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Agnieszka Hłuszij1
USTAWOWE OGRANICZENIA PRAWA DO SKARGI
W TRYBIE ART. 6 § 2 I 3 K.K.W. W ŚWIETLE WYROKU
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO Z 12 LIPCA
2016 R., K 28/15, REGULACJI KRAJOWYCH ORAZ
STANDARDÓW MIĘDZYNARODOWYCH

1. Wstęp
Jednym z najważniejszych instrumentów mających gwarantować realność praw i obowiązków przyznanych skazanym jest skarga. Jest to niewątpliwie instytucja budząca wiele kontrowersji, zwłaszcza wśród funkcjonariuszy Służby Więziennej, którzy ze skargami skazanych stykają się
na co dzień. Zarówno w mediach, w społeczeństwie, jak i wśród przedstawicieli Służby Więziennej, skargi osadzonych traktowane są nadal bardzo
często jako instrument postawy roszczeniowej wobec systemu penitencjarnego, mający na celu przeciążenie pracą organów administracji więziennej
oraz wyrażenie negatywnej opinii pod adresem funkcjonariuszy i organów
wykonujących orzeczenia. Z tych między innymi przyczyn, ustawodawca wprowadził do art. 6 § 2 i 3 k.k.w.2 przesłanki ograniczające prawo
do skargi ogólnej. Wprowadzone ograniczenia uznać należy za niezgodne
zarówno z art. 63 Konstytucji jak i standardami europejskimi i międzynarodowymi.

Mgr Agnieszka Hłuszij, doktorantka w Zakładzie Prawa Karnego Wykonawczego
Uniwersytetu Wrocławskiego, agnieszka.hluszij@uwr.edu.pl.
2
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. 2018, poz. 652,
ze zm.).
1
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2. Standardy konstytucyjne i międzynarodowe prawa do skargi
Skarga jako instytucja, która ma za cel nie tylko ochronę praw podstawowych, ale również praw indywidualnych, grupowych jak i interesu
ogółu, powinna być środkiem powszechnie dostępnym. Każde postępowanie skargowe, jako podstawowy tryb kontroli, powinno ponadto,
co do zasady, zmierzać do maksymalnego odformalizowania swojej procedury (Kalisz, 2009). Powinny je więc cechować prostota i ogólna dostępność. Prawo do składania indywidualnych skarg i wniosków do organów
władzy publicznej, organizacji oraz instytucji społecznych zostało expressis
verbis przewidziane w art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej3 wśród
przepisów gwarantujących polityczne wolności i prawa. Zakres podmiotowy prawa wynikającego z art. 63 Konstytucji ma charakter powszechny.
Skargi mogą dotyczyć szeroko pojętej działalności organów władzy publicznej, niezależnie od formy prawnej, zorganizowania oraz usytuowania podmiotów, których dotyczą (Sokolewicz, 2005). Powołany przepis
wyznacza uniwersalny standard dla procedur skargowych (Kalisz, 2013),
w związku z czym przepisy szczegółowe nie mogą przyjmować formy zawężającej zakres praw wynikających z tego przepisu.
Nie ulega wątpliwości, że przepisy ustawowe powinny uwzględniać
standardy międzynarodowe. Zgodnie z zaleceniami międzynarodowymi,
prawo skazanych do nieskrępowanego składania skarg zarówno w systemie
kontroli wewnętrznej jak i zewnętrznej stanowi warunek sine qua non
przestrzegania praw i wolności tych osób (Gajdus, Gronowska, 1998).
W Drugim Sprawozdaniu Ogólnym Europejski Komitet do Spraw Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu
albo Karaniu (dalej: CPT) podkreślał, że możliwość składania skutecznych skarg oraz procedury inspekcyjne są podstawowymi gwarancjami
przeciwko złemu traktowaniu w zakładach karnych. Osadzonym należy więc zapewnić otwartą drogę skarżenia zarówno w ramach systemu
penitencjarnego, jak i poza nim, włącznie z prawem do zwrócenia się
do właściwej władzy4. Prawo skazanych do składania skarg akcentowane
jest także przez tzw. Reguły Nelsona Mandeli stanowiące zaktualizowaną
wersję Wzorcowych Reguł ONZ przyjętą przez Zgromadzenie Ogólną
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. nr 78, poz. 483,
ze zm.).
4
Drugie Sprawozdanie Ogólne Europejskiego Komitetu do Spraw Zapobiegania Torturom
oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu, CPT/Inf (92) 3. Tekst
w języku polskim pobrany z: https://rm.coe.int/16806ce963, Dnia (2018, 10, 20).
3
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ONZ w dniu 7 października 2015 r5. Zgodnie z regułą 56 każdy osadzony
ma możliwość składania w dniach roboczych wniosków lub skarg do dyrektora więzienia lub funkcjonariusza upoważnionego do reprezentowania dyrektora. Możliwe powinno być także składanie wniosków lub skarg
do właściwych inspektorów więziennych w czasie odbywania inspekcji.
Każdemu więźniowi powinno się także zezwolić na składanie wniosków
lub skarg dotyczących jego traktowania, bez cenzury co do ich treści,
do centralnych organów więziennych, organów sądowych lub innych właściwych organów, także tych, którym przysługuje prawo rozpatrywania
odwołań lub usuwania nieprawidłowości. Z kolei reguła 57 głosi, że każdy
wniosek lub skarga będą niezwłocznie rozpatrzone i bez nieuzasadnionej
zwłoki udzielona zostanie na nie odpowiedź. Należy zagwarantować, więźniom możliwość składania prośby lub skargi w sposób bezpieczny oraz,
na prośbę skarżącego, poufny. Więzień nie może być ponadto narażony
na jakiegokolwiek ryzyko odwetu, zastraszania lub innych negatywnych
konsekwencji spowodowanych przedłożeniem prośby lub skargi. Zarzuty
stosowania tortur lub innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego
traktowania albo karania więźniów powinny być rozpatrywane natychmiast i powinny skutkować przeprowadzeniem szybkiego i bezstronnego
dochodzenia przez niezależny organ krajowy. Zgodnie natomiast z zasadą
33 Rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ 43/1736 osoba uwięziona
bądź jej obrońca mają prawo składania do organów odpowiedzialnych
za administrację miejsca przetrzymywania i do ich organów zwierzchnich,
a także, gdy będzie to potrzebne do właściwych organów, którym powierzone są kompetencje odwoławcze oraz kompetencje podejmowania
środków zaradczych, wniosków i skarg dotyczących traktowania tej osoby,
w szczególności w przypadku tortur lub innego okrutnego, nieludzkiego
lub poniżającego traktowania (Dąbkiewicz, 2015).

Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ z dnia 7 października 2015r., A/C.3/70/L.3
Standardy ONZ Minimum Traktowania Więźniów tzw. Reguły Nelsona Mandeli. Tekst
rezolucji w języku polskim pobrany z: https://www.rpo.gov.pl/pl/content/reguly-nelsonamandeli, Dnia (2018, 10, 20).
6
Zbiór zasad mających na celu ochronę wszystkich osób poddanych jakiejkolwiek formie aresztowania bądź uwięzienia. Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ 43/173 z dnia
9 grudnia 1988 r. Tekst rezolucji w języku polskim pobrany z: https://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/wspolpraca-miedzynarodowa/wspolpraca-w-ramach--onz-i-obwe/standardy-organizacji-narodow-zjednoczonych-w-dziedzinie-wymiaru-sprawiedliwosci-w-sprawach-karnych/, Dnia (2018, 10, 20).
5
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Na gruncie regionalnym, o prawie osób skazanych do skargi stanowią
Europejskie Reguły Więzienne (dalej: ERW)7. Zgodnie z ust. 1 pkt 70
ERW więźniowie mają prawo do indywidualnego lub zbiorowego wnoszenia wniosków i skarg do dyrektora zakładu karnego lub jakiejkolwiek innej
władzy. W sytuacji, gdy skarga więźnia zostanie odrzucona, powinien on
otrzymać uzasadnienie i mieć prawo odwołania się do innego niezależnego
organu władzy. Z powodu wniesienia skargi lub wniosku więzień nie może
być karany (reguła art. 70 ust. 4 ERW). Nawet nieustanne składanie skarg
przez osobę pozbawioną wolności nie może skutkować pociągnięciem jej
do odpowiedzialności dyscyplinarnej (Lachowski, 2016).

3. Skarga w trybie art. 6 k.k.w.
K.k.w. w obecnym kształcie obejmuje rozbudowany katalog instrumentów służących ochronie statusu prawnego osób skazanych, jak również
kontroli prawidłowości wykonywania kar oraz innych środków w postępowaniu wykonawczym. Czołowe miejsce wśród nich zajmuje instytucja
skargi ogólnej z art. 6 § 2 i 3 k.k.w. Art. 6 § 2 k.k.w. przewiduje uprawnienie skazanego do składania skarg i próśb do odpowiedniego organu
wykonującego orzeczenie. Skazany, składając wniosek, skargę lub prośbę
jest obowiązany do uzasadnienia zawartych w nich żądań w stopniu umożliwiającym jej rozpoznanie, w szczególności do dołączenia odpowiednich
dokumentów. Zobowiązanie to zostało dodane do treści tego przepisu
na mocy nowelizacji k.k.w. z 16 września 2011 r.8 Nowelizacja z 2003 r.9
dodała do tego przepisu § 3, który wprowadził ograniczenie, zgodnie
z którym jeżeli skargi i prośby, o których mowa w § 2, oparte są na tych
samych podstawach faktycznych, właściwy organ może wydać zarządzenie
o pozostawieniu ich bez rozpoznania. Potrzebę pozostawiania bez rozpoznania powtarzanych, a opartych na tych samych podstawach faktycznych
Zalecenia Rec (2006)2 Komitetu Ministrów do państw członkowskich Rady Europy
w sprawie Europejskich Reguł Więziennych z dnia 11 stycznia 2006 r. przyjęte na 952
posiedzeniu delegatów. Tekst w języku polskim pobrany z: https://bip.ms.gov.pl/pl/prawaczlowieka/europejski-trybunal-praw-czlowieka/zalecenia-komitetu-ministrow-rady-europymajace-na-celu-zapewnienie-efektywnosci-wdrazania-europejskiej-konwencji-prawczlowieka/, Dnia (2018, 10, 20).
8
Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy Kodeks karny wykonawczy i innych
ustaw (Dz.U. 2011, nr 240, poz. 1431).
9
Ustawa z dnia 24 lipca 2003 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz
niektórych innych ustaw (Dz.U. 2003, nr 142, poz. 1380).
7
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skarg i próśb sygnalizowała praktyka, w szczególności Służba Więzienna
(Lelental, 2014). Wrześniowa nowelizacja z 2011 r. dodała do § 3 dwie
nowe przesłanki, na podstawie których właściwy organ rozpoznający skargę może pozostawić ją bez rozpoznania. Należą do nich: posłużenie się
wyrazami lub zwrotami powszechnie uznanymi za wulgarne lub obelżywe
albo gwarą przestępczą oraz brak uzasadnienia żądań.
Biorąc pod uwagę art. 227 k.p.a10., który będzie miał tu odpowiednie
zastosowanie (Kalisz, 2013), wskazać należy, iż przedmiotem skargi w postępowaniu wykonawczym mogą być wszelkie kwestie związane z przebiegiem wykonania kar, środków karnych, tymczasowego aresztowania
i innych środków zapobiegawczych (Świda, 2000). Skargi może składać
nie tylko skazany odbywający karę pozbawienia wolności, ale też osoby
tymczasowo aresztowane, osoby wobec których wykonywane są środki
zabezpieczające oraz środki przymusu skutkujące pozbawieniem wolności, a także oskarżonych (podejrzanych) w zakresie uregulowanym przez
art. 25 § 2 w zw. z art. 242 § 2 k.k.w. oraz art. 291-295 k.p.k11. Prawo
do wniesienia skargi przysługuje również, na mocy art. 8 k.k.w., prawidłowo ustanowionemu obrońcy oraz ustanowionemu na mocy art. 42
k.k.w. przedstawicielowi skazanego. Uprawnienie do uruchomienia trybu z art. 6 § 2 k.k.w. będzie mieć także przedstawiciel ustawowy skazanego bądź osoba, pod której pieczą skazany pozostaje, gdy jest nieletni
lub ubezwłasnowolniony (art. 76 k.p.k. w zw. z art. 1 § 2 k.k.w.) (Kalisz,
2013). Na mocy art. 237 § 1 k.p.a. organ właściwy do załatwienia skargi
powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. W praktyce organy częstokroć nie przestrzegają wskazanych
terminów administracyjnych. O sposobie załatwienia należy zawiadomić
na piśmie wnoszącego skargę. Zawiadomienie o odmownym załatwieniu
skargi powinno zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne (art. 238 k.p.a.).
Ponadto, biorąc pod uwagę, że skazani częstokroć uskarżają się na brak dowodu na złożenie skargi, należałoby również rozważyć przyjęcie w praktyce pisemnego potwierdzenia złożenia każdej skargi oraz ich rejestrowanie.
Nie powinno się ponadto ignorować art. 225 k.p.a., który stwierdza, iż
nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi czy też z powodu dostarczenia materiału do publikacji
o znamionach skargi, jeżeli działał w granicach prawem dozwolonym.
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2018,
poz. 2096, ze zm.).
11
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. 2018, poz. 1987,
ze zm.).
10
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Organy państwowe, organy jednostek samorządu terytorialnego i inne
organy samorządowe oraz organy organizacji społecznych są obowiązane
przeciwdziałać hamowaniu krytyki i innym działaniom ograniczającym
prawo do składania skarg. W literaturze wskazuje się na istnienie zasady,
w myśl której za treść i formę składanych skarg skazany nie ponosi odpowiedzialności dyscyplinarnej, cywilnej oraz karnej, a także na kontratyp
skargi obywatelskiej jako okoliczność wyłączającą bezprawność naruszenia czci funkcjonariusza publicznego (Kulesza, 1997). Nie jest to jednak
zasada o charakterze bezwzględnym. W wyjątkowych sytuacjach skazany
może bowiem ponieść odpowiedzialność, jednak przemawiać za nią powinno nie tylko naruszenie przez skarżącego przepisów prawa, ale także
wtedy, gdy istnieją ku temu ważne powody. Wskazania jednakże wymaga,
iż Trybunał Konstytucyjny (dalej: TK) w wyroku z dnia 12 lipca 2016 r.,
K 28/15, podkreślał, iż przepisy dotyczące procedury składania skargi
przez skazanego, w szczególności art. 6 § 3 pkt 2 k.k.w., wiązać należy
z normą zakazującą znieważania innych osób, w tym funkcjonariuszy publicznych12.

4. Wymogi formalne skargi z art. 6 k.k.w. i przesłanki
pozostawienia skargi bez rozpoznania
K.k.w. nie reguluje zasadniczo wymogów formalnych skarg składanych
przez skazanych, poza art. 19 § 2 k.k.w., zgodnie z którym w postępowaniu przed sądem skarga może być złożona ustnie (w tym wypadku spisuje
się protokół) lub na piśmie. Zgodnie natomiast z odpowiednio stosowanym w postępowaniu wykonawczym art. 119 § 1 k.p.k. skarga składana
w formie pisemnej powinna określać organ, do którego jest adresowana,
a także sprawę, której dotyczy, oznaczenie i adres wnoszącego pismo, treść
wniosku, oświadczenie i datę oraz podpis wnoszącego pismo procesowe.
Konieczność uzasadnienia skargi wynika natomiast z art. 6 § 2 i 3 pkt 3
k.k.w. i nie ma w tym zakresie zastosowania przepis art. 119 § 1 pkt 3
k.p.k. (Lachowski, 2016). Art. 6 § 2 k.k.w. wymaga, aby skazany, składając skargę uzasadnił zawarte w niej żądania w stopniu umożliwiającym
jej rozpoznanie, w szczególności dołączył odpowiednie dokumenty. Pod
pojęciem odpowiednich dokumentów należy rozumieć takie dokumenty,
które będą miały znaczenie dla rozstrzygnięcia kwestii zasadności zarzutów
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 12 lipca 2016 r., K 28/15, Dz.U. poz. 1249,
OTK-A 2016/56, Lex nr 2069461.
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sformułowanych przez skazanego (Lachowski, 2016). Jeżeli skarga zawiera
braki formalne to organ, do którego została skierowana, powinien wezwać
składającego do ich uzupełnienia. Podstawę wezwania stanowi znajdujący odpowiednie zastosowanie w postępowaniu wykonawczym art. 120
k.p.k. Czynność wezwania następuje w formie zarządzenia pod różnym
rygorem, w zależności od tego, co jest przedmiotem wezwania. Jeżeli jest
nim uzupełnienie skargi o uzasadnienie lub przedłożenie odpowiednich
dokumentów, wezwanie następuje pod rygorem pozostawienia skargi bez
rozpoznania. Taki skutek wynika z regulacji art. 6 § 3 pkt 3 k.k.w. W pozostałych przypadkach, wezwanie do uzupełnienia skargi następuje pod
rygorem uznania pisma za bezskuteczne. Nadmienić należy, iż rygor uznania pisma za bezskuteczne dotyczy wszystkich podmiotów wnoszących te
pisma do jakichkolwiek organów postępowania. W przypadku natomiast
skarg, które nie zawierają uzasadnienia lub nie dołączono do nich odpowiednich dokumentów, wezwanie dotyczy czynności podejmowanych
przez skazanego (Lachowski, 2016).
Niniejszy przypadek umożliwiający organowi pozostawienie skargi bez
rozpoznania budzi w doktrynie wiele wątpliwości. Celem takiej konstrukcji miało być zapewne wymuszenie na skarżących starannego artykułowania oraz argumentowania swoich zarzutów. W pierwszej kolejności należy
jednak zwrócić uwagę na współistnienie dwóch podobnie brzmiących
konstrukcji – art. 6 § 2 zd. 2 k.k.w., zgodnie z którym skazany składając
skargę jest obowiązany do uzasadnienia zawartych w niej żądań w stopniu umożliwiającym jej rozpoznanie, w szczególności do dołączenia odpowiednich dokumentów oraz art. 6 § 3 pkt 3 k.k.w., który stanowi, że jeżeli
skarga nie zawiera uzasadnienia zawartych w niej żądań w stopniu umożliwiającym ich rozpoznanie, właściwy organ może pozostawić skargę bez
rozpoznania. Trudno zrozumieć potrzebę ich współistnienia. Wątpliwości budzi również ocenny charakter wymogów dotyczących uzasadnienia,
które powinno być sporządzone w stopniu umożliwiającym rozpoznanie
sprawy. Takie sformułowanie może być interpretowane w sposób różnorodny, a tym samym prowadzić do nadużyć. Kolejny problem stanowi
posłużenie się przez ustawodawcę terminem „żądanie”, który w stosunku
do skargi jest zupełnie nieadekwatny, dlatego w literaturze zwraca się uwagę na potrzebę szybkiej interwencji legislacyjnej w omawianej kwestii (Kalisz, 2010). Pokreślenia wymaga to, że korzystanie z rygoru pozostawienia
bez rozpoznania jest możliwe tylko wówczas, gdy skazany z własnej winy
nie udokumentował i nie uzasadnił wniosku. Nie można go natomiast
stosować wtedy, gdy nastąpiło to z przyczyn niezależnych od skazanego.
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Jest to wykładnia zawężająca, która uwzględnia ratio legis skazanego (Lachowski, 2016).
We wniosku do TK z 14 października 2015 r.13 Rzecznik Praw Obywatelskich (dalej: RPO) wskazywał na wątpliwości konstytucyjne, jakie
niesie za sobą sformułowany w art. 6 § 2 k.k.w. warunek uzasadnienia
przez skazanego żądania w stopniu umożliwiającym jej rozpoznanie,
w szczególności przedłożenia odpowiednich dokumentów. RPO podnosił, iż wskazane wymogi formalizują postępowanie skargowe. Sprawiają,
iż skazany nie tylko musi określić przedmiot sprawy, z którą zwraca się
do organu wykonującego orzeczenie, lecz musi również udokumentować
swoje zarzuty. Uchybienie tym rygorom formalnym powoduje natomiast
pozostawienie skargi bez rozpoznania. Taki sposób uregulowania postępowania skargowego kłóci się z charakterem skargi, która stanowić powinna
odformalizowany środek ochrony interesów jednostki, czego potwierdzeniem jest ogólna regulacja zawarta w art. 227 k.p.a. Przepis ten bowiem
określając za pomocą otwartego katalogu przedmiot skargi, nie wprowadza przy tym jakichkolwiek wymogów formalnych, jakim powinna odpowiadać skarga. Ciężar prawidłowego zakwalifikowania pisma przenoszony
jest ponadto na organ (art. 222 k.p.a.), który nadaje pismu właściwy bieg
(art. 223 § 1 i art. 231 § 1 k.p.a.). W związku z powyższym art. 6 § 2
zd. 2 k.k.w. podwyższa wymagania dotyczące formy skargi. Nie można
natomiast wykluczyć wystąpienia sytuacji, w której dana osoba będzie
składała skargę do tego samego organu, który wykonuje orzeczenie, a w innej zaś równoległej sprawie jako do organu państwowego (art. 2 k.p.a.).
Rygory formalne tych równoległych skarg kierowanych do tego samego
organu będą jednak całkowicie odmienne14. Zauważyć należy też, że skazani najczęściej nie mają możliwości odpowiedniego udokumentowania
swej skargi (np. na niewłaściwą opiekę medyczną, bądź stosunek przełożonych) bądź nie potrafią jej uzasadnić w stopniu, w którym rozpatrujący
skargę uznałby za wystarczający (Szymanowski, 2012).
Właściwy organ, zgodnie z art. 6 § 3 k.k.w. może pozostawić skargę
bez rozpoznania również w sytuacji, gdy skarga oparta jest na tych samych
podstawach faktycznych co uprzednio rozpatrywane skargi. Takie rozwiązanie ma na celu zapobieżenie powtarzalności skarg dotyczących tych samych spraw, niezawierających nowych treści i składanych jedynie z tzw.
przyczyn pieniackich. Możliwość pozostawienia w takiej sytuacji sprawy
Wniosek RPO do Trybunału Konstytucyjnego z 14 października 2015 r.,
II.517.3862.2015.ST.
14
Ibidem.
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bez jej rozstrzygnięcia ma upraszczać postępowanie wykonawcze. Co jednak istotne, może jednocześnie osłabiać gwarancyjny charakter instytucji skargi. Znaczenie będzie tu miała odpowiedź na pytanie czy zachodzi
identyczność podstaw faktycznych (Kalisz, 2010). Przyjmuje się, że organ
rozpoznający skargę wniesioną ponownie, tylko wtedy będzie mógł wydać
zarządzenie o pozostawieniu jej bez rozpoznania, gdy jej przedmiot w całości będzie się pokrywał z poprzednim wystąpieniem (Dąbkiewicz, 2015).
W celu ustalenia czy w ponowionej skardze rzeczywiście występują te same
podstawy faktyczne, organ obowiązany jest dokonać następujących czynności: porównanie treści pierwszej skargi z każdą kolejną, stwierdzenie
braku w niej nowych okoliczności lub innych elementów wyłączających
tożsamość faktyczną przedmiotu skargi, a także doręczenie wnoszącemu
skargę zawiadomienia o pozostawieniu sprawy bez rozpoznania (Kalisz,
2010). Bez znaczenia jest czy uprzednio sprawa była załatwiona przez
aktualnego adresata, czy też przez inny, właściwy organ wykonujący orzeczenie (Postulski, 2014). Trzeba jednak wskazać, iż w sytuacji, gdy skarga
ponawia zgłoszone uprzednio zarzuty, jednakże z nową lub uzupełnioną
argumentacją bądź zawiera niepodnoszone wcześniej okoliczności faktyczne, należy ją traktować jako wystąpienie nowe, które wymaga rozpatrzenia w zwykłym trybie postępowania bez uproszczeń (Postulski, 2014).
Niezwykle istotne jest korzystanie z art. 6 § 3 pkt 1 k.k.w. z ostrożnością
i rozwagą, po przeanalizowaniu wszystkich okoliczności faktycznych danej
sprawy.
Kolejną sytuacją umożliwiającą pozostawienie skargi bez rozpoznania
jest stwierdzenie, że zawiera ona wyrazy lub zwroty powszechnie uznane
za wulgarne lub obelżywe albo gwarę przestępców. Regulacja ta także budzi wiele wątpliwości co do jej wprowadzenia oraz interpretacji. Oznacza
bowiem, iż bez rozpoznania pozostanie skarga, która co prawda w sposób
oczywisty określa zarzuty, lecz zawiera równocześnie te wyrazy lub zwroty. Zgodnie z uzasadnieniem rządowego projektu ustawy nowelizującej
k.k.w.15, skutek w postaci pozostawienia bez rozpoznania skargi na podstawie art. 6 § 3 pkt 2 k.k.w. należy łączyć z art. 116a pkt 2 k.k.w. zakazującym skazanym odbywającym karę pozbawienia wolności posługiwania się
wyrazami lub zwrotami powszechnie uznanymi za wulgarne lub obelżywe albo gwarą przestępców. Trzeba mieć jednak na uwadze, iż ów zakaz odnosi się wyłącznie do skazanych odbywających karę pozbawienia
Uzasadnienie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy
oraz niektórych innych ustaw. Druk sejmowy nr 3961 z 9 marca 2011 r.
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wolności, podczas gdy art. 6 § 3 k.k.w. dotyczy wszystkich skazanych.
W literaturze podkreśla się, że badanie skargi pod względem użycia w niej
wyrazów lub zwrotów powszechnie uznanych za wulgarne lub obelżywe
albo za gwarę przestępców wiąże się z analizą wyrażeń językowych użytych
w treści skargi, a także zmusza do oceny przez organ, jaką funkcję oraz
charakter miał zamiar nadać danym słowom skarżący. Tymczasem brak
wzorca powszechnie obowiązującego, dynamika języka oraz jego różne odmiany stanowią niejednokrotnie przeszkody w jednoznacznym ustaleniu
charakteru użytego w treści skargi zwrotu. Problem stanowi też niedookreśloność pojęć słownikowych, gdzie wulgarny oznacza „pospolity, prostacki, ordynarny, trywialny”, natomiast obelżywy to inaczej: „będący obelgą,
ubliżający, obraźliwy” (Skorupska, Auderska, Łempicka, 1986). Trudności
w stosowaniu wskazanego przepisu nie likwiduje ustawodawca stwierdzając, że chodzi o powszechne rozumienie tych określeń. Słowo „powszechnie” oznacza bowiem „przez wszystkich, przez ogół, ogólnie, pospolicie,
dotyczący wszystkich, wszystkiego, publiczny, ogólny” (Dubisz, 2006).
Taka definicja stwarza jedynie znaczną przestrzeń do różnego rozumienia
tego terminu (Kalisz, 2013). Podobne trudności poowduje przyporządkowanie konkretnych zwrotów i wyrazów do gwary przestępców. W języku
potocznym znajdziemy bowiem obecnie wiele określeń gwarowych. Mając
na uwadze powyższe, wskazać trzeba, że „zwroty wulgarne, obelżywe albo
gwara przestępcza” są to pojęcia z kategorii ocennych, co wymaga każdorazowo zachowania ostrożności z uwagi na fakultatywność decyzji unormowanej przez art. 6 § 3 k.k.w., a także różny stopień wrażliwości osoby
oceniającej (Postulski, 2014). Niniejsze ograniczenie ciężko zaaprobować
biorąc pod uwagę środowisko w jakim skazany częstokroć się wychowuje
oraz język jakim się komunikuje. Pobyt w jednostce penitencjarnej również nie sprzyja rozwojowi umiejętności językowych, a wręcz sprawia,
że osadzonym trudno odróżnić zwroty dozwolone od tych np. z zakresu
gwary przestępczej, których nie wolno im użyć w treści skargi. Znaczna
część skazanych nie umie prawidłowo się porozumiewać (Szymanowski,
2012). Należy również przypuszczać, że wymienione ograniczenia mogą
w efekcie prowadzić do sytuacji, w której osoby niewykształcone nie będą
w stanie sprostać formalnym wymogom skargi (Ejchart-Dubois, Wiśniewska, 2004). Trzeba także mieć na uwadze, iż w jednostkach penitencjarnych przebywają również osoby, które nie mają na tyle wykształconego
poziomu umysłowego, aby miały samodzielną możliwość złożenia skargi.
W związku z powyższym, aby organ rozpatrujący skargę mógł się na wskazane ograniczenie powołać, musi on najpierw dokładnie wskazać wynik
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badań językowych, jakie przeprowadził oraz określić charakter zakwestionowanych zwrotów i wyrażeń. Wnioski te następnie powinien zakomunikować skazanemu w zawiadomieniu o pozostawieniu sprawy bez rozpoznania. Wskazane czynności mają walor edukacyjno-wychowawczy wobec
skazanego, pokazując mu, jakimi zwrotami nie powinien się posługiwać.
Wobec powyższego, należy zaznaczyć, iż pozostawienie sprawy bez rozpoznania powinno dotyczyć sytuacji oczywistych, niebudzących wątpliwości.
Zbyt pochopna ocena treści skargi, może w praktyce zakończyć się kolejnymi skargami (Kalisz, 2013).

