grupowego bądź sytuacyjnego), który niczym hipnotyzer przejmuje kontrolę nad prymitywnymi
impulsami. Oczywiście taka utrata kontroli wyzwalana może być dodatkowo
używanymi środkami psychoaktywnymi i presją grupy związaną z podporządkowywaniem swoich członków (podtrzymującym spójność grupy).
Deindywiduacja sprzyja przemocy – czy to słownej (walka na wulgaryzmy,
na murach – graffiti czy w sieci – cyberprzemoc), czy fizycznej jak, bójki na
noże i maczety. W tłumie pseudokibice chcą zapomnieć, że zło (przemoc), nawet jeśli rodzi się zbiorowo, jest zawsze indywidualnym wyborem.
Por. G. Le Bon, Psychologia tłumu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994.
H. Blumer, Collective behavior, [w:] Lee A.M., Principles of Sociology, Barnes & Noble, New York 1969,
s. 67-121.
18
Ph. Zimbardo, Serce i umysł, Poznań 1997, s. 366.
19
A.S.R. Manstead, M. Hewstone (red.), Psychologia społeczna. Encyklopedia Blackwella, Wydawnictwo
J. Santorski, Warszawa 2011.
16
17
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Kim są pseudokibice?
Na pewno kimś innym w tłumie, a kimś innym pojedynczo. Sami często
podkreślają, że mówienie o nich w publicznym dyskursie w kontekście bandytyzmu jest krzywdzące. Mimo to, we własnym środowisku określają siebie
jako chuliganów – czy to poprzez nazwy bojówek nawiązujące do zachowań
agresywnych („hools”, „sharks”, „gang”) czy poprzez graffiti i „wlepki” symbolami odnoszące do nienawiści i przemocy („chwdp”, „śmierć konfidentom”,
„przerzuty do piachu”, „jude raus” etc.) czy wreszcie poprzez samo zachowanie
(zakłócanie porządku publicznego, zamieszki na trybunach, napadanie na siebie
nawzajem i ataki maczetami, bójki, ustawki, dewastacje mienia).
Kim zatem są, jaką grupę społeczną stanowią?
W rożnych opracowaniach, opisujących subkulturę szalikowców, pojawiają
się informacje o tym, że grupę tę stanowią najczęściej osoby młode, w wieku od
15 do 25 lat, wywodzące się ze środowisk o niskim statusie społecznym, często
patologicznych.
Członkowie grup pseudokibiców, w imię fałszywie pojmowanego honoru,
wywołują bójki z pseudokibicami innych klubów, okazują lekceważenie prawu
i wartościom. Wielu z nich nie uczestniczy nawet w sportowym widowisku – czy
to ze względu na już posiadany tzw. zakaz stadionowy czy też z powodu trwających w tym czasie przygotowań do wywołania „zadymy”. Dla wielu z tych,
którzy znajdują się na stadionie ważniejszy bywa udział w tzw. „oprawie”, zdarza się, że nie potrafią zrelacjonować tego, co działo się na boisku, nie znają
składu drużyny, której rzekomo kibicują – sport staje się jedynie pretekstem do
spotkań „kibolskiego tłumu”. Wystarczy impuls, by wywołać „burdę” – okazywanie niezadowolenia, z błahego choćby względu, kończy się często rzucaniem
przedmiotami na murawę boiska czy w kibiców przeciwnej drużyny lub niszczeniem ławeczek i ogrodzeń. Zwyczajem pseudokibiców jest także odbieranie
atrybutów kibicowskich kibicom przeciwnej drużyny (zdobyte szaliki i inne trofea są wtedy niszczone publicznie w trakcie meczu – na przykład palone).
Choć podczas burd i awantur wywoływanych przez chuliganów w związku
z meczem działają prawa psychologii tłumu, to jednak grupy pseudokibiców
nie są zazwyczaj przypadkowymi zbiorowościami, posiadają przywódców (organizujących doping na stadionie i decydujących m.in. o zawieraniu i zrywaniu
sojuszy między grupami czy o udziale w ekscesach „Ligii chuliganów”), hierarchię, rytuały, ataki na pseudokibiców, z którymi mają „kosę”, tzw. „wjazdy”
na osiedle czy ustawki mają charakter zorganizowanych i skoordynowanych
„akcji”. Jak zauważają autorzy artykułu Republika kibiców, pseudokibice mają
poczucie nieformalnej wspólnoty, mającej zdolność do spontanicznej samoorganizacji20.
20

A. Filas, K. Olejnik., Republika kibiców, „Wprost” 1999, nr 843.
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Oderint, dum metuant – staję się tym, kim stwarzają mnie media?
„Ole, ole to my kibole” – skandowali wyzywająco demonstrując swoją
siłę – siłę tłumu21. Prezentowana moc miała być groźna, zdolna do niszczenia i obalania władzy. To moc, którą już wcześniej zrodziły media, epatując
zbrodniczymi szczegółami ze zdarzeń z udziałem pseudokibiców i potrącając
opisami zła o ludzkie emocje takie jak, strach, bezsilność, panika. Używana w przekazach medialnych retoryka wojenna (bitwa, starcie, arsenał) nie
tylko podniosła chuligańskie ekscesy do rangi wydarzeń, ale – dodatkowo
– nadała im konotację pełną grozy. Teraz wystarczy już tylko przywołanie
obrazu pseudokibiców, by u odbiorcy wzbudzić negatywne emocje. Można
powiedzieć, społeczeństwo zostało uwarunkowane – jak często podnosi się
w publicznym dyskursie, mainstreamowe media, realizując infortainmentowe
cele uruchomiły społeczną inżynierię związaną z nieodwracalnymi procesami
zmian świadomościowych. I ta właśnie świadomość „zlej mocy” może dodawać odwagi w patrzeniu w krzywe zwierciadło zbiorowej tożsamości i szukaniu odpowiedzi na pytanie kim jestem.
Niedookreślona, w gruncie rzeczy, siła, której nadano ps. „Kibole” działa
w oparciu nie tyle o zbiorowe poczucie przewagi, ile bazując na nadanym im
medialnie poczuciu sprawczości. Oni wiedzą, że ludzie boją się kiboli, więc
mają moc. Raz wykorzystują wydarzenia sportowe jako pretekst do wszczynania burd i bójek, biją się z członkami grup identyfikujących się z innymi klubami, robią osiedlowe „wjazdy” z maczetami, innym razem znowu sięgają po
idee – „chcemy wolności słowa”, „stop hipokryzji”22. Na portalu „poświęconym scenie ultras” znaleźć można zarówno ilustracje z opraw poszczególnych
meczów, jak i patriotyczne (?) nawiązania do ważnych wydarzeń w kraju23 (na
przykład rocznicy Powstania Warszawskiego).
Prezentowane przez kibiców – chuliganów zachowania dewiacyjne zwracają uwagę nie tylko na zjawisko bandytyzmu okołostadionowego (wandalizmu,
bójek, agresji), ale również na kwestię modelowania zachowań społecznych.
Elementami silnie wiążącymi społeczność kibolską są tożsamość i reputacja.
Obydwa przeplatają się nierozerwalnie – tożsamość chuligana to nie tylko przywiązanie do bycia w danej grupie, to także tożsamość negatywna wtórnie nadawana przez społeczeństwo (a ta wiąże się z reputacją). Reputacja kibola to
z jednej strony zdobyta kolejnymi „wyczynami” indywidualna pozycja w hierarchii grupy (i obraz samego siebie), a z drugiej to, co inni myślą o nim – to, że już
swoją obecnością budzi strach (gdy inni się boją, kibol zyskuje „szacun” wśród
„ziomków”, dodaje mu to wartości).
Okrzyki wznoszone były podczas niespodziewanej „wizyty” kiboli na meczu premiera D. Tuska
z dziećmi 22.06.2011 r.
22
Hasła propagowane przez kiboli 22.06.2011 r.
23
Fb „ole to my kibole”.
21
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Przekazy medialne mają niebagatelną rolę w tworzeniu i podtrzymywaniu
reputacji chuligana – publikowanie informacji o zdarzeniach z udziałem kiboli, snucie medialnych spekulacji o porachunkach między osobami czy grupami
dodaje bez wątpienia kibolom znaczenia (w grupie i środowisku). Jak zauważa
P. Piotrowski, „najlepsze co może spotkać stadionowego chuligana ze strony
mediów to szczegółowe relacjonowanie aktywności jego grupy”24. Mówienie
o nich stwarza ich i nadaje status – przekazy medialne konstytuują słuszność
przyjętych przez nich zasad i podejmowanych w ich imię walk o „honor”.
W prezentowanych medialnie zdarzeniach z ich udziałem stają się kimś ważnym, istnieją (w świadomości społecznej).

Kto ty jesteś ? – ziom, kibol. O tożsamości nadanej
i byciu złym (tożsamości negatywnej)
Młody człowiek z deficytami opiekuńczymi i rozwojowymi w środowisku
szkolnym, rówieśniczym bardzo szybko odczuwa, że jest „inny”, rówieśnicy
potrafią być okrutni, wyśmiać (np. z powodu „nie-markowego” ubioru czy niższego statusu społecznego), odrzucić i wykluczyć.
Bywa, że wyalienowany przez rówieśników, nie radząc sobie z kierowanymi
wobec niego oczekiwaniami (szkolnymi, rówieśniczymi czy rodzinnymi) i nie
znajdując oparcia wśród najbliższych – zamiast szukać rozwiązania narastających problemów, ucieka – wagaruje, szuka podobnych sobie, eksperymentuje
z alkoholem lub ze środkami psychoaktywnymi, nie chce kontynuować edukacji, nie szuka pracy . Z czasem odpowiedzią na jego frustrację czy niskie poczucie osobistego sprawstwa staje się agresja.
Gdy wiele indywidualnych projektów życiowych rozpada się, a informacją
zwrotną ze strony społeczeństwa (rodziców, nauczycieli, rówieśników) stają się
etykiety „nieudacznik”, „nic nie wart”, umacnia się wewnętrzne przekonanie
o tym, że nadawana przez innych negatywna tożsamość jest prawdziwa.
Powstające zręby (negatywnej) jaźni odzwierciedlonej oraz umacniający się
destrukcyjny skrypt życiowy młodego człowieka stawiają przed nim (i jego otoczeniem) niezwykle trudne zadanie rozwojowe). Bardzo często, pozbawiony
pomocy, młody człowiek wpada w pułapkę błędnego koła – im bardziej chce
się odsunąć od kładącej się za nim cieniem negatywnej opinii o nim, tym bardziej ucieka, utwierdzając tylko innych w przekonaniu, że jest „zły”. Uciekanie
przed podejmowaniem zadań i ról społecznych, nieprawidłowo rozpoznane
przez osoby z otoczenia, umacnia jeszcze bardziej obraz zdemoralizowanego
człowieka, zamykając go w takim naznaczeniu.

24

Kibice piłkarscy pod lupą psychologa społecznego, PAP – Nauka w Polsce 26.10.2013.

112

Katarzyna Padło

Gdy dopada go wreszcie niemoc ucieczki od negatywnej tożsamości, nie
tylko zaczyna przyzwyczajać się do nadanej mu etykiety, ale próbuje czerpać
z niej siłę – tożsamość negatywna stwarzać może iluzję poczucia panowania
nad własnym lifestory oraz poczucia bycia kimś – bycie kimś „złym” staje się dla
niego jedyną szansą na zaistnienie (łatwiej jest być kimś złym niż nikim, albo nie
w pełni kimś, co wskazuje na pewien brak, niedobór i implikuje konieczność
podjęcia pracy nad sobą).
Bardzo szybko osoby wykluczone i naznaczone wpadają w orbitę zainteresowań grup pseudokibiców.
Można powiedzieć, że „kibola” stwarza niemoc, z niemocy rodzi się zła moc
i jego siła na społeczne istnienie, chuligańskie zachowania stają się sposobem
na radzenie sobie z poczuciem alienacji i frustracją, z czasem stopniowo zamieniane na lojalność wobec grupy i solidarność z jej członkami na tyle trwale, że
młody człowiek nie widzi innych sensów istniejących poza środowiskiem, do
którego przynależy.

