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Anna Janus-Dębska
Współpraca kuratorów sądowych
z osobami organizującymi i nadzorującymi
prace skazanych w ramach kary
ograniczenia wolności
w świetle badań własnych

Ewolucja kary ograniczenia wolności
1 września 1998 roku wszedł w życie nowy Kodeks karny, który miał gruntownie zmienić treść kary ograniczenia wolności, by z jednej strony dostosować
ją do stawianego względem niej wymogu pełnienia funkcji środka alternatywnego, nie tylko wobec krótkoterminowej kary pozbawienia wolności, ale też
wobec kary grzywny (gdy orzekanie grzywny jest bezcelowe z uwagi na sytuację
finansową skazanego). Natomiast z drugiej strony kodeks ten miał zbliżyć karę
ograniczenia wolności do community service, coraz szerzej stosowanego na świecie
środka penalnego polegającego na świadczeniu przez skazanego i za jego zgodą
nieodpłatnej pracy społecznie użytecznej1.
Kara ograniczenia wolności orzekana i wykonywana według obowiązującego Kodeksu karnego i Kodeksu karnego wykonawczego, mimo noweli dokonanej z dniem 1 września 2003 r.2, nie spełniła oczekiwań wyrażających się
w uczynieniu z niej skutecznego środka reakcji karnej. W uzasadnieniu do rządowego projektu ustawy z 2008 roku zawarto wiele krytycznych uwag, co do
dotychczasowego jej funkcjonowania, między innymi następujące: „Z zebranych w 2005 roku przez Ministerstwo Sprawiedliwości opinii sędziów, zawodowych kuratorów sądowych oraz organów samorządu terytorialnego wynika, że
istnieje pilna potrzeba podjęcia działań legislacyjnych odnoszących się do przepisów normujących karę ograniczenia wolności, w obrębie zarówno Kodeksu
karnego, jak i Kodeksu karnego wykonawczego (…). Obowiązujące przepisy,
zarówno prawa materialnego, jak i wykonawcze, stwarzają bariery, w wyniku
R. Giętkowski, Kara ograniczenia wolności w polskim prawie karnym, Wolters Kluwer, Warszawa 2007, s. 22.
Ustawa z dnia 24 lipca 2003 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw
(Dz.U. z 2003 r., Nr 142, poz. 1380).

1
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których kara ograniczenia wolności jest niejednokrotnie wykonywana niedostatecznie sprawnie i nazbyt długo, wymaga podejmowania w postępowaniu wykonawczym zbyt wielu czynności przez sąd i kuratora oraz pociąga za sobą nakłady finansowe ponoszone przez podmioty zatrudniające. pracy”3. Skutkiem
wykazanych nieprawidłowości była obniżająca się sukcesywnie ilość skazań na
karę ograniczenia wolności z 15% w 2004 roku do 10% w 2008 roku w ogólnej
strukturze orzekanych kar.
Powyższe spostrzeżenia i oceny legły u podstaw istotnej nowelizacji Kodeksu karnego i Kodeksu karnego wykonawczego, która weszła w życie z dniem
8 czerwca 2010 r.4. W opinii projektodawcy, celem proponowanych rozwiązań
było: podniesienie efektywności kryminalnopolitycznego oddziaływania za pomocą kary ograniczenia wolności oraz usprawnienie wykonywania tej kary, poprzez uproszczenie i przyspieszenie dotychczasowych procedur, a tym samym
wzmocnienie funkcji prewencyjnych i represyjnych tej kary, tak aby mogła ona
stanowić realną alternatywę dla kary pozbawienia wolności. Zmiany w Kodeksie karnym wykonawczym dotyczyły głównie wykonywania kary ograniczenia
wolności i powiązane były z projektowanymi zmianami Kodeksu karnego. Kara
ograniczenia wolności miała spowodować wystąpienie pozytywnych skutków
społecznych i gospodarczych, a także sprzyjać budowaniu ładu społecznego
oraz społeczeństwa obywatelskiego5.
Zmiany w przepisach Kodeksu karnego w zakresie orzekania kary ograniczenia wolności, dotyczyły między innymi następujących rozwiązań:
− rezygnacji z udziału sądu we wskazywaniu rodzaju pracy, którą ma wykonywać skazany i określaniu miejsca oraz sposobu jej wykonywania zarówno w wyroku, jak też w postępowaniu wykonawczym i przekazanie
tych kompetencji sądowym kuratorom zawodowym;
− stworzenia możliwości orzekania wobec skazanego wszystkich obowiązków wymienionych w art. 72 k.k. Zmiana ta, w opinii projektodawcy,
miała korespondować z celem nowelizacji, jakim jest uczynienie z kary
ograniczenia wolności realnej alternatywy dla kary pozbawienia wolności
z warunkowym zawieszeniem jej wykonania6;
− wprowadzenia istotnej normy gwarancyjnej w art. 58 § 2a k.k. Zgodnie
z projektowanym brzmieniem ww. przepisu, nieodpłatna kontrolowana
praca na cele społeczne nie powinna być orzekana wobec oskarżonych,
co do których ze względu na stan zdrowia lub ich właściwości i warunProjekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks postępowania karnego, ustawy – Kodeks karny
wykonawczy, ustawy – Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw. Uzasadnienie, Druk nr 1394, Warszawa 21 listopada 2008 r., s. 4-5.
4
Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks postępowania karnego, ustawy – Kodeks karny wykonawczy, ustawy – Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw
(Dz.U. z 2009 r. Nr 206, poz. 1589).
5
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny…, op. cit., s. 1, 6, 48, 76, 78.
6
Ibidem, s. 7.
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ki osobiste, istniałoby uzasadnione przekonanie, że nie wykonają takiej
pracy. Wprowadzenie projektowanego przepisu uzasadniały okoliczność,
iż w praktyce zdarzały się wypadki, że kara polegająca na wykonywaniu
prac na cele społeczne była orzekana – zwłaszcza w wyrokach wydawanych na posiedzeniu bez udziału oskarżonych – wobec osób niezdolnych
do jej wykonywania7.
Konsekwencją zmian przepisów Kodeksu karnego były zmiany w Kodeksie
karnym wykonawczym (z uwzględnieniem aktów wykonawczych). W założeniu
ustawodawcy miały one doprowadzić do wydatnego zwiększenia efektywności
i usprawnienia wykonywania kary ograniczenia wolności w szczególności poprzez:
1) szerokie określenie kręgu podmiotów, w których może być wykonywana
nieodpłatna kontrolowana praca na cele społeczne;
2) uaktywnienie władz samorządowych i włączenie ich do systemu wykonywania kary ograniczenia wolności, poprzez zobligowanie do zapewnienia i pozyskiwania nowych miejsc pracy;
3) sprowadzenie do niezbędnego minimum zakresu administracyjnych czynności związanych z organizacją i dokumentowaniem przebiegu wykonywania pracy8;
4) ograniczenie kosztów, jakie ponosiły podmioty, w których była wykonywana praca, przede wszystkim poprzez przejęcie przez Skarb Państwa kosztów
obowiązkowego ubezpieczenia osób wykonujących wyznaczoną pracę od następstw nieszczęśliwych wypadków, a także rezygnację z obowiązkowych badań
lekarskich9;
5) umożliwienie wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele
społeczne w dni ustawowo wolne od pracy, co wynikało z konieczności jej uelastycznienia i dostosowania do uwarunkowań rynkowych;
6) przekazanie sądowym kuratorom zawodowym wszystkich, poza orzeczniczymi, zadań w zakresie czynności związanych z organizowaniem i kontrolowaniem wykonywania kary ograniczenia wolności oraz obowiązków nałożonych
na skazanego odbywającego tę karę10.
Zgodnie z art. 57 § 2 i § 3 k.k.w.11 składanie wniosków o orzeczenie kary
zastępczej zostało określone jako obowiązek kuratora, który należy zrealizować
w dwóch wypadkach:
Ibidem, s. 7-8.
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie podmiotów, w których jest
wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna (Dz.U. z 2010 r. Nr 98, poz. 634).
9
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie trybu postępowania przy zawieraniu przez podmioty uprawnione umowy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków skazanych wykonujących nieodpłatną, kontrolowaną pracę na cele społeczne oraz pracę społecznie użyteczną (Dz.U. Nr 98, poz. 632).
10
K. Postulski, Zmiany w wykonywaniu kary ograniczenia wolności, „Probacja” 2011, nr 3, s. 120.
11
Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks postępowania
karnego, ustawy – Kodeks karny wykonawczy, ustawy – Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw
(Dz.U. Nr 206, poz. 1589).
7
8
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1) gdy skazany nie stawi się na wezwanie lub pouczony o prawach, obowiązkach i konsekwencjach związanych z wykonywaniem nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne, oświadczy sądowemu kuratorowi zawodowemu, że
nie wyraża zgody na podjęcie pracy;
2) gdy skazany nie podejmie pracy w wyznaczonym terminie lub w inny
sposób uchyla się od odbywania kary ograniczenia wolności lub wykonania ciążących na nim obowiązków12.
Od dnia 1 stycznia 2012 r. zaczęła obowiązywać kolejna nowelizacja Kodeksu karnego wykonawczego13, której podstawowym celem było poprawienie
funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, tj. usprawnienie procedur, zmniejszenie kosztów postępowań, skrócenie czasu ich trwania, a także – w odniesieniu do postępowania wykonawczego w sprawach karnych – zwiększenie efektywności orzekanych kar14. Dokonała ona istotnej zmiany w zakresie wykonywania kary ograniczenia wolności. W art. 65 § 1 k.k.w. zrezygnowano z grzywny,
jako kary zastępczej, w razie uchylania się przez skazanego od wykonywania
kary ograniczenia wolności. Ustawodawca uzasadniał tę zmianę faktem, że kara
łagodniejsza rodzajowo (grzywna), nie powinna być karą zastępczą orzekaną
za uchylanie się od wykonania kary rodzajowo surowszej15. Powyższą ustawą
uchylony został także art. 65 § 5 k.k.w., który umożliwiał wstrzymanie wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności, w wypadku, gdy skazany podjął
nakazaną pracę. Obie zmiany zaostrzyły skutki uchylania się przez skazanych
od wykonania tej kary.
Jak wskazują dane statystyczne zawarte w tabeli 1 i zilustrowane na wykresie
nr 1, rygoryzm zawarty w znowelizowanych przepisach spowodował w 2012
roku znaczne zwiększenie orzekania kar zastępczych pozbawienia wolności, ale
jednocześnie zwiększył ilość spraw zakończonych na skutek wykonania prac na
cele społeczne.
Badanie ilości spraw zakończonych w latach 2006-2012 wykazuje, że głównym sposobem kończenia kar ograniczenia wolności, oprócz wykonania prac na
cele społeczne, było orzeczenie kary zastępczej pozbawienia wolności i aresztu
(w sprawach o wykroczenia) lub do 2011 r. zastępczej kary grzywny.

K. Postulski, Zmiany w wykonywaniu…, op. cit., s. 134.
Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych
ustaw (Dz.U. Nr 240, poz. 1431).
14
K. Postulski, Postępowanie przed sądem w zmienionym kodeksie karnym wykonawczym, „Prokuratura i Prawo” 2012, nr 2, s. 107.
15
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw z projektami aktów
wykonawczych. Uzasadnienie, Druk nr 3961, Warszawa 9 marca 2011 r., s. 16-17.
12
13
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Tabela 1. Przyczyny zakończenia kary ograniczenia wolności w sądach rejonowych w latach 2006-2012
2007

2008

2009

2010

2011

2012

Liczba wszystkich
zakończonych k.o.w.

Brak
danych

97.503

89.320

78.166

78.567

85.354

84.915

wykonania pracy
na cel społeczny
(art. 35 § 1 k.k.)

Brak
danych

45.698

39.093

35.704

39.132

40.148

44.262

zakończenia
potrąceń
z wynagrodzenia
(art. 35 § 1 k.k.)

Brak
danych

399

563

555

372

315

391

zwolnienia od
reszty kary
(art. 83 k.k.)

6.449

4.992

4.439

3.858

3.569

4.072

4.262

zamiany na
karę zastępczą
grzywny
(art. 65 § 1 k.k.w.
i 23 k.w.)

14.094

17.142

16.381

11.675

11.464

13.137

uchylony
przepis

zamiany na karę
pozbawienia
wolności (art. 65
§ 2 k.k.w.)

11.898

10.344

9.300

7.964

7.919

10.101

13.645

zamiany na karę
aresztu
(art. 23 k.w.)

6.957

7.928

6.880

6.150

6.184

7.577

10.291

umorzenia
postępowania

Brak
danych

3.902

3.969

3.356

3.520

3.487

3.460

przekazania
innemu sądowi

Brak
danych

5.796

7.091

7.611

4.520

4.229

4.649

innego

2.078

1.302

1.604

1.279

1.885

2.288

3.955

Z powodu

2006

Źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości, Wydział Statystyki, Sprawozdanie z sądowego wykonania orzeczeń
według właściwości rzeczowej za lata 2006-2012, Sądy Rejonowe, symbol: MS-S10r.
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Rys. 1

Wykres 1. Udział poszczególnych sposobów zakończenia spraw z orzeczoną
karą ograniczenia wolności w sądach rejonowych [%] w latach 2007-2012

2012
Wykonania pracy na cel
społeczny (art. 35 § 1 k.k.)

2011

Zakończenia potrąceń z
wynagrodzenia (art. 35 § 1
k.k.)
Zwolnienia od reszty kary
(art. 83 k.k.)

2010

Zamiany na karę zastępczą
grzywny (art. 65 § 1 k.k.w.
i 23 k.w.)
Zamiany na karę
pozbawienia wolności (art.
65 § 2 k.k.w.)
Zamiany na karę aresztu
(art. 23 k.w.)

2009

2008

2007
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości, Wydział Statystyki, Sprawozdanie z sądowego wykonania orzeczeń według właściwości rzeczowej, Sądy Rejonowe, symbol: MS-S10r., za lata: 2007-2012,
Opracowanie graficzne i obliczenia danych własne.

W ocenie K. Postulskiego, analiza zmian dokonanych w Kodeksie karnym
i Kodeksie karnym wykonawczym, pozwala na stwierdzenie, że wprowadziły
one optymalne instrumenty prawne, dające o wiele szersze niż dotąd możliwości orzekania i wykonywania kary ograniczenia wolności. Przepisy określające
tryb wykonywania tej kary po nowelizacji powinny zapewnić o wiele lepszą
sprawność i skuteczność postępowania wykonawczego16. Od 2008 roku stopniowo zwiększa się ilość orzekanych kar ograniczenia wolności.

Analizy i badania dotyczące pracy na cele społeczne
Najnowsze zmiany legislacyjne, które weszły w życie z dniem 1 lipca
2015 r.17, w szczególności dotyczące art. 34 i 35 k.k., mają na celu zintensyfikoK. Postulski, Zmiany w wykonywaniu…, op. cit., s. 140.
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw
(Dz.U. z 2015 r., poz. 396).
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wanie dolegliwości związanych z karą ograniczenia wolności oraz ograniczenie
atrakcyjności reżimu probacyjnego związanego z orzekaniem kary pozbawienia
wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania. Z uzasadnienia projektu
wynika, że kara ograniczenia wolności, obok grzywny, powinna stać się podstawową karą orzekaną za występki, których społeczna szkodliwość nie jest
szczególnie wysoka. Wydłużenie okresu, na który kara ta może być orzekana,
do 2 lat oraz przesunięcie do jej zakresu pozbawienia wolności w trybie dozoru
elektronicznego oraz innych obowiązków ograniczających konkretne wolności
człowieka, ma spowodować, że stanie się ona najbardziej elastyczną i możliwą
do konkretyzowania a casu ad casum18. Priorytet kar wolnościowych został wyrażony między innymi w art. 37a k.k. „jeżeli ustawa przewiduje zagrożenie karą
pozbawienia wolności nieprzekraczającą 8 lat, można zamiast tej kary orzec
grzywnę albo karę ograniczenia wolności”.
Szczególnym novum przewidzianym w ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. jest
instytucja kary mieszanej, jako kombinowanej formy represji prawnokarnej,
która może być atrakcyjna także w przypadku poważniejszych występków. Dlatego projektodawca przewidział dodanie nowego przepisu w postaci art. 37b
k.k., w którym będzie możliwe orzeczenie krótkoterminowej kary pozbawienia
wolności (z warunkowym zawieszeniem jej wykonania lub jako kary bezwzględnej), połączonej z karą ograniczenia wolności do lat 219.
Z uwagi na powyższe zmiany istotnym elementem sprawnego realizowania
znacznie większej ilości kar polegających na wykonywaniu prac na cele społeczne i społecznie użytecznych (w związku z art. 45 k.k.w.) będzie prawidłowa
współpraca kuratorów sądowych z samorządem lokalnym oraz podmiotami,
w których jest wykonywana praca na cele społeczne.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, praca na cele społeczne może być
wykonywana w podmiotach, dla których organ gminy, powiatu lub województwa jest organem założycielskim, a także w państwowych lub samorządowych
jednostkach organizacyjnych oraz spółkach prawa handlowego z wyłącznym
udziałem Skarbu Państwa lub gminy, powiatu bądź województwa. Zarówno
zapewnienie, jak i pozyskiwanie nowych miejsc pracy należy w znacznym stopniu do organów samorządu terytorialnego. Władze samorządowe dysponują
bowiem najpełniejszą wiedzą o działających na ich terenie placówkach, w których ze względu na ich możliwości organizacyjne lub charakter wykonywanych
zadań, wskazane jest wykonywanie nieodpłatnej pracy skazanych20. Pozyskiwanie nowych miejsc pracy dla skazanych znajduje się również w kompetencjach
kuratorów sądowych, którzy w porozumieniu z prezesem sądu rejonowego
powinni nawiązywać współpracę z przedstawicielami samorządu terytorialneRządowy projekt ustawy o zmianie ustawy –-Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw z dnia 15 maja 2014 r.,
druk sejmowy nr 2393, Uzasadnienie, s. 9.
19
Ibidem, s. 11-12.
20
K. Postulski, Komentarz do art. 56 Kodeksu karnego wykonawczego, Lex/el 2012.
18
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go lub przedstawicielami innych uprawnionych podmiotów21. Artykuł 56 § 3
k.k.w. umożliwia wykonywanie pracy również na rzecz instytucji lub organizacji reprezentujących społeczność lokalną oraz w placówkach oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych
ośrodkach socjoterapii, podmiotach leczniczych w rozumieniu przepisów
o działalności leczniczej, jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej,
fundacjach, stowarzyszeniach i innych instytucjach lub organizacjach użyteczności publicznej, niosących pomoc charytatywną – o ile podmioty te wyrażą
na to zgodę.
Z dniem 1 lipca 2015 roku praca na cele społeczne, może być także wykonywana na rzecz innych podmiotów, którym powierzono wykonywanie zadań
własnych gminy, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1-3, 4-6 lub 7-15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. W szczególności zadania własne gminy, zgodnie z wskazanym przepisem, obejmują sprawy:
1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska
i przyrody oraz gospodarki wodnej;
2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego;
3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania
ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
4) lokalnego transportu zbiorowego;
5) ochrony zdrowia;
6) pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych;
7) gminnego budownictwa mieszkaniowego;
8) edukacji publicznej;
9) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony
zabytków i opieki nad zabytkami;
10) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń
sportowych;
11) targowisk i hal targowych;
12) zieleni gminnej i zadrzewień;
13) cmentarzy gminnych;
14) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego;
15) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz
obiektów administracyjnych.
W wielu krajach europejskich, wprowadzenie nowego rodzaju kar lub nowelizacji, poprzedzane jest wieloletnimi programami pilotażowymi oraz badania§ 29 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie sposobu wykonywania obowiązków i uprawnień przez kuratorów sądowych w sprawach karnych wykonawczych
(Dz.U. z 2013 r., poz. 335).
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mi naukowymi, które są kontynuowane po wprowadzeniu sankcji, a także stałymi konsultacjami z praktykami orzekającymi i wykonującymi nowe środki22.
Przy wprowadzaniu najnowszych zmian legislacyjnych pomocna jest analiza
i ocena stanu faktycznego w zakresie przygotowania zakładów pracy, instytucji
reprezentujących społeczność lokalną oraz organizacji użyteczności publicznej
do skutków ww. modyfikacji prawa, na bazie dotychczasowych doświadczeń we
współpracy tych podmiotów z kuratorami sądowymi.
W 2011 roku Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę23 w 16 urzędach gmin (miast) oraz w 20 podmiotach organizujących prace na cele społeczne, na terenie siedmiu województw24 w zakresie oceny działań organów gmin
oraz podmiotów zobowiązanych do zapewnienia osobom skazanym warunków
do wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w ramach
kary ograniczenia wolności. Przedstawiciele NIK zasięgali także informacji
w 16 sądach rejonowych oraz w 14 zespołach kuratorskiej służby sądowej.
W szczególności kontrolą objęto następujące zagadnienia:
− wywiązywanie się przez organy gmin z obowiązku wyznaczania podmiotów organizujących prace,
− tworzenie przez wyznaczone podmioty warunków do wykonywania prac
oraz kontrolowanie pracy skazanych,
− ponoszenie wydatków na organizowanie pracy skazanych.
Raport NIK z przeprowadzonej kontroli stanowi cenny materiał do analizy
i oceny wywiązywania się przez podmioty z obowiązków związanych z wykonywaniem prac na cele społeczne. Kontrola dotyczyła 2009, 2010 i pierwszej połowy 2011 roku, czyli okresu znaczących zmian w przepisach prawnych w zakresie kary ograniczenia wolności.
Większość gminnych jednostek formalnie zrealizowało spoczywające na
nich obowiązki i wyznaczyło organizatorów prac, jednak część z tych podmiotów nie zapewniła odpowiednich warunków do wykonywania kary ograniczenia wolności. Wyznaczona liczba miejsc pracy była wystarczająca, co umożliwiało niezwłoczne zatrudnianie osób skierowanych do odbycia kary. Część
z tych podmiotów nie wywiązała się z następujących obowiązków:
K. Beyens, From “community service” to “autonomous work penalty” in Belgium. What’s in a name?,
“European Journal of Probation University of Bucharest”, www.ejprob.ro, vol. 2, No. 1, 2010;
A. Janus-Dębska, Praca na rzecz społeczności lokalnej w wybranych krajach europejskich, „Probacja” 2013,
nr 4, s. 125-153; K. Lünnemann, G. Beijers, M. Wentink, Community Service Orders: success guaranteed?
Success and failure factors of community service orders for adults (oryginalny tytuł: Werkstraffen: succes verzekerd?
Succes – en faalfactoren bij werkstraffen van meerderjarigen), WODC, Verwey-Jonker Instituut, Utrecht, 2005.
23
Tworzenie warunków do wykonywania kary ograniczenia wolności w formie nieodpłatnej kontrolowanej pracy na
cele społeczne oraz prac społecznie użytecznych. Informacje o wynikach kontroli, Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Białymstoku, dokument zatwierdzony przez J. Jezierskiego, Warszawa 21 czerwca 2012 r.,
www.nik.gov.pl.
24
Województwa poddane kontroli: kujawsko-pomorskie, lubelskie, mazowieckie, podlaskie, świętokrzyskie, wielkopolskie, warmińsko-mazurskie.
22
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– trzy z dwudziestu skontrolowanych jednostek nie przeszkoliły skazanych
w zakresie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, zaś osiemnaście
nie zapewniło im odzieży i obuwia roboczego przewidzianych na danym
stanowisku pracy,
– siedem nie wyznaczyło osób odpowiedzialnych za organizowanie pracy
skazanych,
– dziewięć podmiotów nie prowadziło harmonogramów pracy skazanych,
– sześć nie prowadziło ewidencji pracy (lub czyniło to nierzetelnie), zaś
cztery nieterminowo przekazywały kuratorowi informacje o wykonanej
pracy oraz przypadkach niestawienia się skazanych do pracy lub jej porzucenia,
– w czterech przypadkach nie przestrzegano miesięcznego wymiaru czasu
pracy określonego w orzeczeniach sądu. Nie miało to jednak wpływu na
łączny wymiar wykonanych kar, który był zgodny z orzeczeniami sądowymi. Praktyka ta nie była kwestionowana przez sądy i stosowana w sytuacji, gdy skazany z różnych przyczyn (z powodów losowych, rodzinnych itp.) nie mógł wykonywać pracy w wymiarze godzin przewidzianych
w danym miesiącu.
Organizatorzy poinformowali, że prace wykonywane przez skazanych były
najczęściej mało efektywne, w niewielkim stopniu skazani angażowali się w wykonywanie powierzonych im zadań, a jakość ich pracy była niska. Tylko 25%
skontrolowanych podmiotów wskazało, że prace te przyniosły wymierne korzyści. Wydatki na organizację prac były niewielkie i służyły realizacji zadań
związanych z wykonywaniem kary.
Współpraca przedstawicieli samorządu i sądu sprowadzała się z reguły do
formalnego wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa. Wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast ograniczali się do wyznaczania miejsc
pracy na cele społeczne, nie rozważając potencjalnych korzyści dla społeczności lokalnej oraz znaczenia tych prac dla resocjalizacji skazanych. Sądy nie
korzystały natomiast z uprawnienia do określania potrzeb w zakresie rodzaju
prac powierzanych skazanym. W konsekwencji osobom tym powierzano często
zbędne, bezcelowe czynności, a organizatorzy nie przywiązywali wagi do tego,
by były one nie tylko istotne dla społeczeństwa, ale też rozwijały, w miarę możliwości, kwalifikacje skazanych. NIK zdiagnozował brak instrumentów, które
pozwalałyby na ocenę efektywności prac25.
Należy przypomnieć, że zgodnie z regułą 67 Europejskich reguł dotyczących sankcji i środków alternatywnych, „Zadania powierzane sprawcom w ramach prac społecznych muszą być w rzeczywistości społecznie użyteczne oraz muszą w możliwie najwyższy sposób wpływać na podwyższenie kwalifikacji sprawcy.”26.
Tworzenie warunków do wykonywania kary ograniczenia wolności…, op. cit., s. 4-27.
Europejskie Reguły dotyczące sankcji i środków alternatywnych, Rekomendacja Nr R (92)16, Preambuła. Tekst
rekomendacji Nr R (92)16 w języku polskim, „Przegląd Więziennictwa Polskiego” 2011, nr 72-73.
25
26
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Z informacji NIK wynika, że mimo zrealizowania przez podmioty większości określonych prawem obowiązków, nie osiąga się pożądanej efektywności
w zakresie społecznej użyteczności pracy wykonywanej przez skazanych i jej
funkcji resocjalizacyjnej. W ocenie osób kontrolujących, samorządy i wyznaczane podmioty nie są przygotowane do wdrożenia postulatu ustawodawcy, który
zakłada, że orzekana kara powinna być środkiem probacyjnym polegającym
na świadczeniu bezpłatnej pracy na rzecz społeczności lokalnej i zapewniać
indywidualno-prewencyjne oddziaływanie na skazanego, a także realizować cel
wychowawczy27.
W raporcie NIK w podsumowaniu zostały zawarte następujące wnioski
końcowe:
− liczba miejsc pracy zgłaszanych przez jednostki samorządu lokalnego
w pełni zaspokaja potrzeby zgłaszane przez sądy,
− efektywność wykonywanych prac jest znikoma,
− osoby skazane postrzegane są jako niewykwalifikowani i niezdyscyplinowani,
− większość przedstawicieli podmiotów dostrzega przewagę niedogodności nad korzyściami w tworzeniu miejsc pracy dla osób skazanych na karę
ograniczenia wolności,
− jednostki samorządu terytorialnego nie są zainteresowane pozyskiwaniem nowych miejsc pracy, z powodu związanych z tym dodatkowymi
obowiązkami,
− podmioty organizujące prace nie dysponują żadnymi instrumentami dyscyplinującymi skazanych,
− podmioty zatrudniają skazanych niezwłocznie po ich zgłoszeniu się (czas
oczekiwania na podjęcie pracy nie przekraczał 14 dni), tylko w 7% ogółu
spraw objętych kontrolą skazani oczekiwali ponad 30 dni.
− niezbędna jest poprawa współpracy przedstawicieli podmiotów z kuratorami sądowymi, zwłaszcza w zakresie bezzwłocznego przekazywania
informacji o rozpoczęciu pracy oraz o przypadkach niezgłoszenia się do
pracy przez osoby skazane, sporządzania harmonogramów pracy oraz
przekazywania ich do sądu, wskazywania kuratorom osób odpowiedzialnych za organizowanie i kontrolowanie pracy skazanych, bezzwłocznego
informowania o naruszeniu dyscypliny pracy28.
Najważniejsze pokontrolne zalecenia NIK dotyczyły:
− skłaniania przedstawicieli samorządu terytorialnego i organizatorów prac
do ściślejszego współdziałania z przedstawicielami kuratorskiej służby
sądowej, celem lepszego zdiagnozowania potrzeb dotyczących rodzaju
prac oraz miejsc ich realizowania, co może przyczynić się do sprawnego
i efektywnego wykonywania orzeczeń sądów,
27
28

Tworzenie warunków do wykonywania kary ograniczenia wolności…, op. cit., s. 6.
Ibidem, s. 4-21.

16

Anna Janus-Dębska

− wypracowania rozwiązań systemowych zapewniających uzyskiwanie ewidentnych korzyści dla społeczności lokalnej i skazanych z wykonywania
przez nich kary orzeczonej w formie nieodpłatnej kontrolowanej pracy
na cele społeczne,
− konieczności zdefiniowania przez sądy potrzeb i pożądanych rezultatów
prac wykonanych przez skazanych, zwłaszcza w kontekście wymiaru
etycznego zasądzonych kar – spłaty długu wobec społeczeństwa,
− wyznaczania przez organy samorządu terytorialnego podmiotów zapewniających skazanym pracę społecznie użyteczną i w miarę możliwości
podnoszącą ich kwalifikacje zawodowe oraz przynoszącą wymierne korzyści29.
W ocenie przedstawicieli Najwyższej Izby Kontroli, szersza współpraca
społeczności lokalnej z kuratorami sądowymi oraz poprawa sprawności wykonywania obowiązków, powinny przyczynić się do osiągnięcia celu resocjalizacyjnego kary ograniczenia wolności, wskazanego przez ustawodawcę zarówno
w Kodeksie karnym jak i Kodeksie karnym wykonawczym30.
W Polsce poza opisanym powyżej „raportem” NIK, badania w zakresie stosowania kary ograniczenia wolności przeprowadzili, między innymi: w latach
70. XX wieku – I. Muszyńska, J. Śliwowski, w latach 80. ubiegłego wieku –
A. Duracz-Walczak i A. Tobis, w latach 90. XX w. – K. Maksymowicz,
M. Szewczyk31 (w zakresie przepisów Kodeksu karnego z 1969 roku); współcześnie:
J. Zagórski (2003) i A. Ornowska (2013)32.
Współcześnie badania dotyczące efektywności i ekonomiczności k.o.w.,
w podmiotach zatrudniających skazanych przeprowadziła A. Ornowska33. Podczas tych badań respondenci wskazali, że skazani najczęściej kierowani są do
prac porządkowych, wewnątrz lub na zewnątrz budynków, zaś umożliwienie
wykonywania innych prac jest traktowane w sposób akcesoryjny. Powyższe
decyzje mogą wynikać z faktu, że prace tego rodzaju wymagają minimalnego przeszkolenia oraz nie są związane z obowiązkiem posiadania stosownych
kwalifikacji, wykształcenia czy doświadczenia zawodowego. Nie generują one
także dodatkowych kosztów dla pracodawcy w postaci ubrania roboczego czy
specjalistycznych urządzeń. Przydzielone prace polegały na myciu sal, schoIbidem, s. 7-8.
Ibidem, s. 4-27.
31
A. Duracz-Walczak, Skuteczność kary ograniczenia wolności i kary pozbawienia wolności do lat 2, ZN IBPS
1982, nr 17-18; K. Maksymowicz, Powrotność do przestępstwa po wykonaniu kary ograniczenia wolności, Wrocław 1996; I. Muszyńska, Efektywność kary ograniczenia wolności mierzona powrotnością do przestępstwa, ZN
IBPS, 1974; M. Szewczyk, Kara pracy na cele społeczne na tle rozważań o przestępstwie i karze. Studium
prawnoporównawcze, Kraków 1996; J. Śliwowski, Kara ograniczenia wolności. Studium penalistyczne, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1973; A. Tobis, Kara ograniczenia wolności za przestępstwa przeciwko rodzinie,
Warszawa 1987.
32
A. Ornowska, Kara ograniczenia wolności, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2013; J. Zagórski, Orzekanie w wykonywanie kary ograniczenia wolności oraz pracy społecznie użytecznej, Warszawa 2003.
33
A. Ornowska, Kara ograniczenia wolności, op. cit.
29
30
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dów, okien, odkurzaniu, oczyszczaniu pomieszczeń gospodarczych, zamiataniu
placów i chodników, pielęgnacji zieleni, kopaniu rowów, sortowaniu odpadów
wtórnych, likwidacji dzikich wysypisk śmieci, odśnieżaniu, piaskowaniu i sypaniu soli oraz grabieniu liści. Urzędy gminy kierowały skazanych do prac w szkołach, szpitalach, remizach strażackich i ośrodkach zdrowia. Przedsiębiorstwa
komunikacji miejskiej wyznaczały prace przy oczyszczaniu przystanków autobusowych i tramwajowych oraz myciu i sprzątaniu pojazdów. Poza czynnościami porządkowymi najczęściej wymieniane były prace remontowo-konserwatorskie, takie jak malowanie pomieszczeń lub placów zabaw, układanie płytek
ceramicznych, prace murarskie, naprawa chodników, pomoc przy zakładaniu
rur wodno-kanalizacyjnych, prace hydrauliczne lub elektryczne, z których większość wymagała posiadania stosownych kwalifikacji. Skazani wykonywali prace
na cele społeczne także w ośrodkach sportu i rekreacji (prace porządkowe, remontowo-konserwatorskie, pielęgnacja zieleni) oraz zakładach pogrzebowych
i na cmentarzach komunalnych (pielęgnacja zieleni, prace porządkowe, czyszczenie pomników). W schroniskach dla zwierząt, ogrodach zoologicznych,
ośrodkach wypoczynkowych posiadających stajnie, podopieczni kuratorów nie
mieli bezpośredniej styczności ze zwierzętami, co było podyktowane względami bezpieczeństwa, wykonywali prace porządkowe, remontowe i transportowe.
Do pomocy osobom starszym, nieporadnym, bezdomnym, zajmującym lokale
socjalne, osoby wykonujące karę ograniczenia wolności były kierowane przez
ośrodki pomocy społecznej, urzędy gminy i zakłady gospodarki komunalnej
(noszenie opału, rąbanie drzewa, drobne remonty, dystrybucja paczek, pomoc
w przygotowywaniu i wydawaniu posiłków). Sporadycznie zakłady przyjmujące skazanych dokonywały ustaleń dotyczących wykształcenia. W takiej sytuacji osoby z co najmniej średnim wykształceniem, uczniowie oraz studenci
byli kierowani do prostych prac biurowych. Do wyjątków należały podmioty
uwzględniające życzenia skazanych odnośnie miejsca pracy. W komentarzu do
badań podany został przykład kobiet z małej miejscowości, które prosiły o prace sprzątające wewnątrz budynku z obawy przed stygmatyzacją i wstydem, jaki
odczuwały przy sprzątaniu zieleni miejskiej. Podobne sytuacje nie miały miejsca
w dużych aglomeracjach, gdzie występował większy poziom anonimowości34.
Ważnym aspektem sprawnego wykonywania prac na cele społeczne są godziny pracy, zwłaszcza dla osób zatrudnionych, uczących się, studiujących, opiekujących się małymi dziećmi lub osobami starszymi. Kara ograniczenia wolności
z założenia jest sankcją nieodrywającą skazanego od rodziny, środowiska, wykonywania zawodu, a może jedynie stanowić obciążenie poprzez utratę czasu
wolnego35. Kwestia świadczenia pracy popołudniami, w godzinach nocnych,
Ibidem, s. 122-128.
M. Pfohl, Gemeinnütze Arbeit als strafrechtliche Sanktion. Eine rechtsvergleichende Untersuchung unter Berücksichtigung der britischen Community Service Order, Berlin 1983, s. 170, (za:) A. Ornowska, Kara ograniczenia
wolności, op. cit., s. 130.
34
35
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w soboty i święta, dla wielu osób jest czynnikiem decydującym o możliwości
wykonania kary i uniknięcia zastępczej kary pozbawienia wolności36. Większość
podmiotów nie ma możliwości elastycznego ustalania czasu pracy skazanych.
Problemy z zatrudnieniem w niestandardowych godzinach posiadają szczególnie małe miejscowości, gdzie praca organizowana jest przez urzędy gminy, czyli
w czasie ich urzędowania37.
Zwiększenie prawdopodobieństwa osiągnięcia celu wychowawczego kary,
wskazanego w art. 53 § 1 k.k.w., jest możliwe, nie tylko poprzez wyznaczenie miejsca pracy odpowiedniego do zasobów, umiejętności, wykształcenia lub
ewentualnych ograniczeń podopiecznego, ale także kwalifikacji osoby nadzorującej jej wykonywanie, która powinna posiadać odpowiednie predyspozycje do
działalności pedagogiczno-resocjalizacyjnej. W dużym stopniu właściwy potencjał kadrowy posiadają placówki oświatowo-wychowawcze, ośrodki młodzieżowe wychowawcze i socjoterapeutyczne, jednostki pomocy społecznej, fundacje,
stowarzyszenia i inne instytucje lub organizacje użyteczności publicznej, niosące
pomoc charytatywną, w których prace na cele społeczne mogą być wykonywane. Jednakże jak wynika z prezentowanych badań, podmioty zatrudniające osoby z kompetencjami pedagogicznymi, mogącymi wpływać na wszechstronny
rozwój podopiecznych, są wykorzystywane w niewielkim stopniu. Najczęściej
skazanym powierzane są prace fizyczne, niewymagające posiadania stosownych
kwalifikacji, wykształcenia czy doświadczenia zawodowego.

Współpraca kuratorów z podmiotami, w których jest
wykonywana praca na cele społeczne
Na początku 2014 roku autorka niniejszego artykułu przeprowadziła badania aktowe i ankietowe na grupie sędziów (70 respondentów), kuratorów (335
respondentów) oraz przedstawicieli jednostek, w których jest wykonywana praca na cele społeczne (30 respondentów), dotyczące orzekania i wykonywania
kary ograniczenia wolności, po wprowadzeniu dwóch istotnych nowelizacji,
które weszły w życie w 2010 i 2012 roku. Kwestionariusze ankiety zostały skonstruowane na potrzeby opisywanego projektu badawczego, na podstawie danych uzyskanych z następujących źródeł: akt wykonawczych z orzeczoną karą
ograniczenia wolności, prowadzonych w zespołach kuratorskich i zawartych
w nich dokumentacji otrzymywanej z podmiotów, w których jest wykonywana
praca na cele społeczne, akt głównych spraw karnych, wywiadu grupowego
przeprowadzonego z kuratorami zawodowymi, pism nadzorczych kierowanych
A. Duracz-Walczak, K. Strzępek, Kara ograniczenia wolności – alternatywa kary, pozbawienia wolności do lat
dwóch, [w:] B. Hołyst (red.), Problemy współczesnej penitencjarystyki w Polsce, t. 1, Wydawnictwo Prawnicze,
Warszawa 1984, s. 197.
37
A. Ornowska, Kara ograniczenia wolności, op. cit., s. 131.
36
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z Ministerstwa Sprawiedliwości do sądów okręgowych, sprawozdań z lustracji
i wizytacji przeprowadzanych przez kuratora okręgowego w zespołach kuratorskich okręgu warszawsko-praskiego.
Celem przeprowadzonych badań było, między innymi, poznanie czynników
pozostających w związku z wskazywanym przez ustawodawcę niskim poziomem osiągania celów wychowawczych i resocjalizacyjnych kary ograniczenia
wolności (dalej skrót: k.o.w.) oraz zidentyfikowanie przyczyn niewykonywania
przez skazanych orzeczonych prac na cele społeczne, mających źródło w czterech obszarach, związanych z:
1. kwestiami orzeczniczymi;
2. postawą, właściwościami i sytuacją skazanego;
3. działalnością kuratora i etapem wykonania kary;
4. działalnością placówek podległych jednostkom samorządu terytorialnego, instytucji państwowych (art. 56 § 2 k.k.w.) oraz fundacji, stowarzyszeń, organizacji użyteczności publicznej, reprezentujących społeczność lokalną (art.
56 § 3 k.k.w.), wyznaczonych do organizowania i nadzorowania prac na cele
społeczne (dalej zwanych „podmiotami”)38.
W niniejszym artykule omówione zostaną zagadnienia związane z etapem
wykonania orzeczeń w zakresie współpracy kuratorów zawodowych z podmiotami, w których realizowana jest praca na cele społeczne.
Podczas prowadzonych badań ankietowych, do kuratorów zostały skierowane pytania dotyczące współpracy z podmiotami, w których wykonywana jest
praca na cele społeczne.
Z informacji uzyskanych od kuratorów wynika, że skazani prace na cele społeczne przede wszystkim wykonują w podmiotach wyznaczonych przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (95,2% odpowiedzi respondentów) i innych państwowych lub samorządowych jednostkach organizacyjnych (35,6%).
W niewielkim zakresie sądy współpracują z placówkami oświatowo-wychowawczymi (29,2%), placówkami służby zdrowia (20,9%), fundacjami, stowarzyszeniami i innymi instytucjami lub organizacjami niosącymi pomoc charytatywną (14,6%), instytucjami lub organizacjami, które reprezentują społeczność
lokalną (13,6%), jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej (11,1%),
młodzieżowymi ośrodkami wychowawczymi i młodzieżowych ośrodkami socjoterapii (2,5%)39. Ponadto respondenci wymienili inne podmioty, takie jak: zakład poprawczy, ogród botaniczny, nadleśnictwo, schronisko dla bezdomnych
zwierząt, kościoły, ośrodki Monar-u.
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie podmiotów, w których jest
wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna (Dz.U. Nr 98, poz. 634). Stan prawny
podawanych w artykule aktów prawnych – na dzień przeprowadzania badań tj. pierwsza połowa 2014
roku.
39
Większość udzielanych w badaniach odpowiedzi po zsumowaniu stanowi więcej niż 100%, ponieważ respondenci mogli zaznaczać więcej niż jedną odpowiedź.
38
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Wykres 2. Miejsca pracy, w których skazani wykonują karę ograniczenia wolnoRys. 2
ści pod
nadzorem kuratorów zawodowych
Proszę zaznaczyć podmioty, w których skazani, pozostający pod Pani/Pana nadzorem, wykonują prace na cele
społeczne, w:
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podmiotach wyznaczonych przez wójta, burmistrza lub prezydenta
miasta, dla których organ gminy, powiatu lub województwa jest
organem założycielskim
innych państwowych lub samorządowych jednostkach
organizacyjnych, gminy, powiatu lub województwa
placówkach oświatowo-wychowawczych

placówkach służby zdrowia
fundacjach, stowarzyszeniach i innych instytucjach lub organizacjach
niosących pomoc charytatywną, wskazanych za ich zgodą
instytucjach lub organizacjach, które reprezentują społeczność lokalną

jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej

nie dotyczy (jestem KO lub zastępcą KO)

Inne
młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych
ośrodkach socjoterapii

Kuratorzy w swoich opiniach dotyczących rodzaju wskazywanych prac, zaakcentowali ważne aspekty współpracy ze środowiskiem lokalnym, w zakresie
wzbudzenia w społeczeństwie poczucia zadośćuczynienia przez skazanych za
popełnione czyny oraz konieczności rozwijania potencjałów, zasobów i kwalifikacji osób nieprzystosowanych społecznie.
W zakresie wartości wychowawczych i resocjalizacyjnych, kuratorzy najwyżej
ocenili pracę, której efekty byłyby zauważone przez środowisko lokalne (64,2% odpowiedzi respondentów), co może mieć wpływ na reintegrację skazanych ze środowiskiem, w którym naruszyli porządek prawny oraz ich destygamtyzację. Znaczna
część respondentów (56,4%) wskazuje na prace fizyczne polegające na sprzątaniu
ulic i parków, co może być związane z poprzednią wypowiedzią, ponieważ niewątpliwie efekty tych działań będą widoczne dla społeczności lokalnej. Do tej grupy
można także zaliczyć takie prace jak: budowa obiektów użyteczności publicznej
np. obiekty sportowe, szkoły, drogi (36,4%) i sadzenie lasów (21,2%). Kolejne wymienione odpowiedzi, dotyczą wzmocnienia kompetencji skazanego na przyszłość,
czyli profilaktyki, poprzez skierowania do prac, które stanowiłyby jednocześnie
przyuczenie do zawodu lub miały wpływ na podniesienie kwalifikacji zawodowych
(51,0%). Zaakcentowana zastała także kwestia indywidualizacji kary, czyli dostosowania pracy do kwalifikacji lub umiejętności skazanego (40,0%).
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Wykres 3. Propozycje prac, które w ocenie kuratorów najlepiej spełnią zadania wychowawcze i resocjalizacyjne podczas wykonywania kary ograniczenia
Rys.wolności
3
Jaki rodzaj prac wykonywanych przez skazanych na k.o.w., Pani/Pana zdaniem, najlepiej
spełni zadanie wychowawcze i resocjalizacyjne?
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praca, której efekty byłyby zauważone przez środowisko
lokalne
sprzątanie ulic/parków
praca, która stanowiłaby jednocześnie przyuczenie do
zawodu lub miała wpływ na podniesienie kwalifikacji
opieka nad zwierzętami, np. w schronisku dla psów
praca uwzględniająca kwalifikacje lub umiejętności
skazanego
opieka nad obłożnie chorymi, niedołężnymi

prace w organizacjach charytatywnych
budowa obiektów użyteczności publicznej (np. obiekty
sportowe, szkoły, drogi)
prace na rzecz szpitala

pomoc osobom bezdomnym /uzależnionym

opieka nad upośledzonymi dziećmi

sadzenie lasów

Pozostałe prace proponowane podopiecznym mają za zadanie wzbudzić
w nich takie uczucia jak: empatia, współczucie, zrozumienie, chęć niesienia
pomocy innym oraz wywołać refleksję nad własnym życiem i postępowaniem.
Dzięki pomocy osobom słabszym, chorym, znajdującym się w trudnej sytuacji
bytowej i rodzinnej, skazani mogą docenić to co posiadają, poczuć się ważni
i potrzebni. Do takich prac zostały zaliczone: opieka nad bezdomnymi zwierzętami (42,1%), opieka nad obłożnie chorymi, niedołężnymi (37,3%), prace
w organizacjach charytatywnych (37,0%), prace na rzecz szpitala (30,5%), pomoc osobom bezdomnym/uzależnionym (29,8%), opieka nad upośledzonymi
dziećmi (24,2%). Kuratorzy wskazali dodatkowo inne zajęcia, które w ich ocenie, mogłyby pozytywnie wpływać na proces resocjalizacji (jednostkowe wypowiedzi): prace, które kształtowałaby empatię u skazanego, indywidualnie dostosowane dla każdej osoby; takie które przynosiłyby korzyść dla społeczności
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lokalnej i wymagały od skazanego minimum wysiłku i zaangażowania, nie tylko
prace porządkowe; prace pomocowe w instytucjach użyteczności publicznej;
segregacja odpadów komunalnych; sprzątanie cmentarzy i miejsc publicznych.
Przedstawiciele podmiotów, w których wykonywana jest praca na cele społeczne, dostrzegają pozytywne strony tej formy odbywania kary, zaliczając do
nich:
− przydatność i pomoc skazanych w realizacji zadań z zakresu oczyszczania i utrzymania czystości w wyznaczonych rejonach;
− wzbudzanie poszanowania dla pracy własnej oraz innych;
− naukę podstawowych zasad współżycia społecznego i wykonywania powierzanych zadań w grupie;
− wzmacnianie poczucia własnej wartości, sumienności, rzetelności oraz
wiary we własne możliwości;
− kształtowanie szacunku do norm prawnych i moralnych;
− umożliwienie skazanemu odnalezienie własnej tożsamości i miejsca
w środowisku lokalnym;
− nawiązanie nowych kontaktów skutkujących zerwaniem z demoralizującym otoczeniem40.
Dlatego też konieczne jest prowadzenie akcji promujących karę ograniczenia wolności wśród potencjalnych pracodawców w celu przełamania ich niechęci do zatrudniania skazanych w ramach prac na cele społeczne, a także przekonywania samych skazanych, aby dostrzegali w takim zatrudnianiu możliwości
rehabilitacji społecznej, a nie rodzaj upokarzającego przymusu41.
Znaczące efekty mogą przynieść prace wykonywane na rzecz kościołów,
organizacji wyznaniowych i zgromadzeń zakonnych. Przykład właściwych oddziaływań wychowawczych podali kuratorzy podczas prowadzonych wywiadów, w zakresie prac na cele społeczne wykonywanych na rzecz zgromadzenia
sióstr. Podczas wykonywania prac, siostry udzielają podopiecznym wsparcia
psychologicznego, duchowego i materialnego (żywność, ubrania). Wspólne
spożywanie posiłków i rozmowy wspierające, w ocenie kuratorów, wpływają na
zmianę sposobu myślenia skazanych o sobie i otaczającym świecie.
Podczas Posiedzenia Rady Głównej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym w Ministerstwie Sprawiedliwości w dniu 30 czerwca 2014 r.
przedstawiony został program wolontariatu hospicyjnego więźniów prowadzonego przez Ks. P. Krakowiaka, który prezentował możliwości resocjalizacyjne pracy na cele społeczne na rzecz osób potrzebujących pomocy i wsparcia.
L. Jurysta, M. Krawczyk, Sesja III – Stosowanie kar i środków probacyjnych z uwzględnieniem przestrzegania
praw człowieka, [w:] Zapobieganie i zwalczanie przestępczości w Polsce przy zastosowaniu probacyjnych środków
karania, Materiały z konferencji, Kancelaria Senatu, Warszawa 2004, s. 532-533.
41
J. Zagórski, Praca skazanych w wykonywaniu kar pozbawienia i ograniczenia wolności oraz w zamian za nieściągalną grzywnę, [w:] Probacyjne środki polityki karnej – stan i perspektywy, Materiały z konferencji zorganizowanej przez Komisję Praw Człowieka i Praworządności 20-21 października 2000 r., Warszawa
2001, s. 163.
40
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Cytowane wypowiedzi skazanych obrazowały pozytywny wpływ działalności
charytatywnej, na ich przyszłe życie:
− Dzięki temu, jakim tam jestem człowiekiem mogę udowodnić, że jestem normalnym
człowiekiem i zasługuję na drugą szansę oraz pokazać, że potrafię robić coś dobrze
i uczciwie;
− Mam inne podejście do życia i ludzi, bo wszystko się może zdarzyć z dnia na dzień;
− Lubię pomagać i będę pomagał; w roli wolontariusza czuję się bardzo dobrze;
− Czuję się pozytywnie spełniony;
− Jak patrzę na takich ludzi, czuję się tak inny; chciałbym im pomóc w jakiś sposób,
żeby choć na chwilkę spowolnić rozwój choroby;
− Zwykła osoba z zewnątrz nie wie jak naprawdę jest tutaj w hospicjum; ja na początku też nie wiedziałem jak to jest pomagać pacjentom z nieuleczalną chorobą; ale teraz
już wiem: dla takich ludzi trzeba żyć i pomagać im do samego końca;
− W hospicjum nauczyłem się szacunku, współczucia i pokory dla drugiego człowieka;
− W moim życiu, odkąd pracuję w hospicjum, trochę się zmieniło – jestem bardziej
cierpliwy, wyrozumiały, milszy, mam inne podejście do starszych ludzi; ta praca pomogła mi w przemyśleniach, co dalej mogę robić ze swoim życiem.
Praca skazanych w hospicjum stworzyła możliwość zwiększenia poziomu
samoakceptacji i wiary we własne siły oraz akceptacji ze strony innych. Akcentowane było również kształtowanie poczucia odpowiedzialności za drugiego
człowieka i rozwijanie wrażliwości na jego potrzeby42. Opisywany przykład,
mimo że dotyczy osób osadzonych, wskazuje na potencjał, jaki tkwi w skazanych, który może zostać wydobyty poprzez skierowanie osób powierzonych
pieczy kuratora do właściwej placówki oraz zapewnienie odpowiedniej opieki.