5. Konstytucyjność przepisów art. 6 § 2 zd. 2 i § 3 pkt 2 i 3
k.k.w. oraz ich zgodność ze standardami międzynarodowymi
W wyniku analizy aktualnego brzmienia przepisów art. 6 § 2 zd. 2 oraz
§ 3 pkt 2 i 3 k.k.w., RPO wysnuł wniosek, że ustawodawca w stosunku
do osób skazanych, i to jedynie w ich relacjach z organami wykonującymi
orzeczenie, wprowadził znaczne ograniczenie prawa do skargi wynikające
z art. 63 Konstytucji. Podkreślił jednocześnie, że nie spełniają one warunku konieczności ze względu na potrzebę ochrony wartości z art. 31 ust. 3
Konstytucji. Zwrócił też uwagę, że w wypadku realizacji prawa do skargi
przez inną osobę za zgodą skazanego, nie mają zastosowania ograniczenia
z art. 6 § 2 zd. 2 i § 3 pkt 2 i 3 k.k.w. Wskazał ponadto, że powszechny
system składania skarg z k.p.a., funkcjonujący od kilkudziesięciu lat, nie
wprowadza analogicznych ograniczeń. Uregulowanie dodatkowych warunków korzystania ze skargi przez osoby skazane, w ich relacjach z organami wykonującymi orzeczenie w postaci uzasadnienia żądań oraz używania poprawnego języka, stanowi więc odstępstwo od zasady równego
traktowania, nieznajdujące wystarczającego uzasadnienia.
W związku z powyższym, wnioskiem z 14 października 2015 r., RPO
wniósł o stwierdzenie niezgodności art. 6 § 2 zd. 2 i § 3 pkt 2 i 3 k.k.w.,
a także zawierającego analogiczną treść § 10 pkt 2 i 3 rozporządzenia
Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobów załatwiania wniosków, skarg i próśb osób osadzonych w zakładach
karnych i aresztach śledczych16 – z art. 32 i art. 63 w związku z art. 31
ust. 3 Konstytucji. RPO podkreślił, że prawu wniesienia skargi odpowiada
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobów
załatwiania wniosków, skarg i próśb osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach
śledczych (Dz.U. 2013, poz. 647).
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aktualizujący się po stronie organu władzy publicznej prawny obowiązek
udzielenia odpowiedzi. W związku z powyższym, jeżeli skarga zawiera
dane, które pozwalają na jednoznaczne zidentyfikowanie składającego
ją podmiotu, określa przedmiot żądania oraz jest skierowana do organu
w związku z wykonywanymi przez niego zadaniami z zakresu administracji publicznej i dotyczy działalności publicznej, to wymaga merytorycznego rozpoznania przez ten organ. RPO wskazał, że dzieje się tak
bowiem w wypadku skarg rozpatrywanych na podstawie k.p.a., a także
petycji rozpatrywanych na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach17, która wskazuje, że petycja powinna zawierać jedynie wskazanie
przedmiotu petycji. Żądanie zawarte w petycji nie wymaga uzasadnienia
ani poprawności językowej.
Wyrokiem z 12 lipca 2016 r., TK orzekł o zgodności zaskarżonych
przez RPO przepisów z Konstytucją18. W ocenie Trybunału przepisy te
służą realizacji interesu publicznego i są dla jego ochrony niezbędne.
Możliwość kierowania przez skazanych skarg pozbawionych uzasadnienia
lub udokumentowania grozi nadużywaniem tego prawa i może przełożyć
się na nadmierny napływ, do organów wykonujących orzeczenie, nieumotywowanych skarg, co z kolei prowadzić będzie do wydłużenia ich rozpoznawania w wyniku podejmowania wielu czynności z urzędu, nieukierunkowanych w żaden sposób na skazanego. Wymóg uzasadnienia wystąpienia
w stopniu umożliwiającym jego rozpoznanie zmierzać ma do zwiększenia
sprawności procedury rozpoznawania skarg oraz do zagwarantowania
sprawności postępowania wykonawczego. Sprzyjać ma ponadto ochronie
wolności i praw innych osób, w szczególności skazanych korzystających
z uprawnień z art. 6 § 2 zd. 1 k.k.w. TK wskazał również, że zakaz używania przez skazanego składającego skargę zwrotów powszechnie uznanych
za wulgarne lub obelżywe oraz gwary przestępców służyć ma celom resocjalizacyjnym i społecznej readaptacji skazanego. Jest zatem elementem
kształtowania u niego społecznie pożądanych postaw. Zwrócił też uwagę
na znaczenie obowiązku ochrony języka polskiego przez organy władzy
publicznej, polegającego m.in. na dbaniu o poprawne używanie języka
i przeciwdziałaniu jego wulgaryzacji19. Należy wskazać, że TK, rozpatrując wniosek RPO, skupił się na aspekcie zabezpieczenia należytej powagi
w kontaktach skazanego z organem oraz ochronie moralności publicznej.
Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. 2018, poz. 870).
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 12 lipca 2016 r., K 28/15.
19
Art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim
(Dz.U. 2018, poz. 931).
17
18
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Nie wziął jednak pod uwagę natury więźnia oraz języka, w jakim zwykle
się komunikuje.
Trybunał Konstytucyjny podkreślił ponadto, że organom wykonującym orzeczenie jako adresatom wystąpień skazanych, przyznano względną swobodę określenia skutków działań osoby skazanej zmierzających
do spełnienia warunków formalnych skargi. Swoboda ta wynika z posłużenia się słowem „może” w odniesieniu do upoważnienia właściwego
organu do pozostawienia skargi bez rozpoznania (na zasadzie tzw. uznania
administracyjnego) oraz zastosowania pojęć niedookreślonych, za pomocą
których ustawodawca skonstruował przepisy dotyczące warunków pozostawienia wystąpienia bez rozpoznania. Taka konstrukcja pozwala organowi na pozostawienie wystąpienia bez rozpoznania bądź jego merytoryczne rozstrzygnięcie, po dokonaniu ważenia interesów (indywidualnego
jak i grupowego) zaangażowanych w sprawę, a także kierując się wartościami podlegającymi ochronie prawnej. Zdaniem TK, dopiero istotne
naruszenie przepisów o spełnieniu warunków formalnych pisma powinno
skutkować niezrealizowaniem wartości wynikającej z art. 63 Konstytucji, a więc nierozpoznaniem skargi skazanego20. TK zaznaczył też, że zakres wymaganego uzasadnienia żądań skazanego, przewidziany w art. 6
§ 2 zd. 2 i § 3 pkt 3 k.k.w., jest zakreślony wąsko. Wystarczy bowiem,
że uzasadnienie „umożliwia rozpoznanie” skargi. TK nazwał podejście
ustawodawcy do tego przepisu łagodnym, wynikającym z obowiązującej
prawdy obiektywnej, której źródłem jest art. 7 k.p.a. Z zasady tej wynika
obowiązek, właściwego organu wykonującego orzeczenie, podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego
sprawy objętej skargą. Zdaniem TK, już w sytuacji, gdy skarga skazanego
powołuje jakąkolwiek okoliczność motywującą – nawet w podstawowym
zakresie – żądanie skazanego, to wówczas takie ukształtowanie uzasadnienia ma walor umożliwiający rozpoznanie wystąpienia. Należy jednak
zwrócić uwagę, iż uzbrojenie organów w narzędzie jakim jest możliwość
pozostawienia skargi bez rozpoznania w sytuacjach opisanych za pomocą
niedookreślonych pojęć, stanowi zaakcentowanie słabszej pozycji skazanego i prowadzić może do nadużywania tego prawa zwłaszcza przez przeciążone skargami organy administracji więziennej.
W odniesieniu do zarzutu naruszenia zasady równego traktowania, TK
wskazał, że skazany znajduje się w szczególnej sytuacji. Wymierzono mu
bowiem karę, która spełniać ma określone cele- edukacyjno-wychowawcze,
20
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resocjalizacyjne oraz społecznej readaptacji. Zwrócił zatem uwagę na szczególną rolę w realizacji wymienionych celów organów wykonujących orzeczenie. Tym samym podkreślając, że relacja skazanego oraz organu wykonującego orzeczenie jest odmienna od relacji wszystkich innych osób
z organami władzy publicznej (w tym organami wykonującymi orzeczenie). W związku z powyższym, sytuacja skazanego składającego skargę
w oparciu o omawiane przepisy nie musi być identyczna z sytuacją prawną
podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów z działu VIII k.p.a.
Zgodzić się należy z RPO i T. Szymanowskim, że wprowadzone ograniczenia są nie do przyjęcia w demokratycznym państwie prawnym i uznać
je należy zarówno za niezgodne z art. 63 Konstytucji, jak i standardami
europejskimi i międzynarodowymi (Szymanowski, 2012). Komitet Przeciwko Torturom ONZ po rozpatrzeniu, na posiedzeniach 30 i 31 października 2013 r. 21, V i VI sprawozdania okresowego Polski22, przyjął
podczas posiedzenia 19 listopada 2013 r.23 zalecenia końcowe, w których wyraził swoje zaniepokojenie zmianami wprowadzonymi w 2012 r.
do k.k.w. Zdaniem Komitetu wprowadziły one sztywne kryteria w zakresie
uzasadniania skarg osób pozbawionych wolności. W rezultacie większość
skarg uznawanych jest za bezpodstawne i nieuzasadnione, co powoduje,
że w praktyce prawo do złożenia skargi nie jest zapewnione. W związku
z powyższym, Komitet zalecił państwu polskiemu, by podjęło wszystkie
konieczne działania w celu zapewnienia osobom pozbawionym wolności, by mogły w pełni korzystać z prawa do skargi. Wśród wskazanych
działań wymieniono: uchylenie kryteriów dotyczących uzasadniania skarg
V i VI Sprawozdanie Okresowe Rzeczypospolitej Polskiej z realizacji postanowień Konwencji
w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego
traktowania albo karania, CAT/C/POL/Q/5-6. Tekst w języku polskim pobrany z:
https://bip.ms.gov.pl/pl/prawa-czlowieka/onz-i-prawa-czlowieka/konwencje/konwencja-wsprawie-zakazu-stosowania-tortur-oraz-innego-okrutnego-nieludzkiego-lub-ponizajacegotraktowania-albo-karania/v-i-vi-sprawozdanie-okresowe/, Dnia (2018, 10, 20).
22
Protokół z 1174 posiedzenia Komitetu Przeciwko Torturom z dnia 30 października 2013 r.,
CAT/C/SR.1174 oraz Protokół z 1177 posiedzenia Komitetu Przeciwko Torturom z dnia
31 października 2013 r., CAT/C/SR.1177. Testy protokołów w języku polskim pobrane z:
https://bip.ms.gov.pl/Data/Files/_public/bip/prawa_czl_onz/cat-protokoly-2013-pl.docx,
Dnia (2018, 10, 20).
23
Protokół z 1202 posiedzenia Komitetu Przeciwko Torturom z dnia 19 listopada
2013 r., CAT/C/SR. 1202. Zalecenia końcowe Komitetu Przeciwko Torturom dotyczące
połączonego V i VI sprawozdania okresowego Polski, opublikowane na stronach Wysokiego
Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka w dniu 27 listopada 2013 r. Tekst
zaleceń w języku polskim pobrany z: https://bip.ms.gov.pl/Data/Files/_public/bip/prawa_
czlowieka/onz/tekst-zalecen-koncowych-wersja-pl.doc, Dnia (2018, 10, 20).
21
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dotyczących tortur i niewłaściwego traktowania, przyznanie osobom pozbawionym wolności reprezentacji prawnej w celu złożenia skargi, zapewnienie szybkiego, skutecznego oraz bezstronnego rozpatrywania wszystkich skarg. Ekspertki Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w odniesieniu
do wprowadzonych ograniczeń wskazały natomiast, iż niski procent skarg
rozpatrywanych pozytywnie wywołuje uzasadnione obawy co do skuteczności oraz efektywności obecnego modelu. Zgodnie bowiem z międzynarodowymi standardami to na państwie ciąży obowiązek umożliwienia
skazanym składania skarg do właściwych organów oraz ich szybkiego
i bezstronnego rozpatrzenia. Każdy więzień powinien mieć ponadto prawo do składania skarg, bez cenzurowania ich zawartości merytorycznej
– jednak w odpowiedniej formie – do centralnych władz więziennictwa
lub innych stosownych organów. Fundacja wskazuje ponadto, że skargi powinny być niezwłocznie rozpatrzone, łącznie z udzieleniem odpowiedzi, bez zbędnej zwłoki, chyba że są niepoważne lub nieuzasadnione.
W opinii Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, polskie rozwiązania nie
wypełniają tych standardów. Nadal bowiem skargi pochodzące od osób
pozbawionych wolności traktuje się jako wyraz ich roszczeniowej postawy
wobec systemu penitencjarnego, a nie rzeczywiste źródło informacji o jego
funkcjonowaniu, podczas gdy efektywne postępowanie skargowe stanowi
podstawowe zabezpieczenie przed niewłaściwym traktowaniem więźniów
(Ejchart-Dubois, Wiśniewska 2004).

6. Podsumowanie i wnioski
Należy podkreślić, że prawo osób skazanych do nieskrępowanego składania skarg stanowi gwarancję przestrzegania ich praw i wolności. Zwłaszcza osoby pozbawione wolności, jako osoby izolowane, mają znacznie
ograniczoną możliwość samodzielnych działań, a także narażone są na niebezpieczeństwo ze strony innych osadzonych, niewłaściwe potraktowanie ze strony funkcjonariuszy oraz trudności w realizacji podstawowych
potrzeb w zakresie opieki medycznej oraz warunków socjalno-bytowych.
Biorąc pod uwagę naturę postępowania skargowego, jego podstawowym
założeniem powinna być minimalizacja wymagań formalnych. Tymczasem przesłanki wprowadzone w art. 6 § 3 k.k.w. znacznie ograniczają
prawo osadzonych do skargi i są nie do przyjęcia, biorąc pod uwagę standardy międzynarodowe oraz konstytucyjne. Pomimo wskazanej w niniejszym artykule krytyki i zaleceń ze strony organów międzynarodowych,
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RPO, organizacji ochrony praw człowieka oraz przedstawicieli doktryny,
ustawodawca nie zapowiada zmian w zakresie kwestionowanych ograniczeń. Tymczasem za priorytet należy uznać podjęcie odpowiednich działań
w celu zapewnienia, by skazani mogli w pełni korzystać z prawa do skargi.
Przedstawiciele Służby Więziennej sygnalizują obecnie przeciążenie
skargami skazanych, a także brakiem odpowiednich zasobów ludzkich
i środków by możliwe było wnikliwe oraz niezwłoczne rozpatrywanie każdej z napływających od skazanych skarg. Wskazane powyżej okoliczności
prowadzić mogą do błędnych wniosków podczas weryfikacji zarzutów
podniesionych w skargach oraz pominięcia rzeczywistych naruszeń. Oczywiście zdarzają się skrajne przypadki, gdy to instytucja skargi wykorzystywana jest jako instrument paraliżowania pracy administracji. Są to skargi
tzw. pieniaczy, którzy z pisania skarg uczynili swego rodzaju rozrywkę. Nie
ulega jednak wątpliwości, że każda ze skarg wymaga przeprowadzenia obszernego postępowania wyjaśniającego oraz zgromadzenia odpowiedniego
materiału dowodowego. Skargi stanowią bowiem rzeczywiste źródło informacji o funkcjonowaniu systemu penitencjarnego, wszelkich nieprawidłowościach, zachowaniu funkcjonariuszy oraz atmosferze wśród osadzonych.
Pozwalają na kontrolę działania administracji więziennej. Przyczyniają się
również do poprawy warunków odbywania kary, na co przykładem jest
zminimalizowanie problemu przeludnienia w celach. Jest to zatem środek
prawny zapewniający bezpieczeństwo osobiste oraz ochronę przysługujących osadzonym uprawnień.
Składane skargi dotyczą w większości fundamentalnych kwestii, tj. niewłaściwej opieki medycznej, warunków socjalno-bytowych czy też niewłaściwego traktowania więźniów przez funkcjonariuszy. Pomimo wprowadzonych ustawowo ograniczeń, liczba skarg wciąż rośnie, co z pewnością
wynika z większej świadomości prawnej osadzonych oraz zapewnienia dostępu do systemów informacji prawnej w jednostkach penitencjarnych.
Uważam że zwyczajna poprawa warunków w jednostkach penitencjarnych
wpłynęłaby z pewnością na zmniejszenie liczby skarg. Polepszenie standardów funkcjonowania jednostek powinno opierać się na regułach międzynarodowych, z którymi należy systematycznie zapoznawać funkcjonariuszy podczas szkoleń. Niezwykle istotne wydaje się być także regularne
omawianie zasadnych skarg, upowszechnienie modelu indywidualnego
traktowania osadzonych i spraw ich dotyczących, a także promowanie
podmiotowego traktowania pozbawionych wolności. Każdą ze skarg
należy natomiast traktować poważnie, jako informację o potencjalnych
naruszeniach. Skargę należy bowiem uznać za środek chroniący prawa
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skazanych i wpływający bezpośrednio na poprawę polskiego więziennictwa, do którego należy zapewnić jak najszerszy dostęp, koncentrując się
jednocześnie na wyciągnięciu odpowiednich wniosków oraz działalności
prewencyjnej.
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Protokół z 1174 posiedzenia Komitetu Przeciwko Torturom z dnia
30 października 2013 r., CAT/C/SR.1174 oraz Protokół z 1177 posiedzenia Komitetu Przeciwko Torturom z dnia 31 października 2013 r., CAT/C/
SR.1177. Testy protokołów w języku polskim pobrane z: https://bip.ms.
gov.pl/Data/Files/_public/bip/prawa_czl_onz/cat-protokoly-2013-pl.
docx, Dnia (2018, 10, 20).
Protokół z 1202 posiedzenia Komitetu Przeciwko Torturom z dnia
19 listopada 2013 r., CAT/C/SR. 1202.
Wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich do Trybunału Konstytucyjnego z 14 października 2015 r., II.517.3862.2015.ST

USTAWOWE OGRANICZENIA PRAWA DO SKARGI
W TRYBIE ART. 6 § 2 I 3 K.K.W. W ŚWIETLE WYROKU
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO Z 12 LIPCA 2016 R.,
K 28/15, REGULACJI KRAJOWYCH ORAZ STANDARDÓW MIĘDZYNARODOWYCH
Streszczenie
Jedną z najważniejszych instytucji mających gwarantować realność praw
przyznanych skazanym jest skarga z art. 6 k.k.w. Skargi składane przez skazanych są często postrzegane jako wyraz ich roszczeniowej postawy oraz instrument paraliżowania administracji. Między innymi dlatego ustawodawca
wprowadził do art. 6 § 2 i 3 k.k.w. przesłanki ograniczające prawo do skargi.
Wprowadzone ograniczenia uznać należy za niezgodne zarówno z art. 63
Konstytucji jak i standardami europejskimi i międzynarodowymi.
Słowa kluczowe: skazani, skarga, kara pozbawienia wolności, mechanizm
skargowy, standardy międzynarodowe, kary izolacyjne
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STATUTORY LIMITATIONS TO THE RIGHT OF APPEAL PURSUANT TO ARTICLE 6 (2, 3) OF THE CRIMINAL ENFORCEMENT CODE IN THE LIGHT OF
JUDGMENT K 28/15 OF THE CONSTITUTIONAL TRIBUNAL, OF 12 JULY 2016, NATIONAL REGULATIONS
AND INTERNATIONAL STANDARDS
Abstract
One of the most important institutions designed to guarantee the reality of
rights granted to convicts is the right of appeal, in Article 6 of the Criminal
Enforcement Code. Appeals submitted by convicts are often perceived as an
expression of their attitude of entitlement and an instrument for paralysing
the administration. This is one of the reasons why the legislator introduced
conditions into Article 6 (2, 3) of the Criminal Enforcement Code, restricting
the right of appeal. These limitations should be acknowledged as incompatible
with Article 63 of the Constitution as well as European and international
standards.
Keywords: convicts, appeal, imprisonment, appeal process, international
standards, isolation punishments
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ANALIZA KWESTII INTERTEMPORALNYCH
ZWIĄZANYCH ZE STOSOWANIEM INSTYTUCJI
PRAWA KARNEGO WYKONAWCZEGO – ZARYS
PROBLEMU

Opracowanie niniejsze dotyczy kwestii zastosowania prawa karnego
intertemporalnego a dokładnie rzecz ujmując art. 4 k.k.3 w postępowaniu
wykonawczym. W czasie XV Bielańskiego Kolokwium Karnistycznego
został poruszony problem stosowania przez sąd wykonujący orzeczenie
reguł międzyczasowych. Ze względu na ramy niniejszego opracowania
problem samodzielności jurysdykcyjnej sądu wykonawczego, który pojawił się w dyskusji podczas konferencji, czyli problem zakresu związania
sądu wykonawczego wyrokiem sądu rozpoznającego sprawę w pierwszej
lub drugiej instancji, a więc ich wyborem dotyczącym ustawy względniejszej dla sprawcy, nie będzie przedmiotem analizy.
Przedmiotem argumentacji w ramach niniejszego opracowania są dwie
tezy. Pierwsza, że obok normy o charakterze materialnoprawnym i procesowym, należy wyróżnić normę o charakterze wykonawczym, która
wymaga swoistych reguł interteporalnych i własnej dla nich cezury czasowej. Druga, że przy ustalaniu ustawy względniejszej dla sprawcy w czasie
orzekania przez sąd w postępowaniu rozpoznawczym, sąd pierwszej albo
drugiej instancji nie powinien brać pod uwagę instytucji prawa karnego
Mgr Aleksandra Milanowicz, doktorantka w Katedrze Prawa Karnego Wydziału Prawa
i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, aplikant
radcowski Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, e-mail: aleksandramilanowicz@
gmail.com.
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Dr Piotr Zakrzewski, adiunkt w Katedrze Prawa Karnego Wydziału Prawa i Administracji
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Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. 2018, poz. 1600, ze zm.; dalej:
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wykonawczego, których przesłanki ziszczą się dopiero po wydaniu prawomocnego wyroku. Do takich instytucji należą m.in. warunkowe zawieszenie wykonania kary przy odroczeniu jej wykonania oraz warunkowe
zwolnienie z wykonania reszty kary pozbawienia wolności po przerwie
w jej wykonaniu. Jakkolwiek przeprowadzona w niniejszym opracowaniu
analiza dotyczy dwóch rzeczonych instytucji, to wydaje się, że jej wyniki
mogą zostać ekstrapolowane także na wykładnię dotyczącą pozostałych
instytucji prawa karnego wykonawczego, których przesłanki zastosowania dotyczą zaszłości mających miejsce po wszczęciu postępowania wykonawczego. Obie wyżej wymienione instytucje choć mają silne powiązania
z probacją, to stanowią w istocie modyfikację kary na etapie jej wykonania.
W tym sensie różnią się od ich odpowiedników stosowanych przez sąd
w postępowaniu rozpoznawczym. Instytucja środków probacyjnych wiąże
się z przesunięciem akcentu z wymierzenia odpłaty za czyn, na zapobieganie popełnianiu przestępstw w przyszłości. Probacja zmierza do odejścia
od kar wykonywanych w warunkach zakładu karnego w przypadku, gdy
cele kary zostaną spełnione w warunkach nieizolacyjnych. Jest to zatem
środek pozwalający sprawcy na resocjalizację na wolności, przy jednoczesnej kontroli jego zachowania przez kuratora sądowego oraz sąd wykonujący orzeczenie. Modyfikacja orzeczonej kary na etapie jej wykonywania
w ramach zastosowania warunkowego zawieszenia wykonania kary przy
odroczeniu jej wykonania oraz warunkowego zwolnienia z wykonania
reszty kary pozbawienia wolności po przerwie w jej wykonaniu polega
na jej niewykonywaniu w warunkach zakładu karnego, a w warunkach
wolnościowych z uwzględnieniem pozytywnej prognozy kryminologicznej
po stronie skazanego.
Warunkowe zawieszenie wykonania kary stosowane jest z reguły w wyroku skazującym, ale możliwe jest jego zastosowanie także w postępowaniu wykonawczym. Ratio legis unormowań zawartych w art. 152 k.k.w.4
zasadza się na umożliwieniu oceny zachowania skazanego po wydaniu
prawomocnego orzeczenia (Dąbkiewicz, 2015, s. 613). Do 30 czerwca
2015 r. Kodeks karny wykonawczy przewidywał warunkowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności nie przekraczającej dwóch lat.
Od 1 lipca 2015 r.5 kara ta nie może przekraczać roku, co koresponduje
z ogólną zmianą dotyczącą omawianego środka probacyjnego. Co więcej,
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. 2018, poz. 652,
ze zm.; dalej: k.k.w.).
5
Art. 4 pkt 53 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz
niektórych innych ustaw, Dz.U. poz. 396.
4
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możliwość ta została ograniczona tylko do tej kategorii skazanych, wobec
których stosowano instytucje odroczenia wykonania kary co najmniej
przez okres jednego roku. Już w tym miejscu zaznaczyć należy, że przesłanki odroczenia są badane dopiero na etapie postępowania wykonawczego, a ich spełnienie z punktu widzenia sądu wydającego wyrok nie może
stanowić przedmiotu badania przy rozpoznaniu sprawy. W tym znaczeniu
mają one charakter autonomiczny i odrywają się od popełnionego przez
sprawcę czynu zabronionego. Pozwala to postawić pytanie czy zmiana
ustawy w zakresie odroczenia wykonania kary winna być przedmiotem
rozpoznania przez sąd pierwszej lub drugiej instancji przy ustaleniu ustawy względniejszej w rozumieniu art. 4 § 1 k.k. Wydaje się, że na tak postawione pytanie należy udzielić odpowiedzi negatywnej, gdyż instytucja
odroczenia nie mieści się w zakresie zastosowania art. 4 k.k., a to ze względu na regułę aksjologiczną leżącą u podstaw rzeczonego unormowania
intertemporalnego. Zaznaczyć w tym miejscu bowiem należy, że reguły
intertemporalne mają charakter gwarancyjny. Reguła stosowania ustawy
z czasu popełnienia czynu, gdy ta jest względniejsza dla sprawcy, chronić
ma zaufanie obywatela do państwa, w tym znaczeniu, że jej celem jest
urzeczywistnienie zasady państwa prawa z art. 2 Konstytucji. Obywatele
mają bowiem prawo przyjmować, iż nie zostaną skazani na wyższą karę niż
ta, którą przewidywała ustawa z czasu popełnienia czynu zabronionego.
Ta reguła wynika nie tylko z art. 42 ust. 1 Konstytucji , ale także choćby
z art. 7 europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (dalej: EKPC)6 i art. 15 Międzynarodowego Paktu Praw
Obywatelskich i Politycznych (dalej: MPPOiP)7. Reguła stosowania ustawy nowej albo każdej ustawy obowiązującej od czasu popełnienia czynu,
do czasu orzekania, gdy ta jest względniejsza dla sprawcy stanowi urzeczywistnienie zasady równości wobec prawa z art. 32 ust. 1 Konstytucji.
Punktem wyjścia dla zastosowania reguł z art. 4 k.k. jest popełnienie czynu
zabronionego przez sprawcę, a tymczasem zaszłości leżące u podstaw przesłanek zastosowania niektórych z instytucji prawa karnego wykonawczego,
w tym dwóch wyżej wymienionych, nie łączą się z gwarancyjną funkcją
prawa karnego. Nie ma do nich zastosowania reguła aksjologiczna leżąca
u podstaw art. 4 k.k.
Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności sporządzona w Rzymie
dnia 4 listopada 1950 r., zmieniona następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełniona
Protokołem nr 2 (Dz.U. 1993, nr 61, poz. 284).
7
Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych otwarty do podpisu w Nowym
Jorku dnia 19 grudnia 1966 r. (Dz.U. 1977, nr 38, poz. 167).
6
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Wracając jednak do instytucji warunkowego zawieszenia kary z art. 152
§ 1 k.k.w. wskazać należy, że artykuł ten, pomimo jego silnych koligacji z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności
unormowanym m.in. w art. 69 k.k., która to instytucja winna zostać
uwzględniona przez sąd orzekający w postępowaniu rozpoznawczym, przy
ustalaniu ustawy względniejszej dla sprawcy, nie rodzi pytania, w perspektywie nowelizacji z 20 lutego 2015 r., która weszła w życie 1 lipca 2015 r.,
o to, czy w przypadku, gdy czyn popełniony został przed 1 lipca 2015 r.,
a orzekanie w trybie art. 152 § 1 k.k.w. następuje po tym dniu, możliwe jest zastosowanie warunkowego zawieszenia wykonania kary w wymiarze ponad roku a nieprzekraczającej dwóch lat. A zatem, czy należy
tu stosować art. 4 § 1 k.k. wybierając tym samym ustawę względniejszą
dla sprawcy? Wątpliwość, która ewentualnie może się zrodzić na kanwie
rzeczonego przypadku, co do zastosowania w jego ramach reguł dotyczących retroaktywności, może wynikać ze stanowiska doktryny, że prawo
międzyczasowe uregulowane w omawianym przepisie odnosi się do przepisów prawa karnego materialnego, a nie ma zastosowania bezpośrednio
do prawa karnego procesowego. Prawo karne wykonawcze, w tym art. 152
§ 1 k.k.w., nie lokuje się jednoznacznie w żadnej z wymienionych podgrup. W kodeksie karnym wykonawczym zostały bowiem unormowane
zarówno kwestie dotyczące ochrony praw skazanego, ściśle związane z charakterystyką wykonywanych wobec niego kar, środków karnych, środków
probacyjnych, przepadku i środków zabezpieczających, które winny być
uwzględnione przez sąd w postępowaniu rozpoznawczym przy ustalaniu,
która z ustaw jest względniejsza dla sprawcy, ponieważ są bezpośrednio
związane ze stosowaną w wyniku postępowania rozpoznawczego reakcją
karną na popełniony czyn zabroniony, jak i instytucje stricte procesowe
odnoszące się do organów postępowania wykonawczego i sposobu procedowania w tym postępowaniu, do których mają zastosowanie reguły
intertemporalne typowe dla unormowań procesowych, a także instytucje prawa karnego wykonawczego umożliwiające elastyczną modyfikację
orzeczonych w prawomocnym wyroku lub postanowieniu kończącym
postępowanie karne środków reakcji karnej. Problem poruszony w niniejszym opracowaniu dotyczy ostatnich z wymienionych. Przypomnieć
należy, że instytucja warunkowego zawieszenia kary odroczonej prowadzi
do zmiany bezwzględnej kary pozbawienia wolności w karę pozbawienia
wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania (Zoll, 2011, s. 132).
W zamierzeniu jest to rozwiązanie skierowane do skazanych, w stosunku
do których wykonanie kary w warunkach izolacji penitencjarnej staje się
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niecelowe, a nawet niezgodne z zasadą humanitaryzmu (Lelental, 2017,
s. 596). W uchwale Sądu Najwyższego z 21 grudnia 1999 r. wskazano,
że wprowadzenie tego przepisu miało na celu racjonalizację polityki karnej
oraz wzbudzenie w skazanych chęci wzmożonej zmiany dotychczasowych
postaw życiowych oraz przeobrażenia ich sposobu myślenia. Przewidziany
w art. 152 k.k.w. wymóg rocznego okresu odroczenia wykonania kary pozwala na postawienie prognozy kryminologicznej oraz ustalenie czy w tym
okresie ziściły się podstawy zastosowania środka probacyjnego, które dotychczas nie istniały (Rzewuski, 2009, s. 71). Okres ten stanowi zatem
nie tylko wymóg formalny zastosowania instytucji z art. 152 k.k.w., ale
także pozwala na weryfikację materialnych przesłanek warunkowego zawieszenia wykonania kary. Zadaniem sądu wykonującego orzeczenie jest
więc każdorazowe ustalenie czy sposób życia i zachowania się skazanego
po uprawomocnieniu się wyroku, a zwłaszcza jego starania o naprawienie
szkody lub zadośćuczynienie, pozwalają na inną, niż w chwili wyrokowania, ocenę tego czy warunkowe zawieszenie wykonania kary będzie wystarczające dla osiągnięcia wobec sprawcy celów kary w postaci wzbudzania
w nim woli współdziałania w kształtowaniu jego społecznie pożądanych
postaw, a szczególnie poczucia odpowiedzialności oraz potrzeby przestrzegania porządku prawnego i tym samym powstrzymania się od powrotu
do przestępstwa (art. 67 § 1 k.k.w.).
Na kanwie powyższych uwag wrócić należy do art. 15 ust. 1 MPPOiP
stanowiącego, że nie może być zastosowana kara surowsza od tej, którą
można było wymierzyć w chwili popełnienia przestępstwa. Co więcej,
jeżeli po popełnieniu przestępstwa ustanowiona zostanie przez ustawę kara
łagodniejsza za dane przestępstwo, to sprawca będzie miał prawo z tego
skorzystać. Powyższa reguła, choć w nieco odmiennym kształcie została
także wskazana w art. 7 EKPC, który wprawdzie nie wyraża explicite obowiązku przyznania sprawcy korzyści wynikających ze zmiany prawa, która
nastąpiła po popełnieniu czynu zabronionego, to zgodnie z orzecznictwem
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (dalej: ETPC)8 wymierzenie
kary wyższej niż ta, którą można było wymierzyć na podstawie prawa
obowiązującego w czasie popełnienia czynu zabronionego, stanowiłoby
działanie na szkodę sprawcy. Ponadto ETPC stale podkreśla konieczność
takiej zmiany interpretacji art. 7 EKPC, aby w sposób dorozumiany wyprowadzać ze wskazanego unormowania zasadę działania wstecz przepisów
Zob. wyrok ETPC z 17 września 2009 r., Scoppola v. Włochy, skarga nr 10249/03,
§ 105–106.