Jak (nie)-moc rodzi (prze)-moc
Dominowanie i wrogość wobec innych, nawet przypadkowych osób, poniżanie zanim ktoś poniży i wyładowywanie agresji na tych, którzy się boją – czy
działa to jak symboliczny wymiar karania innych? Za wyrządzone przez los
krzywdy i niesprawiedliwości – za ojca alkoholika, matkę nieporadną, biedę,
rówieśnicze odrzucenie.
Częsty obrazek – matka, zmęczona codziennymi obowiązkami, pracą, utrzymaniem domu, nierzadko zmaganiem się z alkoholizmem męża. Pochłonięta
problemami nie zauważa często potrzeb dzieci, zapomina o okazywaniu im
uczuć, o empatii, czułości i zrozumieniu. Staje się nieobecna uczuciowo, wykonuje domowe obowiązki i zadania opiekuńczo-wychowawcze bez zastrzeżeń,
ale też bez troski i atencji. Ojciec, często apodyktyczny, wymusza na innych
podporządkowanie, nie szanuje matki. Agresja ojca budzi nienawiść syna, jednocześnie także bezsilność – gdy zareaguje (zaprotestuje) zostanie surowo ukarany. Tłumiona złość musi wybuchnąć (lub znaleźć zrozumienie – na przykład
u „ziomków”, którzy przeżywali podobne problemy i znaleźli wyzwolenie od
tyranii – w grupie), brak zadośćuczynienia krzywdom doznanym w rodzinie
musi przynieść frustrację (lub znaleźć obiekt zastępczy, który nie będzie w stanie się obronić jak ojciec tyran, nie przyniesie kary – grupa zapewnia anonimowość i poczucie bezkarności).
Gdy trudno być sobą i podejmować odpowiedzialność za nieudane wybory (znieść własne rozgoryczenie z powodu poczucia porażki życiowej), łatwiej
wchodzi się w strukturę grupy, która minimalizuje poczucie odpowiedzialności
i modyfikuje myślenie (o porażce) dając impuls do budowania własnej wartości
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na sile grupy. Ph. Zimbardo, badając pojęcie deindywidualizacji zauważył, że
odczuwanie odpowiedzialności społecznej jest silnie skorelowane z własnym
poczuciem indywidualności25. Im silniejsze więzy grupowe, tym bardziej rozproszona odpowiedzialność.
Agresja i przemoc stają się w wielu przypadkach sposobem wyzwolenia spod
piętna słabości i naznaczenia. Życie w ciągłym poczuciu zagrożenia, wśród
przemocy i jednocześnie brak możliwości rozładowania narastającej w domu
frustracji oraz brak umiejętności społecznych wspierających konstruktywne
przetworzenie złości prowadzić może do znalezienia symbolicznego wroga,
który stanie się kozłem ofiarnym przemocy. W szukaniu wroga wystarczy inność – prymitywne stawianie granic między „my” i „oni”, wystarczy terytorium
(osiedle) czy barwy klubu. Zastępcza funkcja wroga przeciwnej drużyny działa
w takiej sytuacji jak katharsis – w agresji wyładowuje się złość z powodu nieudanego życia, wyładowuje się na tym, kogo traktuje się jako gorszego (na przykład
na kibicu drużyny, która przegrała mecz lub jest niżej w klasyfikacji). Agresja
to także regresywny sposób przejęcia kontroli nad własnymi lękami – dzieci
z rodzin z problemem alkoholowym od najmłodszych lat powtarzają w swoich
zachowaniach (najpierw w zabawach, potem w realnych sytuacjach) sceny agresji, rytuał obwiniania, ranienia i porzucania.

Madzia, A2, :’) –[IIII] C6 – 1.5nag. KMWTW26
Dlaczego ważne są rytuały grupowe?
O życiu w grupie (zamiast)
Ukryty wymiar życia nastolatków nie jest niczym nadzwyczajnym, tak bywa
od pokoleń, że młodzi ludzie mają swoje tajemnice, skrywane przed dorosłymi
sekrety. To naturalny etap procesu budowania własnej odrębności Obecnie jednak zatrważające może być zarówno to, że tajemnicą staje się powoli całe życie
młodego człowieka, który tracąc więź z rodziną wchodzi coraz bardziej w świat
wirtualny i życie grup rówieśniczych, jak też i to, że tajemnice coraz częściej
łącza się nierozerwalnie z życiem „poza” – normami społecznymi, prawem (na
przykład używaniem substancji psychoaktywnych, popełnieniem przestępstw).
Młody człowiek wykluczony z życia w najbliższych kręgach społecznych
– zagubiony, odrzucony i nierozumiany, bardzo szybko zostaje „zasymilowany” przez grupy pseudokibiców. Zazwyczaj w takim momencie (przeżywania
kryzysu osobistego, związanego na przykład z problemami rodzinnymi, trudnościami wieku dojrzewania, odrzuceniem rówieśniczym czy niepowodzeniami
Ph. Zimbardo, Serce i umysł…, op. cit.
Emotikony zaczerpnięte ze slangu młodzieżowego: umawianie się na melanż z marihuaną (madzią)
i – prawdopodobnie – amfetaminą (A2 – „wciąganie”), piciem :’) –[IIII] wódki (C6), przy zapasach
1.5 litra alkoholu na osobę (nag) KMWTW – kto ma wiedzieć, ten wie.
25
26
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szkolnymi) grupa „ziomków” – wyluzowanych, pochłoniętych ideą kibicowania
czy hip-hopowego rymowania o doświadczeniach związanych ze społecznym
wykluczeniem – okazuje się dla tego młodego człowieka jedynym wsparciem –
staje się na tyle atrakcyjna, że „wrasta” w nią, przyjmując jej zasady i styl bycia.
Więzy „braterskie”, lojalność, honor to substytuty braków, z jakimi mierzył się
młody człowiek w swoim życiu. To także nadzieja na „bycie kimś” – zagubiony
młody człowiek może nie dostrzegać jak bardzo nadzieja ta miesza się z iluzją.
Stopniowe włączanie nowego członka do grupy staje się procesem inicjacyjnym, zespalającym z innymi członkami – tajemnicą, lojalnością i byciem-w-grupie. Grupy pseudokibicowskie, dbając o hermetyczność, mają swoje rytuały
wprowadzające nowych członków – wejście w strukturę odbywa się z „polecenia”, osoba wprowadzająca jest dla członków grupy gwarantem, że nie zostaną
„sprzedani”. Bycie konfidentem jest jednym z najbardziej tępionych zachowań,
niejeden członek grupy przyjął na siebie winę za chuligańskie wybryki innych,
by nie zostać osądzonym przez grupę za donosicielstwo (lepiej wrócić z wyrokiem i mieć „szacun” wśród „ziomków”, niż za bycie konfidentem ukrywać się
przed wymierzeniem kary przez grupę). Wprowadzanie nowej osoby do grupy
zwykle staje się okazją, by zrobić „ściepę na temat”, nowy „ziomuś” może nie
mieć środków, trzeba mu pokazać jak działa solidarność grupy. W takich momentach nie jest ważne, że ta „solidarność” nie jest za darmo – przyjdzie czas,
że trzeba będzie się wykazać: zdobyć pieniądze na „używanie”, udowodnić, że
jest się z grupą (przejść próbę, która włącza ostatecznie w bycie-w-grupie, popełnić wspólnie przestępstwo; siła tej tajemnicy jednoczy i nie pozwala zdradzić, zamyka też drogę wyjścia z grupy).
Opisując rytuały „przejścia” A. van Gennep zauważył, że istotą włączenia
nowej jednostki do grupy jest nadanie jej statusu27. Dla kogoś, kto – poprzez
wykluczanie – był dotychczas „nikim”, jest to niezwykle nobilitujące znaczenie:
bycia w grupie (stawania się kimś).
Związane z procesem „wrastania” w grupę rytuały to nie tylko sposoby
wprowadzania nowej jednostki do społeczności i ustrukturyzowanie jej „członkostwa” poprzez nadanie statusu, roli i miejsca w hierarchii grupowej. To także
budowanie przywiązania, integracja oraz utrzymywanie kontroli nad jej zachowaniem (wiązanie i podporządkowywanie). Każdy typ kontroli grupowej wyposażony jest w sankcje podtrzymujące konformizm jednostek wobec reguł
grupowych – w przypadku grup osiedlowych mechanizmy kontroli mogą być
znacznie bardziej dotkliwe dla jednostki (eksperymentowanie ze środkami psychoaktywnymi wiąże się ze spłatą „zobowiązań” wobec tych, którzy dotychczas częstowali, długi rosną intensywniej, gdy organizm zdążył uzależnić się
i oprócz zapłaty za poprzednie transakcje trzeba płacić także za bieżące; brak
wsparcia ze strony innych osób może w takim momencie być dla młodego
człowieka decydujący – bywa, że to początek wchodzenia na drogę przestępczą
27

A. van Gennep, Obrzędy przejścia. Systematyczne studium ceremonii, Warszawa 2006, s. 45.
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związaną z produkcją i handlem narkotykami lub kradzieżami i rozbojami, by
zdobyć pieniądze na używki).
Prócz lojalności wobec „ziomków”, grupa wiąże także poprzez przyjęty styl
bycia i uczestniczenie w życiu „poza” (prawem, społeczeństwem, normami)
– sięganie po używki, eksperymentowanie z substancjami psychoaktywnymi,
„wykazywanie się” poprzez czyny zabronione (graffiti, „ustawki”, „wjazdy”,
napaści z nożem, zdobywanie pieniędzy w przestępczy sposób na przykład
przez kradzieże czy rozboje) zamykają na innych – „obcych”. Posługiwanie się
slangiem zrozumiałym tylko dla wtajemniczonych, selekcjonowanie kontaktów,
unikanie osób spoza środowiska, częste zmienianie numerów telefonów czy
wreszcie ukrywanie się przed wymiarem sprawiedliwości tworzą specyficzny,
niedostępny dla innych krąg. Świadomość, że podejmowane działania są zabronione prawem i dezaprobowane społecznie przynosi doświadczenie izolacji
społecznej i zamknięcia w grupie osób o podobnym naznaczeniu. Takie alienowanie się społeczne zamyka horyzonty poznawcze i prowadzi do wartościowania doświadczeń życiowych przez pryzmat grupowych celów wyłącznie.
Doświadczenie bycia-w-świecie zamienione zostaje na uczenie się bycia-poza-światem (bycia-w-wykluczonej grupie).

Syndrom „niewidoczności”.
Dlaczego osiedlowe „zło” ma kaptur?
Jak pokazały badania przeprowadzone przez Ph. Zimbardo, ludzie nie akceptują osób, których tożsamości nie znają, bywają nawet wrogo nastawieni
wobec tych, z którymi nie dzielą żadnej tożsamości (Zimbardo wskazuje jako
przykład dzieci, które przebywając w parku rozrywki biją bez powodu osoby
przebrane za postaci z bajek)28.
Co ciekawe, badania analizujące strach przed przestępczością i odnoszące
się do tzw. poczucia bezpieczeństwa nie wskazują, aby ludzie obawiali się anonimowych grup „bandytów w kapturach” – wśród wymienianych przez respondentów zagrożeń są raczej „piraci drogowi’, brawurowo jeżdżący kierowcy29.
W reportażach, na forach i dyskusjach publicznych natomiast problem zamaskowanych osób pojawia się nadzwyczaj często – nawet, jeśli osoby wyrażające
opinię o strachu nie zetknęły się z żadną zaczepką ze strony chuliganów i nie
potrafią sprecyzować dlaczego się obawiają, to jednak wymieniają taki właśnie
element życia na osiedlach jako „zagrażający”. Znamienne jak łatwo dyskurs
publiczny i opinia publiczna podlegają modelowaniu przez medialne przekazy – jeszcze dwa lata temu mówienie o „piratach drogowych” jako zagrożeniu
nie pojawiało się w ogóle, gdy zaczęto nagłaśniać przypadki utraty prawa jazdy
28
29