Wywiązywanie się przez podmioty z obowiązków
związanych z organizowaniem prac na cele społeczne
Obowiązki podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności, unormowane zostały w art. 58 § 1 i 2 k.k.w. oraz rozporządzeniu Ministra
Sprawiedliwości z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna43.
Przy wyznaczaniu miejsc pracy dla organu gminy wiążąca jest opinia prezesa
sądu rejonowego, sporządzana corocznie, nie później niż do dnia 15 października, w której zostają wskazane potrzeby sądu rejonowego w zakresie przewiP. Krakowiak, A. Paczkowska, Włączanie skazanych do wolontariatu opieki paliatywno-hospicyjnej na świecie
i w Polsce. Dobre praktyki współpracy systemu penitencjarnego ze środowiskiem opieki paliatywno-hospicyjnej w Polsce, „Probacja” 2014, nr 2, s. 60.
43
Do 7 czerwca 2010 r. obowiązywało rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 marca 2004 r.
w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie
użyteczna (Dz.U. Nr 56, poz. 544).
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dywanej na kolejny rok liczby skazanych i godzin prac na cele społeczne oraz
w miarę potrzeby również miejsce i rodzaj pracy. Informację o podmiotach
organ gminy przekazuje do właściwego prezesa sądu rejonowego w terminie
30 dni od dnia jej otrzymania. W tym samym terminie właściwy organ gminy
informację o podmiotach oraz opinię prezesa sądu rejonowego przedstawia
radzie gminy. Obowiązkiem organu gminy jest wyznaczenie liczby miejsc pracy
zgodnej z opinią44.
Praca, którą wykonuje skazany w ramach kary ograniczenia wolności w postaci określonej w art. 35 § 1 k.k.45, ma być „pracą społecznie użyteczną”. Aby
uniknąć konfliktu z rynkiem pracy dla osób bezrobotnych, powinna mieć inny
charakter niż oferta pracy płatnej. Takiemu konfliktowi może zapobiec m.in.
właściwe rozplanowanie czasu jej wykonywania. W tym celu nowelizacją z 2009
roku do Kodeksu karnego wykonawczego dodany został przepis (art. 57a § 3
k.k.w.), umożliwiający wykonywanie pracy na cele społeczne również w dni
ustawowo wolne od pracy oraz w dni wolne u danego pracodawcy46. Powyższy
przepis może mieć wpływ na decyzje sędziów w zakresie częstszego orzekania
kary ograniczenia wolności wobec osób posiadających stałe zatrudnienie.
Organ gminy jest zobligowany do informowania sądowego kuratora zawodowego o wyznaczonych miejscach pracy, rodzaju pracy oraz osobach odpowiedzialnych za jej organizowanie i kontrolowanie. Osoby wyznaczone przez
podmiot obowiązane są do niezwłocznego informowania sądowego kuratora
zawodowego (nie rzadziej niż raz w miesiącu) o istotnych okolicznościach dotyczących przebiegu pracy i zachowaniu się skazanego, a w szczególności o terminie rozpoczęcia i zakończenia pracy, liczbie godzin przepracowanych przez
skazanego, rodzaju wykonywanej przez niego pracy, niezgłoszeniu się do pracy, niepodjęciu przydzielonej pracy, przeszkodzie uniemożliwiającej wykonanie
pracy, opuszczeniu pracy bez usprawiedliwienia, każdym przypadku niesumiennego wykonywania pracy oraz uporczywego nieprzestrzegania ustalonego porządku i dyscypliny pracy.
Właściwy przepływ wyżej wymienionych informacji pomiędzy podmiotem a sądem ma znaczący wpływ na sprawne wykonanie kary ograniczenia
wolności. Pomocne w tym zakresie są zapisy rozporządzenia z dnia 26 lutego
2013 r.47, zgodnie z którymi kurator może utrzymywać stały kontakt z osobami
wyznaczonymi do organizowania i kontrolowania pracy skazanych, za pomocą
środków porozumiewania się na odległość, zwłaszcza telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksem. Kurator ma także uprawnienia do
K. Postulski, Zmiany w wykonywaniu…, op. cit., s. 122.
Stan prawny podawanych w artykule aktów prawnych – na dzień przeprowadzania badań tj. pierwsza połowa 2014 roku.
46
K. Postulski, Zmiany w wykonywaniu…, op. cit., s. 123.
47
§ 31 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie sposobu wykonywania obowiązków i uprawnień przez kuratorów sądowych w sprawach karnych wykonawczych (Dz.U. z 2013 r.,
poz. 335).
44
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kontroli przestrzegania przez wyznaczone podmioty ustalonych zasad organizacji pracy skazanych i wypełniania innych obowiązków z tytułu wykonywania
kary ograniczenia wolności oraz sposobu realizowania kary przez skazanego
poprzez wizyty w miejscu pracy. Do obowiązków kuratora należy również powiadomienie podmiotu o podejmowanych decyzjach lub postanowieniach sądu
dotyczących skazanego48. Terminowe otrzymywanie informacji wymienionych
w art. 58 § 1 i 2 k.k.w. oraz w przepisach wykonawczych jest bezwzględnym
wymogiem, umożliwiającym kuratorowi prawidłowe realizowanie obowiązku
kontrolowania wykonywania kary ograniczenia wolności (art. 55 § 2 k.k.w.)49.
Podmiot jest obowiązany przyjąć skazanego skierowanego przez kuratora,
pouczyć go o obowiązku sumiennej pracy oraz konieczności przestrzegania
ustalonego w miejscu pracy porządku i dyscypliny. Przy przydziale pracy powinien być uwzględniony wiek skazanego, stan jego zdrowia oraz w miarę możliwości posiadane kwalifikacje. Przepisy zakazują przydzielania prac wzbronionych młodocianym, skazanym którzy w chwili podejmowania pracy nie będą
mieli ukończonych 18 lat oraz kobietom – prac szczególnie uciążliwych lub
szkodliwych dla zdrowia. Podmiot jest zobowiązany:
1) zapoznać skazanego z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny
pracy w zakresie odpowiednim dla wykonywanej pracy;
2) zapewnić skazanemu bezpieczne i higieniczne warunki pracy, środki
ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, przewidziane na danym
stanowisku pracy;
3) w miarę możliwości, przy ustalaniu godzin pracy, uwzględnić prośbę skazanego.
Czas pracy skazanego nie może przekraczać 8 godzin na dobę i tylko na
jego wniosek może być przedłużony do 12 godzin. Wyżej wskazane obowiązki
dotyczą zarówno podmiotów wskazanych przez organ gminy jak i instytucji lub
organizacji reprezentujących społeczność lokalną, placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych i socjoterapii, placówek
służby zdrowia, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, fundacji, stowarzyszeń i innych instytucji lub organizacji użyteczności publicznej, niosących
pomoc charytatywną.
Jak wynika z informacji zebranych w ankietach, sporządzanych do opisywanych badań, w ocenie kuratorów podmioty, w których skazani wykonują prace
na cele społeczne, prawidłowo wywiązują się ze swoich obowiązków wynikających z art. 58 § 1 i 2 k.k.w. oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna. Kurator zawodowy jest zobligowany utrzymywać stały kontakt z podmiotami, w których jest wykonywana kara
§ 31 pkt 3 i 4, § 32 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie
sposobu wykonywania (…).
49
K. Postulski, Komentarz do art. 56 Kodeksu karnego wykonawczego, Lex/el 2012.
48
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ograniczenia wolności oraz organizować i prowadzić szkolenia oraz instruktaże
dla osób wyznaczonych do organizowania pracy skazanych i kontrolowania jej
przebiegu50.
Jednym z elementów przeprowadzonych badań była obserwacja narad szkoleniowych, w których uczestniczyli sędziowie z sekcji wykonawczych wydziałów karnych, kuratorzy zawodowi i przedstawiciele podmiotów, w których wykonywane są prace na cele społeczne. Należy wysoko ocenić efektywność tej
metody wymiany informacji i oczekiwań każdej ze stron. Interdyscyplinarna
współpraca wszystkich uczestników postępowania wykonawczego, umożliwia
weryfikację informacji uzyskiwanych od skazanego, bieżące modyfikowanie podejmowanych działań w zakresie sprawnego wykonania orzeczeń sądu, poszukiwanie nowych, kreatywnych rozwiązań pojawiających się problemów.
Opinie kuratorów dotyczące współpracy z podmiotami, w których wykonywana jest praca na cele społeczne oraz poziomu wywiązywania się przez wyznaczone placówki z obowiązków, zostały zilustrowane na poniższych wykresach.
Rys. 4

Wykres 4. Poziom wywiązywania się przez podmioty z obowiązków wynikających z art. 58 § 2 k.k.w. w opinii kuratorów
Czy podmioty, w których skazani wykonują prace na cele społeczne, wywiązują się ze swoich
obowiązków? Proszę zaznaczyć te informacje, które są przekazywane przez podmioty i dotyczą:
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§ 30 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie sposobu
wykonywania obowiązków i uprawnień przez kuratorów sądowych w sprawach karnych wykonawczych.
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Podmioty prawidłowo informują kuratorów o: liczbie godzin przepracowanych przez skazanego (98,5% odpowiedzi respondentów), dniu rozpoczęcia
i zakończenia pracy (90,0%), niezgłoszeniu się do pracy (84,2%), wykonaniu
harmonogramu pracy (77,3%). Tylko połowa zakładów pracy wypełnia swoje obowiązki, związane z przekazywaniem danych dotyczących: niepodjęcia
przydzielonej pracy (56,1%), opuszczenia pracy bez usprawiedliwienia (49,2%),
które są bardzo istotne przy dokonywaniu oceny w zakresie uchylania się skazanego od wykonywania orzeczonej kary. Brak bieżącego przekazywania przedmiotowych informacji może mieć wpływ na przewlekłość postępowania wykonawczego i utrudniać bezzwłoczne podejmowanie przez kuratora niezbędnych
działań motywujących podopiecznych do kontynuowania kary. W ankietach
wymienione zostały także inne zaniedbania osób nadzorujących wykonanie
prac na cele społeczne, takie jak: nieinformowanie o nagannym zachowaniu
skazanych wobec pracowników i osób zajmujących się organizacją pracy w wyznaczonych podmiotach oraz stawieniu się do pracy w stanie nietrzeźwości,
złamaniu regulaminu pracy placówki, braku oceny rzetelności i jakości wykonywanych prac oraz stosunku skazanego do wykonywanej pracy. Wymienione informacje są potrzebne przy podejmowaniu przez kuratorów decyzji o wystąpieniu z wnioskiem o wcześniejsze zakończenie kary, uznanie jej za wykonaną lub
orzeczenie kary zastępczej. Kurator w składanych wnioskach powinien, oprócz
podania liczby przepracowanych godzin, dokonać oceny czy cele kary zostały
osiągnięte oraz czy skazany stosował się do obowiązków związanych z karą
ograniczenia wolności, to znaczy, czy pracował sumiennie oraz przestrzegał
ustalonych w miejscu pracy porządku i dyscypliny.
W każdym podmiocie powinien być wyznaczony pracownik, który bezpośrednio współpracuje z kuratorem i jest odpowiedzialny za organizowanie
i kontrolowanie pracy skazanych, z tego obowiązku zakłady pracy wywiązują
się w 89,9%. Znaczna część placówek – 86,0% odpowiedzi respondentów, zapoznaje skazanego z przepisami bhp. Mniej niż połowa podmiotów – 42.7%
odpowiedzi, zapewnia skazanemu środki ochrony indywidualnej oraz odzież
i obuwie robocze, przewidziane na danym stanowisku pracy. Kuratorzy w ankiecie wymienili zadania, z których w ich ocenie zakłady pracy nie wywiązują się: brak badań lekarskich (w obecnym stanie prawnym nie są wymagane)
i ubezpieczeń (w obecnym stanie prawnym, ten obowiązek pozostaje w kompetencjach sądów okręgowych), niezapewnianie odzieży ochronnej, obuwia i niezapoznawanie z przepisami bhp, niesystematyczne informowanie kuratorów
o przebiegu wykonywania kary.
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Wykres 5. Poziom wywiązywania się przez podmioty z obowiązków wynikających
Rys. 5 z Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie
podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna (w opinii kuratorów)
Czy podmioty, w których skazani wykonują prace na cele społeczne, wywiązują się z innych
obowiązków
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Kara ograniczenia wolności w ocenie osób nadzorujących
jej wykonanie
Celem zebrania opinii osób nazdorujących wykonanie pracy na cele społeczne w zakresie realizacji obowiązków związanych z karą ograniczenia wolności,
do 60 placówek wyznaczonych przez Prezydenta m.st. Warszawy oraz wskaznych przez kierowników zespołów kss sądów rejonowych w okręgu warszawsko-praskim, przesłane zostały ankiety. Część ankiet została przekazana bezpośrednio przedstawicielom podmiotów podczas spotkań organizowanych
w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe i w Sądzie Rejonowym
Praga-Północ. Dobór terytorialny badania, czyli właściwość Sądu Okręgowego
Warszawa-Praga w Warszawie, został dokonany z uwzględnieniem zróżnicowania grupy resopondentów, poprzez zebranie opinii przedstawicieli ośrodka
wielkomiejskiego (podmioty wyznaczone przez prezydenta miasta i burmistrzów) oraz mniejszych ośrodków, obejmujących tereny wiejskie (podmioty
wyznaczone przez wójtów).
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Na przesłane ankiety odpowiedziało 30 zapytanych jednostek:
− 18 podmiotów będących jednostkami organizacyjnymi podlegającymi
wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, dla których organ gminy, powiatu lub województwa jest organem założycielskim, a w tym placówkach oświatowo-wychowawczych, jednostkach pomocy społecznej
i zakładach gospodarki komunalnej;
− 12 podmiotów będących fundacjami, stowarzyszeniami i innymi instytucjami lub organizacjami użyteczności publicznej, niosących pomoc charytatywną.
Powyższe podmioty działają w przeważającej liczbie w miastach powyżej
50 tysięcy mieszkańców (24 podmioty – 80%), a 6 podmiotów (20%) działa
w obszarze małomiasteczkowo-wiejskim. Zdecydowana większość osób zatrudnionych w podmiotach, które wykazały zainteresowanie ankietą to osoby
nadzorujące lub organizujące prace skazanych (25 osób – 83%), 18 osób to kobiety (60%), a 12 to mężczyźni (40%). 26 osób (87%) wypełniających ankiety ma
wykształcenie wyższe a tylko 4 osoby (13%) wykształcenie średnie. Z badanej
grupy jedynie 10 osób posiada wykształcenie, które pozwala w pełni im włączyć
się w system wychowawczy skazanych (psycholog, pedagog, socjolog, pracownik
socjalny, prawnik). Pozostałe osoby mają wykształcenie ekonomiczno-techniczne
(8 osób), z zakresu zarządzania (7 osób) bądź administracji (5 osób). 67% respondentów spośród legitymuje się ponad 10-letnim stażem pracy.

Rys. 6

Wykres 6. Udział przedstawicieli podmiotów, w których jest wykonywana praca na cele społeczne, w badaniach ankietowych, [N=30]
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Dodatkowo wykorzystane zostały opinie prezentowane przez przedstawicieli podmiotów wyrażone podczas narad szkoleniowych prowadzonych w dwóch
sądach rejonowych okręgu warszawsko-praskiego oraz w trakcie posiedzenia
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Rady Głównej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym. Posiedzenie Rady w dniu 30 czerwca 2014 r. w dużej mierze poświęcone było przedstawieniu różnych form uczestnictwa społeczeństwa w wykonywaniu orzeczeń
sądów oraz tzw. „dobrych praktyk” prezentowanych przez przedstawicieli organizacji pozarządowych, w których wykonywana jest praca na cele społeczne51.
Poniżej zaprezentowane zostały wypowiedzi osób nadzorujących prace
na cele społeczne, przedstawicieli fundacji, stowarzyszeń, szpitala, miejskiego
przedsiębiorstwa oczyszczania miasta, zakładu gospodarki komunalnej, ośrodka sportu:
− Należy mówić o korzyściach. Ci ludzie wykonują dobrą robotę, której nikt by nie
wykonał z powodu braku środków finansowych.
− Trafiają do nas osoby za bójki, kradzieże, oszustwa, podrabianie dokumentów,
posiadanie i sprzedaż narkotyków, ale najczęściej skazani za jazdę pojazdem mechanicznym lub rowerem po drodze publicznej. Często proszą o pracę w ustronnym
miejscu, ponieważ wstydzą się popełnionych czynów.
− Najważniejsze, aby były widoczne efekty pracy. Skazani muszą widzieć cel i użyteczność prac, wtedy chętniej je wykonują.
− Pracują jako salowi, nie mają kontaktu bezpośredniego z pacjentami. Musimy wiedzieć czy nie są uzależnieni, ponieważ wtedy musimy chronić dostępu do leków. Wywożą śmieci, sprzątają, przenoszą ciężkie przedmioty, to jest bardzo duża pomoc na
oddziale szpitalnym.
− W trakcie wykonywania prac otrzymują od nas pomoc żywnościową i rzeczową.
− Przychodzą do nas kobiety ze swoimi dziećmi, jak one pracują my organizujemy dla
nich opiekę, dajemy posiłki. Często jest to dla nich pierwsza praca, jaką wykonują
w swoim życiu.
− To są bardzo zagubieni ludzie, którzy potrzebują wsparcia albo czasami zwykłej
rozmowy i pochwały.
− Dopiero pod groźbą zarządzenia kary zastępczej zaczynają sumiennie pracować.
W naszej fundacji istnieje możliwość skorzystania z porad psychologa lub prawnika.
Wtedy chętniej pracują, ponieważ mają w tym dodatkowy interes.
− Często nie dotrzymują zobowiązań, twierdzą, że się stawią, ale nie przychodzą.
− Problem ze skazanymi najczęściej polega na ich niesumiennym wykonywaniu kary.
To jest najlżejsza kara, skazany musi mieć świadomość obciążeń z nią związanych.
Pobyt w zakładzie karnym jest bardzo kosztowny i powinniśmy dawać im szansę,
ale gdy się nie sprawdzą to powinni ponosić konsekwencje.
− Największy problem stanowią osoby uzależnione od alkoholu lub narkotyków, trudno z nimi coś zaplanować, nie przychodzą o ustalonych godzinach, sporadycznie wykonują karę do końca. Jak przychodzą pod wpływem alkoholu to zawiadamiamy
kuratora.
− Powinna być selekcja skazanych, nie każdy nadaje się do pracy. Niektórzy nie są
w stanie jej wykonać, inni po prostu nie chcą.
51

http://ms.gov.pl/pl/informacje/news,6172,posiedzenie-rady-glownej-ds-spolecznej.html.
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W tabeli poniżej zamieszczone zostały opinie przedstawicieli zakładów pracy, w zakresie wywiązywania się z obowiązujących przepisów prawnych (art. 58
§ 1 i 2 k.k.w. oraz rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 czerwca
2010 r. w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia
wolności oraz praca społecznie użyteczna52).
Tabela 2. Opinie przedstawicieli podmiotów w zakresie wywiązywania się
z obowiązków wynikających §4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia
1 czerwca 2010 r. w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna
Lp.

Rodzaj czynności niezbędnych do prawidłowego
wykonywania pracy

Ilość
wskazań

[%]

1.

Zapoznają skazanego z przepisami bhp

25

83

2.

Zapewniają skazanemu środki ochrony indywidualnej oraz
odzież i obuwie robocze, przewidziane na danym stanowisku
pracy

16

53

3.

Przy przydziale pracy uwzględniają wiek skazanego

21

70

4.

Przy przydziale pracy uwzględniają stan zdrowia skazanego

24

80

5.

Przy przydziale pracy uwzględniają kwalifikacje skazanego

19

63

7.

Umożliwiają skazanemu podniesienie kwalifikacji zawodowych

4

13

Powyższe dane wskazują, że większość podmiotów wywiązują się z ustawowych obowiązków wynikających z §4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna, zwłaszcza w zakresie szkolenia bhp
przed rozpoczęciem pracy, natomiast tylko połowa zapewniła środki ochrony
indywidualnej, przewidziane na danym stanowisku pracy. Nieuwzględnianie
przez niektóre podmioty przy podziale pracy wieku, stanu zdrowia skazanego
i jego kwalifikacji, może znacznie obniżać sprawność i efektywność wykonywanych zadań lub wpływać na uchylanie się skazanych od wykonywania kary,
bądź wykonywania jej w dłuższym okresie czasu niż wynika to z wyroku sądu.
W ocenie podmiotów poprzez wykonywaną pracę skazani mają niewielkie szanse, aby podnieść swoje kwalifikacje zawodowe (13% ankietowanych podmiotów
deklaruje taką możliwość), co znacznie obniża ich motywację i zmniejsza oddziaływanie wychowawcze kary.
Do 7 czerwca 2010 r. obowiązywało rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 marca 2004 r.
w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie
użyteczna (Dz.U. Nr 56, poz. 544).
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W większości badanych podmiotów (23 zakłady pracy – 77%), nie występują ograniczenia dotyczące wykonywania przez skazanych k.o.w. 7 podmiotów
wskazuje jednak pewne restrykcje w tym zakresie. Nie mogą to być osoby, które
były skazane za:
1. przestępstwa seksualne (7 wskazań);
2. przestępstwa przeciwko zdrowiu, np. za pobicia (6 wskazań);
3. za kradzieże (3 wskazania);
4. przestępstwa związane z uzależnieniem od alkoholu lub narkotyków
(także posiadaniem narkotyków) – (2 wskazania).
W tabeli 3 zaprezentowane zostały rodzaje prac wykonywanych przez osoby
skazane w badanych podmiotach.
Tabela 3. Rodzaje prac na cele społeczne wykonywanych przez skazanych
w badanych podmiotach
Lp.

Rodzaj wykonywanych prac przez skazanych

Ilość
wskazań

[%]

1.

Prace porządkowe na zewnątrz (np. sprzątanie ulic,
terenu wokół budynku, parków)

30

100

2.

Prace porządkowe wewnątrz budynku

29

97

3.

Prace remontowe (np. malowanie, odnawianie,
naprawy)

23

77

4.

Pomoc w kuchni (np. przygotowywanie i wydawanie
posiłków)

14

47

5.

Sprzątanie lasu i sadzenie drzew

4

13

6.

Dystrybucja darów

4

13

7.

Prace, które pozwalają na zdobycie nowych
kwalifikacji lub umiejętności bądź stanowią
przyuczenie do zawodu

4

13

8.

Pomoc osobom starszym, niedołężnym,
niepełnosprawnym, chorym

3

10

9.

Pomoc informatyczna (np. tworzenie programów
komputerowych lub prowadzenie kursów)

2

7

10.

Sprzątnie stadionów, ośrodków sportowych

1

3

Przeprowadzona ankieta potwierdza przedstawione wcześniej wyniki badań,
że w zdecydowanej mierze skazani wykonują w ramach k.o.w. proste, schematyczne i wymagające niewielkich kwalifikacji prace porządkowe i remontowe
(od 77% do 100% oferowanych rodzajów prac). Ponadto są to takie prace jak:
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pomoc w kuchni (47%), dystrybucja darów czy sprzątanie lasów (po 13%). Zapewne związane jest to z posiadaniem niskiego wykształcenia przez osoby skazane i brakiem specjalistycznych umiejętności, a także dużym zakresem tego
rodzaju prac oferowanych przez podmioty w ramach swojej działalności i zapotrzebowaniem siły roboczej na te proste czynności. Podczas spotkań z osobami współpracującymi z sądem, zgłaszane były również obawy przed powierzaniem mienia zakładu pracy, zwłaszcza o znacznej wartości, podopiecznym
kuratorów, co ogranicza zakres przydzielanych zadań. Jedynie niewielka część
skazanych, prawdopodobnie z pewnymi umiejętnościami, predyspozycjami lub
wykształceniem, wykonuje prace bardziej wyspecjalizowane takie jak: pomoc
osobom starszym, niedołężnym, niepełnosprawnym, chorym – 10% lub też
w zakresie pomocy informatycznej np. tworzenie programów komputerowych
bądź prowadzenie kursów – 7%.
Rys. 7

Wykres 7. Rodzaje prac na cele społeczne wykonywanych przez skazanych
w badanych podmiotach
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Respondenci zaznaczyli, że ponad połowa skazanych rzetelnie wykonuje powierzone im zadania (16 wskazań – 53%), a niektóre prace wykonane przez osoby skierowane przez sąd, przyniosły wymierne korzyści podmiotowi (6 wskazań – 18%).
Przedstawiciele zakładów pracy zgłosili także różnego rodzaju problemy,
które pojawiają się podczas wykonywania przez skazanych kary ograniczenia
wolności.
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Tabela 4. Problemy zgłaszane przez przedstawicieli podmiotów, które pojawiają się podczas wykonywania prac na cele społeczne
Lp.

Problemy podczas wykonywania k.o.w.

Ilość wskazań

[%]

1.

Wykonują pracę niesolidnie, jakość tej pracy jest niska

11

37

2.

Nie stawiają się do pracy w wyznaczonych terminach

8

27

3.

Skazani stawiają się do pracy pod wpływem alkoholu
lub narkotyków

7

23

4.

Po wykonaniu części prac opuszczają stanowisko pracy

5

17

5.

Wykazują zachowania agresywne

4

13

7.

Twierdzą, że są niezdolni do wykonywania wskazanych
prac

3

10

8.

Prace wykonane przez skazanych są mało efektywne

2

7

9.

Zastraszają osoby nadzorujące

1

3

10.

Znieważają naszych pracowników

1

3

Uzyskane dane wskazują na trzy grupy problemów ze skazanymi, z którymi
spotykają się podmioty:
1. niesolidność, niska jakość pracy i absencja (29 wskazań);
2. stawianie się do pracy pod wpływem środków odurzających i alkoholu
(7 wskazań);
3. eykazywanie agresji wobec współpracowników oraz ich zastraszanie
i znieważanie (6 wskazań).
Wszystkie powyższe problemy świadczą o konieczności ściślejszej współpracy pomiędzy podmiotami a kuratorami sądowymi w zakresie bezzwłocznego
reagowania na niewłaściwe zachowania sprawców, kontroli jakości wykonywanej pracy, a przede wszystkim zdecydowanego podejmowania przez kuratorów
stosownych działań prawnych w stosunku do skazanych wykazujących wszelką
agresję wobec współpracowników i osób nadzorujących. Kuratorzy mają możliwość przeprowadzenia rozmowy wychowawczej i ostrzegawczej z podopiecznym lub zaostrzenia sankcji poprzez wystąpienie z wnioskiem o nałożenie obowiązków probacyjnych bądź orzeczenie kary zastępczej.
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Współpraca osób organizujących i nadzorujących
prace skazanych z kuratorami sądowymi
Osoby odpowiedzialne za organizowanie i kontrolowanie pracy skazanych
w zdecydowanej większości deklarują wywiązywanie się ze swoich obowiązków wynikających z art. 58 § 1 i 2 k.k.w. oraz § 6 i § 7 rozporządzenia Ministra
Sprawiedliwości z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie podmiotów, w których jest
wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna.
Tabela 5. Informacje przekazywane kuratorom przez podmioty, w których wykonywana jest praca na cele społeczne
Lp.

Zakres informacji przekazywanych kuratorom
przez podmioty

Ilość
wskazań

[%]

1.

Liczby godzin przepracowanych przez skazanego

30

100

2.

Rodzaju wykonywanej przez niego pracy

29

97

3.

Dnia rozpoczęcia i zakończenia pracy

29

97

4.

Wykonania harmonogramu pracy

28

94

5.

Niezgłoszenia się do pracy

28

94

6.

Niepodjęcia przydzielonej pracy

26

87

7.

Opuszczenia pracy bez usprawiedliwienia

25

83

8.

Wskazanie osoby odpowiedzialnej za organizowanie
i kontrolowanie pracy skazanych

17

57

Z uzyskanych informacji wynika, że nie każdy z zakładów pracy wyznacza osobę odpowiedzialną za organizowanie i kontrolowanie pracy skazanych
(57%). Zapewne część organizacji okresowo kieruje pracowników do zadań
nadzorczych, w zależności od posiadanych zasobów kadrowych. Pomimo tych
nieprawidłowości, z opinii przedstawicieli podmiotów wynika, że wywiązują się
z powierzonych obowiązków (od 83% do 100%), tj. przesyłają harmonogram
pracy, informacje o liczbie godzin przepracowanych przez skazanego, rodzaju
wykonywanej przez niego pracy, dniu rozpoczęcia i zakończenia pracy, niezgłoszeniu się do pracy, niepodjęciu przydzielonej pracy, opuszczeniu pracy bez
usprawiedliwienia. Jedno ze stowarzyszeń w rubryce ankiety „inne”, wpisało:
„opinie o przebiegu wykonywania k.o.w.: skazany/a wykonywał/a przydzielone prace rzetelnie i sumiennie, niedbale i bez zaangażowania; skazany/a nie
stwarzał/a problemów natury dyscyplinarnej, miał/a wyraźny problem z organizacją czasu pracy; skazany/a nie informował/a o przyczynach absencji, nie
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wykazał/a chęci do rozpoczęcia wykonywania kary”. Zamieszczenie powyższych informacji jest bardzo cennym materiałem dla kuratora, który może być
wykorzystany przy uzasadnianiu wniosków o wcześniejsze zwolnienie od reszty
kary, uznaniu jej za wykonaną lub o orzeczenie kary zastępczej.
60% ankietowanych osób reprezentujących podmioty, w których realizowana jest k.o.w. twierdzi, że w zakresie współpracy z kuratorami sądowymi nie
pojawiają się żadne trudności a współpraca przebiega bez zastrzeżeń.
Na pytanie dotyczące problemów najczęściej występujących we współpracy
z kuratorami, osoby ankietowane wskazały kilka zagadnień wymagających dopracowania procedur wspólnego realizowania zadań.
Tabela 6. Problemy występujące we współpracy z kuratorami sądowymi w opinii przedstawicieli podmiotów
Lp.

Problemy występujące we współpracy
z kuratorami sądowymi

Ilość
wskazań

[%]

1.

Nie przesyłają informacji o postanowieniach sądu (np.
orzeczeniu kary zastępczej pozbawienia wolności)

5

17

2.

Nie motywują wystarczająco skazanych do
wykonywania k.o.w.

5

17

3.

Nie informują nas o sytuacji skazanego
uniemożliwiającej podjęcie prac

4

13

4.

Nie kontrolują sposobu wykonywania kary przez
skazanego

3

10

5.

Nie zawiadamiają o podejmowanych wobec
skazanego decyzjach

2

7

6.

Nie przeprowadzają szkoleń dla osób wyznaczonych
do organizowania i nadzorowania pracy skazanych

1

3

Skala wymienionych przeszkód jest niewielka i wynika prawdopodobnie
z nieprawidłowego przepływu informacji pomiędzy organami uczestniczącymi
w wykonaniu orzeczeń. Cykliczne spotkania, w których będą uczestniczyć sędziowie, kuratorzy i osoby nadzorujące wykonanie kary w miejscu pracy, mogą
wyeliminować powyższe nieprawidłowości. Wszystkie wymienione w tabeli zadania należą do obowiązków kuratora.
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Włączenie organizacji pozarządowych i przedstawicieli
samorządu terytorialnego w proces resocjalizacji skazanych
Osobom reprezentującym badane podmioty, w których wykonywana jest
k.o.w. przedstawiono następujący opis:
„Sprawcy przestępstw czy wykroczeń bywają często skazani na karę pozbawienia wolności. Istnieje też możliwość, aby osoba skazana pozostała na wolności i w ramach orzeczonej kary wykonywała prace na rzecz społeczności
lokalnej, taka kara w kodeksie nazywa się karą ograniczenia wolności (w skrócie
k.o.w.). Teoretycy prawa wysoko cenią k.o.w. uważając, że jest to kara nie demoralizująca skazanego, jak zdarza się w więzieniach, a przeciwnie – motywująca
go do podjęcia uczciwego życia i nienaruszania więcej prawa. Są też inne argument praktyczne. Utrzymanie więźniów w zakładach karnych jest bardzo kosztowne, osoba skazana na k.o.w. nie zajmuje miejsca w więzieniu, podatnicy nie
ponoszą kosztów jej utrzymania, a przeciwnie: pracując za darmo przysparza
społeczeństwu dochodu. Sam zaś skazany mieszka u siebie w domu, pozostaje
w kontakcie z rodziną, może też normalnie pracować zawodowo, tyle że dodatkowo wykonuje prace orzeczone w wyroku”.
Tabela 7. Opinie przedstawicieli podmiotów w zakresie opisu dotyczącego zalet i korzyści wynikających z orzekania kary ograniczenia wolności
Lp.

Opinie respondentów na temat przedstawionego opisu

Ilość
wskazań

[%]

1.

Przekonał mnie. Faktycznie, sędziowie powinni jak najczęściej
skazywać na k.o.w.

20

67

2.

Nie przekonuje mnie to. Udowodnione przestępstwo – to
więzienie i koniec!

0

0

3.

Lepiej orzec karę w zawieszeniu i dozór kuratora

4

13

4.

W tej chwili trudno mi wyrobić sobie zdanie

6

20

Powyższe opinie wskazują na pozytywny stosunek respondentów (podmiotów) do kary ograniczenia wolności (67% ankietowanych), pozostali wyżej cenią
karę w zawieszeniu i dozór kuratora (13%), bądź nie mają swojego zadnia, co
zapewne wynika ze zbyt małej wiedzy na ten temat. Istotna jest informacja, że
żadna z osób ankietowanych nie jest zwolennikiem kary pozbawienia wolności,
co może być efektem bliskiej współpracy ze skazanymi i postrzegania w nich
ludzi, którzy dzięki pracy na cele społeczne mogą odpłacić społeczeństwu za
wyrządzone szkody i zmienić swój sposób postępowania. Skazany przestaje
być anonimową osobą, która często postrzegana jest przez pryzmat sensacyjnych informacji podawanych przez media. Kontakt pracowników podmiotów
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ze skazanymi oraz możliwość obserwowania efektów ich pracy w środowisku
lokalnym wspomaga proces destygmatyzacji oraz inkluzji społecznej.
W kolejnym pytaniu przedstawiono ankietowanym pogląd, iż kara ograniczenia wolności powinna realizować trzy ważne cele: kształtowania właściwych
postaw skazanego wobec społeczeństwa, odpowiedzialności oraz przestrzegania porządku prawnego. Respondentów poproszono o przypisanie wagi do
poszczególnych celów tej kary: A – oznaczało w bardzo dużym stopniu, B –
w dużym stopniu, C – w małym stopniu, D – w niewielkim stopniu lub wcale.
Tabela 8. Opinie przedstawicieli podmiotów, w których wykonywana jest praca
na cele społeczne, dotyczące celów jakie ma osiągnąć kara ograniczenia wolności
Lp.

Cel kary

1.

A

B

C

D

Ilość

%

Ilość

%

Ilość

%

Ilość

%

Żeby kara była karą, a więc
dolegliwa i uciążliwa

4

13

15

50

10

34

1

3

2.

Żeby uczyła innego podejścia do życia, oddziaływała
wychowawczo

19

63

11

37

0

0

0

0

3.

Żeby z tych prac był jakiś
widoczny pożytek

20

67

9

30

1

3

0

0

4.

Żeby uczyła skazanych, że
nie warto popełniać przestępstw

24

80

6

20

0

0

0

0

W ocenie ankietowanych kara ograniczenia wolności powinna spełniać
w bardzo dużym (A) i dużym stopniu (B) cele resocjalizacyjne, takie jak: nauka
innego niż przestępcze podejścia do życia (100% wskazań), zrozumienie, że nie
warto popełniać kolejnych przestępstw (100% wskazań). Respondenci również
w dużym stopniu zaakcentowali znaczenie użyteczności prac wykonywanych
prze skazanych (97% wskazań).
Ponadto k.o.w. powinna być, tak jak każda kara, dolegliwa i uciążliwa w bardzo dużym (A) i dużym (B) stopniu (67% wskazań). 1/3 badanych wskazuje na
mały stopień (C) uciążliwości tej kary. Oznacza to, że o ile w aspektach wychowawczych przedstawionych powyżej, respondenci są zgodni, to w zakresie dolegliwości tej kary zdania są bardziej zróżnicowane. Najwięcej ocen – A (w bardzo dużym stopniu – 80%), otrzymały odpowiedzi dotyczące zapobiegawczej
funkcji kary: „żeby uczyła skazanych, że nie warto popełniać przestępstw”,
następnie użyteczności prac: „żeby z tych prac był jakiś widoczny pożytek”
(67%), wychowawczej funkcji k.o.w.: „żeby uczyła innego podejścia do życia,
oddziaływała wychowawczo” (63%), najmniej odpowiedzi – A, dotyczyło celu
represyjnego: „żeby kara była karą, a więc dolegliwa i uciążliwa” (13%). Biorąc
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pod uwagę badania OBOP, zgodnie z którymi blisko połowa badanych (45%)
uważa, że najważniejszym celem kary jest ochrona społeczeństwa przed przestępcami przez ich uwięzienie, a zdaniem jednej czwartej (26%) kara ma spowodować, aby inni ludzie nie popełniali przestępstw, natomiast dla 15% kara to
odpłata i zadośćuczynienie sprawiedliwości53, po raz kolejny w konkluzji należy
stwierdzić, że bezpośredni kontakt ze skazanymi przy wykonywaniu kar wolnościowych prowadzi do ich destygmatyzacji i postrzegania jako osoby działające dla dobra społeczeństwa.
Odpowiedzi na pytanie: „W jakim zakresie Pani/Pana zdaniem prace na cele
społeczne wpływają wychowawczo na skazanych?” zilustrowane zostały na wykresie 8.
Wykres 8. Opinie przedstawicieli podmiotów, w których wykonywana jest praca na cele
dotyczące wychowawczego wpływu kary ograniczenia na skaRys. społeczne,
8
zanych („W jakim zakresie Pani/Pana zdaniem prace na cele społeczne wpływają
wychowawczo na skazanych?”)
20%

3%
30%

47%
w pełni wpływają wychowawczo

w dużym stopniu

w stopniu przeciętnym

w małym stopniu

Żaden z respondentów nie zaznaczył proponowanej odpowiedzi „w niewielkim stopniu lub wcale” (0%). 1/3 ankietowanych uznała, że kara w dużym
stopniu wpływa wychowawczo (30%) i w pełni (3%). Blisko połowa osób (47%)
uznała, że wpływ kary na wychowanie sprawców jest przeciętny, a 20%, że praca
na cele społeczne w małym stopniu pozwala osiągnąć cel wychowawczy.
Kolejne zagadnienie, w zakresie którego ankietowani wyrażali swoją opinię,
brzmiało: „Jaki rodzaj pracy wykonywanej przez skazanych na k.o.w., Pani/
Pana zdaniem, najlepiej spełni zadanie wychowawcze i spowoduje, że skazany
nie popełni ponownie przestępstwa?”. Opinie ankietowanych zebrane zostały
w tabeli 9.
53

Opinie Polaków na temat karania przestępców, Raport TNS OBOP, Warszawa 2001.
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Tabela 9. Propozycje prac, które w ocenie przedstawicieli podmiotów, nadzorujących wykonywanie prac na cele społeczne, pozwolą osiągnąć cel szczególnoprewencyjny kary
Lp.

Wskazany rodzaj pracy wykonywanej
w ramach k.o.w.,

Ilość
wskazań

[%]

1.

Opieka nad upośledzonymi dziećmi

9

30

2.

Opieka nad obłożnie chorymi, niedołężnymi

12

40

3.

Opieka nad zwierzętami, np. schronisko dla psów

9

30

4.

Pomoc osobom bezdomnym/uzależnionym

11

37

5.

Praca, która stanowiłaby jednocześnie przyuczenie do
zawodu lub miała wpływ na podniesie kwalifikacji

18

60

6.

Praca, której efekty byłyby zauważone przez
środowisko lokalne

12

40

7.

Praca uwzględniająca kwalifikacje lub umiejętności
skazanego

16

53

8.

Budowa obiektów użyteczności publicznej (np. obiekty
sportowe, szkoły, drogi)

6

20

9.

Prace w organizacjach charytatywnych

9

30

10

Prace na rzecz szpitala

9

30

11.

Sadzenie lasów

4

13

12.

Sprzątanie ulic/parków

8

27

13.

Sprzątanie lub remontowanie kościołów/prace na rzecz
parafii

1

3

14.

Dyżurowanie obok szkoły przy ruchliwym
skrzyżowaniu ulic i bezpieczne przeprowadzanie dzieci
przez jezdnię

2

7

15.

Sprzątnie stadionów sportowych po meczach

4

13

16.

Pomoc w opiece nad osobami starszymi (np. robienie
zakupów, sprzątanie domów)

3

10

Powyższe opinie ankietowanych wskazują, że najlepiej zadanie wychowawcze spełniają te prace, które uwzględniają kwalifikacje i umiejętności (53%),
a przede wszystkim mogą stanowić przyuczenie do zawodu lub spowodować podniesienie kwalifikacji skazanego (60%). Zaprezentowane wypowiedzi
przedstawicieli podmiotów świadczą o właściwym sposobie myślenia, zorientowanym na osiągnięcie celów profilaktycznych kary, poprzez podniesienie kompetencji skazanego, celem jego lepszego funkcjonowania w przyszłości.
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Respondenci wskazują także miejsca pracy podopiecznych, które w największym stopniu, ich zdaniem, wpływają na nich wychowawczo. Są to prace
związane z opieką nad ludźmi niedołężnymi (40%), bezdomnymi i uzależnionymi (37%), upośledzonymi dziećmi (30%), w organizacjach charytatywnych
i szpitalach (po 30%), a także opieką nad zwierzętami (30%). Ponownie zaakcentowane zostało również znaczenie użyteczności prac wykonywanych przez
skazanych, dostrzegalnych dla społeczeństwa („praca, której efekty byłyby zauważone przez środowisko lokalne” – 40%; „sprzątanie ulic/parków” – 27%;
„budowa obiektów użyteczności publicznej” – 20%).
Celem ostatniego pytania ankiety było uzyskanie opinii przedstawicieli podmiotów w zakresie czynników, które mogą mieć wpływ na usprawnienie wykonania k.o.w. oraz zachęcenie skazanych do sumiennego jej wykonywania, tak
aby cel wychowawczy kary został osiągnięty (pytanie o charakterze otwartym).
Respondenci (9 osób) zaproponowali następujące rozwiązania, które ich zdaniem mogą mieć wpływ na sprawniejsze i bardziej efektywne wykonania kary
ograniczenia wolności:
1. stałe kontrolowanie skazanych w czasie wykonywania prac, zwiększenie
nadzoru kuratora;
2. ciągły kontakt osoby nadzorującej z kuratorem;
3. wykonywanie kary w środowisku i otoczeniu, z którego pochodzi skazany;
4. uświadomienie skazanemu nieuchronności kary, możliwości jej zamiany
na karę zastępczą i jej egzekucji;
5. brak możliwości uniknięcia kary, restrykcyjne jej egzekwowanie;
6. uzmysłowienie skazanym, że k.o.w. jest lepszą formą kary niż pozbawienie wolności;
7. podkreślenie ważności wykonywanych zadań;
8. dostosowanie rodzaju pracy do umiejętności i możliwości skazanego
w celu zwiększenia poczucia własnej wartości;
9. obowiązkowa obecność skazanego przy ogłoszeniu kary, celem wyrażenia zgody na ten rodzaj jej odbywania;
10. wprowadzenie możliwości zwolnienia z części wykonanej już kary;
11. poświęcenie większej ilości czasu skazanemu podczas wykonywania
kary;
12. kompleksowe wsparcie poprzez dostęp do prawnika, psychologa, doradcy zawodowego;
13. „z wieloletnich doświadczeń Stowarzyszenia wynika, że zdecydowanie
lepiej wykonywana jest k.o.w. w wymiarze 20 h w stosunku miesięcznym. Większy wymiar k.o.w. w stosunku miesięcznym (30-40 h) sprawia, że osoby skazane
i/lub ukarane zniechęcają się do jej wykonania, zaniedbują jej wykonanie, nie są
w stanie pogodzić życia rodzinnego, zawodowego i wykonywanej k.o.w.”.
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Osoby nadzorujące pracę skazanych poruszyli kilka ważnych kwestii dotyczących poprawy wykonania kary i wsparcia procesu resocjalizacji, między innymi w zakresie zmniejszenia wymiaru kary. Jak wynika z badań community service
przeprowadzonych w Holandii54, czym kara jest krótsza, tym większe jest prawdopodobieństwo zakończenia jej z sukcesem. W polskich badaniach w k.o.w.
orzeczonych do 6 miesięcy wykazany został najniższy poziom recydywy55.
Poświęcenie czasu osobie wykonującej prace, okazanie jej zainteresowania,
udzielenie pochwały, wsparcia prawnego, psychologicznego i zawodowego (nabycie nowych umiejętności), przynosi pozytywne efekty wychowawcze oraz
wzmacnia poczucie własnej wartości podopiecznych. Podobne opinie wyrazili
kuratorzy podczas wymiany poglądów w trakcie przeprowadzanego wywiadu
grupowego. Z drugiej strony, ankietowani zaakcentowali restrykcyjne reagowanie na niewłaściwe zachowania sprawców i konsekwentne egzekwowanie
obowiązków. Istotna jest również uwaga dotycząca obowiązkowej obecności
skazanego przy ogłoszeniu kary, celem wyrażenia zgody na tę formę jej odbywania. Znaczna część orzeczeń wpływająca do zespołów kss, dotyczy wyroków
zaocznych, gdzie skazany nie jest świadomy ciążących na nim obowiązków i nie
ma możliwości lub nie wyraża woli ich wykonywania.
Badani respondenci, w zdecydowanej większości (23 wskazania – 77%), są
przeciwni temu, aby stygmatyzować skazanego i przedstawiać publicznie, że
wykonuje on pracę z wyroku sądu w ramach k.o.w (np. poprzez oznaczenie na
ubraniu roboczym). Natomiast w swoich opiniach proponowali zamieszczanie
tablic informacyjnych dotyczących wykonania dużych inwestycji, np. o treści:
„Przy budowie tego ośrodka sportu pomagały osoby skazane na k.o.w.” lub
„Ławki w parku wykonały/pomalowały osoby skazane na k.o.w.”. Tego rodzaju informacje miałyby znaczenie dla promowania kar wolnościowych i zmiany
sposobu myślenia społeczności lokalnej o osobach skazanych.
Zaprezentowane oceny przedstawicieli podmiotów, w których jest wykonywana praca na cele społeczne, w sposób wyraźny dowodzą pozytywnego wpływu kary wykonywanej w społeczeństwie. Poprawa następuje zarówno w zakresie wizerunku skazanych, jako osób, które mogą być pomocne i naprawić wyrządzone zło, wcześniej postrzeganych w społeczności lokalnej jedynie przez
pryzmat stygmatyzujących doniesień z mass mediów, jako przestępcy, którzy
powinni być surowo ukarani, jak i przemian zachodzących w osobowości
sprawców, dzięki wykonywaniu zadań z poczuciem ich użyteczności dla innych.
W opiniach przedstawicieli podmiotów i kuratorów powtarzało się stwierdzenie dotyczące informacji uzyskiwanych od skazanych, iż pierwszy raz w życiu usłyszeli pochwałę za dobrze wykonaną pracę i dzięki temu zmienili sposób
K. Lünnemann, G. Beijers, M. Wentink, Community Service Orders: success guaranteed? Success and failure
factors of community service orders for adults (oryginalny tytuł: Werkstraffen: succes verzekerd? Succes – en faalfactoren bij werkstraffen van meerderjarigen), WODC, Verwey-Jonker Instituut, Utrecht, 2005.
55
K. Maksymowicz, Powrotność do przestępstwa…, op. cit., s. 47-50.
54
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myślenia o samym sobie. Zasadniczym celem resocjalizacji jest uzyskanie przemiany tożsamościowej osoby, która jest jej poddawana, czyli zmiany sposobu
myślenia o sobie samym i własnych priorytetach życiowych w kontekście ich
społecznego odbioru56. Zgodnie z zebranymi ocenami kuratorów i osób nadzorujących przebieg kary, skazani na skutek poczucia sukcesu z wykonanej pracy i udzielanych pochwał, mogą przewartościować sposób myślenia o sobie, co
może mieć wpływ na zmianę priorytetów życiowych, dzięki czemu zostaje uruchomiony proces uspołeczniania. Tożsamości nie można zmienić represyjnymi
metodami, ponieważ jest odporna na przymus i karanie57. Kara pracy na cele
społeczne daje możliwość eksponowania i rozwijania potencjałów skazanego,
dzięki którym tożsamość może ulec pozytywnej modyfikacji.
Proces uspołecznienia jednostki jest funkcją jej uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej. Przestępczość powinna być przezwyciężana tam gdzie powstała58. Włączenie organizacji pozarządowych i przedstawicieli samorządu
terytorialnego w podejmowane przez kuratora oddziaływania profilaktyczne
i resocjalizacyjne, pozwala na aktywizację społeczności lokalnej, z której skazani często są wykluczani na skutek popełnionych czynów oraz wspiera proces
ich destygmatyzacji.

M. Konopczyński, Mity, prawdy i półprawdy o resocjalizacji, „Rzeczpospolita”, Prawo nr 41, 19 lutego
2014 r.
57
Ibidem.
58
W. Ambrozik., Społeczność lokalna jako płaszczyzna oddziaływań profilaktyczno-resocjalizacyjnych, [w:]
M. Konopczyński, B.M. Nowak (red.), Resocjalizacja ciągłość i zmiana, Pedagogium, Warszawa 2008,
s. 232.
56
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Cooperation probation officers with
the people organizing and supervising
the work of sentenced under the penalty
of restriction of liberty (community service)
in the light of the own research

Abstract
This article refers to the idea of the restriction of liberty in the form of working for
social purposes through public participation (in many countries called: community service).
The goals of community service are: involving the local community in the process of rehabilitation, reparation for the damage caused to society, start the process of social inclusion and
de-stigmatization of the offender.
At the beginning of 2014 the author of this article conducted a study on a group of
judges (70 respondents), probation officers (335 respondents) and representatives of the organizations in which work for social purposes is performed (30 respondents), for the adjudication and execution of the community service penalty, after introduction of two important
amendments, which entered into force in 2010 and 2012. Described results of this research
indicate the positive aspects and obstacles to the proper and efficient execution of community
service.

Sebastian Kowalski
Środki probacyjne
w Kodeksie karnym skarbowym
po nowelizacji Kodeksu karnego

Nowelizacja Kodeku karnego, która weszła w życie z dniem 1 lipca 2015 r.,
dokonana ustawami: z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw1 oraz z dnia 20 lutego 2015 r.
o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw2, istotnie zmieniła zasady stosowania środków probacyjnych. W szczególności, ustawodawca
dokonał fundamentalnych zmian w zakresie przesłanek stosowania warunkowego zawieszenia wykonania kary, rezygnując z instytucji warunkowego zawieszenia wykonania kary ograniczenia wolności oraz warunkowego zawieszenia
wykonania kary grzywny. Wskazane zmiany mają swoje odzwierciedlenie w prawie karnym skarbowym.
Jakkolwiek Kodeks karny skarbowy jest samodzielną ustawą karną, to jednak
recypuje na grunt prawa karnego skarbowego dużą część przepisów Kodeku karnego dotyczących środków probacyjnych. Naturalnie zatem, wskazana wcześniej
nowelizacja Kodeksu karnego ma bezpośredni wpływ na stosowanie środków
probacyjnych w prawie karnym skarbowym. Okazuje się jednak, że nie wszystkie
zmiany uwzględniają specyfikę tej autonomicznej dziedziny prawa karnego.

Uwagi ogólne o środkach probacyjnych w prawie
karnym skarbowym
W polskim prawie karnym skarbowym środki probacyjne (warunkowe umorzenie postępowania karnego, warunkowe zawieszenie wykonania kary, warunkowe zwolnienie) są środkami karnymi, które mogą być orzeczone jedynie wobec sprawcy przestępstwa skarbowego (art. 22 § 2 pkt 8 k.k.s.). Tu podkreślić
należy, że w Kodeksie karnym skarbowym instytucja środków karnych jest pomyślana zupełnie inaczej niż w Kodeksie karnym – obejmuje wszelkie środki,
1
2

Dz.U. z 2013 r., poz. 1247 ze zm.
Dz.U. z 2015 r., poz. 396; dalej: ustawa nowelizująca z dnia 22 lutego 2015 r.

46

Sebastian Kowalski

które wiążą się z inną niż kara, reakcją penalną względem sprawcy przestępstwa
skarbowego3.
Środki karne orzekane za przestępstwa skarbowe zostały wymienione
w art. 22 § 2 k.k.s., w ośmiu kolejnych punktach4. Zastosowana przez ustawodawcę
kolejność środków karnych nie jest przypadkowa. Miejsce zajmowane w tym katalogu ma bowiem odzwierciedlać znaczenie poszczególnych sankcji karnych na
gruncie prawa karnego skarbowego5. Odpowiedni układ legislacyjny ma wskazywać
na priorytety w orzekaniu poszczególnych środków karnych6. Przyglądając się rzeczonemu katalogowi z tej perspektywy zauważa się, że pierwszeństwo stosowania
ustawodawca zakłada dla dobrowolnego poddania się odpowiedzialności (art. 22
§ 2 pkt 1 k.k.s.), następnie środków karnych o charakterze majątkowym (art. 22 § 2
pkt 2-4a k.k.s.), a później dopiero środków karnych o charakterze niemajątkowym
(art. 22 § 2 pkt 5-8 k.k.s.), z których jako ostatnie wymienia się środki probacyjne.
Oznacza to zatem, że ustawodawca zakłada, że środki probacyjne nie będą często
stosowanym środkiem karnym wobec sprawców przestępstw skarbowych.
W praktyce środki probacyjne nie są jednakże najrzadziej stosowanymi
względem sprawców przestępstw skarbowych środkami karnymi. Dotyczy to
zwłaszcza warunkowego zawieszenia wykonania kary. Według danych Ministerstwa Sprawiedliwości, w 2014 roku na 474 przypadki skazań na karę pozbawienia wolności za popełnienie przestępstwa skarbowego w 380 z nich warunkowo zawieszono wykonanie tej kary. Znacznie mniej odnotowano przypadków
warunkowego zawieszenia wykonania kary grzywny, choć i tę instytucję stosowano w 73 przypadkach na 8057 orzeczeń skazujących sprawcę przestępstwa
skarbowego na karę grzywny. Również w poprzednich latach proporcje te były
zbliżone; orzekanie warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia
wolności wymierzonej za przestępstwo skarbowe było regułą7.