8
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łagodniejszych (Nowicki, 2017, s. 622). Wskazane wyżej dyrektywy prawa międzynarodowego nie mają więc żadnych konotacji z orzekaniem
w postępowaniu wykonawczym na podstawie przesłanek, które ziściły się
już po uprawomocnieniu się orzeczenia wydanego w wyniku rozpoznania
sprawy.
Przeciwko stosowaniu art. 4 k.k. w postępowaniu wykonawczym może
przemawiać argument, że retroaktywność prawa stosuje się w oznaczaniu
kary, ale nie w wykonywaniu kar już oznaczonych9. W kodeksie karnym
wykonawczym nie ma ponadto unormowania stanowiącego odpowiednik
art. 4 § 1 k.k. oraz bezpośredniego odesłania do rzeczonej regulacji, choć
kodeks ten niejednokrotnie odsyła wprost do uregulowań kodeksu karnego (np. art. 62 § 2 k.k.w. in fine). W procesie interpretacji zasadnie można
przyjąć, że wskazany brak odesłania jest celowym zabiegiem racjonalnego
ustawodawcy. Podstaw do zastosowania zasad odnoszących się do retroaktywności prawa należy więc szukać w charakterze prawnym określonych
instytucji prawa karnego wykonawczego oraz w regułach aksjologicznych
leżących u podstaw unormowań intertemporalnych z art. 4 § 1 k.k. Zdaniem S. Postulskiego regulacje kodeksu karnego wykonawczego są na tyle
autonomiczne, że art. 4 k.k. nie znajduje w ich ramach prostego zastosowania10. Kolejny argument za tak postawioną tezą odnaleźć można w treści
art. 1 § 1 k.k.w, zgodnie z którym wykonywanie orzeczeń w postępowaniu
karnym odbywa się według przepisów tego kodeksu. Tak interpretowany przepis stanowiłby generalne wyłączenie art. 116 k.k. stanowiącego,
że przepisy części ogólnej kodeksu karnego znajdują zastosowanie do innych ustaw przewidujących odpowiedzialność karną, chyba że ustawy te
wyraźnie wyłączają ich zastosowanie. Wydaje się, że przez „przewidywanie
odpowiedzialności karnej” z art. 116 k.k. należy rozumieć także doprecyzowanie formalnych aspektów reakcji karnej możliwej do orzeczenia
na podstawie kodeksu karnego, w tym dotyczących kary, środków karnych, środków probacyjnych, przepadku oraz środków zabezpieczających.
Tym samym art. 4 k.k. winien mieć zastosowanie przynajmniej do części
unormowań zawartych w kodeksie karnym wykonawczym. W aspekcie
wykonywania orzeczonych w postępowaniu rozpoznawczym reakcji karnych art. 1 § 1 k.k.w. winien przesądzać o braku możliwości stosowania art. 4 k.k. przez sąd w postępowaniu wykonawczym w odniesieniu
Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 28 października 2002 r., II AKz 454/02,
KZS 2002, nr 10, s. 58.
10
K. Postulski, Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 13 maja 2015 r., III K 53/15,
Lex/el. 2016, teza 1.
9

Analiza kwestii intertemporalnych związanych ze stosowaniem instytucji prawa …

35

do niektórych instytucji prawa karnego wykonawczego nieprzewidujących
bezpośrednich konsekwencji skazania.
Koncentrując się na literalnym brzmieniu art. 116 k.k. wskazać należy,
że ustawodawca używa terminu „inna ustawa”, a ten, jak zgodnie przyjmuje doktryna i judykatura, oznacza nie tylko te przepisy, które regulują
przesłanki i zasady odpowiedzialności karnej, ale także te, które określają
sposób realizacji tej odpowiedzialności. Należy suponować, że podstawą
zastosowania art. 4 § 1 k.k. będzie zawsze zmiana ustawy rozumianej szeroko, a więc obejmującej także przepisy odnoszące się do charakterystyki
reakcji karnej. Przez „ustawę” należy więc rozumieć cały obowiązujący
w danym czasie stan prawny w sensie materialnoprawnym odnoszący się
do określonego czynu zabronionego popełnionego przez sprawcę oraz determinujący jego sytuację prawną (Lachowski, 2016, s. 52). Z punktu
widzenia treści art. 4 § 1 k.k. bez znaczenia pozostaje usytuowanie normy
czy to w kodeksie karnym, kodeksie postępowania karnego, czy w końcu
w kodeksie karnym wykonawczym. Istotne jest to, czy „znajduje ona in
concreto zastosowanie i współokreśla konsekwencje prawne wynikające dla
sprawcy z wyroku skazującego” (Giezek, 2012, s. 43) za popełniony przez
niego czyn zabroniony. W. Wróbel wskazuje, że przepisy intertemporalne
dotyczą „wszystkich regulacji prawnych mających znaczenie dla odpowiedzialności karnej sprawcy, a więc przepisów dotyczących czynu zabronionego, grożących za jego popełnienie kar, dyrektyw ich wymiaru, zasad
odpowiedzialności oraz innych prawnokarnych konsekwencji popełnienia
czynu zabronionego” (Wróbel, 2003, s. 508-509)11. Jakkolwiek błędna
jest zbyt wąska wykładnia art. 4 § 1 k.k. implikująca jego stosowanie wyłącznie przy orzekaniu o winie i karze, tak ze względów aksjologicznych
art. 4 § 1 k.k. nie ma nieograniczonego zastosowania, w tym także w odniesieniu do instytucji prawa karnego wykonawczego. Za trafny należy
uznać pogląd, że „rozstrzyganie o warunkowym zawieszaniu wykonania
kary na podstawie art. 152 k.k.w. ze swej istoty nigdy nie ma charakteru
nałożenia na sprawcę obowiązków pogorszających jego sytuację prawną
wynikającą z treści prawomocnego wyroku skazującego”12. Przytoczony
pogląd koresponduje z twierdzeniem, w ramach którego rozszerzająco
wykładano pojęcie „czasu orzekania” z art. 4 § 1 k.k. w ten sposób, że nie
Wyrok Sądu Najwyższego z 13 stycznia 1970 r., V KRN 402/69, OSNKW 1970, nr 4–5,
poz. 37; wyrok Sądu Najwyższego z 20 lutego 1995 r., II KRN 2/95, OSNKW 1995, nr 3–4,
poz. 17.
12
K. Postulski, Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 13 maja 2015 r., III K
53/15, Lex/el. 2016, teza 2.
11
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oznaczało ono jedynie czasu wydania wyroku w przedmiocie odpowiedzialności karnej sprawcy, ale także czas orzekania w fazie postępowania
wykonawczego13. Takie stanowiska sądów miały miejsce jedynie w tych
wypadkach, w których orzekanie w materii wykonawczej miało na celu
nie tyle poprawę co pogorszenie sytuacji prawnej skazanego. Trybunał
Konstytucyjny przyjmuje, że w pewnych sytuacjach, także na gruncie postępowania wykonawczego, zastosowanie znajdzie reguła intertemporalna
wyrażona w art. 4 § 1 k.k. Dotyczy to przypadków, gdy w postępowaniu
wykonawczym dochodzi do orzekania o przestępstwie, w szczególności
co do rozmiarów kary orzeczonej w wyroku statuującym odpowiedzialność karną sprawcy14.
Nie ulega wątpliwości, że instytucja warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności opisana w art. 152 k.k.w. nie łączy się
w żaden sposób z faktem popełnienia czynu zabronionego przez sprawcę.
Stosowana jest tylko w stosunku do prawomocnie skazanych, co do których zaistniały przesłanki odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności, które to zaszłości mają miejsce już po uprawomocnieniu się wyroku.
Charakter prawny tego unormowania przesądza także o braku możliwości
zastosowania art. 4 k.k. w stosunku do wskazanej instytucji prawa karnego
wykonawczego. Przesłanki instytucji warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności mają charakter wykonawczy w tym znaczeniu, że nie determinują zasad pociągania do odpowiedzialności karnej, ani
jej surowości lecz jedynie ich ziszczenie się przesuwa w czasie wykonanie
kary, którą wymierzył sąd (Lachowski, 2016, s. 123).
W orzecznictwie wskazuje się, że w sytuacji, w której brak jest szczególnych unormowań intertemporalnych, przyjąć należy, że ustawa nowelizująca wchodzi w obowiązujący porządek prawny zgodnie z ogólnymi
regułami, właściwymi tej materii prawnej, którą zmienia15. Należy przez
to rozumieć charakter prawny zmienionych unormowań a nie ich umieszczenie w konkretnej ustawie, w tym w kodeksie karnym, kodeksie postępowania karnego czy też kodeksie karnym wykonawczym. O tym, czy mamy
do czynienia wyłącznie z normą prawa karnego materialnego, procesowego
Uchwała Sądu Najwyższego z 11 stycznia 1999 r., I KZP 15/98, OSNKW 1999, nr 1–2,
poz. 1, s. 1.
14
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 12 maja 2015 r., SK 62/13, OTK Seria A, nr 5,
poz. 63.
15
Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 11 marca 2016 r., II AKzw 202/16,
Prokuratura i Prawo 2017, nr 3, poz. 31; podobnie wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku
z 30 grudnia 2015 r., II AKa 397/15, Legalis nr 1435417.
13

Analiza kwestii intertemporalnych związanych ze stosowaniem instytucji prawa …

37

czy wykonawczego przesądzać będzie w istocie przedmiot regulacji, a więc
to czy norma ta współkształtuje przesłanki odpowiedzialności karnej oraz
dolegliwość reakcji karnych za popełniony czyn zabroniony, czy też mówi
o gwarancjach postępowania w przedmiocie przypisania odpowiedzialności karnej, czy też reguluje instytucje związane z wykonywaniem orzeczonych sankcji karnych. Pośrednio o charakterze normy wnioskować można
także na podstawie etapu postępowania karnego, w którym znajduje ona
zastosowanie. Pod uwagę należy również wziąć i to, co znajduje się w zakresie zastosowania normy, której charakter prawny badamy. Inne bowiem
przesłanki znajdują się u podstaw normy materialno-prawnej, procesowej
oraz wykonawczej. Mając powyższe na uwadze za nieprzystający należy
uznać argument wywodzący ze znamienia „czasu orzekania” z art. 4 § 1
k.k., rozumianego nie tylko jako czas wydawania wyroku rozstrzygającego o odpowiedzialności karnej oskarżonego, lecz także czas orzekania
we wszystkich etapach postępowania karnego, w których ma zapaść rozstrzygnięcie dotyczące losu osoby, przeciwko której toczy się postępowanie, że art. 4 k.k. znajduje zastosowanie w postępowaniu wykonawczym
(Zoll, 2016, s. 110). O ile należy zgodzić się z A. Zollem, że znamię „czasu
orzekania” winno być interpretowane w sposób na tyle szeroki, aby regułą
było obejmowanie zasadami dotyczącymi retroaktywności prawa z art. 4
k.k. wszelkich decyzji procesowych dotyczących odpowiedzialności karnej
sprawcy, w tym podejmowanych w postępowaniu przygotowawczym, tak
nie sposób podzielić poglądu, że art. 4 k.k. dotyczyć miałby każdej decyzji
podejmowanej w toku wykonywania orzeczonych w wyniku postępowania
rozpoznawczego reakcji karnych (Zoll, 2016, s. 108). Z punktu widzenia
przedstawianego w niniejszym opracowaniu poglądu nie ma znaczenia,
iż ustawodawca nie zawęził terminu „czasu orzekania” do postępowania
rozpoznawczego. Brak zatem wyraźnego wyłączenia stosowania art. 4 k.k.
do postępowania wykonawczego nie ma znaczenia o tyle, że za zastosowaniem lub brakiem zastosowania tego przepisu do określonych norm prawa
karnego wykonawczego przesądzają reguły aksjologiczne leżące u podstaw konkretnych reguł intertemporalnych oraz charakter prawny norm,
do których reguły te się odnoszą. Nie sposób również podzielić poglądów
wyrażonych w judykaturze, że art. 152 § 1 k.k.w., ze względu na jego
charakter, stanowi przejaw rozstrzygania o odpowiedzialności karnej, a zatem winien być traktowany jako przepis o materialnoprawnej naturze16.
Postanowienie Sądu Najwyższego z 21 marca 2017 r., III KK 415/16, KZS 2017 nr 5,
poz. 8; analogiczne rozwiązanie prawne zostało wskazane w postanowieniu Sądu Najwyższego
z 14 lutego 2018 r., IV KK 537/17, Legalis 1720856.

16
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Odrzucić również jako nietrafny należy pogląd, że ze względu na charakter art. 152 § 1 k.k.w. stosowanie ustawy względniejszej dla sprawcy jest
w pełni uzasadnione17.
Podzielić należy pogląd, że pojęcie „orzekania” traktuje się jako wydawanie wszelkich orzeczeń w formie wyroku lub postanowienia, które
mają swoje umocowanie w prawie karnym materialnym (Żółtek, 2017,
s. 188-189), a w ramach którego przyjmuje się, że uregulowanie z art. 4
§ 1 k.k. może znaleźć zastosowanie także po uprawomocnieniu się wyroku, przy czym chodzi tu o konkurencję ustaw dotyczących „odpowiedzialności karnej sprawcy w sensie materialnym” (Żółtek, 2017, s. 188-189).
Przyjęty w niniejszym opracowaniu pogląd nie oznacza, że sąd orzekający
w postępowaniu rozpoznawczym zwolniony jest od uwzględnienia zmian
prawa karnego wykonawczego następujących w okresie od popełnienia
przez sprawcę czynu zabronionego do czasu orzekania. To właśnie sąd
powinien uwzględnić przy badaniu ustawy względniejszej dla sprawcy
wszystkie te zmiany w instytucjach prawa karnego wykonawczego, które
bezpośrednio łączą się z treścią wydawanego przez ten sąd wyroku i wyznaczają zakres odpowiedzialności karnej sprawcy w sensie materialnym.
Takie postawienie sprawy wyostrza różnicę pomiędzy przesłankami
warunkowego zawieszenia wykonania kary, którego przesłanki formalne
zostały opisane w art. 69 i art. 70 k.k. oraz którego przesłanki formalne
zostały opisane w art. 152 k.k.w. W przypadku drugiej ze wskazanych
instytucji sąd w postępowaniu wykonawczym, dokonuje ponownego
określenia wymiaru kary (Postulski, 2016, s. 929). Przedmiotem oceny
jest okres czasu pomiędzy wydaniem wyroku a orzekaniu w przedmiocie
zastosowania normy z art. 152 k.k. Na szczególną uwagę przy dokonywaniu tej oceny zasługuje okres odroczenia wykonania kary18. W założeniu ma to być czas, w którym pojawią się nowe okoliczności przemawiające za przemianami w osobowości i życiu skazanego, a jednocześnie
wskazujące na pozytywną prognozę kryminologiczną (Pietruszka, 2009,
s. 279). Niewątpliwie upływ co najmniej roku daje dużo szerszą perspektywę pozwalającą na dokonanie powyższych ustaleń. Sąd w tym zakresie
Postanowienie z 19 stycznia 2017 r., I KZP 13/16, Prokuratura i Prawo 2017, nr 3, poz. 6,
– „Przepis art. 152 § 1 k.k.w. jako wysławiający normę o charakterze materialnoprawnym
objęty jest gwarancjami wynikającymi z treści art. 4 § 1 k.k.”; zob. także postanowienie Sądu
Najwyższego z 23 maja 2017 r., III KK 156/17, Legalis nr 1604500.
18
O decydującym charakterze zachowania skazanego w okresie odroczenia wykonania kary
przy zastosowaniu regulacji z art. 152 k.k.w. – uchwała Sądu Najwyższego z 15 kwietnia
1999 r., I KZP 6/99, OSNKW 1999, nr 5–6, poz. 30.
17
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winien opierać się na ustaleniu czy sposób życia i zachowania się skazanego po wydaniu wyroku, a zwłaszcza jego starania o naprawienie szkody
lub zadośćuczynieniu za wyrządzone swoim zachowaniem zło. Dopiero
rozstrzygnięcie w tym zakresie pozwoli na wskazanie czy warunkowe zawieszenie wykonania kary w trybie art. 152 k.k.w. będzie wystarczające dla
osiągnięcia wobec sprawcy czynu celów kary, a w szczególności zapobieżenia powrotowi do przestępstwa. Nie bez znaczenia dla oceny czy możliwe
jest zastosowanie instytucji zawieszenia wykonania kary przy jej odroczeniu jest przyczyna, dla której sąd wymierzył karę pozbawienia wolności
bez warunkowego zawieszenia kary. Sąd wykonujący orzeczenie ocenia,
czy zachowanie sprawcy po uprawomocnieniu się wyroku skazującego pozwala na uznanie, że przyczyna orzeczenia kary bezwzględnie izolacyjnej
została stłumiona (Zoll, 2011, s.135).
Instytucja zawarta w art. 155 § 1 k.k.w. umożliwia warunkowe zwolnienie skazanego na szczególnych zasadach. Jest to kolejny ze środków
służących realizacji ogólnoświatowych tendencji humanitarnego, sprawiedliwego i zindywidualizowanego traktowania skazanych, uznających
prewencję szczególną za podstawowy cel wykonywania kary pozbawienia
wolności (Hołda, Postulski, 2008). W piśmiennictwie podkreśla się, że regulacja prawna z art. 155 § 1 k.k.w. ma na celu zapobieżenie konieczności
powrotu do zakładu karnego sprawcy, który w okresie przerwy w odbywaniu kary, przebywając na wolności, przestrzegał porządku prawnego. Badanie prognozy kryminologicznej w warunkach wolnościowych odbywa
się w oparciu o rzeczywiste zachowanie sprawcy, a nie hipotezy stawiane
na podstawie obserwacji jednostki w warunkach izolacyjnych19.
W art. 155 § 1 k.k.w. ustawodawca wskazał cztery przesłanki, których
kumulatywne spełnienie umożliwia zastosowanie warunkowego przedterminowego zwolnienia. Skazany musi odbyć co najmniej 6 miesięcy
kary pozbawienia wolności, korzystać z przerwy w wykonaniu kary przez
okres co najmniej roku, a wymiar orzeczonej wobec niego kary nie może
przekraczać 3 lat, przy czym muszą wystąpić jednocześnie przesłanki wskazane w art. 77 k.k. Podkreślić należy, że ocena zachowania osadzonego
powinna być oparta tylko na przesłankach określonych w art. 77 k.k.,
gdyż dyrektywy sądowego wymiaru kary opisane w art. 53 k.k. nie znajdują zastosowania do instytucji warunkowego zwolnienia z reszty kary
Podobne stanowisko zaprezentowane zostało przez A. Jaworską-Wieloch, Przesłanki
formalne warunkowego przedterminowego zwolnienia na gruncie art. 155 k..k..w., Probacja
2012, z. 2, s. 197.
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pozbawienia wolności20. Tak jak uprzednio, w przypadku art. 155 § 1
k.k.w., mamy do czynienia z instytucją dotyczącą wykonania kary, której
przesłanki nie są powiązane z jej wymiarem. Zastosowanie tej instytucji
ma na celu osiągnięcie zmian w postawie skazanego dających wyraz przesłance prewencji indywidualnej. Instytucja ta odmiennie niż warunkowe
przedterminowe zwolnienie z reszty kary pozbawienia wolności, którego
przesłanki formalne zostały uregulowane w art. 78 k.k., nie ma konotacji
z prewencją ogólną rozumianą jako kształtowanie świadomości prawnej
społeczeństwa. W odniesieniu do art. 155 § 1 k.k.w. brak jest możliwości zastosowania ogólnych dyrektyw wymiaru kary określonych w art. 53
i art. 54 k.k., gdyż ustępują miejsca celom opisanym w art. 67 k.k.w.
W tym kontekście spojrzeć należy na zmianę brzmienia art. 77 § 1 k.k.
dokonaną nowelizacją, która weszła w życie 1 lipca 2015 r. Zgodnie z nią,
warunkowo można zwolnić sprawcę, co do którego zachodzi przekonanie, że po zwolnieniu będzie stosował się do orzeczonego środka karnego,
środka zabezpieczającego i przestrzegał porządku prawnego. Regulacja dotycząca warunkowego zwolnienia, obowiązująca przed tą zmianą odwoływała się do uzasadnionego przekonania, że skazany po zwolnieniu będzie
przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni ponownie
przestępstwa. W ocenie J. Lachowskiego przesłanka w postaci prognozy
kryminologicznej została ujęta w nowej ustawie surowiej, co aktualizuje
problem możliwości stosowania unormowania z art. 4 § 1 k.k. (Lachowski, 2010, s. 128). Oczywistym jest, że przestrzeganie środków reakcji karnej mieści się w pojęciu przestrzegania porządku prawnego, a nadto wyliczenie z art. 77 k.k. ma charakter przykładowy. Wydaje się, że o ile zmiana
treści art. 77 k.k., która dokonana została ustawą nowelizującą ma charakter materialnoprawny, to stanowi ona w istocie doprecyzowanie prognozy
kryminologicznej, a tym samym nie poddaje się reżimowi z art. 4 k.k.
zarówno w odniesieniu do warunkowego przedterminowego zwolnienia
z kary pozbawienia wolności, którego przesłanki formalne zostały opisane
w art. 78 k.k., jak i którego przesłanki formalne zostały opisane w art. 155
§ 1 k.k.w. Przytoczyć należy w tym miejscu stanowisko Sądu Najwyższego,
że warunkowe zwolnienie nie jest bezpośrednim następstwem popełnienia
przez sprawcę przestępstwa, lecz wyraża się w złagodzeniu skutków skazania21. Z tego też względu wyłączenie zasady lex mitior retro non agit przy
Uchwała Sądu Najwyższego z 26 kwietnia 2017 r., I KZP 2/17, OSNKW 2017, nr 6,
poz. 32, s. 1.
21
Postanowienie Sądu Najwyższego z 28 sierpnia 2013 r., V KK 160/13, OSNKW 2013,
nr 12, poz. 106, s. 56.
20
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wprowadzeniu do ustawy nowych, lecz nie mniej korzystnych dla skazanego przepisów dotyczących warunkowego przedterminowego zwolnienia
z reszty kary pozbawienia wolności, nie narusza stosownych postanowień
uregulowań prawnomiędzynarodowych22. Krytycznie na temat tego stanowiska wypowiedział się J. Lachowski wskazując, że przesłanki omawianej
instytucji zostały uregulowane w prawie karnym materialnym, w którym
zawarty jest art. 4 § 1 k.k., instytucja z art. 155 § 1 k.k.w. zawiera w sobie
elementy materialnoprawne i z tego powodu poddaje się regulacji intertemporalnej oraz że konieczność stosowania zasad dotyczących zmiany
ustaw w czasie wynika z braku przepisów przejściowych w nowelizacji
z 20 lutego 2015 r., które wskazywałyby na konieczność stosowania nowych
uregulowań (Lachowski, 2010, s. 129). Nie sposób zgodzić się z poglądem
J. Lachowskiego. Nie uwzględnia on bowiem reguły aksjologicznej leżącej
u podstaw art. 4 k.k. Przypomnieć raz jeszcze należy, że reguły intertemporalne zawarte w art. 4 k.k. mają charakter gwarancyjny. Reguła stosowania
ustawy z czasu popełnienia czynu, gdy ta jest względniejsza dla sprawcy,
chronić ma zaufanie obywatela do państwa, w tym znaczeniu, że jej celem
jest urzeczywistnienie zasady państwa prawa z art. 2 Konstytucji. Mając
na uwadze tak zarysowany kontekst aksjologiczny zadać należy pytanie,
co powinno stanowić cezurę czasową, od której zaistnienia zmiany norm
prawnych, dotyczące warunkowego przedterminowego zwolnienia, winny
być uwzględniane przy ocenie względności ustaw. O ile w postępowaniu
rozpoznawczym prowadzonym przez sąd pierwszej albo drugiej instancji
cezurą taką jest popełnienie przez sprawcę czynu zabronionego i wówczas w czasie orzekania w przedmiocie przypisania mu odpowiedzialności
karnej za ten czyn zasadne jest badanie czy nie doszło do zmiany ustawy
także przy uwzględnieniu przesłanek formalnych i przesłanek materialnych warunkowego przedterminowego zwolnienia, o tyle w postępowaniu
wykonawczym, gdy do zmiany dochodzi już po uprawomocnieniu się wyroku, sąd wykonujący orzeczenie nie jest związany wyborem dokonanym
w wyroku przez sąd w postępowaniu rozpoznawczym. Zmiana ustawy
w odniesieniu do instytucji warunkowego przedterminowego zwolnienia
z kary pozbawienia wolności, której przesłanki formalne zostały opisane
w art. 155 § 1 k.k.w., odmiennie od zmiany ustawy w odniesieniu do tejże
instytucji, której przesłanki formalne zostały opisane w art. 78 k.k., mająca
miejsce już po uprawomocnieniu się orzeczenia, nie mieści się w zakresie
zastosowania art. 4 k.k. Z uwagi na aksjologię leżącą u podstaw art. 4
22
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k.k. nie można w takim wypadku mówić o ochronie zaufania obywateli
do państwa dlatego, że nie zostaną oni skazani na wyższą karę niż ta, którą
przewidywała ustawa z czasu popełnienia czynu zabronionego. Być może
art. 42 ust. 1 Konstytucji oraz art. 7 EKPC i art. 15 MPPOiP jako normy
wyższego rzędu, winny być tak interpretowane, aby udzielać skazanym
ochrony przed zmianą ustawy w czasie po uprawomocnieniu się wyroku,
gdy zmiana ta jest dla nich niekorzystna. Do rozważenia jest również konflikt aksjologiczny rodzący się na kanwie reguły stosowania ustawy nowej
albo każdej ustawy obowiązującej od czasu popełnienia czynu, do czasu
orzekania, gdy ta jest względniejsza dla sprawcy, a stanowiącej urzeczywistnienie zasady równości wobec prawa z art. 32 ust. 1 Konstytucji.
Mając na uwadze kontekst konstytucyjny i prawnomiędzynarodowy
zaakcentować należy wskazaną wyżej potrzebę wyróżnienia obok materialnoprawnego oraz procesowego charakteru normy także charakter wykonawczy, który różni się tym od materialnoprawnego charakteru, że jego
bezpośrednią przesłanką nie jest okoliczność popełnienia przez sprawcę
czynu zabronionego, a zaszłości z czasu po uprawomocnieniu się wyroku skazującego a od procesowego w tym, że nie dotyczy samego toku
postępowania oraz sposobu procedowania w rozumieniu art. 1 k.p.k.23.
Z punktu widzenia treści art. 4 § 1 k.k. bez znaczenia pozostaje usytuowanie normy, gdyż „istotne jest to, czy znajduje ona in concreto zastosowanie
i współokreśla konsekwencje prawne wynikające dla sprawcy z wyroku
skazującego” (Giezek, 2012, s. 43). Warunkowe zwolnienie z odbywania
reszty kary pozbawienia wolności, którego przesłanki formalne zostały
opisane w art. 155 § 1 k.k.w., ma charakter jedynie wykonawczy, gdyż
podstawą jego stosowania nie jest popełnienie czynu zabronionego, lecz
zachowanie sprawcy w trakcie przerwy oraz dotychczasowego odbywania
orzeczonej kary. Sąd oceniając spełnienie przesłanek koniecznych do zastosowania w stosunku do skazanego art. 155 § 1 k.k.w. nie dokonuje
bowiem ponownego wartościowania zachowań sprawcy, które były podstawą do orzeczenia bezwzględnej kary pozbawienia wolności, lecz ocenia
jego postawę w okresie po uprawomocnieniu się wyroku. Uregulowanie
to ma zatem podstawę ocenną w postaci pozytywnej prognozy kryminologicznej (Lachowski, 2010, s. 274).
Przyjęty w niniejszym opracowaniu pogląd tylko z pozoru pozostaje w sprzeczności ze stanowiskiem wyrażającym zakaz stosowania kilku
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. 1997 nr 89
poz. 555 z późn. zm.).
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stanów prawnych do prawnokarnej oceny czynu (Nita, Światłowski, 2001,
s. 71)24, gdyż bezpośrednią przesłanką omówionych wyżej instytucji prawa
karnego wykonawczego nie jest okoliczność popełnienia przez sprawcę
czynu zabronionego. Ich zastosowanie oparte jest bowiem na zaszłościach
mających miejsce już po uprawomocnieniu się wyroku. Zastosowanie zatem odmiennego stanu prawnego niż ten, który legł u podstaw decyzji
kończącej postępowanie rozpoznawcze, nie stanowi przełamania wskazanej zasady i nie jest zabiegiem nieuprawnionym. W praktyce może bowiem
dochodzić do sytuacji, w których w postępowaniu wykonawczym będzie
obowiązywać ustawa inna aniżeli w czasie orzekania o odpowiedzialności
karnej. Wskazaną zasadę należy ująć w formułę braku możliwości stosowania odmiennych reżimów prawnych do tych samych zaszłości, w tym
do popełnionego przez sprawcę czynu zabronionego lub też do zachowania się sprawcy już po uprawomocnieniu się wyroku skazującego za ten
czyn. Innymi słowy, jeśli przesłanki zastosowania danej normy wykonawczej zaistnieją w określonym czasie, to do tych samych przesłanek nie powinno stosować się dwóch odmiennych stanów prawnych. W ten sposób
zasada, że wobec tego samego czynu zabronionego nie ma możliwości
zastosowania więcej niż jednego stanu prawnego nie doznaje uszczerbku.
W ramach uwag de lege ferenda wskazać należy, że pewną próbą stworzenia autonomicznych reguł intertemporalnych dla prawa karnego wykonawczego byłoby oparcie ich zastosowania nie na popełnieniu przez
sprawcę czynu zabronionego lecz na czasie uprawomocnienia się wyroku
podlegającego wykonaniu.
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ANALIZA KWESTII INTERTEMPORALNYCH ZWIĄZANYCH ZE STOSOWANIEM INSTYTUCJI PRAWA KARNEGO WYKONAWCZEGO – ZARYS PROBLEMU
Streszczenie
Zasady obowiązywania ustaw karnych w czasie mają z punktu widzenia
obywatela państwa i jego podstawowych wolności pierwszorzędne znaczenie,
podobnie jak nierozerwalnie z nimi związane zasady rozstrzygania tzw. kolizji ustaw w czasie. Ciągłe zmiany legislacyjne, a co za tym idzie możliwość równoległego występowania kilku stanów prawnych w danym okresie
czasu sprawiają, że tematyka intertemporalna wydaje się być ponadczasową,
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a rozważania teoretycznoprawne zyskują niezwykle ważną rolę w procesie
stosowania prawa. Artykuł odnosi się kluczowych z punktu widzenia praktyki instytucji warunkowego zawieszenia wykonania kary przy odroczeniu jej
wykonania oraz warunkowego zwolnienia z wykonania reszty kary pozbawienia wolności po przerwie w jej wykonaniu w świetle intertemporalnych
zasad kodeksu karnego. Przedmiotem argumentacji w ramach niniejszego
opracowania są dwie tezy. Pierwsza, że obok normy o charakterze materialnoprawnym i procesowym, należy wyróżnić normę o charakterze wykonawczym, która wymaga swoistych reguł interteporalnych i własnej dla nich cezury
czasowej, oraz druga, że przy ustalaniu ustawy względniejszej dla sprawcy
w czasie orzekania przez sąd w postępowaniu rozpoznawczym, sąd pierwszej
albo drugiej instancji nie powinien brać pod uwagę instytucji prawa karnego
wykonawczego, których przesłanki ziszczą się dopiero po wydaniu prawomocnego wyroku. Do takich instytucji należą m.in. warunkowe zawieszenie
wykonania kary przy odroczeniu jej wykonania oraz warunkowe zwolnienie
z wykonania reszty kary pozbawienia wolności po przerwie w jej wykonaniu. Jakkolwiek przeprowadzona w niniejszym opracowaniu analiza dotyczy
dwóch rzeczonych instytucji, tak wydaje się, ze jej wyniki mogą zostać ekstrapolowane także na wykładnie dotyczącą pozostałych instytucji prawa karnego
wykonawczego, których przesłanki zastosowania dotyczą zaszłości mających
miejsce po wszczęciu postępowania wykonawczego.
Słowa kluczowe: probacja, prawo intertemporalne, wykonanie kary,
praktyka stosowania prawa