Ph. Zimbardo, Serce i umysł…, op. cit.
Polskie Badania Przestępczości, VII Edycja.
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przez brawurowo jeżdżących kierowców, problem takiego zagrożenia pojawił
się w świadomości społecznej. Podobnie wydaje się funkcjonować w społecznym odbiorze problem pseudokibiców w kapturach.
Można zastanawiać się dlaczego młodym ludziom należącym do grup osiedlowych zależy na byciu „niewidocznym”, dlaczego kaptur nałożony na głowę aż
po oczy stał się nieodłączonym atrybutem pseudokibica?
W pierwszej kolejności potrzeba bycia anonimowym może być odczytywana
w sensie dosłownym – gdy ktoś dopuszcza się zachowań nieakceptowanych
społecznie, życie jego wymaga bycia czujnym, to ciągłe poczucie „zagrożenia”
i ukrywanie się (przed organami ścigania czy przed tymi, którzy mogą odkryć
prawdę – przed świadkami). Jest to zatem potrzeba ucieczki przed identyfikacją,
ukrycia tożsamości „sprawcy” (patologicznego zachowania czy czynu karalnego).
Z punktu widzenia tożsamości nadanej, można powiedzieć, że taka anonimowość to także moc – gdy w świadomości społecznej człowiek w kapturze
(szaliku nałożonym na twarz czy kominiarce) utożsamia chuligana czy bandytę,
a zamaskowanie staje się niemal synonimem zła, gdy ludzie boją się zamaskowanych osób, wystarczy tylko wykorzystać te atrybuty, by wzbudzać respekt czy
strach (a zatem poczuć się lepiej, mocniej – przez samo tylko przyjęcie na siebie
„roli złego”).
Ale „niewidoczność” człowieka zamaskowanego to także wymiar symboliczny. Nałożony kaptur, spuszczona w dół głowa to z jednej strony symbolicznie zawężone pole widzenia, brak perspektyw, wizja świata skoncentrowana
na patrzeniu „tu i teraz’, z drugiej natomiast – to także samotność, wpisana
w życiowy skrypt „przegrywania życia” przez młodego człowieka. Scenariusz
bycia niewidocznym i nieważnym realizuje się w rożnych sytuacjach jego życia.
Niewidoczny staje się w domu, gdy rodzice udają, że dziecka nie ma – nikt
nie pyta, jak minął mu dzień, nie interesuje się tym, co czuje, aż wreszcie gdy
coraz częściej wymyka się do „ziomków” przez nikogo niezauważany, a potem
– także bez jakiegokolwiek zainteresowania – wraca późną nocą pod wpływem
alkoholu, szukając granic obojętności. W rodzinach alkoholików niewidoczność ma także wymiar życia wśród pozorów – udawania że nie ma problemu, wyczekiwania, że tym razem ojciec nie wróci pijany, zaprzeczania, że całe
życie rodziny organizuje się wokół alkoholizmu oraz bycia dzieckiem „niewidzialnym” (dziecko to czuje się niegodne miłości i zainteresowania, zajmuje się
samo sobą, by nie sprawiać kłopotu innym, najchętniej zniknęłoby, przejmuje
odpowiedzialność za samopoczucie innych). Niewidoczny jest wśród rówieśników, którzy mają więcej – markowe ubrania i „hajs”, który pozwala im być
widzialnymi. Niewidoczny zaczyna być także w szkole – gdy nie radzi sobie
z nauką, zepchnięty zostaje do „niewidzialności” (komunikaty, jakie otrzymuje
od nauczycieli to najczęściej „siedź cicho i nie przeszkadzaj tym, którzy są zdolni – którzy „istnieją”).
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Dodać moc nie-mocy to prze-moc. Jak przemóc nie-moc,
by zyskać moc?
Młody człowiek, uwikłany w zbiorową niedojrzałość, stając przed wymiarem sprawiedliwości z powodu popełnionych czynów karalnych, często po raz
pierwszy w życiu konfrontowany jest z wyborem boleśnie indywidualnym –
przyjąć warunki narzucone przez społeczeństwo (wypełnić obowiązki probacyjne) czy nadal podążać za zbiorowym instynktem, aż do ostatecznej konieczności poddania się izolacji penitencjarnej.
Otrzymanie szansy na realizowanie zmiany (resocjalizacji) młodego człowieka w warunkach tzw. „wolności kontrolowanej” stawia przed kuratorem sądowym i instytucjami współpracującymi zadanie wypracowania takiego modelu
resocjalizacyjnego, który umożliwi młodocianemu skazanemu nabywanie umiejętności (kompetencji), konstruowanie i rekonstruowanie wiedzy i doświadczeń
poprzez uczestnictwo w dialogu znaczeń.
Obowiązki probacyjne nakładane na sprawców przestępstw, którzy ukończyli 17 rok życia, często zakreślają obszar działań resocjalizacyjnych w kwestiach takich, jak obowiązek naprawienia szkody, powstrzymanie się od kontaktu z pokrzywdzonym lub przebywania w określonym środowisku lub miejscu,
konieczność poddania się terapii odwykowej, obowiązek znalezienia pracy lub
uczęszczania do szkoły czy wykonanie prac społecznych. Obszar wymagający
rekonstrukcji doświadczeń jest jednak znacznie bardziej rozległy. Jak zauważa
J. Siemionow, „osoby niedostosowane społecznie utrzymują wrogi, zafałszowany obraz otaczającej rzeczywistości, który gromadzą w tzw. skryptach, a te
z kolei wyznaczają jakość reakcji na bodźce świata zewnętrznego”30. Zmiany
wymagają także relacje z otoczeniem – tym najbliższym, jak rodzina, grupa
rówieśnicza czy szkolna, ale również tym szerszym – w zakresie podejmowania
i wywiązywania się z ról i wyzwań społecznych. Jest to zadanie równie trudne,
jak resocjalizacyjne dotykanie sfery osobowości skazanego – nierzadko opór
środowiska związany z próbami włączenia skazanego w pełny wymiar życia
społecznego przynosi znaczące piętno w traktowaniu młodego człowieka stawiając go na marginesie społeczeństwa. Truizmem staje się mówienie o konieczności wyrównywania szans (edukacyjnych, rozwojowych, zawodowych,
społecznych – etc.) i zapobiegania wykluczeniu społecznemu. Mimo to, wciąż
jeszcze powszechne są sytuacje, gdy „człowiek z wyrokiem”, z powodu niskich
kompetencji społecznych i zawodowych, jest marginalizowany i stygmatyzowany – raz naznaczony etykietą „niedostosowanego”, wykluczony zostaje z życia
lokalnej wspólnoty, nie otrzymując szansy na konstruktywny powrót do niej.
Znaczącym paradygmatem wychodzącym naprzeciw potrzebom readaptowania społecznego młodego człowieka jest (re-)edukacja inkluzyjna. Wskazuje
J. Siemionow, Możliwości oceny oddziaływań resocjalizacyjnych prowadzonych wobec nieletnich, „Probacja”
2010, nr 2.
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bowiem nie tylko na konieczność zmiany jednostki, ale również środowiska,
które przystosowuje się do nowej sytuacji, wraz ze zmieniającą się jednostką.
Celem działań inkluzyjnych jest zatem stworzenie takiej konfiguracji warunków
społecznych, które umożliwią młodemu człowiekowi włączenie się w konstruktywne podejmowanie ról społecznych. Idea takich działań zakłada, że nie
jest to więc „wtłaczanie” młodego człowieka w odrzucane przez niego role
i tworzenie mu iluzorycznych warunków rozwojowych, ale rzeczywiste działanie, które wydobywa indywidualny potencjał jednostki i buduje jej relacje społeczne ze środowiskiem integrując w procesach rozwojowych.
Jak konkluduje A. Bałandynowicz, „zmiany jakościowe systemu o charakterze strukturalnym wymagają równoczesnych działań strategicznych na poziomie przedmiotu tychże zmian, rozumianego jako mikroukład społeczny, struktur organizacyjnych oraz otoczenia społecznego”31.
Zmiany świadomości społecznej przychodzą najtrudniej, jednak – „lawina
bieg od tego zmienia, po jakich toczy się kamieniach”32.

Violence – a monologue of weakness.
Inclusive role of the society
in the reintegration of the experience
of a (juvenile) hooligan convicted
for hooliganism

Abstract
Socialization and adaptation processes associated with the preparation of individuals to
perform social roles, in the context of permanently changing reality, represent one of the most
important challenges of civilization and culture.
Young men sometimes, attempting to achieve their objectives, cannot cope with developing
their development competences on their own. They often also do not get help of their environment.
As a result, they happen to grow into environments of housing estate hooligans – they become
football hooligans, commit criminal offenses. Being brought to justice, paradoxically, they are
given a chance – for social rehabilitation.
Is it possible to reconstruct the role of the “bad one” and reorganize the identity of a young
man in such a way as to effectively include him in a society? What is the phenomenon of the
so-called football hooliganism from the perspective of the process of social (re)adaptation?
Can the local environment of the convicted be conductive to his inclusive reintegration based
on the dialogue of meanings?

31
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A. Bałandynowicz, Probacyjny model kurateli sądowej w Polsce, „Probacja” 2009, nr 3-4, s. 81.
Cz. Miłosz, Traktat moralny, Waszyngton 1947.
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System probacji. Niezależność
i godność człowieka w kontekście
reintegracji społecznej

Pośród wszystkich stworzeń tylko człowiek jest „osobą”, podmiotem świadomym i wolnym, i właśnie dlatego stanowi „ośrodek
i szczyt” wszystkiego, co istnieje na ziemi1