Sposób unormowania środków probacyjnych
w Kodeksie karnym skarbowym
Aktualny model środków probacyjnych w Kodeksie karnym skarbowym jest
bardzo zbliżony do modelu tychże w Kodeksie karnym. Wiąże się to z recypoCo nie zawsze wiąże się ze skazaniem, skoro jednym ze środków karnych jest dobrowolne poddanie
się odpowiedzialności (art. 22 § 2 pkt 1 k.k.s.), a innym warunkowe umorzenie postępowania karnego
(art. 22 § 2 pkt 8 lit. a k.k.s.).
4
J. Raglewski zauważa, że nie jest to wyliczenie wyczerpujące z uwagi na recepcję na grunt prawa
karnego skarbowego przepisu art. 324 § 1 k.k. (art. 20 § 2 k.k.s.); zob.: J. Raglewski, Zasady karania za
przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe – próba oceny i kierunki zmian, [w:] Kodeks karny skarbowy po
dziesięciu latach obowiązywania – ocena i perspektywy zmian, Z. Siwik (red.), Wrocław 2010, s. 69-70.
5
J. Raglewski, Zasady…, op. cit., s. 70.
6
Uzasadnienie rządowego projektu ustawy – kodeks karny skarbowy, s. 32.
7
Zob. Skazania prawomocne – dorośli wg rodzajów przestępstw i wymiaru kary w l. 2008-2014; http://isws.
ms.gov.pl/pl/baza -statystyczna/opracowania-wieloletnie/
3
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waniem na grunt Kodeksu karnego skarbowego przepisów Kodeksu karnego
stanowiących trzon tegoż modelu. Stosownie do treści art. 20 § 2 k.k.s. odpowiednio do przestępstw skarbowych stosuje się następujące przepisy Kodeksu
karnego:
– art. 66 § 1, art. 67, art. 68 (dotyczące warunkowego umorzenia postępowania karnego),
– art. 69 § 1 i 2, art. 70, art. 72-76 (dotyczące warunkowego zawieszenia
wykonania kary),
– art. 77, art. 78 § 1 i 3, art. 80 § 1 i 3, art. 81-82 (dotyczące warunkowego
zwolnienia).
Klauzula „odpowiedniego” stosowania przepisów Kodeksu karnego na
gruncie Kodeksu karnego skarbowego nie jest jednolita – można wyróżnić trzy
możliwości „odpowiedniego” stosowania przepisów Kodeksu karnego:
1) przepisy nie mogą być w ogóle zastosowane (ponieważ są bezprzedmiotowe),
2) przepisy mogą być zastosowane bez żadnej zmiany (wprost),
3) przepisy mogą być zastosowane z pewnymi zmianami (zmodyfikowane)8.
Oprócz wskazanych wcześniej przepisów, kluczowe znaczenie dla stosowania wszystkich środków probacyjnych w prawie karnym skarbowym ma regulacja zawarta w art. 41 § 2-4 k.k.s., gdzie znajdują się przepisy regulujące obowiązek orzeczenia o uiszczeniu należności publicznoprawnej przez sprawcę,
względem którego stosuje się środek probacyjny oraz dodatkową przesłankę
uchylenia środka probacyjnego. Stosując którykolwiek spośród środków probacyjnych względem sprawcy przestępstwa skarbowego, w związku z którym
nastąpiło uszczuplenie należności publicznoprawnej i tej wymagalnej należności nie uiszczono, sąd obligatoryjnie określa obowiązek uiszczenia jej w całości
w wyznaczonym terminie. Jakkolwiek ustawodawca nie wskazał granic okresu,
jaki sąd może zakreślić oskarżonemu (skazanemu) do wykonania nałożonego
nań obowiązku, to jednak – bezsprzecznie – powinien być krótszy niż wyznaczony okres próby tak, aby przed zakończeniem próby możliwa była implikująca odpowiednie skutki ocena, czy skazany nie uchyla się od wykonania nałożonego obowiązku. Z przepisów art. 41 § 3-4 k.k.s. wynika wszak, że jeśli
w okresie próby sprawca uchyla się od wykonania tegoż obowiązku sąd może
podjąć warunkowo umorzone postępowanie karne, zarządzić wykonanie kary
warunkowo zawieszonej lub odwołać warunkowe zwolnienie.
Warunek orzeczenia o obowiązku uiszczenia należności publicznoprawnej
dotyczy wyłącznie przestępstw skarbowych, w następstwie których rzeczywiście
doszło do uszczuplenia należności publicznoprawnej, która w czasie orzekania
Z. Siwik, System środków penalnych w prawie karnym skarbowym, Wrocław 1986, s. 76 i n., W. Zalewski,
Glosa do uchwały SN z dnia 23 maja 2006 r., I KZP 6/06, GSP – Prz. Orz. 4/2006, s. 129. Na temat
„odpowiedniego” stosowania przepisów ustawy zob. też J. Nowacki, „Odpowiednie” stosowanie przepisów
prawa, „Państwo i Prawo” 1964, nr 3, s. 367 i n.
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w przedmiocie zastosowania środka probacyjnego jest nadal uszczuploną, a ponadto – wymagalną9. Należność wymagalna to taka, której organ podatkowy
może skutecznie dochodzić za pomocą dostępnych mu środków prawnych 10.
Godzi się zauważyć, że odnośnie do tej kwestii, w wyroku z dnia 9 stycznia
2012 r. Sąd Najwyższy wyraził nietrafny – moim zdaniem – pogląd, iż określenie przez sąd obowiązku uiszczenia tej należności w orzeczeniu kończącym
postępowanie w sprawie przestępstwa skarbowego musi być poprzedzone wydaniem przez organ podatkowy decyzji wymiarowej ustalającej należność publicznoprawną nałożoną na podmiot zobowiązany i uzyskaniem przez tę decyzję
cechy wykonalności na skutek uprawomocnienia się albo nadania rygoru natychmiastowej wykonalności orzeczeniu ustalającemu zobowiązanie podatkowe11. Zapatrywanie Sądu Najwyższego spotkało się z zasłużoną krytyką L. Wilka, P. Lewczyka i J. Dużego, trafnie akcentujących samodzielność jurysdykcyjną
sądu karnego, która chociażby w świetle art. 114a k.k.s., nie może być prima vista
odrzucona przy orzekaniu o obowiązku, o którym mowa w art. 41 § 2 k.k.s.12.
L. Wilk podkreślił, że Sąd Najwyższy błędnie utożsamił „wymagalność”,
która odnosi się do roszczenia wierzyciela daninowego o zapłatę należności
publicznoprawnej z „wykonalnością”, która odnosi się do decyzji podatkowej13.
Podzielając wątpliwości wymienionych glosatorów co do słuszności poglądu
sformułowanego przez Sąd Najwyższy wypada zaprezentować stanowisko, że
zasadniczo to sąd orzekający powinien ustalić wielkość uszczuplonej należności
i nałożyć obowiązek jej uiszczenia przez osobę względem, której stosowany jest
środek probacyjny, także wówczas, gdy nie została wydana w tym przedmiocie
decyzja podatkowa. Nawet korzystanie z możliwości zawieszenia postępowania
na podstawie art. 114a k.k.s., również w odniesieniu do orzekania o obowiązku
z art. 41 § 2 k.k.s., jest ograniczone do sytuacji, w których prowadzenie postępowania jest – verba legis – „w sposób istotny utrudnione ze względu na toczące
się postępowanie przed organami kontroli skarbowej, organami podatkowymi,
organami celnymi lub sądami administracyjnymi”. Przesłanką zawieszenia nie
jest zatem skomplikowana materia odnośnie do której ma być podjęte przez sąd
karny rozstrzygnięcie, lecz utrudnienia w prowadzeniu postępowania z uwagi
na inne toczące się postępowanie14.
Tak też: L. Wilk, Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 9 stycznia 2012 r., V KK 327/11, OSP 7/2012.
L. Wilk, Glosa…, op. cit., oraz wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 stycznia 2012 r., V KK 327/11,
OSNKW 3/2012, poz. 30.
11
V KK 327/11, OSNKW 3/2012, poz. 30.
12
L. Wilk, Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 9 stycznia 2012 r., V KK 327/11, OSP 7/2012,
P. Lewczyk, Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 9 stycznia 2012 r., V KK 327/11, OSP 7/2012,
J. Duży, Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 9 stycznia 2012 r., V KK 327/11, „Państwo i Prawo”
2013, nr 4, s. 136 i n.
13
L. Wilk, Glosa…, op. cit., OSP 7/2012.
14
Zob. postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 9 kwietnia 2014 r., II AKz 212/14,
Lex nr 1487597. Zob. G. Łabuda, Zawieszenie postępowania karnego skarbowego ze względu na prejudykat,
„Prokuratura i Prawo” 2011, nr 3, s. 77-78.
9
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Inna rzecz, że we wskazanym wyroku Sąd Najwyższy najzupełniej słusznie
zakwestionował orzeczenia zapadłe w I i II instancji, w których sądy nałożyły
na oskarżonych obowiązki wyrównania należności publicznoprawnej uszczuplonej przestępstwami skarbowymi przypisanymi sprawcy „w wysokości wskazanej ostateczną podatkową decyzją wymiarową w tym zakresie w terminie 2 lat
od dnia uprawomocnienia się wyroku”. Takie orzeczenie ma wręcz blankietowy
charakter, odsyłając do ostatecznej decyzji organu podatkowego, która będzie
dopiero wydana i wskaże kwotę należności uszczuplonych przestępstwami
skarbowymi15; jako takie jest niedopuszczalne.
Wymienione instytucje, zawarte w przepisach art. 41 § 2-4 k.k.s., wspólne dla
wszystkich środków probacyjnych, są typowe dla prawa karnego skarbowego;
dość powiedzieć, że jednym z nadrzędnych celów, jakie powinny realizować
przepisy Kodeksu karnego skarbowego, jest takie ukształtowanie postępowania
w sprawach o przestępstwa skarbowe, aby osiągnięto możliwie najpełniejsze
wyrównanie uszczerbku finansowego Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub innego uprawnionego podmiotu, spowodowanego takim czynem zabronionym (art. 114 § 1 k.k.s.). Normy zawarte w art. 41 § 2 i § 4 k.k.s.
potwierdzają zasadę prawa karnego skarbowego dającą pierwszeństwo funkcji
egzekucyjnej przed funkcją represyjną16.
Warto jeszcze dodać (będzie to przedmiotem dalszych rozważań), że szczególna regulacja odnośnie do środków probacyjnych znajduje się również
w przepisach:
1) art. 41 § 1 k.k.s. – zakaz stosowania warunkowego umorzenia postępowania karnego względem niektórych sprawców przestępstw skarbowych,
2) art. 41a k.k.s. – przepisy szczególne dotyczące warunkowego zawieszenia
wykonania kary względem sprawcy przestępstwa skarbowego,
3) art. 42 k.k.s. – przepisy szczególne dotyczące warunkowego zwolnienia.

Warunkowe umorzenie postępowania karnego
W prawie karnym skarbowym, tak jak w prawie karnym, decyzja procesowa
sądu odnośnie do warunkowego umorzenia postępowania karnego nie jest obligatoryjną, lecz jest wynikiem oceny przez sąd, że ogół okoliczności ujawnionych w sprawie uzasadnia sięgnięcie do tego środka probacyjnego. Warunkiem
koniecznym do zastosowania tej instytucji jest spełnienie przesłanek pozytywnych i niewystąpienie przesłanek negatywnych dla takiego orzeczenia.
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 stycznia 2012 r., V KK 327/11, OSNKW 3/2012, poz. 30.
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 stycznia 2012 r., V KK 327/11, OSNKW 3/2012, poz. 30. Szerzej zob. Z. Siwik, Kodeks karny skarbowy. Ogólne zasady odpowiedzialności i karania, Przegląd Podatkowy
12/1999, str. 31; L. Wilk, Prawo karne skarbowe jako instrument egzekwowania podatków, „Palestra” 2010,
nr 3, s. 9 i n.
15
16
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Przesłanki negatywne określone są w art. 41 § 1 k.k.s. Rezygnując z wyznaczenia granicy ustawowego zagrożenia karą za przestępstwo skarbowe jako
przesłanki stosowania warunkowego umorzenia postępowania karnego17, ustawodawca zakazuje stosowania tego środka względem sprawcy przestępstwa
skarbowego, który:
1) popełnił umyślnie przestępstwo skarbowe, powodując uszczuplenie należności publicznoprawnej dużej wartości albo popełnił umyślnie przestępstwo
skarbowe, a wartość przedmiotu czynu zabronionego jest duża18 (art. 37 § 1
pkt 1 k.k.s.), chyba że wymagalna należność publicznoprawna została w całości
uiszczona przed zamknięciem przewodu sądowego w pierwszej instancji (art.
37 § 2 k.k.s.) lub
2) uczynił sobie z popełniania przestępstw skarbowych stałe źródło dochodu (art. 37 § 1 pkt 2 k.k.s.) lub
3) popełnił ciąg przestępstw skarbowych (art. 37 § 1 pkt 3 k.k.s.), chyba
że wymagalna należność publicznoprawna została w całości uiszczona przed
zamknięciem przewodu sądowego w pierwszej instancji (art. 37 § 2 k.k.s.) lub
4) popełnił przestępstwo skarbowe, działając w zorganizowanej grupie albo
w związku mającym na celu popełnienie przestępstwa skarbowego (art. 37 § 1
pkt 5 k.k.s.), chyba że odstąpił od udziału w zorganizowanej grupie lub związku
i ujawniając przed organem ścigania istotne okoliczności zamierzonego przestępstwa skarbowego, zapobiegł jego popełnieniu (art. 37 § 3 k.k.s.) lub
5) popełnił przestępstwo skarbowe, używając przemocy lub grożąc natychmiastowym jej użyciem albo działając wspólnie z inną osobą, która używa przemocy lub grozi natychmiastowym jej użyciem (art. 37 § 1 pkt 6 k.k.s.) lub
6) przez nadużycie stosunku zależności lub wykorzystanie krytycznego położenia doprowadził inną osobę do popełnienia czynu zabronionego jako przestępstwo skarbowe (art. 37 § 1 pkt 3 k.k.s.) lub
7) popełnił przestępstwo skarbowe z art. 54 § 1, art. 55 § 1, art. 56 § 1,
art. 63 § 1-5, art. 65 § 1, art. 67 § 1, art. 69a § 1, art. 70 § 1, 2 i 4, art. 73a § 1,
art. 76 § 1, art. 77 § 1, art. 78 § 1, art. 86 § 1 i 2, art. 87 § 1 i 2, art. 90 § 1, art. 91
§ 1 lub art. 92 § 1 k.k.s., a kwota uszczuplonej należności publicznoprawnej lub
wartość przedmiotu czynu zabronionego była wielka19 (art. 38 § 2 k.k.s.), chyba
że wymagalna należność publicznoprawna została w całości uiszczona przed
zamknięciem przewodu sądowego w pierwszej instancji lub sprawca działający
w zorganizowanej grupie przestępczej lub związku mającym na celu popełnianie przestępstw skarbowych odstąpił od udziału w zorganizowanej grupie lub
związku i ujawniając przed organem ścigania istotne okoliczności zamierzonego przestępstwa skarbowego, zapobiegł jego popełnieniu (art. 38 § 3 k.k.s.).
Do Kodeksu karnego skarbowego nie został recypowany przepis art. 66 § 2 k.k.
Duża wartość jest to wartość, która w czasie popełnienia czynu zabronionego przekracza pięćsetkrotną wysokość minimalnego wynagrodzenia (art. 53 § 15 k.k.s.).
19
Wielka wartość jest to wartość, która w czasie popełnienia czynu zabronionego przekracza tysiąckrotną wysokość minimalnego wynagrodzenia (art. 53 § 16 k.k.s.).
17
18
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Natomiast przesłanki pozytywne warunkowego umorzenia postępowania
karnego zawiera recypowany na grunt prawa karnego skarbowego przepis
art. 66 § 1 k.k. Prawodawca dopuszcza możliwość stosowania tego środka, jeżeli
spełnione są łącznie następujące przesłanki:
1) wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne,
2) okoliczności popełnienia czynu nie budzą wątpliwości,
3) postawa sprawcy niekaranego za przestępstwo umyślne, jego właściwości
i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego.
Pierwsza z wymienionych przesłanek została dogłębnie wyjaśniona w doktrynie i orzecznictwie, gdzie zgodnie podkreśla się, że sformułowanie „nie są
znaczne” nie jest bynajmniej synonimem pojęcia „nieznaczny”; przeciwnie,
zwrot „nie są znaczne” obejmuje swoim zakresem także przypadki zachowań
o „średnim” stopniu szkodliwości i winy20.
Niebudzące wątpliwości okoliczności czynu mają dotyczyć zarówno stwierdzenia, że oskarżony wypełnił wszystkie znamiona zarzucanego mu czynu
wymienione w konkretnym przepisie, zawierającym opis danego przestępstwa
skarbowego, jak i że spełnione zostały warunki odpowiedzialności konieczne
do uznania kogoś za sprawcę przestępstwa skarbowego ujęte w części ogólnej
Kodeksu karnego skarbowego21. Szczególnie na gruncie prawa karnego skarbowego warto przywołać zapatrywanie wyrażone w wyroku Sądu Najwyższego
z dnia 9 styczna 2002 r., że warunkowe umorzenie postępowania jest immanentnie związane ze stwierdzeniem winy. Jest oczywiste, że dokonanie oceny czy
wina jest znaczna, czy też nie jest znaczna wymaga pierwotnego uznania, że
sprawca czynu zabronionego w ogóle ponosi winę22. Jak to trafnie i lapidarnie
ujął swego czasu M. Cieślak, od tej strony postępowanie rozpoznawcze, którego rezultatem jest warunkowe umorzenie postępowania karnego, nie różni się
od rozpoznania, które prowadzi do wyroku skazującego23.
O ile pierwsze dwie z wymienionych pozytywnych przesłanek warunkowego
umorzenia postępowania karnego nie rodzą kontrowersji, o tyle takowe pojawić
się mogą w odniesieniu do zastosowania trzeciej z pozytywnych przesłanek –
dotyczącej odpowiedniej postawy sprawcy niekaranego dotąd za przestępstwo
umyślne24. Z pewnością, organ orzekający w danej sprawie może stanąć przed
potrzebą odpowiedzi na pytanie o to, czy można warunkowo umorzyć postę20
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 30 marca 2005 r., II AKa 50/05, „Krakowskie Zeszyty Sądowe” 2005, nr 5, poz. 33. Zob. też: A. Zoll, [w:] K. Buchała, A. Zoll, Kodeks karny. Część ogólna.
Komentarz do art. 1-116 Kodeksu karnego, Kraków 2000, s. 481-482.
21
Por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 lutego 2005 r., V KK 435/04, Lex nr 147241.
22
III KKN 303/00, Lex nr 75033.
23
M. Cieślak, Pierwszoinstancyjna procedura warunkowego umorzenia postępowania, NP 4/1971, s. 522.
24
Warunek ten ma charakter bezwzględny, toteż jest niezależny od stanu wiedzy sądu rozpoznającego
sprawę (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 marca 2014 r., IV KK 394/13, Lex nr 1444462).
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powanie karne względem oskarżonego, który był skazany za umyślne przestępstwo skarbowe, a także o to, czy uprzednia karalność za umyślne przestępstwo
pospolite przy jednoczesnej niekaralności za przestępstwo skarbowe jest przeszkodą do warunkowego umorzenia postępowania karnego w sprawie o przestępstwo skarbowe? Odpowiadając na te pytania trzeba podkreślić, że funkcją
przesłanki niekaralności przy warunkowym umorzeniu postępowania karnego
jest zwiększenie prawdopodobieństwa ziszczenia się pozytywnej prognozy kryminologicznej, dlatego część autorów przyjmuje, że z perspektywy art. 66 § 1
k.k. karalność za umyślne przestępstwo skarbowe nie stanowi przeszkody dla
warunkowego umorzenia postępowania w sprawie o przestępstwo pospolite25.
Jeżeli zaś przyjąć tę tezę za trafną, a – jak się wydaje – przemawia za tym również
wykładnia literalna art. 66 § 1 k.k., to tym bardziej zasadne jest stwierdzenie, że
nie ma powodów, aby odmówić warunkowego umorzenia postępowania karnego sprawcy przestępstwa skarbowego niekaranemu wcześniej za przestępstwo
skarbowe z tego powodu, że był w przeszłości skazany za umyślne przestępstwo pospolite. Zgodzić należy się z G. Łabudą, że prawidłowo odczytana treść
art. 66 § 1 k.k. w zw. z art. 20 § 2 k.k.s. powinna przyjąć następujący kształt:
„Sąd może warunkowo umorzyć postępowanie w sprawie o przestępstwo skarbowe, jeżeli wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości, a postawa sprawcy niekaranego
za umyślne przestępstwo skarbowe, jego właściwości i warunki osobiste oraz
dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że mimo umorzenia
postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa skarbowego”26. Jakkolwiek warunkowe umorzenie postępowania karnego względem sprawcy przestępstwa pospolitego jest więc możliwe,
to jednak w takim przypadku potrzeba pogłębionej prognozy kryminologicznej sprawcy przestępstwa skarbowego. O ile bowiem uprzednia karalność za
przestępstwo pospolite nie wyłącza per se możliwości warunkowego umorzenia
postępowania karnego prowadzonego przeciwko sprawcy przestępstwa skarbowego, o tyle może być jedną z okoliczności usprawiedliwiających twierdzenie o braku odpowiedniej prognozy uzasadniającej zastosowanie in concreto tego
środka probacyjnego.
Inna kwestia, która może budzić wątpliwości, to zagadnienie prognozy
przestrzegania porządku prawnego przez osobę, względem której stosuje się
warunkowe umorzenie postępowania karnego. Warto zadać pytanie, czy w tej
prognozie mieści się również respektowanie obowiązków wynikających z prawa
finansowego, a w szczególności tej jego gałęzi, której dotyczy sprawa, w której
oskarżonemu postawiono zarzut popełnienia przestępstwa skarbowego? Od25
G. Łabuda, Sporne kwestie warunkowego umorzenia postępowania karnego w sprawie o przestępstwo skarbowe,
„Probacja” 2009, nr 3-4, s. 46; T. Kozioł, Warunkowe umorzenie postępowania karnego, Warszawa 2009,
s. 109. Zob. też A. Marek, Warunkowe umorzenie postępowania karnego, Warszawa 1973, s. 113 i cyt. tam
literaturę.
26
G. Łabuda, Sporne…, op. cit., s. 47.
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powiadając na to pytanie zauważyć należy, że chociaż w art. 67 § 1 k.k. wskazuje
się, że prognozę tę ocenia się przez pryzmat właściwości i warunków osobistych oraz dotychczasowego sposobu życia, to jednak prawodawca recypuje
na grunt prawa karnego skarbowego przepis art. 68 § 2 k.k. usprawiedliwiający
podjęcie postępowania warunkowo umorzonego wówczas, gdy sprawca rażąco
narusza „porządek prawny”. Określenie to prowadzi do wniosku, że już stosując warunkowe umorzenie postępowania karnego sąd nie powinien ograniczać
się do badania, czy sprawca będzie przestrzegał li tylko norm karnoprawnych
po wydaniu wyroku warunkowo umarzającego postępowanie, ale powinien też
badać, czy nie będzie on rażąco łamać norm prawa finansowego, a w szczególności tej jego gałęzi, której dotyczy popełnione przestępstwo skarbowe27.
Decydując o warunkowym umorzeniu postępowania, oprócz obowiązku
orzeczenia, o którym mowa w art. 41 § 2 k.k.s., sąd ma naturalnie obowiązek
określić długość okresu próby. Po zmianie treści przepisu art. 67 k.k. okres ten
– również względem sprawcy przestępstwa skarbowego wynosi od roku do 3 lat
i biegnie od uprawomocnienia się orzeczenia.
Obowiązki orzekane względem sprawcy w razie warunkowego umorzenia
postępowania karnego, to w świetle przepisu art. 20 § 2 k.k.s. te rzekomo, które
są wymienione w przepisach art. 67 § 2 i § 3 k.k. Jednakże, już tylko pobieżna
analiza instytucji tamże wymienionych, prowadzić musi do wniosku, że część
z nich w ogóle nie może być stosowana w prawie karnym skarbowym. Do tej
grupy należy zaliczyć: zobowiązanie do naprawienia szkody lub zapłaty zadośćuczynienia za krzywdę, obowiązek przeproszenia pokrzywdzonego, obowiązek
powstrzymania się od kontaktowania się z pokrzywdzonym w określony sposób
lub zbliżania się do pokrzywdzonego oraz obowiązek opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym. Instytucje te dotyczą relacji pomiędzy
sprawcą czynu zabronionego a pokrzywdzonym przestępstwem pospolitym
i dlatego nie mogą być odpowiednio stosowane w prawie karnym skarbowym.
Oprócz tych to obowiązków niedopuszczalne jest orzeczenie w przypadku warunkowego umorzenia postępowania względem sprawcy przestępstwa skarbowego nawiązki, zakazu prowadzenia pojazdów oraz świadczenia pieniężnego,
gdyż instytucje te nie są znane prawu karnemu skarbowemu28. Ponadto, do
grupy orzeczeń, które nie mogą zapaść w wyroku warunkowo umarzającym
postępowanie karne prowadzone przeciwko sprawcy przestępstwa skarbowego
zaliczyć należy obowiązek wykonywania ciążącego na nim obowiązku łożenia
na utrzymanie innej osoby, a to dlatego, że tenże obowiązek nie spełnia jakichkolwiek celów postępowania karnego w sprawie o przestępstwo skarbowe.
Por. A. Marek, Warunkowe…, op. cit., s. 117; zob. postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie
z dnia 25 czerwca 2013 r., II AKzw 631/13, „Krakowskie Zeszyty Sądowe” 2013, nr 7-8, poz. 43
z glosą K. Postulskiego w Lex/el. 2014.
28
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 23 maja 2006 r., I KZP 6/06, OSNKW 6/2006, poz. 56;
G. Łabuda, T. Razowski, Glosa do postanowienia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 16 maja 2012 r., II
AKo 245/02, „Prokuratura i Prawo” 2003, nr 3, s. 101 i n.
27

54

Sebastian Kowalski

Stosując warunkowe umorzenie postępowania karnego względem sprawcy
przestępstwa skarbowego sąd może zatem fakultatywnie orzec jedynie:
1) oddanie sprawcy pod dozór kuratora lub osoby godnej zaufania, stowarzyszenia, instytucji albo organizacji społecznej, do której działalności należy
troska o wychowanie, zapobieganie demoralizacji lub pomoc skazanym,
2) obowiązek informowania sądu lub kuratora o przebiegu okresu próby,
3) obowiązek powstrzymania się od nadużywania alkoholu lub używania innych środków odurzających,
4) obowiązek poddania się terapii uzależnień,
5) obowiązek poddania się terapii, w szczególności psychoterapii lub psychoedukacji,
6) obowiązek powstrzymania się od kontaktowania się z innymi niż pokrzywdzony osobami lub zbliżania się do nich.

Podjęcie warunkowo umorzonego postępowania karnego
Analiza przepisów Kodeksu karnego, mających odpowiednie zastosowanie
w prawie karnym skarbowym, prowadzi do wniosku, że oprócz fakultatywnego podjęcia warunkowo umorzonego postępowania karnego, uregulowanego
w art. 41 § 3 k.k.s., ustawodawca przewidział ponadto jeden przypadek bezwzględnie obligatoryjnego, jeden przypadek względnie obligatoryjnego oraz
dwa kolejne jeszcze przypadki fakultatywnego podjęcia postępowania karnego
warunkowo umorzonego.
Sąd podejmuje postępowanie karne, jeżeli sprawca w okresie próby popełnił
przestępstwo skarbowe umyślne, za które został prawomocnie skazany (art. 68
§ 1 k.k. w zw. z art. 20 § 2 k.k.s.). Tu rodzi się pytanie o to, czy chodzi o przestępstwo skarbowe kwalifikowane na tej samej podstawie prawnej, czy również
o przestępstwo skarbowe uprzywilejowane (kwalifikowane). Moim zdaniem,
chodzi tu o taki sam typ przestępstwa, a więc np. uchylanie się od obowiązku podatkowego, które obejmuje typ podstawowy (art. 54 § 1 k.k.s.) oraz typ
uprzywilejowany (art. 54 § 2 k.k.s.). Za tezą taką przemawiają dwa co najmniej
argumenty. Po pierwsze, ustawodawca nie wskazał, ażeby chodziło o tę samą
kwalifikację prawną popełnionego czynu zabronionego, choć np. odwołuje się
do takiej przesłanki w innych przepisach, w szczególności w art. 37 § 1 pkt 3
k.k.s. Po drugie, gdyby przyjąć inne założenie, to konsekwentnie należałoby
przyjąć, że jeżeli warunkowo umorzono postępowanie karne względem sprawcy przestępstwa skarbowego z art. 54 § 2 k.k.s. i ten popełniłby w okresie próby
przestępstwo skarbowe z art. 54 § 1 k.k.s., a więc przestępstwo skarbowe o tych
samych znamionach, tylko obejmujące większą kwotę podatku narażonego na
uszczuplenie, to nie byłoby podstaw do obligatoryjnego podjęcia postępowania
warunkowo umorzonego, ale gdyby kwota narażonego podatku była wyraźnie
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mniejsza i uzasadniała kwalifikację z art. 54 § 2 k.k.s., to podjęcie postępowania
byłoby konieczne. Innymi słowy czyn, ale o skutku mniej dotkliwym, powodowałby bardziej dotkliwe skutki niż identyczny czyn, ale o skutku bardziej
dotkliwym. Tego rodzaju sytuacja jest nie do przyjęcia, gdyż usprawiedliwiałaby
twierdzenie o nieracjonalności ustawodawcy.
Dwa fakultatywne przypadki podjęcia warunkowo umorzonego postępowania karnego mają ugruntowaną tradycję w polskim prawie karnym. Zachodzą
one wówczas, gdy:
1) sprawca po wydaniu orzeczenia o warunkowym umorzeniu postępowania, lecz przed jego uprawomocnieniem się, rażąco narusza porządek prawny,
a w szczególności, gdy w tym czasie popełnił przestępstwo skarbowe (art. 68
§ 3 k.k. w zw. z art. 20 § 2 k.k.s.),
2) sprawca w okresie próby rażąco narusza porządek prawny, w szczególności gdy popełnił inne przestępstwo skarbowe niż uzasadniające obligatoryjne
podjęcie postępowania, jeżeli uchyla się od dozoru, wykonania nałożonego obowiązku lub orzeczonego środka karnego (art. 68 § 2 k.k. w zw. z art. 20 § 2 k.k.s.).
Od 1 stycznia 2012 r.29 obowiązuje norma prawna określająca przypadek
względnie obligatoryjnego podjęcia warunkowo umorzonego postępowania
karnego uregulowany w art. 68 § 2a k.k. w zw. z art. 20 § 2 k.k.s. odpowiadający
ostatnio wskazanej sytuacji (art. 68 § 2 k.k.), w której owo rażące naruszenie
porządku prawnego następuje po udzieleniu sprawcy pisemnego upomnienia
przez sądowego kuratora zawodowego. Wówczas sąd ma obowiązek podjąć postępowanie karne, chyba że przemawiają przeciwko temu szczególne względy.
W każdym razie warunkowo umorzonego postępowania nie można podjąć
później niż w ciągu 6 miesięcy od zakończenia okresu próby (art. 67 § 4 k.k.
w zw. z art. 20 § 2 k.k.s.). Podjęcie postępowania następuje, w moim przekonaniu, w dniu wydania postanowienia o podjęciu postępowania warunkowo
zawieszonego, gdyż postanowienie to jest natychmiast wykonalne. Wykonalność postanowienia może być wstrzymana jedynie na skutek odpowiedniego
postanowienia sądu, który wydał postanowienie o podjęciu postępowania warunkowo umorzonego lub sądu powołanego do rozpoznania zażalenia na to
postanowienie (art. 462 § 1 k.p.k. w zw. z art. 113 § 1 k.k.s.).

Warunkowe zawieszenie wykonania kary
Wielkie zmiany, jakie zaszły w związku z ustawą nowelizującą z dnia 22 lutego 2015 r. w Kodeksie karnym, w odniesieniu do instytucji warunkowego
zawieszenia wykonania kary, mają swoje odzwierciedlenie w stosowaniu tej
To jest od daty wejścia w życie ustawy z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny
wykonawczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 240, poz. 1431 ze zm.).
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instytucji w prawie karnym skarbowym. Niemożliwe jest już zatem warunkowe zawieszenie kary grzywny i kary ograniczenia wolności, a więc tych, które
(zwłaszcza kara grzywny) w prawie karnym skarbowym mają o wiele większe
znaczenie niż kara pozbawienia wolności30.
W związku z odpowiednim stosowaniem przepisów art. 69 § 1 i § 2 k.k. –
sąd może warunkowo zawiesić wykonanie kary pozbawienia wolności orzeczonej
w wymiarze nieprzekraczającym roku, jeżeli łącznie spełnione są dwie przesłanki:
1) sprawca w czasie popełnienia przestępstwa nie był skazany na karę pozbawienia wolności,
2) jest to wystarczające dla osiągnięcia wobec niego celów kary, a w szczególności zapobieżenia powrotowi do przestępstwa.
Odnośnie do pierwszej z wymienionych przesłanek – nie może budzić wątpliwości, że chodzi wyłącznie o karę pozbawienia wolności, chociażby orzeczoną z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, ale jednak orzeczoną za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, a tą nie jest kara zastępcza pozbawienia
wolności. Podkreślić trzeba, że w przepisie art. 69 § 1 k.k. ustawodawca odwołuje się do kary pozbawienia wolności orzeczonej niegdyś względem sprawcy
nie wskazując, że chodzi o karę wymierzoną za przestępstwo. Tymczasem kara
pozbawienia wolności wymierzona za przestępstwo i kara pozbawienia wolności za przestępstwo skarbowe są karami tego samego rodzaju. Tym samym
nie ma powodów, aby ograniczać negatywną przesłankę warunkowego zawieszenia wykonania kary do skazania na karę pozbawienia wolności za przestępstwo. Dlatego warunkowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności
orzeczonej za przestępstwo skarbowe jest niedopuszczalne zarówno wtedy, gdy
sprawca był w przeszłości skazany na karę pozbawienia wolności za przestępstwo skarbowe, jak i wówczas, gdy był skazany na karę pozbawienia wolności
wyłącznie za przestępstwo pospolite (art. 69 § 1 k.k. w zw. z art. 20 § 2 k.k.s.).
Odnośnie do drugiej z wymienionych przesłanek – oceny tej sąd dokonać
powinien biorąc pod uwagę przede wszystkim postawę sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste, dotychczasowy sposób życia oraz zachowanie się
po popełnieniu przestępstwa skarbowego, w szczególności wielkość uiszczonej należności publicznoprawnej lub staranie podjęte o jej zmniejszenie, jeżeli
w związku z popełnieniem przestępstwa skarbowego doszło do uszczuplenia
należności publicznoprawnej.
Te dwie pozytywne przesłanki warunkowego zawieszenia wykonania kary,
znane wszakże w prawie karnym, na gruncie prawa karnego skarbowego wymagają konfrontacji z przesłankami względnie negatywnymi wskazanymi w art.
41a § 1 k.k.s. Ostatnio wskazany przepis w zasadzie wyklucza spośród beneficjentów warunkowego zawieszenia wykonania kary sprawców, którzy:
30
J. Sawicki, Kara pozbawienia wolności za przestępstwo skarbowe – uwagi co do jej ostatecznego charakteru, Nowa
Kodyfikacja Prawa Karnego. Tom XXXI, AUWr No 3591, passim.
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1) uczynili sobie z popełniania przestępstw skarbowych stałe źródło dochodu (art. 37 § 1 pkt 2 k.k.s.),
2) popełnili przestępstwo skarbowe działając w zorganizowanej grupie albo
w związku mającym na celu popełnienie przestępstwa skarbowego (art. 37 § 1
pkt 5 k.k.s.).
Względem tych sprawców możliwe jest warunkowe zawieszenie wykonania
kary jedynie wówczas, gdy zachodzi wyjątkowy wypadek uzasadniony szczególnymi okolicznościami.
Identycznie jak w prawie karnym – zawieszenie wykonania kary orzeczonej za
przestępstwo skarbowe następuje na okres próby, który wynosi od roku do 3 lat
i biegnie od uprawomocnienia się wyroku (art. 70 § 1 k.k. w zw. z art. 20 § 2 k.k.s.).
Jeżeli sprawcą przestępstwa skarbowego jest młodociany – zawieszenie wykonania kary orzekane jest na okres próby od 2 do 5 lat (art. 70 § 2 k.k. w zw. z art. 20
§ 2 k.k.s.). Jeżeli zaś sprawcą jest osoba objęta względnie negatywną przesłanką
z art. 41a § 1 k.k.s., to okres próby wynosi od 3 do 5 lat (art. 41a § 2 k.k.s.).
Oprócz orzeczenia o obowiązku uiszczenia należności publicznoprawnej
wynikającego z art. 41 § 2 k.k.s. w zw. art. 41 § 4 k.k.s. obligatoryjne jest oddanie
skazanego pod dozór w przypadku zawieszenia wykonania kary: 1) młodocianemu sprawcy przestępstwa skarbowego umyślnego (art. 73 § 2 k.k. w zw. z art.
20 § 2 k.k.s.), 2) sprawcy objętego względnie negatywną przesłanką z art. 41a
§ 1 k.k.s. (art. 41a § 2 k.k.s.). Poza tym sąd zawieszając warunkowo wykonanie
kary orzeczonej za przestępstwo skarbowe orzeka obligatoryjnie, poprzez odpowiednie zastosowanie przepisu art. 72 § 1 k.k. in fine, o zobowiązaniu skazanego do wykonywania co najmniej jednego z następujących obowiązków:
1) informowania sądu lub kuratora o przebiegu okresu próby,
2) wykonywania pracy zarobkowej, nauki lub przygotowania się do zawodu,
3) powstrzymania się od nadużywania alkoholu lub używania innych środków odurzających,
4) poddania się terapii uzależnień,
5) poddania się terapii, w szczególności psychoterapii lub psychoedukacji,
6) uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych,
7) powstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach lub
miejscach,
8) powstrzymania się od kontaktowania się z określonymi osobami w określony sposób lub zbliżania się do nich,
9) innego stosownego postępowania w okresie próby, które może zapobiec
popełnieniu ponownie przestępstwa skarbowego.
Ponadto, na podstawie art. 73 § 1 k.k. w zw. z art. 20 § 2 k.k.s. sąd może
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.
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Pozostałe obowiązki, które prawo karne przewiduje dla skazanych wymienione w przepisach art. 72 k.k., nie mogą być – moim zdaniem – stosowane
względem sprawców przestępstw skarbowych nawet odpowiednio, a to dlatego,
że dotyczą pokrzywdzonego31, albo instytucji niezwiązanych z okolicznościami,
w których dochodzi do popełnienia przestępstwa skarbowego32, albo instytucji
nieprzewidzianych w prawie karnym skarbowym33.
W kontekście warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności na gruncie prawa karnego skarbowego konieczne jest jednak zwrócenie
uwagi na jeszcze jedną kwestię, a mianowicie obowiązek odpowiedniego stosowania art. 58 § 1 k.k. na gruncie prawa karnego skarbowego. Przepis ten
również uległ zmianie z dniem 1 lipca 2015 roku, a celem jego modyfikacji
było podkreślenie priorytetu przy alternatywnym zagrożeniu w przepisie części szczególnej, kary wolnościowej w stosunku do kary pozbawienia wolności,
w tym także z warunkowym zawieszeniem jej wykonania. Intencją ustawodawcy
było zredukowanie w ten sposób orzekania kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania34. Odpowiednie stosowanie przepisu
art. 58 § 1 k.k. oraz innych znowelizowanych przepisów związanych z karaniem recypowanych z Kodeksu karnego powinno być dodatkowym czynnikiem
ograniczającym orzekanie kar pozbawienia wolności, w tym z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, względem sprawców przestępstw skarbowych.

Zarządzenie wykonania kary warunkowo zawieszonej
Podobnie jak instytucja warunkowego zawieszenia wykonania kary, tak też
instytucje zarządzenia jej wykonania i zatarcia skazania uregulowane w Kodeksie karnym i recypowane na grunt Kodeksu karnego skarbowego uległy
istotnym przekształceniom w wyniku zmian ustawowych dokonanych ustawą
nowelizującą z dnia 22 lutego 2015 r.
Aktualnie zarządzenie wykonania kary pozbawienia wolności orzeczonej za
przestępstwo skarbowe, której wykonanie warunkowo zawieszono może być:
1) bezwzględnie obligatoryjne,
2) względnie obligatoryjne,
3) fakultatywne.
Bezwzględnie obligatoryjne jest ono wówczas, gdy sąd nie ma możliwości
orzec inaczej, jak tylko zarządzić wykonanie kary pozbawienia wolności, której wykonanie warunkowo zawieszono. Taka sytuacja zachodzi, jeżeli skazany
w okresie próby popełnił przestępstwo skarbowe umyślne tego samego rodzaZob. art. 72 § 1 pkty: 2, 7a, 7b i art. 72 § 2 k.k.
Zob. art. 72 § 1 pkt 3 k.k.
33
Zob. art. 72 § 2 k.k.
34
Uzasadnienie projektu ustawy nowelizującej, Sejm RP VII kadencji, nr druku 2393.
31
32

Środki probacyjne w Kodeksie karnym skarbowym po nowelizacji Kodeksu karnego

59

ju, za które orzeczono prawomocnie karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania (art. 75 § 1 k.k. w zw. z art. 20 § 2 k.k.s.)35. Warto podkreślić, że w prawie karnym skarbowym nie ma instytucji przestępstw
skarbowych podobnych. Ustawodawca posługuje się tu instytucją przestępstw
skarbowych tego samego rodzaju36, definiując tę instytucję w przepisie art. 53
§ 12 k.k.s. Biorąc pod uwagę, że kara pozbawienia wolności jest nie tylko karą,
która powinna być wymierzana za przestępstwo skarbowe w ostateczności, ale
nadto jest karą relatywnie rzadko uwzględnianą w ustawowych granicach kary
za przestępstwa skarbowe stypizowane w dziale II Kodeksu karnego skarbowego, bezwzględnie obligatoryjne zarządzenie wykonania kary orzeczonej za
przestępstwo skarbowe, której wykonanie warunkowo zawieszono, będzie miało miejsce w zupełnie wyjątkowych przypadkach.
W jednym przypadku sąd ma obowiązek zarządzić wykonanie kary pozbawienia wolności orzeczonej za przestępstwo skarbowe, której wykonanie warunkowo zawieszono, przy czym może tego nie uczynić, jeśli szczególne względy przemawiają za niezarządzaniem wykonania kary. Ów przypadek przewiduje
przepis art. 75 § 2a k.k., który stosuje się odpowiednio w prawie karnym skarbowym. In praxis nie będzie on mieć jednak istotnego znaczenia, a to dlatego, że
dotyczy sytuacji, w których skazany w okresie próby rażąco narusza porządek
prawny albo uchyla się od uiszczenia grzywny, od dozoru, wykonania nałożonych obowiązków lub orzeczonych środków karnych, a to po udzieleniu mu pisemnego upomnienia przez sądowego kuratora zawodowego. Tymczasem, już
tylko oddanie skazanego za przestępstwo skarbowe w okresie próby pod dozór
kuratora sądowego będzie mieć zapewne miejsce rzadko.
Z kolei, fakultatywne zarządzenie wykonania kary przewiduje wskazany już
wcześniej przepis art. 41 § 3 k.k.s. oraz następujące przepisy Kodeksu karnego,
mające odpowiednie zastosowanie na gruncie Kodeksu karnego skarbowego:
1) art. 75 § 2 k.k. in principio – rażące naruszenie porządku prawnego w okresie próby przez skazanego,
2) art. 75 § 2 k.k. in fine – uchylanie się od uiszczenia grzywny, od dozoru,
wykonania nałożonych obowiązków lub orzeczonych środków karnych,
3) art. 75 § 3 k.k. – rażące naruszenie porządku prawnego przez skazanego
po wydaniu wyroku, a przed jego uprawomocnieniem.
Wskazane tu trzy ostatnie podstawy fakultatywnego zarządzenia wykonania
kary są – można powiedzieć – tradycyjnymi przyczynami zarządzenia wykonania kary warunkowo zawieszonej, aczkolwiek przepis art. 75 § 2 k.k. odpowiednio stosowany w odniesieniu do sprawców przestępstw skarbowych uległ
istotnej modyfikacji w wyniku wejścia w życie ustawy nowelizującej z dnia 22
lutego 2015 roku.
Obligatoryjne zarządzenie wykonania kary przewidziane w art. 75 § 1a k.k. nie może mieć zastosowania na gruncie prawa karnego skarbowego, gdyż dotyczy ono wyłącznie skazań za przestępstwa.
36
Zob. art. 37 § 1 pkt 4 i art. 42 § 1 k.k.s.
35
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Fakultatywne zarządzenie wykonania kary przewidziane w art. 75 § 2 i § 3
k.k. wiąże się z możliwością skrócenia przez sąd orzeczonej kary na podstawie
art. 75 § 3a k.k., który również ma odpowiednie zastosowanie w prawie karnym
skarbowym (art. 20 § 2 k.k.s.). Dostrzec tu jednak należy ewidentną niekonsekwencję ustawodawcy, będącą najpewniej wynikiem bezrefleksyjnego przeniesienia na grunt prawa karnego skarbowego przesłanek stosowania instytucji
warunkowego zawieszenia wykonania kary bez uwzględnienia specyfiki ostatnio wskazanej dziedziny prawa, a łączącej się z brakiem podstaw do stosowania
instytucji skrócenia kary z art. 75 § 3a k.k. względem skazanego, któremu zarządzono wykonanie kary na skutek uchylania się od wykonania określonego obowiązku uiszczenia należności publicznoprawnej (art. 41 § 3 k.k.s. w zw. z art. 41
§ 4 pkt 1 k.k.s.). Tym samym na skrócenie kary może lege non distinquente liczyć
skazany, któremu zarządzono wykonanie kary, gdyż rażąco naruszał porządek
prawny lub uchylał się od uiszczenia grzywny, a nie może na to liczyć skazany,
który uiścił grzywnę orzeczoną tytułem kary za przestępstwo skarbowe, ale zarazem uchylał się od wykonania określonego obowiązku uiszczenia należności
publicznoprawnej.
W każdym przypadku zarządzenia wykonania kary nie może ono nastąpić później niż w ciągu sześciu miesięcy od zakończenia okresu próby (art. 75
§ 4 k.k. w zw. z art. 20 § 2 k.k.s.). Termin 6-miesięczny przewidziany w art. 75
§ 4 k.k. jest zachowany, jeżeli przed jego upływem nastąpiło wydanie, choćby
nieprawomocnego postanowienia o zarządzeniu wykonania kary pozbawienia
wolności37. Postanowienie o zarządzeniu wykonania kary staje się bowiem wykonalne z chwilą wydania przed upływem okresu wskazanego w art. 75 § 4 k.k.,
chyba że sąd wydający postanowienie albo sąd powołany do rozpoznania zażalenia wstrzyma jego wykonanie; w wypadku takiego wstrzymania, wykonanie
postanowienia może nastąpić dopiero po jego uprawomocnieniu, o ile nastąpi
przed upływem terminu do zarządzenia wykonania kary38.
Eksponując zmiany wprowadzone do Kodeksu karnego skarbowego ustawą
nowelizującą z dnia 22 lutego 2015 r. trzeba zwrócić uwagę na, mające odpowiednie zastosowanie do sprawców przestępstw skarbowych, przepisy art.
75a k.k. wprowadzające instytucję orzeczenia nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne jako kary zamiennej. Celem tej regulacji jest zwiększenie
elastyczności decyzji sądu w konkretnej sprawie i preferowanie kary wolnościowej39. Ustawodawca przewidział przy tym możliwość uchylenia zamiany i zarządzenia wykonania kary pozbawienia wolności, która skutkuje koniecznością
przeliczenia wykonanej kary ograniczenia wolności albo wykonanej grzywny na
karę izolacyjną. Przesłanką takiej decyzji sądu jest uchylanie się skazanego od
Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 9 października 2013 r., V KK 177/13, Lex nr 1400154.
Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 20 czerwca 2013 r., I KZP 3/13, Lex nr 1339276 z glosą
K. Postulskiego.
39
Uzasadnienie projektu ustawy nowelizującej, Sejm RP VII kadencji, nr druku 2393.
37
38
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wykonywania kary ograniczenia wolności, od uiszczenia grzywny, wykonania
nałożonych na niego obowiązków lub orzeczonych środków karnych. Warto
dodać, że regulację materialnoprawną uzupełnia zmiana art. 178a k.k.w., stosowanego odpowiednio na podstawie art. 178 § 1 k.k.s., przewidująca zaskarżalność postanowień sądu w tym przedmiocie.

Warunkowe zwolnienie i odwołanie warunkowego zwolnienia
Ostatnim środkiem probacyjnym, mającym w praktyce rzadko zastosowanie
w odniesieniu do sprawców przestępstw skarbowych jest warunkowe zwolnienie (art. 22 § 2 pkt 8 lit. c k.k.s.). Niestety, w odniesieniu do tej instytucji nader
widoczna jest fatalna redakcja przepisu art. 20 § 2 k.k.s.40. Recypując bowiem
na grunt Kodeksu karnego skarbowego w sumie dziewięć przepisów Kodeksu
karnego dotyczących warunkowego zwolnienia, ustawodawca wymienia wśród
nich art. 78 § 3 i art. 80 § 3, a więc przepisy odnoszące się w całości do instytucji
nieznanych prawu karnemu skarbowemu.
Zasadnicze dwie przesłanki stosowania warunkowego zwolnienia są niemal
takie same, jak w prawie karnym powszechnym:
1) skazany odbył co najmniej połowę kary (art. 78 § 1 k.k. w zw. z art. 20
§ 2 k.k.s.),
2) postawa, właściwości i warunki osobiste, okoliczności popełnienia przestępstwa oraz zachowanie po jego popełnieniu i w czasie odbywania kary uzasadniają przekonanie, że skazany po zwolnieniu będzie stosował się do orzeczonego środka karnego lub zabezpieczającego i przestrzegał porządku prawnego,
w szczególności nie popełni ponownie przestępstwa skarbowego (art. 77 § 1 k.k.
w zw. z art. 20 § 2 k.k.s.).
Podobnie też, pierwsza z wymienionych przesłanek jest zaostrzana w stosunku do określonych grup sprawców. W prawie karnym skarbowym są to następujący sprawcy przestępstw skarbowych:
– skazani za umyślne przestępstwo skarbowe na karę pozbawienia wolności,
którzy popełnili w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej roku tej kary umyślnie przestępstwo skarbowe tego samego rodzaju – warunkowe zwolnienie
może nastąpić po odbyciu dwóch trzecich kary (art. 42 § 1 k.k.s.)41,
– skazani, którzy uczynili sobie z popełniania przestępstw skarbowych stałe źródło dochodu (art. 37 § 1 pkt 2 k.k.s.) lub którzy popełnili przestępstwo skarbowe działając w zorganizowanej grupie albo w związku
40
Czego na gruncie instytucji warunkowego zwolnienia nie można było powiedzieć w odniesieniu do
pierwotnego brzmienia Kodeksu karnego skarbowego.
41
Do Kodeksu karnego skarbowego wprowadza się nadto normę wynikającą z art. 77 § 2 k.k. (art. 20
§ 2 k.k.s.) w zakresie dotyczącym – rzecz jasna – kary pozbawienia wolności, ale praktyczne znaczenie
tego uregulowania jest więcej niż małe.
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mającym na celu popełnienie przestępstwa skarbowego (art. 37 § 1 pkt 5
k.k.s.) – warunkowe zwolnienie może nastąpić po odbyciu trzech czwartych kary (art. 42 § 2 k.k.s.).
W prawie karnym skarbowym przyjmuje się regułę, że czas pozostały do
odbycia kary stanowi okres próby, który jednak nie może być krótszy niż 2 lata
ani dłuższy niż 5 lat (art. 80 § 1 k.k. w zw. z art. 20 § 2 k.k.s.), przy czym w odniesieniu do osób, co do których możliwe jest ich zwolnienie po odbyciu trzech
czwartych kary okres próby, nie może być krótszy niż 3 lata (art. 42 § 4 k.k.s.).
Dodać wypada, że z uwagi na treść art. 178 § 1 k.k.s., odpowiednie zastosowanie na gruncie prawa karnego skarbowego znajdują przepisy art. 159 k.k.w.
Wcześniejsze uwagi, dotyczące możliwości orzekania obowiązków określonych
w art. 72 k.k. są aktualne w odniesieniu do warunkowego zwolnienia.
Przesłanki odwołania warunkowego zwolnienia odnośnie do sprawcy przestępstwa skarbowego regulują przepisy art. 160 k.k.w. stosowane odpowiednio
na podstawie wskazanego już art. 178 § 1 k.k.s. oraz wskazany wcześniej już
przepis art. 41 § 3 k.k.s. Owo „odpowiednie” stosowanie art. 160 § 1 k.k.w.
polega na obowiązku odwołania przez sąd penitencjarny warunkowego zwolnienia w razie popełnienia przez skazanego umyślnego przestępstwa skarbowego, za które wymierzono mu bezwzględną karę pozbawienia wolności. Kolejny
przepis art. 160 k.k.w. nie ma zastosowania w prawie karnym skarbowym, a zatem obowiązkowe odwołanie warunkowego zwolnienia zachodzi tylko w razie
zaistnienia wcześniej wskazanej przesłanki.
Natomiast oprócz możliwości fakultatywnego odwołania warunkowego
zwolnienia na podstawie art. 41 § 3 k.k.s. w zw. z art. 41 § 4 pkt 2 k.k.s. (w razie
uchylania się przez skazanego od wykonania obowiązku uiszczenia należności
publicznopraw nej), prawodawca przewidział taką możliwość również w przepisie art. 160 § 3 k.k.w. (rażące naruszanie porządku prawnego w okresie próby
albo uchylanie się od dozoru, wykonania nałożonych obowiązków lub orzeczonych środków karnych). W tym ostatnim przypadku odwołanie warunkowego
zwolnienia będzie jednak obligatoryjne, jeżeli rzeczone zachowanie skazanego
miało miejsce po udzieleniu mu pisemnego upomnienia przez zawodowego
kuratora sądowego, chyba że przemawiają przeciwko temu szczególne względy
(art. 160 § 4 k.k.w. w zw. z art. 178 § 1 k.k.s.).