ANALYSIS OF INTERTEMPORAL ISSUES CONNECTED TO THE APPLICATION OF THE INSTITUTION OF
CRIMINAL ENFORCEMENT LAW: AN OUTLINE OF
THE PROBLEM.
Abstract
From the point of view of the citizen and their fundamental freedoms,
the principles behind the operating of criminal laws over time are of primary significance, just as are the inextricably linked principles of resolving socalled collisions of laws in time. Constant legislative change, which entails the
possibility of a few legal situations occurring simultaneously at a particular
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time, means that the topic of intertemporality seems timeless, while theoretical legal considerations acquire an extremely important role in the process of
the law’s application. The article refers to institutions of key importance in
regard to practice: that of the conditional suspension of a sentence with the
postponement of its execution, and the conditional exemption from the rest
of a custodial sentence following an intermission in its execution, pursuant
to the intertemporal principles of the Criminal Code. Two theses constitute
the subject-matter of the reasoning presented in this paper. The first is that
alongside norms of a substantive or trial-related character, one should also
distinguish an executive norm that requires characteristic intertemporal rules
and its own caesura for them, and the second – that when determining the
more relevant law for the perpetrator while the court is adjudicating in its examination proceedings, the court of the first or second instance should not take
into consideration the institutions of criminal enforcement law, the necessary
conditions of which will only come into being following the issuing of a legally-binding judgment. Such institutions include, among others, the conditional
suspension of a sentence with the postponement of its execution, and the conditional exemption from execution of the rest of a prison sentence following an
intermission in its execution. Although the analysis conducted in this paper
applies to the two said institutions, it would seem that its findings may also
be extrapolated for interpretation of the remaining institutions of criminal
enforcement law, the necessary conditions for the application of which apply
to events occurring following the initiation of enforcement proceedings.
Keywords: The Forms of Probation, Intertemporal law, execution of
a sentence, practice of applying the law

Kazimierz Pierzchała1
WYMIAR OSOBOWY W RESOCJALIZACJI
SKAZANYCH

Nie ma ludzi z natury złych,
Nikt nie rodzi się przestępcą.
(Pierzchała, 2013a., s. 305)

Wstęp
Resocjalizacja dotyczy prewencji indywidualnej realizowanej za pomocą przeróżnych metod. Doprowadza (daje możliwość) równowagi zachowań pomiędzy jednostkami dostosowanymi i nieprzystosowanymi społecznie, uniemożliwiając destrukcję człowieka, jaką może wywołać długi
pobyt w instytucji zamkniętej. Resocjalizacja stanowi nadzieję, że obowiązujący system wymiaru sprawiedliwości nie jest jedynie bezdusznym
narzędziem skierowanym w społecznie nieprzystosowane jednostki, ale
potrafi też budować w tych osobach odpowiednią hierarchię wartości
i norm. Naukowcy, praktycy, politycy zadają sobie pytania: czy proces ten
jest skuteczny, czy daje pozytywne rezultaty, czy jego zasady oraz etapy
prowadzą do ,,wyleczenia” jednostki społecznie nieprzystosowanej?
Aby wprowadzić w problematykę resocjalizacji skazanych, pozwolę sobie przytoczyć kilka definicji, które ściśle wiążą się z tym tematem.
„Resocjalizacja to nauka i praktyka społeczna, określająca zakres
działań wychowawczych, opiekuńczych i terapeutycznych. Jest to proces
zmierzający do wykształcenia u osób niedostosowanych społecznie zmian
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w obszarze samoświadomości, samowychowania, samopotwierdzenia i samorefleksyjności” (Pierzchała, 2017, s. 95).
„Destygmatyzacja jest to proces reakcji społecznej przywracający osoby niedostosowane społecznie lub odznaczające się aktywnością kryminalną do pozytywnych grup społecznych. Inkluzyjne zmiany wspólnotowe
odbywają się przez zmianę motywacji, myślenia, percepcji, wrażliwości
i uczuć w stosunku do osób dotychczas wykluczanych społecznie” (Pierzchała, 2018, s. 479).
„Personalizm – 1. filoz. «koncepcje filozoficzne przyjmujące za punkt
wyjścia problematykę osobowości ludzkiej pojmowanej jako byt natury
duchowej, obdarzony świadomością i wolą, twórczy, wolny i odpowiedzialny moralnie; od XIX w. samodzielny kierunek w filozofii»; 2. psych.
«kierunek psychologiczny, według którego różne funkcje psychiczne są ściśle ze sobą związane i nie można rozpatrywać ich w oderwaniu od całokształtu osobowości»” (Bańko, 2014).
Personalizm stawia w centrum uwagi człowieka, jego godność i prawo do wolności; nadaje problemowi wychowania charakter osobisty; jest
to filozofia sprzeciwiania się instrumentalizacji osoby ludzkiej, natomiast
probacja to środek resocjalizacji w oparciu o społeczeństwo. Personalizacja w procesie resocjalizacji rozumiana jest jako rozwój człowieka − osoby.
Jaco S. Botes − amerykański ekspert prawa jest zdania, że „Probacja
może być uważana za inwestycję w ludzkość. Zachęca, zamiast przynosić
rozgoryczenie. Buduje, a nie degraduje. Jest inwestycją w ochronę społeczeństwa” (Bałandynowicz, 2015, s. 60).
Andrzej Bałandynowicz (twórca nowoczesnej filozofii karania z udziałem społeczeństwa i systemu probacji z wykorzystaniem kar wolnościowych) definiuje probację w sposób następujący: „Probacja jako środek
resocjalizacji w oparciu o społeczeństwo bazuje na teorii, że najlepszym
sposobem osiągnięcia celu, jakim jest resocjalizacja, jest organizowanie
sankcji kryminalnych w społeczeństwie w przypadkach, gdy jest to uzasadnione funkcjami kary. Zakłada się, że dana osoba nauczy się z powodzeniem żyć w społeczeństwie, a nie w sztucznym i oderwanym środowisku, jakim jest instytucja więzienna. Probacja jako środek resocjalizacji
w oparciu o społeczeństwo, w połączeniu z sensownym zaangażowaniem
społecznym, zapewnia wymagane oddziaływanie społeczne, ekonomiczne
oraz osobowościowe” (Bałandynowicz, 2015, s. 59–60).
Zasadniczym i najbardziej czytelnym celem resocjalizacji, określanym
w literaturze jako cel minimum, jest powstrzymanie przestępców od popełniania czynów karalnych oraz wyeliminowanie u nich szkodliwych

Wymiar osobowy w resocjalizacji skazanych

51

społecznie zachowań dewiacyjnych, przez ukierunkowanie tychże przestępców na zmianę pożądaną społecznie, ze wzbudzeniem w nich motywacji do procesu przemiany samego siebie (Pytka, 2009).
Przedmiot artykułu dotyczy aktualnego i ważkiego społecznie zagadnienia, ściśle powiązanego z naukowymi zainteresowaniami autora – pedagogiką resocjalizacyjną. Celem artykułu jest zarys analityczno-syntetyczny
problematyki resocjalizacji skazanych, w kontekście założeń personalizmu.
Artykuł wskazuje, że resocjalizację nie należy traktować wyłącznie w kategoriach instrumentalnych tj. jej efektywności. Resocjalizacja niesie za sobą
idee humanitarnego i godnego traktowania skazanych. Rezygnacja z idei
resocjalizacji oznaczałaby uprzedmiotowienie skazanych i uniemożliwienie ich aktywnego udziału w procesie własnej zmiany.
Metodologią zastosowaną przy pisaniu przedmiotowej publikacji jest
przeprowadzenie krytycznej analizy literatury, analizy własnego dorobku
naukowego, przepisów prawa i innych dokumentów oraz dostępnych zasobów internetowych.

1. Idea resocjalizacji w oparciu o społeczeństwo
– personalizm resocjalizacji przez probację
Koniecznością antropologiczną w resocjalizacji skazanych staje się poprawne, prawidłowe osadzenie wciąż niezidentyfikowanego człowieka,
jego ważności i dobra społecznego. Pojawiają się różne pomysły, w tym
budowania nowych tożsamości podmiotu.
Przestępstwem − teoretycznie i praktycznie − uznaje się czyn zabroniony, będący przejawem postępowania dewiacyjnego, dotykający wolne
społeczeństwo, czyn społecznie szkodliwy lub społecznie niebezpieczny,
zdefiniowany i zagrożony karą na mocy prawa karnego. W tym kontekście
przestępstwo (czyn zabroniony) na przestrzeni czasu ewaluowało ulegając licznym zmianom. Do dnia dzisiejszego trwa niekończący się dyskurs
(naukowy, polityczny, społeczny) na temat środków, jakie powinno przedsięwziąć społeczeństwo dla zapobieżenia antyspołecznym zachowaniom.
Spór ten ciągle jest nierozstrzygnięty. Społeczeństwo może nie czuć się
bezpieczne, zarówno z powodu czynów bezprawnych ze strony innych
ludzi, ale i też z powodu bezradności prawa. Na przestrzeni wieków różnie
obchodzono się ze sprawcami przestępstw, do nieludzkich i brutalnych
sposobów włącznie. Dostępna jest literatura przedmiotu, która pozwala
poznać idee związane z przestępczością, a także metody używane w celu
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jej powstrzymania. Andrzej Bałandynowicz jest zdania, że „(...) karanie
przestępców było szczególną mieszaniną zemsty, fizycznego powstrzymywania oraz krępowania, a także reformowania” (Bałandynowicz, 2015,
s. 56). W przeszłości znane formy kar nakładane na przestępców posiadały
zadanie eliminacji jednostki (jego powstrzymanie). Przeważnie uciekano
się do metod wygnania oraz banicji. Przejście od barbarzyńskich metod
karania do prewencyjnych (więzienie) zapoczątkował w XIX w. Beccaria
i Bentham. W tym czasie zapoczątkowano realizację programów, posiadających za cel resocjalizację przestępców w więzieniach, w oparciu o autonomię i godność skazanego, z zachowaniem praw osób uwięzionych
(Bałandynowicz, 2011, s. 33; 2015, s. 57).
Pod koniec XIX w. nowe pojmowanie resocjalizacji zmieniło pojęcia
przestępczości i kryminologii. Obecność czynów niezgodnych z prawem
uznawano za oznakę porażki społeczeństwa, a także samego sprawcy, natomiast resocjalizację widziano jako próbę nawiązania łączności przestępcy
ze społeczeństwem, więzi społecznej, odtwarzania więzi rodzinnych, pozyskiwania wykształcenia i zatrudnienia. Uznawano, że posunięcia takie
powinny obejmować nie tylko przemianę przestępcy, ale także zmianę
całego społeczeństwa i funkcjonujących w nim instytucji. Od tego momentu główny nacisk pokładano na jak najszersze wykorzystanie resocjalizacji z udziałem społeczeństwa, a programy resocjalizacyjne w oparciu
o społeczeństwo stanowiły alternatywę dla programów instytucjonalnych.
Resocjalizacja w oparciu o społeczeństwo − jest to zatem − całość działań opiekuńczych, wychowawczych i terapeutycznych, które zachodzą
w społeczeństwie, mających na celu przyniesienie pomocy sprawcy przestępstwa w powrocie na drogę przestrzegania prawa. Według Andrzeja
Bałandynowicza „Program resocjalizacji w oparciu o społeczeństwo jest
tym, co wpływa na więzi pomiędzy sprawcą a społecznością lokalną,
tj. prawdziwym zaangażowaniem przestępcy w powiązania lokalne, które
wytwarzają dobra i usługi wymagane przez tę społeczność. Obejmują one
edukację, zatrudnienie, rekreację, działania socjalne i praktyki religijne”
(Bałandynowicz, 2015, s. 57–58).
Jednym z najwcześniejszych środków zwalniania więźniów przed zakończeniem wyroku były przepustki do pracy. Inną formę stanowiły urlopy
(np. z tytułu śmierci członka rodziny). Obecnie środek ten wykorzystywany jest znacznie częściej, tak aby powrót na wolność był procesem stopniowym (urlopy, wakacje), ponieważ nagłe zwolnienie więźnia po długim
okresie kary powoduje u niego szok kulturowy i w konsekwencji człowiek
taki jest praktycznie zupełnie niezdolny do resocjalizacji.
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Andrzej Bałandynowicz za Tennerbaumem przedstawił znaczenie
probacji, podając że: „Probacja pomaga uniknąć druzgocącego wpływu
na osobowość ludzką, która jest często wynikiem uwięzienia. Probacja pozwala zachować osobowość w jej dawnych ramach: nie powoduje nagłych
i gwałtownych zmian nawyków, nie niszczy więzi rodzinnych, kontaktów
z przyjaciółmi i ekonomicznej niezależności. Pozwala zachować te wszystkie dotychczasowe nawyki, które były dobre, każdy kontakt, zainteresowanie, emocje. Automatycznie wchodzą do gry przyzwyczajenia, które mogą
być użyte do zachowania związków ze społeczeństwem w oczekiwanych
normach i stają się ważnym czynnikiem umożliwiającym wyprowadzenie
danej osoby na dobrą drogę. Przestępstwa, za które została aresztowana,
nie są dramatyzowane i nie używa się ich jako powodu do zakłócania rytmu jej życia” (Shaw, MacKenzie, 1992, s. 91).
Obecnie jedna z koncepcji karania zakłada, że właściwym rozwiązaniem w tej kwestii jest resocjalizowanie sprawców przestępstw przy zastosowaniu kar wolnościowych. Innymi słowy, pożądane staje się, aby wobec
tych, którzy wymagają resocjalizacji, nie stosować jedynie kar pozbawienia
wolności.
Cytowany wcześniej Andrzej Bałandynowicz jest zdania, że „powstająca
na skutek izolacji przestrzennej suma przykrych doznań i negatywnych
bodźców oraz procesów zaraźliwości grupy w dużej mierze prowadzi osoby skazywane na pobyt w więzieniu do niekorzystnej sytuacji z punktu
widzenia wewnętrznego rozwoju osobowego i depersonalizacji struktur
osobowościowych, a zwłaszcza samooceny i samoświadomości społecznej.
Rozmiar odczuwanych dolegliwości i psychicznego cierpienia zależy od intensywności bodźców je wywołujących i od poziomu zasobów wewnętrznych jednostki poddanej represji. Resocjalizacja penitencjarna może być
skutecznym procesem wyłącznie w następstwie doprowadzenia systemu
więzień do stanu społecznej deizolacji. Może się on odbywać przez komórkowy proces minimalizowania izolacji wewnętrznej oraz integrowania
instytucji izolujących poza więzienną strukturą społeczną. Integracja powinna się odbywać przez uczestnictwo osób niezwiązanych profesjonalnie
z więziennictwem w strukturach instytucji penitencjarnych oraz wprowadzanie więźniów w istniejące pozapenitencjarne struktury społeczne”
(Bałandynowicz, 2015, s. 16).
Diagnoza (w odniesieniu do osób dozorowanych − określenie typu
osobowości jednostki w kategoriach psychomedycznych) stanowi stały
element weryfikacji skuteczności metod i środków postępowania wychowawczego. Kroczy ona przez cały czas procesu probacji za przypadkiem,
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bowiem nigdy nie da się do końca poznać istoty tak skomplikowanej jak
osoba ludzka oraz przewidzieć wszystkich czynników interweniujących,
a ponadto życie społeczne podlega nieustannym zmianom (Bałandynowicz, 2015, s. 489–490).

2. Personalizm w kontekście wychowania
W myśl Słownika filozoficznego personalizm to „dowolny z szerokiej
gamy poglądów podkreślających prymat osób (w znaczeniu nietechnicznym), ludzkich czy boskich, we wszechświecie” (Lacey, 1999, s. 208). Centralnym podmiotem personalizmu od zawsze była osoba (gr. πρόσωπον
[prosopon], łac. persona) (Kobierzycki, 2001, s. 245).
Za twórcę personalizmu we współczesnej filozofii uznaje się Emmanuela Mouniera (1905–1950). Sam personalizm posiada wiele odmian
i nurtów, ze wzajemną cechą zainteresowania sprawami wychowania,
o pedagogicznym charakterze, często nazywany pedagogią personalistyczną „Postuluje [on – przyp. K.P.] źródłowe (ejdetyczne) ujęcie pedagogiki, która powinna kształtować swoją tożsamość nie tyle na podstawie przesłanek ideologicznych czy metodycznych, ile przede wszystkim
wychodząc od zrozumienia bytu ludzkiego jako takiego. Podstawowym
wyznacznikiem personalizmu jest twierdzenie, że człowiek − zanim zostaną mu przypisane jakieś nazwy, cechy bądź właściwości − jest osobą.
Bycie osobą, stanowiące fakt pierwotny i nieredukowalny, ma charakter
etyczny − do pojęcia „osoby” przynależą bowiem wolność, szacunek,
równość, tolerancja, ale także i odpowiedzialność” (Pedagogika personalistyczna, 2018a).
W pracy resocjalizacyjnej relacje interpersonalne przede wszystkim
przebiegają „twarzą w twarz”, posiadając charakter spotkania nauczyciela
(mistrza) i ucznia, którym na starcie należy się porównywalna godność
etyczna. Spotkanie to dokonuje się w określonej rzeczywistości, stąd też
zadaniem pedagogii personalistycznej jest pokazanie zasadniczego sensu wychowania, jakim jest spotkanie dwóch osób, w określonych uwarunkowaniach historycznych, społecznych, politycznych i kulturowych.
Pedagogia personalistyczna w analizie sytuacji spotkania ściśle nawiązuje
do dorobku pedagogiki dialogu. Doskonały dialog jest wtedy, gdy odbiorca uzyskuje taki sam obraz komunikatu, jaki został utworzony w umyśle
nadawcy. Jednak, aby to nastąpiło, osoby biorące w nim udział są zobowiązane pracować nad swoimi umiejętnościami, co jest ważne w każdej relacji

Wymiar osobowy w resocjalizacji skazanych

55

interpersonalnej. W polskiej pedagogice prekursorami kultury myślenia
personalistycznego i dialogicznego upowszechnienia są: Franciszek Adamski (główną problematyką jego pracy naukowo-badawczej jest socjologia
rodziny i wychowania oraz przemiany w kulturze religijnej polskiego społeczeństwa w zakresie społecznego nauczania Kościoła) i Janusz Tarnowski
(prekursor pedagogiki chrześcijańskiej w Polsce, twórca pedagogiki personalno-egzystencjalnej) (Pedagogika personalistyczna, 2018a).
Andrzej Miś jest zdania, że współcześnie „za personalizm uważa się
każdą doktrynę filozoficzną, która uznaje człowieka za byt niedający się
zredukować do układu zależności fizycznych, biologicznych, ekonomicznych, kulturowych czy historycznych, lecz przyznaje mu zdolność wykraczania poza wszelkie ogólne struktury. Ta władza właśnie decyduje o tym,
że człowiek jest osobą […], mającą możliwość autonomicznego i wolnego
decydowania” (Miś, 2006, s. 173).
Personalizm w swej historii pozostawał w koncentracji naukowej
i praktycznej wielu pedagogów i dydaktyków, stając się przyczyną do wielu
naukowych opracowań, odnoszących się do koncepcji szkoły, wychowania czy też samej dydaktyki. W związku z powyższym personalizm posiada także powiązanie czysto pedagogiczne, z tytułu pojmowania pojęcia
„osoba”, którą często ujmuje się w sposób charakterystyczny dla tradycji
chrześcijańskiej, a z którą także często bywa identyfikowany w istocie akcentowania wartości oraz godności osoby ludzkiej.
Naukowcy we współczesnych czasach personalizmem definiują:
−−doktrynę podkreślającą autonomiczną wartość człowieka, jako osoby,
wnioskując dla niej całkowitą afirmację (zgodę na coś, uznanie pozytywnej wartości czegoś, aprobatę);
−−programy działań korzystne rozwojowi osoby ludzkiej, uzależniające
wartości ekonomiczno-techniczne od wartości osobowo-duchowych
(Pedagogika personalistyczna, 2018b).
Personalizm w zasadniczych elementach jest konceptem spójnym
z chrześcijańska wizją człowieka (personalizm chrześcijański), która jednocześnie odnosi się do „osoby”. W wierze chrześcijańskiej człowiek jest
osobą wyjątkową, po prostu tylko dlatego, że jest, a nie że powstał w wyniku jakiejś skomplikowanej ewolucji (Mascall, 1962).
W myśl Katechizmu Kościoła Katolickiego (251) „Dla sformułowania dogmatu Trójcy Świętej Kościół musiał rozwinąć własną terminologię
za pomocą pojęć filozoficznych: „substancja”, „osoba” lub „hipostaza”, „relacja” itd. Czyniąc to, nie podporządkował wiary mądrości ludzkiej, ale
nadał nowy, niezwykły sens tym pojęciom, przeznaczonym odtąd także
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do oznaczania niewypowiedzianej tajemnicy, która »nieskończenie przekracza to, co my po ludzku możemy pojąć« (Paweł VI, 1968, 2)”.
Zdaniem Mieczysława Gogacza „problematyka »osoby« rozwinęła się
wraz z chrześcijaństwem. Rozumienie człowieka skomplikowała bowiem
osoba Chrystusa, który według Objawienia chrześcijańskiego jest Bogiem
i zarazem człowiekiem” (Gogacz, 1974, s. 15). Według Janusza Tarnowskiego akurat to życie Chrystusa jest fundamentem dla zasad personalizmu
(Tarnowski, 1982). Podobnego zdania jest Joseph Ratzinger twierdząc,
że Biblia stanowi podstawę ludzkiej godności i praw człowieka. Taki sposób myślenia zdaniem Ratzingera, należy do spuścizny humanizmu i jest
całkowicie odmiennym sposobem traktowania człowieka, niźli w tradycji
filozofii greckiej, w której ludzi kwalifikowano jako rozumne zwierzęta
(Ratzinger, 1993, 75). Natomiast dla Józefa Tischnera podstawowym
twierdzeniem chrześcijańskiego personalizmu jest gwarancja, że człowiek
jest osobą, istotą wolną, będącą właścicielem zindywidualizowanej i niepowtarzalnej natury (Tischner 1966; Pedagogika personalistyczna, 2018b).

3. Personalizacja skazanych w procesie resocjalizacji
Personalizm, jako kierunek filozoficzny inspiruje człowieka w sposób
podmiotowy, uprawomocniając jego godność i prawo samostanowienia
o sobie. Personalizm sprzeciwia się instrumentalizacji jednostki. Podkreśla on duchowy wymiar człowieczeństwa. Informuje o najważniejszych
atrybutach człowieka, którymi są: rozumność, wolność oraz wyczucie
na wyższe wartości.
Paradoksalnie podstawową wartością resocjalizacji jest − wolność
jednostki (Czapów, 1978). Stanowi ona w życiu każdego człowieka wartość finalną, autoteliczną (będącą celem samym w sobie), a równocześnie
będącą środkiem realizacji dostępnych wartości i dóbr w realizacji codziennych potrzeb jednostki. Andrzej Bałandynowicz w swych rozważaniach
jest zdania, że „(...) wolność jest jedną z naczelnych kategorii aksjologicznych, do której zmierza każdy człowiek i która zakresem znaczeniowym
obejmuje zarówno elementy przedmiotowe, jak i przeżywane stany psychiczne” (Bałandynowicz, 2015, s. 16).
Personalizacja w procesie resocjalizacji kojarzona jest w kontekście
powtórnej socjalizacji człowieka. Jan Paweł II nazywa tego typu działania naprawcze (wychowawcze) „procesem stawania się człowiekiem”
(„(...) między innymi przez pracę, a owo stawanie się człowiekiem oznacza
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właśnie istotny cel całego procesu wychowania (...)”) (Jan Paweł II, 1981,
10; 2005, s. 34) Człowiek z natury jest istotą niedoskonałą, niewykończoną i niespełnioną. W procesie stawania się człowiekiem ważną rolę
odgrywa wychowanie, które zajmuje się nim ze względu na wyjątkowe
miejsce, jakie zajmuje w świecie i w całej hierarchii bytów. Proces ten
zakłada dynamiczność podmiotu, cel, sposób dochodzenia do tego celu,
transcendencję należącą do istoty człowieczeństwa (Adamski, 1993). Personalizacja podkreśla konieczność obecności w życiu społecznym norm
solidarności, życzliwości i miłości. Kontynuując wypowiedź Jana Pawła II,
nauczyciel wobec wychowanka (skazanego) pełni rolę służebną, a samo
wychowanie personalistyczne w kontekście procesu resocjalizacji przywraca skazanym wiarę w możliwość ponownego powrotu do społeczeństwa
(Iwański, 2015, s. 128–129). Celem tegoż działania jest dążenie do uzyskania moralno-wewnętrznej wolności człowieka, która pozwala jednostce
na postawę niezależności wobec różnych form presji zewnętrznej, jak też
wewnętrzno-witalnej. Tylko osoba, która posiada wewnętrzną wolność,
panuje nad sobą i o sobie stanowi, a ponadto odporna jest na wszelkiego
rodzaju wpływy zewnętrzne.
Jan Paweł II opisał model więzienia reintegracyjnego, prospołecznego,
gościnnego na kontakty skazanego z rodziną i środowiskiem, dokąd powróci po odbyciu kary pozbawienia wolności. Papież powiedział, że „kara
(...) nie może być jedynie formą odpłaty ani tym bardziej przybierać
kształtu społecznego odwetu czy zinstytucjonalizowanej zemsty. Kara
i więzienie mają sens wówczas, gdy potwierdzając zasady sprawiedliwości
i zapobiegając przestępczości służą zarazem odnowie człowieka, dając tym,
którzy popełnili błąd, możliwość zastanowienia się i odmiany życia, aby
mogli włączyć się na nowo w życie społeczeństwa jako jego pełnoprawni
członkowie” (Jan Paweł II, 2000, 6).
Należy pamiętać, że papieskie nauczanie wypełnione jest troską o każdego człowieka i przekonaniu, że nawet wówczas, gdy popełni on czyn
prawnie zabroniony nie traci ludzkiej godności (Machinek, 2014). Swoją
postawą, daje odczuć każdemu, że nie wolno stygmatyzować (Pierzchała, 2016) tych, którzy dopuścili się wcześniej przestępstw. Jan Paweł II
w trakcie pobytu w płockim więzieniu podkreślił w swoim wystąpieniu:
„(...) Jesteście skazani, to prawda, ale nie potępieni. (...) Tylko wówczas,
kiedy system penitencjarny opiera się na elementarnej prawdzie dynamizmu osoby ludzkiej, więzienie daje człowiekowi uwięzionemu realną szansę pełnego powrotu do społeczeństwa. Jeśli zaś w systemie wymierzania
kary zabraknie podstawowego szacunku dla ludzkiej godności więźniów,
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więzienia przemieniają się w szkoły nowych przestępców oraz w miejsca,
w których pogłębia się wyobcowanie, a nawet nienawiść do społeczeństwa”
(Jan Paweł II, 1991, s. 237).
Wychowanie, oparte na personalistycznym traktowaniu człowieka,
prowadzi do samowychowania, które jest integralną częścią oddziaływania wychowawczego. Samowychowanie jest to zespół wewnętrznych i zewnętrznych czynności, podejmowanych przez osobę w celu pozytywnej
zmiany samego siebie i jest ono w pełni kategorią pedagogiczną. Samowychowanie wywodzi się z wychowania i wskazuje kierunek oraz wyznacza
drogę, po której winny przebiegać autonomiczne zabiegi resocjalizowanego (Sowiński, 2016, s. 1026–1031). Według Mariana Nowaka „Wychowanie w tradycji uprawiania pedagogiki jest jednym z podstawowych
pojęć (...). Chociaż każdy człowiek uważa, że z własnego doświadczenia
wie, co to jest wychowanie, jednak w aspekcie kategorii pojęcia jest ono
wieloznaczne i różnie używane. Nawet wśród pedagogów ma ono różne
ujęcia i definicje”. Według Janusza Tarnowskiego „[w]ychowanie to całokształt sposobów i procesów pomagających istocie ludzkiej, zwłaszcza
przez interakcję, urzeczywistniać i rozwijać swoje człowieczeństwo”
(Nowak 2007, s. 839–849; por. Maj, 2016, s. 1368–1380).
Cechą charakterystyczną personalistycznej koncepcji pedagogiki jest
integralne ujęcie wychowania (w tym i resocjalizacji), uwzględniające
wieloaspektowe powiązanie jednostki ze światem przyrody, kultury, społeczeństwa. Jej podstawowym wymiarem jest wychowanie z „uwzględnieniem wymiaru bytowego, poznawczego, psychologicznego, aksjologicznego, etycznego, a nade wszystko egzystencjalnego” (Nowak, 1999,
s. 269). W tym kontekście „autonomiczne działanie wychowawcze polega na wspieraniu (...) [drugiego człowieka – przyp. KP] we wzrastaniu w człowieczeństwie (w humanitas) i w działaniu na rzecz pobudzania
do osobowego sposobu życia, a więc wzbudzenia osoby (...)” (Nowak,
1999, s. 271), na wprowadzeniu w życie i przygotowanie do wolnego
i odpowiedzialnego zachowania. Tak ujmowana rzeczywistość resocjalizowanego wiąże się z koncepcją człowieka, a odpowiedź na pytanie: »kim
jest człowiek?« generuje wizję wychowania (Maj, 2016, s. 1374–1375).
Resocjalizacja to budowanie w skazanym tożsamości osobowej i społecznej, wspartej na „antropologii optymistycznej, wyrażającej wiarę
w dobro natury ludzkiej – częstokroć głęboko uśpionej na skutek drastycznych zaniedbań wychowawczych w przebiegu dotychczasowych etapów rozwoju. Dla Bogdana Suchodolskiego, patrząc z punktu widzenia
ujęcia aksjologii resocjalizacji, nie jest najważniejsze »kim jest człowiek?«,
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ale »kim może się stać?« (Suchodolski, 1967, s. 31), zaakcentowanie autokreatywnego wymiaru ludzkiej egzystencji oraz ukazanie zdolności człowieka (także tego, który wkroczył na drogę przestępstwa) do kształtowania
samego siebie” (Jaworska, 2012).
Człowiek (z gr. prosopon, łac. persona) − osoba jest podstawową kategorią personalizmu, a zarazem pedagogiki personalistycznej. Pełnia człowieczeństwa, będąca nadrzędnym celem resocjalizacji, domaga się pomocy
wychowawczej oraz aktywności własnej resocjalizowanego. Wychowanie
ku wartościom określa godność człowieka [„w człowieku wartość stała się
osobą” (Tischner, 1984, s. 90)] oraz wolność (Maj, 2016, s. 1374–1376).
Powtórzę, że paradoksalnie podstawową wartością resocjalizacji jest − wolność jednostki (Czapów, 1978).
Działalność wychowawcza nie może, ze względu na istotę religii, pomijać znaczenia religii i religijności resocjalizowanego, jako pospolitego
(powszechnego) zjawiska. Religia w wychowaniu uwzględnia wartości
absolutne i nadaje rozstrzygający porządek systemowi wartości. Pomaga „wyostrzyć” ogólną wizję świata resocjalizowanego oraz porządkuje jej
światopogląd (szerzej: Maj, 2016, s. 1376–1378).
Koncepcja wychowania personalistycznego w nauczaniu Jana Pawła II
zasługuje na szczególną uwagę. Jej podstawą jest prawda o człowieku, odwołująca się do chrześcijańskiej koncepcji świata i osoby, respektująca jej
godność, wolność i suwerenność. Papież w skazanych widział przede wszystkim ludzi, którzy posiadają szansę przemiany i porzucenia zła. „Personalizm
myśli Karola Wojtyły uwidacznia się w sposób szczególny w sformułowaniu
przez niego normy personalistycznej, uczynił to zarówno od strony pozytywnej, jak i negatywnej: Osoba jest takim dobrem, że właściwe i pełnowartościowe odniesienie do niej stanowi tylko miłość (Wojtyła, 1982, 42; por.
Pierzchała, 2013b). Negatywne, niegodne odniesienie do drugiego człowieka to takie, które instrumentalizuje drugiego człowieka, wykorzystuje go
do swoich celów” (Czekalski, 2008, s. 186–187).
Według Karola Wojtyły osoba ludzka (szerzej: Wierzbicki, 2016,
s. 696–697) posiada wewnętrzny organ − sumienie, które rozpoznaje
prawdę, informuje i odwołuje się do jego człowieczeństwa. Spełnienie się,
rozwój osoby i jej wychowanie moralne, zależą właśnie od wierności temuż
sumieniu. Resocjalizacja jednostki musi zatem mieć wzgląd na prawdę
o osobie ludzkiej, a u podstaw jego nie mogą znajdować się koncepcje
redukujące człowieka (np. funkcjonalistyczne, pragmatyczne). Podstawą
wychowania Karola Wojtyły jest zatem, integralny obraz człowieka. Innym ważnym rysem antropologii Karola Wojtyły jest społeczna natura
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człowieka. Każdy człowiek żyje w kontakcie z drugim człowiekiem, czy
wspólnotą ludzką (rodzina, naród, Kościół itp.). Wychowanie (resocjalizacja) akceptujące intersubiektywność człowieka (dostępną więcej niż
jednemu poznającemu, dające się przekazać innym) winno zmierzać
ku stworzeniu postaw autentycznych, takich jak: asertywność, sprzeciw,
solidarność, postawa dialogu (Czekalski, 2008, s. 187).
Ogólnym celem wychowania (resocjalizacji) według Jana Pawła II jest
urzeczywistnienie osoby w wymiarze indywidualnym i społecznym oraz
jej dojrzałości (ludzkiej, chrześcijańskiej). Jan Paweł II wskazuje na efekty wychowania (resocjalizacji), które winny być wyrażeniem szacunku dla
człowieka i jego praw, poczucia więzi i przynależności do swojego narodu,
postawa patriotyczna, postawa uczciwości wobec innych, aktywne uczestnictwo w życiu politycznym, społecznym, gospodarczym i kulturalnym,
przekonanie o własnej wolności, dążenie do prawdy, sprawiedliwości, zdolność do dialogu i współpracy, zdolność przeciwdziałania przemocy itp.
Według Sławomira Sobczaka „(...) uruchomienie procesu resocjalizacji nie będzie dotyczyło istoty człowieka, lecz jego natury, która jest
rozumiana jako istota wzbogacona skutkami oddziałującej na nią rzeczywistości, czyli drugiego człowieka, kultury, przyrody, układów i uwarunkowań psychosomatycznych, społecznych i prawnych. Natura człowieka
się tworzy, funkcjonuje, działa, tylko naturę człowieka w realizmie można
resocjalizować na poziomie tożsamości celowej, wykorzystując wiedzę płynącą z socjologii i psychologii do tworzenia procesu oddziaływań. W tym
momencie w prakseologii może dojść do konsensusu pomiędzy aktualnymi teoriami w resocjalizacji, a realistyczną antropologią, przy zastrzeżeniu,
że proces ten będzie dotyczył kształtowania natury człowieka, a nie jego
istoty. W prakseologii resocjalizacyjnej chodzi o pomoc człowiekowi,
a nie o teorie na jego temat (Sobczak, 2010, s. 79).
Podsumowując, należy wyartykułować fakt, że Jan Paweł II ujmuje
wychowanie (resocjalizację) jako „zrodzenie, wzbudzanie osoby ludzkiej
w człowieku”, ukierunkowanej na jego cel ostateczny. Resocjalizacja skazanego nie bierze pod uwagę kultury materialistycznej, w której wygrywa prymat „mieć” nad „być”. Resocjalizacja powinna zawsze odbywać
się w stosownej atmosferze aksjologicznej. W tym względzie Jan Paweł II
postuluje życie w miłości, jako lekarstwo na współczesne, materialistyczne, utylitarystyczne trendy kulturowe. Resocjalizacja skazanego posiadać
powinna także wymiar religijny, stosunek do Boga, który w życiu jednostki występuje także jako pedagog. Pedagogia Jana Pawła II, posiadając
personalistyczne podstawy antropologiczne, używa następujących zasad:
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teologicznej – wierność Bogu i człowiekowi, psychologicznej – dyferencja
i integracja, pedagogicznej – interakcja i komunikacja, dydaktycznej –
koncentracja i korelacja (Czekalski, 2008, s. 189).