„Niezależny:
1. niepodporządkowany komuś, czemuś, decydujący o sobie; też: świadczący o braku podporządkowania komuś lub czemuś,
2. niebędący wyznaczonym, zdeterminowanym przez coś,
3. wygłaszający bezstronne opinie, niekierujący się interesem żadnej grupy
społecznej,
4. nienależący do żadnej z rywalizujących partii”2.
„Godność:
1. poczucie własnej wartości i szacunek dla samego siebie,
2. zaszczytne stanowisko, tytuł, zaszczytna funkcja,
3. w zwrotach grzecznościowych: nazwisko3.
Reintegracja społeczna − działalność mająca odbudowywać oraz umacniać u osób objętych takimi działaniami, umiejętności uczestniczenia w życiu
społecznym oraz pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, życia i pobytu4.
Autonomia (niezależność) i godność człowieka są zachowane wówczas, gdy
osoba jest traktowana przez system, prawo oraz politykę społeczną jako pod1
Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym, Gaudium et spes, 12, za
Jan Paweł II, Posynodalna Adhortacja Apostolska, Christifideles Laici. O powołaniu i misji świeckich w Kościele
i w świecie dwadzieścia lat po Soborze Watykańskim II, 1988, 37.
2
Słownik języka polskiego, PWN, http://sjp.pwn.pl/sjp/niezalezny;2490308.html, [dostęp 7 stycznia
2015].
3
Ibidem.
4
Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. Nr 122, poz. 1143, z późn. zm.),
art. 2, ust. 4.
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miot, nie zaś jako przedmiot5. Literatura przedmiotu uwzględnia trzy wyznaczniki niezależności i godności człowieka. Po pierwsze spostrzeganie wartości
w każdej jednostce, bez podziału na lepszych i gorszych, po odrzuceniu istniejących stereotypów, że gorsi to ułomni, niepełnosprawni6. Po drugie, unikanie
relatywizmu w zakresie ocen podmiotów oceniających, który charakteryzuje się
ustaleniem dla człowieka wzoru elementów, które mogą być akceptowalne lub
nie. Osoba w takim ujęciu staje się bynajmniej towarem na sprzedaż za określoną cenę (wysoką, niską, przeciętną, bądź detalem bez ceny – nikomu niepotrzebną). Osoby bardzo słabo oceniane (np. bezdomni, chorzy na AIDS, przestępcy, narkomani) niejednokrotnie trafiają na margines społeczny, do „kosza
wykluczenia społecznego”. Po trzecie, człowieka nie można oceniać jedynie
poprzez pryzmat jego zachowania i czynów (wrogich, wulgarnych, agresywnych, niepożądanych, kryminalnych itp.), chociażby one − z punktu widzenia
naszego, społecznego − zasługiwały tylko na krytykę, na potępienie. Ze względu na niezależność i godność człowieka należy wyzbyć się oceny jedynie poprzez czyny i uwzględnić ocenę poprzez pryzmat człowieka, to znaczy należy
wyzbyć się subiektywnego nastawienia wobec tej osoby. Szczególnie dotyczy to
tych osób, które zajmują się procesem reintegracji społecznej, inaczej mówiąc
procesem resocjalizacji osób z problemami (autor artykułu był wiele lat kapelanem więziennym)7, którzy w swej ocenie powinni wykorzystywać wszystko to,
co jest pozytywne po stronie tej osoby, a nie bazować jedynie na elementach
pomniejszających te właśnie zasoby. Abraham Harold Maslow – amerykański
psycholog − stoi na stanowisku, iż nawet dla człowieka wyrządzającego krzywdy innym, nie powinno się zmieniać procedur postępowania w trakcie jego resocjalizacji, procesu probacyjnego czy też reintegracji społecznej8.
G. Kerschensteiner, Pojęcie szkoły pracy, przeł. B. Nawroczński, KNPiP PAN, Warszawa 1926, za A.
Bałandynowicz, Probacja. Resocjalizacja z udziałem społeczeństwa, Wyd. II, Wyd. LEX, Wolters Kluwer
Polska Sp. z o.o., Warszawa 2011, s. 236.
6
Osobista godność jest najcenniejszym dobrem człowieka, który dzięki niej przewyższa swoją wartością cały świat
materialny. Słowa Jezusa: „Cóż bowiem za korzyść stanowi dla człowieka zyskać świat cały, a swoją duszę utracić?”
(Mk 8, 36) zawierają w sobie jasne i inspirujące twierdzenie natury antropologicznej: wartość człowieka wynika
nie z tego, co „ma”, chociażby posiadł nawet cały świat! – ale z tego, kim „jest”. Liczą się nie tyle dobra tego świata,
ile dobro osoby, dobro, którym jest sama osoba; Jan Paweł II, Posynodalna Adhortacja Apostolska…, op. cit.
7
K. Pierzchała, Kapelan więzienny w procesie resocjalizacji penitencjarnej, Wydawnictwo Adam Marszałek,
Toruń 2013; K. Pierzchała, Poczucie powinności i odpowiedzialności u młodzieży katolickiej, Wydawnictwo
Adam Marszałek, wyd. I i II, Toruń 2001 i 2006; K. Pierzchała, Cz. Cekiera, Człowiek a patologie
społeczne, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009; K. Pierzchała, Cz. Cekiera, Zwalczanie patologii społecznych w systemie penitencjarnym Polski i USA, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008; K.
Pierzchała, Duchowość a problem uzależnień, [w:] Narkomania spojrzenie wielowymiarowe, red. Jędrzejko M.,
Wyd. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, Pułtusk–Warszawa 2009; K. Pierzchała,
Resocjalizacyjna rola kapelana więziennego w zakładzie penitencjarnym, [w:] Człowiek w obliczu trudnej sytuacji
życiowej, red. Kałdon B., Kurlak I., Wyd. Diecezjalne, Sandomierz–Warszawa 2011; K. Pierzchała,
Skazani, ale nie potępieni, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna „Adam”, Warszawa 2004; K. Pierzchała,
Zagubiony dar wolności. Osobowość ludzi uwięzionych, Wyd. Prymat, Białystok 2010.
8
A.H. Maslow, Teoria hierarchii potrzeb, [w:] Problemy osobowości i motywacji w psychologii amerykańskiej,
J. Reykowski (red.), Warszawa 1966, s. 98-99.
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Po odpowiednio przeprowadzonej diagnozie, bazującej na podmiocie można przystąpić do właściwego sposobu reintegracji, który powinien zawierać trzy
fazy działania: przygotowanie, realizację oraz kontrolę9. Zgodnie z teorią Marii
Ossowskiej10 powinno się określić najpierw cele: ogólne i szczegółowe, a następnie umieć określić sposoby, metody, techniki oraz środki zmiany zachowania osoby. Dokonanie uczciwej diagnozy powinno być wykonane przy pomocy
właściwego specjalisty (lekarza, psychologa, pedagoga, socjologa), jak to jest na
przykład we Francji, Szwajcarii czy Belgii.
Janusz Tarnowski w swej publikacji stoi na stanowisku, iż pełna diagnoza
sprawcy obejmuje określenie typu osobowości (pierwszy element diagnozowania),
co należy do kompetencji psychologa, pedagoga, pedagoga resocjalizacyjnego.
Osoba ta określa informację, czy mamy do czynienia z psychopatą, charakteropatą, socjopatą aspołecznym czy antyspołecznym, czy jest to osoba, która
w wyniku rozwoju kariery przestępczej, a także pewnych cech osobowościowych cechuje rozproszona inteligencja, czy w końcu mamy do czynienia z jednostką, którego struktura własnego „ja” nie odbiega od obrazu ludzi żyjących
w społeczeństwie11. Z najnowszych badań wynika, iż osoby z charakteropatią,
socjopatią, psychopatią nabytą to osoby, które nie są zagrażające społeczeństwu, lecz są jedynie dokuczliwe społecznie12.
Biorąc pod uwagę pięć cech: obraz samooceny, poczucie własnej wartości, stopień inteligencji, stopień temperamentu i w końcu tzw. stopień
agresywności osoby, można dokonywać właściwej klasyfikacji i typologii.
Naukowy obraz zagadnienia (analiza resocjalizacyjnej roli kapelana więziennego
na tle uwarunkowań osobowościowych, rodzinnych i społecznych osadzonych)
w badaniach z osadzonymi autor przedstawia w publikacji z 2013 r.13. Znamienny jest fakt, iż z dostępnych badań wynika, iż ok. 25% osób uznawanych za
przestępców to osobowości normalne, co oznacza, że podane wcześniej pięć
cech bazuje na wskaźnikach nieodbiegających od ustalonych norm. Bywa, iż
przestępca nie wymaga żadnej resocjalizacji. W związku z tym konieczna jest
dywersyfikacja metod procesu probacyjnego, czy reintegracyjnego. „Ponadto
należy pamiętać, że diagnoza typu [osobowości – przyp. autora] powinna dokładnie scharakteryzować (...) podstawowe cechy, elementy struktury osobowości, żeby następnie instruktor praktyk, specjalista od programu mógł stosować
pewne działania uczące na tych cechach i elementach, które po stronie osoby
powinny się zmienić”14.
A. Bałandynowicz, Probacja. Resocjalizacja..., op. cit., s. 237.
M. Ossowska, Metody postępowania. Z zagadnień psychologii moralności, Książka i Wiedza, Warszawa 2002.
11
J. Tarnowski, Z tajników „ja”: typologia osobowości wg R. Le Senne’a, Księgarnia Św. Wojciecha, Poznań
1987.
12
A. Bałandynowicz, Probacja. Resocjalizacja..., op. cit., s. 238.
13
K. Pierzchała, Kapelan więzienny..., op. cit.
14
A. Bałandynowicz, Probacja. Resocjalizacja..., op. cit., s. 239.
9
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Już w starożytności Platon twierdził, iż: (...) program reintegracji powinien uwzględniać psychoanalizę, teorię nieprzystosowania społecznego jednostki, ponieważ w ramach tych
obszarów ingeruje się w strukturę człowieka. Drugi element diagnozowania dotyka
przyczyn przestępczości (są to okoliczności tkwiące po stronie jednostki, i po stronie społeczeństwa), a zatem należy zdiagnozować wieloczynnikowość tych elementów, wskazać takie,
które mają charakter endogenny i egzogenny, należy ustalić ciąg patogenezy jednostki, który
doprowadził osobę do sprawstwa, a w efekcie do wykluczenia społecznego, marginalizacji,
która stwarza kryzys społeczny jednostki15.
Trzeci element diagnozowania chorego to diagnoza znaczenia, czyli
stwierdzenie w jakim momencie choroby, kryzysu badana osoba się znajduje,
i jak to wpływa na nią, a także na otoczenie (rodzinę, kolegów, sąsiadów, współpracowników, środowisko itp.).
Czwarty natomiast element diagnozowania ma odpowiedzieć na pytanie:
czy można osobę badaną całkowicie wyleczyć, zaleczyć częściowo lub
stworzyć u niej pewną alternatywę, czyli tzw. elementy zastępcze, na których
osoba może się ponownie socjalizować i reintegrować społecznie16?
Naukowe badania, dotyczące przestępczości wskazują, że człowiek XXI
wieku po opuszczeniu zakładu karnego nie ma dokąd wrócić − nie ma rodziny,
pracy, często jest nałogowym alkoholikiem, nie posiada pozytywnej grupy odniesienia, często jest zadłużony. A co robi dla niego demokratyczne państwo?
Państwo prawa ustanawia dla nich kuratora, wprowadza monitoring elektroniczny. Proces ten poddany jest psychopatyzacji, jest głęboko niehumanitarny,
oparty na przymusie, organizowane są elementy kontroli zewnętrznej, nie jest
udzielana praktycznie żadna pomoc.
Rodzina (współmałżonek, ojciec, matka, dzieci) jest najczęściej spotykaną
grupą, w której ludzie angażują się w pomoc osobie, która pozostaje w więzieniu. Życie małżeńsko-rodzinne nie daje żadnej gwarancji, nie chroni przed
problemami, ale może stanowić istotne oparcie dla tych osób17.
Tymczasem jednym z problemów utrudniających reintegrację przestępcy,
czy też osób niedostosowanych społecznie jest brak rodziny lub posiadanie
jej, ale całkowicie dysfunkcyjnej18. Pobyt w zakładzie karnym i doświadczenia
z tym związane najczęściej utrudniają wchodzenie w związki małżeńskie, w innym przypadku działają osłabiająco na więź małżeńską, doprowadzając niejednokrotnie do rozbicia rodziny i rozwodu19. W zakładach karnych większość
osób przeprowadza rozwody zaocznie. Osadzeni pozostają poza własną rodziną. Grażyna Szczygieł twierdzi, iż przeszkodą uniemożliwiającą pobyt w stałym
Zob. Platon, Dialogi, tłum. W Witwicki, Warszawa 1993.
A. Kłoskowska, Kultura uwarunkowania postaw, [w:] Teoria postaw, S. Nowak (red.), Wydawnictwo
PWN, Warszawa 1973.
17
W. Majkowski, Czynniki dezintegracji współczesnej rodziny polskiej. Studium Socjologiczne, Wyd. Księży Sercanów, Kraków 1999, s. 32-33; por. K. Pierzchała, Kapelan więzienny..., op. cit., s. 210.
18
A. Szymanowska, Więzienie i co dalej? Wyd. Akademickie „Żak”, Warszawa 2003, s. 325.
19
K. Pierzchała, Kapelan więzienny..., op. cit., s. 177.
15
16

System probacji. Niezależność i godność człowieka w kontekście reintegracji ...

123

związku może być nie tylko pobyt w zakładzie karnym, ale już sama działalność
przestępcza współmałżonka (partnera)20. Zdarza się też, iż osoby przebywające
w odosobnieniu szukają partnerów podobnych do siebie. Badania kryminologiczne pokazują, że często są to związki konieczne, a nie związki, w których
człowiek realizuje siebie jako wartość21.
Po rodzinie, kolejnym elementem reintegracji społecznej jest zatrudnienie
byłego skazanego po opuszczeniu zakładu karnego. Praca stanowi naturalną
powinność każdej osoby, warunkując jej rozwój biologiczny i psychiczny. Pozbawiony pracy przekreśla prawidłowy rozwój psychiczny, duchowy, społeczny, czy fizyczny. Niestety w większości przypadków przestępcy wychodzący na
wolność to ludzie bez pracy. Dla tych ludzi powinien stworzony zostać odpowiedni system socjalizacyjny. W demokratycznym państwie najpierw powinno się wyrównać braki, a następnie odkrywać, jakie ta osoba posiada zasoby
i potencjały, aby można było włączyć ją w przyszłości do normalnej grupy
społecznej22. W tym względzie należy pamiętać, iż egzekwowanie prawa tylko
i wyłącznie przez kontrolę nie jest żadnym samoistnym elementem pomocy.
Powinno stwarzać się takie warunki, aby osoba skazana poznała swoją wartość
poprzez pracę.
Zasada odwołująca się do samorealizacji poprzez pracę w dużym stopniu
wynika z potrzeby wyuczenia zawodu,
a także uwzględniania przyszłości skazanych. Samorealizacja poprzez pracę
może być osiągnięta, jeśli praca będzie
odpowiadała nie tylko posiadanym
przez skazanego kwalifikacjom, lecz
także jego zdolnościom, zainteresowaniom i upodobaniom. Znaczenie pracy
jako środka oddziaływania na skazanych
należy rozpatrywać łącznie z innymi
środkami penitencjarnymi i wszystkimi
zasadami dotyczącymi wykonywania
kary pozbawienia wolności23. Przestępca musi się nauczyć, że jest podmiotem.
Koniecznym jest, aby utwierdził się
w przekonaniu, iż dobro jednostki jest
dobrem wspólnym, a dobro wspólne
jest dobrem jednostki.
G. Szczygieł, Społeczna readaptacja skazanych w polskim systemie penitencjarnym, Wyd. Temida 2, Białystok
2002, s. 224.
21
A. Bałandynowicz, Probacja. Resocjalizacja..., op. cit., s. 242.
22
Ibidem.
23
K. Pierzchała, Kapelan więzienny..., op. cit., s. 135.
20
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Dobre prawo winno stwarzać taki system probacji, model karania oparty
na sankcjach średniej mocy i karach wolnościowych, w ramach których osoba
mogłaby się uczyć socjalizacji, która dawałaby jej szansę na reintegrację społeczną. Dla przykładu osoby popełniające czyny kryminalne skierowane przeciwko mieniu, powinny odbywać karę w zakładach opartych na przymusie zatrudnienia. Jeżeli − jak wcześniej napisano − w grupie przestępców są osoby
niewykazujące cech trwałej tożsamości przestępczej, to nie można ich w procesie karania, czyli w procesie resocjalizacji traktować na równi z osobami, które tej resocjalizacji potrzebują. Niestety dzisiejszy system karania przestępców
w większości przypadków nie powoduje trwałych zmian zachowania skazanych.
Można wyciągać wniosek, iż istnieje w systemie fikcyjność realizacji celów działania na rzecz osoby i dobra wspólnego24.