Podsumowanie
Recepcja dużej części przepisów z rozdziału VIII Kodeksu karnego do Kodeksu karnego skarbowego sprawia, że charakter prawnych tych środków, uregulowanych w dwóch odrębnych ustawach karnych, jest w istocie bardzo zbliżony, aczkolwiek przesłanki ich stosowania względem sprawców przestępstw
skarbowych modyfikowane z uwagi na szczególne cechy prawa karnego skar-
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bowego, w szczególności zasadę priorytetu egzekucji nad represją42. Stosowanie
środków probacyjnych względem sprawców przestępstw skarbowych jest przede wszystkim uzależnione od dodatniej prognozy kryminologicznej. Siła prognozy w przekonaniu organu stosującego konkretny środek probacyjny ma być
równie silna, aczkolwiek także w odniesieniu do sprawców przestępstw skarbowych, prognoza ta jest zawsze intuicyjną43 i dokonywaną w oparciu o swobodną
ocenę sędziowską44.
Przeprowadzona w tym opracowaniu analiza prowadzi do twierdzenia, że
głębokie zmiany, jakie zaszły w wyniku nowelizacji Kodeksu karnego, mocno
oddziałują na stan normatywny w płaszczyźnie prawa karnego skarbowego. Jest
to naturalną konsekwencją wspomnianego recypowania na grunt Kodeksu karnego skarbowego szeregu przepisów Kodeksu karnego dotyczących środków
probacyjnych.
Najważniejsze zmiany mające bezpośredni wpływ na praktykę stosowania
przepisów Kodeksu karnego skarbowego dotyczą warunkowego zawieszenia
wykonania kary i są – moim zdaniem – następujące:
1) wyłączenie możliwości warunkowego zawieszenia wykonania kary
grzywny (art. 69 § 1 k.k. w zw. z art. 20 § 2 k.k.s.),
2) ograniczenie możliwości warunkowego zawieszania wykonania kary
pozbawienia wolności zarówno z uwagi na zmiany dotyczące przesłanek warunkowego zawieszenia wykonania tej kary określonych w art. 69 § 1 k.k., jak
i z uwagi na zmianę przepisu art. 58 § 1 k.k.,
3) możliwość skrócenia kary pozbawienia wolności, której wykonanie zarządzono (art. 75 § 3a k.k. w zw. z art. 20 § 2 k.k.s.),
4) możliwość zamiany kary pozbawienia wolności na nieodpłatną kontrolowaną pracę na cele społeczne w razie istnienia podstaw ku zarządzeniu wykonania kary warunkowo zawieszonej (art. 75a k.k. w zw. z art. 20 § 2 k.k.s.).
Dokonując zmian ustawodawca nie ustrzegł się szeregu błędów legislacyjnych, wśród których należy zwrócić uwagę na:
1) recepcję do Kodeksu karnego skarbowego przepisów Kodeksu karnego dotyczących relacji sprawcy z pokrzywdzonym w związku z zastosowaniem
środka probacyjnego,
2) wskazanie w art. 20 § 2 k.k.s., że odpowiednie zastosowanie mają przepisy art. 78 § 3 k.k. i art. 80 § 3 k.k., a więc przepisy odnoszące się w całości do
instytucji nieznanych prawu karnemu skarbowemu,
3) zaniechanie „rozciągnięcia” instytucji skrócenia kary na przypadek zarządzenia wykonania kary na podstawie art. 41 § 3 k.k.s. w zw. z art. 41 § 4 pkt 1 k.k.s.
42
L. Wilk, Zasada priorytetu egzekucji nad represją w prawie karnym skarbowym, „Prokuratura i Prawo” 2012,
nr 7-8, passim.
43
Por. J. Skupiński, Podstawowe problemy interpretacyjne unormowań środków probacyjnych, [w:] Środki związane
z poddaniem sprawcy próbie, J. Majewski (red.), Toruń 2013, s. 10-15.
44
Zob. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 24 lutego 2015 r., V KK 455/14, LEX nr 1654756.
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Probation measures in Fiscal penal code after
amendments to Polish Penal code

As a result of amendments to the Penal code, which came into force on 1st July 2015,
the rules of applying probation measures to the doers of fiscal crimes became subject to
changes due to the proper application of part of regulations in the field of penal fiscal law.
Highlighting the significance of these changes and discussing the rules in force which pertain
to submitting the offender to probation, the author additionally points out to the shortcomings
of the new regulation.

Katarzyna Gucwa-Porębska
Ewolucja systemów oddziaływań
resocjalizacyjnych.
Od instytucjonalnej izolacji
w kierunku oddziaływań wolnościowych

Rozwój systemów resocjalizacyjnych jest połączony z licznymi zmianami
społecznymi oraz z istnieniem rozmaitych poglądów zarówno filozoficznych,
psychologicznych, jak i społecznych. W przypadku dokonywania podziału
różnych metod oddziaływań resocjalizacyjnych mamy do czynienia z dwiema
perspektywami: „z jednej strony możemy wyróżnić sposoby traktowania przestępcy ze względu na przesłanki przyjmowane przez dany kierunek myślenia
psychologicznego, z drugiej zaś ze względu na aspekty wynikające z praktycznego stosowania metod postępowania z jednostkami wykolejonymi”1. Te dwie
perspektywy bardzo często ze sobą współgrają, zwłaszcza kiedy mamy do czynienia z odniesieniem wiedzy teoretycznej dotyczącej oddziaływań resocjalizacyjnych do doświadczeń praktycznych. Jednymi z pierwszych nurtów, które
wpłynęły na rozwój systemów resocjalizacyjnych, były: psychoanaliza, oparta
na praktykach magiczno-religijnych oraz behawioryzm, którego źródłem są laboratoria naukowe2.
Podobny, lecz bardziej rozbudowany, model podziału źródeł intelektualnych współczesnych oddziaływań resocjalizacyjnych na przestępców przyjęli
T. Ayllon i M. Milan, którzy wyodrębnili dwa „systemowe podejścia”, tzw. inspirujące modele, do których zaliczyli: model choroby psychicznej oraz model behawioralny. Podejście pierwsze zakłada, że wszystkie przejawy zachowań przestępczych są chorobą. Dlatego też zachowanie przestępcze, jak każdą inną chorobę, należy odpowiednio zdiagnozować i poznać objawy, aby móc skutecznie
wyleczyć i działać prewencyjnie na przyszłość. Model behawioralny natomiast
podkreśla, że zachowanie dewiacyjne jest czymś normalnym, jest „formą reakcji
na nieprawidłowe uwarunkowania, dlatego też cała resocjalizacja powinna polegać na przewarunkowaniu, tzn. na stworzeniu nowego społecznego systemu
K. Pospiszyl, Resocjalizacja. Teoretyczne podstawy oraz przykłady programów resocjalizacyjnych, Wydawnictwo
Akademickie „Żak”, Warszawa 1998, s. 9.
2
Ibidem, s. 10.
1
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nagradzania (i tym samym wzmacniania) takich cech, które są pozytywne ze
społecznego punktu widzenia”3.
Uzasadniając powyższe założenia, K. Pospiszyl pisze: „autorzy tego podejścia głoszą wcale nie nową (wbrew ich przekonaniu o pionierskości swego podejścia) ideę konieczności przekierowania nacisków oddziaływań resocjalizacji
ze sfery intrapersonalnej na interpersonalną, czyli zamiast poprawiać człowieka
„od wewnątrz” należy uzdrowić jego stosunki z innymi ludźmi”4.
Najobszerniejszy i najbardziej zróżnicowany podział został opracowany
przez K. Juula, który w tworzeniu poniższego modelu opierał się na materiałach z obserwacji dzieci z grup przestępczych z okresu 200 lat. Analiza pozwoliła pogrupować zdobytą wiedzę w następujące modele.
1. Model rozwojowy – zakłada, że dziecko wraz z rozwojem psychospołecznoemocjonalnym przechodzi przez okresy krytyczne, w których jest bardziej podatne na wpływy zewnętrzne, np. środowisk przestępczych, do których
wkracza. Zadaniem resocjalizacji powinna być pomoc w przezwyciężaniu tych
okresów kryzysu.
2. Model psychodynamiczny – podkreśla istotę zaburzeń w sferze relacji
interpersonalnych. Zaburzenia te łączą się z niezaspokojeniem podstawowych
potrzeb psychicznych i emocjonalnych, czego konsekwencją mogą być zaburzenia osobowości. Zadaniem resocjalizacji w tym modelu jest „uwrażliwianie
osób znaczących w życiu dziecka w kierunku zwracania uwagi na potrzeby procesów emocjonalnych, których zaspokojenie zapewnia właściwy rozwój i dojrzałość społeczną”.
3. Model upośledzenia uczenia się – model ten zawiera dwie główne
przesłanki:
a) neurologiczne dysfunkcje hamujące dojrzałe społecznie i emocjonalnie reakcje dziecka;
b) nieumiejętność przyswojenia sobie wielu sposobów zachowania powodująca u dziecka poczucie niższości, które prowadzi w konsekwencji do wzrostu agresji i innych zaburzeń w zachowaniu. Zadaniem
resocjalizacji jest intensyfikacja procesu uczenia się i dostosowywanie
go do indywidualnych możliwości danego dziecka.
4. Model modyfikacji zachowania – zakłada, że wszelkie zachowania
zarówno dobre, jak i złe są wyuczone, stąd też korekta nieodpowiedniego zachowania musi polegać na zmianie wzmocnień na takie, które nagradzać będą
zachowanie pożądane, a karać niepożądane.
5. Podejście medyczne i biofizyczne – określa, że zaburzenia w zachowaniu wynikają albo z chorób i uszkodzeń systemu nerwowego, lub też trybu
życia, powodującego zmiany w reakcjach nerwowych (nieodpowiednia dieta).
Zadaniem resocjalizacji jest podjęcie leczenia i dbanie o higienę osobistą.
3
4

Ibidem, s. 11.
K. Pospiszyl, Resocjalizacja. Teoretyczne podstawy…, op. cit.
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6. Model ekologiczny – polega na głoszeniu twierdzenia, że wszelkie postaci zaburzeń zachowania wynikają z niedostosowania dziecka do otoczenia.
Zadaniem resocjalizacji jest dokonanie zmiany zarówno w zachowaniu dziecka,
jak i zmiany określonych zachowań prezentowanych przez środowisko. Zadaniem resocjalizacji jest dokonanie „łączności” i współpracy między dzieckiem
a otoczeniem.
7. Podejście kontrkulturowe – zakłada, że wszelkie nieprawidłowości
w zachowaniu dziecka są skutkiem wadliwego systemu społecznego, a zwłaszcza wadliwości funkcjonowania określonych instytucji wychowawczych. Zadaniem wychowania jest „uchronienie dziecka od ogłupiających i wypaczających
kreatywność jego umysłu «opresyjnych» instytucji wychowawczych i pozwolenie dziecku na zbliżony do naturalnego, jak najmniej skrępowany rozwój”.
8. Model transcendentalny – polega na „głębokim przekonaniu, że natura człowieka jest z istoty swej dobrą i mądrą, należy jednak wzbudzić tkwiące
w niej możliwości, których uśpienie spowodowało różnego rodzaju zaburzenia
w zachowaniu”.
9. Model psychoedukacyjny – zawiera różnorodne strategie wychowawcze opierające się na różnych filozofiach rozwoju. Środkiem zaradczym jest
obserwowanie doświadczeń dziecka, które mają zmierzać do poprawy jego zachowania5.
Powyższe modele prezentują współczesny obraz teorii i praktyki resocjalizacyjnej. Nie wszystkie jednak, jak zauważają naukowcy, są spójne i dopracowane.
Pospiszyl pisze, że „nie tylko stworzone przez różnych autorów podziały systemów trudne są do zestawienia, lecz także w zdecydowanej większości przypadków ten sam autor nie zachowuje konsekwencji w tym zakresie”6. Dlatego stale
poszukiwane są nowe rozwiązania do poszerzenia obecnych modeli oddziaływań resocjalizacyjnych i wraz z rozwojem nauki kreowane są nowe poglądy.

Tradycyjne systemy resocjalizacji
Według E.J. Dukaczewskiego, o resocjalizacji w odniesieniu do myśli pedagogicznej możemy mówić dopiero od końca XVI wieku. Do tej pory dominowały kary cielesne oparte na bólu i przemocy. Pobyt w więzieniu oscylował
wokół czekania na wyrok, a za najcięższe przestępstwa stosowano karę śmierci.
Egzekucje w owych czasach miały bardzo brutalny charakter i odbywały się na
forum publicznym. Niejednokrotnie ludzie byli rozrywani końmi, wbijani w pal
lub też zakopywani żywcem do ziemi. Takie kary stosowane były wobec wszystkich grup wiekowych. Obejmowały zarówno dzieci, jak i dorosłych – kobiety
i mężczyzn. System karania w okresie średniowiecza czerpał wzór ze stereo5
6

Ibidem.
Ibidem, s. 14.
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typowej koncepcji kary i winy wyłaniającej się ze Starego Testamentu, której
celem nadrzędnym było stosowanie bólu i cierpienia jako czynnika ograniczającego przestępczość. „Prawdziwa kara powinna zatem polegać na poprzedzeniu
zadania śmierci winowajcy odpowiednio długimi i ciężkimi torturami. Tak więc,
o początku resocjalizacji, możemy, patrząc z perspektywy historycznej, mówić
w momencie rozpoczęcia procesu polegającego na gruntownej rewizji takiego
prymitywnego pojęcia kary”7.
Kara nie powinna być tylko i wyłącznie brutalnym odwetem, lecz ma przede
wszystkim wychowywać i kształtować takie postawy, które w przyszłości nie
pozwolą na popełnienie podobnych czynów. Taki model – model oparty na
wychowaniu – dał początek nowemu spojrzeniu na resocjalizację, co zaowocowało powstaniem pierwszego więzienia, którego ideą była poprawa zachowania
poprzez wychowanie. Więzienia tego typu zaczęły powstawać pod koniec XVI
wieku i zostały podzielone na tak zwane domy poprawy i domy pracy przymusowej. Takie domy najprężniej zaczęły rozwijać się w Anglii i Holandii, gdzie
w związku z rugowaniem chłopów z ziemi doszło do zwiększenia liczby żebraków i bezdomnych. Istotą tych instytucji było uspołecznienie poprzez pracę
oraz uczenie zasad moralnych.
Z czasem zauważono, że przebywanie w jednych celach osób skazanych za
najcięższe przestępstwa z osobami o nieco „lżejszym” wyroku jest niekorzystne,
a nawet niebezpieczne, dlatego w roku 1603 wybudowano odrębny dom dla młodzieży, w którym młodzi ludzie przebywali w nocy, w dzień pozostawali natomiast
ze wszystkimi więźniami. Zastosowanie takiej metody zapoczątkowało powstanie
tak zwanego systemu celkowego, który w USA został określony auburnskim.
System celkowy był nastawiony głównie na pracę i kształcenie, kładł nacisk na wychowanie religijne oraz pracę społeczno-użyteczną. Propagował ideę
zwalniania więźniów przed upływem końca kary – pod warunkiem, że swoim
zachowaniem wykazali poprawę.
Istotnym zdarzeniem w procesie kształtowania się systemu celkowego
było ukazanie się w USA dokumentu pod nazwą „Kwakrowska Karta Penna”.
Kwakrzy, od których pochodzi nazwa, byli przedstawicielami protestanckich
grup wyznaniowych, którzy odrzucali wszelkie dogmaty i wyznania wiary. Nie
uznawali żadnych sakramentów, nie mieli świątyń, a wszelkie decyzje podejmowali na tak zwanych zgromadzeniach. Swoje działania koncentrowali wokół
demokratyzmu i równości wspólnot. Doktryna kwakrów miała głównie na celu
wprowadzenie osamotnienia celkowego, gdyż chroniło ono zarówno przed
ujemnym wpływem bardziej moralnie zepsutych więźniów, jak i umożliwiało
dokonywanie refleksji nad winą, co miało powodować skruchę i odrodzenie
moralne8.
E.J. Dukaczewski, Z historii instytucji i koncepcji resocjalizacyjnych w Europie i USA, [w:] K. Pospiszyl
(red.), Resocjalizacja nieletnich. Doświadczenia i koncepcje, WSiP, Warszawa 1990.
8
Ibidem.
7
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Do głównych założeń Kwakrowskiej Karty Penna zaliczano:
–– wprowadzenie innowacyjnej koncepcji, która polegała na zamianie brutalnych kar cielesnych na wykonywanie pracy;
–– stosowanie kary śmierci, ale tylko za zabójstwo;
–– umożliwienie wszystkim więźniom wykupienia za kaucją;
–– danie szansy starania się o odszkodowanie osobom „pomyłkowo” uwięzionym;
–– zadośćuczynienie za popełnione przestępstwo poprzez ofiarowanie ofiarom dóbr i ziemi należących do sprawcy;
–– brak pobierania opłat za nocleg i wyżywienie w więzieniu.
Po śmierci Penna reformą więziennictwa zajęli się Benjamin Franklin i Benjamin Rush. W związku z pracami nad modyfikacją systemu więziennictwa pracowano nad wprowadzeniem nowych systemów. I tak z biegiem czasu wyłoniły
się dwa systemy penitencjarne: pensylwański i auburnski.
System pensylwański w odróżnieniu od auburnskiego bazował na bezwzględnej izolacji społecznej więźnia, czyli odosobnieniu (np. w więzieniu
w Filadelfii stanowiącym przykład systemu pensylwańskiego nie było kaplicy,
pokoju do nauki, wydzielonych miejsc pracy, stołówki. Więźniowie wykonywali
pracę oraz jedli w swoich celach, pozbawiono ich kontaktów z przyjaciółmi,
krewnymi i pozostałymi skazanymi). W systemie auburnskim więźniowie mogli
korzystać z katechezy, a także uczyć się czytać i pisać9.
Współcześnie, o czym warto wspomnieć, odosobnienie znajduje zastosowanie w skrajnych sytuacjach (jako surowa kara dyscyplinarna, gdy zwykłe metody
oddziaływania nie wystarczają10.
System progresywny, to kolejny system, który wprowadził znaczące zmiany w myśli resocjalizacyjnej. Zakładał stopniową poprawę życia skazanych,
biorąc pod uwagę długość pobytu w więzieniu i powstałe zmiany zachowania.
Oparty jest na trzech poniżej opisanych fazach wykonywania kary pozbawienia
wolności.
Faza I – Skazani poddawani byli surowemu reżimowi. Dzieli się na dwa
okresy: pierwszy to okres, w którym skazani otrzymywali monotonne i męczące
prace w swoich celach, a drugi to okres, w którym warunki odbywania kary były
nieco łagodniejsze, a więźniowie otrzymywali lepsze jedzenie, bardziej interesującą pracę i nie obowiązywało odosobnienie w czasie wykonywania pracy czy
też w trakcie pobierania nauki.
Faza II (główna) – więźniowie wykonywali ciężkie prace, najczęściej publiczne i na świeżym powietrzu. Noc spędzali pojedynczo w specjalnie przeznaczonych na ten cel boksach. Czas, w którym więźniowie przebywali w tej fazie,
to około połowy całej kary.
9

Ibidem.
Ibidem.
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Faza III – w tej fazie kara odbywana była w warunkach rozluźnionego
reżimu. Więzień przebywał w zakładzie bez murów, gdzie strażnicy nie byli
uzbrojeni. Skazani otrzymywali za wykonaną pracę większe wynagrodzenie.
Faza ta kończyła się zwolnieniem warunkowym. Gdy osadzony pilnie pracował i zachowywał się nienagannie, każda z faz mogła ulec skróceniu. Gdy nie
dostrzegano postępów w zachowaniu, to cofano więźnia do fazy poprzedniej,
pozbawiając go w ten sposób możliwości wcześniejszego wyjścia z zakładu
w trybie warunkowego zwolnienia lub nawet oddalając zwolnienie na czas
późniejszy.
System regresywny był przeciwieństwem systemu progresywnego, ponieważ według jego założeń więźniowie zaraz po przyjęciu do więzienia zostawali
przydzielani do klas najwyższych, gdzie panował system dużych ulg i przywilejów. Przebywali tam do czasu, gdy ich zachowanie było poprawne. W chwili pojawienia się skarg, agresji czy też nieprzestrzegania zasad zostawali przenoszeni
do klas niższych, aż do momentu poprawy. Takie przydzielanie do klas z jednej strony miało pozytywny aspekt, ponieważ nowi więźniowie nie przeżywali
gwałtownej traumy związanej z warunkami izolacji, ale z drugiej – istniała też
strona negatywna, która wiązała się z ograniczeniem oddziaływania wychowawczego, które polegało na tym, że skazani nie byli dość silnie zmotywowani do
dążenia do poprawy zachowania.
System regresywny miał wielu swoich zwolenników, ale także licznych krytyków. „Wielu naukowców dowiodło, że zarówno w systemie progresywnym
można mówić o regresji, kiedy to osoba jest deklasyfikowana do klasy niższej,
jak i w systemie regresyjnym o progresji, kiedy więźniowie są «zmuszani» do
zdobywania lepszych warunków”11.
System rodzinny, inaczej zwany kierunkiem szwajcarskim powstał w 1810
roku, a pierwszą placówkę założył hrabia F.E. von Fellenberg. Stworzone przez
niego miejsce było skierowane do dwóch grup. Pierwszą były dzieci zatrzymane
przez policję za kradzieże, włóczęgostwo, rabunki. Druga grupa składała się
natomiast z dzieci z „tak zwanych dobrych domów”, które w domu rodzinnym
nie zaznały zainteresowania, oraz opuszczone sieroty. Kierownik ośrodka całe
dnie i noce spędzał z podopiecznymi, ucząc ich, wykonując określone prace,
a także bawiąc się z nimi. Nacisk kładziono na zagospodarowanie czasu przez
pracę, która była poprzedzona nauką obejmującą pisanie, czytanie, liczenie, nauki przyrodnicze, a także wpajanie zasad moralnych, kultywowanie religijności.
Wraz z rozwojem tego systemu zaczęło przybywać wychowanków, co doprowadziło do wprowadzenia tzw. monitorowania i nadzorowania ze strony
starszych kolegów. Osoby, które skończyły 15 lat, zostawały „opiekunem”,
„bratem” młodszych podopiecznych i ich zadaniem była opieka, pomoc w wykonywaniu codziennych czynności oraz w gospodarowaniu pieniędzmi. Aby
uniknąć jednostronności, przydział osób do opiekuna odbywał się poprzez lo11

Ibidem.
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sowanie. Taki model wniósł wiele zmian i korzyści w myśli penitencjarnej, co
z czasem doprowadziło do jego rozpowszechnienia poza granice Szwajcarii12.
System republik i wiosek dziecięcych. Był to system oparty na zasadach
całkowitej samodzielności i inicjatywy młodzieży. Republika przyjęła dwa główne założenia: zupełną wolność i nastawienie na pracę. Pierwotnie system ten
doprowadził do wielu ucieczek wychowanków, co jednak zmieniło się w chwili
stworzenia przez założyciela F.W. George’a samorządu, gdzie cała decyzyjność
należała do młodzieży. F.W. George, aby wzmocnić odpowiedzialność wśród
wychowanków, zastosował zasadę całkowitej wolności i życia w taki sposób,
jak to ich zdaniem, jest najwygodniej. Sam monitorował i obserwował rozwój
określonych zachowań, co w konsekwencji doprowadziło do wyłonienia się następującej struktury organizacyjnej13:
− legislatywa, to system, gdzie „prawo wydawania ustaw należało do zebrania gminnego, w którym brali udział wszyscy obywatele republiki mający 16 lat i więcej. Zebranie to odbywało się raz w miesiącu. Prawo veto
miał dyrektor, chociaż prawie nigdy nie robił z niego użytku. Przyjęto
dwa bardzo ważne prawa, obowiązujące wszystkich obywateli republiki:
zakaz palenia tytoniu i przedłużenie obowiązku szkolnego do 21. roku
życia, z którego zwolnić mógł tylko dyrektor”14.
− egzekutywa – „Należała do gabinetu, wybieranego na 1 rok przez
zgromadzenie gminne. Gabinet składał się z prezydenta, wiceprezydenta, sekretarza stanu i sekretarza skarbu. Gabinet mianował pozostałych
urzędników republiki: sędziów, prokuratora, policjantów i strażników
więziennych”15.
− sądownictwo – władza należała do wychowanków, natomiast rola dorosłych i pracowników polegała na wykonywaniu podrzędnych czynności
związanych z rzeczoznawstwem. Kara wyznaczana przez sąd była karą
pieniężną lub też izolacji do trzech miesięcy. Formą sankcji prawnych
była przymusowa praca, skromne warunki bytowe. Istotą tej komórki
organizacyjnej było to, że młodzi podopieczni byli traktowani jak dorośli,
a więc pracowali, uczyli się zawodu, organizowali czas wolny. Taka forma życia zbiorowego uczyła odpowiedzialności i gospodarności, a także współpracy i pomocy drugiemu człowiekowi. Podsumowując, warto wspomnieć, że system ten był przez wielu naukowców krytykowany,
zwłaszcza ze względu na jego totalitarny charakter, jednak pomimo tej
krytyki, był stosowany w wielu później powstałych placówkach16.

Ibidem.
Ibidem.
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Ibidem.
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Ibidem.
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Ibidem.
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Kryminologia klasyczna i pozytywistyczna – kształtowanie się
nurtu resocjalizacji
We współczesnej literaturze kryminologicznej wyróżniamy trzy podstawowe nurty: kryminologię klasyczną, pozytywistyczną i antynaturalistyczną. Wiek
XVIII i XIX był zdecydowanie pod wpływem paradygmatu klasycznego, podczas gdy druga połowa XIX i początki XX wieku przyniosły zdecydowaną
dominację kryminologii pozytywistycznej. Jej dominująca pozycja została zakwestionowana w latach sześćdziesiątych i osiemdziesiątych ubiegłego stulecia
przez dynamicznie rozwijający się nurt kryminologii antynaturalistycznej17.
Kryminologia klasyczna, której głównymi twórcami byli C. Beccaria,
J. Bentham, I. Kant oraz G.W.F. Hegel, koncentrowała się głównie wokół
stwierdzenia, że każdy człowiek, w tym także przestępca, jest jednostką racjonalną i wolną, a zatem sam w świadomy sposób dokonuje wyboru, co według
niego jest dobre, a co złe. Kryminologia klasyczna opiera się zatem na indeterministycznej koncepcji człowieka, co w konsekwencji oznacza, że przestępca
jest uznany za zupełnie normalną osobę. W takim przekonaniu wszyscy jesteśmy potencjalnymi przestępcami i każdy człowiek, bez względu na płeć czy
pochodzenie, w takim samym stopniu jest zdolny do popełnienia przestępstwa.
A w związku z tym, że człowiek ma możliwość decydowania o własnym losie,
co wynika z jego wolnej woli, jest równocześnie odpowiedzialny za popełnione czyny. Prowadzi to do absolutnej koncepcji kary, która ma wymiar przede
wszystkim etyczny i stanowi sprawiedliwą zapłatę za popełnione zło. Szkoła
klasyczna zdecydowanie przyjmowała pesymistyczną wizję natury człowieka,
zakładając, że człowiek z natury jest zły. W tym miejscu wyraźnie widać odwołanie do koncepcji umowy społecznej, gdzie głównym założeniem szkoły było
stwierdzenie, że bez groźby ukarania za przestępstwo istnienie społeczeństwa
jest niemożliwe. „Utrzymanie złej natury istoty ludzkiej w ryzach możliwe jest
dzięki temu, iż człowiek kieruje się przede wszystkim chęcią uniknięcia bólu
i cierpienia, a uzyskania przyjemności. W myśl takiej hedonistycznej koncepcji
człowieka, jest on istotą, której zachowania mogą być manipulowane za pomocą obawy przed karą. Kara uzyskuje w takim ujęciu również pewien wymiar
pragmatyczny, ma powstrzymywać ukaranego i innych przed popełnieniem
przestępstw, w czym tkwi przede wszystkim zalążek celowej koncepcji kary,
mającej służyć prewencji generalnej, przede wszystkim zaś odstraszaniu”18.
Wraz z upływem lat dokonano „odszukania na nowo” pewnych myśli kryminologii klasycznej, co doprowadziło do powstania w latach siedemdziesiątych
XX wieku nurtu zwanego kryminologią neoklasyczną. Kryminologia neoklasyczna łączyła wiedzę nurtu klasycznego z innymi dyscyplinami społecznymi,
co w konsekwencji doprowadziło do tego, że nurt ten w większej mierze opie17
18

J. Błachut, A. Gaberle, K. Krajewski, Kryminologia, Wydawnictwo Info-Trade, Gdańsk 1999.
Ibidem, s. 43.
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rał się na pragmatycznej koncepcji kary J. Benthama, aniżeli na absolutystycznych koncepcjach I. Kanta czy G.W.F. Hegla.
Kryminologia pozytywistyczna swoimi korzeniami sięga przełomu XIX
i XX wieku, a jej przedstawicielami są: C. Lombroso, E. Fermi i R. Garofalo.
Kryminolodzy pozytywistyczni przedstawili koncepcję uprawiania nauk społecznych na wzór nauk ścisłych, twierdząc, że można uzyskać równie rzetelną
wiedzę na temat człowieka i społeczeństwa, jak w naukach ścisłych w wiedzy
z zakresu fizyki czy chemii. Głównym założeniem kryminologii pozytywistycznej była deterministyczna koncepcja człowieka i sprawcy przestępstwa, która
zakładała, że jeśli w przyrodzie pewne zdarzenia mają określone przyczyny, to
podobnie zachowanie człowieka, a zwłaszcza zachowanie przestępcze, powinno mieć jakieś podłoże. Priorytetowym zadaniem kryminologii pozytywistycznej jest więc znalezienie przyczyn takiego zachowania. Kolejną istotną cechą
kryminologii pozytywistycznej jest koncentracja na osobie sprawcy przestępstwa, która wiąże się z powstaniem indywidualnego podejścia ukierunkowanego na osobę19.
Dalszy rozwój kryminologii pozytywistycznej był pod dużym wpływem pytania lombrozjańskiego, które brzmi następująco: „dlaczego jedni ludzie popełniają przestępstwa, a inni nie”. Kryminolodzy pozytywistyczni twierdzili,
że przyczyn zachowań przestępczych należy szukać w szczególnych cechach
sprawców przestępstw. Jeśli ustalimy, jaka jest różnica między sprawcą przestępstw a pozostałymi ludźmi, wówczas znajdziemy odpowiedź na pytanie
o przyczyny przestępczości. Jednocześnie odnajdujemy element optymistycznej wizji natury człowieka, gdzie podkreśla się, że człowiek z natury jest dobry
i skłonny do zachowań konformistycznych, a żeby doszło do popełnienia przestępstwa, trzeba mieć szczególne cechy, które posiadają mniejszości społeczne. Kolejną istotną cechą kryminologii pozytywistycznej jest korekcjonalizm,
który wiąże się z założeniem, że sprawcę przestępstwa cechuje odmienność.
A odmienność ta może być korygowana i eliminowana tylko i wyłącznie poprzez sięgnięcie do przyczyn przestępczości. A dopiero rzeczywisty wpływ na
rozmiary przestępczości będziemy mieli wówczas, gdy nauczymy się redukować rodzące ją przyczyny. W konsekwencji kryminologia pozytywistyczna zakładała, że kara ma być dostosowana do tego, kim jest osoba, która popełniła
przestępstwo, a nie do tego, jaki czyn popełniła. Kara powinna mieć też jednoznacznie celowy charakter, ma być karą prewencyjną wymierzoną ze względu
na chęć osiągnięcia w przyszłości zamierzonych celów, a nie ze względu na
zdarzenia mające miejsce w przeszłości. Dlatego też pozytywizm szczególną
rolę przypisywał prewencji socjalnej, która poprzez swe działania zapobiegała
ponownemu popełnianiu przestępstw, a jednocześnie dzięki skutecznej resocjalizacji wpływała na zmianę postaw skazanego20.
19
20

Ibidem.
Ibidem, s. 48.
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W związku z tym, że nurt resocjalizacyjny był bardzo często z punktu widzenia ofiar uznany za niesprawiedliwy, gdyż zakładał, że wszelkie działania
pomocowe są kierowane na sprawców, a zapominał o ofiarach – doszło do
krytyki istniejącego nurtu, a w konsekwencji do powstania nurtu „sprawiedliwości naprawczej”. Teoretycy sprawiedliwości naprawczej odrzucają „legalistyczną definicję przestępstwa traktowanego jako naruszenie prawa, a także
monopol państwa w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych.
Ich zdaniem przestępstwo to coś więcej niż tylko naruszenie prawa; przestępstwo wyrządza szkodę i dlatego pierwszą reakcją powinno być podjęcie próby
jej naprawienia”21. Sposobem naprawienia szkody powinny być przede wszystkim działania zaoferowane ofierze przez instytucje pomocowe w państwie.
Przykładem może być zapłacenie odszkodowania czy też wykonanie określonych prac na rzecz ofiary. Zatem główną ideą sprawiedliwości naprawczej jest
współpraca państwa ze społeczeństwem. W sytuacji popełnienia przestępstwa
to państwo jest odpowiedzialne za wymierzenie kary, społeczeństwo natomiast
powinno angażować się w poprawienie relacji między sprawcą a ofiarą. A co
najważniejsze, działania społeczności lokalnych powinny dążyć do ułatwienia,
a przede wszystkim umożliwienia readaptacji przez niestygmatyzowanie, okazanie wsparcia, a także udzielenie terapii czy też aktywnego poszukiwania pracy,
mieszkania, tak aby sprawca miał szansę na poprawę. Według J. Braithwaite’a,
„celem sprawiedliwości naprawczej, w przeciwieństwie do sprawiedliwości profesjonalnej, jest przywrócenie pomiędzy sprawcą i ofiarą harmonii opartej na
przeświadczeniu, że sprawiedliwości stało się zadość, za pomocą środków opartych na dialogu. W modelu sprawiedliwości naprawczej to sami bezpośrednio
zainteresowani, czyli ofiara i sprawca, rozważają konsekwencje popełnionego
przestępstwa oraz możliwe sposoby zaradzania im i zapobiegania kolejnym czynom zabronionym”22.
Nurt sprawiedliwości naprawczej wniósł bardzo wiele do współczesnych
metod resocjalizacyjnych stosowanych w zakładach karnych. Z roku na rok obserwuje się coraz większą liczbę podejmowanych działań na rzecz skazanych już
w trakcie ich osadzenia, które mają na celu odbudowanie relacji w środowisku
wolnościowym. Przykładem jest współpraca zakładów karnych z pracodawcami w środowisku wolnościowym i zatrudnienie skazanych także poza murami
więzienia; również istotną rolę odgrywają kursy i szkolenia, które podnoszą
kwalifikacje osadzonych, a także umożliwienie uczestnictwa w projektach unijnych. Oczywiście można jeszcze wiele zrobić i wprowadzić bardziej innowacyjne i kreatywne metody współpracy osadzonych ze środowiskami lokalnymi, na
to jednak potrzeba czasu, środków i zwiększenia liczby profesjonalnej kadry.

B. Stańdo-Kawecka, Prawo karne nieletnich. Od opieki do odpowiedzialności, Oficyna a Wolters Kluwer
Business, Kraków 2007, s. 103.
22
Ibidem, s. 104.
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Raport R. Martinsona – kontrowersyjne rozwiązania
w praktyce karania i resocjalizacji instytucjonalnej
Bardzo silna konfrontacja między nurtem klasycznym a pozytywistycznym
zaistniała w drugiej połowie XX wieku w kryminologii amerykańskiej. Główni
jej przedstawiciele, A. von Hirsch i E. van den Haag, jednoznacznie podkreślali wskaźniki nieproporcjonalnego wzrostu przestępczości i recydywy w ciągu
ostatnich lat w stosunku do nakładów finansowych i zasobów społecznych.
Takie podejście, poparte badaniami, jednoznacznie określało brak efektywności prowadzonych działań resocjalizacyjnych23. Powyższe spostrzeżenia zostały
bardzo silnie poparte wnioskami z Raportu R. Martinsona.
Na przełomie XIX I XX wieku z funkcjonującego prawa karnego dorosłych
wyodrębniono prawo karne nieletnich. Zmiana ta była rezultatem walki większości państw z przestępczością nieletnich. Jednoznacznie twierdzono, że w sytuacji, gdy rodzina nie jest w stanie pokonać trudności związanych z przestępczym
stylem życia, należy zrobić wszystko, aby uchronić sprawców przed negatywnymi wpływami środowiska. Główną rolę w procesie pomocy powinna odgrywać
opieka, wsparcie i zapewnienie poczucia bezpieczeństwa dla skazanego.
Wszelkie działania prewencyjne były pod wpływem istniejącego systemu
opiekuńczego lub udoskonalonego modelu karnistycznego. Na bazie istniejących
systemów dokonano modyfikacji i udoskonaleń, które przejawiały się w tym, że:
–– postępowano zgodnie z przesłaniem, że to państwo jest „zastępczym
rodzicem” i powinno działać na rzecz dobra człowieka;
–– wzmocniono władzę i pozycję istniejących organów państwowych;
–– „odformalizowano procedury w sprawach dzieci i młodzieży”24.
Z upływem czasu model opiekuńczy stopniowo tracił swoją rangę i poparcie, co w konsekwencji doprowadziło do zastąpienia go przez „systemy kompromisowe”. Systemy te, jak pisze B. Stańdo-Kawecka, „zestawiały komponenty tradycyjnego wymiaru sprawiedliwości z ukierunkowaniem na wychowanie.
Okazały się zdecydowanie bardziej trwałe i solidne. Nie wykluczono w nich
praw i gwarancji procesowych skazanego, ani zasady proporcjonalności reakcji do ciężaru popełnionego czynu w takiej skali, jak uczyniono to w systemie
opiekuńczym”25.
Niewątpliwie fala krytyki skierowana wobec systemu opiekuńczego związana była z upadkiem ideologii resocjalizacji. Krytyce poddano przede wszystkim
dużą surowość stosowanych kar oraz dyskryminację członków niższych warstw
społecznych. „Prawo przyznające szeroką sferę swobodnego uznania sędziom,
administracji penitencjarnej i radom do spraw warunkowych zwolnień w rzeczywistości powodowało represyjne traktowanie przestępców wywodzących się
J. Błachut, A. Gaberle, K. Krajewski, Kryminologia, op. cit.
B. Stańdo-Kawecka, Prawo karne nieletnich…, op. cit., s. 336-337.
25
Ibidem, s. 338-339.
23
24
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z warstw upośledzonych społecznie i ekonomicznie, a szczególnie tych należących do dyskryminowanych mniejszości rasowych i etnicznych”26.
Kolejnym istotnym wydarzeniem, było stwierdzenie, że realizowane programy resocjalizacyjne są bardzo kosztownie i nie przynoszą zamierzonych rezultatów. Przełomowym momentem było przeprowadzenie i opublikowanie przez
R. Martinsona w roku 1974 wyników badań dotyczących oceny skuteczności
ponad 200 programów resocjalizacyjnych. Wnioski były następujące: „Porównanie wskaźników powrotu do przestępstwa skazanych, którzy w czasie odbywania kary byli objęci nauczaniem, kształceniem zawodowym, doradztwem
indywidualnym, terapią grupową lub leczeniem farmakologicznym, oraz tych,
którzy nie uczestniczyli w podobnych programach, prowadziło do wniosku,
że poza kilkoma pojedynczymi przypadkami realizowane programy nie miały
istotnego wpływu na poziom recydywy”27.
R. Martinson wyraźnie zaznaczał, że kara musi być wprost proporcjonalna
do zysków i strat, a podstawowym celem sankcji nie powinna być prewencja
albo resocjalizacja, lecz wzajemna kooperacja i współpraca tych obszarów.
M. Sztuka w swoim artykule wyraźnie podkreśla, że R. Martinson, dzięki
analizie i ocenie programów resocjalizacyjnych, stał się nieformalnym założycielem nurtu kontrresocjalizacji. Fakty oraz dowody zawarte w raporcie przez
długi okres były tematem dyskusji odnoszącej się do instytucji więziennictwa,
sądów oraz wymierzanych wyroków. Argumenty niezwykle trafnie przemawiały
do słuchaczy ze względu na dowód empiryczny. R. Martinson, odwołując się do
właściwych tradycji pozytywistycznych procedur poznawczych, obalił pogląd
o skutecznej interwencji resocjalizacyjnej28.
Podsumowując, teza R. Martinsona, że większość programów resocjalizacyjnych nie spełnia swojego zadania i nie przyczynia się do obniżenia przestępczości, była niewątpliwie ogromnym ciosem dla nurtu resocjalizacyjnego,
który zapewnił powrót do koncepcji neoklasycznych. Ostatecznie jednak nurt
resocjalizacyjny utrzymał się i stale prowadzone są liczne badania potwierdzające skuteczność programów resocjalizacyjnych. Przykładem jest podręcznik
kryminologii J.B. Helfgott wydany w USA w 2008 roku. Autorka wykorzystała
wyniki badań nad efektywnością programów resocjalizacyjnych i wskaźniki recydywy skazanych agresorów29.
J.B. Helfgott podkreśla, że od roku 1974 pod wpływem wielu przeprowadzonych badań nastąpiła zdecydowana zmiana paradygmatu „Nothing Works”
na paradygmat „What Works”, który w swej istocie podkreślał zasadność stosowania różnych form terapeutycznych.
Ibidem, s. 73.
J. Błachut, A. Gaberle, K. Krajewski, Kryminologia, op. cit, s. 74.
28
M. Sztuka, K. Biel, Resocjalizacja wobec tajemnicy zła, Wydawnictwo WAM, Kraków 2011.
29
B. Urban, Sterowalność – podmiotowość jako osobowościowe opozycje w procesach resocjalizacyjnych, [w:]
M. Konopczyński, J. Kunikowski, S. Tomiuk (red.), Myślenie i działanie pedagoga, PWN, Warszawa 2009,
s. 88-89.
26
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Badania prowadzone przez R. Martinsona pokazały, że kara więzienia nie redukuje recydywy, lecz odpowiednio dobrane zadania i formy terapeutyczne, silnie
skoncentrowane na wzajemnych relacjach pomiędzy wychowawcami a skazanymi, korzystnie wpływają na efektywność terapii. Potwierdziły to badania, które
wykazały, że wówczas redukcja recydywy jest skuteczna na poziomie 40-80%30.
Analogiczne wyniki badań przedstawia B. Hołyst, który stwierdza, że takie formy
terapeutyczne przyczyniają się do ograniczenia poziomu recydywy (65-80%)31.
Koncepcja „What Works” była wielokrotnie weryfikowana w badaniach
na różnych typach przestępców i w odmiennych warunkach i sytuacjach społecznych. „Teoretycznie podstawy efektywnej korelacji przyjmowane, między
innymi przez twórców koncepcji R-N-R, nawiązują do wielu współczesnych
teorii psychologicznych, z których najważniejsze jest podejście kognitywno-behawioralne”32.
J.B. Helfgott zaznacza, że sukces terapeutyczny w dużej mierze zależy od
zrozumienia i akceptacji indywidualnych cech osobowościowych skazanych.
Dotyczy to zwłaszcza przestępców seksualnych, chorych umysłowo i uzależnionych33. Praca z takimi osobami wymaga wiedzy, doświadczenia, a przede
wszystkim umiejętności skierowania odpowiednich działań opartych na predyspozycjach konkretnej osoby. Inna jest specyfika pracy z osobami uzależnionymi, a inna z chorymi psychicznie, dlatego też konieczne jest uwzględnienie określonych podtypów i rozpoznanie potrzeb danej osoby. Największą
wagę przywiązuje się do osób przejawiających różne kombinacje między takimi
zmiennymi, jak samokontrola i gniew. Programy terapeutyczne, oparte na zarządzaniu gniewem i dążące do jego eliminacji, będą dużo bardziej efektywne
i skuteczne u przestępców o niskiej samoocenie. Grupą o podwyższonym poziomie ryzyka są osoby psychopatyczne. „W tym przypadku wiele kontrowersji budzi koncepcja H. Quaya w oddziaływaniu na jednostki niesocjalizowane,
agresywne, czyli psychopatyczne, wraz z oddziaływaniem nasyconymi surową
dyscypliną zaleca się wytwarzanie empatycznych związków między ludźmi”34.
Współcześni psychiatrzy wskazują natomiast, że działania zmierzające do
podniesienia poziomu empatii prawdopodobnie nie odniosą sukcesu w stosunku do osób psychopatycznych. Z badań J.B. Helfgott wynika nawet, że takie
działania mogą przynieść efekt odwrotny od zamierzonego35.
Terapia osób z zaburzeniami psychopatycznymi od wielu lat stanowi przedmiot dyskusji i badań. Potwierdzają to liczne publikacje i raporty. J.B. Helfgott,
powołując się na badania J. Prentke’ego, wskazuje, że w ciągu 15 lat powstaJ.B. Helfgott, Criminal Behavior, Theories, Typologies and Criminal Justice, Thousand Oaks, CA: Sage
Publications, Los Angeles–London–New Dehli–Singapore 2008, s. 479-486.
31
B. Hołyst, Podstawy i zakres indywidualnej prognozy kryminologicznej, „Probacja” 2013, nr 1, s. 5.
32
B. Urban, Sterowalność – podmiotowość jako osobowościowe…, op. cit.,, s. 5.
33
J.B. Helfgott, Criminal Behavior…, op. cit.
34
K. Pospiszyl, Resocjalizacja. Teoretyczne podstawy…, op. cit., s. 117.
35
J.B. Helfgott, Criminal Behavior…, op. cit.
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ło ponad 12.858 publikacji w czasopismach naukowych. W związku z tym, że
współczesna terapia opiera się na założeniach psychologii kognitywno-behawioralnej, to oprócz oddziaływań kierowanych na zmienne osobowościowe,
równie istotne jest uwzględnienie aspektów behawioralnych przestępstwa seksualnego, które zawierają trzy elementy:
− rozhamowanie, które przejawia się w podnieceniu dewianta pod wpływem stresu, niskiej samooceny, lęku i możliwego kontaktu z ofiarą;
− zła regulacja, która wyraża się w podnieceniu przez alkohol, narkotyki,
pornografię;
− celowość przejawiająca się w starannym planowaniu przestępstw seksualnych, które są wzmacniane przez liczne przesłanki, choćby takie, że
kobieta zasłużyła sobie na gwałt poprzez strój czy sposób zachowania.
Głęboka i wielowymiarowa analiza tych elementów pojawiających się w akcie przemocy seksualnej może prowadzić do wyjaśnienia zjawisk patologicznych
oraz do przygotowania profesjonalnego planu terapeutycznego, opartego na
zasadzie zróżnicowanych oddziaływań. Zasada zróżnicowanych oddziaływań
resocjalizacyjnych stanowi nadrzędny składnik resocjalizacyjnego nurtu w kryminologii, który wykorzystuje obecne dokonania nauk społecznych. Źródłem
zasady zróżnicowanych oddziaływań jest psychologia H. Eysencka i jego podział typów osobowości na ekstrawertyków i introwertyków, a szczególnie zaakcentowanie zmniejszenia skłonności egoistycznych i nadmiernej ekspansywności oraz internalizację norm społecznych u ekstrawertyków, a zwiększenie
aktywności społecznej i zmniejszenie poziomu neurotyzmu u introwertyków36.
Największe nadzieje z wykorzystaniem zasady zróżnicowanych oddziaływań resocjalizacyjnych wiąże się z przestępstwami przeciwko własności i życiu.
Fundamentalnym kryterium różnicującym te dwa typy przestępstw jest agresja. Tradycyjne poglądy mówią, że przestępstwa przeciwko własności zawierają
przewagę agresji instrumentalnej, podczas gdy przestępstwa gwałtowne – agresję wrogą. Podział ten zaprezentowała J.B. Helfgott, która skonstruowała bimodalną klasyfikację agresji według kategorii typu predatory, instrumentalnej
i agresji typu nonpredatory, reaktywnej, afektywnej37. Klasyfikacja ta została
stworzona na podstawie badań neurofizjologicznych, które dowiodły, że afektywni mordercy są pozbawieni prefrontalnej kontroli nad emocjonalną regulacją i agresywnymi impulsami, podczas gdy mordercy z agresją typu predatory
mają dobre funkcjonowanie prefrontalnej kontroli.
Natomiast, jeśli chodzi o skuteczność terapii polegającej na zarządzaniu
gniewem, jest ona mniej efektywna u osób przejawiających agresję instrumentalną lub cechy psychopatyczne, ze względu na to, że ich zachowanie nie jest
emocjonalnie reaktywne.
L. Pytka, Pedagogika resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia teoretyczne i diagnostyczne, Wydawnictwo Akademickie ŻAK, Warszawa 2009.
37
J.B. Helfgott, Criminal Behavior…, op. cit.
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Podsumowując, z punktu widzenia praktyki resocjalizacyjnej niezwykle
istotne jest prowadzenie innowacyjnych działań podejmujących problematykę
reintegracji społecznej, aby minimalizować problem recydywy, a maksymalizować pozytywny przebieg procesu readaptacji. Aby tak się stało, niezbędne jest
poszukiwanie nowych rozwiązań w oparciu o coraz nowsze standardy i wymogi
życia społecznego.

Bibliografia:
Błachut J., Gaberle A., Krajewski K., Kryminologia. Wydawnictwo Info-Trade, Gdańsk 1999.
Dukaczewski E.J., Z historii instytucji i koncepcji resocjalizacyjnych w Europie
i USA, [w:].K. Pospiszyl (red.), Resocjalizacja nieletnich. Doświadczenia i koncepcje,
WSiP, Warszawa 1990.
Helfgott J.B., Criminal Behavior, Theories, Typologies and Criminal Justice, Thousand Oaks, CA: Sage Publications, Los Angeles–London–New Dehli–Singapore 2008
Hołyst B., Podstawy i zakres indywidualnej prognozy kryminologicznej, „Probacja”
2013, nr 1, s. 5-28.
Kieszkowska A., Tożsamość osobowa dewiantów a ich reintegracja społeczna, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2011.
Pospiszyl K., Resocjalizacja. Teoretyczne podstawy oraz przykłady programów resocjalizacyjnych, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 1998.
Pytka L., Pedagogika resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia teoretyczne i diagnostyczne, Wydawnictwo Akademickie ŻAK, Warszawa 2007.
Stańdo-Kawecka B., Prawo karne nieletnich. Od opieki do odpowiedzialności, Oficyna Wolters Kluwer Business, Kraków 2007.
Sztuka M., Biel K., Resocjalizacja wobec tajemnicy zła, Wydawnictwo WAM,
Kraków 2010.
Urban B., Sterowalność – podmiotowość jako osobowościowe opozycje w procesach resocjalizacyjnych, [w:] M. Konopczyński, J. Kunikowski, S. Tomiuk (red.), Myślenie
i działanie pedagoga, PWN, Warszawa 1999.
Urban B., Zaburzenia w zachowaniu i przestępczość młodzieży, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2000.
Zagórski J., Formy współdziałania ze społeczeństwem w polskiej praktyce penitencjarnej, [w:] B. Hołyst, S. Redo (red.), Problemy więziennictwa u progu XXI wieku,
Wydawnictwo Centralnego Zarządu Służby Więziennej, Warszawa–Wiedeń–
Kalisz 1996.

80

Katarzyna Gucwa-Porębska

Evolution of systems of rehabilitation
influences. From the institutional
isolation towards liberation influences

Abstract
The article contains information about changes in the systems of the rehabilitation in the
course of final years. Traditional systems of the rehabilitation as well as presented new concepts
were discussed among others innovative like Martinson Report which presents controversial
answers in practice of punishing and the institutional rehabilitation. Conducting innovative
action taking issues of the social reintegration is significant so that minimise the problem of
the recidivism, and maximise the positive course of the process of the readaptation.

Michał Lewoc
Kwestionariusz indywidualnej oceny
potrzeb osób pokrzywdzonych
w zakresie ich ochrony
w postępowaniu karnym – narzędzie
dla nowej instytucji

Wstęp
Zapewnienie bezpieczeństwa swoim obywatelom powinno stanowić podstawowe zadanie każdego państwa. W razie popełnienia przestępstwa, osoby
nim pokrzywdzone mają prawo do ubiegania się o szczególne traktowanie ze
strony przedstawicieli organów państwowych. Warto nadmienić, że jednym
z głównych założeń postępowania karnego jest to, aby zostały uwzględnione
prawnie chronione interesy pokrzywdzonego, przy jednoczesnym poszanowaniu jego godności. Wskazuje na to znowelizowany art. 2 § 1 pkt 3 Kodeksu
postępowania karnego1, zwanego dalej „kpk”. Powyższa zmiana, połączona
z dodatkowymi unormowaniami, zmierzającymi do polepszenia sytuacji pokrzywdzonego w postępowaniu karnym2, wynika z konieczności dostosowania
prawa krajowego do wymogów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
Unii Europejskiej ustanawiającej normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony
ofiar przestępstw3, zwanej dalej „Dyrektywą”. Dyrektywa zobowiązuje Państwa do
wprowadzenia w życie norm niezbędnych do jej wykonania do dnia 16 listopada 2015 r.
W praktyce, jeszcze do niedawna pokrzywdzony w postępowaniu karnym
stanowił jedynie osobowe źródło dowodowe, ewentualnie był podmiotem inicjującym postępowanie karne. Podstawowym celem działania organów było
dobro postępowania i temu podporządkowywano pozostałe aktywności. OceUstawa z dnia z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz.U. Nr 89, poz. 555, z późn. zm.).
Zob. ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka (Dz.U. z 2015 r.,
poz. 21) i jej przepisy zmieniające Kodeks postępowania karnego.
3
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2012/29/UE z dnia 25 października
2012 r. ustanawiająca normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw oraz zastępująca
decyzję ramową Rady z 2001/220/WSiSW (Dz.U. UE L 315/57).
1
2
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na potrzeb pokrzywdzonego w zakresie jego ochrony nie była zwykle brana
pod uwagę, stosowane zaś środki zapobiegawcze najczęściej nie opierały się
na przeprowadzeniu z pokrzywdzonym właściwych ustaleń. Nie brano także
pod uwagę jego stanowiska, czy też obaw, a opierano się jedynie na intuicyjnych działaniach, bez oparcia w opracowanym z udziałem pokrzywdzonego
planie działań. Opracowywany niekiedy plan dochodzenia bądź śledztwa dotyczył najczęściej kolejności i sposobu przeprowadzania poszczególnych czynności procesowych. Nie stanowił zaś podstawy do rozważenia sytuacji osoby
pokrzywdzonej, a już z pewnością nie służył ustaleniu interesów pokrzywdzonego. Wobec zasady, że pokrzywdzony jest stroną postępowania przygotowawczego, nadmierne dbanie o jego interesy uznawane było za sprzeczne z zasadą
bezstronności i obiektywizmu. Zdarzały się sytuacje, gdzie sposób potraktowania pokrzywdzonego przez organy ściągania, był oględnie mówiąc niewłaściwy,
stąd powstało nawet pojęcie wtórnej wiktymizacji, określające takie zjawisko.
Należy wskazać, że Dyrektywa wprowadza jednolity w krajach Unii Europejskiej standard traktowania osób pokrzywdzonych przez funkcjonariuszy
państwowych bądź inne osoby, które mają z pokrzywdzonymi kontakt służbowy w ramach postępowania karnego. Już na samym wstępie Dyrektywy podkreślono, że pokrzywdzeni przestępstwem powinni być traktowani z szacunkiem,
w sposób taktowny i profesjonalny. Zabrania się stosowania jakichkolwiek
form dyskryminacji na przykład ze względu na rasę, kolor skóry, pochodzenie
etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, religię lub przekonania, poglądy polityczne lub wszelkie inne poglądy, przynależność do mniejszości narodowej, majątek, urodzenie, niepełnosprawność, wiek, płeć, ekspresję i tożsamość
płciową, orientację seksualną, status pobytowy czy stan zdrowia4. We wszelkich
kontaktach z pokrzywdzonymi, należy brać pod uwagę sytuację osobistą, najpilniejsze potrzeby, wiek, płeć, ewentualną niepełnosprawność oraz poziom dojrzałości pokrzywdzonych, przy pełnym poszanowaniu ich integralności fizycznej, psychicznej i moralnej. Niezwykle istotne jest także i to, że pokrzywdzeni
powinni być chronieni przed wspomnianą już wtórną i ponowną wiktymizacją,
zastraszaniem oraz przed odwetem ze strony sprawcy, powinni otrzymać odpowiednie wsparcie ułatwiające odzyskanie równowagi oraz uzyskać należyty dostęp do wymiaru sprawiedliwości. Podkreślić przy tym trzeba, że nie wszystkie
przewidziane Dyrektywą działania mieszczą się w kompetencjach organów postępowania karnego5. W przypadku ustalenia, że osoba pokrzywdzona wymaga
dodatkowej pomocy lub wsparcia, konieczne jest podjęcie współpracy z innymi
podmiotami i skierowanie tam osoby pokrzywdzonej w celu udzielenia jej stosowanej pomocy.
Zob. pkt 9 części wstępnej Dyrektywy.
Na użytek niniejszego Komentarza, poprzez organy postępowania przygotowawczego należy rozumieć organy prowadzące czynności operacyjno-rozpoznawcze albo postępowanie sprawdzające lub
postępowanie przygotowawcze.
4
5
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Podsumowując, nowe unormowania w zasadniczy sposób zmieniają dotychczasowe podejście do osoby pokrzywdzonej, dostrzegając jej podmiotowość
i godność. Nadto, wprowadzają nowy standard postępowania, zmierzający do
zapewnienia jej środków ochrony zarówno przed sprawcą przestępstwa, jak
i przed niewłaściwym traktowaniem przez przedstawicieli organów państwowych podczas postępowania karnego. Warto podkreślić, że Dyrektywa, zważywszy na jej rangę prawną oraz szczegółowość unormowań, jest ukoronowaniem długiego procesu, zmierzającego do zmiany sytuacji pokrzywdzonych
w postępowaniu karnym. Dyrektywa zastępuje poprzedni akt prawny w postaci
decyzji ramowej 2001/220/WSiSW w sprawie pozycji ofiar w postępowaniu
karnym6, który rozpoczął w istocie ów proces na terenie państw Unii Europejskiej. Od tego czasu nastąpiło wiele zmian procedury karnej, także w Polsce,
umacniając pozycję pokrzywdzonego w postępowaniu i dając mu coraz więcej
uprawnień procesowych.