4. Resocjalizacja − „za” czy „przeciw”?
Na koniec kilka słów o złożoności aspektów resocjalizacji w warunkach
zakładu karnego. Niestety oprócz pozytywów istnieją negatywy, a te drugie
wynikają głównie z następstw izolacji penitencjarnej, dotykających skazanego, w postaci silnej deprywacji potrzeb (prowadzących do powstawania
nieformalnych organizacji skazanych. Członkostwo w takiej organizacji zapewnia zaspokojenie podstawowych potrzeb bezpieczeństwa, więzi i uznania, a więc tych, których brak szczególnie dotkliwie odczuwają wszyscy
skazani. Forma integracji skazanych oparta jest na prawach odwróconego
dekalogu, uwarunkowanych kultem przemocy, chamstwa i cwaniactwa oraz
bezwzględnej solidarności, rygoryzmie, brutalności) (Musioł, 2013, s. 159),
destrukcji osobowości (Pierzchała, 2006; Pierzchała, 2015) oraz zjawiska
prizonizacji (zmuszenie więźniów do przyjęcia zwyczajów i zachowań właściwych dla warunków zakładu penitencjarnego, dalekich od norm kulturowych „zdrowego” społeczeństwa) (Toroń–Fórmanek, 2016, s. 87–103;
Bałandynowicz, 2015, s. 187 i in.). Zakład karny rodzi sztuczne warunki
życia dla uczestniczących w nim osób. Długotrwała izolacja penitencjarna
pociąga za sobą całe mnóstwo pejoratywnych konsekwencji. Następstwem
uwięzienia stają się procesy: stygmatyzacji, standaryzacji, degradacji oraz
depersonalizacji więźniów, które szkodzą procesowi resocjalizacji, często
prowadząc do trwałych zmian w osobowości skazanych i skrajnej zmiany oceny samego siebie (spadek poczucia własnej wartości i identyfikacja
ze środowiskiem przestępczym). Niestety pobyt jednostki w warunkach
więziennych często nie tylko nie przyczynia się do rozwoju i uspołeczniania
izolowanych osób, lecz także w wielu przypadkach jeszcze pogłębia deformację osobowości (Pierzchała, 2016).

Konkluzje końcowe
Resocjalizacja skazanego zasadniczo ma na celu doprowadzenie do prawidłowego stanu przystosowania społecznego człowieka (osoby), który
wcześniej naruszył obowiązujące prawo i normy moralne. Opiera się ona
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na aksjologii i etyce, albowiem nie można polepszać ludzkich postaw i zachowań, nie przekazując należytego systemu wartości i zasad moralnych,
czynnych w życiu społecznym. Proces resocjalizacji dokonuje się wobec
określonego człowieka i zmusza do indywidualizacji oraz podmiotowości
(Iwański, 2017, s. 127).
Resocjalizacja z założenia powinna pomóc jednostce w rozpoznaniu
jego indywidualnej natury. Powinna przebudować za zgodą skazanego to,
co prowadzi ją w nieprawidłową stronę, kierując się jego dobrem, która
nie powinna być podporządkowywana jedynie tzw. „dobru społecznemu”.
Pierwszoplanowym dobrem, którym zajmuje się personalizm jest godność
człowieka (od strony ontologicznej), jako jakość niezbywalna i niepowtarzalna. Ponadto istnieje godność osobowościowa, która jest godnością nabytą i wynikającą z pracy człowieka, który funkcjonując i realizując spełnia
się jako osoba, zwielokrotniając swoje wewnętrzne predyspozycje. Dlaczego w procesie resocjalizacji nie dopuścić wielości rozwiązań, pilnując
tylko warunków brzegowych lub nieprzekraczalnych granic elastyczności
(Sobczak, 2008; Sobczak, 2010, s. 82), gdy chcemy pomóc człowiekowi
i zorientować go na inną perspektywę czy uprzytomnić mu i wspomóc
w realizacji jego potencjałów.
Fundamentem personalistycznego podejścia do zagadnień resocjalizacji
jest dla wielu nauczanie Kościoła Katolickiego. Implikuje ono w sposób
dobitny destygmatyzację przestępców jako integralny czynnik – a zarazem
owoc – chrześcijańskiego rozumienia relacji ludzkich, zakładając perspektywę ich nadrzędnego, transcendentnego sensu (Pierzchała, 2016, s. 11).
„Kiedy osoba będzie traktowana jako twórca samej siebie, będzie chciała się zmienić, to nie kara ma wymusić zmianę, to (...) [osoba ta – przyp.
KP] ma akceptować karę, w wyniku której będzie się musiała zmienić,
a społeczeństwo będzie tylko kontrolowało tę zmianę” (Bałandynowicz,
2011, s. 235). Są to ważne słowa, mówiące o fundamentalnej i regulacyjnej roli, jaką mogą odgrywać w życiu człowieka uwewnętrzniony system
wartości oraz rozwinięta świadomość aksjologiczna. To wszystko jest jednocześnie wyrazem dalekowzrocznej wiary w pozytywny wymiar ludzkiej
wolności (Pierzchała, 2016, s. 59–60).
Wychowanie personalistyczne w procesie resocjalizacji przywraca wiarę
skazanym w możliwość właściwego powrotu do społeczeństwa. Odkrywa
prawdę o człowieku, który jest unikatową wartością, stąd też potrzeba
szacunku dla niego jako osoby. Kierując się właściwymi wzorcami, ukazywanymi w relacjach wychowawca-skazany (mistrz-uczeń), pozbawieni
wolności nabierają przekonania, że są w stanie pokonać swoje słabości
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i zadośćuczynić krzywdy wyrządzone wcześniejszymi czynami. W związku
z powyższym personalizacja w procesie resocjalizacji skazanych staje się
historyczną koniecznością. Wszelkie formy wpływu na osoby pozbawione
wolności, jak i na powracających z jednostek penitencjarnych, powinny
opierać się na założeniach podmiotowości i indywidualizacji, z wykorzystaniem osobowych predyspozycji jednostki i elementów środowiskowych.
Ponadto wychowawczy charakter jednostki penitencjarnej wymaga priorytetu funkcji resocjalizacyjnej. Tylko w taki sposób programy wychowawcze przyniosą skuteczność, trwałą zmianę postaw i zachowań skazanych.
Podsumowując − należy wskazać na bezsporne, pozytywne determinanty
resocjalizacji osób odbywających karę pozbawienia wolności w zakładach
karnych (Iwański, 2017, s. 130; Pierzchała, 2013a).
Resocjalizacja w warunkach izolacji więziennej potrzebuje wielu reform, zarówno w sferze wychowania, jak i prawa. Nawet najlepsze metody
postępowania wobec więźniów nie dostarczą pozytywnych rezultatów, jeżeli w ich resocjalizację nie włączy się społeczeństwo. Niezbędnym wydaje
się wzmocnienie świadomości społecznej, że nie wszyscy powracający z zakładów penitencjarnych byli wcześniej przestępcami zagrażającymi życiu
czy zdrowiu społeczeństwa. Większość z nich znalazła się „za kratami”
na skutek przestępstw o podłożu ekonomicznym, korupcjogennym, nieumyślnych wypadków drogowych itp. Warto byłoby, aby społeczeństwo
mogło zapoznać się z życiem skazanych. Takie rozwiązanie z pewnością
ułatwiłoby przełamywanie niechęci do nich i uprzedzeń (stygmatyzacji).
Sam pobyt w zakładzie karnym nie przywróci obustronnego zaufania społeczeństwa i skazanych (Iwański, 2017, s. 130–131; Pierzchała, 2016).
Niechaj ostatnim akapitem będzie konkluzja z publikacji Kazimierza
Pierzchały, będącej studium naukowym − uwzględniającej osiągnięcia
współczesnej pedagogiki, psychologii penitencjarnej i nauczania Magisterium Kościoła, pt.: Destygmatyzacja przestępców w świetle Magisterium Kościoła oraz poglądów na resocjalizację: „Poszukiwania pedagogiki
resocjalizacyjnej wydają się nieuchronnie kierować jej refleksję w stronę
fundamentalnych pytań o człowieka – jego prawdziwą naturę stanowiącą
nieodzowny punkt wyjścia dla wychowywania i naprawy niedostosowanych społecznie osób. W obrazie człowieka, którego mamy resocjalizować, trzeba również dostrzegać dużo więcej, niż proponuje nam obecnie
myślenie liberalne i postmodernistyczne, tak naprawdę zaprzepaszczając
wagę międzyludzkich więzi i osobowej głębi człowieka oraz przyczyniając
się tym samym do destrukcji ludzkich wspólnot i ich wychowawczej roli”
(Pierzchała, 2016, s. 177).
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WYMIAR OSOBOWY W RESOCJALIZACJI SKAZANYCH
Streszczenie
Personalizm, jako kierunek filozoficzny inspiruje człowieka w sposób podmiotowy, uprawomocniając jego godność i prawo samostanowienia o sobie.
Generalnie personalizm sprzeciwia się instrumentalizacji jednostki, podkreślając duchowy wymiar człowieczeństwa. Podstawowym celem resocjalizacji,
określanym w literaturze jako „cel minimum”, jest powstrzymanie przestępców przed popełnianiem czynów karalnych oraz eliminowanie − szkodliwych społecznie − zachowań dewiacyjnych, przez ukierunkowanie skazanych
na zmianę pożądaną społecznie i wzbudzenie w nich motywacji do procesu
przemiany samego siebie. Popularna współcześnie koncepcja karania zakłada
resocjalizowanie sprawców przestępstw przy zastosowaniu kar wolnościowych.
Pożądanym staje się, aby wobec osób, które wymagają resocjalizacji, nie stosować jedynie kar pozbawienia wolności, ponieważ paradoksalnie podstawową
wartością resocjalizacji jest wolność jednostki.
Słowa kluczowe: osoba, personalizm, resocjalizacja, stygmatyzacja, wolność

PERSONAL ASPECT IN REHABILITATION OF CONVICTS PEOPLE
Abstract
Personalism, as a philosophical direction, inspires man in a subjective way,
validating his dignity and right to self-determination. In general, personalism opposes instrumentalisation of the individual, emphasising the spiritual
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dimension of humanity. The primary goal of resocialisation, described in literature as the “minimum goal”, is to stop criminals from committing punishable
acts, and to eliminate socially harmful deviant behaviour, by directing convicts
towards socially desirable change and inspiring them to change themselves.
The concept of punishment popular today assumes that it is appropriate to rehabilitate offenders with the use of liberty punishments. In other words, it is
desirable that those who require re-socialisation should not only be punished
with imprisonment, because paradoxically it is the individual’s freedom that
is the fundamental value of resocialisation.
Keywords: person, personalism, resocialization, stigmatization, freedom

Katarzyna Franczuk1
PRZYGOTOWANIE SKAZANYCH DO ŻYCIA
NA WOLNOŚCI W ŚWIETLE STANDARDÓW
MIĘDZYNARODOWYCH

Izolacja penitencjarna we współczesnym świecie stanowi często najostrzejszą odpowiedź ustawodawcy na dokonane przestępstwo. Pomimo
tego, że jako metoda karania nieustannie jest krytykowana oraz mimo
licznych negatywnych aspektów jej stosowania, nie sposób kompletnie
wyeliminować jej z systemu wykonywania prawa. Problematyka uzasadnienia potrzeby stosowania kary pozbawienia wolności uznawana jest
bowiem za jedną z najtrudniejszych w obrębie gałęzi prawa karnego wykonawczego (Kalisz, Kwieciński, 2013). Wykonywanie kary pozbawienia
wolności w różnych systemach penitencjarnych podporządkowane jest
określonym zasadom. Mają one w założeniu pomóc w realizacji celów
izolacji penitencjarnej i dążyć do jak najefektywniejszego oddziaływania
na skazanych. Momentem weryfikacji poczynionych starań w zakresie readaptacji społecznej więźniów jest opuszczenie zakładu karnego, a tym
samym powrót do życia w warunkach wolnościowych. Okres ten musi być
jednak poprzedzony czasem zintensyfikowanych przygotowań do podjęcia
próby odnalezienia się w nowej, społecznej rzeczywistości, określanym
w doktrynie mianem przygotowania skazanych do życia na wolności. Nie
można jednak zapominać o tym, że w istocie proces przygotowujący skazanego do życia na wolności rozciąga się na cały okres izolacji penitencjarnej.
Tym samym poniższe opracowanie będzie zawierało odniesienia zarówno
do bezpośredniego przygotowania skazanych do życia w warunkach wolnościowych, jak i wszystkich elementów składających się na ten stopniowy
i kompleksowy proces przygotowawczy.
Niniejszy artykuł ma na celu ukazanie problemu przygotowania skazanych do opuszczenia zakładu karnego w perspektywie stworzonych
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w duchu zasady humanitaryzmu dokumentów międzynarodowych dotyczących wykonywania kary pozbawienia wolności, a których zadaniem jest
wyznaczenie prawidłowych, pożądanych sposobów postępowania ze skazanymi. W pierwszej kolejności zobrazowania wymaga znaczenie, jakie dla
krajowych systemów penitencjarnych państw nie tylko Europy, ale i całego
świata mają standardy międzynarodowe. W tym celu koniecznym będzie
scharakteryzowanie specyficznej grupy aktów stanowiących ich źródło.
W dalszej części opracowania opisane zostaną rezolucje i zalecenia, które pochylają się nad problemem przygotowania skazanych do zwolnienia
z izolacji penitencjarnej. W ich gronie znajdą się zarówno mające wymiar
ogólnoświatowy Wzorcowe Reguły Minimum Postępowania z Więźniami
z 1957 r. i Reguły Mandeli z 2015 r., jak też dokumenty adresowane jedynie
do państw członkowskich Rady Europy, w tym Europejskie Reguły Więzienne z 2006 r. oraz inne rezolucje. Artykuł wyraźnie eksponuje proces,
w ramach którego dokonuje się ewolucja wymienionych aktów oraz wskazuje, w jaki sposób dokumenty te nawzajem się uzupełniają i aktualizują.
Wykazane zostanie także, iż w świetle wymienionych reguł najistotniejszym
– z punktu widzenia skutecznej reintegracji społecznej więźnia – jest odpowiednio wcześniej zaplanowana i wdrożona procedura przygotowawcza.
Międzynarodowymi standardami obowiązującymi w procesie wykonywania kary nazywa się liczne konwencje, reguły, zalecenia oraz inne
dokumenty o zasięgu znaczącym dla areny międzynarodowej odnoszące
się do tej właśnie tematyki. Standardy te dalekie są od tworzenia teoretycznych koncepcji, czy też sztucznie wykreowanego systemu normatywnego.
Stanowią one wypadkową historycznych i współczesnych doświadczeń
penitencjarystyki (Gajdus, Gronowska, 1998). Mają one oparcie w wieloletnich obserwacjach praktyki, wynikach badań naukowych, jak również ideach żywych lub dopiero powstających w społeczeństwach różnych
państw na całym świecie. Wyrastają zatem między innymi z uniwersalnych
koncepcji praw człowieka, które odnoszą się z szacunkiem także do idei
mających swój początek w religii (Szymanowski, 2006). Nie stanowią one
określonego z góry katalogu zamkniętego, mają natomiast dynamiczny
i rozwojowy charakter. Ich przestrzeganie uznawane jest współcześnie
za jedną z najważniejszych właściwości demokratycznego państwa prawnego (Szymanowski, 2006).
Opracowanie wyżej wymienionych dokumentów to rezultat zaciekłej
dyskusji toczącej się w ramach licznych konferencji i spotkań na szczeblu
międzynarodowym (Górny, 1980). Owa światowość standardów międzynarodowych powoduje, że są one nośnikami powszechnie uznawanego
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systemu wartości i jako takie ułatwiają realizację dwóch podstawowych
celów. Po pierwsze, przyczyniają się do ochrony społeczeństwa przed przestępczością, a po drugie zaś, mają za zadanie pomóc w przywróceniu skazanych społeczeństwu, jeszcze w trakcie odbywania kary przez postępowanie z nimi w sposób humanitarny i godny osoby ludzkiej (Szymanowski,
2006). Logiczną konsekwencję drugiego z wymienionych celów stanowi
proces przygotowujący skazanych do opuszczenia zakładu karnego.
Próba prześledzenia w dokumentach stanowiących źródło omawianych
standardów w jaki sposób ukształtowane zostało podejście do zagadnienia powrotu skazanego na łono społeczeństwa, poprzedzona być musi
wskazaniem, że poza osiągnięciami w tym zakresie Organizacji Narodów
Zjednoczonych, należy pochylić się także nad dorobkiem naukowym
państw należących do Rady Europy, zwłaszcza rezultatów pracy jej organu
decyzyjnego, noszącego nazwę Komitet Ministrów. Ma to znaczenie nie
tylko z perspektywy, jakkolwiek spójnych, to wciąż odrębnych systemów
ochrony praw człowieka, ale także różnych mechanizmów kontrolujących
poziom respektowania owych reguł. Konieczność dostrzeżenia tego rozróżnienia tłumaczy posługiwanie się sformułowaniami międzynarodowe
i europejskie standardy penitencjarne.
Początków procesu kształtowania się międzynarodowych standardów
w zakresie wykonywania kary pozbawienia wolności doszukiwać się można
już w XIX w., jednak nabrały one istotnego znaczenia dopiero w 1955 r.,
kiedy to na I Kongresie Narodów Zjednoczonych w sprawie Zapobiegania
Przestępczości i Postępowania z Przestępstwami w Genewie zostały uchwalone Reguły minimalne (tzw. Minima). W dwa lata później, w 1957 r.,
Rada Społeczno-Gospodarcza zaaprobowała dokument o nazwie Wzorcowe Reguły Minimum Postępowania z Więźniami (Szymanowski, 2006).
Owe reguły zawierały także odniesienia do problematyki zwolnienia skazanego z zakładu karnego i były skierowane do państw członkowskich
ONZ (Iwanowska, 2013). Miały one na celu pełne zabezpieczenie praw
więźniów w czasie ich pobytu w zakładzie karnym oraz promowanie
sposobu penitencjarnego oddziaływania na skazanych, opartego o ideę
progresji i społecznej rehabilitacji tych osób (Mackiewicz, Szymczak,
2018). Nie dziwi więc to, że we wspomnianych regułach nie zabrakło
miejsca dla uregulowań dotyczących przygotowania więźniów do powrotu
na łono społeczeństwa. Odnaleźć w nich można między innymi zalecenie, aby wszystkie działania przedsiębrane celem przygotowania skazanego do zwolnienia umożliwiały mu jego stopniowy powrót do wolnego
życia. W tym miejscu nacisk został położony na konieczność powolnego,
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lecz efektywnego dostosowywania zarówno psychiki więźnia, jak i jego
możliwości życiowych do swoistej rewolucji w jego życiu, jaką jest opuszczenie zakładu karnego. Reguła 60 w ustępie 2 wskazuje na rozwiązanie
przejściowe, a mianowicie umieszczenie przed zwolnieniem w innym,
odpowiednim zakładzie karnym albo zwolnienie warunkowe z orzeczeniem dozoru. W Regule 80. podkreślono natomiast konieczność organizowania przyszłości wolnościowej więźnia jeszcze w trakcie odbywania
kary pozbawienia wolności, zwłaszcza poprzez zachęcanie go i wspieranie
w utrzymywaniu kontaktu z wszelkimi podmiotami, których zadaniem
jest ułatwić mu społeczną readaptację. Mowa w tym miejscu m.in. o instytucjach i organizacjach, których pomoc miałaby polegać na wydawaniu
skazanym potrzebnych dokumentów, odzieży odpowiedniej do pory roku
i klimatu, środków na pokrycie kosztów podróży, środków finansowych
niezbędnych do samodzielnego utrzymania się, jak też okazywaniu wsparcia przy poszukiwaniach odpowiedniego mieszkania i pracy – Reg. 81
(Iwanowska, 2013).
Uwagi wstępne do opisywanych Wzorcowych Reguł Minimum zawierają wyjaśnienie, iż przy tworzeniu tego dokumentu jego twórcy nie zmierzali
do określenia modelowego systemu penitencjarnego, a jedynie dobrych
praktyk i zasad postępowania z więźniami. Dla twórców Reguł oczywistym
było także to, że niekiedy diametralne różnice w uwarunkowaniach sfer
prawnych, społecznych, ekonomicznych czy geograficznych państw będą
stanowiły przeszkodę dla zastosowania Reguł w tym samym miejscu i czasie. Tym samym Reguły nie zawierają konkretnych poleceń dla administracji zakładu karnego oraz funkcjonariuszy więziennych (Iwanowska, 2013).
Jak konstatuje Profesor Monika Płatek, tym co decyduje o możliwości zastosowania Reguł zarówno w państwach o nowoczesnym i humanitarnym
systemie, jak i państwach, w których więziennictwo można by określić
mianem zacofanego, jest właśnie skonstruowanie Reguł za pomocą norm
wyrażonych przy użyciu bardzo ogólnych pojęć (Płatek, 1997).
Dodać należy, że najaktualniejszą wersją Reguł jest ta pochodząca
z 2015 r. i nosząca tytuł „Wzorcowe reguły minimalne Organizacji Narodów Zjednoczonych dotyczące postępowania z więźniami (Reguły Mandeli). Już w pierwszych wzorcach postępowania ze skazanymi wskazano,
że cel stosowania kary pozbawienia wolności, jakim jest przede wszystkim ochrona społeczeństwa przed przestępczością oraz zmniejszenie liczby
przypadków recydywy, spełniony być może wyłącznie poprzez takie działania służby więziennej, które zmierzają do wywołania u sprawcy skłonności
i zdolności do przestrzegania prawa, jak też prowadzenia życia na własny
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rachunek. Widać zatem wyraźnie, że położono duży nacisk na proces readaptacji społecznej więźnia i jego przygotowanie na moment opuszczenia
zakładu karnego. Zwrócono także uwagę, że reżim instytucji o charakterze
izolacyjnym powinien zmierzać do zminimalizowania różnic pomiędzy życiem w więzieniu, a życiem na wolności. Zadaniem administracji zakładów
karnych powinno być zatem oferowanie więźniom wykształcenia, szkolenia zawodowego i pracy oraz innych właściwych form pomocy o charakterze zaradczym, duchowym, moralnym, etc. W najnowszych Regułach te
od nr 106 do 108 objęto zbiorczym tytułem „Kontakty ze społeczeństwem
i opieka po zwolnieniu”. Wskazano w nich, że już od momentu rozpoczęcia wykonywania kary pozbawienia wolności będzie brana pod uwagę
przyszłość więźnia po zwolnieni. Ma to ogromne znaczenie dla wspierania go w utrzymywaniu, bądź ustanawianiu stosunków z osobami poza
zakładem karnym, które mogą wpłynąć na jego resocjalizację. Państwa
na całym świecie w różny sposób radzą sobie z realizacją tego zalecenia.
Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na ocenę polskiej praktyki penitencjarnej w tym zakresie dokonywanej na podstawie prac działającego przy
Rzeczniku Praw Obywatelskich Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur. Wizytacje w wybranych jednostkach penitencjarnych w 2016 r. ukazały, że zdiagnozowane w uprzednich latach problemy systemowe nadal
pozostają aktualne. W powizytacyjnym raporcie jako obszar wymagający
poprawy wymieniono ważkie, z punktu widzenia przygotowania skazanego do życia na wolności, kontakty ze światem zewnętrznym. Niedoskonałości systemu objawiają się między innymi w postaci braku faktycznych
możliwości do realizacji nagrody oddzielnego widzenia bez osoby dozorującej. W przypadku gdy zakład karny nie dysponuje odpowiednimi pomieszczeniami nie jest w stanie zapewnić warunków przyznania nagrody.
Z kolei jak wynika z raportu, jednostki posiadające warunki nagradzania
skazanych w ten sposób, nie stosują tego rodzaju nagród. Mechanizm
kontrolujący wykazał również niepokojące zjawisko utrudniania kontaktu
osadzonych cudzoziemców z przedstawicielami ambasady lub konsulem.
W badanych jednostkach możliwość skontaktowania się z wymienionymi
podmiotami uzależniona była od zgody dyrektora zakładu karnego. Porządek wewnętrzny zakładu nie regulował zaś tej materii2. Należy ocenić takie
rozwiązanie jako niewłaściwe z uwagi na zagwarantowane przez polskiego
Raport Rzecznika Praw Obywatelskich z działalności w Polsce Krajowego Mechanizmu
Prewencji Tortur z 2006 r., pobrane z: https://www.rpo.gov.pl/pl/content/raporty-rpo-zdzialalnosci-w-polsce-krajowego-mechanizmu-prewencji, Dnia (2018, 09, 01).
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ustawodawcę w art. 105 § 2 k.k.w.3 prawo skazanego cudzoziemca do korespondencji z właściwym urzędem konsularnym bądź przedstawicielstwem dyplomatycznym.
Powracając do analizy standardów międzynarodowych należy zauważyć, że Reguły Mandeli w sposób bardziej szczegółowy niż ich poprzednia
wersja opisują elementy składające się na potrzeby więźnia oraz sposób
udzielania pomocy przez zakład karny przy ich realizacji. Jak przyjęto w Regule 108, „służby i instytucje, rządowe i inne, które pomagają
zwolnionym więźniom powrócić do społeczeństwa, zapewnią – w takim
stopniu, w jakim jest to możliwe i potrzebne – by zwolnieni więźniowie
posiadali odpowiednie dokumenty, w tym dokumenty identyfikacyjne,
zapewnione im zostało odpowiednie miejsce zamieszkania i praca, byli
odpowiednio ubrani, przy uwzględnieniu klimatu oraz pory roku, a także
mieli wystarczające środki, aby dotrzeć na miejsce przeznaczenia i utrzymać
się w okresie bezpośrednio następującym po zwolnieniu”. Warto zwrócić
uwagę na to, że opieka w założeniu ma być rozciągnięta na czas przypadający zaraz po opuszczeniu jednostki penitencjarnej. Chodzi więc zatem
o wyposażenie zwolnionego w odpowiednie narzędzia do rozpoczęcia życia
na wolności po to, aby uniknąć sytuacji, w której będzie on uciekał się
do działań przestępczych w walce o podstawowe środki do życia. Reguły
Mandeli podkreślają także to, że podmioty udzielające pomocy osobom
mającym w przyszłości opuścić zakłady karne powinny mieć zapewniony
dostęp do informacji o charakterze izolacyjnym oraz kontakt ze skazanym
w celu zaangażowania tych jednostek w konsultacje odnośnie przyszłości
więźnia już od momentu rozpoczęcia wykonywania kary4.
Przenosząc rozważania na grunt standardów mających wymiar europejski należy zauważyć, że stałe dążenie do uaktualniania minimalnych standardów penitencjarnych w Europie doprowadziło do przyjęcia w 1987 r.
przez Komitet Ministrów Rady Europy zaleceń nr 87/3 dla państw członkowskich w sprawie Europejskich Reguł Więziennych. Wskazany zbiór
reguł obejmował wskazówki, którymi należy kierować się w procesie
tworzenia prawa wewnętrznego, a także w postępowaniu z osobami pozbawionymi wolności. Trzeba podkreślić, że również i ten dokument nie
utożsamiał pewnego modelowego systemu, a jedynie określał minimalne
wzorce postępowania w nowoczesnym więziennictwie.
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. 2018, poz. 652, ze zm.).
Wzorcowe Reguły minimalne Organizacji Narodów Zjednoczonych dotyczące
postępowania z więźniami (Reguły Mandeli), Pobrane z: https://www.rpo.gov.
pl/sites/default/files/Reguly_Mandeli.pdf, Dnia (2018, 07, 28).
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Dokument został podzielony na części tematyczne. Zauważyć należy,
że w prawie każdej z nich odnaleźć można odniesienie do procesu przygotowania do opuszczenia zakładu karnego, co potwierdza tezę, iż w znakomitej większości przypadków odbywanie kary pozbawienia wolności
stanowi w istocie krótkotrwały bądź długotrwały proces przystosowywania
do życia w społeczeństwie. Z punktu widzenia przedmiotowego zagadnienia, a więc przygotowania skazanych do życia na wolności, należy się
w szczególności uważnie przyjrzeć części IV opisywanych Reguł z 1987 r.
Wskazano w niej, że: „Podejmuje się wszelkie starania w celu zapewnienia,
że rygory będą w zakładach zaplanowane i realizowane w taki sposób, aby:
a) zapewnić, że warunki życia odpowiadają godności ludzkiej i standardom akceptowanym w społeczeństwie;
b) minimalizować szkodliwe skutki uwięzienia oraz różnice pomiędzy życiem w więzieniu a życiem na wolności, które zmniejszają szacunek dla
samego siebie lub poczucie osobistej odpowiedzialności więźniów;
c) podtrzymać i wzmocnić te więzi z rodziną oraz społecznością z zewnątrz, które sprzyjają najlepszym interesom więźniów i ich rodzin;
d) stworzyć więźniom możliwość rozwoju umiejętności i zdolności, które
zwiększają szansę ich readaptacji społecznej po zwolnieniu.”
Analiza przytoczonej Reguły prowadzi do wniosku, że organizowanie
życia więziennego pod kątem funkcjonowania skazanego w warunkach
wolnościowych w przyszłości ma najdonioślejsze znaczenie spośród wszystkich aspektów wykonywania kary pozbawienia wolności (Pawela, 2007).
Nowe Europejskie Reguły Więzienne przyjęte na 952 posiedzeniu wiceministrów Komitetu Ministrów Rady Europy weszły w życie W żadnym
wypadku nie można uznać zaktualizowanych reguł za jedynie poprawioną wersję reguł międzynarodowych. Dokonały one bowiem zasadniczej
zmiany w ogólnej filozofii wykonywania kary pozbawienia wolności
(Migdał, 2018). Tym samym spowodowano rozszerzenie optyki zainteresowań także poza politykę penitencjarną. Wcześniejsze dokumenty prezentowały odmienne podejście do kwestii karania. W nowym przesłaniu
eksponowana jest teza o szkodliwości izolacji penitencjarnej, stąd duży
nacisk położony został na minimalizację szkód tej kary. To z kolei powoduje skupienie działań na społecznej reintegracji skazanego. W nowych
Regułach odnajdujemy wymóg, aby warunki odbywania kary pozbawienia wolności były zbliżone do pozytywnych aspektów życia na wolności.
Wychodzą one z założenia, że dolegliwość stanowi już samo pozbawienie
wolności i z uwagi na to, nakładane ograniczenia muszą być uzasadnione
względami bezpieczeństwa i utrzymania porządku na terenie jednostki
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penitencjarnej. Dzięki temu łatwiejszy będzie powrót skazanego do życia
na wolności. Za swoistą rewolucję w standardach europejskiej penitencjarystyki uznano, wprowadzoną za sprawą reguł z 2006 r., zasadę normalizacji. Z jej treści wynika, że za to jakie będą efekty wykonywania kary
pozbawienia wolności odpowiadają w równym stopniu podmioty odpowiedzialne za funkcjonowanie jednostek penitencjarnych, jak i sami więźniowie. Nie dziwi więc twierdzenie, że więźniowie mają zarówno prawo,
jak i obowiązek współkształtowania warunków odbywania kary. Warto
także zauważyć, że powstanie Europejskich Reguł Więziennych przypadło
na okres głośnych sukcesów skandynawskich systemów więziennictwa,
które tworzone były w przeświadczeniu, iż izolacja penitencjarna co do zasady szkodzi, a każda próba uzasadnienia kary więzienia celem resocjalizacyjnym skazana jest na porażkę (Płatek, 1997). W nowym ujęciu, proponowanym przez reguły, terapia i resocjalizacja stały się prawem więźnia,
zrezygnowano natomiast z elementu przymusu.
Dokonując analizy poszczególnych zapisów Europejskich Reguł
Więziennych (ERW) z 2006 r. nasuwa się wniosek, że o konieczności
przygotowania skazanego do opuszczenia zakładu karnego twórcy tego
dokumentu pamiętali, tworząc także reguły dotyczące innych aspektów
życia więziennego. Poza bezpośrednimi zwrotami zawierającymi wytyczne
co do zorganizowania najbliższego czasu poprzedzającego moment wyjścia na wolność, odnaleźć można wiele odniesień do tego zagadnienia
w takich obszarach unormowań jak np. praca skazanego, czy też kontakty
ze światem zewnętrznym. Widać to wyraźnie w przypadku reguły 26.3
umieszczonej w tytule „Praca”, a stanowiącej, że tak dalece jak to możliwe praca przydzielana więźniom ma przyczynić się do podtrzymania
lub zwiększenia ich możliwości zarabiania na życie po zwolnieniu5. Podobne odniesienie odnaleźć można w regule 26.7, z której wynika, że „tak
dalece jak to możliwe organizacja i metody pracy w więzieniach powinny
być zbliżone do organizacji pracy w społeczeństwie, tak aby przygotować
więźniów do normalnego życia zawodowego”. W myśl reguły 28.7 edukacja więźniów powinna być organizowana w taki sposób, by po zwolnieniu z zakładu karnego można bez trudności kontynuować edukację
i kształcenie zawodowe. ERW kładą również nacisk na kontakt ze światem
zewnętrznym, zwłaszcza z rodziną, tak by po wyjściu na wolność więzi
te nie zostały utracone i zapewniły zwolnionemu dodatkowe wsparcie.
Rekomendacja Rec (2006) 2 Komitetu Ministrów dla państw członkowskich Europejskie
Reguły Więzienne, Pobrane z: http://www.bip.sw.gov.pl/SiteCollecionDocuments/
CZSW/prawaczl/document.pdf, Dnia (2018, 08, 02).
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W Regule 24.7 jest natomiast mowa o możliwości czasowego zezwolenia
na opuszczenie zakładu karnego w asyście funkcjonariusza bądź samodzielnie w celu odwiedzenia chorego krewnego lub uczestniczenia w pogrzebie.
Zauważyć należy, że aspekt kontaktów skazanych ze światem zewnętrznym
wyeksponowany został w równie dużym stopniu w ERW, co w opisanych
wcześniej Regułach Minimalnych. Co ciekawe, obserwacje podczas wizyty w Polsce Europejskiego Komitetu do spraw Zapobiegania Torturom
oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu (CPT)
w 2017 r. doprowadziły do spostrzeżeń podobnych do tych, które zostały
zawarte w przytoczonym raporcie Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur. Kontrola CPT wykazała, że poziom realizacji uprawnienia skazanych
do kontaktowania się ze światem zewnętrznym w polskich zakładach karnych wciąż nie jest satysfakcjonujący. Komitet skrytykował przede wszystkim długi czas oczekiwania na wyrażenie zgody odpowiedniego podmiotu
na kontakt z osobami starającymi się o odwiedziny. Regułą powinna być
możliwość szerokiego dostępu do kontaktowania się z bliskimi, zaś każdy
przypadek jego ograniczenia powinien być dokładnie uzasadniany6.
Właściwemu okresowi przygotowań do opuszczenia jednostki penitencjarnej przez skazanego poświęcony został tytuł „Zwalnianie więźniów”,
znajdujący się w Części II ERW („Warunki pozbawienia wolności”).
W Regule 33.1 zwrócono uwagę na bezwzględny obowiązek zwolnienia
więźnia wraz z upływem terminu określonego w decyzji o pozbawieniu
wolności lub w przypadku zasądzenia takiego zwolnienia przez sąd, bądź
inny organ. Co więcej, data i godzina zwolnienia powinny być stosownie zarejestrowane. Reguła 33.3. stanowi, że wszyscy więźniowie powinni
mieć zapewnioną możliwość korzystania z działań mających pomóc im
w powrocie do wolnego społeczeństwa. Należy więc zauważyć, że kroki podejmowane w celu możliwie najlepszego przygotowania skazanego
do opuszczenia zakładu karnego skierowane są do wszystkich skazanych,
niezależnie od rodzaju i typu zakładu karnego, w którym więzień odbywa karę, kategorii, do której należy, jak też innych cech szczególnych.
Podkreślenia wymaga, że jednostki penitencjarne państw europejskich
z różnym zaangażowaniem podejmują trud urozmaicenia programów resocjalizacyjnych. Jak wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli z 2015 r.,
Raport to the Polish Government on the visit to Poland carried out by the European
Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or
Punishing, Pobrane z: https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Raport%20CPT%20z%20
wizytacji%20w%20Polsce%20z%202017%20r.%20%28j%C4%99z.%20ang.%29.pdf,
Dnia (2018, 09, 03).
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krytykującego funkcjonowanie w Polsce systemu readaptacji społecznej
skazanych, stopniowy wzrost liczby programów resocjalizacyjnych nie
przekłada się na poprawę ich jakości. W programach tych nierzadko brakuje pogłębionej wiedzy z zakresu resocjalizacji, przede wszystkim dotyczącej form, metod i technik resocjalizacyjnych. Zwrócono również uwagę
na zjawisko przypisywania w polskich więzieniach prozaicznym czynnościom, takim jak gra w ping ponga lub zbieranie plastikowych nakrętek
ideologii i modelu teoretycznego. Ponadto wskazać należy, że ok. 93 procent przeanalizowanych programów nie była wyposażona w prawidłowo
sformułowane narzędzia pomiaru ich skuteczności7.
Reguły w dalszym zakresie wspominają także o technicznej i organizacyjnej stronie opuszczania przez skazanego zakładu karnego. W momencie zwolnienia, jak podaje Reguła 33.4, powinno zwrócić się więźniowi
wszystkie przedmioty i pieniądze do niego należące, które zostały złożone do depozytu. Powyższe nie dotyczy pieniędzy, które skazany wydał
lub paczek, które wysłał podczas odbywania kary pozbawienia wolności
w zakładzie karnym, jak również przedmiotów zniszczonych ze względów higienicznych. Więzień powinien dodatkowo poświadczyć, jakie
przedmioty zostały mu zwrócone. W Regule 33.6 mowa o konieczności
zapewnienia więźniowi, w czasie możliwie najbliższym od daty zwolnienia, badań lekarskich. ERW posługują się zwrotem „zaproponowania”
wspominanych badań. Stanowią one bowiem jedynie uprawnienie, z którego więzień może, lecz nie musi skorzystać. Ponadto Reguły podkreślają, ze owa pomoc w opuszczaniu zakładu karnego powinna objawiać
się zapewnieniem niezbędnych dokumentów, w tym dowodu tożsamości
oraz pomocy w znalezieniu odpowiedniego mieszkania i pracy (Reguła
33.7). Więźniowie powinni być również zaopatrzeni w środki utrzymania
na okres bezpośrednio po zwolnieniu, adekwatne do pory roku i klimatu
ubranie, a także środki na dojazd do docelowego miejsca (Reguła 33.8).
Widać wyraźnie, że ERW z 2006 r., choć nowoczesne i pisane w duchu
zasady normalizacji, korespondują z poprzedzającymi je dokumentami.
W części VIII poświęconej skazanym więźniom zwrócono uwagę,
że prawidłowe przejście z życia w więzieniu do warunków wolnościowych (Reguła 107.1) wymaga, by odbywający karę pozbawienia wolności
odpowiednio wcześniej uzyskali wsparcie w postaci stosownych procedur i specjalnych programów. Istotnym jest, by w przypadku więźniów
Raport Najwyższej Izby Kontroli – Readaptacja skazanych na wieloletnie kary
pozbawienia wolności, Pobrane z : https://www.nik.gov.pl/plik/id,9730,vp,12100.pdf, Dnia
(2018, 09, 03).
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odbywających kary długoterminowe, proces przygotowania do powrotu na łono społeczeństwa przebiegał stopniowo (Reguła 107.2). Reguły
wskazują, że do osiągnięcia tego celu prowadzić mogą dwie drogi. Pierwszą z nich jest uczestnictwo w programach prowadzonych w więzieniu,
skoncentrowanych właśnie na opuszczeniu zakładu karnego. Druga droga
z kolei to częściowe lub warunkowe zwolnienie z dozorem połączonym
ze skuteczną opieką społeczną (Reguła 107.3). Polskie jednostki penitencjarne, mimo że dążą do zrównoważenia obu sposobów realizacji celów,
to w ostatnim czasie kładą duży nacisk na drugą z wymienionych opcji.
Tylko od 1 stycznia do 31 lipca 2018 r. z jednostek penitencjarnych zostało przedterminowo zwolnionych 663 skazanych8. W Regułach podkreślono także, że władze więzienne powinny pozostawać w ścisłej współpracy
ze służbami i instytucjami dozorującymi i pomagającymi zwolnionym
więźniom (Reguła 107.4), a przedstawicielom owych służb i instytucji należy zapewnić niezbędny dostęp do więzienia i więźniów (Reguła 107.5).
Europejskie Reguły Więzienne, choć z całą pewnością nie mogą zastąpić szczegółowych przepisów prawa karnego wykonawczego w systemie
krajowym, uznaje się jednogłośnie za kompleksowy zbiór postanowień
odnoszących się do wykonywania kary pozbawienia wolności (Szymanowski, 2011). Podejmowana w literaturze analiza ERW budzi niekiedy
pytania o to, dlaczego niewystarczające okazały się uniwersalne, obowiązujące na całym świecie Reguły Wzorcowe. Odpowiadając na nie, trzeba
zauważyć, że na międzynarodowy porządek prawny składają się dokumenty w postaci różnorodnych aktów (np. konwencje, traktaty, protokoły,
deklaracje) o charakterze uniwersalnym oraz dokumenty mające zasięg
regionalny. Owe zróżnicowanie służy uwzględnieniu tradycji historycznych, poziomu rozwoju społecznego, gospodarczego i cywilizacyjnego.
Uwzględnia też więzi pomiędzy obywatelami poszczególnych krajów. Dodatkowo podkreślenia wymaga, że państwa Unii Europejskiej cechuje silna
chęć unifikacji różnych dziedzin życia. W takim układzie szanowany jest
nie tylko ten jednolity system wartości, ale również, nie tyle akceptowalna
co pożądana, różnorodność.
Omawiając standardy europejskie w zakresie przygotowana skazanych
do życia na wolności pamiętać trzeba także o Rekomendacji 1741(2006)
Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy o społecznej reintegracji