Zakończenie
Nawet najlepsze efekty pracy reedukacyjnej z osadzonymi okażą się krótkotrwałe, jeśli
nie będzie systemu wsparcia na wolności. Bez pomocy rodziny, bez pracy, bez mieszkania,
bez wsparcia w ludziach, którzy ułatwią pierwsze kroki na wolności, wychodzący z więzień
w końcu wrócą do kolegów, którzy wyszli na wolność przed nimi25.
W postępowaniu z więźniami należy dostrzegać człowieka, który przez kilka lat funkcjonuje w strukturze systemu penitencjarnego. Są to osoby, które po zakończeniu kary powrócą
do własnych rodzin lub będą je zakładać. Ważnym problemem pedagogiki penitencjarnej jest
nie tylko podtrzymywanie związków skazanych z ich rodzinami, ale przygotowanie ich do
poprawnego funkcjonowania w rodzinie. Kierunki oddziaływań wychowawczych zmierzałyby
do wyuczenia konkretnych kompetencji pozwalających pełnić podstawowe role w rodzinie26.
Na zakończenie warto przytoczyć słowa klasyka polskiej resocjalizacji – Stanisława Jedlewskiego: Sam system, choć najlepszy, jeszcze nie wychowuje, dobry system
może jedynie stworzyć odpowiednie ramy, możliwości, sytuacje sprzyjające, wychowują zaś
wychowawcy, ich postawy pedagogiczne27.
Dotychczasowe doświadczenia wskazują jednak, że najbardziej skuteczne w procesie resocjalizacji osadzonych są techniki oparte na podejściu poznawczym i teoriach społecznego
uczenia się. Oddziaływania korzystające z dorobku terapii poznawczej bazują na założeniu, że sposób postrzegania siebie i otaczającej rzeczywistości oraz interpretacja doświadczeń
życiowych wpływają na przeżywanie emocji i podejmowanie określonych zachowań. Z tego
względu różnorodne programy resocjalizacyjne powinny być ukierunkowane na doprowadzeA. Bałandynowicz, Probacja. Resocjalizacja..., op. cit., s. 243-244.
B. Stańdo-Kawecka, Pukanie do celi, „Forum Penitencjarne” 2006, nr 1, s. 11.
26
A. Urbanek, Wybrane aspekty funkcjonowania rodzin pochodzenia recydywistów penitencjarnych, [w:] Dylematy
współczesnej profilaktyki i resocjalizacji, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy, red. A. Kieszkowska,
Kielce 2008, s. 182.
27
P. Szczepaniak, Kara pozbawienia wolności a wychowanie, „Przegląd Więziennictwa Polskiego” 2005,
nr 49, s. 300.
24
25
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nie do zmiany poglądów o świecie, stereotypów myślowych, negatywnych nastawień i preferowanych wartości, a w konsekwencji do redukcji dysfunkcjonalnego postępowania. Podejścia
bazujące na teoriach społecznego uczenia się zakładają, że ludzie posiadają rozmaite zdolności, by przystosować się do otaczającego ich świata. Adaptacja i zmiany rozwojowe człowieka
są zakorzenione w systemach społecznych, dlatego uczenie nowych zachowań jest najbardziej
skuteczne, gdy związane jest z siecią wpływów ze strony innych osób28.
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Probation system. Man’s independence
and dignity in the context of social
reintegration

Abstract
Social reintegration − activities aimed to rebuild and strengthen patients covered by such
actions, ability to participate in society life and performance of social roles in the workplace,
life and residence.

Ks. Zbigniew St. Iwański
personalizacja skazanych
w procesie resocjalizacji

Resocjalizacja zajmuje się wychowaniem osób z zaburzeniami w procesie
socjalizacji. Ma na celu doprowadzenie do stanu poprawnego przystosowania
społecznego jednostki, która naruszyła obowiązujące prawo i zasady moralne.
Opiera się na aksjologii i etyce. Nie można bowiem modyfikować ludzkich postaw i zachowań, gdy nie przyjmuje się odpowiedniego systemu wartości i zasad
moralnych, funkcjonujących w życiu społecznym. Proces resocjalizacji dokonuje się wobec konkretnego człowieka i wymaga indywidualizacji oraz podmiotowości.
Współczesna pedagogika resocjalizacyjna zakłada konieczność współistnienia
działań profilaktycznych w zakresie przestępczości, zachowań destruktywnych
wyrażonych agresją i przemocą, a także w kwestiach dotyczących uzależnień.
W kwestii dotyczącej dysfunkcjonalności i nieprzystosowania społecznego młodych ludzi, zwrócono uwagę na fakt, iż większość przypadków naruszających prawo wynikało z braku wśród nich racjonalnych i normatywnych
umiejętności życiowych. Owe umiejętności życiowe są możliwe do rozpoznania dzięki wiedzy z zakresu antropologii, psychologii i aksjologii. Analizując
możliwości młodego człowieka, można wyodrębnić trzy grupy umiejętności
życiowych, które wpływają na poprawę zachowania i dobrą kondycję moralną
jednostki. Są to: zdolność realistycznego myślenia, zdolność do budowania
dojrzałych więzi międzyosobowych oraz zdolność do poszukiwania i zarazem
respektowania podstawowych wartości i norm moralnych. Jednostka poddawana procesowi resocjalizacji powinna znaleźć wsparcie w wychowawcach, by
owe umiejętności życiowe mogła w sobie na nowo odkryć i zmodyfikować.
Takie postępowanie w resocjalizacji wymaga zindywidualizowanych programów wychowawczych i podmiotowego traktowania wychowanka. Skazany-wychowanek nie przestaje być osobą, która rozumuje i ma poczucie zarówno własnej godności jak i konieczności respektowania przez wychowawców
praw mu przysługujących.
Zdolność realistycznego myślenia jest podstawowym warunkiem zajęcia
przez wychowanka dojrzałej postawy wobec samego siebie, jak i otaczającego go
świata. Tego typu myślenie wymaga intelektualnej dyscypliny, równowagi emo-
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cjonalnej oraz odwagi uznania tych prawd i zasad, które funkcjonują w społeczeństwie.
Kolejna umiejętność życiowa, jaką jest budowanie dojrzałych więzi międzyosobowych wymaga zarówno ze strony wychowawcy, jak i wychowanka otwartości oraz zaufania. Promowanie w tym przypadku dojrzałych więzi opartych
na miłości i odpowiedzialności chociaż jest trudne, to daje jednak wychowankowi większą motywację i siłę, by nie przestawał pokonywać swoich słabości.
Najbardziej znaczącą umiejętnością życiową warunkującą skuteczne oddziaływanie wychowawcze jest zdolność poszukiwania i zarazem respektowania
podstawowych wartości i norm moralnych. Właściwy system wartości pozwala
wychowankowi budować własny świat i zarazem tak układać swoje relacje międzyosobowe, by nie były one sprzeczne z ogólnie przyjętymi zasadami i normami życia społecznego.
Proces resocjalizacji wymaga dialogicznego postępowania wobec wychowanka. Dialog bowiem zbliża do ludzi przez swoją otwartość i wzajemność.
Według Stanisława Sławińskiego, „dialog to rozmowa wolna od wszelkiego zafałszowania, a więc rozmówcy muszą widzieć w sobie nawzajem osoby, muszą
być szczerzy, a równocześnie to co mówią musi pokrywać się z rzeczywistymi
faktami. Muszą mówić ze sobą o czymś, co w ich przekonaniu ma znaczenie, co
sprawia, że rzeczywiście pragną coś od siebie przekazać i coś od drugiej strony
usłyszeć1”. Dialog nie znosi zatem pozorów i kłamstwa. Wymaga natomiast
skupienia i staranności, a także uwagi zarówno w słuchaniu drugiego człowieka,
jak i w wypowiadaniu własnych myśli. Czy dialog jest możliwy między wychowawcą a więźniem? Stawiając to pytanie możemy odpowiedzieć twierdząco, ale
jedynie wówczas, gdy wychowawca, podejmując się resocjalizacji, nie zakłada
porażki, ma silną wiarę i przekonanie o słuszności podejmowanych przez siebie działań wychowawczych. Nie może też okazywać swojego rozczarowania
i zniechęcenia wobec swojego wychowanka, któremu powinien pomóc, ale nie
narzucając własnych rozwiązań jako ostateczne, lecz pozwalając na aktywny
udział wychowanka w jego procesie wychowawczym. Dialog jest sposobem
i zarazem metodą komunikacji interpersonalnej, której założeniem jest dobro
każdej jednostki. Takie założenia odnajdujemy w personalizmie, reprezentowanym przez Jana Pawła II.
Personalizm, jako kierunek filozoficzny, oddziałuje na człowieka w sposób
podmiotowy, uznając jego godność i prawo do samostanowienia o sobie. Sprzeciwia się instrumentalizacji osoby ludzkiej. Podkreśla duchowy wymiar człowieczeństwa. Mówi także, iż istotnymi atrybutami człowieka są rozumność,
wolność oraz wrażliwość na wyższe wartości. Personalizacja w procesie resocjalizacji rozumiana jest jako rozwój osoby ludzkiej. Jan Paweł II nazywa tego
typu działania wychowawcze procesem stawania się człowiekiem. Podkreśla konieczność istnienia w życiu społecznym zasad solidarności, życzliwości i miło1