Indywidualna ocena potrzeb osoby pokrzywdzonej
Jednym z najważniejszych założeń Dyrektywy jest obowiązek zwrócenia
uwagi na sytuację pokrzywdzonego i spojrzenie poprzez pryzmat jej potrzeb,
w szczególności dotyczących poczucia bezpieczeństwa. Narzędziem służącym
temu celowi jest indywidualna oceny potrzeb osób pokrzywdzonych w zakresie
ich ochrony, zwana dalej „indywidualną oceną”. Każdy pokrzywdzony przestępstwem powinien być poddany takiej ocenie.
Dyrektywa posługuje się określeniem „ofiara przestępstwa” (victim of crime),
zdefiniowana jako osoba fizyczna, która doznała szkody, w tym krzywdy fizycznej, psychicznej, moralnej lub emocjonalnej lub straty majątkowej, bezpośrednio spowodowanej przestępstwem. Pojęcie to jest zbliżone do definicji
pokrzywdzonego w Kodeksie postępowania karnego. Zgodnie z art. 49 § 1
kpk, pokrzywdzonym jest osoba fizyczna lub prawna, której dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez przestępstwo. Z Dyrektywy
wynika, że pokrzywdzonym w jej rozumieniu będzie wyłącznie osoba fizyczna, której dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez
przestępstwo.
Nie budzi wątpliwości, że w czasie trwania postępowania karnego niektórzy
z pokrzywdzonych są szczególnie narażeni na wtórną i ponowną wiktymizację,
zastraszanie oraz odwet ze strony sprawcy. Wtórna wiktymizacja, jak już wspomniano, wynika z niewłaściwego działania organów postępowania karnego,
w wyniku którego wadliwie podjęte czynności procesowe z udziałem pokrzywdzonego spowodują jego cierpienie lub dyskomfort, zaś ponowna wiktymizacja
Decyzja ramowa 2001/220/WSiSW z dnia 15 marca 2001 r. w sprawie pozycji ofiar w postępowaniu
karnym, Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich, Dz.U. L 82/1.

6
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oznacza, że osoba jest narażona na kolejne działanie sprawcy, w wyniku którego
może zostać po raz drugi pokrzywdzona. Ustalenie występowania takich zagrożeń jest możliwe wyłącznie na podstawie indywidualnej oceny konkretnego
pokrzywdzonego, dokonywanej na jak najwcześniejszym etapie. Taką ocenę należy przeprowadzać w odniesieniu do każdego pokrzywdzonego, tak by określić, czy zagrożony jest on wtórną i ponowną wiktymizacją, zastraszaniem oraz
odwetem i jakich szczególnych środków ochrony potrzebuje.
Każdy pokrzywdzony powinien być zatem poddany na czas indywidualnej
ocenie, która uwzględnia w szczególności: cechy osobowe pokrzywdzonego,
rodzaj lub charakter przestępstwa oraz okoliczności przestępstwa. Przykładami
cech osobowych pokrzywdzonego są: wiek, płeć oraz tożsamość płciowa, pochodzenie etniczne, rasa, religia, orientacja seksualna, stan zdrowia, niepełnosprawność, prawo do pobytu, problemy z nawiązywaniem komunikacji, związek
ze sprawcą lub zależność od niego, doświadczenie przestępstwa w przeszłości.
Przykładami rodzaju i charakteru przestępstwa są: handel ludźmi, przestępczość zorganizowana, terroryzm, przemoc w rodzinie, przemoc wobec osób
zależnych, przemoc seksualna, przestępstwo z nienawiści, uszkodzenie ciała,
bójka lub pobicie, groźby karalne, rozbój. Okolicznościami popełnienia przestępstwa zaś mogą być: miejsce zdarzenia, czas zdarzenia, sposób zachowania
się sprawcy, działanie w warunkach uzależnienia, działanie z użyciem niebezpiecznego narzędzia, rodzaj i rozmiar szkody, sposób zachowania się sprawcy
po popełnieniu przestępstwa, pozostawanie w związku ze sprawcą lub zależności od niego.
Dyrektywa wskazuje, że w ramach indywidualnej oceny szczególną uwagę
powinno zwracać się na pokrzywdzonych, którzy doznali znacznej szkody ze
względu na powagę przestępstwa, pokrzywdzonych przestępstwami popełnionymi z powodu uprzedzeń lub dyskryminacji, co mogło być w szczególności
powiązane z ich cechami osobowymi, a także na pokrzywdzonych, których
szczególne narażenie jest skutkiem związku ze sprawcą lub zależności od niego.
W szczególności chodzi o pokrzywdzonych terroryzmem, przestępczością zorganizowaną, handlem ludźmi, przemocą na tle płciowym, przemocą w rodzinie,
przemocą seksualną lub wykorzystywaniem seksualnym lub przestępstwami
z nienawiści oraz pokrzywdzonych z niepełnosprawnościami.
Do celów Dyrektywy zakłada się, że dzieci będące pokrzywdzonymi zawsze
mają szczególne potrzeby w zakresie ochrony i zawsze poddawane są indywidualnej ocenie. Jest to wyraz szczególnej troski o dzieci występujące w postępowaniu karnym, rozumiane zawsze jako osoby do ukończenia 18 roku życia.
Jeżeli sytuacja pokrzywdzonego, stanowiąca podstawę indywidualnej oceny,
uległa znacznej zmianie, konieczne jest aktualizowanie oceny w toku całego
postępowania karnego. Może zdarzyć się bowiem i tak, że podczas trwania postępowania sytuacja pokrzywdzonego ulegnie pogorszeniu, z uwagi np. na stan
zdrowia, sposób zachowania się sprawcy, czy też zmiany w życiu osobistym.
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Podsumowując, indywidualna ocena jest bliższym przyjrzeniem się przez
organ postępowania sytuacji osoby pokrzywdzonej, biorąc pod uwagę jej cechy
osobiste, rodzaj lub charakter oraz okoliczności przestępstwa, pod kątem zastosowania wobec niej szczególnych środków ochrony. Innymi słowy, indywidualna ocena służy ustaleniu, czy konkretny pokrzywdzony ma szczególne potrzeby
w zakresie ochrony. Jeżeli tak, to jakie specjalne środki ochrony, przewidziane
w art. 23 Dyrektywy należy wobec niego zastosować.
Dyrektywa w art. 23 wymienia i opisuje środki ochrony, polegające na tym, że:
a) przesłuchania pokrzywdzonych odbywają się w zaprojektowanych lub
przystosowanych do tego celu pomieszczeniach;
b) przesłuchania pokrzywdzonych są prowadzone przez lub z udziałem
specjalistów, odpowiednio przeszkolonych do tego celu;
c) wszelkie przesłuchania pokrzywdzonych są prowadzone przez te same
osoby, chyba że jest to sprzeczne z właściwym funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości;
d) wszelkie przesłuchania ofiar przemocy seksualnej, przemocy na tle płciowym lub przemocy w bliskich związkach – jeżeli nie są prowadzone przez
prokuratora ani sędziego – prowadzą osoby tej samej płci co osoba pokrzywdzona, o ile takie jest jej życzenie i o ile nie stanowi to uszczerbku
dla przebiegu postępowania karnego.
Zasadą jest, że przy dokonywaniu indywidualnej oceny ściśle angażuje się
pokrzywdzonych i uwzględnia się ich wolę, w tym życzenie niekorzystania
przez nich ze środków ochrony w zakresie sposobu ich przesłuchania.
Dodatkowo, art. 18 Dyrektywy, nakazuje stosowanie również takich środków
ochrony, które w razie konieczności obejmą także procedury fizycznej ochrony ofiar i członków ich rodzin przewidziane w prawie krajowym. Konieczne
jest zatem ustalenie, czy w przypadku danego pokrzywdzonego nie należy zastosować środka izolacyjnego w postaci właściwego środka zapobiegawczego,
bądź też nadzwyczajnych środków z ustawy o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego
i świadka. Podkreślić trzeba, że o ile Dyrektywa nakazuje brać pod uwagę wolę
pokrzywdzonego w zakresie stosowania środków ochrony z art. 23, to kwestie
dotyczące zastosowania środków izolacyjnych w postaci środków zapobiegawczych (art. 18) organ postępowania powinien rozważyć samodzielnie, albowiem
na nim spoczywa odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa pokrzywdzonemu. Współpraca z pokrzywdzonym ma zasadnicze znaczenie, zwłaszcza
przy takich środkach zapobiegawczych, jak dozór Policji z zakazem zbliżania
się, czy też kontaktowania. Tym niemniej, w niektórych przypadkach to organ
postępowania powinien samodzielnie zadecydować o właściwych środkach,
wykorzystując doświadczenie zawodowe i znajomość działań sprawców.
W wyniku przyprowadzenia indywidualnej oceny może okazać się, że osoba
pokrzywdzona wymaga dodatkowej pomocy, wykraczającej poza kompetencje
i możliwości działania organów postępowania, bądź też istnieje konieczność
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powiadomienia właściwych organów bądź podmiotów, w celu uruchomienia
koniecznych procedur. W takich przypadkach organ postępowania powinien
powiadomić właściwe instytucje lub podmioty, a w razie takiej możliwości umówić i bezpośrednio skierować tam osobę pokrzywdzoną.
Zgodnie z art. 23 Dyrektywy, można odstąpić od zastosowania środka
ochrony, wynikającego z indywidualnej oceny, jeżeli uniemożliwiają to ograniczenia operacyjne lub praktyczne lub gdy istnieje pilna potrzeba przesłuchania
pokrzywdzonego, a jego nieprzesłuchanie mogłoby wyrządzić pokrzywdzonemu lub innej osobie szkodę, bądź też stosowanie owego środka mogłoby powodować uszczerbek dla przebiegu postępowania.

Kwestionariusz indywidualnej oceny szczególnych
potrzeb osoby pokrzywdzonej w zakresie ochrony
Wobec konieczności ujednolicenia stosowania indywidualnej oceny w całym
kraju, w wyniku współpracy Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych, Komendy Głównej Policji, Prokuratury Generalnej oraz organizacji pozarządowych, w ramach Rady ds. Pokrzywdzonych Przestępstwem przy
Ministrze Sprawiedliwości7, wypracowano kwestionariusz indywidualnej oceny
szczególnych potrzeb osoby pokrzywdzonej w zakresie ochrony, zwany dalej „Kwestionariuszem”. Kwestionariusz ten poddano uzgodnieniom w ramach Policji i Prokuratury i skierowano od 15 sierpnia br. do pilotażu, służącego sprawdzeniu jego
użyteczności i funkcjonalności. Pilotaż ma zakończyć się w dniu 30 września, zaś
wnioski z niego wynikające, posłużą dopracowaniu samego Kwestionariusza (wersja
pilotażowa Kwestionariusza umieszczona została na końcu niniejszego artykułu).
W swoim założeniu, Kwestionariusz ma pomóc funkcjonariuszom Policji oraz
prokuratorom w dokonywaniu indywidulanej oceny potrzeb osoby pokrzywdzonej i w ustaleniu jakie środki ochrony i pomocy należy w danym przypadku zastosować. W swoim założeniu, ma być przydatnym narzędziem w pracy
z pokrzywdzonymi. W Kwestionariuszu umieszczono tylko te środki, których
stosowanie jest fakultatywne, czyli zależne od uznania organu prowadzącego
postępowanie. Kwestionariusz ma pomóc w podjęciu decyzji, czy i w jakim zakresie zastosować poszczególne środki ochrony. Zrezygnowano z umieszczania
w Kwestionariuszu środków, których celem jest niewątpliwie pomoc osobom pokrzywdzonym, ale których stosowanie jest obligatoryjne, wynikające z ustawy,
np. przesłuchanie w trybie art. 185a-c kpk, bądź też pozostaje do uznania sądu
w trakcie rozprawy w postępowaniu rozpoznawczym.
Kwestionariusz składa się z poszczególnych części, które zostaną poniżej
omówione.
http://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/pokrzywdzeni-przestepstwem/rada-do-spraw-pokrzywdzonych-przestepstwem/.

7
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1) Część wstępna
Na wstępie Kwestionariusza zawarte są podstawowe informacje dotyczące
imienia i nazwiska osoby pokrzywdzonej, daty sporządzenia oceny, numeru
sprawy (RSD/DS.) oraz wstępnie określonej kwalifikacji prawnej czynu.
Jak już wspomniano, indywidualna ocena będzie dotyczyła wyłącznie osób
fizycznych, nie zaś przedstawicieli osób prawnych, zgłaszających fakt popełnienia przestępstwa na szkodę tejże osoby. Warto jednakże dodać, że zgodnie z art.
52 § 1 kpk, w razie śmierci pokrzywdzonego, prawa, które by mu przysługiwały,
mogą wykonywać osoby najbliższe lub osoby pozostające na jego utrzymaniu.
W takim przypadku należy dokonać indywidualnej oceny potrzeb osoby reprezentującej prawa pokrzywdzonego, uwzględniając jej cechy osobowe, rodzaj,
charakter i okoliczności przestępstwa dokonane na pokrzywdzonym. Inna
sytuacja wystąpi, gdy osobą pokrzywdzoną będzie dziecko. Zgodnie z art. 22
ust. 4 Dyrektywy zakłada się, że dzieci będące pokrzywdzonymi zawsze mają
szczególne potrzeby w zakresie ochrony i zawsze poddawane są indywidualnej
ocenie. W zależności od stopnia rozwoju dziecka i możliwości uzyskania od niego informacji dotyczących jego ochrony zasadą powinno być przeprowadzenie
z nim rozmowy pod tym kątem. Jeżeli stopień rozwoju dziecka to uniemożliwia,
zgodnie z art. 52 § 2 kpk, informacje jego dotyczące, skutkujące koniecznością
podjęcia stosownych działań, powinno się odebrać od przedstawiciela ustawowego albo osoby, pod której stałą pieczą małoletni pokrzywdzony pozostaje.
Podobna sytuacja zajdzie, gdy pokrzywdzonym jest osoba ubezwłasnowolniona, bądź, zgodnie z art. 52 § 3 kpk, osoba nieporadna, w szczególności ze
względu na wiek lub stan zdrowia. W takim przypadku jej prawa może wykonywać osoba, pod której pieczą pokrzywdzony pozostaje.
W pkt. 55 Dyrektywy wskazano, że skuteczne ustalenie występowania zagrożeń dla pokrzywdzonego jest możliwe wyłącznie na podstawie indywidualnej
oceny, przeprowadzanej na jak najwcześniejszym etapie. Oznacza to, że oceny takiej należy dokonać jeszcze przed pierwszym przesłuchaniem osoby pokrzywdzonej. W praktyce, już w czasie pierwszego kontaktu z pokrzywdzonym
należy ustalić, czy konieczne będzie zastosowanie ww. środków. Właściwym na
to czasem będzie moment zawiadomienia przez pokrzywdzonego o popełnieniu przestępstwa, a gdy przepis tak stanowi (coraz rzadziej), w trakcie odbierania wniosku o ściganie. W razie wszczęcia postępowania na skutek powzięcia
informacji z innych źródeł bądź ustaleń własnych, ocenę taką należy przeprowadzić jeszcze przed przesłuchaniem pokrzywdzonego w charakterze świadka.
Dokonywanie formalnej oceny szczególnych potrzeb osoby pokrzywdzonej
podczas np. interwencji byłoby przedwczesne, jednakże może się zdarzyć, że
już wówczas osoba pokrzywdzona będzie wymagała podjęcia działań zmierzających do zapewnienia jej oraz jej najbliższym bezpieczeństwa. Informacje te
można jednakże uzupełnić w Kwestionariuszu na późniejszym etapie. Kwestionariusz powinien być wypełniany przez prokuratora bądź funkcjonariuszy Policji
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z pionów dochodzeniowo-śledczych, nie zaś z pionu prewencji (ogniwa patrolowo-interwencyjnego, dzielnicowego), podczas spotkania z pokrzywdzonym,
w celu podjęcia z nim czynności procesowych, przed pierwszym przesłuchaniem w charakterze świadka.
Kwestionariusz nakazuje wpisać na wstępie kwalifikację prawną czynu. Kwalifikacja prawna czynu jest przyporządkowaniem czynu przepisowi ustawy
karnej określającemu przestępstwo. Podstawą kwalifikacji prawnej są ustalenia
faktyczne poczynione w oparciu o materiał dowodowy pod kątem znamion
strony podmiotowej i przedmiotowej czynu stanowiącego przestępstwo. Zakwalifikowanie czynu jako przestępstwo polega na dopasowaniu ustaleń (cech)
faktycznych pod określony przepis ustawy. W niektórych przypadkach, w razie
uzyskania informacji od pokrzywdzonego, która inicjuje postępowanie, można
od razu postawić trafną diagnozę i wskazać właściwy przepis ustawy karnej.
Niekiedy jednak przyjęta na wstępie kwalifikacja prawna czynu może się zmienić. W przypadku prowadzonej już sprawy w kierunku przyjętej kwalifikacji
prawnej czynu, należy wpisać w tę rubrykę właściwy przepis ustawy karnej.
W przypadku indywidualnej oceny potrzeb pokrzywdzonego kwalifikacja
prawna ma szczególne znaczenie, albowiem jest jedną z przesłanek decydujących o tym, czy osobie takiej będą przysługiwać szczególne środki ochrony,
o czym niżej. W razie ewentualnej późniejszej aktualizacji oceny potrzeb może
okazać, się, że w toku postępowania nastąpiła zmiana kwalifikacji prawnej czynu. W takim przypadku trzeba będzie dokonać korekty przywołanego przepisu
ustawy karnej.
2) Przesłanki dokonania oceny potrzeb osoby pokrzywdzonej
Praktyka dowodzi, że część osób pokrzywdzonych przestępstwem wymaga
zastosowania szczególnych środków ochrony przed sprawcą bądź wiktymizującym działaniem przedstawicieli organów państwowych. Dyrektywa w art. 22
ust. 2 wskazuje przesłanki, którymi należy się kierować w celu ujawnienia pokrzywdzonych zasługujących na szczególne traktowanie, w ramach przeprowadzania indywidualnej oceny potrzeb. Są to: cechy osobowe pokrzywdzonego,
rodzaj lub charakter przestępstwa, okoliczności przestępstwa.
Kwestionariusz umożliwia odnotowanie właściwej, szczegółowej przesłanki,
wskazującej na konieczność przeprowadzenia całościowej indywidualnej oceny potrzeb, w postaci: wieku, niepełnosprawności, kwalifikacji prawnej czynu,
okoliczności przestępstwa, pokrzywdzeniem przestępstwami z nienawiści, istnienia związku między pokrzywdzonym a sprawcą, a także innych właściwych
przesłanek. Jak już wielokrotnie wspomniano, zgodnie z art. 22 ust. 4 Dyrektywy zakłada się, że dzieci będące pokrzywdzonymi mają szczególne potrzeby w zakresie ochrony i zawsze poddawane są indywidualnej ocenie. Zgodnie
zaś z art. 2 ust. 1 lit. c) „dziecko” oznacza każdą osobę w wieku poniżej 18
lat. Zawsze zatem, gdy pokrzywdzonym w sprawie jest osoba poniżej 18 roku
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życia, koniecznym jest przeprowadzenie indywidualnej oceny. Punkt 55 części
wstępnej Dyrektywy wskazuje na wiek, jako element cech osobowych osoby
pokrzywdzonej, na który należy zwrócić szczególną uwagę. Dotyczy to również osób starszych, które często mają szczególne potrzeby w zakresie środków
ochrony. Przyjęto, że osobą starszą jest osoba, która ukończyła wiek 67 lat bądź
ukończyła wiek 60 lat i ma ustalone prawo do emerytury, zgodnie z art. 24 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych8. W takim przypadku
należy rozważyć, czy ze względu na sytuację takiej osoby, istnieje konieczność
przeprowadzenia pełnej indywidualnej oceny. Za osobę z niepełnosprawnościami w rozumieniu Dyrektywy można rozumieć osobę niezdolną do pracy w rozumieniu art. 12 wspomnianej ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, a zatem taką, która całkowicie lub częściowo utraciła zdolność
do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu i nie rokuje
odzyskania zdolności do pracy po przekwalifikowaniu. Za osobę z niepełnosprawnościami powinna być także uważana osoba niezdolna do samodzielnej
egzystencji, to znaczy taka, wobec której stwierdzono naruszenie sprawności
organizmu w stopniu powodującym konieczność stałej lub długotrwałej opieki
i pomocy innej osoby w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych. Wydaje się, że osoby takie powinny legitymować się aktualnym orzeczeniem lekarza orzecznika lub wydaną na tej podstawie aktualną decyzją organu rentowego
w sprawie świadczeń wskazanych w ustawie, do których prawo jest uzależnione
od stwierdzenia niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji. Należy jednakże wskazać, że jeżeli w wyniku przestępstwa doszło do
widocznego naruszenia czynności narządu ciała lub rozstroju zdrowia powodujących niepełnosprawność u osoby pokrzywdzonej, osoba taka powinna być
także uznana za osobę niepełnosprawną w rozumieniu Dyrektywy, pomimo
braku orzeczenia bądź decyzji organu rentowego w tym zakresie. Podsumowując, za osobę niepełnosprawną należy uznać osobę legitymującą się właściwym
dokumentem potwierdzającym niezdolność do pracy lub samodzielnej egzystencji, jak również osobę, która doznała widocznej niepełnosprawności, a nie
ma jeszcze stosowanego orzeczenia lub decyzji w tym zakresie.
Dyrektywa wyraźnie wymienia rodzaje przestępstw, których ofiary powinny być poddane indywidualnej ocenie. Są to następujące rodzaje przestępstw:
handel ludźmi (art. 189a §1 i 2 Kodeksu karnego9, zwanego dalej „kk”), terroryzm (art. 117-126b kk, art. 163-172 kk, art. 134 kk, 136 kk – jeżeli czyn
spełnia przesłanki z art. 115 § 20 kk), przestępczość zorganizowana (art. 258
kk), przemoc w rodzinie (art. 148 § 1-4 kk, art. 156 § 1-3 kk, art. 157 § 1 kk,
art. 189 kk, art. 190 kk, art. 190a, art. 191 kk, art. 191a kk, art. 197 § 1-3 kk,
art. 198 kk, art. 199 kk, art. 200 § 1 i 2 kk, art. 201 kk, art. 202 § 1-4b kk,
Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
(Dz.U. z 2015 r., poz. 748).
9
Ustawa z dnia z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.).
8
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art. 203 kk, art. 207 kk, art. 208 kk – jeżeli dotyczą osoby najbliższej w rozumieniu art. 115 § 11 kk), przemoc seksualna lub wykorzystywanie seksualne,
przemoc na tle płciowym (art. 197 § 1-3 kk, art. 198 kk, art. 199 kk, art. 200
§ 1 i 2 kk, art. 201 kk, art. 202 § 1-4b kk, art. 203 kk, art. 204 kk), przestępstwa
z nienawiści (art. 119 kk, 256 kk, 257 kk).
Okoliczności popełnienia przestępstwa mogą mieć szczególne znaczenie dla
sytuacji osoby pokrzywdzonej. Dyrektywa nakazuje brać je pod uwagę przy dokonywaniu indywidulanej oceny. Okoliczności przestępstwa to najczęściej: miejsce
zdarzenia, czas zdarzenia, sposób zachowania się sprawcy, działanie w warunkach
uzależnienia, działanie z użyciem niebezpiecznego narzędzia, rodzaj i rozmiar szkody, sposób zachowania się sprawcy po popełnieniu przestępstwa, pozostawanie
w związku ze sprawcą lub zależności od niego. Szczególne znaczenie będzie miał
sposób działania sprawcy (np. brutalność, bezwzględność, udręczenie pokrzywdzonego), motywacja sprawcy (np. z niskich pobudek, zasługująca na potępienie)
oraz rozmiar szkody powstałej u osoby pokrzywdzonej (np. znaczna szkoda), zarówno w zakresie uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, szkód materialnych, jak
i urazów psychicznych. Jeżeli zatem ustalone okoliczności przestępstwa w ocenie
wypełniającego Kwestionariusz mają znaczenie dla zagrożenia osoby pokrzywdzonej
wtórną i ponowną wiktymizacją, zastraszaniem oraz odwetem ze strony sprawcy,
należy dokonać pełnej indywidualnej oceny potrzeb osoby pokrzywdzonej.
Dyrektywa wymienia przestępstwa z nienawiści jako rodzaj przestępstw najbardziej dotkliwy i uderzający w godność oraz podmiotowość pokrzywdzonego. Dlatego w Kwestionariuszu wyodrębniono tę kategorię przestępstw do odrębnego zaznaczenia w części wstępnej. Dyrektywa wskazuje, że przestępstwa
popełnione z powodu uprzedzeń lub dyskryminacji mogą być powiązane z cechami osobowymi pokrzywdzonego. Przestępstwa z nienawiści to najczęściej
występki z art. 119 kk, art. 256 kk oraz art. 257 kk10,11.
10
„Art. 119 § 1 Kto stosuje przemoc lub groźbę bezprawną wobec grupy osób lub poszczególnej
osoby z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, politycznej, wyznaniowej lub z powodu jej bezwyznaniowości, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”.
„Art. 256 § 1. Kto publicznie propaguje faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub nawołuje
do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu
na bezwyznaniowość, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do
lat 2.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto w celu rozpowszechniania produkuje, utrwala lub sprowadza,
nabywa, przechowuje, posiada, prezentuje, przewozi lub przesyła druk, nagranie lub inny przedmiot,
zawierające treść określoną w § 1 albo będące nośnikiem symboliki faszystowskiej, komunistycznej
lub innej totalitarnej.
§ 4. W razie skazania za przestępstwo określone w § 2 sąd orzeka przepadek przedmiotów, o których
mowa w § 2, chociażby nie stanowiły własności sprawcy.”
„Art. 257. Kto publicznie znieważa grupę ludności albo poszczególną osobę z powodu jej
przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu jej bezwyznaniowości lub
z takich powodów narusza nietykalność cielesną innej osoby, podlega karze pozbawienia wolności
do lat 3.”
11
Zob. także Wytyczne Prokuratora Generalnego z dnia 26 lutego 2014 r. w zakresie prowadzenia postępowań o przestępstwa z nienawiści (PG VII G 021/54/13, www.pg.gov.pl).
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Dyrektywa wskazuje, że osoby pokrzywdzone przemocą w bliskich związkach, gdzie narażenie na przemoc jest skutkiem związku ze sprawcą lub zależności od niego, w szczególności podlegają indywidualnej ocenie. Różne formy
przemocy w bliskich związkach (przemoc fizyczna, psychiczna, seksualna i ekonomiczna) najczęściej przybierają formę przestępstw stypizowanych w części
szczególnej Kodeksu karnego. Należy mieć przy tym na względzie nie tylko
przestępstwo z art. 207 kk, ale także i wszystkie te przestępstwa, które zawierają w znamionach ustawowych przesłankę stosowania przemocy lub groźby jej
użycia bądź są skutkiem takiej przemocy i skierowane wobec osób najbliższych
w rozumieniu art. 115 § 11 kk. Są to przestępstwa m.in. z art. 148 § 1-4 kk,
art. 156 § 1-3 kk, art. 157 § 1 kk, art. 189 kk, art. 190 kk, art. 190a, art. 191 kk,
art. 191a kk, art. 197 § 1-3 kk, art. 198 kk, art. 199 kk, art. 200 § 1 i 2 kk, art.
201 kk, art. 202 § 1-4b kk, art. 203 kk, art. 207 kk, art. 208 kk. Osoby najbliższe to: małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii
lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek,
a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu. Konieczne jest wzięcie pod
uwagę definicji przemocy w rodzinie zawartej w art. 2 pkt 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie12 oraz zbieżną z zapisami Dyrektywy definicję przemocy
domowej zawartej w art. 3 lit. b) ratyfikowanej przez Polskę Konwencji Rady
Europy z dnia 11 maja 2011 roku w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (Dz.U. z 2015 roku, poz. 961)13. Akcent jest zatem
kładziony także na byłych małżonków bądź partnerów, bez względu na miejsce
ich zamieszkania. W sytuacji zatem, gdy sprawca taki nadal stosuje przemoc wobec osoby pokrzywdzonej, należy traktować to jako skutek związku ze sprawcą
i dokonywać indywidualnej oceny w pełnym zakresie.
Dyrektywa nakazuje, aby przy indywidualnej ocenie uwzględnić także dodatkowe cechy osobowe osoby pokrzywdzonej, oprócz wspomnianych już: wieku,
niepełnosprawności oraz związku ze sprawcą lub zależności od niego, takie jak:
płeć oraz tożsamość płciowa, rasa, orientacja seksualna, prawa do pobytu, pochodzenie etniczne, religia, stan zdrowia, problemy z nawiązaniem kontaktu,
doświadczenie przestępstwa w przeszłości14 (pkt 56 cz. wstępnej). Jeżeli zatem,
w ocenie wypełniającego Kwestionariusz któraś z wymienionych powyżej cech ma
istotne znaczenie dla ryzyka wtórnej i ponownej wiktymizacji, zastraszenia oraz
odwetu ze strony sprawcy, powinno się przeprowadzić pełną indywidualną ocenę.
„Przemoc w rodzinie – jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób wymienionych w pkt 1, w szczególności narażające te osoby
na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność,
w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące
cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.”.
13
„Przemoc domowa oznacza wszelkie akty fizycznej, seksualnej, psychologicznej lub ekonomicznej
przemocy występujące w rodzinie lub gospodarstwie domowym lub pomiędzy byłymi lub obecnymi
małżonkami lub partnerami, niezależnie od tego, czy sprawca i ofiara dzielą miejsce zamieszkania,
czy też nie”.
14
Zob. pkt 56 części wstępnej Dyrektywy.
12
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W sytuacji wystąpienia którejkolwiek ze wskazanej w Kwestionariuszu opisanych powyżej przesłanek powinno się oznaczyć pole „Tak” i przeprowadzić
pełną indywidualną ocenę. W razie braku ww. przesłanek, należy zaznaczyć
pole „Nie” i zakończyć Kwestionariusz, poprzez podpisanie się w polu „Podpis
sporządzającego”.
3) Pouczenie dla pokrzywdzonego
Dyrektywa wskazuje, że pokrzywdzonym, którzy zostali uznani za narażonych na ponowną i wtórną wiktymizację, zastraszanie oraz odwet, należy zaoferować odpowiednie środki, by chronić ich podczas postępowania karnego.
Rodzaj i zakres takich środków należy ustalić w trybie indywidualnej oceny,
uwzględniając wolę pokrzywdzonego. Obawy i lęki pokrzywdzonych związane
z postępowaniem powinny być kluczowym czynnikiem przy ustalaniu, czy potrzebują oni określonego środka.
Przed ustaleniem odpowiednich środków ochrony należy poinformować
osobę pokrzywdzoną o tym, że jej sytuacja jest poddawana ocenie, której efektem może być zastosowanie konkretnych środków ochrony. Chodzi o krótką
informację skierowaną do pokrzywdzonego o celu przeprowadzenia oceny
i o tym, czym ona w istocie jest. Ważne jest zachęcenie pokrzywdzonego do
czynnego wzięcia w niej udziału, poprzez szczere odpowiedzi na stawiane pytania, zwłaszcza w kontekście jej obaw przed sprawcą, czy też lęków w zakresie
przeprowadzania czynności procesowych. Pokrzywdzonego należy także poinformować, że w razie znaczącej zmiany okoliczności ocena może zostać zaktualizowana, a w konsekwencji środki ochrony mogą być zmienione albo mogą być
podjęte dodatkowe działania, zmierzające m.in. do udzielenia pomocy.
4) Przesłuchanie
Dyrektywa w art. 23 wskazuje na szczególne środki ochrony osób pokrzywdzonych przestępstwem podczas postępowania karnego, w tym podczas postępowania przygotowawczego, jak i rozpoznawczego. W związku z tym, że
przesłanki zastosowania wymienionych w art. 23 ust. 3 środków ochrony w postępowaniu rozpoznawczym zostały ściśle uregulowane w Kodeksie postępowania karnego, bądź też pozostają do uznania sądu w trakcie rozprawy, brak
jest potrzeby ich opisu. W Kwestionariuszu opisano zatem te, które są możliwe
do stosowania w postępowaniu przygotowawczym i pozostają fakultatywne,
tj. do podjęcia decyzji o ich zastosowaniu przez funkcjonariusza Policji bądź
prokuratora. Takimi środkami ochrony, przewidzianymi w art. 23 ust. 2 Dyrektywy są m.in: przesłuchania pokrzywdzonych w zaprojektowanych lub przystosowanych do tego celu pomieszczeniach, przesłuchania przez te same osoby,
przesłuchania niektórych grup pokrzywdzonych przez osoby tej samej płci co
osoba pokrzywdzona.
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a) Przesłuchanie w przyjaznym pokoju przesłuchań

W nowo projektowanych budynkach, będących siedzibą jednostek organizacyjnych Policji, planuje się i tworzy pomieszczenia przeznaczone do przyjaznego przesłuchiwania niektórych grup osób pokrzywdzonych. W dotychczasowych siedzibach jednostek organizacyjnych Policji wyodrębnia się takie
pomieszczenia, głównie poprzez remonty, już od wielu lat. Na samym początku
pomieszczenia te były głównie przeznaczone do przesłuchiwania dzieci, pod
nazwą „Niebieskie Pokoje”. Z czasem pomieszczenia te były wykorzystywane do przesłuchiwania innych grup świadków, zwłaszcza w następstwie zmian
legislacyjnych nakazujących przesłuchiwanie znacznej większości małoletnich
i niektórych dorosłych pokrzywdzonych, przez sąd w trybie art. 185a-c kpk.
Docelowo każdy budynek zajmowany przez jednostkę organizacyjną Policji powinien mieć, jako standard, wydzielony pokój przyjaznego przesłuchania tych
osób pokrzywdzonych, które mają szczególne potrzeby w zakresie ochrony.
W celu ustalenia takich pokrzywdzonych, w Kwestionariuszu zawarto cztery pytania, gdzie pozytywna odpowiedź choćby na jedno z nich powinna skutkować
rozważeniem przesłuchania takiej osoby w przyjaznym pokoju przesłuchań.
Należy zatem rozważyć przesłuchanie osoby pokrzywdzonej w przyjaznym
pokoju przesłuchań, gdy: osoba pokrzywdzona pozostaje w stanie bezbronności z powodu wieku, niepełnosprawności, słabej znajomości języka polskiego, rodzaju, charakteru bądź okoliczności przestępstwa, innych czynników,
przestępstwo wiązało się z użyciem przemocy, bądź groźbą jej użycia, miejsce przesłuchania ma negatywny wpływ na poczucie bezpieczeństwa osoby
pokrzywdzonej, a także gdy istnieje potrzeba ochrony prywatności osoby pokrzywdzonej ze względu na charakter czynu. Wydaje się, że poprzez określenie „pozostawania w stanie bezbronności”, należy rozumieć sytuację, w której
osoba pokrzywdzona, czy to na skutek przestępstwa, czy też innych czynników,
nie jest w stanie samodzielnie skutecznie podjąć działań zmierzających do zabezpieczenia jej interesów, w tym np. nie rozumie swojej sytuacji procesowej,
nie jest w stanie samodzielnie wyrazić na coś zgody, bądź sprzeciwić się czemuś, nie rozumie konsekwencji podjętych decyzji, etc. Przestępstwo z użyciem
przemocy to zbrodnia lub występek polegający najczęściej na fizycznym i bezpośrednim oddziałaniu na ciało człowieka, ukierunkowanym na przełamanie
lub uniemożliwienie oporu ze strony pokrzywdzonego. Są to te wszystkie przestępstwa, które w znamionach (opisie) czynu mają wskazany element przemocy
albo też doszło do nich na skutek jej użycia, pomimo tego, że w znamionach
brak jest wskazanej bezpośrednio tej przesłanki. Przykładem pierwszego czynu
jest np. art. 280 § 1, który stanowi, że kto kradnie, używając przemocy wobec
osoby lub grożąc natychmiastowym jej użyciem albo doprowadzając człowieka
do stanu nieprzytomności lub bezbronności, podlega określonej karze. Przykładem drugiego ujęcia jest np. art. 157 § 2 kk, który stanowi, że kto powoduje
naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwający nie dłużej niż
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7 dni, podlega stosownej karze. Przestępstwo z groźbą użycia przemocy to czyn
z art. 190 kk, a także wszystkie te przestępstwa, które w znamionach ustawowych mają wskazaną przesłankę groźby bezprawnej.
Podczas rozmowy wstępnej funkcjonariusz Policji może zorientować się,
że dotychczasowe miejsce przesłuchania (wieloosobowy pokój, głośne rozmowy, w tym telefoniczne, inne przesłuchania, ciągły ruch w pokoju, hałas) może
wpływać deprymująco na pokrzywdzonego, zakłócając jego poczucie bezpieczeństwa. Może objawiać się to małomównością, gubieniem wątku, rozkojarzeniem, wycofaniem, etc. W takim przypadku powinno się rozważyć zmianę miejsca przesłuchania na dostosowane do tego pomieszczenie. Niektóre sprawy,
w szczególności o charakterze seksualnym, bądź które wiążą się z ujawnieniem
bardzo osobistych spraw z życia prywatnego (np. odmienna orientacja seksualna, mniejszość etniczna, etc.), wymagają szczególnej ochrony prywatności osoby pokrzywdzonej. Osoba taka może mieć opory z ujawnieniem szczegółów
okoliczności przestępstwa w obecności innych osób, zwłaszcza odmiennej płci.
Zmiana miejsca przesłuchania będzie służyć zarówno ochronie jej prywatności,
jak i uzyskaniu w toku przesłuchania pełnowartościowego materiału dowodowego. Zasadą generalną powinno zaś być, że w przypadku dzieci do 15 roku
życia przesłuchanie należy obowiązkowo przeprowadzić w przyjaznym pokoju
przesłuchań. W takiej sytuacji w ogóle nie wypełnia się dalszych punktów Kwestionariusza dotyczących obszaru przesłuchania i należy przejść do następnej
strony, tj. do obszaru dotyczącego ochrony pokrzywdzonego.
b) Przesłuchanie przez tę samą osobę
Podczas postępowania przygotowawczego może zdarzyć się, że osoba pokrzywdzona będzie przesłuchiwana kilkakrotnie (np. ujawnią się nowe okoliczności przestępstwa, dojdzie do kolejnych przestępczych zachowań sprawcy,
osoba pokrzywdzona przypomni sobie dodatkowe okoliczności, etc.). W niektórych sprawach istotne jest, aby kolejne przesłuchania przeprowadzał ten
sam funkcjonariusz Policji, z uwagi na cechy osobowe pokrzywdzonego bądź
ochronę jego prywatności.
Ponowne przesłuchanie powinno być zatem przeprowadzone przez tę samą
osobę, gdy: osobie pokrzywdzonej w zaistniałej sytuacji brakuje wsparcia ze
strony innych osób, osoba pokrzywdzona ma trudności z nawiązaniem kontaktu z nowymi osobami, istnieje potrzeba ochrony prywatności osoby pokrzywdzonej ze względu na charakter czynu. Mogą zdarzyć się sytuacje, gdy osobie
pokrzywdzonej brak jest wsparcia ze strony osób najbliższych. Przykładem tego
mogą być osoby pokrzywdzone przemocą w rodzinie, które nie mają wsparcia ze strony rodziców bądź innych krewnych (np. ze względu na odległość
od miejsca zamieszkania), bądź pozostały same, np. na skutek przestępstwa.
W takich przypadkach, zakładając możliwość kolejnego przesłuchania, należy
rozważyć dokonanie tej czynności przez tę samą osobę. Dyrektywa w art. 3 nakłada obowiązek pomocy pokrzywdzonym w rozumieniu i byciu rozumianym
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od momentu pierwszego kontaktu z właściwym organem. Należy uwzględnić
przy tym cechy osobowe pokrzywdzonego, w tym wszelkie rodzaje niepełnosprawności. Przykładem cech osobowych może być trudność w nawiązywaniu
kontaktu z nowymi osobami. W razie ustalenia podczas pierwszego przesłuchania, że osoba pokrzywdzona ma tego rodzaju trudności, wyrażające się np.
wycofaniem, postawą zamkniętą, małomównością, należy rozważyć zaznaczenie właściwego pola i przesłuchanie podczas ewentualnego kolejnego przesłuchania przez tę samą osobę. Ponowne przesłuchanie przez tę samą osobę
zabezpiecza potrzebę ochrony prywatności osoby pokrzywdzonej, zwłaszcza
w sytuacji przestępstw dotyczących sfery seksualnej bądź dotyczących szczegółów z życia prywatnego pokrzywdzonego.
Wyjątkiem, który przewiduje Dyrektywa, jest sytuacja, gdy ponowne przesłuchanie przez tę samą osobę jest sprzeczne z właściwym funkcjonowaniem
wymiaru sprawiedliwości. Chodzi tu o sytuacje, gdy konieczne jest przesłuchanie osoby pokrzywdzonej ponownie, jednakże na skutek różnych okoliczności, np. choroba, urlop macierzyński, przeniesienie do innej jednostki, odejście
ze służby itp., nie jest możliwe dokonanie tego przez tę samą osobę. W takich
przypadkach Dyrektywa zakłada możliwość odstępstwa od przyjętego uprzednio w indywidualnej ocenie planu zastosowania tego środka ochrony.
c) Przesłuchanie przez osobę tej samej płci
Zgodnie z art. 23 ust. 3 lit. d Dyrektywy, wszelkie przesłuchania osób pokrzywdzonych przemocą seksualną, przemocą na tle płciowym lub przemocą
w rodzinie prowadzą funkcjonariusze Policji tej samej płci co osoba pokrzywdzona. Przepis ten wskazuje bezpośrednio, że wymóg ten nie dotyczy sytuacji, gdy
pokrzywdzonego przesłuchuje prokurator bądź sędzia. Chodzi tu o następujące
przestępstwa określone w Kodeksie karnym: przemoc seksualna lub wykorzystywanie seksualne, przemoc na tle płciowym: (art. 197 § 1-3 kk, art. 198 kk, art.
199 kk, art. 200 § 1 i 2 kk, art. 201 kk, art. 202 § 1-4b kk, art. 203 kk, art. 204 kk),
przemoc w rodzinie: (art. 148 § 1-4 kk, art. 156 § 1-3 kk, art. 157 § 1 kk, art. 189
kk, art. 190 kk, art. 190a, art. 191 kk, art. 191a kk, art. 197 § 1-3 kk, art. 198 kk,
art. 199 kk, art. 200 § 1 i 2 kk, art. 201 kk, art. 202 § 1-4b kk, art. 203 kk, art. 207
kk, art. 208 kk – jeżeli dotyczą osoby najbliższej w rozumieniu art. 115 § 11 kk).
Dyrektywa wskazuje na trzy okoliczności dające możliwość odstąpienia od
przesłuchania pokrzywdzonego przez osobę tej samej płci. Pierwsza to taka, że
pokrzywdzony nie wyrazi takiego życzenia, a zatem wskazane jest uzyskanie od
osoby pokrzywdzonej informacji w tej mierze. Druga to taka, że konieczność
ewentualnego przesłuchania przez osobę tej samej płci stanowiłoby uszczerbek
dla przebiegu postępowania. Może mieć to miejsce np. wtedy, gdy istnieje pilna
potrzeba przesłuchania pokrzywdzonego, a zwłoka mogłaby prowadzić do wyrządzenia mu krzywdy, uniemożliwienia zgromadzenia materiału dowodowego (np. pokrzywdzony jest w stanie krytycznym) lub ukrycia się sprawcy przestępstwa. Trzecia sytuacja dotyczy ograniczeń operacyjnych lub praktycznych,
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a zatem, gdy od razu jest wiadomo, że dana jednostka organizacyjna Policji nie
będzie w najbliższej przyszłości dysponowała odpowiednią kadrą funkcjonariuszy danej płci. Każda z tych opcji została wymieniona w Kwestionariuszu, do
możliwego odznaczenia.
d) Przesłuchanie osób od 15 do 18 roku życia
Zgodnie z art. 185a § 4 kpk, w sprawach o przestępstwa popełnione z użyciem przemocy lub groźby bezprawnej lub określone w rozdziałach XXIII,
XXV i XXVI Kodeksu karnego, małoletniego pokrzywdzonego, który w chwili
przesłuchania ukończył 15 lat, przesłuchuje się w warunkach określonych w §
1-3 tego przepisu (tylko raz, przez sędziego, z udziałem biegłego psychologa,
w przyjaznym pokoju przesłuchań), gdy zachodzi uzasadniona obawa, że przesłuchanie w innych warunkach mogłoby wywrzeć negatywny wpływ na jego
stan psychiczny. W razie ujawnienia pokrzywdzonego w wieku od 15 do 18
lat, przystępując do przeprowadzenia indywidulanej oceny jego potrzeb, należy
rozpocząć ją od ustalenia, czy przesłuchiwanie pokrzywdzonego w zwykłych
warunkach (jak dorosłego, w jednostce organizacyjnej Policji bądź w prokuraturze), nie wywrze negatywnego wpływu na jego stan psychiczny. Dopiero
w razie ustalenia, że obawa taka nie jest uzasadniona, można dokonywać ustaleń
opisanych w punktach I-III Kwestionariusza.
Jeżeli zatem organ postępowania przygotowawczego stwierdzi lub ustali (np.
poprzez samodzielną obserwację, opinię biegłego psychologa bądź uzyskanie
informacji z innych źródeł o cechach osobowych bądź właściwościach psychicznych pokrzywdzonego), że obawa negatywnego wpływu przesłuchania
pokrzywdzonego w innych warunkach jest uzasadniona, powinien skierować
wniosek do sądu o przesłuchanie małoletniego pokrzywdzonego w trybie art.
185a § 1 i 2 kpk. Przed przekazaniem do sądu wniosku o przesłuchanie pokrzywdzonego w trybie art. 185a § 1 kpk, organ postępowania przygotowawczego powinien powołać biegłego psychologa, który oceni stan emocjonalny
pokrzywdzonego (świadka) i stwierdzi, czy świadek może w ogóle być przesłuchany, z punktu widzenia jego wieku, rozwoju intelektualnego i możliwości
udziału w czynności procesowej.
Zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego w sprawie I KZP 10/1058,
w sprawach, w których jedno z rodziców jest oskarżonym w postępowaniu karnym, w tym także w postępowaniu z oskarżenia prywatnego, drugi z rodziców
małoletniego nie może, działając w charakterze przedstawiciela ustawowego,
wykonywać praw tego małoletniego jako pokrzywdzonego. W tego typu przypadkach należy działać niezwłocznie i od razu występować z odpowiednim
wnioskiem do sądu rodzinnego w przedmiocie ustanowienia odpowiedniego
reprezentanta dla dziecka w trybie art. 99 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego15 w związku z art. 51 § 2 kpk. W związku z wejściem w życie nowego roz15

Ustawa z dnia z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. Nr z 2015 r., poz. 583).
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porządzenia Ministra Sprawiedliwości Regulamin urzędowania sądów powszechnych16
uchylony został przepis § 114 starego rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości, który wskazywał, że kuratorem należy ustanowić w miarę możliwości osobę
bliską dla tej strony albo obeznaną ze stanem jej sprawy. W chwili obecnej,
przepis § 123 stanowi jedynie, że sąd może zwrócić się do odpowiednich organów (tu: Policji lub prokuratury) o wskazanie kandydata na kuratora. W tego
typu sprawach, należy zatem odstępować od wskazywania jednego z członków
rodziny, na rzecz przedstawiania sądowi rodzinnemu profesjonalnego pełnomocnika (adwokata lub radcę prawnego), który w sposób realny będzie bronił
jego interesów w trakcie postępowania.
5) Ochrona pokrzywdzonego
W celu ustalenia szczególnych potrzeb pokrzywdzonych w zakresie ochrony,
w tym ochrony fizycznej, w Kwestionariuszu wskazano na najistotniejsze z tego punktu widzenia okoliczności dotyczące zarówno osoby pokrzywdzonej (jej obaw, lęków,
stosunku bliskości ze sprawcą, poprzednich zachowań sprawcy, zamieszkiwania ze
sprawcą, znajomości przez niego jej miejsca zamieszkania), jak i samego sprawcy
(jego motywacji, uprzedniej karalności, używania środków odurzających, zaburzeń
psychicznych i dostępu do broni). Przy okolicznościach dotyczących sprawcy dodano dodatkowo pole „b/d” (brak danych), albowiem pokrzywdzony może nie mieć
wiedzy na dany temat. Ustalenie tych okoliczności wskazuje na istnienie potrzeby
ze strony pokrzywdzonego na objęcie go szczególną ochroną. Zaznaczenie któregokolwiek z pól przy określeniu „Tak”, powinno skłonić organ postępowania
przygotowawczego do rozważenia podjęcia właściwych działań ochronnych lub
pomocowych wobec osoby pokrzywdzonej (zaznaczenia właściwych działań do
podjęcia wskazanych w ostatniej części Kwestionariusza).
6) Działania do podjęcia
W przypadku zdiagnozowania szczególnych potrzeb osoby pokrzywdzonej
w zakresie ochrony, należy podjąć działania zmierzające do zapewnienia jej bezpieczeństwa oraz odpowiedniej pomocy. Jak już wspomniano na wstępie, część
możliwych form zapewnienia bezpieczeństwa, a także niektórych form pomocy, których może wymagać osoba pokrzywdzona, leży poza zakresem kompetencji (możliwościami prawnymi i faktycznymi) organów postępowania przygotowawczego. W takich przypadkach istnieje konieczność współpracy z innymi
podmiotami, w celu skierowania osoby pokrzywdzonej do konkretnych osób
w danym podmiocie, czy też instytucji, w celu zapewnienia odpowiedniej pomocy. Poniżej przedstawiono po kolei poszczególne możliwe do podjęcia działania wskazane w Kwestionariuszu. Należy dodać, że są to działania przykładowe,
które nie wyczerpują możliwych form aktywności.
16
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 czerwca 2015 r. Regulamin urzędowania sądów
powszechnych (Dz.U. z 2015 r., poz. 925).
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a) Objęcie osoby pokrzywdzonej pomocą psychologiczną