Statystyka miesięczna Służby Więziennej, Pobrane z: https://www.sw.gov.pl/assets/
35/06/32/36f2795702ab3c9067522429a228f22202bbe17c.pdf, Dnia (2018, 09, 03).
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skazanych9, stanowiącej w istocie ocenę kondycji europejskich systemów
i kierunków działań w kontekście przygotowania skazanych do zwolnienia z zakładu karnego. Rekomendacja ta w pierwszych słowach uznaje
politykę penitencjarną zmierzającą do readaptacji społecznej więźniów
za istotny czynnik w procesie oceny funkcjonowania systemu demokratycznego państw Europy. W rekomendacji wyciągnięto niezadawalające
wnioski o stopniu realizacji tak postawionego celu. Twórcy tego dokumentu upatrują przyczyn takiego stanu rzeczy w braku znaczącej pomocy
dla więźniów ze strony władz penitencjarnych w poszukiwaniu zatrudnienia i mieszkania w końcowym okresie odbywania kary pozbawienia
wolności, wrośnięcie w kulturę więzienną, brak wsparcia rodziny, brak
nauczania i szkoleń zawodowych, jak również uprzedzenia społeczne.
W rekomendacji zwrócono także uwagę, że wieloletnia izolacja penitencjarna może stać się czynnikiem prowadzącym do społecznego wyobcowania. Dzieje się tak z powodu wyniszczenia więzi pomiędzy skazanymi
i ich rodzinami, przyjaciółmi oraz pozostałą częścią społeczeństwa. Państwa
powinny zatem brać pod uwagę to, że dostosowanie się do życia na wolności może okazać się szczególnie trudne dla osób, które odbywały kary
długoterminowe. Za pomocne w procesie społecznej readaptacji uznano
instytucje warunkowego przedterminowego zwolnienia, przepustki z więzienia oraz przerwy w wykonywaniu kary. Podkreślono, że kierunkiem działań
polityki penitencjarnej powinno być umożliwienie więźniom prowadzenia
odpowiedzialnego społecznie życia po zwolnieniu z więzienia. Do tego zadania niezbędne jest szczegółowe opracowanie programu przygotowawczego
do opuszczenia zakładu karnego oraz stopniowe jego wdrażanie. Wymóg
stopniowości zostaje spełniony, gdy odpowiednie kroki w kierunku przystosowania więźnia do warunków wolnościowych zostaną podjęte z odpowiednim wyprzedzeniem. W przypadku każdego więźnia będzie to kwestia
indywidualna. Różne państwa europejskie zrobiły to na własne sposoby. Dla
przykładu w Kodeksie karnym wykonawczym z 1997 r. polski ustawodawca
wskazał, że za okres przygotowań do zwolnienia uznaje czas do 6 miesięcy
przed przewidywanym warunkowym zwolnieniem lub wykonaniem kary.
Spójne w zakresie wniosków z Rekomendacją 1742 (2006) jest orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, który w ostatnich latach
zajmował się sprawami zwolnień z zakładów karnych skazanych na długoletnie i dożywotnie kary pozbawienia wolności. Przykładem może być
Rekomendacja 1174 (2006) Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy o społecznej
reintegracji skazanych (2011). Tekst rekomendacji w języku polskim, Przegląda Więziennictwa
Polskiego, nr 72–73, s. 221–224.

9

Przygotowanie skazanych do życia na wolności w świetle standardów międzynarodowych

81

sprawa Léger przeciwko Francji (skarga nr 19324/02, wyrok z 11 kwietnia
2006 r.) skarżący, skazany na karę dożywotniego pozbawienia wolności,
został zwolniony z więzienia po 41 latach. Okres ten ETPC uznał za budzący poważne wątpliwości co do jakości francuskiego systemu zarządzania
karami pozbawienia wolności. Trybunał zwrócił uwagę na problem braku
jednolitego systemu warunkowych zwolnień w państwach Rady Europy
i uznał za niepodważalne, iż znaczący postęp w zachowaniu więźnia musi
być brany pod uwagę, gdy rozważany jest jego powrót do życia w społeczeństwie. W wyroku wskazano, że we Francji powinny być wdrażane indywidualne programy pomocy więźniom, których celem będzie zachęcenie ich
do powrotu do społeczeństwa poprzez resocjalizację prowadzoną od momentu przyjęcia do zakładu karnego10. Nie każde jednak niepowodzenie
w readaptacji społecznej więźnia wynika z niedoskonałości systemowych.
Refleksję tę potwierdza sprawa Mastromatteo przeciwko Republice Włoskiej (skarga nr 37703/97, wyrok Wielkiej Izby z 24 października 2002 r.),
która zakończyła się orzeczeniem Trybunału podnoszącym, iż fakt, że warunkowo zwolnieni więźniowie niedługo po opuszczeniu zakładu karnego
zabili przypadkowe ofiary, nie wystarcza do przypisania odpowiedzialności
państwu. W opisanej sprawie ustalono bowiem, że sędzia starannie zważył
argumenty za i przeciw zwolnieniu. Z przywołanych orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz zaleceń zawartych w Rekomendacji
1741 (2006) wyłania się dla państw europejskich lekcja o konieczności
nieustannego udoskonalania procesu przygotowawczego skazanych do życia na wolności. Niezależnie od czynionych starań nie można zapominać,
że społeczna readaptacja jest zjawiskiem trudnym zarówno dla jednostek
penitencjarnych, jak i samych więźniów.
Podsumowując powyższe rozważania należy podkreślić, że w opracowaniu zatytułowanym „Przygotowanie skazanych do życia na wolności
w świetle standardów międzynarodowych” podjęto próbę szczegółowego
przeanalizowania najważniejszych dokumentów o zasięgu międzynarodowym odnoszących się do problemu zwalniania skazanych z zakładów
karnych. Owa analiza prowadzi zarówno do wniosków na płaszczyźnie
postawionego w temacie problemu przygotowania więźniów do powrotu
na łono społeczeństwa, jak też refleksji o ogólnych tendencjach międzynarodowych w kreowaniu minimalnych standardów w tym zakresie.
Standardy orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach
dotyczących osób pozbawionych wolności, Pobrane z: https://bip.ms.gov.pl/.../prawaczlowieka/europejski...praw-czlowieka7302001.doc, Dnia (2018, 09, 04).
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Zalecenia odnoszące się do okresu przygotowawczego poprzedzającego
opuszczenie zakładu karnego przez więźnia prezentują w zasadzie w sposób
jednolity jego istotne aspekty. W pierwszej kolejności należy podkreślić,
że przygotowanie powinno odbywać się według przemyślanej, dobranej
indywidualnie do potrzeb i wymagań skazanego procedury. Musi ona
uwzględniać nie tylko rodzaj popełnionego przestępstwa i dotychczasowy przebieg odbywania kary pozbawienia wolności, ale również sytuację
rodzinną i majątkową więźnia oraz jego specyficzne uwarunkowania. Jednomyślnie w opisanych dokumentach wskazywana była konieczność nawiązywania kontaktu z podmiotami świadczącymi pomoc na rzecz osób
opuszczających zakłady karne. Ważne jest to, aby mieszczące się w gronie
tych podmiotów instytucje i organizacje miały pełny dostęp do informacji
o skazanym. Nie można zapominać o praktycznej stronie powrotu do społeczeństwa. Zwolniony musi mieć bowiem zapewnione podstawowe środki do życia, by móc odnaleźć się w nowej rzeczywistości.
Polska praktyka penitencjarna w zakresie przygotowania skazanych
do opuszczenia zakładu karnego, chociaż nieustannie podnosząca jakość
rozwiązań systemowych w tym zakresie, jest wciąż daleka od bycia wzorem pełnej realizacji standardów międzynarodowych. Największe braki
ujawniają się w obszarach opracowywania programów resocjalizacyjnych
oraz tak ważnych dla procesu readaptacji kontaktów skazanych ze światem
zewnętrznym. Nie można jednak wyciągać zbyt daleko idących wniosków
o niezadawalającej kondycji polskiego więziennictwa, jak też być przekonanym, że na tle innych państw europejskich wypadamy dużo gorzej.
W większości państw organizacja systemu penitencjarnego w pełnej zgodzie z międzynarodowymi standardami to wciąż jedynie zamierzenie mające zrealizować się w dalszej przyszłości.
Spoglądając całościowo na opisane w artykule wytyczne można odnieść wrażenie, że stopniowo rozszerzają one pole widzenia na problem
przygotowania skazanych do zwolnienia z izolacji penitencjarnej. Z całą
pewnością w opracowaniu dowiedziono, że według najnowszych standardów najistotniejszym, z punktu widzenia skutecznej readaptacji społecznej, jest zaplanowanie programu przygotowawczego z odpowiednim
wyprzedzeniem. Przewidywanie ryzyka, jakie niesie za sobą zwolnienie
więźnia z jednostki pozwala na opracowanie szczegółowego planu zapobiegania trudnościom oraz złagodzenie skutków rewolucji psychicznej,
jaka dokonuje się w umyśle skazanego po zwolnieniu. Kierunkiem rozwoju jest niewątpliwie także współpraca administracji zakładu z podmiotami zewnętrznymi, które trudnią się udzielaniem pomocy skazanym.
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Obserwacja wskazanych tendencji rozszerzających pozwala przypuszczać,
że w najbliższej przyszłości twórcy dokumentów międzynarodowych coraz
więcej uwagi będą poświęcać problemowi powrotu skazanych do społeczeństwa.
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PRZYGOTOWANIE SKAZANYCH DO ŻYCIA NA WOLNOŚCI W ŚWIETLE STANDARDÓW MIĘDZYNARODOWYCH
Streszczenie
Artykuł zatytułowany „Przygotowanie skazanych do życia na wolności
w świetle standardów międzynarodowych” poświęcony został złożonemu procesowi przygotowań więźniów do powrotu na łono społeczeństwa oraz ustanowionych w tym obszarze międzynarodowych regulacji. W niniejszej pracy
rozważone zostały najważniejsze aspekty readaptacji społecznej skazanych zarówno z perspektywy normatywnej, jak i organizacyjnej. Tekst zawiera liczne
odesłania do polskiej praktyki penitencjarnej oraz niektórych zagranicznych
rozwiązań.
Słowa kluczowe: readaptacja społeczna skazanych, standardy międzynarodowe, powrót do życia na wolności, rekomendacja, resocjalizacja, zwalnianie z zakładu karnego, praktyka penitencjarna

PREPARING PRISONERS FOR RE-ENTRY INTO THE
COMMUNITY IN THE LIGHT OF INTERNATIONAL
STANDARDS
Abstract
The article tackles the complex process of preparing prison inmates for life
outside the correctional facility and the international regulations that have
been established in this area. It considers the most important aspects of prisoners’ social reintegration, both from a normative and an organisational point
of view. Numerous references to Polish penitentiary practice as well as certain
measures used in other countries are included in the text.
Keywords: social reintegration of prisoners, international standards,
re-entry into the community, recommendation, resocialisation, release
from prison, penitentiary practice

Karol Siemaszko1
SENIORZY ODBYWAJĄCY KARĘ POZBAWIENIA
WOLNOŚCI. CZY ZACHODZI KONIECZNOŚĆ
NOWYCH ROZWIĄZAŃ LEGISLACYJNYCH?

W społeczeństwach państw Unii Europejskiej oraz w Stanach Zjednoczonych następuje znaczny wzrost odsetka osób starszych i znajdujących się
na przedpolu starości. Wpływa to na zwiększenie się odsetka więźniów-seniorów przebywających w zakładach karnych. W Stanach Zjednoczonych
liczba więźniów w wieku 55 lat lub starszych przebywających w stanowych
i federalnych zakładach karnych w latach 1995–2010 wzrosła prawie czterokrotnie (Kim, Peterson 2014). Analogiczne procesy społeczne zachodzą
również w Polsce. Wraz ze wzrostem odsetka osób starszych w polskim
społeczeństwie, wzrasta również odsetek osób po 65 roku życia skazanych
na karę pozbawienia wolności. W 2016 r. wynosił on 4,3% wszystkich
skazanych i tymczasowo aresztowanych (Raport Rzecznika Praw Obywatelskich (2017). Wykonywanie tymczasowego aresztowania i kary pozbawienia wolności wobec osób w wieku senioralnym, pobrane z: https://www.rpo.
gov.pl/pl/content/rpo-sprawdzil-w-jakich-warunkach-seniorzy-odbywaja-kare-pozbawienia-wolnosci, Dnia 2018, 11, 03). Nie mniej zaznaczyć
należy, że znacząco odmienne dane wynikają z danych Służby Więziennej.
Według tych danych w 2016 r. odsetek skazanych i tymczasowo aresztowanych seniorów w wieku powyżej 64 roku życia wynosił jedynie 1,9%
wszystkich osadzonych, natomiast w 2017 r. 2,08% (Statystyka roczna
(2017), Pobrane z https://www.sw.gov.pl/strona/statystyka-roczna, Dnia
2019,02,19). Jednocześnie w polskim systemie prawnym nie ma żadnych
szczególnych regulacji odnoszących się do zasad i warunków odbywania
kary przez osoby w wieku podeszłym

Karol Siemaszko, dr nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Administracji, Wydział
Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie
Wielkopolskim; e-mail: karolsiemaszko@wp.pl