S. Sławiński, Dojrzewać do miłości, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1998.
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ści. Idąc za wypowiedzią Jana Pawła II, wychowawca wobec wychowanka pełni
rolę służebną, a samo wychowanie personalistyczne w odniesieniu do procesu
resocjalizacji przywraca wiarę skazanym w możliwość ponownego powrotu do
społeczeństwa.
Jan Paweł II w swoich wystąpieniach podczas spotkań z rzeszami ludzi dotykał zarówno problematyki religijnej, jak i społecznej. Nawoływał do dialogu
i pojednania wszystkich ludzi dobrej woli. Umiał z rozwagą i wyjątkowym wyczuciem poruszać trudne tematy i zagadnienia. Jednym z nich była sprawa ludzi
skazanych i uwięzionych. Ojciec Święty dał osobiste świadectwo nakazu miłości i pojednania podczas pobytu w więzieniu Rebibbia, gdzie odprawił Mszę
świętą dla osadzonych i spotkał się ze swym niedoszłym zabójcą Ali Agcą2.
Jan Paweł II akcentował model więzienia reintegracyjnego, prospołecznego, otwartego na kontakty skazanego z rodziną i środowiskiem, dokąd ma on
powrócić po odbyciu kary pozbawienia wolności. Mówił, iż „kara nie może
być jedynie formą odpłaty ani tym bardziej przybierać kształtu społecznego
odwetu czy zinstytucjonalizowanej zemsty. Kara i więzienie mają sens wówczas, gdy potwierdzając zasady sprawiedliwości i zapobiegając przestępczości,
służą zarazem odnowie człowieka, dając tym, którzy popełnili błąd, możliwość zastanowienia się i odmiany życia, aby mogli włączyć się na nowo w życie społeczeństwa jako jego pełnoprawni członkowie”3. Papieskie nauczanie
przepełnione jest troską o człowieka, który nawet wówczas, gdy popełni czyn
zabroniony prawem nie traci na swej ludzkiej godności. Swoją postawą, daje odczuć wszystkim ludziom, że nie wolno stygmatyzować tych, którzy dopuścili się
przestępstw. Podczas pobytu w płockim więzieniu podkreślał w swoim wystąpieniu: „Tylko wówczas, kiedy system penitencjarny opiera się na elementarnej
prawdzie dynamizmu osoby ludzkiej, możliwości rozwoju moralnego więzienie
daje człowiekowi uwięzionemu realną szansę pełnego powrotu do społeczeństwa. Jeśli zaś w systemie wymierzania kary zabraknie podstawowego szacunku
dla godności więźniów, więzienia przemieniają się czasem w szkoły nowych
przestępców oraz w miejsca, w których pogłębia się wyobcowanie, a nawet nienawiść do społeczeństwa”4.
Papież dostrzegał uciążliwość kary pozbawienia wolności, dlatego domagał
się, by skazani nie byli pozbawieni częstych kontaktów z rodziną, możliwości
rozwoju potrzeb religijnych, zdobywania kwalifikacji zawodowych, ułatwiających ich readaptację do społeczeństwa. W skazanym widział nade wszystko
człowieka, przed którym jest szansa przemiany, odrzucenia zła.
Personalizm w centrum uwagi stawia człowieka, jego godność i prawo do
wolności. Wychowanie, oparte na personalistycznym traktowaniu człowieka,
G. Weigel, Świadek nadziei. Biografia Papieża Jana Pawła II, Wyd. Znak, Kraków 2000, s. 602.
Jan Paweł II, Więzienie ma sens, gdy służy odnowie człowieka, Homilia wygłoszona w czasie Mszy świętej
odprawianej w rzymskim więzieniu Regina Caeli 9 VII 2000 r.
4
Przemówienie do więźniów wygłoszone w zakładzie karnym w Płocku, [w:] Jan Paweł II, Pielgrzymki do ojczyzny, nr 3, s. 705.
2
3
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prowadzi do samowychowania. Samowychowanie jest integralną częścią oddziaływania wychowawczego. Posiada swoja strukturę, na którą składają się następujące elementy: określenie celu swojego życia; samopoznanie i konfrontacja
ideału z obrazem własnej osoby; podejmowanie konkretnych zabiegów samowychowawczych; samokontrola i autokorekta.
Celem samowychowania jest człowiek zintegrowany, który: jest świadomy
własnych obowiązków, jest odpowiedzialny, realizuje słuszne decyzje, pracuje
nad prawością swojego sumienia, troszczy się o harmonijny rozwój psychofizyczny, porządkuje swoje uczucia oraz potrzeby.
Nierozerwalnie z bytowaniem człowieka jest związane jego działanie etyczne. Konieczne wydaje się więc, by wartości, które wybiera człowiek i do których
dąży w swoim życiu, były prawdziwe, bo tylko dzięki takim wartościom może
stawać się lepszy. Gdy traktowany jest z należytą godnością, bez względu na
popełnione czyny, nie zatraca w sobie sensu swojego życia i można wzbudzić
w nim motywację do zmiany swojego zachowania.
Wychowanie personalistyczne w odniesieniu do procesu resocjalizacji przywraca wiarę skazanym w możliwość powrotu do społeczeństwa. Odsłania
prawdę o człowieku, który jest niepowtarzalną wartością, stąd konieczność szacunku dla niego jako osoby. Poprzez właściwe wzorce, ukazywane w relacjach
wychowawca-wychowanek, skazani nabierają przekonania, iż mogą pokonać
swoje słabości i naprawić krzywdy wyrządzone swoimi czynami.
Dlatego personalizacja w procesie resocjalizacji osób skazanych staje się koniecznością. Wszelkie formy oddziaływania na osoby pozbawione wolności, jak
i na powracających z więzienia, muszą opierać się na zasadach podmiotowości
i indywidualizacji, z uwzględnieniem osobowych predyspozycji i elementów
środowiskowych. Tylko w taki sposób program wychowawczy przyniesie skuteczność w zmianie postaw i zachowań osadzonych. Stąd też należy wskazać
na pozytywne determinanty resocjalizacji osób odbywających karę pozbawienia
wolności w zakładach karnych.
Pozytywne determinanty resocjalizacji skazanych:
1. skazany jako osoba, jako podmiot oddziaływania wychowawczego,
2. wpływ środowiska rodzinnego, rówieśniczego, szkolnego i zawodowego
na rozwój jednostki,
3. skuteczność resocjalizacji – uzależniona od relacji pomiędzy wychowawcą a wychowankiem,
4. współpraca społeczeństwa w resocjalizacji skazanych,
5. problem stygmatyzacji społecznej,
6. rola wiary w życiu skazanych,
7. możliwości resocjalizacji w konkretnych warunkach zakładu karnego,
8. rola Jana Pawła II w resocjalizacji skazanych.
Resocjalizacja w warunkach izolacji więziennej wymaga wielu przekształceń tak w sferze wychowania, jak i prawa. Żadne metody postępowania wobec
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więźniów nie przyniosą pozytywnych rezultatów, jeśli w ich resocjalizację nie
włączy się całe społeczeństwo. Koniecznym wydaje się umacnianie świadomości społecznej, że nie wszyscy powracający na wolność byli przestępcami
zagrażającymi życiu czy zdrowiu obywateli. Większość z nich znalazła się tam
na skutek przestępstw o podłożu ekonomicznym, korupcjogennym, udziału
w kradzieżach i włamaniach, nieumyślnych wypadkach drogowych, niekiedy
pod wpływem alkoholu czy narkotyków. Postuluje się, by społeczeństwo mogło
zapoznać się z życiem skazanych. To z pewnością ułatwiłoby przełamywanie
niechęci do nich i uprzedzeń. Sam bowiem pobyt w zakładzie karnym nie przywróci wzajemnego zaufania skazanych do społeczeństwa i społeczeństwa do
skazanych.
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Personalization of sentenced
in the process of rehabilitation

Abstract
Personalization is made to a specific person, therefore it requires individualization and
subjectivity. Effective personalization is only possible through cooperation and acceptance
between the tutor and the pupil.
Educational work should go towards strengthening rational and normative life skills of
the pupil.
Rehabilitation process requires a dialogical proceedings against a pupil.
As the philosophical direction, personalism affects on human in a subjective way and
assent his dignity and the right to self- determination.

Justyna Siemionow
Nowe standardy
w pracy resocjalizacyjnej
z młodzieżą
niedostosowaną społecznie:
propozycje rozwiązań

Wprowadzenie
Proces resocjalizacji można rozpatrywać w dwóch zasadniczych wymiarach:
jako określony proces oddziaływania wychowawczego oraz jako efekt tego procesu. Pierwszy ze wskazanych wymiarów związany jest ze stosowaniem określonych metod, technik i sposobów oddziaływań wobec wychowanków, drugi
natomiast jest urealnioną, zmaterializowaną i trwałą sumą efektywności oddziaływań1. Ważną cechą działalności resocjalizacyjnej jest jej komplementarny oraz
wyjaśniający charakter, co oznacza także zmienność i określoną dynamikę wpisanych w nią zadań. Proces resocjalizacji to wielowymiarowe, świadome i celowe działania wychowawcze rozłożone w czasie.
Analiza i ocena podejmowanych działań jest bardzo ważnym aspektem procesu resocjalizacji, na każdym jego etapie; najważniejszym celem tego procesu jest
powrót danej jednostki do społeczeństwa oraz uzyskanie takich zmian w zachowaniu, aby przestrzegała ona obowiązujących w nim norm i zasad, a także właściwe wypełniała przypisane jej role społeczne. Zatem celowe i potrzebne wydaje
się poszukiwanie kryteriów oceny realizowanych działań wobec nieletnich, tak
aby stopniowo zwiększać ich skuteczność, a tym samym stopień realizacji celów
założonych na początku tego procesu. Analiza prowadzonych działań resocjalizacyjnych, ich ocena, obserwacja w kontekście całego funkcjonowania instytucji,
ma także inny cel, a mianowicie wyprowadzenie wniosków, gromadzenie wiedzy,
których wykorzystanie w praktyce może podnieść jakość, zwiększyć ilość prowadzonych działań opiekuńczo-wychowawczo-terapeutycznych. Istotne jest również, aby podejmowanym działaniom w ramach analizy pracy resocjalizacyjnej
towarzyszył wysoki indywidualizm oraz podmiotowość i szacunek dla obejmo1

M. Konopczyński, Kryzys resocjalizacji czy(li) sukces działań pozornych, Warszawa 2013, s. 183.
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wanych nimi wychowanków oraz kadry pedagogicznej.
Systematyczne dokonywanie ocen, czy też analiz efektywności działań wychowawczych staje się standardem we współczesnej resocjalizacji, to także ważne źródło informacji zwrotnych, bez którego progres w tych działaniach wydaje się być niemożliwy. Aktualnie trwają prace nad przygotowaniem standardów
funkcjonowania Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych, które zostaną
wprowadzone w życie w ciągu kilku najbliższych lat. Wyznaczają one kierunki
zmian w resocjalizacji nieletnich oraz mobilizują do maksymalizacji efektów.
Diagnoza rezultatów resocjalizacji jest i była niezwykle trudna, dostarczała
jedynie zbliżonych do rzeczywistości wskaźników co prowadzi często do skrajnych ocen i poglądów dotyczących sensu działań resocjalizacyjnych. W sytuacji
znacznego rozszerzenia obszaru diagnozy na sferę działań pozainstytucjonalnych, np. profilaktykę, terapię w środowisku otwartym, problem oceny efektów
resocjalizacji komplikuje się jeszcze bardziej2. Z drugiej jednak strony otwiera
nowe możliwości analizy skutków prowadzonych działań resocjalizacyjnych.
Podstawowym zadaniem staje się zatem jak najbardziej precyzyjne ujęcie definicji zmiany w resocjalizacji, jakich skutków oczekujemy w wyniku prowadzonych oddziaływań resocjalizacyjnych, powraca tu także pytanie o zasadniczy cel
procesu resocjalizacji.
W prezentowanym artykule zwrócono uwagę na konieczność dokonywania analizy efektywności prowadzonych działań przez instytucje resocjalizacyjne, również na stały rozwój placówek i kadry, poprzez wprowadzanie nowych
metod pracy z podopiecznymi. Poszukiwanie skutecznych form oddziaływań
wobec nieletnich, wypracowanie określonych programów oddziaływań – to codzienność dzisiejszych instytucji resocjalizacyjnych.
Artykuł zawiera również propozycję działań mających na celu kompleksową analizę zadań realizowanych w wybranej instytucji, celem podnoszenia
jakości pracy opiekuńczo-wychowawczo-terapeutyczno-edukacyjnej placówki.
Prezentowana propozycja działań ewaluacyjnych ma charakter nowatorski, nie
wprowadzono ich jeszcze na stałe do analizy efektów procesu resocjalizacji,
które to – przynajmniej na poziomie ilościowym – są standardem dzisiejszej
resocjalizacji, np. ilość ucieczek, ilość popełnianych przez wychowanków czynów karalnych. Po analizę jakościową sięga jeszcze niewielki procent instytucji
resocjalizacyjnych dla nieletnich, a jej wyniki oraz wynikające z nich wnioski są
kluczowe do wprowadzania stopniowych zmian w systemie opieki nad dziećmi
i młodzieżą niedostosowaną społecznie. Dziś już nie wystarczy wskazać ilu wychowanków powróciło z przepustek na czas, ilu dokonało ucieczki z instytucji,
koniecznością staje się posiadanie wiedzy dlaczego tak się stało, jakie przyczyny
leżą u podstaw tego typu zachowań, tak aby wyprowadzić wnioski istotne dla
dalszej pracy z wychowankami.
2
B. Urban, Ocena rezultatów resocjalizacji, [w:] J.M. Stanik, B. Urban (red.), Resocjalizacja, tom 1, Warszawa
2007, s. 312-313.
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Zmiana a efekt w procesie resocjalizacji
W dzisiejszą rzeczywistość społeczną na stałe wpisane jest pojęcie „zmiany”, a nadążanie za zmianami, zrozumienie ich oraz zagospodarowanie wynikających z nich korzyści bądź też ich braku to ważny aspekt przystosowania
społecznego człowieka.
Zmianę można scharakteryzować jako każdą istotną modyfikację określonej
części w ramach wyróżnionej całości3. Zmiana – to również zdarzenie, w wyniku
którego stan końcowy wskazanego działania jest odmienny od stanu początkowego.
To planowana i kontrolowana modyfikacja sposobu funkcjonowania instytucji, będąca reakcją na przewidywane bądź też zachodzące przeobrażenia
w otoczeniu, mająca za zadanie podniesienie poziomu konkurencyjności i efektywności danej organizacji4. Instytucja resocjalizacyjna dla nieletnich jest tu
ujmowana jako szczególny rodzaj organizacji, która dysponując określonymi
zasobami m.in. kadrowymi, finansowymi, lokalowymi i rzeczowymi, realizuje
przypisane jej cele w tym nadrzędny: powiązany z przygotowaniem podopiecznych do samodzielnego i zgodnego z normami prawno-społecznymi funkcjonowania w okresie dorosłości.
Tabela 1. Wybrane rodzaje zmian w procesie resocjalizacji nieletnich
kryterium