Podczas rozmowy z pokrzywdzonym może okazać się, że znajduje się on
w złym stanie psychicznym. Mogą o tym świadczyć zarówno treść odpowiedzi,
jak i sposób ich udzielania oraz zachowania pokrzywdzonego w czasie rozmowy.
W takim przypadku należy podjąć działania wynikające z art. 10 ustawy o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka. Zgodnie z tym przepisem należy poinformować pokrzywdzonego o możliwości uzyskania pomocy psychologicznej
świadczonej przez podmioty, które otrzymały na ten cel dotację z Funduszu
Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej lub inne podmioty
świadczące pomoc psychologiczną, wraz ze wskazaniem listy tych podmiotów
i określeniem sposobu kontaktu. Na wniosek pokrzywdzonego (o czym należy
pouczyć) organ postępowania wzywa podmiot, który otrzymał dotację z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, do udzielenia pomocy psychologicznej w terminie 14 dni od dnia wezwania. Forma
wezwania powinna być pisemna, albowiem w razie odmowy udzielenia takiej
pomocy przez podmiot, będzie w aktach sprawy (kontrolnych) dowód na czynność wezwania. Informację o odmowie należy przekazać koordynatorowi do
spraw ochrony i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka, a ten z kolei przekaże
taką informację Ministrowi Sprawiedliwości. Tym niemniej, aby przyspieszyć
(w razie potrzeby) czas udzielenia pomocy psychologicznej, należy równolegle
poinformować ten podmiot telefonicznie o konieczności udzielenia pomocy
konkretnemu pokrzywdzonemu. Lista tych podmiotów została przekazana do
wszystkich jednostek organizacyjnych Policji17.
Obok ww. form pomocy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, funkcjonuje system interwencji kryzysowej. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej18,
samorząd powiatowy jest odpowiedzialny za prowadzenie działań związanych
z interwencją kryzysową oraz specjalistycznego poradnictwa. Zgodnie z art. 47
ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, interwencja kryzysowa stanowi zespół interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie
kryzysu. Celem interwencji kryzysowej jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie
przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej. Interwencją kryzysową obejmuje się osoby i rodziny bez względu na posiadany dochód. W ramach interwencji kryzysowej udziela się natychmiastowej
specjalistycznej pomocy psychologicznej, a w zależności od potrzeb – poradnictwa socjalnego lub prawnego, w sytuacjach uzasadnionych – schronienia do 3
miesięcy. Poradnictwo specjalistyczne, w szczególności prawne, psychologiczne
i rodzinne, jest zgodnie z art. 46 ustawy o pomocy społecznej, świadczone osoAktualna lista podmiotów znajduje się także na stronie internetowej: http://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/ pokrzywdzeni-przestepstwem/pomoc-ofiarom-przestepstw-i-czlonkom-ich-rodzin--lista-podmiotow-i-organizacji/.
18
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r., poz. 163, z późn. zm.).
17
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bom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, bez względu na posiadany dochód.
Poradnictwo psychologiczne realizuje się przez procesy diagnozowania, profilaktyki i terapii. Wojewoda ma obowiązek prowadzenia rejestru jednostek specjalistycznego poradnictwa, który jest ogłaszany corocznie, do dnia 30 czerwca, w wojewódzkim dzienniku urzędowym oraz publikuje na przedmiotowej
stronie internetowej. Lista zawierająca linki do właściwych stron internetowych
wszystkich urzędów wojewódzkich, zawierających ogłoszone rejestry, znajduje
się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości19.
b) Objęcie dzieci opieką psychologiczną i/lub pedagogiczną
W sytuacji, gdy dzieci są bezpośrednimi pokrzywdzonymi przestępstwem,
bądź też ich osoby najbliższe są pokrzywdzonymi, należy zawsze rozważyć
objęcie dzieci opieką psychologiczną, a w miarę potrzeby także i pedagogiczną. Niezbędna będzie w tym przypadku współpraca z podmiotami specjalizującymi się w udzielaniu pomocy dzieciom bądź też, w razie braku, podmioty,
o których była mowa w pkt. a). Dziecko będzie najczęściej reprezentował
przedstawiciel, którego trzeba pouczyć o możliwości złożenia wniosku z art.
10 ust. 2 ustawy o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka. Niezbędny jest
także kontakt z dyrektorem właściwej placówki oświatowej, do której dziecko
uczęszcza, w celu udzielenia opieki pedagogicznej, w razie potrzeby. W każdej
sytuacji, gdy w ocenie organu postępowania, zajdzie konieczność ingerencji
w zakresie sprawowania władzy rodzicielskiej, bądź też innych nieprawidłowościach w funkcjonowaniu rodziny, konieczne będzie poinformowanie
właściwego sądu opiekuńczego.
c) Zapewnienie bezpiecznego miejsca schronienia
Na terenie całego kraju dostępnych jest wiele miejsc schronienia dla osób,
które znalazły się w nagłej potrzebie, wywołanej zdarzeniem losowym, czy też
przestępstwem. Są to jednostki organizacyjne pomocy społecznej, takie jak:
ośrodki interwencji kryzysowej, ośrodki pomocy społecznej, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. W ramach interwencji kryzysowej,
o czym wspomniano powyżej, ośrodki interwencji kryzysowej (prowadzone
przez powiat), w sytuacjach uzasadnionych mogą udzielić schronienia do 3
miesięcy. Zdarza się, że z miejsc tych korzystają pokrzywdzeni handlem ludźmi. Należy wspomnieć także o specjalistycznych ośrodkach wsparcia dla ofiar
przemocy w rodzinie (35 na terenie całego kraju), które zapewniają schronienie
osobom dotkniętym przemocą w rodzinie oraz dzieciom pozostającym pod
ich opieką, bez skierowania i bez względu na dochód, przez okres do trzech
miesięcy z możliwością przedłużenia w przypadkach uzasadnionych sytuacją ta19
http://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/pokrzywdzeni-przestepstwem/pomoc-ofiarom-przestepstw-i-czlonkom-ich-rodzin--lista-podmiotow-i-organizacji/.
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kiej osoby20. Najkorzystniej jest skontaktować się z właściwym urzędem gminy
i uzyskać informacje na temat jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
bądź też innych podmiotów, zapewniających miejsca schronienia.
d) Poinformowanie o możliwości uzyskania pomocy finansowej
(zasiłek socjalny lub Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym
i Pomocy Postpenitencjarnej)
Osobie pokrzywdzonej przestępstwem, która tego wymaga, należy udzielić
podstawowych informacji dotyczących możliwości uzyskania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej i skierować do właściwego ośrodka pomocy społecznej ze względu na miejsce zamieszkania, w celu uzyskania pełnej informacji
o ewentualnych przysługujących świadczeniach pieniężnych z pomocy społecznej21. Nadto, osobie takiej należy udzielić podstawowych informacji dotyczących
możliwości uzyskania pomocy finansowej z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym
oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej jest państwowym funduszem celowym, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Przychodami Funduszu są m.in. orzeczone
przez sądy nawiązki i świadczenia pieniężne, a środki są przeznaczane na pomoc
osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz członkom ich rodzin, zwłaszcza
pomoc medyczną, psychologiczną, rehabilitacyjną, prawną oraz materialną.
Pomoc materialna, pod pewnymi, określonymi warunkami22 może polegać m.in.
na: pokrywaniu kosztów świadczeń zdrowotnych, wyrobów medycznych, pokrywaniu kosztów związanych z edukacją ogólnokształcącą i zawodową, pokrywaniu
kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia, finansowaniu okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych, finansowaniu przejazdów
środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych
z uzyskiwaniem świadczeń, pokrywaniu kosztów żywności lub bonów żywnościowych, pokrywaniu kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości
i higieny osobistej. Lista podmiotów świadczących pomoc z Funduszu, jest
udostępniona na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości23.
e) Wszczęcie procedury „Niebieskie Karty”
Mając na względzie Wytyczne Prokuratora Generalnego z dnia 1 kwietnia
2014 roku dotyczące zasad postępowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, podczas przesłuchania poAktualna lista specjalistycznych ośrodków wsparcia znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa
Sprawiedliwości: http://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie/osoby-dotkniete-przemoca-w-rodzinie/placowki-swiadczace-pomoc/.
21
Zgodnie z art. 36 ustawy o pomocy społecznej, świadczeniami pieniężnymi z pomocy społecznej są
m.in.: zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy, zasiłek i pożyczka na
ekonomiczne usamodzielnienie.
22
Zob. w szczególności § 25 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej (Dz. U. poz. 189).
23
http://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/pokrzywdzeni-przestepstwem/pomoc-ofiarom-przestepstw-i-czlonkom-ich-rodzin--lista-podmiotow-i-organizacji/.
20
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krzywdzonego przemocą w rodzinie należy ustalić, czy była wszczęta procedura „Niebieskie Karty”, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie
procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”24.
W przypadku gdy procedura taka była prowadzona, należy uzyskać dokumentację tych działań. W sytuacji, gdy taka procedura nie została wszczęta, prokurator, przekazując dokumentację Policji, w celu dalszego prowadzenia dochodzenia, powinien polecić wszczęcie procedury i wypełnienie przez funkcjonariuszy
formularza „Niebieska Karta – A”. W razie przyjmowania zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa przez funkcjonariusza Policji, powinien on wypełnić
formularz „Niebieska Karta – A”. W przypadku ustalenia, że w danej rodzinie jest prowadzona procedura „Niebieskie Karty”, powinien on wystąpić do
Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego o przekazanie dokumentacji,
w celu dołączenia do akt sprawy.
f) Wystąpienie o objęcie ochroną zgodnie z ustawą o ochronie
i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka
Kwestionariusz służy także do ustalenia okoliczności niezbędnych do ewentualnego wystąpienia z wnioskiem o udzielenie środków ochrony i pomocy do
właściwego komendanta Policji, zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy o ochronie i pomocy
dla pokrzywdzonego i świadka. W zależności od rodzaju środka ochrony i pomocy,
konieczne jest dokonanie oceny stopnia zagrożenia dla życia lub zdrowia pokrzywdzonego. Bierze się przy tym pod uwagę właściwości i warunki (cechy)
osobiste, związek ze sprawcą, rodzaj, sposób i okoliczności popełnienia czynu
oraz motywację sprawcy. Wszystkie te elementy znajdują się w Kwestionariuszu
i powinny być wzięte pod uwagę przy ewentualnym wystąpieniu z wnioskiem
o udzielenie środków ochrony i pomocy.
g) Wystąpienie do prokuratury z wnioskiem o zastosowanie właściwego
środka zapobiegawczego
Dyrektywa wskazuje w punkcie 52 części wstępnej, że należy udostępnić
środki chroniące bezpieczeństwo i godność ofiar oraz członków ich rodzin
przed wtórną lub ponowną wiktymizacji, zastraszaniem oraz odwetem, takie jak
środki tymczasowe, nakazy ochrony bądź sądowe zakazy lub nakazy powstrzymywania się od określonych czynności. Określone w Kodeksie postępowania
karnego środki zapobiegawcze, zgodnie z art. 249 § 1 kpk, mają na celu zabezpieczenie prawidłowego toku postępowania, a wyjątkowo także zapobiegnięcie
popełnieniu przez sprawcę nowego, ciężkiego przestępstwa. W razie stwierdzenia zatem zagrożenia życia lub zdrowia pokrzywdzonego ze strony sprawcy, ustalonego w wyniku dokonania indywidualnej oceny, należy podjąć kroki
zmierzające do zastosowania właściwego środka zapobiegawczego. W Kwestionariuszu wskazano środki najczęściej stosowane, tym niemniej, w razie potrzeby
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz
wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz.U. Nr 209, poz.1245).

24
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należy wystąpić o (bądź zastosować, w przypadku prokuratora) środek właściwy. Wobec podejrzanego można stosować jednocześnie kilka środków zapobiegawczych, np. poprzez zastosowanie dozoru Policji wraz z obowiązkiem
stawiennictwa trzy razy w tygodniu w jednostce Policji (poniedziałek, środa
i piątek), zakazem kontaktowania się w jakikolwiek sposób z pokrzywdzoną
i zakazem zbliżania do niej na odległość 150 metrów.
h) Skierowanie sprawy do mediacji
Zgodnie z art. 23a § 1 kpk, w postępowaniu przygotowawczym prokurator lub
inny organ prowadzący to postępowanie, może z inicjatywy lub za zgodą oskarżonego i pokrzywdzonego, skierować sprawę do instytucji lub osoby do tego
uprawnionej w celu przeprowadzenia postępowania mediacyjnego między pokrzywdzonym i oskarżonym. Tego typu rozwiązanie jest niezwykle korzystne dla
obu stron i umożliwia ustalenie między pokrzywdzonym a sprawcą form rekompensaty, zadośćuczynienia oraz daje duże szanse, by zapobiec ponownemu popełnieniu przestępstwa przez sprawcę. Wyjątkiem są sprawy dotyczące przemocy
w rodzinie. Zgodnie ze wspomnianymi już uprzednio Wytycznymi Prokuratora
Generalnego, w sprawach dotyczących przemocy w rodzinie decyzje o skierowaniu sprawy do postępowania mediacyjnego należy podejmować ze szczególną
starannością (por. pkt 23 Wytycznych), z uwagi na brak równowagi stron.
i) Inne
W Kwestionariuszu pozostawiono miejsce na wpisanie planowanych innych
działań, aniżeli wskazane powyżej, które byłyby konieczne, w celu ochrony pokrzywdzonego przed wtórną i ponowną wiktymizacją, zastraszaniem oraz przed
odwetem ze strony sprawcy. Wchodzą tu w grę działania zmierzające do powiadomienia (złożenia wniosków) do innych organów, instytucji bądź podmiotów,
w tym np. sądu rodzinnego, urzędu, instytucji pozarządowej, etc. W zależności
od możliwości lokalnych, zwłaszcza działań samorządów terytorialnych, może
okazać się, że istnieją dodatkowe możliwości pomocy osobom pokrzywdzonym
przestępstwem, które należy wykorzystać.
7) Aktualizacja oceny potrzeb osoby pokrzywdzonej
Podczas postępowania przygotowawczego mogą zajść znaczące zmiany w sytuacji pokrzywdzonego, np. pogorszyć się jego stan zdrowia, zmienić
się postawa sprawcy, dojść do zdarzeń losowych, etc., które będą skutkować
zmianą potrzeb osoby pokrzywdzonej w zakresie ochrony. W takich przypadkach należy dokonać aktualizacji potrzeb pokrzywdzonego i dobrać do tego
właściwe działania zapobiegawcze. Kwestionariusz zawiera na końcu miejsce do
opisania zmian okoliczności. Planowane działania można uzupełnić poprzez
zaznaczenie w Kwestionariuszu, w obszarze: „Działania do podjęcia” właściwych
środków ochronnych lub pomocowych. Istotne jest wstawienie daty, aby określić moment ustalenia nowych okoliczności i podjęcia działań.
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Wypełniony Kwestionariusz powinien być przechowywany w aktach głównych organu prowadzącego postępowanie, jednakże w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z nim przez osoby nieuprawnione. W praktyce należy przechowywać ten dokument w odrębnym załączniku do akt sprawy (np. w kopercie), do wiadomości organu prowadzącego postępowanie oraz do wiadomości
prokuratora, jeżeli nie prowadzi on postępowania. Na czas zapoznania się stron
z aktami sprawy, Kwestionariusz należy przechowywać w miejscu niedostępnym
dla osób postronnych. Zapoznanie się z indywidualną oceną potrzeb osoby
pokrzywdzonej przestępstwem ma istotne znaczenia dla organu postępowania,
podejmującego decyzje w zakresie środków ochrony. Dlatego istotne jest, aby
organ ten (prokurator, sąd) dysponował Kwestionariuszem i mógł na podstawie
jego analizy podejmować działania zmierzające do ochrony pokrzywdzonego
przed wtórną lub ponowną wiktymizacją, zastraszaniem oraz odwetem ze strony sprawcy. Należy wskazać, że Kwestionariusz może zawierać dane wrażliwe pokrzywdzonego. Wobec powyższego, wypełniony Kwestionariusz należy dołączyć
do listy ujawnionych osób pokrzywdzonych, o której mowa w art. 333 § 3 kpk,
która zostanie przekazana do sądu wraz z aktem oskarżenia. Działanie takie ma
na celu uniemożliwienie zapoznania się z nim osobom nieuprawnionym.

Podsumowanie
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej ustanawiającej normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw, a wraz z nią
nowe regulacje procedury karnej, zmieniają dotychczasowe podejście do osoby pokrzywdzonej. Wprowadzają nowy standard traktowania pokrzywdzonego, zmierzający do zapewnienia mu środków ochrony zarówno przed sprawcą
przestępstwa, jak i przed niewłaściwym traktowaniem podczas postępowania
karnego. Jednym z najważniejszych zapisów Dyrektywy jest obowiązek dokonania indywidualnej oceny służącej ustaleniu szczególnych potrzeb osób pokrzywdzonych w zakresie ochrony. Podstawowym celem opracowanego Kwestionariusza jest umożliwienie organom postępowania przygotowawczego dokonanie takiej oceny i pomoc w ustaleniu jakie środki ochrony i pomocy należy
w danym przypadku zastosować.
Dotychczas osoba pokrzywdzona traktowana była niemal wyłącznie jako
podmiot inicjujący postępowanie oraz jako osobowe źródło dowodowe. Celem zasadniczym było dobro postępowania i temu podporządkowywano resztę
działań. Nie dokonywano zwykle formalnej oceny potrzeb pokrzywdzonego
w zakresie np. zapewnienia bezpieczeństwa, choć stosowanie izolacyjnych środków zapobiegawczych, zwłaszcza przy przestępstwach dotyczących przemocy w rodzinie bądź przestępstw seksualnych, podyktowane było często obawą zagrożenia życia lub zdrowia osoby pokrzywdzonej. Dochodziło także do
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współpracy Policji z innymi podmiotami, samorządowymi, a niekiedy pozarządowymi, w celu udzielenia pomocy pokrzywdzonym. Wszystkie te działania nie
opierały się jednak na przeprowadzeniu z pokrzywdzonym ustaleń, zapytaniu
go o zdanie, uwzględnieniu jego obaw i jego spojrzeniu na sytuację, a jedynie
na intuicyjnych działaniach, bez oparcia w jakimkolwiek planie działań. Kwestionariusz ma za zadanie pomóc w dokonaniu właściwych ustaleń, niezbędnych
do zastosowania dopasowanych i skoordynowanych działań, zmierzających do
ochrony i pomocy samemu pokrzywdzonemu. Celem podstawowym Dyrektywy jest przywrócenie podmiotowości i godności osobom pokrzywdzonym,
zapewnienie, by otrzymały odpowiednie informacje, wsparcie i ochronę. Przedmiotowy Kwestionariusz wypełnia ten cel i powinien stać się użytecznym narzędziem w codziennej pracy z osobami pokrzywdzonymi przestępstwem.
Jak już wspomniano, w chwili obecnej Kwestionariusz jest poddawany pilotażowi. Dzięki współpracy Ministerstwa Sprawiedliwości, Prokuratury Generalnej
oraz Komendy Głównej Policji, pilotaż będzie przeprowadzany w okresie od
15 sierpnia do 30 września 2015 r. w wybranych jednostkach organizacyjnych
Policji (34) oraz w odpowiadających zakresem właściwości miejscowej jednostkach organizacyjnych prokuratury (43). Wyniki pilotażu posłużą wprowadzeniu
ewentualnych zmian lub poprawek w Kwestionariuszu. Udostępnienie gotowego
narzędzia do stosowania planowane jest na początek listopada 2015 roku.
Na koniec warto dodać, że Rada ds. Pokrzywdzonych Przestępstwem przy
Ministrze Sprawiedliwości opracowała także równolegle Kwestionariusz oceny
sytuacji i potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem pod kątem pomocy specjalistycznej,
przeznaczony dla podmiotów i organizacji pozarządowych, świadczących pomoc osobom pokrzywdzonym. Kwestionariusz ów jest w chwili obecnej także
testowany w ramach pilotażu przez wybrane organizacje pozarządowe, a jego
celem jest właściwa diagnoza i ujednolicenie standardów świadczonej pomocy,
zwłaszcza w ramach środków z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.
Oba Kwestionariusze są kompatybilne ze sobą, zawierają części nawiązujące do siebie, a ich podstawową wspólną cechą jest nastawienie na właściwe
rozpoznanie (diagnozę) potrzeb osoby pokrzywdzonej i w miarę możliwości
zaspokojenie ich w ramach istniejących procedur oraz dostępnych środków pomocowych. Wspólnym zaś mianownikiem jest zasada poszanowania godności
i podmiotowości pokrzywdzonego.
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Questionnaire of an Individual Assessment
of Victims to identify specific protection needs
in criminal proceedings – tool
for the new institution

Abstract
The Directive 2012/29/EU of the European Parliament and of the Council of 25
October 2012 establishing minimum standards on the rights, support and protection of victims
of crime, and replacing Council Framework Decision 2001/220/JHA, introduces many
new standards of appropriate treatment of victims of crime. One of them is an individual
assessment of victims to identify specific protection needs. This article concerns a legal tool,
which has been created by the Ministry of Justice, in the form of The Questionnaire of an
Individual Assessment of Victims to identify specific protection needs. The main goal of the
Questionnaire is to help police officers and prosecutors to conduct an individual assessment
and to unify such proceedings in the whole of the country. In this article the author discusses
individual parts of the Questionnaire, with interpretation of definitions which appear in
those parts as well as the question of circulation of the documentation in the files. The
author discusses particular help actions, described by the Questionnaire, which may or should
be carried out toward victims of crime. The article describes the purpose and significance of
making an individual assessment of victims to identify specific protection needs. It also stresses
the need to change attitude and previous inappropriate behavior towards victims of crime,
which is what the Directive directly orders.

Violetta Duda
Marek Figiela
Więzi rodzinne
determinantem
procesu readaptacji skazanych

Rodzina jest najważniejszym środowiskiem życia każdego człowieka, a przede wszystkim dziecka, ze względu na rolę, jaką pełni w przekazywaniu norm
i wartości. Prawidłowa relacja dziecka z rodzicem wywiera istotny wpływ na
jakość życia dziecka oraz jego pomyślne lub niepomyślne przezwyciężanie różnych życiowych trudności1. Rodzinę, ze względu na funkcję społeczną oraz
działalność na rzecz jej członków, stawia się na najwyższej pozycji w systemie
społecznym. Dobro rodziny jest wartością konstytucyjną (art. 71 Konstytucji
RP). Rodzina jako naturalne środowisko życia człowieka powinna być przedmiotem szczególnego zainteresowania czynników stanowiących prawo i porządek w społeczeństwie i państwie.
Jednym z podstawowych środków oddziaływań na skazanych odbywających
karę w jednostkach penitencjarnych jest możliwość podtrzymywania więzi rodzinnych (art. 67 § 3 k.k.w.2). Kontakty z rodziną mogą odgrywać zasadniczą
rolę w osiągnięciu celów wykonywania kary pozbawienia wolności (art. 67 § 1
k.k.w w zw. z § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie
sposobów prowadzenia oddziaływań penitencjarnych w zakładach karnych
i aresztach śledczych).
Włączenie rodzin w proces oddziaływań resocjalizacyjnych przyczynia się
do zaspokojenia potrzeb emocjonalnych skazanych i jest jednym z priorytetów
resocjalizacji. Kontakty z rodziną mogą wpływać na pozytywną postawę osadzonych w zakładach karnych, ale jedocześnie stanowią humanitarny sposób
wykonywania kary (art. 4 § 1 k.k.w.)
Postulaty zawarte w dokumentach międzynarodowych wskazują, że utrzymywanie więzi skazanego z rodziną i bliskimi uznano za jedno z elementarnych
praw skazanego na karę pozbawienia wolności (art. 102 pkt 2 k.k.w.).
D. Domańska-Werbel, Rodzinne uwarunkowania strategii radzenia sobie w sytuacjach trudnych, [w:] W.I. Janicka (red.), Rodzice i dzieci w różnych systemach rodzinnych, Delfin SA, Warszawa 2010.
2
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. Nr 90, poz. 557, z późn. zm.).
1
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Zgodnie z art. 17 § 1 pkt 1 k.k.w. postanowiono, że sąd, kierując do wykonania orzeczenie o pozbawieniu wolności, ma obowiązek zawiadomienia sądu
opiekuńczego we wszystkich przypadkach, kiedy zachodzi potrzeba opieki nad
dziećmi skazanego.
Władza rodzicielska, na podstawie art. 95 § 3 k.r.o.3, powinna być wykonywana zgodnie z dobrem oraz prawami dziecka określonymi w Konwencji
o prawach dziecka4. Pojęcie „dobro dziecka” nie ma ustawowej definicji, co według J. Wróblewskiego oznacza, że ustawodawca pozostawił decyzji sądu orzekającego dokonanie oceny oraz konieczność wyboru konsekwencji na skutek
określonego rozstrzygnięcia5. Nadrzędny interes dziecka, zawarty w Konwencji
o prawach dziecka, w zarysach odpowiada wskazaniom dobra dziecka obowiązującego prawa polskiego. Zwiększa to możliwość doprecyzowania pojęcia dziecka z uwagi na fakt, że konktretna sprawa dziecka podlega każdorazowemu ustaleniu przy uwzględnieniu okoliczności takich jak: wiek dziecka, płeć, wrażliwość
dziecka, więzi rodziców z dzieckiem, poczucie bezpieczeństwa dziecka, cechy
osobowościowe rodziców, wzajemne relacje oraz stosunek rodziców do siebie,
do dziecka, do krewnych dziecka, zapewnienie dziecku warunków rozwojowych
i egzystencjalnych oraz innych istotnych okoliczności związanych z dobrem dziecka6. Ustalając sposób utrzymywania kontaktów z dzieckiem, można uwzględnić
rozsądne życzenia dziecka na podstawie art. 1131 § 1 k.r.o. o ile rozwój umysłowy, stan zdrowia i stopień dojrzałości dziecka pozwalają na jego wysłuchanie.
Dziecko, które nie ma dostatecznego rozeznania co do charakteru sprawy, rozsądne życzenia zgłaszać może za pośrednictwem kuratora sądowego, biegłych
z RODK, mediatora lub samych rodziców7.
Kodeks karny wykonawczy w art. 105 § 1 daje osobom przebywającym
w warunkach izolacji więziennej prawo do kontaktów i utrzymywania więzi
z rodziną i osobami bliskimi przez widzenia, korespondencję, rozmowy telefoniczne, paczki, przekazy pieniężne, a w uzasadnionych wypadkach, za zgodą
dyrektora zakładu karnego, również przez inne formy łączności. Nowoczesne
formy łączności dzięki komunikatorom są szczególnie istotne dla tych skazanych, których rodziny nie mogą przyjechać w odwiedziny. Założeniem jest, aby
w pierwszej kolejności z tej możliwości korzystali skazani będący rodzicami
dzieci do lat 15.
Sfera kontaktów bezpośrednich skazanego z rodziną stanowi istotny przywilej, z którego skazani, o których mowa w art. 87a k.k.w., umieszczeni w jednostkach typu zamkniętego i półotwartego, mogą korzystać w formie dodatkowych widzeń z dziećmi w miesiącu (art. 105a § 3 k.k.w.). Liczba osób nieUstawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2015 r., poz 583, z późn. zm.).
J. Ignaczewski (red.), Władza rodzicielska i kontakty z dzieckiem. Sądowe Komentarze Tematyczne,
C.H. Beck, Warszawa 2010, s. 53-62.
5
W. Stojanowska, Rozwód a dobro dziecka, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1979, s. 21.
6
Ibidem, s. 53.
7
J. Ignaczewski, Komentarz do spraw o kontakty z dzieckiem, LexisNexis, Warszawa 2011.
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pełnoletnich podczas widzeń nie podlega ograniczeniom, muszą one jednak
korzystać z widzeń pod opieką osób pełnoletnich (art. 105a § 2 k.k.w.). Art. 141
§ 1 k.k.w wskazuje, iż w wypadkach szczególnie uzasadnionych warunkami rodzinnymi lub osobistymi skazanego nagrody mogą być stosowane jako ulgi.
Wśród nich znajduje się zezwolenie na dodatkowe lub dłuższe widzenie czy
też zezwolenie na telefoniczne porozumienie się skazanego ze wskazaną przez
niego osobą na koszt jednostki penitencjarnej.
Twórcy Europejskich Reguł Więziennych z 2006 r.8 uznali, iż kara pozbawienia wolności powinna być wykonywana tak, by ułatwić więźniom reintegrację w wolnym społeczeństwie. Niezwłocznie po przyjęciu do zakładu karnego przygotowywane jest opracowanie dotyczące sytuacji osobistej skazanego, proponowanych planów wykonania kary oraz strategii przygotowania do
zwolnienia. Instytucją kodeksową, która może pomóc skazanemu w readaptacji
społecznej już na etapie wykonywania kary jest podtrzymywanie więzi osób
pozbawionych wolności ze światem zewnętrznym.
Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy w Rekomendacji o społecznej
reintegracji skazanych dostrzegło, iż polityka penitencjarna musi być ukierunkowana na przygotowanie więźniów, jeszcze na etapie odbywania przez nich
kary, do prowadzenia społecznie odpowiedzialnego życia po zwolnieniu. W tym
celu należy stosować m.in. elastyczne zasady dotyczące odwiedzin (rek. 12.1.6)9.
Niezwykle trudnym zadaniem jest utrzymywanie w warunkach pozbawienia
wolności odpowiednich relacji pomiędzy skazanym a jego nieletnim potomstwem. Może mieć to związek nie tylko z warunkami pozbawienia wolności, ale
również z systemem wzajemnych powiązań i oddziaływań pomiędzy członkami
rodzin. Warto uwzględnić nie tylko powiązania między rodzicami i dziećmi, ale
również między samymi rodzicami, ponieważ ustalone oddziaływania wychowawcze będą dawać dziecku poczucie emocjonalnej stabilizacji. Jest wiele barier
na tej drodze, co znajduje odzwierciedlenie w szeregu dyskusji na świecie dotyczących wskazanej problematyki.
W obrazie społecznym zakład karny nie jest instytucją, którą łączy się
z pobytem dzieci. W polskim systemie penitencjarnym funkcjonują instytucje
domów dla matek-więźniarek. Zgodnie z art. 87 Kodeksu karnego wykonawczego, w celu umożliwienia matce pozbawionej wolności sprawowania opieki
nad dzieckiem organizuje się przy wskazanych zakładach karnych (Krzywaniec,
Grudziądz) domy dla matki i dziecka, w których dziecko może przebywać do
ukończenia trzeciego roku życia, chyba że względy wychowawcze lub zdrowotRada Europy – Komitet Ministrów – Zalecenia Rec (2006)2 Komitetu Ministrów do państw członkowskich Rady Europy w sprawie Europejskich Reguł Więziennych (Przyjęte przez Komitet Ministrów w dniu 11 stycznia 2006 r. na 952 posiedzeniu delegatów) Część I Podstawowe zasady, pkt 6,
s. 2.
9
Międzynarodowe standardy wykonywania kar, „Przegląd Więziennictwa Polskiego” 2011, Nr 72-73, III-IV kwartał 2011, Numer Specjalny, Wydawnictwo Centralnego Zarządu Służby Więziennej Ministerstwa Sprawiedliwości.
8
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ne, potwierdzone opinią lekarza albo psychologa, przemawiają za oddzieleniem
dziecka od matki albo za przedłużeniem lub skróceniem tego okresu.
Prawo do widzeń osadzonych z dziećmi jest niezależne od płci rodzica. Jest
niezwykle istotnym elementem zarówno dla dziecka, jak i rodzica, gdyż odgrywa
niezaprzeczalną rolę w procesie przywracania osób skazanych społeczeństwu.
Niemniej jednak podczas spotkań z rodzicami odbywającymi karę pozbawienia
wolności nie należy narażać dzieci na widok krat, zabezpieczeń więziennych.
Niezmiernie istotna jest atmosfera kontaktów w jakich skazani mogą odbywać
spotkania z dziećmi. W miarę możliwości placówki penitencjarne powinny zatem zapewniać warunki, które nie będą powodowały traumatycznych przeżyć
dla małoletnich związanych z widokiem zakładu karnego, a spędzony podczas
widzeń czas był wypełniony atmosferą bliskości i poczucia bezpieczeństwa
podczas kontaktu z rodzicem. Więź rodzinna jest szczególnym rodzajem więzi
społecznej, a ta stanowi jedną z podstawowych zmiennych procesu resocjalizacji
osadzonych. Zdarza się, że proces odbudowywania uprzednio zerwanych więzi
jest bardzo trudny i długotrwały. W warunkach izolacji dokonywane są starania,
aby więzi już istniejące podtrzymywać lub je zrekonstruować w pożądanym kierunku. Należy mieć jednak świadomość, że w praktyce istnieją sytuacje, kiedy
takie zadanie jest trudne, a czasami wręcz niemożliwe do zrealizowania.
Przebywanie poza rodziną, odizolowanie od niej może powodować, że
wzajemne więzi pomiędzy poszczególnymi członkami rodziny rozluźniają się
wyłączając jej członków ze wspólnego funkcjonowania. Mogą powstać wtedy
nieprawidłowe relacje rodzic – dziecko.
Maria Ryś wskazuje, iż rodzinę ujmuje się jako dynamiczny system, który
ma określoną strukturę oraz panujące w niej określone normy funkcjonowania. W ten sposób rodzina tworzy swój własny świat, co określa jej spójność,
kształtuje przekonania osobiste członków rodziny o sobie i innych, a wzajemne
interakcje kształtują niepowtarzalną organizację stosunków panujących pomiędzy członkami rodziny10. Ta wytworzona jedność rodzinna, w której zaspakajane są wszystkie podstawowe potrzeby dziecka, zostaje zakłócona. Brak jednego rodzica zaburza realizację funkcji socjalizacyjnej i wychowawczej rodziny
co jest związane z nieprawidłową identyfikacją lub wyobrażeniem roli rodzica
opuszczającego system rodzinny11. Ważnym elementem jest zaakceptowanie
przez dzieci izolacji rodzica, a także odpowiednie przygotowanie ich i zabezpieczenie od strony psychologicznej do spotkania z rodzicem przebywającym
w warunkach izolacji. Reakcje dzieci po uwięzieniu rodzica mogą być bardzo
różnorodne. Istotne znaczenie ma długość separacji członków rodzin. Rozłąka
z bliską osobą może być źródłem urazu psychicznego dla dziecka i zagrażać
jego poczuciu tożsamości, poczuciu bezpieczeństwa. Według Aleksandry KaraM. Ryś, Systemy rodzinne. Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, Warszawa 2004, s. 5-7.
U. Sokal, Więzi uczuciowe, Wydawnictwo Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej, Elbląg
2005, s. 50.
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sowskiej, podstawowe elementy powstania u dziecka urazu psychicznego to po
pierwsze trudna sytuacja, z którą musi się zmierzyć, jaką jest uwięzienie rodzica
oraz jego możliwości poradzenia sobie z sytuacją zagrażającą poczuciu bezpieczeństwa oraz stabilności emocjonalnej. Dla dziecka pozbawienie wolności
jego rodzica, nawet jeżeli dziecko wychowywane było w rodzinie dysfunkcyjnej,
oznacza utratę osoby ważnej i znaczącej w jego życiu. Kiedy rodzic zostaje
uwięziony model rodziny ulega zmianie. Dziecko łatwiej poradzi sobie z takim
urazem jeżeli posiada wcześniejsze doświadczenia urazu psychicznego przeżyte
w konstruktywny sposób, odporność psychiczną, ma zagwarantowane wsparcie
otoczenia. Młodsze dzieci mają słabsze możliwości uporania się z bolesnym
przeżyciem. Zgodnie z teorią rezyliencji Normana Garmezy’go, niektóre dzieci,
mimo że doświadczają wielu urazów psychicznych oraz żyją w bardzo trudnych
warunkach społecznych, to ich rozwój przebiega prawidłowo. Norman Garmezy nazwał to zjawisko resilient children12 i uważa, że jego źródłem są zasoby
własne dziecka, zasoby dostępne w relacjach z bliskimi oraz zasoby środowiska
lokalnego13.
W 1993 r. powstał Europejski Komitet Badań i działania w sprawie dzieci
uwięzionych, który koncentruje się na badaniach poświęconych utrzymywaniu
więzi dziecko – rodzic w różnych krajach europejskich. Badania przeprowadzone w kilku różnych krajach podkreśliły wyraźnie negatywny wpływ posiadania
rodzica-więźnia na dzieci (np. Shaw 1992; Healy 2000; Boswell i Wedge 1999;
Tudball 2000)14.
Profesor Karen Healy z australijskiego University of Queensland, wskazuje, że mimo destrukcyjnego wpływu środowiska więziennego i samej izolacji
więziennej na relacje rodzinne, mogą one także być postrzegane jako okazja do
pozytywnej zmiany. Jak się okazuje, rodzice przebywający w placówkach penitencjarnych często są zmotywowani do przemyślenia swoich relacji z dziećmi
i do wzmacniania swoich „zdolności rodzicielskich”15. Według badań dr Kirsty
Hudson z Cardiff University, utrzymywanie pozytywnych relacji rodzinnych
w trakcie pobytu skazanego za kratami zmniejsza prawdopodobieństwo recydywy.
Natomiast Profesor B. Hołyst zauważa, że u dzieci z rodzin osób uwięzionych obserwuje się negatywne zmiany zachowań, agresję, kłamstwa, kłótliwość,
nieposłuszeństwo, bunt16. Nieprawidłowa realizacja procesu wychowania dzieci
może przejawiać się również brakiem zainteresowania ze strony izolowanego
Resilience – właściwość metalu polegająca na powrocie po odkształceniu do stanu wyjściowego. To
także umiejętność dostosowywania się do zmieniających się warunków, adaptacja do otoczenia, uodpornienie na zmieniające się warunki.
13
A. Kołakowski (red. nauk.), Zaburzenia zachowania u dziecka. Teoria i praktyka, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2013, s. 483-514.
14
www.eurochips.org/expert-corner/special-needs-of-prisoners-children/eurochips/
15
http://www.sw.gov.pl/pl/okregowy-inspektorat-sluzby-wieziennej-poznan
16
B. Hołyst, Wiktymologia, Wydawnictwo Prawnicze PWN, Warszawa 2006, s. 1036.
12
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rodzica swoimi dziećmi. Może to wynikać z nieprawidłowej osobowości (psychopatii), którą zdaniem specjalistów charakteryzuje pozbawienie uczuć złożonych – „… osobowość nieprawidłowa występuje w ok. 3% populacji i 3-10 razy
częściej u mężczyzn niż u kobiet (por. Reid, 1978), wśród więźniów zaś odsetek
ten wynosi 20-70% (por. Casey, 1988)”17.
Przyczyną takich zachowań mogą być również niewłaściwe wzorce wyniesione z dzieciństwa. Maria Ziemska wyróżnia, jako główny czynnik, który utrudnia kształtowanie się właściwych postaw rodziców w wychowaniu dzieci, brak
pozytywnego dziedzictwa społecznego dla tworzenia się ról rodzinnych. Postawy rodzicielskie kształtują się pod wpływem interakcji z własnymi rodzicami
w okresie dzieciństwa. Interakcje te są wzorami zachowań i mogą być naśladowane, modyfikowane lub odrzucane przy pełnieniu roli rodzicielskiej. Z okresu
dzieciństwa zachowują się dwukierunkowe relacje: rodzice – dziecko i dziecko –
rodzice. W przypadku braku takiej relacji, gdy brakuje osoby pełniącej jedną z ról
rodzicielskich w dzieciństwie, występują trudności w późniejszym pełnieniu tej
roli i w ustosunkowaniu się do własnego dziecka. Osierocenie i brak osoby pełniącej zastępczo tę rolę rodzicielską owocuje niepewnością postępowania rodzicielskiego, a także skłonnością do dystansu emocjonalnego i unikania – ucieczki
od kontaktu z dzieckiem. Identyfikowanie się z rodzicem, który sam nie miał
dobrego kontaktu z dzieckiem (np. z surowym, karcącym, niewnikającym w motywy postępowania dziecka, agresywnym) i aprobata jego zachowania również są
przyczyną analogicznego stosunku do własnego dziecka18.
Istotę relacji dziecko – rodzic, rodzic – dziecko odzwierciedla teoria przywiązania Johna Bowlby’ego. Teoria ta stała się dominującym sposobem podejścia do analizy wczesnego rozwoju społecznego i przyczyniła się do przeprowadzenia ogromnej liczby badań empirycznych nad tworzeniem przez dzieci
bliskich relacji.
„To, co dla wygody nazywam teorią przywiązania, to sposób ujęcia w koncepcję, ludzkiej skłonności do tworzenia silnych afektywnych więzi z ważnymi,
bliskimi osobami oraz sposób wyjaśniania różnych form dystresu emocjonalnego i zaburzeń osobowości, włączając tu lęk, złość, depresję, emocjonalne
odizolowanie, których przyczyną jest niechciana separacja bądź utrata”19. Teorii Bowlby’ego przyświeca przekonanie, iż pierwsze doświadczenia dziecka w interakcji z opiekunem mają decydujący wpływ na dalszy jego rozwój,
a doświadczenie separacji, czyli zerwania we wczesnym dzieciństwie kontaktu może mieć bardzo silny wpływ na zachowanie, kształtowanie osobowości
oraz przyszłe relacje interpersonalne. W oparciu o liczne badania i obserwacje
samego Bowlby’ego, a także późniejszych psychologów, na podstawie reakcji
dzieci w określonych sytuacjach wyróżnione zostały wzorce przywiązania. Do
A. Jakubik, Zaburzenia osobowości, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2003, s. 106.
M. Ziemska, Postawy rodzicielskie, wyd. 3, Wiedza Powszechna, Warszawa 2009.
19
J. Bowlby, Przywiązanie, PWN, Warszawa 1969.
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rozwoju teorii Bowlby’ego przyczyniła się zwłaszcza amerykańsko-kanadyjska
psycholog, Mary S.D. Ainsworth, która dzięki swym dokonaniom umożliwiła
intensywny postęp badań empirycznych i wyodrębniła trzy powszechnie znane i akceptowane dziś style przywiązania: bezpieczny oraz dwa pozabezpieczne: lękowo-ambiwalentny oraz unikający. Wyróżnione przez Bowlby’ego oraz
jego kontynuatorów trzy style przywiązania są nadal aktualne i stanowią istotną,
wciąż rozwijaną koncepcję psychologiczną tłumaczącą zależność między opieką rodziców a prawidłowym rozwojem dzieci od pierwszych miesięcy życia20.
Carl Rogers, przedstawiciel psychologii humanistycznej, twórca niedyrektywnej psychoterapii skoncentrowanej na kliencie uważa, że autentyczne spotkania z drugą osobą w atmosferze akceptacji i empatycznego rozumienia drugiej osoby prowadzą do powstawania głębszych relacji. Wielu specjalistów uważa, że to więzi rodziców z dziećmi decydują o efektach wychowawczych, a nie
metody wychowawcze. „Carl Rogers stwierdził: W ostatecznym rozrachunku
samo aktualizacja organizmu pozostaje w zgodzie z szeroko pojętym procesem
socjalizacji. (…) Kontekstem, w którym mamy potencjalnie najwięcej szans na
wzrost, są relacje z przyjaciółmi, kolegami, partnerami, dziećmi”21. Oznacza to,
że w interakcji rodzic – dziecko korzystniejsze dla podtrzymywania osłabionej
więzi z powodu utraty wolności lub jej odbudowania będzie rozwijanie postaw,
które pomagają spotkać się z drugim człowiekiem w ciepłej atmosferze pełnej
autentyczności i zrozumienia. Zatem proces resocjalizacji skazanych powinien
być ukierunkowany na działania zmierzające do pobudzenia w kierunku uczestniczenia w procesie wychowania dzieci poprzez tworzenie okoliczności do wzajemnych interakcji pomiędzy skazanym a jego dziećmi.
Dla niektórych osadzonych wychowanie dziecka nie zawsze może wydawać
się czymś istotnym. Jednostki penitencjarne prowadzą programy integracji rodzin, których celem jest m.in. wzmocnienie rodziny, kształtowanie odpowiedzialnego rodzicielstwa, wzmocnienie pozycji rodzica odizolowanego od rodziny, zacieśnienie więzi. Istotną rolę w warunkach izolacji penitencjarnej w procesie resocjalizacji skazanych mają programy profilaktyczne, resocjalizacyjne
i terapeutyczne, ukierunkowane na odbudowę sfery kontaktów rodzinnych
w sytuacji osadzenia. Sytuacja izolacji może sprzyjać okresowej, a nawet trwałej
dezorganizacji życia rodzinnego, podważaniu roli rodzica, nieprawidłowej realizacji procesu wychowania dzieci22.
Stanisław Kawula zakłada, że można określać cechy rodziny jako środowiska wychowawczego, jeżeli analizuje się rodzinę i jej mechanizmy funkcjonowania w paradygmacie instytucjonalnego środowiska wychowawczego. Podejście
J.-P. Bouchard, La théorie de l’attachement est aussi une théorie de la violence, „L’Evolution Psychiatrique”
2013, nr 78(4), s. 699-703.
21
D. Mearns, B. Thorne, Terapia skoncentrowana na osobie, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego,
Kraków 2010.
22
J. Mazur, Wpływ kontaktu z rodziną na funkcjonowanie osadzonego w warunkach izolacji. Realizacja funkcji
rodzinnych – próba opisu, Osobowość przestępcy a proces resocjalizacji, Lublin 2005, s. 189-201.
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to pozwala uzyskać obraz wieloaspektowy z perspektywy pedagogicznej. Rodzina w tym obrazie jest zarówno środowiskiem wychowawczym, grupą oraz
instytucją wychowawczą. Rodzina stanowi wspólnotę o silnych zdolnościach
samoregulacyjnych, która wywiera istotny wpływ na członków tej grupy. Grupa
ta stanowi „wewnętrzny świat”, który podlega zewnętrznym wpływom. Interesujące jest w tych dwóch obrazach to, czy „wewnętrzny świat” rodziny i jej poszczególnych członków jest zgodny z ogólnymi celami, wartościami i normami
życia społecznego. Środowisko rodzinne nie ma sytuacji, które byłyby pedagogicznie obojętne. Wskazuje to na istotne oddziaływanie na system rodzinny go
tworzący oraz poszczególnych członków tej grupy. Dlatego świadome, zamierzone odziaływanie na poszczególnych jej członków może sprzyjać włączeniu
danej grupy do szerszego systemu społecznego oraz kształtować postawy prospołeczne. Jeżeli spojrzymy na tę grupę jako środowisko bezpośrednio oddziałujące oraz wspierające skazanego w procesie readaptacji do warunków życia
na wolności i włączenia go w globalny system społeczny to bardzo zasadne jest
wspieranie instytucjonalne rodziny23.
Kolejną ważną kwestią, której nie sposób nie poruszyć, to problemy osób
skazanych, takie jak uzależnienie oraz zachowania przemocowe w stosunku do
rodziny. Jeżeli rodzina ma być jedynym z kluczowych elementów wiążących
osadzonego ze światem zewnętrznym to osadzony powinien być motywowany do podjęcia terapii w warunkach więziennych w związku z nadużywaniem
lub uzależnieniem od alkoholu oraz uczestniczenia w warsztatach dla sprawców przemocy w obu przypadkach – uzależnienia lub stosowania przemocy.
Interwencje terapeutyczne wobec różnorodnych zjawisk patologicznych i zaburzeń odnoszą się zawsze – pośrednio lub bezpośrednio – do sposobu myślenia
o czynnikach je warunkujących.
W rodzinie z problemem alkoholowym często nie są zaspakajane podstawowe potrzeby dzieci, takie jak potrzeby emocjonalnego kontaktu, które prowadzą
do osamotnienia, poczucia krzywdy, winy. Dziecko potrzebuje prawidłowego
kontaktu z rodzicem, który jest źródłem bliskich więzi i pozytywnych przeżyć.
W rodzinie dysfunkcyjnej najczęściej żaden z członków rodziny nie jest szanowany. Brak znajomości dziecka oraz umiejętności wychowawczych prowadzi
do nadmiernych wymagań wobec dziecka w stosunku do jego możliwości oraz
wieku24. Skazany powinien być motywowany do podjęcia terapii oraz uczestnictwa w warsztatach kształtujących umiejętności wychowawcze w celu powrotu
do warunków wolnościowych z nabytymi umiejętnościami i kształtowanymi postawami mającymi na celu prawidłowe budowanie więzi z bliskimi opartymi na
szacunku i poszanowaniu norm ogólnospołecznych. Osadzonemu rodzicowi
S. Kawula, J. Brągiel, A.W. Janke, Pedagogika rodziny obszary i panorama problematyki, Wydawnictwo
Adam Marszałek, Toruń 2009.
24
M. Ryś, Rodzina z problemem alkoholowym. Metody badań relacji interpersonalnych w dysfunkcyjnych systemach
rodzinnych, Wydawnictwo Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, Warszawa 2014, s. 53.
23
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należy zaproponować, w ramach adaptacji do nowych warunków kontaktowania się ze swoimi dziećmi, dostęp do warsztatów umiejętności wychowawczych
(postaw rodzicielskich), których celem będzie przystosowanie się do nowych
warunków oraz wypracowanie nowych umiejętności uczestniczenia w życiu
dziecka w związku z ograniczonymi możliwościami uczestniczenia w jego życiu
oraz życiu pozostałych członków rodziny. Baldwin, Kalhorn i Breese zauważyli, że postawy rodziców i pozytywne stosunki między rodzicami wywierają
wpływ na rozwój emocjonalny oraz stabilizują emocjonalnie dziecko.
Praca nad relacjami rodzinnymi, w szczególności dotyczącymi postaw wobec dzieci jest niezmiernie istotna również w okresie przygotowania skazanego
do życia na wolności.
W społecznej readaptacji skazanych w okresie przygotowania do zwolnienia
administracja zakładu karnego ułatwia skazanemu nawiązanie kontaktu z kuratorem sądowym lub ze stowarzyszeniami, organizacjami i instytucjami, których
celem działania jest pomoc skazanym do życia na wolności. Zarówno kurator
sądowy, jak i wymienione podmioty ustalają ze skazanym zakres niezbędnej
pomocy i sposób jej udzielania (art. 165 § 3 k.k.w.)
Istotną rolę w tym zakresie mają zadania, które realizuje kurator przygotowując skazanego do życia na wolności. Należą do nich: sporządzenie we współdziałaniu ze skazanym programu wolnościowego, przygotowanie środowiska
rodzinnego i społecznego do powrotu skazanego, współorganizowanie pomocy postpenitencjarnej poprzez rozpoznanie potrzeb skazanego i jego rodziny
oraz kształtowanie umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów,
współdziałanie ze stowarzyszeniami, fundacjami, organizacjami, instytucjami
i innymi podmiotami, których celem działania jest pomoc w społecznej readaptacji skazanych. Przygotowanie skazanego do zwolnienia z zakładu karnego
można uznać za odmianę pracy z indywidualnym przypadkiem, obejmujące
w klasycznym modelu trzy etapy:
− rozpoznanie przypadku – diagnoza osobowości,
− opracowanie planu – kontrakt,
− realizacja planu – etap pracy z przypadkiem25.
Ważnym elementem w procesie przygotowania skazanego do życia na wolności są rozmowy z rodziną skazanego, dzięki którym kurator ma sposobność
rozpoznać środowisko, do którego powróci skazany oraz ustalić, czy może on
liczyć na pomoc i wsparcie ze strony najbliższych. Skazany, realizujący program wolnościowy zawiera z kuratorem rodzaj kontraktu, dlatego też powinien podporządkować się poleceniom oraz być świadom ingerencji kuratora
w osobiste sfery życia26. Badania potwierdzają, że do jednej z największych
trosk osób opuszczających zakłady karne należy zerwanie więzi z najbliższymi.
A. Iwanowska, Przygotowanie skazanych do życia na wolności w trybie art. 164 k.k.w., Biuro Rzecznika
Praw Obywatelskich, Warszawa 2013, s. 31.
26
Ibidem, s. 31.
25
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S. Hoffman-Fishman dowodzi, że okres po opuszczeniu zakładu karnego jest
niezwykle trudny nie tylko dla samego zwolnionego, ale także dla członków
jego rodziny. W miarę zbliżania się terminu zwolnienia rodzina skazanego może
doświadczać uczucia niepokoju i strachu. Nowe obowiązki związane z brakiem
członka rodziny, pełnienie nowych ról mogą wpływać na zagrożenie poczucia
niezależności przez powrót osoby, której umiejętności życiowe pozostały statyczne i powodują tendencję do powielania niektórych wzorców postępowania
z najbliższymi.
Zwolnienie skazanego często rozpoczyna kolejny etap w jego życiu, który
może być odmiennie postrzegany w obszarach dotyczących wspólnej przyszłości. Jak wskazuje Beata Maria Nowak, rodziny więźniów są zazwyczaj dysfunkcyjne, a często tkwią w długotrwałym kryzysie złożonym, „stąd też wydaje się
zupełnie zrozumiałe, że niewystarczające jest udzielanie rodzinom ekswięźniów pomocy postpenitencjarnej głównie w formie świadczeń finansowych.
Rodziny te zmagają się bowiem z problemami różnorodnej natury, a powrót
skazanego do społeczności rodzinnej w jeszcze większym stopniu dezorganizuje jej system. Pojawiają się nieporozumienia, wzajemne pretensje, rodzi się
agresja i przemoc. W związku z tym przygotowanie osadzonych do readaptacji
w środowisku rodzinnym powinno uwzględniać intensywną terapię rodzinną
prowadzoną w jednostkach penitencjarnych w okresie przygotowującym osadzonych do życia na wolności, z możliwością kontynuowania jej w warunkach
wolnościowych (w ramach pomocy postpenitencjarnej). Jest to o tyle istotne, że
ich rodziny wykazują nie tylko deprywację potrzeb związanych z codzienną egzystencją (rzeczowych i finansowych), ale przede wszystkim wymagają wsparcia
i oddziaływań w zakresie kształcenia umiejętności radzenia sobie w sytuacjach
trudnych, odnawiania utraconych lub nadwątlonych więzi z członkiem rodziny
przebywającym w więzieniu, kompetencji społecznych i wielu innych sprawności niezbędnych do bezpiecznego funkcjonowania społecznego”27.
Sytuacja ta powoduje, że kurator może być ogniwem pomocnym w nawiązaniu kontaktu i dobrych relacji, a także aklimatyzacji rodziny skazanego w związku ze specyficznymi problemami osoby opuszczającej zakład karny. Zadania
wyznaczane skazanym przygotowujące do życia na wolności mogą zmierzać
w kierunku unormowania sytuacji rodzinnej, podejmowania prób nawiązania
kontaktu z rodziną, poprawy relacji z najbliższymi lub udzielenia im pomocy. Wsparcie społeczne oraz instytucjonalne może być skutecznym środkiem
w readaptacji po opuszczeniu zakładu karnego. Im wyższe skazany posiada
umiejętności rozwiązywania problemów, dojrzałość emocjonalną, tym łatwiej
w bardziej elastyczny sposób poradzi sobie ze stawianymi przed nim nowymi
zadaniami.
27
B.M. Nowak, Rodzina w kryzysie. Studium resocjalizacyjne, wyd. 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012, s. 177.
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Beata Maria Nowak, powołując się na opinię wielu penitencjarystów, wskazuje, że następstwem kary pozbawienia wolności są zjawiska określane jako:
stygmatyzacja, standaryzacja, depersonalizacja czy degradacja. Izolacja więzienna, a w szczególności ta długotrwała, prowadzi do trwałych zmian w osobowości więźniów, których efektem jest zniekształcenie obrazu samego siebie,
minimalizacja ponoszenia odpowiedzialności za podjęte decyzje, ograniczenie
możliwości dokonywania wyborów, kształtowanie postaw bierności i zależności od innych. Konsekwencją rozbieżności między warunkami życia w placówkach penitencjarnych a rzeczywistością mogą być problemy z nawiązywaniem
konstruktywnych relacji interpersonalnych, a zwłaszcza z odnawianiem relacji
wewnątrzrodzinnych28.