1

88

Karol Siemaszko

Problem znacznego wzrostu populacji więźniów-seniorów jest dostrzegany w literaturze polskiej i zagranicznej (Yates, Gillespie, 2010). W Polsce najczęściej odnoszony jest do właściwych metod pracy penitencjarnej
z tymi osobami (Grzesiak, 2013), formułowane są także pewne postulaty zmian organizacyjnych w pracy penitencjarnej z więźniami-seniorami
(Deka, 2018). Brakuje rozważań poświęconych sytuacji prawnej więźniów
w wieku senioralnym. Problematyka wykonywania kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania wobec osób w wieku podeszłym stała
się także przedmiotem zainteresowania Rzecznika Praw Obywatelskich
(Raport Rzecznika Praw Obywatelskich (2017).
Wśród podstawowych problemów osób po 65 roku życia, odbywających karę pozbawienia wolności należy wyróżnić przede wszystkim warunki bytowe w zakładzie karnym, właściwą opiekę zdrowotną, a także prawidłowe, odpowiednie do wieku żywienie. Przez pryzmat wspomnianych
powyżej kwestii należy postrzegać sytuację więźniów w wieku senioralnym
przebywających w polskich zakładach karnych.
Na ogólny stan zdrowia i funkcjonowanie osób starszych wpływają liczne schorzenia, w tym przede wszystkim tzw. wielkie zespoły geriatryczne,
do których zalicza się choroby układu krążenia, nowotwory, cukrzyca, zaburzenia równowagi, upośledzenie lokomocji, upadki, zespoły otępienne,
depresję, bezsenność, nietrzymanie moczu i stolca, zaparcia, upośledzenie
wzroku i słuchu, kurcze nocne mięśni kończyn dolnych, odleżyny (Kulik,
Janiszewska, Piróg i in., 2011). W tym kontekście problematyczne dla
więźniów seniorów może być zakwaterowanie w wieloosobowych celach
razem ze znacznie młodszymi więźniami. Wiąże się z tym choćby utrudniony dostęp do kącika sanitarnego, konieczny w sytuacji nietrzymania
moczu bądź kału przez więźnia w wieku senioralnym.
Przepisy kodeksu karnego wykonawczego (ustawa z dnia 6 czerwca
1997 r. – Kodeks karny wykonawczy; Dz.U. 2018, poz. 652, ze zm.),
w tym przede wszystkim art. 110 § 1 k.k.w. nie wprowadzają żadnych
preferencji dla więźniów w wieku senioralnym w kontekście osadzenia ich
w celi jednoosobowej. Zgodnie z wynikającą z powyższego przepisu zasadą
skazany odbywa karę w celi jednoosobowej lub wieloosobowej. Zgodnie
zaś art. 110 § 2 k.k.w. powierzchnia w celi przypadająca na jednego mieszkańca, nie może być mniejsza niż 3 m2. Jest to stosunkowo niewiele w porównaniu z regulacjami obowiązującymi w innych państwach, np. w Austrii jest to 6 m2, w Niemczech i Portugalii 7 m2, natomiast w Grecji
i Holandii nawet 10 m2 (Lelental, 2001). Tak niewielka przestrzeń przypadająca na jednego osadzonego może być problematyczna szczególnie
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z punktu widzenia osób starszych, dla których nierzadko poruszanie się
we własnym miejscu zamieszkania lub pobytu jest jedyną formą aktywności fizycznej. Zgodnie z Europejskimi Regułami Więziennymi więźniowie
w miarę możliwości powinni przebywać w nocy w celach jednoosobowych
(Zalecenia Rec. (2006)2 Komitetu Ministrów do państw członkowskich
Rady Europy w sprawie Europejskich Reguł Więziennych (2006), reguła
18.5, Pobrane z: https://bip.ms.gov.pl/pl/prawa-czlowieka/europejski-trybunal-praw czlowieka/zalecenia-komitetu-ministrow-rady-europy-majace-na-celu-zapewnienie-efektywnosci-wdrazania-europejskiej-konwencji-praw-czlowieka/, Dnia 2018, 11, 03). Jak się wydaje reguła ta powinna
znaleźć szczególne zastosowanie wobec więźniów seniorów, z wyżej wymienionych powodów, szczególnie na dostęp do kącika sanitarnego także
w porze nocnej.
Podobnie art. 110 § 4 k.k.w. nie wymienia wśród okoliczności, które
należy brać pod uwagę umieszczając w celi skazanego, wieku osoby skazanej, a jedynie zalecenia lekarskie. Zatem ewentualne umieszczenie skazanego seniora w celi jednoosobowej pozostaje w gestii Służby Więziennej
i zależy od faktycznych możliwości zakładu karnego. Nie bez znaczenia
pozostaje również zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa
osobom w podeszłym wieku, odbywającym karę pozbawienia wolności.
W orzecznictwie polskich sądów cywilnych wyrażono także pogląd,
że osoba przebywająca w zakładzie karnym musi się liczyć z pewnymi niedogodnościami, w szczególności z tym, że jej potrzeby zarówno co do przydziału środków higieny osobistej czy też co do żywienia jaki i ogólnie
pojętych warunków bytowych będą zaspokajane jedynie na poziomie niezbędnego minimum (wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z 17 czerwca
2016 r., I ACa 1808/15, Legalis 1501865).
W orzecznictwie i doktrynie często sygnalizuje się również to, że zaspokajanie potrzeb więźniów jest finansowane ze środków Skarbu Państwa,
który jest zobowiązany do wydatkowania środków budżetowych w sposób
prawidłowy, a więc trudno wymagać aby potrzeby więźniów były zaspokajane na poziomie wyższym niż minimalny (wyrok Sądu Apelacyjnego
w Łodzi, ibidem). Wskazuje się także, że odbywanie kary pozbawienia
wolności jest i powinno być poważną dolegliwością, i w sposób naturalny
wiąże się z ograniczeniem wolności i swobód jednostki, a także ze zmianą sposobu i warunków życia osoby skazanej (wyrok Sądu Apelacyjnego
w Warszawie z 3 czerwca 2016 r., I ACa 1190/15, Legalis 1501906). Słusznym wydaje się więc postulat oceny naruszenia dóbr osobistych z powodu niewłaściwych warunków w zakładzie karnym także poprzez pryzmat
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wieku skazanego. O ile brak wyposażenia łóżek piętrowych w barierki
i drabinki nie będzie stanowił problemu dla młodszych osadzonych o tyle
dla więźniów seniorów może być to poważne utrudnienie w korzystaniu
z łóżek piętrowych (wyrok Sądu Okręgowego w Sieradzu z 31 października 2013 r., I C 197/12, Legalis 1550040). Pozytywnie zatem ocenić
należy przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie warunków bytowych osób osadzonych w zakładach
karnych i aresztach śledczych (Dz.U. 2016, poz. 2224), zgodnie z którymi
łóżko górne powinno być zabezpieczone barierką i wyposażone w drabinkę. Jest to pozytywna zmiana w stosunku do poprzednio obowiązującego
rozporządzenia, które takiej regulacji nie zawierało.
Ważną kwestią z punktu widzenia seniora odbywającego karę pozbawienia wolności jest również odpowiednie wyposażenie kącika sanitarnego, umywalni czy łaźni. Przepisy przywołanego powyżej rozporządzenia
wskazują, że miejsca te powinny być wyposażone w maty antypoślizgowe
lub płytki przeciwpoślizgowe, nakładają również na zakłady karne obowiązek zorganizowania stanowisk dla osób niepełnosprawnych ruchowo.
Ogólne normy wyposażenia łaźni i umywalni nie przewidują natomiast
montowania w nich uchwytów czy siedzisk dla osób starszych. Jak wynika
z raportu Rzecznika Praw Obywatelskich większość ankietowanych seniorów osadzonych w zakładach karnych pozytywnie oceniła warunki kąpieli,
ponieważ w sytuacji, gdy w łaźni nie było stanowiska dla osoby niepełnosprawnej ruchowo, mogła ona skorzystać w czasie kąpieli z plastikowego
krzesełka (Raport Rzecznika Praw Obywatelskich (2017)).
Jak wynika z ustaleń poczynionych przez Rzecznika Praw Obywatelskich prawa więźniów seniorów odnośnie warunków bytowych są co do zasady przestrzegane. Osadzeni ci są kwaterowani w mniejszych celach, śpią
na dolnej kondygnacji łóżek i korzystają z łaźni zlokalizowanej w tym
samym budynku (Ibidem).
Problemy z zapewnieniem więźniom seniorom odpowiednich warunków bytowych są raczej związane z obiektywnymi trudnościami występującymi w polskich zakładach karnych, np. nadal istnieją zakłady, w których
cele są w większości duże, co znacznie utrudnia dostęp seniora do kącika
sanitarnego (Ibidem).
Ważnym zagadnieniem z punktu widzenia osób starszych odbywających karę pozbawienia wolności jest kwestia odpowiedniego żywienia.
Zgodnie z art. 109 § 1 k.k.w. skazany przebywający w zakładzie karnym
lub areszcie śledczym otrzymuje trzy razy dziennie napój i posiłki o odpowiedniej wartości odżywczej, w tym co najmniej jeden posiłek gorący,
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z uwzględnieniem rodzaju wykonywanej pracy oraz wieku skazanego,
a w miarę możliwości także wymogów religijnych i kulturowych. Skazany, którego stan zdrowia tego wymaga, otrzymuje wyżywienie według
wskazań lekarza.
Szczegółowe normy żywnościowe dla więźniów określa rozporządzenie
ministra sprawiedliwości z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie wyżywienia
osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych (Dz.U. poz. 302)
Posiłki zarówno dla osadzonych w wieku do 18 roku życia, jak i powyżej
18 roku życia powinny zawierać 10-15% białka, poniżej 30% tłuszczów
oraz 50–65% węglowodanów. Wartość kaloryczna posiłków dla osób
osadzonych, które ukończyły 18 rok życia powinna wynosić co najmniej
2600 Kcal. Rozporządzenie nie wyróżnia zatem osobnej kategorii więźniów-seniorów i nie zawiera szczegółowych dyspozycji co do ich żywienia,
tak jak ma to miejsce w regulacji odnoszącej się do młodocianych.
Współcześnie zauważa się, że w żywieniu osób starszych, szczególnie
w okresie tzw. późnej starości zalecane jest spożywanie większej ilości białka w codziennej diecie. Zbyt niskokaloryczna dieta i zbyt małe spożycie
białka stanowią jedną z przyczyn związanego z wiekiem spadku masy i siły
mięśniowej czyli sarkopenii u osób starszych (Krzymińska-Siemaszko,
Wieczorowska-Tobis, 2013). Aktualnie rekomenduje się aby udział białka
w diecie osób starszych mieścił się w przedziale od 15% do 20% (Lubawy,
Kwiatkowska, 2018). Normy wskazane w przywołanym powyżej rozporządzeniu ministra sprawiedliwości nie spełniają zatem tych optymalnych
kryteriów, bowiem zgodnie z nimi maksymalny udział białka w diecie
więźniów po ukończeniu 18 roku życia, a więc także więźniów seniorów,
to 15% czyli dolna granica normy optymalnej dla osób starszych.
Odpowiednio zbilansowana dieta u osób po 65 roku życia może zapobiegać występowaniu nadciśnienia tętniczego czy cukrzycy, a także
opóźnić pojawianie się u więźniów seniorów zaburzeń funkcji poznawczych (Kaluźniak, Krzymińska-Siemaszko, Wieczorowska-Tobis, 2018)
Związane z wiekiem otępienie występuje u 10% osób powyżej 65 roku
życia, jednak u osób powyżej 80 roku życia odsetek ten wynosi już 40%
(Kaluźniak, i in., 2018). W trakcie prowadzonych przez Biuro Rzecznika
Praw Obywatelskich badań ustalono, że 28 osadzonych na ogólną liczbę
62 ankietowanych, skarżyła się na problemy z pamięcią (Raport Rzecznika
Praw Obywatelskich (2017).
Podkreślić należy, że funkcjonowanie więźnia-seniora, u którego zdiagnozowano otępienie może być znacząco utrudnione w warunkach zakładu karnego. We współczesnej medycynie zauważa się, że aktualnie nie
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ma możliwości farmakologicznego leczenia zaburzeń funkcji poznawczych, dlatego też kładzie się nacisk na ich profilaktykę i opóźnianie progresji. Jedną z takich metod jest odpowiednio dostosowana do jednostek
chorobowych dieta, w tym tzw. dieta MIND będąca połączeniem diety
śródziemnomorskiej i diety DASH (Kaluźniak, i in., 2018).
Drugim z czynników prowadzących do sarkopenii u osób starszych
jest siedzący tryb życia i związany z tym brak aktywności fizycznej (Krzymińska-Siemaszko, Wieczorowska-Tobis, 2011). Do kwestii aktywności
fizycznej więźniów odnosi się art. 112 k.k.w. Zgodnie z tym przepisem
skazany ma prawo do co najmniej godzinnego spaceru w trakcie dnia. Jak
się wydaje jest to zbyt niski wymiar aktywności fizycznej w kontekście
profilaktyki m.in. sarkopenii tym bardziej, że jak wynika z badań przeprowadzonych na zlecenie Rzecznika Praw Obywatelskich znaczna część
skazanych po 65 roku życia nie korzysta z prawa do spaceru lub korzysta
rzadko, tylko w wypadku sprzyjającej pogody (Raport Rzecznika Praw
Obywatelskich (2017).
W tym kontekście warto wskazać, że więźniowie-seniorzy obok korzystania ze spacerów powinni podejmować aktywność fizyczną na innych
polach, przede wszystkim wykonywać różnego rodzaju ćwiczenia fizyczne
wzmacniające mięśnie, korzystać z sali gimnastycznej lub siłowni. Aktywność fizyczna osób po 65 roku życia stanowi bowiem ważne działanie profilaktyczne, w szczególności zapobiega drastycznemu spadkowi siły i masy
mięśniowej co wpływa na ogólną kondycję skazanego seniora.
Nie budzi wątpliwości, że więźniowie seniorzy są szczególną kategorią osadzonych. Z uwagi na wiek, trudności w poruszaniu i schorzenia,
w tym zaburzenia funkcji poznawczych, wymagają oni szczególnej opieki
ze strony wychowawców w zakładach karnych. Jednocześnie w polskim
kodeksie karnym wykonawczym nie wyróżniono tej grupy osadzonych,
różnicując skazanych jedynie na młodocianych tj. między 15–21 rokiem
życia oraz skazanych dorosłych, powyżej 21 roku życia. Z uwagi na biologiczne i psychofizyczne zmiany związane ze starością jako postulat de lege
ferenda należałoby wskazać konieczność wyróżnienia dodatkowej kategorii
skazanych, tj. skazanych-seniorów (powyżej 65 roku życia). Jednocześnie
w odniesieniu do tej kategorii skazanych należałoby stworzyć szereg regulacji prawnych zapewniających poszanowanie ich praw i zapewnienie im
odpowiednich warunków bytowych w zakładach karnych.
Rekomendacja CM/Rec (2014) Komitetu Ministrów dla Państw
Członkowskich w sprawie promocji praw osób starszych jasno i precyzyjnie wskazuje, że „minimalny poziom dotkliwości uznawany za nieludzkie
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i poniżające traktowanie zależy od kilku czynników, w tym wieku i stanu
zdrowia zatrzymanego”. Zatem aktualne regulacje k.k.w. dla skazanych
dorosłych, tj. po ukończeniu 21 roku życia nie zawsze będą adekwatne
w stosunku do więźniów seniorów.
Wprawdzie osadzeni w wieku podeszłym, mają obecnie zapewnioną należytą opiekę lekarską ze strony więziennej służby zdrowia
(Odpowiedź na interpelację nr 15285 w sprawie warunków dla seniorów przebywających w aresztach śledczych i zakładach karnych
(2017). Pobrano z http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.
xsp?key=608B95C8, Dnia 2019,02,19) jednakże więźniom-seniorom
należy zapewnić nie tylko należytą opiekę lekarską ale także opiekę przedstawicieli innych zawodów medycznych jak choćby fizjoterapeuci czy dietetycy, co jest istotne w profilaktyce wielu związanych z wiekiem chorób.
Podkreślenia wymaga fakt, że lekarze nie zawsze dysponują odpowiednim
zasobem wiedzy z zakresu fizjoterapii i dietetyki, natomiast właściwe żywienie oraz odpowiednie postępowanie rehabilitacyjne są istotne w profilaktyce i leczeniu wielu związanych z wiekiem chorób i schorzeń. Pewnym
postulatem na przyszłość pozostaje także kwestia zatrudniania w więziennej służbie zdrowia lekarzy geriatrów.
Pozytywnie należy ocenić organizowane przez Służbę Więzienną szkolenia dla skazanych w celu zdobycia przez nich kompetencji opiekuna
osób niepełnosprawnych i w podeszłym wieku. W 2016 r. zorganizowano
25 tego rodzaju szkoleń, w których uczestniczyło 227 skazanych (Odpowiedź na interpelację nr 15285 w sprawie warunków dla seniorów przebywających w aresztach śledczych i zakładach karnych (2017). Nie mniej
skazani zatrudniani w charakterze opiekunów osób w podeszłym wieku
nie zastąpią wykwalifikowanego personelu medycznego, o którym wspomniano powyżej.
Dobrą ideą wydaje się dyskutowany już w Polsce pomysł powołania
w zakładach karnych specjalnych oddziałów dla osób starszych odbywających karę pozbawienia wolności (Deka, 2018). Oddziały takie można
by zaprojektować w sposób ułatwiający funkcjonowanie osobom starszym.
Większość cel na takim oddziale powinna być jednoosobowa, a umywalnie i łaźnie oddziałowe winny być dostosowane do potrzeb osób starszych,
tj. wyposażone w maty antypoślizgowe, uchwyty i siedziska. Jak się wskazuje w literaturze, seniorzy przebywający w takich oddziałach nie czuliby się ponadto wyobcowani ze środowiska, mieliby też wspólne tematy
do rozmów (Deka, 2018).
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Analizując potrzebę nowych uregulowań ustawowych odnoszących się
do więźniów-seniorów należy rozważyć zastosowanie w szerszym zakresie
systemu dozoru elektronicznego, np. umożliwiając skazanym w wieku powyżej 65 roku życia odbywanie w tym systemie kary do 2 lat pozbawienia
wolności. System dozoru elektronicznego jest bowiem nie tylko znacznie
bardziej ekonomiczną formą wykonywania kary pozbawienia wolności
ale także pozwala więźniowi-seniorowi na pozostanie w jego dotychczasowym środowisku. Podobne regulacje różnicujące zasady odbywania kary
pozbawienia wolności przez osoby w takim wieku funkcjonują już w państwach Europy. Przykładowo w Grecji więźniowie-seniorzy mogą skorzystać z warunkowego przedterminowego zwolnienia po upływie krótszego
okresu, niż pozostali skazani (Cheliotis, Leonidas K. (2009), Conditional
Release from Prison in Greece: Policy and Practice Pobrane z https://ssrn.
com/abstract=1476949, Dnia 2019,02,19). Przyjęcie podobnych rozwiązań legislacyjnych należałoby rozważyć również w Polsce.
Przywoływany wielokrotnie raport Rzecznika Praw Obywatelskich
dotyczący wykonywania tymczasowego aresztowania i kary pozbawienia wolności wobec osób starszych, a także będąca swego rodzaju reakcją
na ten raport odpowiedź na interpelację nr 15285 w sprawie warunków
dla seniorów przebywających w aresztach śledczych i zakładach karnych
pozwalają na stwierdzenie, że kwestia zapewnienia więźniom w wieku podeszłym odpowiednich warunków bytowych, czy też podstawowej opieki
medycznej nie stanowi bardzo poważnego problemu w polskich zakładach
karnych i stoi na odpowiednim poziomie.
Nie zmienia to faktu, że proces starzenia się społeczeństwa i związanego z tym wzrostu populacji osób starszych w polskich zakładach karnych
będzie bez wątpienia wymagał w najbliższych latach zmiany polityki penitencjarnej i regulacji ustawowych w odniesieniu do więźniów-seniorów.
Z tego względu formułowane postulaty rozszerzenia opieki medycznej
dla tych więźniów przez zatrudnianie w zakładach karnych lekarzy geriatrów, dietetyków i fizjoterapeutów, powołanie w polskich zakładach
karnych specjalnych oddziałów dla osób starszych odbywających karę pozbawienia wolności czy wyróżnienie kategorii skazanych powyżej 65 roku
życia, wydają się słuszne i uzasadnione. Pozwolą one bowiem na objęcie
tej kategorii skazanych lepszą opieką ze strony więziennej służby zdrowia,
a także pozwolą na sprawniejszą koordynację działań służby więziennej
wobec seniorów, w tym np. na stworzenie programów resocjalizacyjnych
dedykowanych wyłącznie seniorom (Deka, 2018).
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SENIORZY ODBYWAJĄCY KARĘ POZBAWIENIA WOLNOŚCI. CZY ZACHODZI KONIECZNOŚĆ NOWYCH
ROZWIĄZAŃ LEGISLACYJNYCH?
Streszczenie
Niniejszy artykuł dotyczy istotnej problematyki związanej z procesem
starzenia się społeczeństwa, mianowicie skazanych po 65 roku życia, odbywających karę pozbawienia wolności. Autor porusza zagadnienia związane
z właściwym żywieniem, zapewnieniem więźniom seniorom odpowiedniej
opieki zdrowotnej oraz odpowiednich warunków bytowych w trakcie odbywania kary. Autor formułuje takie postulaty de lege ferenda jak utworzenie
w zakładach karnych w Polsce specjalnych oddziałów przeznaczonych dla
skazanych po 65 roku życia.
Słowa kluczowe: seniorzy, więźniowie po 65 roku życia, kara pozbawienia
wolności
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SENIOR CITIZENS SERVING A PRISON SENTENCE.
IS NEW LEGISLATION NECESSARY?
Abstract
This article deals with an important issue related to the aging of society,
namely that of senior citizens, over 65 years old, serving a prison sentence. The
author discusses issues related to their proper nutrition, ensuring them with
adequate health care, and suitable living conditions during their incarceration. He also formulates such demands de lege ferenda [with a view to future
law] as the establishing of special units in correctional facilities in Poland for
convicts over the age of 65.
Key words: seniors, prisoners over 65 years old, prison sentence

Mirosław Kosek1
UDZIAŁ PROKURATORA W POSTĘPOWANIU
CYWILNYM A MODEL ORGANIZACYJNY
PROKURATURY W ŚWIETLE BADAŃ
EMPIRYCZNYCH

1. Wprowadzenie
Prezentowane w niniejszym artykule wyniki badań stanowią integralną
część projektu badawczego zrealizowanego w Katedrze Prawa Rodzinnego
i Prawa Nieletnich Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, obejmującego udział prokuratora w procesach cywilnych ze szczególnym uwzględnieniem spraw niemajątkowych
z zakresu prawa rodzinnego. Wyniki tych badań zostały opublikowane
w monografii napisanej przez autora niniejszego artykułu, pt. Powództwo prokuratora w sprawach niemajątkowych z zakresu prawa rodzinnego
(C.H. Beck, 2016)2. Celem tej monografii było możliwie wszechstronne
rozważenie tytułowej instytucji zarówno w ujęciu teoretycznym, jak również z uwzględnieniem stosowanej przez prokuratorów praktyki i wypełnienie w ten sposób istniejącej w doktrynie luki – dotychczasowe publikacje dotyczące tytułowego zagadnienia miały bowiem charakter jedynie
cząstkowy (W. Masewicz, s. 162 i n.; P. Wiśniewski, s. 103 i n.).
Przyjęte we wskazanej monografii założenia przedmiotowe nie pozwoliły na uwzględnienie wszystkich wątków, które pojawiły się w toku
wspomnianych badań. Jeden z nich stanowiły wypowiedzi respondentów dotyczące specyfiki pracy prokuratorów zajmujących się sprawami
Dr hab. Mirosław Kosek, adiunkt w Katedrze Prawa Rodzinnego i Prawa Nieletnich,
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, m.kosek@uksw.edu.pl.
2
Na temat samej monografii por. J. Słyk (rec.), M. Kosek, Powództwo prokuratora
w sprawach niemajątkowych z zakresu prawa rodzinnego, „Palestra” 2018, nr 6, s. 112–116.
1
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cywilnymi, trudności z jakimi spotykają się prokuratorzy zajmujący się
tymi sprawami, w tym także w aspekcie organizacyjnym, a także potrzeby
specjalizacji w tego typu sprawach. Celem artykułu nie jest jedynie prezentacja wyników przedmiotowych badań w wyżej wskazanym zakresie, choć
i to ma swoją wartość. Wyniki stanowią podstawę wniosków i postulatów
de lege lata i de lege ferenda dotyczących obowiązującego (normatywnego
i empirycznego) oraz postulowanego modelu organizacyjnego prokuratury w sprawach cywilnych oraz konieczności specjalizacji.

2. Metodologia
Zanim zostaną omówione wyniki badań, należałoby zwrócić uwagę
na kwestie metodologiczne (Kosek, 2016, s. 2).
Zasadniczym celem wspomnianych badań było poznanie praktyki
dotyczącej stosowania przez prokuratorów przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego3 oraz Kodeksu postępowania cywilnego4 w zakresie
omawianych spraw, a także poznanie opinii oraz poglądów prokuratorów
w przedmiocie ewentualnej zmiany obowiązującego modelu udziału prokuratora w procesie cywilnym. W tym celu posłużono się metodą tzw.
indywidualnego wywiadu pogłębionego – Individual in-depht interview,
IDI (Babbie, 2004, s. 327; Gudkova, 2012, s. 111). Jest to jedna z metod badań jakościowych, stosowanych w naukach socjologicznych, której
celem jest pozyskanie danych szczególnie istotnych, zazwyczaj niedostępnych innymi metodami, ze względu na przedmiot lub specyfikę respondentów (Kaczmarek, Olejnik, Springer, 2014, s. 114). Metoda ta znajduje
zastosowanie szczególnie w odniesieniu do projektów, których celem jest
pozyskanie szczegółowych informacji na temat badanych procesów oraz
indywidualnych doświadczeń respondentów (Nicińska, 2000, s. 44).
Badanie przeprowadzone zostało na podstawie scenariusza wywiadu,
opracowanego przez autora (Kosek, 2016, s. 411). Wzięło w nim udział
30 prokuratorów zajmujących się sprawami cywilnymi z trzech rejonów
Polski (centralnej, wschodniej i zachodniej), w tym z czternastu prokuratur rejonowych, sześciu prokuratur okręgowych oraz jednej prokuratury

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2017, poz. 682,
ze zm.).
4
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2018,
poz. 1360, ze zm.).
3
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apelacyjnej (obecnie regionalnej)5. W grupie tej znajdowało się 15 prokuratorów prokuratur rejonowych, 14 prokuratorów prokuratur okręgowych
i jeden prokurator prokuratury apelacyjnej (regionalnej). Doświadczenie
zawodowe respondentów przedstawiało się następująco: najniższy staż
pracy na stanowisku prokuratora wynosił 8 lat (trzech prokuratorów).
Zdecydowana większość badanych (dwudziestu pięciu) posiadało doświadczenie zawodowe na stanowisku prokuratora powyżej 10 lat, w tym
dwunastu – powyżej 20 lat. W przypadku dwóch prokuratorów staż pracy
na stanowisku prokuratora wynosił powyżej 30 lat. Z punktu widzenia
zasadniczego przedmiotu badań istotne znaczenie miało doświadczenie
zawodowe badanych w zakresie prowadzenia spraw cywilnych. Przedstawiało się ono następująco: jedynie trzech prokuratorów legitymowało
się doświadczeniem zawodowym w tych sprawach wynoszącym poniżej
pięciu lat; w przypadku 13 prokuratorów ich staż w omawianych sprawach mieścił się między 5–10 lat, a w przypadku kolejnych 12 między
11–20 lat. Dwóch prokuratorów posiadało doświadczenie zawodowe
w zakresie spraw cywilnych wynoszące odpowiednio 29 i 38 lat.
Scenariusz wywiadu składał się z dwunastu jednostek tematycznych,
odpowiadających poszczególnym problemom badawczym. Koncentrowały się one wokół powództw prokuratora w sprawach niemajątkowych
z zakresu prawa rodzinnego, z uwzględnieniem problematyki art. 7 k.p.c.
(Kosek, 2016, s. 4).
Przedmiotem zainteresowania w niniejszym artykule są zagadnienia
sformułowane w pierwszej jednostce tematycznej wspomnianego scenariusza, składającej się z trzech powiązanych ze sobą problemów. Zostały
one ujęte w trzy pytania: Czy istnieje w prokuraturze, w której Pan/Pani
Prokurator pracuje odrębny dział (sekcja) zajmujący się sprawami cywilnymi?
Jeżeli nie ma odrębnego działu (sekcji), to czy istnieje funkcja prokuratora
specjalizującego się w sprawach cywilnych i w jaki sposób przebiegały przygotowania do uzyskania przez Pana/Panią Prokurator(a) takiej specjalizacji?
Jeżeli brak jest takiej specjalizacji, to czy dostrzega Pan/Pani Prokurator jej
potrzebę?

Badanie zostało zrealizowane przez Biuro Badań Społeczno-Ekonomicznych „BBS-E
Wiesław Zając” z siedzibą w Legionowie, w okresie między lipcem a grudniem 2014 r.
Wszystkie wywiady zostały nagrane, a następnie opracowane w postaci tekstowej, która
stanowiła podstawę analizy oraz opracowania wyników badania.
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3. Geneza zajmowania się przez badanych sprawami cywilnymi
Zdaniem połowy badanych prokuratorów (15) zajmowanie się sprawami cywilnymi w danej jednostce prokuratury było wynikiem ich indywidualnego wyboru. Również bardzo indywidualne, były powody ich
decyzji. Mając na uwadze przedmiot badań oraz specyfikę respondentów,
uzasadnione wydaje się przytoczenie wypowiedzi badanych w szerszym
niż zazwyczaj zakresie:
• Na pewnym etapie swojej pracy zawodowej doszłam do wniosku, że moja
wiedza w zakresie przepisów karnych już jest na tyle ugruntowana, że sprawy karne po prostu przestały mnie pasjonować, a ja mam potrzebę wiecznego uczenia się. Uznałam po prostu, że chciałabym robić coś nowego
– to było moją motywacją i to ja prosiłam swojego ówczesnego szefa, żeby
to mnie powierzył działkę ze sprawami cywilnymi. Sprawy z zakresu prawa cywilnego i prawa rodzinnego zdecydowanie bardziej mi odpowiadają,
aniżeli sprawy karne (…). To są takie bardzo życiowe sprawy – namacalnie
widzę i czuję w jaki konkretny sposób mogę pomóc drugiemu człowiekowi,
jak mogę stanąć w obronie, zwłaszcza dzieci. Te sprawy mnie po prostu
pasjonują! (wywiad nr 1).
• Zdecydowanie moja inicjatywa! Można powiedzieć, że od czasów studiów
prawo cywilne bardzo mnie interesowało. Życie napisało dla mnie taki
scenariusz, że ostatecznie zostałam prokuratorem, ale jak tylko nadarzyła
się okazja to z wielką radością i przyjemnością powróciłam do zajmowania
się sprawami cywilnymi w prokuraturze. Przed przyjściem do tego działu
zajmowałam się śledztwami gospodarczymi i muszę powiedzieć, że to doświadczenie z tych śledztw gospodarczych bardzo mi się teraz przydaje
– nie mam większych oporów, aby na przykład pójść do sądu na sprawy
majątkowe (wywiad nr 7).
• Już w trakcie studiów przejawiałam zainteresowania prawem cywilnym
– chodziłam na seminarium do profesora Czachórskiego – i jak „szłam”
do prokuratury, to już wiedziałam, że jest tam taki dział spraw cywilnych.
Ponieważ najlepiej zdałam egzamin z prawa cywilnego, to ówczesny prokurator wojewódzki obiecał mi, że jak tylko zwolni się miejsce, to mnie
tam zarekomenduje, bo zarówno teraz, jak i wtedy były to pojedyncze
stanowiska (wywiad nr 8).
• Chciałam spróbować czegoś nowego. Prawdę mówiąc, prowadziłam szalenie trudne sprawy dotyczące przestępczości zorganizowanej i w pewnym
momencie chciałam zająć się takimi sprawami bardziej kobiecymi – tak
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to nazwijmy, przynajmniej miałam takie wyobrażenia, jak przychodziłam
do tego działu (wywiad nr 6).
• Jestem trochę nietypowym przypadkiem, ponieważ skończyłam aplikację
sądową i chciałam pracować jako sędzia cywilny bądź rodzinny, ale akurat
wtedy nie za bardzo było to możliwe – po prostu nie było wolnych etatów. Natomiast wtedy było bardzo duże zapotrzebowanie w prokuraturze
na cywilistów, bo nikt się do tego nie garnął – zresztą tak jest do dzisiaj,
bo to jest niesłychany gąszcz przepisów i prokuratorzy nie chcą prowadzić
spraw cywilnych. No, ale mnie to bardzo interesowało i tak już zostało
(wywiad nr 15).
Jedenastu badanych prokuratorów przyznało, że sprawami cywilnymi
zajęło się na wyraźne polecenie przełożonego.
• To było polecenie służbowe; zrobił się vacat na tym stanowisku i po prostu
dostałam taką propozycję nie do odrzucenia od szefa jednostki prokuratury. Natomiast muszę powiedzieć z perspektywy czasu, że to była dla
mnie dobra decyzja (…). Wolę prowadzić sprawy cywilne przede wszystkim z uwagi na to, że w tych sprawach możemy poprzez nasze działania
pomóc ludziom. Sprawa karna kończy się wyrokiem, natomiast w sprawach cywilnych możemy podejmować różne dodatkowe działania, które
zazwyczaj kończą się naszym sukcesem (wywiad nr 24).
• Powiem szczerze, że to zostało mi narzucone. Nie chciałam tego, przez
pewien czas starałam się o powrót na odcinek karny, ale jak zorientowałam
się w tematyce tych spraw, to przestałam się ich bać (wywiad nr 12)6.
• Z polecenia szefa, czyli z tak zwanej łapanki; po prostu to było tak, że szef
wskazał na kogoś, kto będzie się tym zajmował i koniec – po prostu musiałam się tym zająć. Teraz już tego nie żałuję, aczkolwiek nie tracę też
kontaktu ze sprawami karnymi, przy czym to są wybrane sprawy karne,
z których można zainicjować jakąś działalność cywilną (wywiad nr 21).
• Dostałam taką propozycję jak pracowałam jeszcze w prokuraturze rejonowej. Ponieważ odchodził w stan spoczynku prokurator, który przez wiele lat
zajmował się sprawami cywilnymi, moja ówczesna szefowa zaproponowała
mi objęcie tego referatu. Mogłam oczywiście odmówić, ale byłam ciekawa
czy sobie z tymi sprawami poradzę. Natomiast czułam, że zajmowanie się
sprawami cywilnymi może dawać dużą samodzielność, co zresztą okazało
się prawdą – to jest rzeczywiście praca, w której prokurator ma o wiele
Podobnie ujął to inny respondent: Było to po prostu polecenie przełożonego – z naszej
prokuratury odchodziła osoba, która się wcześniej tym zajmowała. I prawdę mówiąc wtedy
nie za bardzo byłam tym zachwycona, natomiast obecnie te sprawy bardzo chętnie prowadzę
(wywiad nr 16).
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większą samodzielność aniżeli na przykład w sprawach karnych. Ponadto
jest to troszeczkę takie elitarne stanowisko, bo cywilista w prokuraturze jest
zazwyczaj jeden, co zresztą rodzi zarówno dobre jak i złe konsekwencje
(wywiad nr 14).
• Po prostu polecenie szefa, ale to mi nie przeszkadzało, bo uważam, że zajmowanie się sprawami cywilnymi dla prokuratora jest bardzo rozwijające
(wywiad nr 20).
Genezy zajmowania się przez prokuratorów sprawami cywilnymi –
jak wynika z cytowanych wypowiedzi – należy poszukiwać, z jednej strony, w ich osobistych zainteresowaniach szeroko rozumianym prawem cywilnym, sięgających okresu studiów, z drugiej jednak strony – w decyzji
przełożonego. Nie bez znaczenia jest tu także, na co wskazują cytowane
wypowiedzi, indywidualna potrzeba zmiany charakteru prowadzonych
spraw, osobistego rozwoju czy też potrzeba większej samodzielności (niezależności), którą – jak stwierdza jeden z respondentów – dają sprawy
cywilne. Na kanwie cytowanych wyżej wypowiedzi nasuwa się pewna
ogólna refleksja: ideałem byłoby, gdyby formalna decyzja przełożonego
znajdowała potwierdzenie w osobistych zainteresowaniach jej adresata. Nie zawsze, jak wynika z cytowanych wypowiedzi, ma to miejsce.
Warto jednak podkreślić, że w wielu wypowiedziach zwraca się uwagę
na satysfakcję, która wynika z prowadzenia omawianych spraw, mimo
że w początkowym okresie postrzegane one były jako trudne, a sama
decyzja przełożonego przyjęta była „z rezerwą”. Można na tej podstawie prognozować, że sam fakt wyznaczenia prokuratora do prowadzenia
spraw cywilnych, przy początkowym braku osobistych zainteresowań,
nie musi przełożyć się na niski stopień jego zaangażowania w prowadzenie tych spraw.
Należy zwrócić także uwagę na te wypowiedzi, w których autorzy wskazują różnicę między sprawami cywilnymi i karnymi, a polegającą na tym,
że sprawy cywilne dają większą możliwość pomocy konkretnym osobom.
Wątek ten pojawił się szczególnie intensywnie zwłaszcza w pierwszej z cytowanych wyżej wypowiedzi. Nie jest to pogląd odosobniony. Wypowiedź
ta koresponduje z wypowiedziami zdecydowanej większości respondentów,
w których uzasadniają oni potrzebę zachowania kompetencji prokuratora
do wytaczania powództwa cywilnego. Warto niektóre z nich przytoczyć.
• Udział prokuratora w sprawach cywilnych jest wręcz niezbędny. Prokurator ma bardzo konkretne możliwości pomocy osobom, które znajdują się
w bardzo trudnej sytuacji życiowej. Pozbawienie prokuratorów możliwości udziału w sprawach cywilnych i rodzinnych byłoby, moim zdaniem,
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nieracjonalne, wprowadziłoby ogromny chaos w obrocie prawnym (wywiad nr 21).
• Wydaje mi się, że prokuratorzy, występując w procesie cywilnym, wykonują bardzo pożyteczną pracę na rzecz innych ludzi. Bardzo ważne jest też
to, że to nasze spojrzenie na dane sprawy jest spojrzeniem bezstronnym,
obiektywnym (wywiad nr 23).
Cytowane wypowiedzi badanych prokuratorów są wyrazem ich dużej
wrażliwości społecznej – co należy ocenić pozytywnie – a także właściwego
rozumienia przez nich społecznych zadań prokuratury. Badani prokuratorzy mają oczywiście świadomość, że nie jest ich zadaniem wchodzenie w rolę pełnomocnika strony czy też wytaczanie powództwa niejako
„na żądanie”.7 Decyzja co do zainicjowania przez prokuratora postępowania cywilnego czy też przystąpienia do już toczącego się postępowania
jest podejmowana po dokładnym rozważeniu każdego stanu faktycznego.8