przyczyna
(źródło)
zaistnienia
zmiany

rodzaj zmiany

charakterystyka zmiany

zewnętrzna

związana z otoczeniem (środowiskiem
macierzystym) wychowanka np. ojciec/matka
przestaje nadużywać alkoholu, podejmuje pracę,
rodzina zaczyna mieć stałe źródło dochodu

wewnętrzna

odnosząca się do działalności oraz
funkcjonowania MOW, np. przeniesienie
wychowanka do innej grupy, uczestnictwo
w określonych zajęciach specjalistycznych

planowana

wprowadzana w sposób planowany, zamierzona
i oczekiwana, np. obniżenie poziomu
agresji słownej po wprowadzeniu zajęć
specjalistycznych do IPET-u wychowanka

nagła/
nieplanowana

stanowi reakcję na zaistniałą sytuację/
wydarzenia, nie została uwzględniona i nie
była oczekiwana przez osoby wprowadzające
określone działania, np. ucieczka wychowanka
z MOW jako reakcja na brak zgody SR na urlop
w środowisku rodzinnym

przewidywalność
zmiany

3
4

R.W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, Warszawa 2005, s. 392.
R. Wendt, Zarządzanie zmianą w polskiej firmie, Warszawa 2010, s. 11.
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kryterium

rodzaj zmiany
powierzchowna/
nietrwała

jest ogólna, nie wnosi znaczących zmian
w funkcjonowanie wychowanka, a jedynie
powoduje dostosowanie się do nowych dla
niego warunków, np. przestrzeganie ramowego
rozkładu dnia w MOW

głęboka/trwała

istotnie wpływa na funkcjonowanie
wychowanka, jej konsekwencje są długofalowe,
np. poprawa wyników w nauce i kontynuacja
nauki w szkole ponadgimnazjalnej po
opuszczeniu MOW

głębokość/
trwałość
zmiany

szybka
szybkość
zmian

sposób zmiany

charakterystyka zmiany

w dużym stopniu uwarunkowana jest
sytuacyjnie, często występuje po nagłych,
nieoczekiwanych wydarzeniach z udziałem
wychowanka

stopniowa/
powolna

wymaga określonych ram czasowych, jest
wieloetapowa i zależy od kompleksu czynników
oraz ich wzajemnych relacji, np. adaptacja do
nowych warunków i pobytu w MOW

narzucona

wprowadzona odgórnie bez uwzględnienia
stanowiska osób uczestniczących
w indywidualnym procesie resocjalizacji
wychowanka, np. decyzja sądu o zmianie środka
wychowawczego

ustalona/
wspólnie
uzgodniona
przez zespół
wychowawczy

zaopiniowana i uzgodniona przez wszystkie
osoby pracujące z podopiecznym, np.
przekierowanie wychowanka do innego MOW
ze szkołą zawodową po ukończeniu gimnazjum

Źródło: opracowano na podstawie S. Sokołowska, Organizacja i zarządzanie. Ujęcie teoretyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2009, s. 221-224.

Wszystkie rodzaje zmian opisane w tabeli 1 powinny być uwzględniane w procesie resocjalizacji, wyznaczają one dynamikę tego procesu, pozwalają opisywać
jego przebieg w wymiarze indywidualnym, grupowym oraz instytucjonalnym.
Działania resocjalizacyjne planowane i organizowane dla nieletnich w instytucjach, oparte na zasadzie podmiotowości oraz indywidualizacji, zmierzające
do wykreowania nowej tożsamości podopiecznych – mają określone uwarunkowania, jak i ograniczenia. Mogą one mieć charakter osobowy i pozaosobowy.
Uwarunkowania i ograniczenia osobowe, do których należą predyspozycje interpersonalne, zdolności i umiejętności, kompetencje wychowawcze oraz zaangażowanie, można podzielić na:
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1. uwarunkowania związane z podmiotem oddziaływań czyli wychowankiem,
2. uwarunkowania związane z osobami kierującymi procesem resocjalizacji
czyli wychowawcami,
3. uwarunkowania związane z innymi osobami będącymi w różnych interakcjach resocjalizacyjnych czyli personelem instytucji.
Do uwarunkowań pozaosobowych należą:
1. sprzyjający lub ograniczający system administracyjno-prawny: przepisy
regulujące funkcjonowanie instytucji związane z jej przynależnością resortową,
w przypadku MOW-ów to Ministerstwo Edukacji Narodowej,
2. infrastruktura czyli warunki lokalowe oraz baza materialna instytucji,
3. klimat społeczny instytucji5.
Analiza funkcjonowania instytucji resocjalizacyjnej jako całości, z punktu
widzenia realizowanych przez nią zadań oraz osiągania zakładanych celów, powinna uwzględniać powyższe uwarunkowania, jak również dynamikę zmian,
którym podlega instytucja resocjalizacyjna jako organizacja. Ponadto, warto
podkreślić, że istotą omawianych działań nie jest jedynie diagnoza istniejącego
stanu rzeczy, ale przede wszystkim systematyczny rozwój MOW-ów jako organizacji, nadążanie za zmianami w otoczeniu zewnętrznym, jak i wewnętrznym
instytucji, kształtowanie i rozwijanie potencjałów instytucji w wymiarze osobowym, jak i materialnym.

Przykładowy schemat analizy funkcjonowania instytucji
resocjalizacyjnej dla nieletnich
Problemem nurtującym wiele osób wykonujących pracę resocjalizacyjną jest
odpowiedź na pytanie: jakie czynniki determinują efektywność podejmowanych
oddziaływań i jaki jest stopień osiągniętej zmiany osoby niedostosowanej społecznie? Zmiana zachowania z antyspołecznego w prospołeczne zazwyczaj nie
jest spowodowana tylko i wyłącznie swobodnym rozwojem jednostki, umożliwia ją aktywny i zamierzony proces resocjalizacji6.
Na proces resocjalizacji składa się ciąg powiązanych przyczynowo, ujętych
całościowo, świadomie i celowo zorganizowanych faktów wychowawczych,
których istotą jest eliminowanie negatywnych ustosunkowań jednostki niedostosowanej społecznie do kierowanych wobec niej oczekiwań społecznych7.
W proponowanym modelu działań proces resocjalizacji rozumiany jest jako
M. Konopczyński, Pedagogika resocjalizacyjna, w stronę działań kreujących, Kraków 2014, s. 156.
R. Opora, Ewolucja niedostosowania społecznego jako rezultat zmian w zakresie odporności psychicznej i zniekształceń poznawczych, Gdańsk 2009, s. 23.
7
H. Machel, Wprowadzenie do pedagogiki penitencjarnej, Gdańsk 1994.
5
6
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kontinuum działań interdyscyplinarnych, u podłoża których leży prawidłowo
przeprowadzona diagnoza resocjalizacyjna, jak również ujmowanie tego procesu jako szczególnego rodzaju interakcji, swoistej wymiany doświadczeń oraz
informacji, między resocjalizowanym (wychowankiem) a resocjalizującym (wychowawcą).
Ważnym problemem w ocenie skuteczności oddziaływań resocjalizacyjnych
jest wykorzystanie różnych źródeł informacji oraz różnych metod ich odbioru,
co uwzględnia zaprezentowany model.
Tabela 2. Schemat analizy funkcjonowania instytucji resocjalizacyjnej dla nieletnich w wymiarze osobowym i pozaosobowym
etap
pierwszy:
poznanie zasad
funkcjonowania
instytucji oraz
jej specyfiki
prowadzonych
oddziaływań

drugi:
obserwacja zajęć
prowadzonych
w instytucji.

trzeci:
indywidualne
rozmowy z kadrą
pedagogiczną
prowadzącą
określony typ
zajęć oraz działań
wychowawczych

opis i cel podejmowanych działań
analiza prowadzonej dokumentacji (np. realizowane programy,
zapisy w dziennikach, harmonogram zajęć specjalistycznych
oraz rozwijających zainteresowania),
analiza zasobów kadrowych oraz zaplecza technicznego, bazy
do realizacji konkretnych zadań,
analiza organizacji działań w skali dnia, tygodnia, miesiąca,
uwzględnienie specyfiki środowiska lokalnego, którego
instytucja jest częścią np. środowisko wielkomiejskie –
wynikające z tego zyski oraz zagrożenia, czy też środowisko
małomiasteczkowe/wiejskie.
do analizy włączone zostają wszystkie typy zajęć prowadzone
w ramach procesu resocjalizacji:
A. zajęcia specjalistyczne np. socjoterapia, psychoterapia,
psychoedukacja, relaksacja,
B. zajęcia rozwijające zainteresowania,
C. zajęcia wypełniające czas wolny podopiecznych,
zajęcia prowadzone systematycznie, planowo,
zajęcia okazjonalne np. wycieczki, udział w wydarzeniach
kulturalnych,
zajęcia interwencyjne, w odpowiedzi na konkretne zachowania
podopiecznych.
wywiad strukturalizowany, standaryzowany lub rozmowa
kierowana,
przykładowe pytania:
1. W jakiego typu zajęciach się pan/pani specjalizuje
w MOW?
2. Które zajęcia z oferty są najbardziej lubiane przez
podopiecznych i dlaczego?
3. Jak przebiega proces kwalifikacji do tych zajęć?
4. Jak motywuje pan/pani podopiecznych do systematycznego
uczestnictwa w zajęciach?
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opis i cel podejmowanych działań

czwarty:
udział
w posiedzeniach
zespołów
wychowawczych
podsumowujących
i/lub planujących
działania
resocjalizacyjne
w określonym
przedziale
czasowym

obserwacja uczestnicząca,
analiza wpisów w Indywidualnych Planach EdukacyjnoTerapeutycznych,
dyskusja

piąty:
warsztaty
rozwijające
umiejętności
wychowawcze
dla kadry
pedagogicznej
instytucji

w oparciu o wnioski uzyskane na poprzednich etapach
analizy działalności opiekuńczo-wychowawczej instytucji –
zaprojektowane i przeprowadzone warsztaty dla kadry

szósty:
podsumowanie,
wskazanie
rekomendacji
i zaleceń do pracy
resocjalizacyjnej

spotkania indywidualne oraz w zespołach wychowawczych,
udzielanie informacji zwrotnych

siódmy:
ocena stopnia
wdrożenia zmian,
określenie efektów
w procesie
resocjalizacji,
określenie sposobu
identyfikacji
efektów

spotkanie z Dyrekcją instytucji oraz Radą Pedagogiczną
(wychowawcy i nauczyciele, pracownicy socjalni)

Źródło: opracowanie własne.

Każdy z opisanych w tabeli 2 etapów działań kończy się raportem w formie
pisemnej, który przekazywany jest Dyrekcji instytucji oraz pracownikom. Czas
realizacji poszczególnych działań wynika z kilku podstawowych czynników,
wśród których można wymienić:
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– wielkość instytucji, tzn. ilość podopiecznych, grup i/lub oddziałów klasowych,
– liczba kadry pedagogicznej oraz sposób jej zatrudnienia: cały etat, pół
etatu, umowa zlecenie,
– liczba realizowanych działań, programów w ramach procesu resocjalizacji,
– ilość partnerów zewnętrznych współuczestniczących w organizacji zajęć
dla podopiecznych,
– wewnętrznej organizacji pracy.
Z teoretycznego punktu widzenia resocjalizacja to w swojej istocie pozytywna zmiana człowieka nieprzystosowanego społecznie w wyniku metodycznie
zaplanowanych oddziaływań inicjujących jego rozwój osobowy i społeczny –
dotychczas zablokowany. Dewiacyjną tożsamość nieletnich można modyfikować jedynie pod wpływem określonych działań specjalistycznych i sprzyjających okoliczności społecznych8.
Resocjalizację rozumie się najczęściej jako ścisły związek między metodą
resocjalizacyjną a jej wynikiem. Jednak mechaniczne stosowanie interwencji
i przestrzeganie zasad resocjalizacji bez zwracania uwagi na to, co się dzieje
między podopiecznym a wychowawcą, może nie przynieść zamierzonego efektu9. Stąd też, wypracowanie odpowiedniego modelu relacji wychowawczej i jego
modyfikowanie powinno być ważnym aspektem analizy pracy resocjalizacyjnej,
na której rezultat składa się wiele powiązanych ze sobą czynników, których odizolowanie jest raczej niemożliwe.