Podsumowanie
Celem resocjalizacji osoby osadzonej w zakładzie karnym jest progresywna
korekta zachowań oraz postaw odbiegających od przyjętych w społeczeństwie
założeń normatywnych. Określenie teoretycznej koncepcji człowieka pozwala
na dobranie właściwych oddziaływań wobec osoby osadzonej29. Oddziaływania
wobec skazanego powinny uwzględniać zarówno prawa człowieka, jak i jego
podmiotowość. Według założeń teoretycznych twórczej resocjalizacji M. Konopczyńskiego, „[...] u podstaw idei człowieka – uświęconego, szlachetnego,
lepszego, innego – leży nadzieja, że w każdej fazie swego życia, w sprzyjających
warunkach, jest on zdolny i skłonny przeobrazić się na korzyść”30. Skazany
w procesie resocjalizacji pozostaje podmiotem proponowanych mu oddziaływań psychokorekcyjnych. Motywowanie skazanego do określonych aktywności
poprzez rozbudzanie jego refleksyjności i świadomości związanej z jego podmiotowością wiąże się z unikalną zdolnością człowieka do uczynienia siebie
przedmiotem poznania, co może sprawić, że możliwa staje się zmiana samego
siebie31. W tym celu warto tworzyć możliwie optymalne warunki, w których
osoba skazana będzie zdolna do przekraczania granic swojego nieprzystosowanego społecznie funkcjonowania. Optymalne warunki to również jakość interakcji, w których skazany będzie brał udział, bo oddziaływanie emocjonalne
w takich sytuacjach może wzbudzać więcej głębszych przeżyć emocjonalnych
oraz refleksji. Osoba osadzona będzie miała okoliczności do doświadczania
i spontanicznego wyrażania swoich uczuć i myśli, co może sprzyjać osobistej
przemianie w procesie resocjalizacji, a nawet uzupełnić braki w umiejętnościach
Ibidem, s. 175.
M. Konopczyński, B.M. Nowak, Resocjalizacja ciągłość i zmiana, Wydawnictwo „Pedagogium”, Warszawa 2008, s. 160.
30
M. Konopczyński, Metody twórczej resocjalizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009, s. 21.
31
M. Jarymowicz, Psychologiczne podstawy podmiotowości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008,
s. 10-13.
28
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przez nabywanie lub korygowanie swoich zachowań, przekonań oraz rozwijanie cech życia emocjonalnego w interakcjach społecznych działając w środowisku wewnętrznym, gdzie odbywa karę pozbawienia wolności i zewnętrznym,
tj. np. w kontaktach z rodziną. Jednakże istnieje niebezpieczeństwo potraktowania skazanego tylko w sposób przedmiotowy. Wówczas oczekiwanie zajścia
zmiany u skazanego może być tylko naiwnym przewidywaniem resocjalizacyjnym, gdyż skazany w takiej sytuacji adaptuje się tylko do oczekiwań, a nie zachodzi w nim faktyczna zmiana. W związku z tym osoby pracujące ze skazanymi powinny sprawdzać czy ich oczekiwania są spójne z oczekiwaniami ich
podopiecznych32. Skazany, jako jednostka samoświadoma i zdolna do samostanowienia, może być tylko wspierana w urzeczywistnianiu swojego potencjału
rozwojowego. Pozwala to jednostce na realizowanie osobistej zmiany w oparciu o wgląd w siebie oraz stwarza możliwość nauczenia się refleksyjności, by
w konsekwencji odkrywać swoje wartości i przewidywać skutki swoich zachowań33. Zatem tworzenie wielu sytuacji psychokorekcyjnych może zapoczątkować proces zmiany osobistej jednostki oraz lepiej przygotować ją na powrót do
społeczeństwa oraz pełnionych wcześniej ról społecznych.
Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy zaleca szeroką wymianę doświadczeń pomiędzy państwami członkami Rady Europy, a także prowadzenie
badań nad społecznymi skutkami pozbawienia wolności.
Wymiana doświadczeń może przynieść efekty w postaci wypracowania bardziej skutecznych metod postępowania ze skazanym będącymi w izolacji penitencjarnej.
Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy, biorąc pod uwagę niekorzystne
aspekty wykonywania kary pozbawienia wolności rzutujące na losy skazanych,
uznaje za celowe podejmowanie działań je minimalizujących.
W rekomendacji wskazano dwa kierunki działań minimalizujących społeczne skutki pozbawienia wolności:
− działania obejmujące rodziny skazanych (pomoc materialna rodzinom
będącym w trudnej sytuacji finansowej, podtrzymywanie więzi rodzinnych m.in. poprzez tworzenie właściwych warunków do odbywania widzeń w zakładach karnych);
− działania obejmujące skazanych (działania, które mogą pomóc skazanemu w powrocie do społeczeństwa i funkcjonowaniu bez wchodzenia
w konflikt z prawem)34.
Zdaniem autorów, proces resocjalizacji warto opierać o wartości rodzinne
oraz prawidłowe funkcjonowanie osoby w kręgu osób najbliższych, co może
sprzyjać rozwojowi emocjonalnemu, a w konsekwencji kształtować takie cechy,
S. Trusz (red.), Efekty oczekiwań interpersonalnych, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2013,
s. 421-454.
33
Ibidem, s. 10.
34
Międzynarodowe standardy wykonywania kar, „Przegląd Więziennictwa Polskiego”, op. cit.
32
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jak stałe więzi z członkami rodziny, adekwatność uczuciową, kontrolę emocjonalną, empatię oraz szereg innych prospołecznych postaw. Proces readaptacji,
oparty o wskazane założenia, może wspomagać kreowanie nowego wizerunku
osadzonego, zgodnego ze społecznymi oczekiwaniami.
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Bonds in the family determine the process
of readaptation of convicts

Abstract
Family constitutes the most important environment for each person. One of the most
fundamental means of influence on convicts serving sentences in penitentiary units is the
possibility of sustaining relations with family members. Including families in the process
of corrective actions contributes to satisfying emotional needs of convicts and is one of the
rehabilitation priorities. It is an incredible difficult thing to sustain proper relations with the
juveniles while being sentenced to detention. The process of rehabilitation should be based
on family related values and proper functioning around family members-family bond is
a particular kind of social bond that forms one of the most basic variables in the process of
rehabilitation.

Aksenia Małgorzata Szczepańska-Szczepaniak
Długoterminowa kara
pozbawienia wolności – cele, funkcje,
zagrożenia i oczekiwania

Omawiając zagadnienie długoterminowych kar pozbawienia wolności, nie
sposób nie odnieść się do samej istoty kary oraz funkcji, jakie ona pełni.
Jak zauważa W. Michalski, literatura światowa dotycząca kary, jej funkcji i celów, jest bogata. Podobnie jest w polskiej literaturze prawa karnego – nie ma
bowiem podręcznika czy większej pracy, nie nawiązujących do problematyki
kary. Powstało wiele teorii kary, takich np. jak: odwetu prawnego, pokuty, odstraszenia, ostrzeżenia, poprawy, obrony koniecznej, umowy społecznej. Mówi
się też o karze celowej, resocjalizacyjnej, czy rewaloryzującej sprawcę czynu
zabronionego przez prawo1.
Wskazując na istotę oraz funkcje kary, na uwagę zasługuje fakt, iż pojęcie kary
jest stosowane już od zamierzchłych czasów. Występuje ona zarówno w znaczeniu socjologicznym, filozoficznym, jak również pedagogicznym, czy psychologicznym, a także w znaczeniu prawnym. To ostatnie oznacza karę jako reakcję
na naruszenie zakazów czy nakazów określonych w normie sankcjonowanej. Na
potrzeby tego opracowania przestawione zostanie zagadnienie kary wyłącznie
jako reakcja na przestępstwo, tj. tzw. karę kryminalną. Dla zastosowania jakiejkolwiek kary niezbędne jest wystąpienie wszystkich elementów składowych przestępstwa, przede wszystkim mowa tu o ustaleniu winy. Normy współczesnego
prawa karnego ukształtowano w sposób umożliwiający pełną realizację zasady
Nulla poena sine culpa. Z zasady tej wynika, że tylko czyn zawiniony może stanowić
przestępstwo. W literaturze podnosi się bowiem, że humanistyczne prawo karne
bezwzględnie zawierać musi wymóg ustalenia winy, jako podstawy odpowiedzialności karnej. Zofia Sienkiewicz wskazuje, iż kara polega na zadaniu przez organ
państwowy sprawcy przestępstwa dolegliwości godzącej w wolność, mienie, cześć
oraz inne dobra prawne sprawcy przestępstwa. Istotą kary kryminalnej jest zatem
dolegliwość, przy czym musi być to dolegliwość celowa, zamierzona2.
W. Michalski, Wychowawcza funkcja sądu w postępowaniu karnym, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa
1976, s. 78-79.
2
Z. Sienkiewicz, Rozdział IV Kary, [w:] Kodeks karny – Komentarz, M. Filar (red. nauk.), 4 wydanie,
Wolters Kluwer, Warszawa 2014, s. 157.
1
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S. Glaser, porządkując historyczne poglądy na karę, stwierdził, że o ile uzasadnienie kary było przedmiotem filozoficznych rozmyślań już w czasach najdawniejszych, o tyle dopiero era nowożytna dała systematyczną naukę o naturze
i znaczeniu kary. Początek dał Grocjusz (De iure naturali et gentium, 1640), który
oparł uzasadnienie kary na dwóch podstawach: słuszności (meritum) i użyteczności (utilitas). Od tego czasu nauka poszła w dwóch kierunkach. Reprezentanci
jednego, tzw. klasycznego – retrybutywiści, widzą uzasadnienie kary w odwecie
za wyrządzone zło (punitur quia peccatum est), przedstawiciele drugiego – utylitaryści, szukają uzasadnienia kary w jej użyteczności (punitur ne peccatur)3.
Kontynuując wstępne zagadnienia dotyczące kary, podnieść należy, że kary
kryminalne muszą być przewidziane w ustawie. Wskazać w tym miejscu należy na
zasadę Nullum crimen sine lege (nie ma przestępstwa bez ustawy). Jest to jedna z generalnych zasad prawa karnego. W prawie polskim zasadę tę formułuje expressis
verbis art. 42 ust. 1 Konstytucji RP. Stanowi on, iż odpowiedzialności karnej podlega ten tylko, kto dopuścił się czynu zabronionego pod groźbą kary przez ustawę
obowiązującą w czasie jego popełnienia. Zasada ta nie stoi na przeszkodzie ukaraniu za czyn, który w czasie jego popełnienia stanowił przestępstwo w myśl prawa
międzynarodowego. Przepis ten wyraża starą zasadę, od wieków uznawaną także
w polskim prawie karnym, że przestępstwem jest czyn zabroniony pod groźbą kary
przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia. Nie można więc stosować
odpowiedzialności karnej, ani też wymierzać kary na podstawie ustawy wprowadzonej w życie już po popełnieniu przestępstwa. Jest to zasada powszechnie stosowana w społeczeństwach cywilizowanych, objęta także normami prawa międzynarodowego. Wskazać w tym miejscu należy, iż również zgodnie z przepisem art. 1 § 1
k.k., odpowiedzialności karnej podlega ten tylko, kto popełnia czyn zabroniony pod
groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia.
Definiując karę stwierdzić zatem można, że jest ona osobistą dolegliwością
zadaną sprawcy przestępstwa, będącą reakcją na popełnione przestępstwo, stanowiącą wyraz nagany przestępstwa, a która wymierzona została przez uprawniony przez Konstytucję organ państwa.
Istoty kary nie można objaśnić bez wskazania na cele kary, które ma ona do
spełnienia. Celami tymi są: zaspokojenie społecznego poczucia sprawiedliwości
(cel sprawiedliwościowo-retrybutywny), dodatnie, zapobiegawcze oddziaływanie na ogół społeczeństwa (cel ogólnoprewencyjny), wychowawcze i zapobiegawcze oddziaływanie na sprawcę przestępstwa (cel szczególnoprewencyjny).
Współcześnie do celów kary zalicza się również naprawienie szkody lub usatysfakcjonowanie pokrzywdzonego (cel kompensacyjny)4.
J. Warylewski podkreśla, iż definiując karę kryminalną wystarczy przyjąć, iż
jest ona celową i osobistą dolegliwością orzekaną przez sąd i stosowaną w droW. Zalewski, Sprawiedliwość naprawcza – początek ewolucji polskiego prawa karnego?, Arche, Gdańsk 2006,
s. 23 – odwołuje się do: S. Glaser, Polskie prawo karne, Kraków 1933, s. 248.
4
Z. Sienkiewicz, Rozdział IV, Kary…, op. cit., s. 139.
3

Długoterminowa kara pozbawienia wolności – cele, funkcje, zagrożenia i oczekiwania

125

dze przymusu państwowego wobec sprawcy przestępstwa albo wykroczenia. Za
M. Cieślakiem podaje on, iż kara może występować jako:
1) zagrożenie karne zawarte w ustawie (zakazie karnym),
2) kara orzeczona w wyroku skazującym,
3) kara już wykonana (lub wykonywana).
Jeżeli chodzi o tę postać, która została wymieniona w punkcie trzecim, podkreślić należy, że obejmuje ona nie tylko końcowy efekt wykonania kary, ale
także sam proces jej wykonywania – co jest szczególnie istotne w przypadku
kary pozbawienia wolności5.
Ustawodawca, mając na uwadze przesłanki kulturowe i wytyczne wynikające
z treści Konstytucji, określa katalog kar, jakie mogą zostać orzeczone za popełnione konkretne przestępstwo. Nie tylko wskazuje on na rodzaj kary, ale także
zakreśla rozmiar tejże kary. Wskazać w tym miejscu należy na przepis art. 3
k.k., stanowiący, że kary oraz inne środki przewidziane w tym kodeksie stosuje
się z uwzględnieniem zasad humanitaryzmu, w szczególności z poszanowaniem
godności człowieka. Jak wskazał Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 19
października 2010 roku w sprawie sygn. akt II KK 224/10, zasada humanitaryzmu, określona w art. 3 k.k., jest związana ze stosowaniem kar oraz innych
środków przewidzianych w Kodeksie karnym i sprowadza się do minimalizacji
cierpień, dolegliwości i innych niedogodności zadawanych w związku z realizacją norm prawa karnego6.
Wynikająca z zasady humanitaryzmu dyrektywa adresowana jest do organu
stosującego kary oraz inne środki przewidziane w tym kodeksie, czyli w pierwszej kolejności do sądu orzekającego. Na etapie wymierzania kar pozostaje ona
w oczywistym związku ze sformułowanymi w art. 53 k.k. ogólnymi dyrektywami sądowego wymiaru kary. Rzecz jednak w tym, iż sięga ona znacznie dalej,
zachowując swą aktualność również wówczas, gdy stosowanie kar oznacza już
etap ich wykonania. Wskazuje na to jednoznacznie treść art. 4 k.k.w., który
stanowi, iż kary, środki karne, zabezpieczające i zapobiegawcze wykonuje się
w sposób humanitarny, z poszanowaniem godności ludzkiej skazanego. Zakazuje się stosowania tortur lub nieludzkiego albo poniżającego traktowania
i karania skazanego (§ 1). Skazany zachowuje prawa i wolności obywatelskie.
Ich ograniczenie może wynikać jedynie z ustawy oraz z wydanego na jej podstawie prawomocnego orzeczenia (§ 2). Istotne jest również stwierdzenie zawarte
w art. 5 § 1 k.k.w., że skazany jest podmiotem określonych w tym kodeksie praw
i obowiązków7.
J. Warylewski, Kara. Podstawy filozoficzne i historyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk
2007, s. 14, 15.
6
Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 19.10.2010 roku w sprawie sygn. akt II KK 224/10; Opublikowane w: Biul.PK 2010/6/38, „Prokuratura i Prawo” – wkł. 2011/3/2, „Prokuratura i Prawo” –
wkł. 2011/3/5, Lex/el 2015 – nr 844423.
7
J. Giezek, Komentarz do art. 53 Kodeksu karnego, [w:] J. Giezek (red.), Kłączyńska N., Łabuda G.; Kodeks
karny. Część ogólna. Komentarz, Wydanie II; WKP, 2012, Lex/el 2015, nr 125560.
5
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J. Śliwowski wiąże z zasadą humanitaryzmu także postulat ekonomii kary,
który wyraża się w minimalizacji wynikających z niej dolegliwości i kosztów
społecznych (zwłaszcza kosztów ludzkich dotykających skazanego i jego
najbliższych). Autor ten szczególnie akcentuje ludzką godność skazanego („za
bramą pozostało przestępstwo, do więzienia wszedł już tylko człowiek”)8.
Istnieją liczne już dokumenty międzynarodowe nakazujące przestrzeganie
zasady humanitaryzmu. W sposób szczególny podkreślić należy bowiem ratyfikowaną przez Polskę Europejską Konwencję z dnia 26 listopada 1987 roku
O zapobieganiu torturom oraz nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu i karaniu
(Dz.U. z 1995 roku, Nr 46, poz. 238-239).
Katalog kar w polskim Kodeksie karnym został ujęty od kary najłagodniejszej do kary najsurowszej.
Obowiązujący Kodeks karny, w miejsce tradycyjnego podziału kar na zasadnicze i dodatkowe, który zawierały poprzednie kodeksy z 1932 i 1969 r.,
wprowadził podział na kary (art. 32) i środki karne (art. 39). Jest to zmiana
o charakterze zasadniczym, związana z innym określeniem roli środków karnych, z których część stanowiła dawniej kary dodatkowe.
Nazwy „kary zasadnicze” i „kary dodatkowe” wiązały się z takim systemem
sankcji, w którym te pierwsze miały spełniać rolę głównego środka reakcji na
przestępstwo, drugie zaś jedynie rolę uzupełniającą, dodatkową dolegliwość
w stosunku do kary zasadniczej. Założenie to w wielu wypadkach było niezgodne z rzeczywistością, gdyż kara dodatkowa często zawierała większy stopień
dolegliwości, stanowiąc w istocie główną represję za popełnione przestępstwa
(np. kara dodatkowa zakazu wykonywania zawodu, zajmowania stanowiska,
zakazu prowadzenia pojazdów – w porównaniu do zasadniczej kary grzywny,
ograniczenia wolności czy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem
wykonania tej kary). Nazwa „kara dodatkowa” nie odpowiadała więc jej funkcji
represyjno-prewencyjnej9.
Zgodnie z obowiązującym Kodeksem karnym (art. 32 k.k.), w Polsce obowiązują następujące kary pozbawienia wolności:
1) pozbawienie wolności,
2) 25 lat pozbawienia wolności,
3) dożywotnie pozbawienie wolności.
Powszechnie uznano jednak, że karę 25 lat pozbawienia wolności oraz karę
dożywotniego pozbawienia wolności określić należy mianem długoterminowych kar pozbawienia wolności.
Początki stosowania kary pozbawienia wolności jako kary samoistnej, sięgają przełomu XVIII i XIX wieku. Pierwsze zalążki kary pozbawienia wolności w postaci domów poprawy dla włóczęgów, prostytutek i młodocianych
8
9

A. Marek, Prawo karne, wyd. II, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2000, s. 249.
A. Marek, Kodeks Karny. Komentarz, Lex 2010, Wydanie V, Lex OMEGA/el 2015, nr 59707.
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przestępców pojawiły się w XVI i XVII wieku najwcześniej w Anglii, Holandii
i Flandrii, a następnie we Włoszech (słynny przytułek św. Michała w Rzymie)
i innych krajach, w tym w Polsce (założony w 1723 r. w Warszawie przytułek
dla żebraków, następnie domy poprawcze, w tym tzw. więzienia marszałkowskie
utworzone w latach 1767 i 1782 w Warszawie i Kamieńcu Podolskim)10.
Jako główny cel wykonywania kary pozbawienia wolności wskazywano
przez wiele lat możliwość (a nawet konieczność) sprawnego, regularnego oddziaływania na osobę sprawcy (skazanego), co miało przede wszystkim zapewnić poprawę jego osobowości, uczyć postrzegać wartość swej codziennej pracy
i współistnienia w otaczającym środowisku, jak też zweryfikować i uporządkować – często bardzo zwichrowany – system wartości.
Wskazując na cele kary pozbawienia wolności wspomnieć należy również na
treść przepisu art. 67 k.k.w. w brzmieniu obecnie obowiązującym. § 1 tegoż stanowi, że wykonywanie kary pozbawienia wolności ma na celu wzbudzanie w skazanym woli współdziałania w kształtowaniu jego społecznie pożądanych postaw,
w szczególności poczucia odpowiedzialności oraz potrzeby przestrzegania porządku prawnego i tym samym powstrzymania się od powrotu do przestępstwa.
Otóż dla osiągnięcia celu określonego w § 1 tegoż przepisu prowadzi się zindywidualizowane oddziaływanie na skazanych w ramach określonych w ustawie
systemów wykonywania kary, w różnych rodzajach i typach zakładów karnych.
W oddziaływaniu na skazanych, przy poszanowaniu ich praw i wymaganiu
wypełniania przez nich obowiązków, uwzględnia się przede wszystkim pracę,
zwłaszcza sprzyjającą zdobywaniu odpowiednich kwalifikacji zawodowych, nauczanie, zajęcia kulturalno-oświatowe i sportowe, podtrzymywanie kontaktów
z rodziną i światem zewnętrznym oraz środki terapeutyczne.
Pomimo szeroko opracowywanych programów oddziaływania profilaktyczno-terapeutycznego, pedagogicznego i psychologicznego, które realizowane
były w stosunku do skazanych odbywających karę pozbawienia wolności, nadal
wysoki jest odsetek powracających na drogę przestępczą. Obecnie, zarówno
wśród prawników teoretyków, jak też w gronie praktyków, postrzega się szeroko rozumiany kryzys kary pozbawienia wolności. To zaś stało się przyczyną
zdecydowanego ograniczenia orzekania tejże kary, na rzecz m.in. kary ograniczenia wolności, czy też kary grzywny. W sposób szczególny jest to zauważalne
w krajach europejskich.
W tym miejscu przywołać należy rozważania poczynione przez A. Bałandynowicza, wskazującego, że skazanie na pobyt w zakładzie karnym ma sens
jedynie wtedy, gdy zostaną spełnione poniższe warunki:
− jakakolwiek łagodniejsza kara nie byłaby współmierna do wagi popełnionego przestępstwa (przestępstw),
− izolacja od społeczeństwa zapobiegałaby kolejnym naruszeniom prawa,
− wcześniej stosowane, lżejsze dolegliwości nie spełniły swych celów.
10

A. Marek, Prawo karne, op. cit., s. 256.
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Podaje on, iż wymierzanie kary pozbawienia wolności należy ograniczyć
do przypadków, kiedy popełniono ciężką zbrodnię, kiedy trzeba powstrzymać
przestępcę od dokonania kolejnych przestępstw i kiedy inne sankcje okazały
się niewystarczające. Stosując tylko te kryteria – jak wskazuje – można stwierdzić, że jest wielu skazanych, którzy w zakładach karnych być nie powinni.
Są to ludzie popełniający niezbyt ciężkie przestępstwa i mający dość krótką
przeszłość przestępczą, którzy nie zasługują na odseparowanie od rodziny
i bliskich im osób. Jak dużą stanowią grupę, trudno oszacować11.
Analizując systematykę ustawy Kodeks karny z 1997 roku, zauważyć bowiem
można, że sam układ i chronologia kar wskazana przez ustawodawcę w art. 32,
przedstawia karę pozbawienia wolności, jako tę trzecią – za karą grzywny oraz
karą ograniczenia wolności. W literaturze podkreśla się bowiem, że układ takowy ma wskazywać sędziemu ustawowe priorytety w wyborze rodzaju kary
w konkretnej sytuacji. Samo ograniczenie stosowania kary pozbawienia wolności wynika wprost z zapisu art. 58 § 1 k.k. (w brzmieniu obowiązującym od
dnia 1 lipca 2015 roku), który stanowi, iż jeżeli ustawa przewiduje możliwość
wyboru rodzaju kary, a przestępstwo jest zagrożone karą pozbawienia wolności
nieprzekraczającą 5 lat, sąd orzeka karę pozbawienia wolności tylko wtedy, gdy
inna kara lub środek karny nie może spełnić celów kary.
Jak stanowi przepis art. 37 k.k., kara pozbawienia wolności wymieniona w art. 32 pkt 3 trwa najkrócej miesiąc, najdłużej 15 lat; wymierza się ją
w miesiącach i latach. Istnieje bowiem możliwość wymierzenia jej w dniach,
w przypadku zastępczej kary pozbawienia wolności oraz przy wymierzaniu
kary łącznej, w przypadku skazania za zbiegające się przestępstwa na kary
pozbawienia wolności i ograniczenia wolności. Ustawa Kodeks karny przewiduje obniżenie górnej granicy ustawowego zagrożenia, jak również nadzwyczajne obostrzenie górnej granicy ustawowego zagrożenia. Jeśli zostanie
jednak nadzwyczajnie obostrzona, wówczas nie może przekroczyć 20 lat pozbawienia wolności.
Czas odbywania kary pozbawienia wolności oblicza się według zasady
a momento ad momentum (od chwili do chwili).
Jak stanowi przepis art. 69 k.k.w., karę pozbawienia wolności wykonuje się,
z zastrzeżeniem art. 87 § 4, w następujących rodzajach zakładów karnych:
1) dla młodocianych,
2) dla odbywających karę po raz pierwszy,
3) dla recydywistów penitencjarnych,
4) dla odbywających karę aresztu wojskowego.
Zakłady karne wymienione w art. 69 k.k. mogą być organizowane jako zakłady karne typu:
11
A. Bałandynowicz, Probacja. System sprawiedliwego karania, C.F. Müller Lex utilis; Kodeks; Warszawa
2002, s. 84-85.
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1) zamkniętego,
2) półotwartego,
3) otwartego.
Zakłady karne, o których mowa powyżej, różnią się w szczególności stopniem zabezpieczenia czy izolacji skazanych oraz wynikającymi z tego tytułu ich
obowiązkami i uprawnieniami w zakresie poruszania się w zakładzie i poza jego
obrębem.
W zakładzie karnym dla młodocianych odbywają karę skazani, którzy nie
ukończyli 21 roku życia. W uzasadnionych wypadkach skazany może odbywać
karę w tym zakładzie po ukończeniu 21 roku życia. Jeżeli jest to uzasadnione
potrzebami oddziaływania, dorosły skazany po raz pierwszy, wyróżniający się
dobrą postawą, może, za swoją zgodą, odbywać karę w zakładzie karnym dla
młodocianych; korzysta on wtedy z takich uprawnień, jak młodociany (art. 84
§ 1 i 2 k.k.w.). W zakładzie karnym dla odbywających karę po raz pierwszy,
oprócz skazanych wymienionych w nazwie zakładu, osadza się również skazanych odbywających zastępczą karę pozbawienia wolności orzeczoną w tej
samej sprawie (art. 85 k.k.w.). W zakładzie karnym dla recydywistów penitencjarnych odbywają karę dorośli skazani za przestępstwo umyślne na karę
pozbawienia wolności lub zastępczą karę pozbawienia wolności oraz ukarani za wykroczenia umyślne karą aresztu lub zastępczą karą aresztu, którzy
uprzednio już odbywali takie kary lub karę aresztu wojskowego za umyślne
przestępstwa lub wykroczenia, chyba że szczególne względy resocjalizacyjne
przemawiają za skierowaniem ich do zakładu karnego dla odbywających karę
po raz pierwszy (art. 86 k.k.w.).
Zakład karny dla odbywających karę aresztu wojskowego jest przeznaczony dla żołnierzy, którzy w czasie odbywania tej kary podlegają jednocześnie
szkoleniu wojskowemu (art. 322 § 3 k.k.). Nie dotyczy to skazanych na tę karę,
którzy uprzednio odbywali kary wymienione w art. 86 k.k.w.12.
Karę pozbawienia wolności wykonuje się w systemie:
a) programowanego oddziaływania;
b) terapeutycznym;
c) zwykłym.
Jednym z systemów wykonywania kary pozbawienia wolności jest system dozoru elektronicznego. Polega on na kontrolowaniu zachowania skazanego przebywającego poza zakładem karnym przy użyciu aparatury monitorującej, czyli
urządzeń elektronicznych oraz instalacji i systemów, które zawierają służące tej
kontroli podzespoły elektryczne lub elektroniczne. Kontrolowanie zachowania
skazanego dotyczy przestrzegania nałożonego na niego przez sąd penitencjarny obowiązku pozostawania w miejscu stałego pobytu lub w innym wskazanym
12
K. Postulski, Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, Komentarz do art. 69 Kodeksu karnego wykonawczego,
WKP 2012, Lex/el, nr 8955.
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miejscu w wyznaczonym czasie, jak również obowiązku powstrzymania się od
przebywania w określonych miejscach lub zakazu zbliżania się do określonej osoby. Wykonywanie przez skazanego nałożonych na niego przez sąd penitencjarny
obowiązków podlega ścisłej kontroli i ma na celu wychowawcze oddziaływanie
i zapobieganie powrotowi do przestępstwa lub przestępstwa skarbowego (art. 2
u.w.k.d.e.). Nie jest to jednak system wykonywania kary w rozumieniu art. 81
k.k.w., nie jest bowiem elementem klasyfikacji skazanego, a swoistą formą odbywania kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym13.
W obecnej dobie coraz częściej spotyka się jednak poglądy, że nadszedł wielki kryzys kary pozbawienia wolności. Wskazuje się bowiem na wysokie koszty
jej wykonania i niewspółmierne do tego rezultaty w zakresie funkcji wychowawczej i resocjalizacyjnej tego rodzaju kary. Podnoszony jest argument, że
wielokrotnie kara ta nie realizuje stawianych jej celów, nawet w minimalnym
zakresie, jednakże rozważania dotyczące tego zagadnienia ujęto w dalszej części
przedmiotowego opracowania.

Kara 25 lat pozbawienia wolności
Karę 25 lat pozbawienia wolności przewidywał już Kodeks karny z 1969 r.
Jak stanowi przepis art. 88 § 5 k.k.w., skazanego na karę dożywotniego pozbawienia wolności albo na karę 25 lat pozbawienia wolności osadza się w zakładzie karnym typu zamkniętego.
Problematyka wykonywania kary 25 lat pozbawienia wolności i jej indywidualizacji, praw i obowiązków skazanego, zatrudnienia, nauczania, działalności kulturalno-oświatowej, społecznej oraz wychowania fizycznego i zajęć sportowych,
nagród i ulg, kar dyscyplinarnych, odroczenia i przerwy w odbywaniu kary oraz
zwalniania skazanego z zakładu karnego i warunków udzielania mu pomocy została
zasadniczo unormowana tak samo jak w przypadku „zwykłej” („czasowej”) kary
pozbawienia wolności (zob. art. 79 i n. k.k.w.). Jedyna różnica polega na tym, że
skazanemu odbywającemu karę 25 lat pozbawienia wolności dwie nagrody, a mianowicie zezwolenie na widzenie bez dozoru, poza obrębem zakładu karnego,
z osobą najbliższą lub osobą godną zaufania, na okres nieprzekraczający jednorazowo 30 godzin, oraz zezwolenie na opuszczenie zakładu karnego bez dozoru,
na okres nieprzekraczający jednorazowo 14 dni, mogą być przyznane dopiero po
odbyciu co najmniej 5 lat kary, przy czym, jeżeli skazany odbywa karę w zakładzie
typu zamkniętego, wymaga to dodatkowo zgody sędziego penitencjarnego (art. 139
§ 5 i 6 k.k.w.)14. W doktrynie ugruntowano pogląd, iż kara 25 lat pozbawienia wolIbidem, Lex OMEGA dla Sądów/el 2015, nr 8955.
J. Majewski, Komentarz do art. 32 Kodeksu karnego, [w:] Zoll A. (red.), Bogdan G., Ćwiąkalski Z., Kardas P., Majewski J., Raglewski J., Szewczyk M., Wróbel W., Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz. Tom I.
Komentarz do art. 1-116 k.k., Zakamycze 2004, Lex OMEGA dla Sądów/el 2015, nr 3073.
13
14
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ności jest karą o charakterze przede wszystkim eliminacyjnym (zabezpieczającym).
Zważywszy bowiem na bardzo długi czas izolacji skazanego, niedorzeczne byłoby
przypisywać jej pełnienie jakiejkolwiek funkcji resocjalizacyjnej.
Jak słusznie stwierdził Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z dnia 21
lutego 2013 roku, wskazując na funkcje oraz przesłanki kary dożywotniego pozbawienia wolności: kara 25 lat pozbawienia wolności ma charakter wyjątkowy.
Przede wszystkim pełni funkcję eliminacyjną, a z uwagi na jej długotrwałość
trudno wskazywać na jej jednoznacznie resocjalizacyjny charakter. W czasie
długotrwałego pozbawienia wolności powstają nieodwracalne zmiany w osobowości skazanego, powodujące poważne trudności adaptacyjne po opuszczeniu zakładu karnego. Kara 25 lat pozbawienia wolności powinna być stosowana
w wypadkach najcięższych zbrodni, gdy okoliczności obciążające zdecydowanie
przeważają nad okolicznościami łagodzącymi15.

Kara dożywotniego pozbawienia wolności
Kara dożywotniego pozbawienia wolności jest karą najsurowszą spośród
wskazanych w katalogu kar zawartym w treści przepisu art. 32 k.k. Można zatem stwierdzić, że zajęła ona w tej systematyce miejsce kary śmierci.
Celem kary dożywotniego pozbawienia wolności jest niejako wyeliminowanie,
na bardzo długi okres czasu, z życia społeczeństwa sprawców najpoważniejszych
przestępstw. Osiągnięcie powyższego nie jest możliwe wykonując karę 25 lat pozbawienia wolności. Mowa tu o przestępcach najbardziej groźnych stwarzających
realne niebezpieczeństwo dla pozostałych członków danej społeczności.
Dożywotnie pozbawienie wolności to kara wywołująca poważne kontrowersje
w piśmiennictwie. Ma zarówno swych zwolenników, jak i przeciwników (jakkolwiek zapewne podział nie jest tu tak ostry jak w przypadku sporu o karę śmierci).
Naturalnych sojuszników omawiana kara ma przede wszystkim w obozie
przeciwników kary śmierci, chociaż i w tym gronie są też autorzy, którzy podkreślają, że zarówno sama niehumanitarna natura dożywotniego pozbawienia
wolności, jak i decyzja o wprowadzeniu do katalogu kar dwóch długoterminowych kar izolacyjnych, tj. dożywotniego pozbawienia wolności oraz 25 lat
pozbawienia wolności, nasuwają poważne zastrzeżenia, a nawet autorzy, którzy
otwarcie karę tę kontestują. Przeciwnicy dożywotniego pozbawienia wolności
zarzucają, że w praktyce – ze względu na stosowanie instytucji warunkowego
przedterminowego zwolnienia, a także amnestii oraz ułaskawień – kara ta traci
charakter, na który wskazuje jej nazwa, co istotnie zmniejsza wartość jej społecznego oddziaływania16.
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 21 lutego 2013 roku, sygn. akt II AKa 531/12,
LEX nr 1292660; http://orzeczenia.ms.gov.pl
16
J. Majewski, Komentarz do art. 32 Kodeksu karnego, [w:] Zoll A. (red.) i in., Kodeks karny…, op. cit.
15
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Karę dożywotniego pozbawienia wolności można orzec tylko wówczas, gdy
pozwala na to (odpowiednio wysoki) stopień winy, natomiast ustalono, iż żadna
inna kara przewidziana w sankcji nie spełniłaby indywidualnoprewencyjnych
lub generalnoprewencyjnych celów kary określonych w art. 53 § 1 k.k.
Jak stwierdził Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z dnia 29 czerwca
2012 roku, kara dożywotniego pozbawienia wolności ma funkcję quasi eliminacyjną i zasadniczo winna być orzekana wobec sprawców przestępstw, którym
trudno przypisywać możliwości resocjalizacyjne, a nadto w sytuacji istotnego
braku okoliczności łagodzących. Karę taką orzeka się wobec oskarżonych ocenianych wyjątkowo negatywnie na tle sprawców podobnych przestępstw17.
Skazanego na karę dożywotniego pozbawienia wolności osadza się w zakładzie karnym typu zamkniętego. Jest możliwość, aby go przenieść do zakładu
karnego typu półotwartego po odbyciu co najmniej 15 lat kary, a do zakładu
typu otwartego po odbyciu przez niego co najmniej 20 lat kary.
Wobec sprawcy, który w czasie popełnienia przestępstwa nie ukończył
18 lat, nie orzeka się kary dożywotniego pozbawienia wolności.
Kara ta, realizując funkcję prewencji ogólnej, oddziaływuje pozytywnie na
kształtowanie świadomości prawnej ogółu społeczności, gdyż kształtuje przekonania, że popełnienie przestępstwa spotyka się z najsurowszą karą. Podkreślić jednak należy, iż pomimo wielu negatywnych efektów i niezgodnych ze spodziewanymi założeniami, kara dożywotniego pozbawienia wolności z pewnością spełnia swoją funkcję izolacyjną. Powoduje, że społeczeństwo jest niejako
zabezpieczone na długi okres czasu przed sprawcami przestępstw o znacznym
ciężarze gatunkowym.
Jak stanowi przepis art. 78 § 3 k.k., skazanego na karę dożywotniego pobawienia wolności, można warunkowo zwolnić po odbyciu 25 lat kary.

Retrybutywna oraz prewencyjna funkcja kary
Wskazując na funkcję kary rozumieć należy faktyczne skutki, jakie konkretna kara wywołuje. To faktyczne następstwa kary.
Słusznie wskazuje A. Marek, że stosując określenie „funkcje kary” należy zawsze sprecyzować, czy ma się na względzie funkcje zamierzone (cele kary), czy
funkcje rzeczywiste (faktyczne następstwa kary). Badania nad rzeczywistymi
funkcjami kar i innych środków karnych należą do zadań szeregu nauk, w tym
prawa karnego materialnego oraz wykonawczego, kryminologii, penologii, jak
i polityki penitencjarnej18.
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie sygn. akt II AKa
84/12, LEX nr 1220219; http://orzeczenia.ms.gov.pl
18
A. Marek, Prawo karne, op. cit., s. 242.
17
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Państwo, będąc ustawodawcą, jest również swego rodzaju gwarantem prawa. Prawo, które tworzone jest przez ustawodawcę ma za zadanie również zapewnienie wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa społeczeństwu, bezpieczeństwa jego obywateli. Przyjmując takie założenia oczywistym jest, że to
również państwo ma za zadanie stworzyć instrumenty służące egzekwowaniu
i respektowaniu norm ustanowionego prawa. Treścią kary jest negatywna reakcja podmiotu do tego uprawnionego na popełniony czyn (zachowanie wbrew
obowiązującym w danym państwie systemie nakazów i zakazów). Ta negatywna
reakcja musi zostać powiązana z dolegliwością, albowiem każda kara winna być
dolegliwa i nieuchronna. Wpływa to m.in. na jej skuteczność.
Przez wiele stuleci filozofia kary zakładała dwa modele. Pierwszy, zgodnie
z którym kara jest odpłatą za wyrządzone uprzednio zło (tzw. retrybutywna,
absolutna teoria kary). Drugi, to założenie, że kara ma zapobiegać popełnianiu
kolejnych przestępstw w przyszłości (utylitarna teoria kary).
Podkreślić zatem należy, iż zgodnie z powyżej przedstawionymi założeniami, przyjmuje się, że kary stosuje się, gdyż przestępstwo zostało już popełnione
(kara za wyrządzone zło), albo też wymierza się ją w celu zapobiegnięcia popełnianiu kolejnych przestępstw w przyszłości (ma cel resocjalizacyjny).
Zauważyć należy również, że przestępstwo musi zawierać element społecznej szkodliwości wyrażony w stopniu wyższym niż znikomy. Jak stanowi przepis art. 1 § 2 k.k., nie stanowi przestępstwa czyn zabroniony, którego społeczna
szkodliwość jest znikoma.
Uznać zatem trzeba, że pokrzywdzonym konkretnym przestępstwem jest
nie tylko osoba, której dobro prawne zostało naruszone, ale także pokrzywdzonym jest ogół społeczeństwa. To zaś rodzi kolejny problem związany z ewentualnym odszkodowaniem za wyrządzoną przestępstwem szkodę.
Prawdą jest, że wyrównanie szkody jest istotnym elementem rozwiązania konfliktu powstałego w wyniku popełnienia przestępstwa, ale nie jest elementem jedynym i dlatego wydaje się, że można – traktując to jako zasadę – na nim poprzestać19.
Należy zauważyć różnicę istniejącą pomiędzy samą karą a odszkodowaniem.
Kara jest bowiem dolegliwością za wyrządzone zło (reakcją na przestępstwo). Sąd,
jako reprezentant społeczeństwa (państwa), wymierza karę za popełnione przestępstwo. Państwo (tu ustawodawca) określa katalog kar, jak też wyznacza rodzaje przestępstw wskazując na ich znamiona. Zgodnie z ugruntowaną teorią retrybutywną,
kara jest niejako odszkodowaniem przyznanym obu – ofiarom konkretnego przestępstwa, tzn. zarówno osobie fizycznej, jak i państwu, czyli społeczeństwu.
Powtórzyć zatem należy za M. Szewczyk, że odszkodowanie w rozumieniu
czystego wyrównania szkody ofierze przestępstwa nie powinno być – w zasadzie – jedynym celem kary. (…) Może się zdarzyć, że w przypadku przestępstw
o niewielkim stopniu społecznej szkodliwości ustawa, obok sankcji, przewiduje
M. Szewczyk, Kara pracy na cele społeczne na tle rozważań o przestępstwie i karze. Studium prawnoporównawcze, Kraków 1996, s. 33.

19
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również możliwość odstąpienia od kary w przypadku naprawienia przez sprawcę wyrządzonej szkody20.
Istnieje również zagrożenie, że społeczne poczucie sprawiedliwości zostanie
nieco „nadwyrężone”, a to z tego względu, że co do zasady społeczeństwo domaga
i spodziewa się sprawiedliwej kary dla osoby popełniającej przestępstwo (adekwatnej odpłaty do popełnionego czynu), zaś działanie zmierzające wyłącznie do zaspokojenia potrzeby odszkodowawczej nie spełnia ww. wymogu ogółu społeczności.
Odszkodowaniem w ujęciu czysto cywilistycznym, zainteresowana jest z pewnością jednostka, której dobro prawne zostało naruszone przestępstwem. Iście cywilistyczne rozstrzygnięcie sporu odbiega dość znaczne od reakcji prawnokarnej na
wyrządzony czyn. Jakiekolwiek zachwiania w tym zakresie, z pewnością z upływem
czasu mogą doprowadzić do załamania zaufania społeczności do państwa prawa.
Odnosząc się natomiast do prewencyjnej funkcji kary należy zaznaczyć, że
już Seneka sformułował sentencję wskazującą na prewencyjny charakter kary:
Nemo prudens punit quia peccatum est, sed ne peccetur – Nikt rozumny nie karze dlatego,
że popełniono przestępstwo, lecz po to, by go nie popełniano. Warto również wspomnieć,
że wybitny jurysta I wieku – Plautius wskazał: poena constituitur in emendationem
hominum – karę ustanawia się dla poprawienia ludzi. Do powyższego odnosi
się zatem przepis art. 67 § 1 k.k.w. w obowiązującym brzmieniu. Stanowi on
bowiem, iż wykonywanie kary pozbawienia wolności ma na celu wzbudzanie
w skazanym woli współdziałania w kształtowaniu jego społecznie pożądanych
postaw, w szczególności poczucia odpowiedzialności oraz potrzeby przestrzegania porządku prawnego i tym samym powstrzymania się od powrotu do przestępstwa.
Kara zawsze dotyczy czynu (czynów) stanowiącego przestępstwo, który
został popełniony w przeszłości. Zarówno teoretycy, jak i praktycy, wskazują
jednak, że wymierzając karę należy również zważyć na jej prewencyjny aspekt.
Oznacza to zatem konieczność niejako wybiegnięcia zarazem w przyszłość
i dokonania stosownej analizy, mającej na celu taki dobór kary i środków karnych (oraz ich wymiaru), aby zapobiegały ponownemu popełnieniu przestępstwa przez konkretnego sprawcę (oskarżonego). Mowa tu o prewencyjnych
celach kary. Wskazać należy zatem na dwa rodzaje prewencji: generalną oraz
indywidualną. Prewencja generalna odnosi się do swego rodzaju oddziaływania
na społeczeństwo, mającego na celu wywierania na obywatelach zachowania
zgodnego z ustanowionymi normami prawa. Aspekt generalnoprewencyjny
kary umożliwia przede wszystkim właściwe kształtowanie świadomości prawnej społeczeństwa. W obywatelach kształtowane jest przeświadczenie, że dane
dobra prawne są chronione, natomiast za ich naruszenie istnieje realne zagrożenie konkretną karą wskazaną w ustawie. Istotne jest poczucie społeczeństwa, że
kara za takie czyny jest nieuchronna. Stanowić to ma motywację dla przestrzegania przepisów prawa i postępowania zgodnie z literą prawa.
20

Ibidem, s. 35.
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Omawiając aspekt indywidualnoprewencyjny, podnieść należy fakt, iż kara
winna zostać dostosowana do warunków i możliwości konkretnego sprawcy
(oskarżonego). Otóż sąd, dokonując wymiaru kary, winien dokonać wnikliwej
analizy osoby sprawcy czynu i jego sytuacji rodzinnej, osobistej, majątkowej, jak
również dokonać analizy psychologicznej tej konkretnej postaci. Wszystkie te
elementy w istotny sposób przyczynią się do wymiaru kary służącej do realizacji
szczegółowo określonych celów w stosunku do konkretnej osoby oskarżonego. Określając karę w stosunku do konkretnego sprawcy przestępstwa, sędzia
dąży do zapewnienia najefektywniejszej realizacji celów kary. W szczególności
zmierza do uniknięcia przez oskarżonego powrotu do przestępstwa, poprzez
odpowiedni dobór rodzaju i wymiaru kary, ale też środków karnych. Cel przyświecający takowym działaniom sądu to przede wszystkim zapobieganie przestępczości.
Tu szczególną rolę odrywają rozmaite rodzaje środków karnych przewidzianych ustawą Kodeks karny z 1997 roku.

Indywidualizacja wymiaru kary pozbawienia wolności
w odniesieniu do funkcji wychowawczej sądu
a indywidualizacja wykonania kary pozbawienia wolności
Warunkiem prawidłowego i pożądanego wypełniania przez karę funkcji wychowawczej jest przede wszystkim walor sprawiedliwości. Kara musi być sprawiedliwa. Nierzadko sprawiedliwość kary łączona jest z jej surowością lub też
łagodnością. Za W. Michalskim przywołać należy pogląd A. Murzynowskiego,
że wychowawczą funkcję kary należy osiągać przez jej stosowanie w sprawiedliwych proporcjach, dostosowanych do wagi czynu oraz właściwości i warunków
osobistych jego sprawcy21.
Społeczeństwo musi nabrać przekonania, że przestępcy są karani i każdy
czyn stanowiący przestępstwo jest sprawiedliwie osądzony. Jest to element społecznego oddziaływania kary. W tym miejscu za F. Ciepłym wspomnieć należy słowa Jana Pawła II, iż: „prawo rodzi się z głębokiej ludzkiej potrzeby
sprawiedliwości”22.
Wymierzając karę sędzia winien wyważyć, jaki rodzaj kary wpłynie wychowawczo zarówno na osobę sprawcy, ale też ogół społeczeństwa. Zagadnienie
wymiaru kary jest przyczynkiem do licznych i bardzo ożywionych dyskusji zaW. Michalski, Wychowawcza funkcja sądu w postępowaniu karnym, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa
1976, s. 90.
22
F. Ciepły, Kara kryminalna i jej wykonanie w świetle nauczania Jana Pawła II, [w:] Zagadnienia prawa karnego
na tle nauczania Jana Pawła II, A. Grześkowiak (red.), Wydawnictwo KUL, Lublin 2006, s. 243 – odwołuje się do: Jan Paweł II, Pracujcie na rzecz sprawiedliwości, równości i dobra wspólnego. Przemówienie do
członków Międzynarodowej Unii Prawników Katolickich z dnia 24 listopada 2000 r., „L’Osservatore Romano”
2001, nr 3, s. 15.
21
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równo pośród prawników teoretyków, jak również praktyków. Wymierzając
karę sędzia każdorazowo staje przed wyborem rodzaju kary w konkretnym
przypadku. Podejmując decyzję wyważa, jaka kara w sposób rzeczywisty odniesie wychowawczy skutek w odniesieniu zarówno do konkretnego skazanego, jak i społeczeństwa. Ukształtowano bowiem pogląd, że kara zbyt surowa
nie stanowi niejako gwarancji wychowawczej funkcji, a to z tego względu, że
w społeczeństwie jest ona postrzegana jako kara niesprawiedliwa czy też niesłuszna. Tendencja odwrotna, tj. kara nazbyt łagodna również nie pozwoli na
realizację funkcji wychowawczej. Zaznaczyć bowiem trzeba, że kiedy kara jest
zbyt łagodna powoduje to powstanie przeświadczenia społecznego, iż niektóre
czyny pozostają bezkarne. Kary zbyt łagodne w zdecydowanej większości nie
są brane pod uwagę przez społeczeństwo. W skrajnych przypadkach zostają
wręcz poczytane jako przejaw niesprawiedliwości.
W literaturze pojawił się pogląd zwany „teorią zasłużonej kary”. Jej twórcy
podkreślają, że mówiąc o karze kryminalnej przede wszystkim rozumieć należy
karę sprawiedliwą. Jak wskazuje A. Bałandynowicz, chodzi tu o karę daleką zarówno od przesadnego rygoryzmu, jak i od abolicjonizmu23.
Sąd realizuje wychowawczą funkcję kary zarówno wymierzając karę bardzo surową, jak i tę nazbyt łagodną. Zważyć bowiem potrzeba również na
fakt, iż konkretna kara (dolegliwość) musi zostać wymierzona adekwatnie
do zachowania i sytuacji sprawcy, jego uprzedniej karalności, rodzaju naruszonego dobra, stopniem społecznej szkodliwości tegoż czynu. Istotna
jest tu prognoza kryminologiczna. Podkreślić przeto należy, iż kary bardzo
surowe z zasady winny być orzekane w stosunku do recydywistów, czyli
grupy osób, co do których uprzednio orzekane były kary zdecydowanie
łagodniejsze, lecz nie przyniosły spodziewanego rezultatu, zaś sam sprawca powraca na drogę przestępczości i nie respektuje obowiązujących norm
prawnych. Chodzi tu właściwie o izolację takiego sprawcy (skazanego) od
społeczeństwa. Jawi się jednak pytanie: na jak długo? w jakim celu? oraz czy
możliwe i realne jest przywrócenie do społeczeństwa tej jednostki poddanej
stosownym oddziaływaniom w warunkach izolacji? Jak zauważa Jan Malec, bardzo ważne jest i to, że uwzględnienie faktu dysfunkcjonalności kary
stawia ostro problem wyboru między potrzebą zaspokojenia społecznego
poczucia sprawiedliwości przez odpowiednią długość kary a możliwością
narastania jej dysfunkcjonalności po przekroczeniu określonego czasu pobytu skazanego w więzieniu24.
Jeśli zaś idzie o karę zbyt łagodną, wskazać należy za W. Michalskim, że kara
może być łagodna wtedy, gdy istnieją przesłanki ustalenia, że wysoki jej wymiar
A. Bałandynowicz, Probacja. System sprawiedliwego karania, op. cit., s. 177.
J. Malec, Kary długoterminowe, [w:] T. Gardocka (red. nauk.), Kary długoterminowe. Polityka karna. Wykonywanie. Warunkowe zwolnienia, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie,
Warszawa 2006, s. 71.

23
24

Długoterminowa kara pozbawienia wolności – cele, funkcje, zagrożenia i oczekiwania

137

nie tylko nie jest potrzebny, ale mógłby niweczyć jej wychowawcze oddziaływanie
na skutek nadmiernej surowości25. Jak zauważa F. Ciepły, sprawiedliwa kara ma
pomóc w poznaniu prawdy o godności własnej i godności drugiego człowieka,
który stał się ofiarą wolnej decyzji popełnienia przestępstwa. Zbytnie łagodzenie
kar, chociaż być może wynikające z dobrych intencji, nie przynosi prawdy i wyzwolenia. Przynosi – jak wskazuje – poczucie zwolnienia z odpowiedzialności za
własne czyny i rozmycie ocen moralnych zachowań przestępnych26.
Kara wychowawcza jest zatem karą właściwą, tzn. słusznie przez sąd wymierzoną. Podkreślenia w tym miejscu wymaga ogromna rola sądu na działanie wychowawcze za pomocą wymierzanej kary. To na sędziach spoczywa
ciężar wymiaru kary adekwatnej, a przy tym pozwalającej w najlepszy sposób
zrealizować cel wychowawczy w stosunku do danego skazanego. Aby zadanie
to sędzia mógł należycie wypełniać niezbędna jest nie tylko szeroka wiedza
prawnicza, ale i bogate doświadczenie zawodowe, jak również doświadczenie
życiowe i nieocenione w tym względzie zdolności postrzegania cech osobowościowych oskarżonego (poniekąd potrzeba dokonać swoistej analizy psychologicznej postaci).
Należy przyjąć, że siła wychowawczego oddziaływania kary zależy nie tyle
od jej surowości czy łagodności, ile od tego, czy jest ona współmierna do ciężaru gatunkowego czynu i postawy sprawcy27.
Podnieść należy bowiem, iż odpowiedni wymiar kary realizującej funkcję
wychowawczą, jest niezmiernie trudny i wymaga wielorakich talentów oraz bogatego doświadczenia prawniczego.
Kwestia sprawcy przestępstwa jest analizowana i badana w wielu aspektach
ze zwróceniem szczególnej uwagi na:
a) przyczyny konfliktu jednostki z prawem karnym, które sprowadzają się
do pytania: dlaczego człowiek staje się przestępcą?;
b) wymierzenie sprawcy przestępstwa kary sprawiedliwej;
c) problem zasad postępowania ze sprawcą przestępstwa tak, aby w przyszłości przestępstwa nie popełnił, który wyraża się w pytaniu: co zrobić,
aby zapobiec ponownemu popełnieniu przestępstwa?
Ustalenia dokonywane w tych obszarach dotykają m.in. zagadnienia wymiaru kary pozbawienia wolności i jej wykonania, a więc również obowiązujących na tych płaszczyznach zasad indywidualizacji. Obejmują one zarówno
etap wymiaru (tzn. indywidualizacji orzeczniczej), jak i wykonania kary pozbawienia wolności (tzn. indywidualizacji penitencjarnej), która jest rozumiana jako dopasowanie środków i metod oddziaływania do osobowości danego
W. Michalski, Wychowawcza funkcja sądu w postępowaniu karnym, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa
1976, s. 93.
26
F. Ciepły, Kara kryminalna i jej wykonanie w świetle nauczania Jana Pawła II, [w:] A. Grześkowiak (red.),
Zagadnienia prawa karnego na tle nauczania Jana Pawła II, Wydawnictwo KUL, Lublin 2006, s. 249-250.
27
W. Michalski, Wychowawcza funkcja sądu…, op. cit., s. 92-93.
25
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sprawcy. Jest ona zasadą, pozostającą w ścisłym związku z indywidualizacją
wymiaru kary28.
Przestępstwa nie da się w żaden sposób oddzielić od osobowości sprawcy,
zwłaszcza od jego przeżyć, a także wyrosłych na ich bazie motywów. Ustalenie praw rządzących zachowaniem sprawcy stanowi więc konieczną podstawę
rzetelnego wymiaru kary, a tym samym – prawidłowej realizacji zadań prawa
karnego i polityki penitencjarnej. Na tym tle rodzi się postulat dopasowania
reakcji karnej do psychiki sprawcy, którego realizacja stwarza większe szanse
osiągnięcia celów kary29.
Indywidualizacja wymiaru kary znajduje kontynuację w indywidualizacji wykonania kary pozbawienia wolności, która wyrażona została w przepisie art. 67 k.k.w.,
zgodnie z którym dla osiągnięcia celów kary pozbawiania wolności (tj. wzbudzenia
w skazanym woli współdziałania w kształtowaniu jego społecznie pożądanych postaw, w szczególności poczucia odpowiedzialności oraz potrzeby przestrzegania porządku prawnego i tym samym powstrzymywania się od powrotu do przestępstwa)
prowadzi się zindywidualizowane oddziaływanie na skazanych w ramach określonych w ustawie systemów wykonywania kary w różnych rodzajach i typach zakładów karnych, które łącznie z klasyfikacją skazanych stanowią tzw. instytucjonalne
formy indywidualizacji wykonywania kary pozbawienia wolności30.
Jak zauważa T. Cielecki, problematyka kary, zakresu i natężenia reakcji karnej na zachowania przestępcze należy do polityki karnej, stanowiącej element
polityki kryminalnej. Przychyla się on do zdecydowanej negacji zasadności postawienia problemu: „zapobiegać czy karać?”, albowiem – jak wskazuje – zapobieganie jest działaniem, które ma nie dopuścić do zachowania przestępczego,
natomiast kara występuje zawsze w kontekście następczym po czynie i służyć
ma zapobieżeniu ponownego popełnienia przestępstwa przez ukaranego, jak
i innych odstraszonych tym faktem, stąd nie można zakładać, że zapobieganie
jest antytezą czy alternatywą karania31.
Zasadny jest podniesiony przez Z. Sienkiewicz problem, czy można pogodzić
wychowawcze oddziaływanie kary z długoterminowym przebywaniem w zakładzie karnym. Wskazuje przy tym, że z wielu badań psychologicznych wynika, że
sytuacje długotrwałej izolacji człowieka od kontaktów z szerszym środowiskiem
społecznym powodują w ciągu dłuższego czasu ich trwania pojawienie się u ludzi
licznych zakłóceń i zaburzeń w funkcjonowaniu psychicznym32.
M. Kuć, Indywidualizacja kary pozbawienia wolności, [w:] Kara kryminalna. Analiza psychologiczno-prawna;
M. Kuć (red.), I. Niewiadomska, Lublin, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, s. 235.
29
Ibidem, s. 237.
30
Ibidem, s. 240.
31
T. Cielecki, Prewencja kryminalna. Studium z profilaktyki kryminologicznej, Uniwersytet Opolski, „Studia
i Monografie” Nr 335, Opole 2004, s. 28.
32
Z. Sienkiewicz, O dyrektywie wymiaru kary wobec nieletnich i młodocianych (uwagi na tle art. 54 § 1 k.k.),
[w:] J. Skorupka (red.), Rzetelny proces karny. Księga jubileuszowa Profesor Zofii Świdy, Oficyna 2009, LEX
OMEGA dla Sądów/el 2015, nr 104233.
28
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Na kanwie powyżej uczynionych rozważań jawi się pytanie, czy długoterminowa
kara pozbawienia wolności rzeczywiście daje jakąkolwiek gwarancję niejako „poprawienia” przestępcy? Czy jest możliwe przywrócenie go do społeczeństwa jako „poprawionego” obywatela? W przypadku pozytywnej odpowiedzi, zastanowić należy
się nad kwestią długości odbywanej kary pozbawienia wolności.

Kara pozbawienia wolności w kontekście zagrożeń,
ale i oczekiwań… – uwagi de lege ferenda
W sposób szczególny podkreślić należy, iż obecny poziom rozwoju nauki
pokazuje, że długoterminowa kara pozbawienia wolności niesie za sobą nierzadko nieodwracalne ujemne skutki dla skazanego, w tym jego zdrowia, ale
też jego najbliższych, rodziny. Zostało to postrzeżone przez szerokie już grono
karnistów, kryminologów, psychologów, pedagogów czy socjologów.
Jak słusznie zauważa A. Bałandynowicz, niektórzy autorzy proponują, aby
wobec przestępców, którym obca jest podkultura więzienna, oddziaływania resocjalizacyjne sprowadzać wręcz do czynnika neutralizującego negatywny wpływ
izolacji więziennej, osłabiającego destruktywne skutki subkultury więziennej.
W tym stanie rzeczy resocjalizacja miała pełnić „antynegatywną funkcję poprawczą, chroniącą skazanego przed kryminogennymi wpływami współwięźniów”33.
J. Malec podnosi, że ostateczna ocena skuteczności wieloletnich kar pozbawienia wolności, jako metody przeciwdziałania przestępczości, jest sprawą zupełnie odrębną od potrzeby długotrwałego izolowania groźnych przestępców,
jeśli istnieje niebezpieczeństwo, że mogą oni po zwolnieniu nadal dopuszczać
się czynów tego rodzaju34.
Fakt wieloletniej izolacji więziennej oraz zastosowany rygor i przymus
z pewnością oddziaływają na jednostkę. Jak się okazuje niejednokrotnie w sposób negatywny. Nieocenione są w tym zakresie różnorodne programy profilaktyczno-wychowawcze, którym poddawani są skazani.
Fakt, że w obowiązującym k.k.w. przyjęty model resocjalizacji zakłada traktowanie jej jako oferty dla skazanego, a nie obowiązku, któremu musi on podlegać z racji swojego statusu, ma duże znaczenie dla osiągnięcia celu wykonywania kary pozbawienia wolności. Wzbudzenie w skazanym woli współdziałania
w kształtowaniu społecznie pożądanych postaw wydaje się bardziej prawdopodobne wtedy, gdy zgodzi się on na zakres stosowanych wobec niego oddziaływań ustalonych w ramach indywidualnego programu35.
A. Bałandynowicz, Probacja. Resocjalizacja z udziałem społeczeństwa, 2 wydanie, Lex Wolters Kluwer
Business, Warszawa 2011, s. 130-131.
34
J. Malec, Kary długoterminowe, [w:] T. Gardocka (red. nauk.), Kary długoterminowe. Polityka karna. Wykonywanie. Warunkowe zwolnienia, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie,
Warszawa 2006, s. 79.
35
M. Kuć, Indywidualizacja kary pozbawienia wolności…, op. cit., s. 244.
33
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Pozostaje zatem kwestia wyważenia, czy osiągnięte poprzez izolację więzienną korzyści (o ile w ogóle wystąpią) będą przewyższały niewątpliwe straty
stanowiące negatywne skutki ponoszone przez skazanego? W literaturze coraz
częściej spotyka się poglądy, iż skazany na karę pozbawienia wolności przebywając przez 24 godziny na dobę w izolacji więziennej przejmuje szereg postaw
i zachowań od współosadzonych, którym niejednokrotnie chce niejako dorównać pozyskując w tej sposób swego rodzaju przynależność do grupy osób mających posłuch, a w ten sposób wypełnia luki, jakie powstały w jego psychice
na skutek odosobnienia, wykluczenia, często pogardy wśród społeczności lokalnej. Częstym przypadkiem, który potęguje to zjawisko, jest wywodzenie się
tych osadzonych z rodzin dysfunkcyjnych, patologicznych. Osoby te (od wielu
lat z rozmaitymi defektami w psychice), będąc skazanymi, trafiają do jednostki
penitencjarnej, gdzie niejako od podstaw mają szansę ugruntować sobie swą
silną i wysoką pozycję wśród skazanych wiodących prym, spełniając tylko jeden
warunek, tzn. naśladując ich, postępując zgodnie z przyjętymi w grupie wytycznymi, chcąc niejako przynależeć do podkultury więziennej.
Z własnych obserwacji poczynionych podczas ponad piętnastoletniej już
pracy z dziećmi wywodzącymi się z rodzin wielodzietnych, ubogich i patologicznych wywodzę wnioski, iż istnieje niewątpliwa zależność pomiędzy sytuacją
w domu rodzinnym osadzonego i jego statusu w trakcie pobytu na wolności
a relacjami ze współosadzonymi i postawę w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności. Niezwykle istotny jest zatem moment rozpoznania „defektów
osobowościowych” skazanego oraz właściwego doboru stosowanych wobec
niego oddziaływań w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności. To zaś
w znacznej mierze stanowić może o powodzeniu zastosowanych terapii i przywróceniu społeczeństwu skazanego, jako jednostki „poprawionej” zdolnej do
życia w środowisku, respektującej obowiązujący porządek prawny, a przy tym
negatywnie odnoszącej się do przestępczości. Niezmierna tu zatem rola utrzymania wykwalifikowanego personelu więziennictwa, w tym specjalistów z zakresu psychiatrii czy psychologii.
Biorąc pod wzgląd wszelkie korzyści wynikające z odbywania przez skazanych kar długoterminowych, należy mieć jednak na uwadze wspomniane
powyżej negatywy tychże kar. Tym bardziej czyniąc ewentualne uwagi de lege
ferenda, istotne byłoby ustawowe rozszerzenie i wprowadzenie nowatorskich
programów, którymi obligatoryjnie objęte zostałyby osoby, które zakończyły
odbywanie tychże kar. Nierzadko zdarza się, że po tak długim pobycie w jednostce penitencjarnej nie potrafią one odnaleźć się na nowo w społeczeństwie,
albowiem zaszło wiele zmian w świecie zewnętrznym, jak i w ich mentalności
i zachowaniu oraz postrzeganiu otaczającego świata.
Izolacja deprywuje bowiem jednocześnie rozmaite potrzeby ludzkie, poczynając od pewnych potrzeb podstawowych, poprzez potrzeby psychogenne aż
do występujących z całą oczywistością ograniczeń w zakresie realizacji potrzeb
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psychospołecznych”36. Zwiększenie liczby osób z przeszłością więzienną jest
dla każdej populacji niebezpieczne. Szczególnie jest to groźne wtedy, gdy osoby
te po odbyciu kary pozostają na marginesie społecznym z wyjątkowo utrudnioną szansą integracji społecznej. Zamykanie do więzień tak wielkiej liczby
osób prowadzić będzie do zwiększenia w przyszłości skazanych na korzystanie
z pomocy społecznej, bezdomnych, niezdolnych do aktywnego życia dla dobra
społecznego. Nie trzeba tu dodawać, że osoby te często będą zmuszane do
popełnienia przestępstw w celu przeżycia. Zbyteczne zastosowanie kary pozbawienia wolności, szczególnie przy pierwszym skazaniu, prowadzi najczęściej do
przekreślenia całego życia danej osoby37.
Na uwagę zasługuje również fakt, że osoby zwolnione po ukończeniu odbywania długoterminowej kary pozbawienia wolności przepełnione są często
strachem, albowiem przez bardzo długi okres czekały na zwolnienie z zakładu
karnego, snując rozmaite plany, założenia, a kiedy wreszcie osoby te wyszły
na wolność, przeraża je myśl, czy sobie poradzą, czy podołają wielu trudom,
obowiązkom i przeciwnościom. W tym zakresie nieocenioną pomoc stanowiłyby specjalne programy zarówno o charakterze terapeutycznym, jak i niosące
pomoc materialną. Istotnym byłoby utworzenie jednostek trudniących się pomocą w znalezieniu tym osobom (byłym skazanym) legalnej pracy zarobkowej, a nawet pomocą w zakresie dokonania wszelkich formalności związanych
z procedurą wyrobienia nowych dokumentów (często z uwagi na odbywanie
długoterminowej kary pozbawienia wolności straciły one ważność) czy innych
(np. rejestracja w urzędzie pracy). Wbrew pozorom dla skazanego, który po tak
wielu latach wraca do społeczeństwa, w którym dokonują się przecież ogromne
zmiany wielopłaszczyznowe, te „błahe” – wydawać się może – kwestie stanowią
znaczną barierę i nastręczają licznych problemów i stresów. Nadto, niezmiernie
istotne byłyby również, a może przede wszystkim, opracowane i wdrożone programy preferencji zatrudniania osób, które zakończyły odbywanie kary pozbawienia wolności. Oczywistym w społeczeństwie jest fakt, iż osoby skazane mają
niezmierne problemy z podjęciem legalnej pracy zarobkowej, a szczególnie jest
to utrudnione dla osób, które w nieodległej przeszłości zakończyły odbywanie
kary pozbawienia wolności. Osoby te nie powinny być pozostawione samym
sobie, tym bardziej, że to ludzie z wieloma istotnymi dysfunkcjami. Działania
takowe powinny zostać dokonane obligatoryjnie w stosunku do każdego skazanego, który zakończył odbywanie długoterminowej kary pozbawienia wolności,
a nie stanowić jedną z ewentualnych możliwości uzyskania pomocy w ramach
świadczonej instytucjonalnej opieki społecznej, przy założeniu, że osoba potrzebująca takiej pomocy w ogóle zgłosi się do tejże instytucji. Wiadomym jest
A. Bałandynowicz, Probacja. System sprawiedliwego karania, op. cit., s. 59.
A. Zoll, Opinia o projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (art. 10, 12,
25, 26, 66-84, 85-92, 263A), Kraków, 19 czerwca 2007 r., [w:] Kodeks karny – projekt nowelizacji; Biuro
Analiz Sejmowych Kancelaria Sejmu; lipiec 2007; 5/2007, s. 34.
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bowiem, że niejednokrotnie to osoby wyobcowane i pozbawione zaufania do
jakichkolwiek instytucji czy urzędników. Praktyka pokazuje, że brak osoby czy
ośrodka, do którego skazany po opuszczeniu instytucji penitencjarnej mógłby
(a nawet powinien) się zwrócić z tak – na pozór – błahymi problemami życia codziennego (a jednak trudnymi i nastręczającymi zmartwień), powoduje
szybki powrót do niezmiernie chłonnego środowiska kryminogennego, gdzie
stosunkowo łatwo się ostać i gdzie nie trzeba szukać alternatyw innego sposobu spędzania czasu, jak tylko codzienna wegetacja wśród recydywistów, bezrobotnych, a nawet bezdomnych, dla których popełnianie przestępstw (często
przeciwko mieniu, życiu i zdrowiu) stanowi niejako swoisty „sposób na życie”.
Podkreślić przy tym należy, że w takim środowisku fakt uprzedniego odbywania
długoterminowej kary pozbawienia wolności to fakt dający niezwykłą nobilitację i dający wręcz możliwość przewodnictwa, kierownictwa personalnego
w grupie. Stanowi to całkowicie odwrotną sytuację w stosunku do egzystencji
w „normalnym” środowisku i społeczeństwie, gdzie na co dzień skazany (były
osadzony) spotyka się raczej z izolacją jego osoby, często też pogardą, poniżeniem i traktowaniem jako „przestępcy”. Aby miał on jednak szansę wykazania swych zainteresowań, zdolności czy umiejętności (nierzadko cennych) oraz
chęci przykładnego życia poprzez legalną pracę zarobkową, społeczeństwo
musi dać mu ku temu szansę i stworzyć warunki, o czym mowa w uprzedniej
części wywodu.
Troska o powyższe stanowi niejako wyzwanie i obowiązek społeczeństwa
XXI wieku.

LONG TERM OF IMPRISONMENT – PURPOSES,
FUNCTIONS, RISKS AND EXPECTATIONS

Abstract
The dissertation is a long-term penalties of imprisonment. The article presents the basic
objectives and types of long-term penalties. It was named the definition of criminal punishment.
The article contains a discussion of retributive and preventive function of punishment. The text
discusses the individualization of the penalty of deprivation of liberty in educational functions of
the court. The article indicates that crime is inseparable from the personality of the perpetrator.
The author also presented its own observations, discussing the issue of threats and expectations
with respect to long-term custodial sentences.
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praktyka realizującego orzeczenia

Celem niniejszego opracowania jest ukazanie tych obszarów aktywności
kuratora sądowego realizującego orzeczenia o kontakty osoby uprawnionej
z małoletnim w obecności kuratora, które w mojej ocenie są najistotniejsze, ale
równocześnie przysparzają najwięcej problemów zarówno interpretacyjnych,
jak i praktycznych.
Podjęcie debaty na ten temat jest o tyle istotne, że – jak wskazują dane statystyczne – od wielu lat liczba postanowień regulujących kontakty rodziców
z dziećmi w obecności kuratora systematycznie wzrasta (zob. tab. 1 i tab. 2). Za
przyczynę tego stanu rzeczy należy uznać między innymi kryzys rodziny1, a ściślej mówiąc wzrastający stopień skonfliktowania się rodziców, którego efektem
są orzeczenia sądu ograniczające kontakt rodziców z dzieckiem na podstawie
art. 1132 k.r.o.
O przytoczonej wcześniej tendencji świadczą dane prezentowane przez
GUS2. Wynika z nich, że od kilku lat średnio w Polsce rocznie rozwodzi się
ok. 65 tys. małżeństw, z czego ok. 60% posiada przynajmniej 1 dziecko. Zgodnie z obowiązującym prawem w tych wszystkich rodzinach sądy będą musiały
uregulować kwestię władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem. Omawiany problem w bardzo wyraźny sposób odnosi się do okręgu wrocławskiego,
a szerzej do województwa dolnośląskiego. Jak wynika z danych statystycznych,
województwo dolnośląskie jest w pierwszej piątce województw o najwyższym
Potwierdzenie tej tezy odnaleźć można w licznych publikacjach zarówno naukowych, jak i popularnonaukowych: Śniegulska, B. Arska-Karyłowska, Rozwód rodziców a dobro dziecka, „Na wokandzie”
2015, nr 24, wydanie internetowe: http://nawokandzie.ms.gov.pl/24/dobre-praktyki-2-24/rozwod-rodzicow-a-dobro-dziecka.html; Rodzina w świecie aksjologicznej wichrowatości – Wykład wygłoszony
przez prof. dr. hab. Wojciecha Świątkiewicza podczas inauguracji roku akademickiego 2005/2006
w Cieszynie: http://gazeta.us.edu.pl/node/227861.
2
Zob. Rocznik Demograficzny GUS za 2014 r.
1
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wskaźniku orzekanych rozwodów, a sam Wrocław (po Warszawie i Łodzi) jest
trzecim miastem w Polsce pod względem ilości wyroków rozwodowych. Fakt
ten podkreśla jedynie tendencje, że w wielkich miastach znacznie częściej dochodzi do rozpadu życia rodzinnego. Skutkiem takiego stanu rzeczy jest próba
przeniesienia części odpowiedzialności z rodziny (rodziców, bliskich krewnych)
na instytucje, których celem działania jest wsparcie rodziny, mediowanie pomiędzy skłóconymi jej członkami, czy wreszcie zabezpieczenie dobra małoletnich
dzieci cierpiących wskutek konfliktu pomiędzy rodzicami.
Tabela 1. Uczestnictwo kuratora w kontaktach rodziców z dzieckiem (art. 1132
pkt 3 k.r.o.) – dane ogólnopolskie
Rok

liczba spraw

liczba osób

2011

brak danych

brak danych

2012

601

800

2013

789

1025

2014

949

949

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania z działalności kuratorskiej służby
sądowej S40; http://isws.ms.gov.pl/pl/baza-statystyczna/

Tabela 2. Uczestnictwo kuratora w kontaktach rodziców z dzieckiem (art. 1132
pkt 3 k.r.o.) na podstawie statystyki MS-40 dane z okręgu wrocławskiego
Rok

liczba spraw

liczba osób

2011

54

86

2012

60

77

2013

70

76

2014

87

87

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania z działalności kuratorskiej służby
sądowej S40; http://isws.ms.gov.pl/pl/baza-statystyczna/

Kryzys rodziny, związany między innymi ze zmianą jej struktury, zauważany
jest w Europie od wielu lat. W kodyfikacji europejskiej od wielu lat dostrzec
można akty prawne których zadaniem jest maksymalna ochrona dzieci przez
negatywnymi skutkami tych przemian.
Do najważniejszych przepisów prawa międzynarodowego regulujących te
kwestie niewątpliwie zaliczyć należy:
− Konwencję o właściwości organów i prawie właściwym w zakresie
ochrony małoletnich, Haga 5 października 1961 r.;
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− Konwencję dotyczącą cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę, Haga, 25 października 1980 r.;
− Europejską Konwencję o uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń dotyczących pieczy nad dzieckiem, Luksemburg 20 maja 1980 r.;
− Europejską Konwencję o wykonywaniu praw dzieci, Strasburg, 25 stycznia 1996 r.;
− Konwencję o prawach dziecka przyjęta przez ONZ 20 listopada 1989 r.;
− Konwencję dotycząca kontaktów z dziećmi przyjętą przez Komitet Ministrów Rady Europy w Wilnie 3 maja 2002 r.;
− Rozporządzenie Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. dotyczące jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach
małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylające rozporządzenie (WE) nr 1347/2000.
W Polsce natomiast za najważniejsze akty prawne chroniące dobro małoletniego uznać należy:
− Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej;
− Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy.
Akty prawne, zarówno prawa międzynarodowego, jak i polskiego zobowiązują wszystkie instytucje, aby w postępowaniu z dzieckiem i jego rodziną zawsze kierowały się:
− dobrem dziecka – wszystkie działania powinny być podejmowane w najlepiej pojętym interesie dziecka, biorąc pod uwagę, że naturalnym środowiskiem rozwoju dziecka jest rodzina;
− zasadą równości (powszechności) – troska o ochronę praw każdego dziecka;
− poszanowaniem praw, obowiązków i odpowiedzialności rodziców3.
Dobro dziecka wysuwane jest jednak zawsze na pierwszy plan. Jest niejako
fundamentem, na którym budowana jest istota sądu opiekuńczego.
Przykład państw zachodnich oraz pragmatyka orzecznicza w Polsce wpłynęły na konieczność nowelizacji prawa rodzinnego w Polsce. Zakłada ona rozszerzenie przepisów regulujących kontakty rodziców z dziećmi, jak również
wprowadza przepisy regulujące kwestię egzekucji kontaktów (zawarte w k.p.c.).
Zmiany, o których mowa, wprowadzono nowelą z dnia 6 listopada 2008 r. Do
działu I A ustawodawca dodał oddział 3 „Kontakty z dzieckiem”. W części tej
zawarto wszystkie przepisy regulujące tę kwestię. Kuratorów natomiast dotyczy
zapis art. 1132 k.r.o.. Widząc brak możliwości porozumienia się zwaśnionych
rodziców, ustawodawca przewidział możliwość wyjątkowego sposobu ingerencji sądu w obszar relacji rodzic – dziecko. W art. 1132 § 1 ustawodawca założył,
3
M. Kaczmarek, Standardy prawa rodzinnego – zagadnienia prawne dotyczące dziecka i rodziny,
Materiały szkoleniowe dla osób pracujących z dzieckiem i rodziną, s. 4 – materiał dostępny
w wersji elektronicznej na stronie: https://www.academia.edu/8375975/Standardy_prawa_rodzinnego
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że jeżeli wymaga tego dobro dziecka, sąd opiekuńczy ograniczy utrzymywanie
kontaktów rodziców z dzieckiem. Sąd opiekuńczy może również:
1) zakazać spotykania się z dzieckiem;
2) zakazać zabierania dziecka poza miejsce jego stałego pobytu;
3) zezwolić na spotykanie się z dzieckiem tylko w obecności drugiego z rodziców albo opiekuna, kuratora sądowego lub innej osoby wskazanej przez sąd;
4) ograniczyć kontakty do określonych sposobów porozumiewania się na
odległość;
5) zakazać porozumiewania się na odległość.
Jak pokazują przytoczone wcześniej statystyki, z roku na rok wzrasta liczba
orzeczeń, w których sądy korzystają z możliwości orzeczenia kontaktów osoby uprawnionej z małoletnim w obecności kuratora sądowego. Orzeczenia te
są wydawane zarówno w ramach zabezpieczenia, jak i orzeczenia kończącego
postępowanie.
W środowisku kuratorskim coraz częściej słychać głosy4 wyrażające głębokie
zaniepokojenie faktem, że sądy konstruując postanowienie przewidujące udział
kuratora sądowego przy kontakcie zdają się zapominać o przepisach określających uprawnienia kuratora w realizacji tego typu orzeczeń. Fakt ten bardzo
utrudnia realizację postanowienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
a w niektórych sytuacjach wręcz je uniemożliwia. A przecież zadania i obowiązki kuratora sądowego wykonującego postanowienie o udziale kuratora przy
kontakcie małoletniego z osobą uprawnioną zostały zawarte w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowego
sposobu wykonywania uprawnień i obowiązków kuratorów sądowych (Dz.U. z 2014 r.,
poz. 989). Paragraf 10.1 wspomnianego aktu prawnego stanowi, że kurator rodzinny, któremu zlecono obecność przy kontaktach rodziców z dziećmi, ustalonych przez sąd opiekuńczy, stawia się w określonym w postanowieniu sądu
terminie i miejscu i jest obecny przez cały czas trwania kontaktu, zapewniając,
by kontakt ten nie trwał dłużej, niż postanowił sąd. W ustępie 2 natomiast dodano, że z każdej obecności przy kontaktach, o których mowa w ust. 1, kurator
rodzinny niezwłocznie składa sądowi pisemną notatkę5.
Bez konieczności szczegółowego badania tych zapisów stwierdzić można,
że ustawodawca stworzył bardzo nieprecyzyjny i lakoniczny akt prawny, który pozostawia bardzo dużo wolnej przestrzeni do (nad)interpretacji tych przepisów, ale równocześnie stwarza możliwość, a wręcz konieczność maksymalnego uszczegółowienia wydawanego orzeczenia przez sąd. Na tej podstawie
stwierdzić można, że od precyzyjnie wydanego postanowienia sądu w znacznej
mierze zależeć będzie powodzenie jego realizacji. Zatem jeśli w postanowieniu
Głosy takie pojawiły się podczas dyskusji zorganizowanej w trakcie konferencji: Prawo dziecka do
kontaktów z rodzicami i bliskimi w aspekcie psychopedagogicznym oraz prawnym, która odbywała się w dniu
17.04.2015 r. w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu.
5
K. Stasiak, T. Jedynak (red.), Zarys metodyki pracy kuratora sądowego, Warszawa 2015, s. 671.
4
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zostanie precyzyjnie określone miejsce kontaktu, czas jego trwania oraz dokładnie wskazane osoby biorące udział w spotkaniu, sąd tym samym wykluczy
możliwość nadinterpretacji orzeczenia przez strony, ułatwi także kuratorowi
wykonanie powierzonych mu zadań.

Prawo do kontaktów
Jak stwierdza J. Ignaczewski, „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”6. Nie tylko bowiem samo życzenie, chęć kontaktu
z dzieckiem powinno być przesłanką do wydania orzeczenia w tym przedmiocie, ale przede wszystkim perspektywicznie ujęte dobro małoletniego. Skutki
bowiem traumatycznych przeżyć dziecka wywołanych „przymusem” relacji
z zapomnianym rodzicem (bądź inną osobą uprawnioną do kontaktu) mogą
być o wiele trudniejsze do usunięcia niż życie bez kontaktu z nim7. Bardziej
wyraziście mówi o tym Art. 8 Konwencji o Prawach Dziecka, który stanowi, że
dziecko ma prawo do utrzymywania regularnych stosunków osobistych i bezpośrednich kontaktów z obojgiem rodziców, z wyjątkiem przypadków, gdy jest
to sprzeczne z najlepiej pojętym interesem dziecka8. J. Ignaczewski, analizując
uchwały Sądu Najwyższego, dochodzi do wniosku, że udział w kontaktach jest
prawem, jak i obowiązkiem zarówno rodziców, jak i dziecka z zaznaczeniem
jednak, że dotyczy to dzieci starszych, które ze względu na swój rozwój są
w stanie w prawidłowy sposób interpretować sytuację, w której się znalazły9.
Inną rzeczą, na którą należy zwrócić uwagę, jest fakt, że prawo do kontaktów z małoletnim jest atrybutem niezależnie od posiadanej władzy rodzicielskiej. I jedynie w wyjątkowych sytuacjach sąd ma prawo i możliwość ingerencji
w ich przebieg. Ustawodawca przewidział jednak te sytuacje, w których sąd
opiekuńczy może, a niekiedy musi ingerować w sferę kontaktów. Do takich
sytuacji zaliczamy zachowania rodziców, które:
–– zagrażają prawidłowemu rozwojowi dziecka,
–– zagrażają jego bezpieczeństwu,
–– sprzyjają kształtowaniu niewłaściwych postaw, w tym wobec rodzica,
pod którego pieczą dziecko na stałe pozostaje,
–– występują postawy wywołane brakiem starań o właściwy i satysfakcjonujący dla obu stron przebieg kontaktów,
J. Ignaczewski, Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 2010, s. 655.
Poruszany problem związany jest pośrednio z zagadnieniem skutecznej egzekucji kontaktów. Ze
względu jednak na temat niniejszego artykułu kwestia skutecznej egzekucji kontaktów wymaga odrębnego opracowania.
8
Por. Konwencja o prawach dziecka z 20 listopada 1989 r.
9
J. Ignaczewski, Komentarz do spraw o kontakty z dzieckiem, Warszawa 2011, s. 76.
6
7
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–– mogą również zachodzić sytuacje, w których potrzeba ograniczenia kontaktów wynika np. z choroby dziecka, której przebieg nie daje gwarancji
pełnego bezpieczeństwa dziecka podczas kontaktów.
Celem postępowań opiekuńczych, a w aspekcie o kontakty z dzieckiem
w szczególności, nie jest tylko formalne rozstrzygnięcie wniosku. Sądy opiekuńcze, poza klasycznie rozumianą funkcją orzeczniczą, powinny pełnić także
nie mniej ważne funkcje związane z mediacją i profilaktyką, terapią, by w ten
sposób zmierzać do kształtowania w rodzicach pożądanych postaw rodzicielskich, w tym także do zaakceptowania rozstrzygnięcia10.
Uznając zatem prawa osób uprawnionych do kontaktów z małoletnim, powinniśmy jednak rozważyć, czy faktycznie kierujemy się dobrem dziecka. A co
najważniejsze, czy uzasadnione jest stawianie na tej samej wadze prawa małoletnich dzieci z prawem i obowiązkami osoby dorosłej.

Kierunki zmian
W komentarzu J. Ignaczewskiego do spraw o kontakty przeczytać możemy,
że postępowanie wykonawcze będzie skuteczne jeśli wszystkie strony postępowania będą miały przeświadczenie, że postanowienie jest nadal obowiązujące.
Ponadto procesowanie powinno mieć zarysowany ostateczny cel. Powinno nim
być doprowadzenie do sytuacji, w której strona wnioskująca o kontakty z małoletnim będzie mogła spotkać się z nim samodzielnie poza miejscem zamieszkania małoletniego. Jednak aby do takiej sytuacji mogło dojść należy zadbać o to,
aby usunąć nieprawidłowości, lub przeszkody utrudniające lub wręcz uniemożliwiające kontakt w ogóle11.
W przekonaniu wielu, w obecnym systemie prawnym to obecność kuratora podczas kontaktu ma być gwarantem, że spotkanie rodzica z małoletnim
dojdzie do skutku. Jest to niestety pogląd daleko wykraczający poza faktyczne
uprawnienia kuratora. Obecność kuratora może dawać poczucie bezpieczeństwa, jednak nie jest gwarantem tego, że kontakty się odbędą. Takie przekonanie, ten sposób myślenia o roli przedstawiciela sądu podczas kontaktów, stwarza wiele nieporozumień, które niekiedy skutkują skargami składanymi przez
niezadowolone strony na czynności kuratora w tym przedmiocie.
Faktem jest również to, że kuratorzy, mimo ograniczonej roli, dostrzegają
wiele pozytywnych efektów swojej obecności podczas spotkania osoby uprawnionej z małoletnim. Do najczęściej przytaczanych zaliczyć możemy brak lęku
rodzica o dziecko przekazywane osobie uprawnionej do kontaktu.

10
11

J. Ignaczewski, Komentarz do spraw o kontakty…, op. cit., s. 84.

Ibidem.
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Aby tych pozytywnych efektów było więcej i aby móc wyjść naprzeciw oczekiwania zarówno stron postępowania, jak i sądu należy rozważyć możliwość
wprowadzenia istotnych zmian tak w przepisach prawa (w randze rozporządzenia), jak i w zaleceniach metodycznych odnoszących się do realizacji orzeczenia.
W piśmiennictwie prawniczym można odnaleźć tezę, że kontakty rodzica
z dzieckiem muszą każdorazowo odpowiadać aktualnym potrzebom, których
wyznacznikiem jest dobra dziecka. Jeśli więc postawa rodzica stanowi zagrożenie prawidłowego rozwoju dziecka i jeżeli nasilenie negatywnego wpływu
zagraża dobru dziecka, uzasadniona jest ingerencja sądu ograniczająca prawa
rodzica do kontaktu z dzieckiem12. Mając na względzie fakt, że udział małoletniego w kontaktach z osoba uprawnioną ma przynieść wymierną korzyść
przede wszystkim temu pierwszemu, postuluję o to, aby:
–– orzeczenia wydawane przez sądy były bardziej precyzyjne; aby zawierały
dokładnie określone: miejsce kontaktu, czas trwania kontaktu (rozsądny,
skoro kurator ma uczestniczyć przez cały czas jego trwania), ale również
ilość spotkań, w których kurator ma uczestniczyć, określenie zasad realizacji kontaktu w innym terminie niż określony w postanowieniu;
–– sąd opiekuńczy częściej korzystał z możliwości szybkiej i adekwatnej reakcji na zawarte w notatce informacje o nieprawidłowościach czy niewłaściwym zachowaniu osób biorących udział w spotkaniu. Obecnie
taką możliwość daje przepis art. 1135 k.r.o., z którego wynika, że sąd
opiekuńczy może zmienić rozstrzygnięcie w sprawie regulacji kontaktów,
jeżeli wymagać tego będzie dobro dziecka13.
–– rozważyć możliwość stworzenia podstawy prawnej oraz wypracowania
praktyki umożliwiającej wzywanie i informowanie przez kuratora stron
o formie kontaktów oraz przedstawienie konsekwencji niewłaściwego
zachowania się podczas spotkań z małoletnim. Taka zmiana wzmocniłaby pozycję kuratora w realizacji postanowienia, a przede wszystkim dała
mu możliwość realnego wpływu na wykonywanie orzeczenia.
Warto również pochylić się nad zagadnieniem określenia granicy decyzyjności kuratora w odniesieniu do miejsca kontaktu, jeśli nie zostało ono wskazane
w postanowieniu, a istnieją podstawy, by sądzić, że taka zmiana realnie wpłynie
na jakość funkcjonowania małoletniego.

12
13

J. Ignaczewski, Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy…, op. cit., s. 654.
T. Jedynak (red.), Zarys metodyki pracy kuratora sądowego, op. cit., s. 666.
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Zamiast zakończenia
Na koniec pragnę przytoczyć kilka wskazówek14, które mogą być pomocne dla rodziców, którym zależy na budowaniu lub odbudowaniu relacji z dzieckiem. Uwzględnienie tych podpowiedzi może znacznie złagodzić stres dziecka
związany w koniecznością udziału w postępowaniu sądowym.
− nie upokarzaj dziecka – bo ono, tak jak ty, ma silne poczucie własnej
godności;
− dziecko to człowiek, tyle że jeszcze mały i wymaga troski i opieki;
− staraj się nie stosować takich metod, których sam w dzieciństwie nie akceptowałeś;
− pozwalaj dziecku dokonywać wyboru najczęściej, jak to możliwe;
− nigdy nie mów o dziecku źle, w szczególności w obecności innych osób;
− jeżeli zachowałeś się wobec dziecka niewłaściwie – przeproś go;
− i wytłumacz się – dziecko i tak wie kiedy popełniasz błędy;
− nie mów do dziecka „musisz to zrobić, bo ja tak chcę” – jeśli musisz
czegoś zabronić, zawsze to uzasadnij;
− jeśli wydajesz dziecku polecenie, staraj się nie stać nad nim i mówić
„z góry”;
− jeśli nie wiesz jak postąpić, przemyśl jak Ty poczułbyś się będąc dzieckiem;
− czasem postaraj się być adwokatem własnego dziecka, broń go, jeśli wiesz,
że dzieje mu się krzywda.

Contact person empowered with a minor with
the participation of probation officer
– current and proposed changes

Abstract
Author of the study tries to identify those areas of implementation of the decisions of
contacts in the presence of a guardian what raise many difficulties in interpretation and
execution. The article also attempts to explain the reasons for increasing number of these
provisions. An important part of the presented text is to identify areas requiring legislative
changes and develop new procedures to facilitate the implementation of the decisions of contacts
in the presence of a probation officer.
Zaprezentowany materiał odnaleźć można na stronie SP w Giżycku www.czworeczka.pl/Prawadzieckawrodzinie, znacznie więcej na ten temat przeczytać można w pracy K. Borkowskiej, Prawo dziecka do
wypowiedzi w sprawach rozpoznawanych przez sąd rodzinny, Warszawa 2014 – wersja elektroniczna: http://
www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2014/06/Prawo-dziecka-do-wypowiedzi-w-sprawach-rozpoznawanych-przez-sa%CC%A8d-rodzinny_Karolina-Borkowska.pdf

14

Łukasz Wirkus, Stres w pracy kuratora sądowego. Studium teoretyczno-empiryczne,
Wydawnictwo Impuls, kraków 2015, ss. 225,
(Recenzja książki)

Kuratorzy sądowi wykonują pracę specyficzną, wielowymiarową w zakresie pełnionych ról. Realizują określone przez prawo zadania o charakterze wychowawczo-resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym i kontrolnym
związanym z wykonywaniem orzeczeń sądu1. Zapis w ustawie i zakres obowiązków, wydawałoby się, jak każdy inny, jednakże co w praktyce kryje się w tych
stwierdzeniach?
Kuratorzy sądowi w sprawach karnych prowadzą m.in. dozory przy warunkowym zawieszeniu wykonania kary pozbawienia wolności, przy warunkowym
zwolnieniu z odbycia reszty kary pozbawienia wolności, przy warunkowym umorzeniu postępowania karnego, organizują i kontrolują kary ograniczenia wolności, sprawy skazanych w Systemie Dozoru Elektronicznego, udzielają pomocy
z funduszu pomocy pokrzywdzonym i pomocy postpenitencjarnej, uczestniczą
w posiedzeniach sądu, składają wnioski do sądu modyfikujące postępowanie
wykonawcze, przeprowadzają wywiady środowiskowe w sprawach osób oskarżonych o zbrodnie, wobec młodocianych oskarżonych przed 21 rokiem życia
o dokonanie umyślnych występków przeciwko życiu oraz szeregu innych spraw
w toku postępowania wykonawczego, biorą udział w grupach roboczych zespołów interdyscyplinarnych ds. zapobiegania przemocy w rodzinie itd.
W sprawach rodzinnych i nieletnich natomiast do obowiązków kuratorów
sądowych należy m.in. prowadzenie nadzorów nad nieletnimi zdemoralizowanymi i sprawcami czynów karalnych, nad sposobem wykonywania władzy rodzicielskiej, nad sposobem leczenia odwykowego, udział w kontaktach rodzica
z małoletnim, przymusowe odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej,
prowadzenie ośrodków kuratorskich dla nieletnich, udział w grupach roboczych zespołów interdyscyplinarnych ds. zapobiegania przemocy w rodzinie,
a także przeprowadzanie wywiadów środowiskowych na okoliczność ustalenia
sytuacji nieletnich, małoletnich w sprawach o ograniczenie, zawieszenie, czy
pozbawienie władzy rodzicielskiej itd.
1

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (Dz.U. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.).
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Gdy zwrócić uwagę na wymienione (nie wszystkie) zadania kuratorów, nasuwa się spostrzeżenie, iż kuratorzy występują w wielu rolach społecznych. Wobec tych samych osób podopiecznych pełnią rolę diagnostów, sprawozdawców,
profilaktyków, „pomagaczy”, ale także kontrolerów, a nierzadko też terapeutów,
czy swoistych spowiedników. Ten szeroki zakres obowiązków jest wykonywany w znakomitej większości sytuacji w miejscach zamieszkania, pobytu podopiecznych sądu, którzy są autorami negatywnych zdarzeń społecznych. Kuratorzy stają zatem na styku wymiaru sprawiedliwości i szeroko rozumianego
społeczeństwa, w tym przede wszystkim osób znajdujących się na wąskim jego
marginesie społecznym i prawnym. Z wykonywaniem tych zadań wiąże się wysoki poziom odpowiedzialności symbolicznej, prawnej, moralnej, społecznej,
a także poczucie osobistej (współ)odpowiedzialności za drugiego człowieka, co
niewątpliwie jest dużym bagażem stresu.
Wiedza na temat stresu w zawodzie wymagającym tak wysokiej odpowiedzialności osobistej wydaje się równie istotna, jak sprawa metodyki wykonywania poszczególnych zadań. Zagadnienie stresu w pracy kuratorów sądowych nie
było jednakże dotąd przedmiotem poważniejszych analiz, nie stanowiło także
przedmiotu dogłębnych badań naukowych. Monografia Łukasza Wirkusa jest
zatem dziełem pionierskim, pierwszą publikacją zwartą w Polsce traktującą szeroko i niezwykle kompetentnie o fenomenie stresu zawodowego i jego specyfiki
w tej grupie zawodowej.
Recenzowana monografia zawiera dwie zasadnicze części. Pierwsza, składająca się z trzech rozdziałów, traktuje o działalności kuratorów sądowych oraz
teoretycznych koncepcjach stresu zawodowego. Druga z kolei (dwa rozdziały)
stanowi ekspozycję wyników ogólnopolskich badań dotyczących źródeł stresu
zawodowego i jego konsekwencji wśród kuratorów sądowych.
W pierwszej części Autor przytacza rudymenty polskiego systemu kurateli sądowej i przedstawia obecny stan organizacji służby kuratorskiej oraz wykonywanych przez nią zadań. Łukasz Wirkus sięga do źródeł historycznych
i bieżących w prawodawstwie oraz w piśmiennictwie, wskazując jednocześnie
meandry, bardzo ciekawe, kształtowania się aktualnego modelu Kuratorskiej
Służby Sądowej. Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt wskazania przez
Autora nazwisk konkretnych osób, które przyczyniły się merytorycznie w procesie tworzenia służby kuratorskiej, co z pewnością wymagało dużej pieczołowitości w kwerendzie publikacji (s. 21-30). Jest to wyraz nie tylko pamięci, ale
przede wszystkim szacunku Autora wobec nie tylko dzieła (ustaw, rozwiązań
organizacyjnych, założeń teoretycznych), lecz także jego twórców,
W drugim rozdziale Autor, w sposób zaskakujący, porusza bardzo ważne
i marginalizowane dotąd, przestrzenie tożsamości zawodowej kuratorów sądowych. Odwołując się do koncepcji tożsamości Castells’a (s. 39), Kwiatkowskiej,
Giddens’a (s. 40), Baumana, Brzezińskiej, Mikulskiej (s. 41), Kieszkowskiej,
Konopczyńskiego (s. 42), Węglińskiego, Utrat-Mileckiego (s. 43) oraz przyta-
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czając rekomendację Rady Europy (s. 42-43), wskazuje na korelacje kreowania
wizerunku kuratorów w relacji ze społeczeństwem i mediami postulując jednocześnie zasadność zmiany zasady odsyłania mediów do rzecznika prasowego
sądu, która nie służy budowaniu wizerunku służby (kuratorskiej), a raczej wskazuje na
jej deficyty organizacyjne w sferze zarządzania (s. 47). Następnie Autor, odwołując się
do wyników badań opinii publicznej odnoszących się m.in. do poziomu zaufania do wymiaru sprawiedliwości, oceny przebiegu postępowania wykonawczego prowadzonego przez kuratorów w opinii zarówno skazanych, jak i samych
kuratorów (s. 49), przedstawia konkluzje dotyczące oczekiwań społeczeństwa
wobec sądownictwa, postrzegania sposobu działania poszczególnych obszarów
i ewentualne sfery potencjalnych korekt w tym zakresie polityki informacyjnej
i organizacyjnej Kuratorskiej Służby Sądowej. Autor poruszył także zagadnienia odnoszące się do zawodu zaufana publicznego zakotwiczone zarówno z literaturze fachowej, jak i oparte na licznych orzeczeniach Trybunału Konstytucyjnego podkreślając tę sferę w wykonywaniu zawodu kuratorskiego.
Łukasz Wirkus dotknął także bardzo wrażliwej przestrzeni odnoszącej się
do zarządzania (kierowania) kuratorami sądowymi, będącej niezmiernie ważnym
zakresem działalności organizacyjnej, który istotnie wpływa również na jakość środowiska
pracy (s. 60). Autor dokonał transpozycji koncepcji Szatur – Jaworskiej wzajemnie warunkujących się podsystemów, wskazując na pięć elementów organizacji
zespołu kuratorskiej służby sądowej, uwypuklając najczęściej spotykane nieprawidłowości na poziomach zarządzania, strategii, psychospołecznym, struktury
oraz technologii (s. 61-62). Następnie prezentuje typologię ról kierownika zespołu kuratorskiej służby sądowej w trzech kategoriach, a mianowicie: interpersonalnej, informacyjnej i decyzyjnej, co znakomicie porządkuje optykę postrzegania zadań kierownika zespołu kuratorskiego, a także pozwala przeanalizować
formy optymalizacji działania wielu zespołów kuratorskiej służby sądowej.
Kolejnym elementem poddanym analizie teoretycznej jest sposób doboru
kadr do zawodu kuratora sądowego. Autor podkreśla za Colarelli’m, że zawody
zaufania publicznego, związane z administracją publiczną stosują więcej technik standaryzowanych, co wpływa na przejrzystość systemu weryfikacji (…) a kształt procedury selekcyjnej
wpływa też na obraz, jaki organizacja kreuje w oczach kandydatów i opinii publicznej (s.
67). Przywołuje również tezę Jedynaka dotyczącą zasadności ustalenia jasnych
i transparentnych reguł selekcji kandydatów do służby kuratorskiej, a także warunków jednolitego i wysokiego poziomu szkolenia przygotowującego się do
zawodu (aplikacji), a także doskonalenia kadr (s. 68). W efekcie rozważań teoretycznych Autor opracował schemat procedury selekcyjnej w analizowanej
grupie profesjonalnej postulując wdrożenie także narzędzi psychometrycznych
obejmujących sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych, poziom kompetencji społecznych, kontrolę emocji, a już na etapie pracy zawodowej wdrożenie
okresowego badania poziomu stresu zawodowego. Jest to propozycja rozwiązań nowatorskich, by nie powiedzieć rewolucyjnych. Biorąc pod uwagę z jednej
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strony poziom obciążenia psychicznego kuratorów kontaktem bezpośrednim
z wieloma osobami borykającymi się z licznymi, rozmaitymi problemami natury prawnej, społecznej, psychicznej, zdrowotnej, a z drugiej strony poziom
odpowiedzialności i działanie pod permanentną presją (braku) czasu (terminowość jest podstawowym elementem kontroli, a sprawozdania po prostu muszą
zostać sporządzone i przedłożone na wskazany termin, bo od tego zależy bieg
spraw sądowych), to sugestie Autora powinny co najmniej zostać poddane pod
poważną dyskusję w służbie kuratorskiej.
Poza tymi tezami, Łukasz Wirkus uwrażliwia czytelnika na problemy komponenty osobowościowej w budowaniu efektywności oddziaływań resocjalizacyjnych. Podkreśla również znaczenie po pierwsze znajomości, a po drugie
konieczności rzeczywistego stosowania w działaniu wobec podopiecznych, ale
także innych kuratorów kodeksu etyki zawodowej. Uzasadnia to szeroką kwerendą literatury, w tym także rekomendacjami Rady Europy (s. 82-91).
W kolejnym rozdziale Autor w sposób erudycyjny, sprawnie poruszając
się w tezach literatury zarówno polskojęzycznej, jak i anglojęzycznej poddaje
analizie przedmiot stresu zawodowego. Przedstawia organizacyjne jego źródła
i korelaty wynikające z przeglądu badań psychologicznych, a także w sposób
kompetentny eksponuje psychologiczne koncepcje stresu. Autor, prowadząc
dyskusję naukową w aspekcie czynników stresogennych w środowisku pracy,
wyłonił schemat układu zależności kuratora ze środowiskiem pracy, który uławia zrozumienie potencjalnych obszarów podnoszących ryzyko stresu zawodowego. Nie zabrakło tu nawet odniesień do rozporządzeń, czy poradnika Państwowej Inspekcji Pracy (s. 104-107). Opisuje także realne zagrożenia w pracy
kuratorów sądowych oparte na opracowaniach statystycznych Krajowej Rady
Kuratorów, a także na badaniach Hołysta i Wojtery dotyczących bezpieczeństwa kuratorów sądowych i najczęściej spotykanych zdarzeń stresowych, w tym
również doświadczania bezpośrednich ataków agresji fizycznej (s. 111-114).
Dopełnienie tej części monografii stanowi analiza teoretyczna konsekwencji
stresu zawodowego w aspekcie zespołu wypalenia zawodowego wraz z jego
organizacyjnymi wyznacznikami takimi jak przeciążenie pracą, brak kontroli na
pracą, brak nagrody, brak wspólnoty, brak sprawiedliwości oraz konflikt wartości (s. 120-121). Autor przedstawia jednakże również przestrzeń profilaktyki
wypalenia zawodowego w kontekście rozwiązań organizacyjnych oraz rolę osobistych zasobów w radzeniu sobie ze stresem.
Druga, empiryczna część książki, składa się z dwóch rozdziałów. Najpierw
Autor wskazał założenia przyjęte w opracowaniu metodologicznym i realizacji
badań naukowych. W sposób przejrzysty, syntetyczny dokonał charakterystyki grupy badanej (1000 zestawów rozesłanych, 602 zwrócone, do obliczeń po
weryfikacji zakwalifikowano ostatecznie 390 kompletnie wypełnionych zestawów narzędzi badawczych) oraz zgodnie z przyjętymi w naukach społecznych
normami przedstawił wykorzystane narzędzia badawcze, w tym Kwestionariusz
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Stresu Kuratorów Sądowych własnego autorstwa. Przestawił, uzasadniając jednocześnie, także formy dokonanych obliczeń statystycznych (s. 141-151).
Autor dokonał analizy empirycznej bardzo interesujących poznawczo, a zarazem niezwykle ważnych aplikacyjnie wyników badań struktury stresu zawodowego kuratorów sądowych (s. 153-176). Wyniki w zakresie m.in. natężenia
poczucia stresu odczuwanego w aspektach zmiennych organizacyjnych i socjodemograficznych takich jak rodzaj wykonywanych orzeczeń, stopień służbowy,
staż pracy, płeć, stan cywilny, wiek, wykształcenie, a nawet przekonania religijne
eksponują szeroki obraz osób realizujących pracę (służbę) jako kurator sądowy. Na szczególną uwagę zasługuje w tej części monografii dyskusja wyników
prowadzona przez Autora zarówno w kontekście innych doniesień naukowych
(teoretycznych i empirycznych), jak i w ujęciu osobistego doświadczenia funkcjonowania w służbie kuratorskiej na co dzień.
Poza strukturą poczucia stresu, Łukasz Wirkus poddał analizie statystycznej również wpływ poszczególnych zmiennych na poziom poczucia stresu zawodowego, wskazując tym samym na najważniejsze czynniki ryzyka badanych
zmiennych zależnych (poczucie ogólnego poziomu stresu zawodowego, poczucie dyssatysfakcji z pracy, zarządzanie kuratorami, obciążenia organizacyjne,
współpraca z sądem, kontakty z podopiecznym).
Część badawczą kończą dwa podrozdziały odnoszące się do weryfikacji
empirycznej wybranych problemów stanu zdrowia oraz zespołu wypalenia zawodowego kuratorów sądowych. Analizy te zostały dokonane w kontekście
poziomu poczucia stresu zawodowego, jak i zmiennych socjodemograficznych
i organizacyjnych (s. 176-193). Wyniki zasługują na wnikliwą analizę z uwagi na
ważne konstatacje wyprowadzone na ich podstawie. Zostały bowiem udowodnione naukowo somatyczne i emocjonalne negatywne następstwa stresu zawodowego wśród kuratorów sądowych, a także związki wyczerpania emocjonalnego, depersonalizacji, obniżenia poczucia dokonań osobistych i całkowitego
wypalenia na poziom zaangażowania w wykonywaną pracę.
Wyniki z pewnością stanowią solidne podwaliny pod dyskusję w wymiarze
sprawiedliwości, środowisku kuratorskim oraz wśród ludzi nauki zajmujących
się badaną tematyką na temat samego zjawiska stresu zawodowego kuratorów
sądowych, a także jego profilaktyki oraz organizacji pracy kuratorów. Autor
w podsumowaniu publikacji dostrzega możliwość i zasadność wdrożenia kilku
rozwiązań systemowych (s. 199-200), które można ująć w kategorie legislacyjne,
organizacyjne (na kilku poziomach), psychotechniczne oraz tożsamościowe.
Recenzowana monografia z pełnym przekonaniem jest godna polecenia szerokiemu gronu czytelników, a w szczególności wszystkim kuratorom sądowym
(zawodowym i społecznym), a także sędziom, osobom zarządzającym sądownictwem oraz pracownikom naukowym i studentom nauk społecznych i prawnych. Monografia Stres w pracy kuratora sądowego. Studium teoretyczno-empiryczne,
to oryginalne, rzetelne dzieło o solidnych podstawach teoretycznych, empi-
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rycznych oraz o wysokich walorach aplikacyjnych. Lektura książki przedstawia
nieodkrywany dotąd w publikacjach naukowych wielowymiarowy obraz pracy
kuratorów sądowych (dotyczący nie tylko zakresu zadań), ale także wskazujący
na ważne czynniki ludzkie w ich realizacji (przeżywaniu) oraz organizacyjne
w ich delegowaniu wraz z konsekwencjami.
Paweł Kozłowski

A review of the book “Probation Officers’ Stress
at Work. A Theoretical and Empirical Study”
by Łukasz Wirkus
Impuls Publishing House, Kraków 2015

Abstract
The book touches on occupational stress issues among probation officers in Poland. It
includes two basic parts: theoretical and empirical one. The first part is composed of three
chapters and concerns the activity of probation officers as well as the theoretical concepts
of occupational stress. The second one presents in two chapters the results of nationwide
research on the sources of occupational stress and its consequences among probation officers.
The reviewed monograph can most certainly be recommended to the wide audience, especially
to all probation officers (occupational and social ones), as well as to judges, research workers,
students of legal and social sciences.
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