Podsumowanie
Pedagogika resocjalizacyjna, która wskazuje mechanizmy negatywnych zachowań osób niedostosowanych społecznie, dąży poza tym także, do wypracowania skutecznych metod pracy z takimi jednostkami. W związku z tym coraz
częściej padają pytania dotyczące efektywności oddziaływań prowadzonych
w różnych instytucjach resocjalizacyjnych dla nieletnich. Co jest efektem, czyli
zmianą trwałą, a co dostosowaniem, czyli poprawnym funkcjonowaniem podopiecznych pod okiem kadry pedagogicznej? Odpowiedź na to pytanie nie jest
oczywiście prosta, a wynikiem jej poszukiwania jest wskazany schemat analizy
funkcjonowania instytucji resocjalizacyjnej dla nieletnich jako jeden ze sposobów podnoszenia jakości prowadzonych działań. Zadania realizowane w ramach zaprezentowanego w artykule modelu wychodzą daleko poza zakres ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej działań edukacyjno-wychowawczych, która
w tego typu instytucjach prowadzona jest już od wielu lat. Poprzez planowanie
8
9

M. Konopczyński, Pedagogika resocjalizacyjna…, op. cit., s. 178-179.
R. Opora, Resocjalizacja wychowanie i psychokorekcja…, op. cit., s. 18.
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i właściwą, przemyślaną organizację procesu resocjalizacji, określanie konkretnych zadań oraz celów do realizacji w oparciu o zasoby podopiecznych, efektywność procesu resocjalizacji rozumianej jako działalność kreująca całościowy
rozwój wychowanka - ma szansę osiągnąć wysoki poziom.
Według R. Opory do podstawowych elementów wpływających na skuteczność podejmowanych oddziaływań resocjalizacyjnych należą:
– stworzenie odpowiedniej relacji wychowawczej,
– określenie oczekiwań ze strony podopiecznego,
– ustalenie realistycznych celów,
– zaplanowanie procesu resocjalizacji,
– współpraca i zaangażowanie nieletniego w realizację ustalonych zadań10.
„Przyglądanie” się własnej pracy, metaanaliza prowadzonych działań to stały
element dzisiejszej rzeczywistości resocjalizacyjnej, aby wspomniane procesy
mogły wywołać oczekiwane zmiany, niezbędne jest zaangażowanie zasobów
instytucji: kadrowych, organizacyjnych, materialnych. Zaprezentowany schemat
analizy działalności instytucji resocjalizacyjnej może stanowić inspirację do poszukiwania własnych sposobów podnoszenia efektywności; pomysłu na realizację zadań, ich planowanie oraz wybór. Istota skutecznej resocjalizacji tkwi
właśnie w systematycznej analizie prowadzonych oddziaływań w kontekście
całościowego funkcjonowania instytucji.
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Sokołowska S., Organizacja i zarządzanie. Ujęcie teoretyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2009.
10

Ibidem, s. 19.
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New standards in the rehabilitative
work with socially maladjusted young people:
proposals of solutions

Abstract
This article concerns an evaluation of planned and conducted actions within the process
of social rehabilitation of minors socially maladjusted residing at the Youth Educational
Centre. The process of change is quite complicated, there are many factors which influence it.
This process should be analyzed and assessed systematically. This is the way to improve social
rehabilitation process and increase the effectiveness.
The article indicate one of the models how to assess and analyze social rehabilitation
process and its goals. The institution has to find the proper methods of working with socially
maladjusted. These methods should involve their strong points but the educators have to
diagnose them first. The teachers also have to improve their skills and knowledge systematically.

Honorata Czajkowska
„Prawo dziecka do kontaktów
z rodzicami i bliskimi  w aspekcie
psychopedagogicznym
oraz prawnym” – relacja z konferencji

W dniu 17 kwietnia 2015 r. w sali im. Sędziego Mirosława Filipowicza w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu odbyła się Konferencja pt. „Prawo dziecka
do kontaktów z rodzicami i bliskimi w aspekcie psychopedagogicznym oraz
prawnym”, której organizatorem, wraz z Sądem Okręgowym oraz Stowarzyszeniem Sędziów Rodzinnych, było Dolnośląskie Stowarzyszenie Kuratorów
Sądowych Frontis. Przedsięwzięcie, którego się podjęliśmy, spełniło oczekiwania zarówno pod względem merytorycznym jak i organizacyjnym, co licznie potwierdzili uczestnicy. W wydarzeniu udział wzięły 163 osoby – głównie
sędziowie i kuratorzy pionów rodzinnych zarówno z okręgu wrocławskiego,
jak i z pozostałych sądów podlegających apelacji wrocławskiej. Ponadto swoją obecnością zaszczycili zaproszeni przedstawiciele Rzecznika Praw Dziecka,
reprezentowanego przez Sędzię Agnieszkę Rękas, Krajowej Rady Kuratorów,
reprezentowanej przez wiceprzewodniczącego Grzegorza Kozerę, placówek
opiekuńczo-wychowawczych, jak również Komendy Wojewódzkiej Policji we
Wrocławiu oraz Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.
Przedstawicieli powyższych instytucji oraz pozostałych uczestników powitała Prezes Sądu Okręgowego, Ewa Barnaszewska, tym samym uroczyście otwierając obrady. W swoim przemówieniu podkreśliła rangę i wartość podejmowanej tematyki, jak również wyraziła nadzieję na możliwie szybką regulację poruszanej problematyki. Ponadto, w części oficjalnej głos zabrał Wiceprezes Sądu
Okręgowego, Marcin Sosiński oraz Kurator Okręgowy Mirosław Nawrocki,
którzy zgodnie dostrzegają potrzebę wspólnego wypracowania jasnych procedur postępowania w sprawach o kontakty z udziałem kuratora, ze szczególnym
uwzględnieniem szeroko pojętego dobra dziecka.
Przedmiotowa konferencja obfitowała w interesujące i atrakcyjne tematycznie zagadnienia, poruszane podczas trzech wystąpień prelegentów. Struktura
konferencji została zaplanowana w sposób umożliwiający zaprezentowanie
problematyki kontaktów począwszy od praktycznego ujęcia sfery doświadczeń
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kuratorów sądowych, poprzez odniesienia do rozwoju dziecka w aspekcie psychopedagogicznym, aż do ukazania prawnych rozwiązań i regulacji poprzez
konstruktywną ich krytykę.
Pierwsza prelekcja, wygłoszona przez Honoratę Czajkowską i Aleksandra
Samka, kuratorów zawodowych rodzinnych, pt. „Kontakty rodziców z dziećmi
przy udziale kuratora sądowego na przykładzie realizacji orzeczeń w okręgu
wrocławskim” była swoistym „głosem” kuratorów sądowych i miała na celu
wskazanie zarówno skali podejmowanych przez nich działań w związku z realizacją orzeczeń w sprawach o kontakty, jak i sygnalizację systematycznie występujących przeszkód proceduralnych, uniemożliwiających właściwą realizację
postanowienia. Aleksander Samek podkreślił pogłębiający się kryzys rodziny,
w sposób jednoznaczny ukazujący się w rosnących statystykach rozwodowych.
Prelegent zwrócił jednocześnie uwagę, iż brak regulacji proceduralnych związanych z realizacją orzeczeń, jak i zbytnia ogólnikowość wydawanych postanowień, będą powodować nawarstwianie się obecnych trudności, szczególnie
w perspektywie corocznego wzrostu liczby orzeczeń w sprawach o kontakty
z udziałem kuratora sądowego. Honorata Czajkowska w istotny sposób uzupełniła wystąpienie poprzez zaprezentowanie wyników badań przeprowadzonych
wśród kuratorów zawodowych okręgu wrocławskiego. W wystąpieniu odniosła się m.in. do takich kwestii, jak procedura realizowania postanowień sądu
czy rola kuratora, jaką odgrywa podczas realizacji postanowienia. Prelegentka dokonała analizy przeprowadzonych badań, która pozwoliła na sprecyzowanie i dookreślenie charakteru, przebiegu i specyfiki kontaktów małoletnich
z rodzicem w obecności kuratora. Honorata Czajkowska przybliżyła schemat
przebiegu realizowanych kontaktów i sytuacji, z którymi kuratorzy mierzą się
przy realizacji postanowień. Następnie Aleksander Samek zasygnalizował również, iż postępowanie opiekuńcze powinien cechować diagnostyczny charakter,
a Sąd opiekuńczy, kierując się dobrem małoletniego, powinien brać pod rozwagę również powszechnie znane zasady psychologii rozwojowej i pedagogiki.
Kluczowym w odniesieniu do umiejscowienia pojęcia dobra dziecka na
poszczególnych etapach postępowania przed sądem, było wystąpienie doc. dr
Aliny Czapigi z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Prelegentka poruszyła wątek przywiązania jako warunku prawidłowego rozwoju psychicznego, jak również zobrazowała związek doświadczeń z okresu dzieciństwa z funkcjonowaniem w okresie młodzieńczym i na dalszych etapach życia.
Ponadto w sposób szczególny odniosła się do wspólnego dla teorii psychologicznych (ale także w naukach biologicznych i medycznych), podkreślania roli
zaspokojenia potrzeby bezpieczeństwa. Jest to kluczowy warunek dla rozwoju
psychicznego jako procesu prawidłowego. Referentka w sposób wymowny skupiła na swoim wystąpieniu rzeszę słuchaczy, którzy licznie podejmowali z nią
dyskusję również w kuluarach.

„Prawo dziecka do kontaktów z rodzicami i bliskimi w aspekcie psychopedagogicznym...
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Niemniej silne emocje, zarówno ze strony obecnych na sali kuratorów, jak
i sędziów rodzinnych, wzbudziło wystąpienie prof. US Henryka Haaka, eksperta w dziedzinie prawa rodzinnego, który odniósł się do orzeczeń w sprawach
o kontakty z udziałem kuratora pod kątem obowiązującego ustawodawstwa.
Prelegent podkreślił zarówno liczne niejasności wynikające z obowiązujących
procedur, jak również wskazał na zbyt daleko idące oczekiwania zarówno
wobec kuratorów, jak i sądu przy orzekaniu i realizacji orzeczeń w sprawach
o kontakty. Sędzia Henryk Haak sygnalizował potrzebę niejako zdefiniowania
na nowo idei orzekanych kontaktów z udziałem kuratora i uświadomienia, iż to
przede wszystkim rodzice są zobowiązani do kierowania się w swoich działaniach dobrem dziecka.
Wystąpienia prelegentów skłoniły słuchaczy do pewnej refleksji, która zaowocowała konstruktywną dyskusją. Głos zabrali również zaproszeni goście,
m.in. Sędzia Agnieszka Rękas, członek Społecznej Rady ds. Alternatywnych
Metod Rozwiązywania Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości, która podkreśliła walory przedsięwzięcia i potrzebę dalszej dyskusji w dążeniu do wypracowania sprzyjających dziecku procedur postępowania sądowego.
Realizacja wykonywania orzeczeń w sprawach o kontakty małoletnich
z udziałem kuratora jest kwestią bez wątpienia newralgiczną, wymagającą otwartej dyskusji i wypracowania jasnych procedur postępowania. Podczas konferencji poruszonych zostało wiele aspektów zarówno odnoszących się do
kwestii proceduralnych realizowanych kontaktów, jak i samego ich przebiegu.
Wystąpienia prelegentów, jak i wywołane nimi burzliwe obrady po zakończeniu
prelekcji, uświadamiają potrzebę dalszych działań na rzecz regulacji wykonywania orzeczeń w sprawach o kontakty z udziałem kuratora, ze szczególnym
uwzględnieniem zakresu jego decyzyjności, roli, jaką winien odgrywać podczas
realizacji orzeczenia z jednoczesnym ukierunkowaniem na dobro dziecka.
Treści referatów wygłoszonych podczas konferencji będą dostępne w kwartalniku „Probacja”, do lektury którego gorąco zachęcamy.
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Honorata Czajkowska

The conference A child’s right to contact
with their parents and family members
in psychopedagogical and legal aspects – report

Abstract
On 17 April 2015. at the District Court in Wroclaw was held the conference „A child’s
right to contact with their parents and family members in psychopedagogical and legal aspects”,
organized by the District Court, Family Judges Association and Lower Silesian Association
of Chief Officers of Probation FRONTIS.
The conference was full of interesting and attractive thematic issues, discussed during
the three speeches of the speakers. It is worth noting that the structure of the conference
stood some instances resulting from particular logic, namely showing the problems of contacts
ranging from the practical recognition of the realm of experience probation, by reference to
the child’s development in psychopedagogical terms of, to show the legal solutions through their
constructive criticism.
The event was attended by 163 people – mainly judges and curators from Family Court
– not only from Wroclaw, but from other courts in Wroclaw appeal. In addition, we had the
honor to host representatives of the Ombudsman for Children, Probation Officers National
Council, who also took some interesting and part in the topic debate.
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