4. Usytuowanie prokuratorów cywilnych w strukturze
organizacyjnej jednostek prokuratury a postulat
specjalizacji prokuratorów w zakresie spraw cywilnych
Problematyka tego rozdziału nie była, jak wspomniano, zasadniczym
przedmiotem badań, których wyniki opublikowane zostały w przedmiotowej monografii. Pojawiła się ona w ramach tzw. zagadnień wstępnych
obejmujących m.in. informację na temat stażu zawodowego badanych
prokuratorów, ze szczególnym uwzględnieniem ich praktyki w zakresie
Pewne zakusy w tym kierunku po stronie obywateli występują, co potwierdza
np. następująca wypowiedź: Pewnym problemem jest świadomość społeczna, jeśli chodzi
o ocenę przesłanek z art. 7 k.p.c. i pozycję prokuratora w postępowaniu. Ta świadomość
społeczna odnośnie do tych kwestii, moim zdaniem, jest zbyt niska, a oczekiwania społeczne
w stosunku do prokuratora zbyt wysokie. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że my spotykamy
się bardzo często z taką sytuacją, że zwracają się do nas ludzie, którzy sami są w stanie
podejmować określone działania prawne, ale zwracają się do nas po to, aby ograniczyć swoje
koszty lub też w pewien sposób móc się zabezpieczyć. Uważają, że pozycja prokuratora może
zapewnić im wydanie korzystnego rozstrzygnięcia przez sąd (wywiad nr 12).
8
Omawiany wątek wiąże się z szerszym zagadnieniem dotyczącym zmian w strukturze
procesu cywilnego, jakie dokonały się w ostatnich latach w Polsce w wyniku licznych
nowelizacji k.p.c., oraz miejsca w nim prokuratora. Kwestie te były szczegółowo rozważane
we wspomnianej monografii mojego autorstwa. Ich uwzględnienie wykracza poza ramy
niniejszego artykułu. Należy jednak w tym miejscu podkreślić, że udział prokuratora
w procesie cywilnym jest potrzebny i znajduje swe społeczne uzasadnienie. Szerzej na ten
temat por. M. Kosek, Powództwo prokuratora…, op. cit., s. 141–180.
7
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spraw cywilnych oraz okoliczności, które zadecydowały o zajmowaniu
się przez nich tymi sprawami. Wyniki badań w omawianym przedmiocie
są cenne, bowiem dają możliwość poznania, jak w praktyce funkcjonują przepisy (ustawowe i podustawowe), kształtujące normatywny model
organizacyjny jednostek prokuratury w zakresie spraw cywilnych. Zanim
zaprezentowane zostaną wyniki badań w tym przedmiocie trzeba najpierw
nakreślić normatywny model organizacyjny w omawianym zakresie.
Przepisy dotyczące struktury organizacyjnej poszczególnych jednostek
prokuratury zawarte zostały w Regulaminie wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury z 7 kwietnia
2016 r.9 Normy w nim zawarte są realizacją delegacji ustawowej wynikającej z art. 36 § 1 ustawy – Prawo o prokuraturze10. Zgodnie z § 29
ust. 1 Regulaminu w skład prokuratury okręgowej wchodzą następujące
komórki organizacyjne: Wydział Śledczy, Wydział do Spraw Przestępczości
Gospodarczej, Wydział Organizacyjno-Sądowy oraz Wydział Budżetowo-Administracyjny. Wymienione „komórki organizacyjne” – zgodnie z § 29
ust. 4 Regulaminu – mogą być łączone, a w szczególnie uzasadnionych
przypadkach mogą być tworzone inne komórki. W odniesieniu do struktury organizacyjnej prokuratury rejonowej Regulamin nie wprowadza
sztywnych unormowań. Zgodnie z jego § 35 ust. 1 w prokuraturze rejonowej mogą być tworzone działy dla określonego rodzaju spraw lub dla
spraw z określonego rodzaju właściwości. Z kolei § 35 ust. 2 Regulaminu
stanowi, że szczegółowy podział na komórki organizacyjne w prokuraturze rejonowej wraz ze wskazaniem zadań określa właściwy prokurator
rejonowy, „o ile Prokurator Krajowy zawiadomiony o projekcie podziału
nie zgłosi sprzeciwu”.
Prezentowane wyniki badań wskazują, że na szczeblu prokuratury
okręgowej w zdecydowanej większości funkcjonuje model organizacyjny,
w którym prokuratorzy zajmujący się sprawami pozakarnymi umiejscowieni są w wydziale postępowań sądowych. Wydział ten zajmuje się sprawami cywilnymi, administracyjnymi i sprawami nieletnich. Reprezentatywne wydają się tu następujące wypowiedzi:
• Jeśli chodzi o naszą prokuraturę (okręgową), to jest to dział pozakarny, który
funkcjonuje w Wydziale Postępowania Sądowego. Sprawami pozakarnymi
Por. rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2016 r. – Regulamin
wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury
(Dz.U. poz. 508; dalej: Regulamin).
10
Por. ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze (Dz.U. 2017, poz. 1767,
ze zm.).
9
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zajmują się 4 osoby. W ramach tego naszego 4 osobowego działu nie ma już
specjalizacji – wszyscy zajmujemy się wszystkim dlatego, że nie ma innych
możliwości z uwagi na liczbę spraw i małą liczbę osób (wywiad nr 26).
• Prokuratorzy, którzy zajmują się sprawami pozakarnymi w naszej prokuraturze są umiejscowieni w Wydziale Postępowania Sądowego – tak to jest
rozwiązane w prokuraturze okręgowej, w której pracuję (…). To są wszystkie sprawy z odcinka pozakarnego, czyli – z wyłączeniem spraw karnych
– są to sprawy cywilne, administracyjne oraz sprawy dotyczące nieletnich
i ja tymi wszystkimi kategoriami spraw się tu zajmuję (wywiad nr 12).
Już w tym miejscu rozważań warto zwrócić uwagę, że opisany powyżej
przez prokuratorów model organizacyjny ich funkcjonowania w prokuraturze okręgowej nie przewiduje specjalizacji w sprawach pozakarnych.
W praktyce oznacza to konieczność opanowania przez prokuratorów bardzo różnorodnej i złożonej problematyki prawnej. Kwestia ta będzie jeszcze
przedmiotem rozważań w dalszej części artykułu. W jednej jedynie prokuraturze okręgowej, w której pracowali badani prokuratorzy, funkcjonował
w zakresie spraw pozakarnych model oparty o kryterium specjalizacji:
• W naszej prokuraturze jest dział zajmujący się sprawami zarówno cywilnymi, jak też administracyjnymi, przy czym część prokuratorów zajmuje
się tylko sprawami cywilnymi, a część sprawami administracyjnymi. Ja należę do tej pierwszej grupy prokuratorów (wywiad nr 5).
W kwestii struktury organizacyjnej prokuratury rejonowej przywołane
wyżej przepisy Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie zawierały szczegółowych unormowań. Kwestia ta, zgodnie z § 35 pkt 2, pozostawiona została prokuratorowi
rejonowemu.
Prezentowane wyniki badań wskazują, że na szczeblu prokuratury rejonowej występuje kilka modeli organizacyjnych w zakresie prowadzenia
spraw cywilnych. Najczęściej jest to jednoosobowe stanowisko (funkcja)
– rzadziej inna struktura, np. dział, sekcja lub referat – przy czym różny
jest zakres przedmiotowy spraw „przypisanych” do tego stanowiska (funkcji). Najczęściej (wypowiedzi pięciu respondentów) funkcja ta obejmuje
sprawy cywilne i administracyjne:
• Jest to odrębny dział – jednoosobowy, przy czym oprócz spraw cywilnych
muszę w swoim referacie jeszcze zajmować się sprawami administracyjnymi. Sądzę, że sprawy cywilne, to około 50%, przy czym one są najbardziej
wymagające. Zazwyczaj to nie są sprawy standardowe, tak jak to najczęściej zdarza się w sprawach administracyjnych, gdzie po 2–3 sprawach
bardzo szybko można się zorientować, o co w nich chodzi. W sprawach
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cywilnych na ogół jest inaczej – one są często nowatorskie pod względem
prawnym, czasami nawet sąd nie wie, co w jakiejś sprawie należy zrobić
(wywiad nr 3);
• Jest to jednoosobowe stanowisko, które zajmuje się sprawami cywilnymi
plus jeszcze sprawami administracyjnymi. Rocznie prowadzę około 450
spraw i ciągle tych spraw przybywa. Pamiętam, że jak zaczynałam swoją
pracę na stanowisku prokuratora, to liczba tych spraw nie przekraczała
200. Około 2/3 spraw które prowadzę to sprawy cywilne (wywiad nr 9)11.
Czterech prokuratorów-respondentów stwierdziło, że poza sprawami
cywilnymi zajmują się także sprawami karnymi. Również czterech prokuratorów wskazało, że w swej praktyce łączą sprawy cywilne, administracyjne oraz karne. W jednym natomiast przypadku funkcja prokuratora
zajmującego się sprawami cywilnymi łączy w sobie sprawy cywilne, administracyjne oraz sprawy nieletnich.
Większość wypowiedzi respondentów dotyczących omawianej kwestii
miała charakter lapidarny, typu: Zajmuję się też sprawami karnymi, a koleżanka zajmuje się sprawami administracyjnymi i także sprawami karnymi
(wywiad nr 4). Trafiały się jednak także wypowiedzi bardziej rozbudowane, obrazujące złożoność sytuacji, które warto przytoczyć w całości:
• Tak, jest to specjalna funkcja prokuratora, przy czym ja zajmuję się sprawami cywilnymi oraz administracyjnymi, ale także sprawami karnymi.
Do tego dochodzą jeszcze inne obowiązki – bo jestem zastępcą prokuratora
rejonowego i w związku z tym tych spraw karnych mam zmniejszoną liczbę
w stosunku do innych prokuratorów – prowadzę mniej niż 1/3 spraw karnych z tego, co mają inni prokuratorzy w naszej jednostce (wywiad nr 22).
• To jest właściwie taka dwuosobowa sekcja – jeszcze jest koleżanka w naszej
prokuraturze, która się zajmuje sprawami pozakarnymi, przy czym ja się
bardziej zajmuję sprawami rodzinnymi i sprawami spółek, które są takimi
bombami zegarowymi – bo to są spółki sprzed 1939 roku – natomiast koleżanka bardziej zajmuje się sprawami administracyjnymi. Prowadzę jeszcze
stare sprawy karne, które trzeba skończyć – nie ma dużo tych spraw, ale one
jeszcze się trafiają. Ponadto w naszej jednostce prokuratury co 7 tygodni
mam tak zwany dyżur – wyłączony dzień, gdzie nie mam przydzielonych

Warto zacytować także inną wypowiedź wskazującą także na inne sprawy: Jest
to jednoosobowe stanowisko, przy czym oprócz spraw cywilnych zajmuję się także sprawami
administracyjnymi. Występuję przed sądami cywilnymi, rodzinnymi i administracyjnymi.
Ale gdyby zaszła taka konieczność, to także mam obowiązek występowania przed sądem
pracy (wywiad nr 2).
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Udział prokuratora w postępowaniu cywilnym a model organizacyjny prokuratury …

109

wokand, ale wtedy robię wszystkie przypadki: zatrzymania, doprowadzenia, itp. (wywiad nr 29).
• Jest u nas odrębny dział, który się zajmuje zarówno sprawami cywilnymi, jak i administracyjnymi. Jest to dział jednoosobowy, przy czym ja też
prowadzę dodatkowo sprawy karne. Do niedawna prowadziłam sprawy
karne z jednego komisariatu, w tej chwili prowadzę ¾ spraw komisariatu
plus wszystkie sprawy cywilne i administracyjne w naszej prokuraturze
(wywiad nr 10).
W dwóch przypadkach prokuratorzy-respondenci wskazywali na brak
w ogóle wyodrębnienia organizacyjnego spraw karnych i pozakarnych.
• Jest to tak zwane stanowisko pozakarne i obejmuje ono sprawy cywilne
(tzw. PC), sprawy administracyjne (PA) oraz sprawy z zakresu postępowania w sprawach nieletnich (PN). W naszej prokuraturze jest tylko jeden prokurator, który się zajmuje wyłącznie sprawami pozakarnymi, nie
mam nikogo do pomocy, pomimo tego, że ta prokuratura wcale nie jest
taka mała. Zanim przyszłam tu do pracy, do mojej obecnej prokuratury,
obowiązki zajmowania się tego typu sprawami (pozakarnymi) były równomiernie rozłożone na wszystkich prokuratorów (wywiad nr 11).
• Nasza prokuratura liczy zaledwie 5 prokuratorów i właściwie każdy z nas
ma sprawy cywilne, także sprawy administracyjne, no i oczywiście, przede
wszystkim, sprawy karne. U nas po prostu nie ma prokuratora, który zajmowałby się tylko sprawami pozakarnymi (wywiad nr 17).
Analiza cytowanych wypowiedzi wskazuje, że do wyjątków należą sytuacje, w których w zakresie spraw cywilnych istnieje, w ramach poszczególnych jednostek organizacyjnych prokuratury, specjalizacja w zakresie
spraw cywilnych (szerzej pozakarnych). Jej brak wynika zapewne z wielu
czynników, w tym także wielkości danej jednostki czy też liczby spraw
cywilnych w porównaniu do ogółu spraw. Pojawia się jednak pytanie o zasadność utrzymywania tego modelu jako dominującego.
Na potrzebę specjalizacji wśród prokuratorów zajmujących się sprawami pozakarnymi wskazywała zdecydowana większość badanych, wypowiadających się na ten temat. Warto przywołać kilka najbardziej charakterystycznych wypowiedzi:
• Generalnie jestem za specjalizacją. Nasze prawo bez przerwy się zmienia,
ewoluuje i trudno być na bieżąco we wszystkich gałęziach prawa. U sędziów jest przecież specjalizacja i na przykład sędzia cywilista nie zajmuje
się sprawami administracyjnymi (…). Jak dla mnie, te sprawy administracyjne są bardzo trudne i prawdę mówiąc ja bym wolała się skupić tylko
na sprawach cywilnych, no ale jest, jak jest (wywiad nr 1).
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• Mając około 60 spraw karnych i około 80 spraw cywilnych, nie jestem
w stanie do końca ich wszystkich ogarnąć, bo prowadzenie tych spraw
odbywa się przecież w zupełnie innej procedurze. Procedura cywilna jest
przecież o wiele szersza w porównaniu do procedury karnej i wymaga bardzo dużo pracy, aby się jej po prostu nauczyć. Nie czarujmy się, musiałam
na tę naukę poświęcić swój czas prywatny (wywiad nr 19)12.
• Teraz jest tak, że jako prokuratorzy pozakarni mamy być specjalistami
od wszystkiego. Mamy mieć na przykład wiedzę o nadzorze finansowym,
wiedzę o czekach, wekslach, prawie atomowym (…). Nie da się ogarnąć
tak szerokiej wiedzy i to nie wynika z tego, że my nie chcemy czy nie potrafimy, ale ogrom tej wiedzy jest fizycznie nie do ogarnięcia i już na starcie
my jesteśmy na straconej pozycji w sądzie. Bo tam przeciwko nam występują pełnomocnicy, którzy specjalizują się w danej dziedzinie i po prostu nas
punktują. Jestem jak najbardziej za wprowadzeniem specjalizacji wśród
prokuratorów już w ramach zajmowania się sprawami cywilnymi i administracyjnymi (wywiad nr 23).
• Uważam, że nie można pogodzić łączenia prowadzenia tych spraw poza
karnych ze sprawami karnymi. Ja na początku swojej pracy w prokuraturze prowadziłam właśnie zarówno sprawy karne jak i pozakarne. Dwadzieścia lat temu to było jeszcze możliwe, ponieważ spraw z tego odcinka
pozakarnego nie było zbyt wiele. Nie ma obecnie takiej możliwości, by jednocześnie i równolegle prowadzić referat karny i referat pozakarny. Teraz
tych spraw jest bardzo dużo (wywiad nr 25).
• Myślę, że jak najbardziej tak – specjalizacja byłaby przydatna, bo tu materia jest gigantyczna. Dobrze zresztą, że my już i tak nie prowadzimy spraw
karnych. Bo jeżeli się jakiś prokurator zajmuje tylko sprawami karnymi
przez jakiś dłuższy czas, to bardzo ciężko będzie mu się przestawić na sprawy cywilno-administracyjne i odwrotnie (wywiad nr 26).
Autorzy cytowanych wyżej wypowiedzi w sposób jednoznaczny i przemawiający do wyobraźni wypowiadają się za potrzebą (wręcz koniecznością) wprowadzenia w prokuraturze specjalizacji w ramach spraw pozakarnych, zwłaszcza cywilnych.
Argumenty przytaczane za koniecznością specjalizacji odwołują się
przede wszystkim do specyfiki i złożoności spraw cywilnych oraz znacznego wzrostu ich liczby. Są to argumenty na tyle poważne i przekonujące,
Podobnie inna wypowiedź: Uważam, że jednak niezbędna jest specjalizacja, bo ta materia
spraw pozakarnych jest bardzo szeroka i bardzo trudna, z którą prokuratorzy nie zawsze sobie
radzą, a niektórzy wręcz się tego boją – nie chcą mieć z tego typu sprawami do czynienia
(wywiad nr 11).
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że nie można ich ignorować czy też nie dostrzegać problemu. Z drugiej
strony, argumentem przemawiającym za potrzebą oddzielenia spraw karnych i pozakarnych są wskazywane przez prokuratorów-respondentów
coraz większe trudności w zakresie właściwej realizacji zadań prokuratury, przy zachowaniu obowiązującego modelu polegającego na łączeniu
omawianych spraw z innymi sprawami (w zależności od modelu funkcjonującego w danej jednostce prokuratury). Model ten wydaje się trudny
do utrzymania.
Jedynie jeden z respondentów wyraził pewnego rodzaju wątpliwość,
co do konieczności czy celowości specjalizacji:
• Bardzo trudno odpowiedzieć na to pytanie, bo z jednej strony jest taka
rzeczywista potrzeba, aby stale się dokształcać w zakresie prawa cywilnego
i prawa administracyjnego, natomiast z drugiej strony, my jako prokuratorzy nie powinniśmy tracić z naszego punktu widzenia spraw karnych.
Optymalna sytuacja byłaby zatem taka, aby prokurator zajmujący się sprawami cywilnymi i administracyjnymi miał czas na zajmowanie się tymi
sprawami, a jeszcze do tego, żeby miał kontakt ze sprawami karnymi.
Uważam, że prokurator nie powinien całkowicie rezygnować ze spraw
karnych (wywiad nr 21).
Cytowana powyżej wypowiedź, jak wspomniano, odbiega od dominującego stanowiska badanych prokuratorów w przedmiocie konieczności
specjalizacji w sprawach pozakarnych. Problem polega chyba na przeświadczeniu autora tej wypowiedzi, że zasadniczym – by nie rzec „naturalnym”
– obszarem aktywności prokuratora powinna być sfera prawa karnego,
a pozostałe sprawy, w tym cywilne, są pewnego rodzaju dodatkiem. W tle
cytowanej wypowiedzi wydaje się pobrzmiewać pewnego rodzaju obawa,
jakoby wprowadzenie specjalizacji w sprawach cywilnych, w wyniku której
prokurator oddelegowany do ich prowadzenia nie będzie prowadził spraw
karnych, stanowiło pewnego rodzaju zagrożenie dla tej zasadniczej funkcji
społecznej prokuratury. Wbrew pozorom, specjalizacja w zakresie spraw
cywilnych nie zagraża temu zasadniczemu celowi, przeciwnie – służy bardziej efektywnej realizacji przez prokuraturę jej społecznych funkcji. Poza
tym, na co zwracają uwagę inni prokuratorzy-respondenci, sprawy karne
mają prostszą procedurę, nie zachodzi zatem konieczność uczenia się jej
na nowo w takim stopniu, jak ma to miejsce w odniesieniu do spraw pozakarnych, zwłaszcza cywilnych.
Wypowiadając się o konieczności wprowadzenia specjalizacji w ramach
spraw pozakarnych, respondenci wskazywali także na problem szkoleń
w tym zakresie. Oto niektóre, najbardziej interesujące, z tych wypowiedzi:
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• Moim zdaniem zasadne jest utrzymywanie generalnej kompetencji prokuratora do wytaczania powództw w sprawach cywilnych i możliwości włączania się do sprawy, ale pod jednym warunkiem – że wszyscy prokuratorzy
będą mieli odpowiednią wiedzę i doświadczenie z zakresu prawa cywilnego. Jeśli chodzi o szkolenie przyszłych prokuratorów, to obecnie mamy
do czynienia z taką sytuacją, że jest 3-letnia aplikacja a następnie 3-letnia
asesura, gdzie kodeks cywilny i kodeks postępowania cywilnego są traktowane marginalnie (…). A my przecież jesteśmy traktowani w sądach jak każda inna strona, a teraz wiele spraw robimy na zasadzie intuicji, bo wiele
spraw robi się po raz pierwszy (…). Tu powinno się postawić bardzo mocno
na specjalizację tych prokuratorów, aby oni byli perfekcyjnie przygotowani
do występowania w sprawach cywilnych i aby te zagadnienia stanowiły
pewnego rodzaju ich pasję, pewnego rodzaju przygodę intelektualną. A teraz mamy taką sytuację, że generalnie działy PC są traktowane w prokuraturach po macoszemu, duża część prokuratorów oprócz spraw cywilnych
prowadzi przecież jeszcze sprawy karne i administracyjne (wywiad nr 3).
• Może warto powiedzieć, że zarówno ja, jak i moi koledzy czy koleżanki,
odczuwamy pewien niedosyt wiedzy w zakresie spraw cywilnych. Mamy,
co prawda, organizowane szkolenia przez Krajową Szkołę Sądownictwa
i Prokuratury z tego zakresu, ale po pierwsze jest ich zbyt mało, a po drugie ciężko jest się na nie dostać. Ponadto, ja bym oczekiwała, aby one były
bardziej praktyczne, bardziej kazusowe, bo co my skorzystamy na tym,
że ktoś nam przeczyta orzecznictwo?! To samo jest przecież na studiach,
zresztą obecnie coraz więcej uczelni idzie w kierunku uczenia studentów
na kazusach (wywiad nr 7).
• Sprawy cywilne są bardzo ciekawe, ale i bardzo trudne. Przybywa nam
tych spraw. Często są to też sprawy zupełnie nowatorskie, pojawiają się
po raz pierwszy, niekiedy nie wiadomo, co z nimi zrobić (…). Dzwonię
do koleżanek z prokuratury okręgowej albo do znajomych z innych prokuratur rejonowych, czy oni na przykład nie zetknęli się ze sprawą o podobnym stanie faktycznym (…). No i brakuje nam szkoleń z prawa cywilnego.
Bardzo rzadko są one organizowane przez Krajową Szkołę Sądownictwa
i Prokuratury. Trudno też się na nie dostać, jeśli już są zorganizowane
(wywiad nr 9).
• Moim zdaniem absolutnie zasadne jest utrzymanie kompetencji prokuratora do wytaczania powództw w sprawach cywilnych. Ale nie można się
zatrzymać tylko na tej konstatacji! Bo to byłaby znakomicie funkcjonująca instytucja, gdyby prokuratorzy byli prawidłowo szkoleni, jeśli chodzi
o sprawy cywilne. Na prawo cywilne na aplikacji przeznaczone jest tylko
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80 godzin – tak było w starym systemie i tak jest obecnie w programie
Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. I to jest bzdura, bo to jest
zdecydowanie za mało! Przecież obecnie także sprawy karne w dużej części mają charakter cywilny i prokurator powinien mieć zbliżoną wiedzę
z tego zakresu do sędziego cywilisty. Wielokrotnie podnosiłam ten problem,
natomiast programy na aplikację piszą prokuratorzy, którzy są prokuratorami „karnikami” i uważają, „a po co tyle tego prawa cywilnego dla
przyszłego prokuratora”. I mamy potem młodych prokuratorów, którzy nie
znają dobrze prawa cywilnego (…). Podsumowując, udział prokuratora
w sprawach cywilnych ma sens, ale to państwo musi zdecydować, czy prokuratorzy będą odpowiednio przygotowani do tego, czy też nie, bo teraz
prokurator, który ma 80 godzin prawa cywilnego na aplikacji, później
prawem cywilnym się nie zajmował i nagle dostaje polecenie służbowe,
aby poszedł do sądu na cywilną rozprawę sądową – nie będzie żadnym
partnerem dla sądu (wywiad nr 8).
• Nasza działalność jako prokuratorów pozakarnych jest mało doceniana,
a z drugiej strony oczekuje się od nas coraz więcej rożnego rodzaju działań,
ale nie daje się nam środków do tego, aby takie działania prowadzić. Odczuwamy brak szkoleń zewnętrznych – powiem szczerze, że trochę nawet
mam żal do uczelni wyższych, ponieważ, jeżeli one organizują jakieś studia podyplomowe, to te szkolenia przede wszystkim koncentrują się na odcinku karnym, zwłaszcza na postępowaniach gospodarczych, natomiast te
kwestie cywilistyczno-rodzinne są pomijane. Teraz na przykład jest duży
problem ze stosowaniem nowelizacji przepisów postępowania w sprawach
nieletnich – to powoduje wiele kontrowersji. Po prostu uczelnie zapominają, że funkcjonują prokuratorzy pozakarni. Staramy się sami szkolić
we własnym zakresie. W ubiegły piątek miałyśmy – bo to same kobiety
są na tym odcinku spraw pozakarnych – spotkanie z prokuratorami z 16
naszych jednostek. Staramy się wszelkiego rodzaju nowelizacje na takich
spotkaniach omawiać, ukierunkowywać prokuratorów na pewne działania, uczulać na pewnego rodzaju problemy, które się pojawiają w naszej
praktyce zawodowej, dyskutować nad tymi problemami (…). (wywiad
nr 25).
Lektura cytowanych wyżej wypowiedzi przekonuje, że brak odpowiednich szkoleń prokuratorów w zakresie prawa cywilnego jest równie istotnym problemem, jak postulat specjalizacji w zakresie spraw pozakarnych.
Można jedynie wyrazić nadzieję, że sytuacja ta szybko ulegnie zmianie.
Można, a nawet należy, cytowane wypowiedzi postrzegać jako swoistego
rodzaju apel skierowany do podmiotów decyzyjnych w tej sprawie, w tym
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także uczelni wyższych, by w swej ofercie szerzej uwzględniały także potrzeby praktyki, w tym prokuratury w zakresie prowadzenia spraw cywilnych. Chociaż wspomniane w jednej z wypowiedzi „samodoszkalanie” jest
niewątpliwie budującym sygnałem – pomijając fakt, że wynika z konieczności – to jednak z pewnością jest ono dalece niewystarczające.

5. Wnioski
Omówione w artykule wyniki badań własnych skłaniają do kilku wniosków.
Nie ulega wątpliwości, że udział prokuratora w procesie cywilnym jest
potrzebny, a w niektórych kategoriach spraw wręcz konieczny. Dotyczy
to zwłaszcza spraw, w których stroną są małoletni lub tzw. osoby nieporadne. Należałoby zatem dążyć nie tyle do jego istotnego ograniczenia czy
wręcz eliminacji – poglądy takie są formułowane w doktrynie (Gudowski,
2005; Jaworski, 2014 ) – ile przede wszystkim do jego doskonalenia.
Praktyka w zakresie wytaczania przez prokuratora powództwa cywilnego (Kosek, 2016), wykazuje istotną i pożądaną ewolucję, wyrażającą się
w dostosowaniu jego szerokich ustawowych kompetencji do aktualnych
potrzeb społecznych. Ewolucja ta ma znamiona samoograniczenia się prokuratorów w ramach przysługujących im na podstawie art. 7 k.p.c. kompetencji, ze względu na potrzeby praktyki oraz zmianę sytuacji ustrojowej
i związanej z nią społecznej roli prokuratury. Art. 7 k.p.c. może budzić
pewne wątpliwości w kwestii tego, na ile wynikająca z niego norma przystaje do nowego modelu procesu cywilnego, ukształtowanego licznymi
w ostatnich latach nowelizacjami Kodeksu postępowania cywilnego. Fakt
ten nie powinien być jednak jedynym wyznacznikiem potrzeby, a tym bardziej kierunku ewentualnej zmiany. W przedmiotowej ocenie nie można
pominąć praktyki, tj. sposobu i zakresu korzystania przez prokuratorów
z posiadanych przez nich uprawnień.
Wyniki badań własnych, prezentowane w niniejszym artykule, wskazują na potrzebę, a nawet konieczność, specjalizacji prokuratorów w zakresie
spraw pozakarnych. Jest ona podstawą postulowanego modelu organizacji
jednostek prokuratury, skonstruowanego na podstawie analizy badań własnych przedstawionych w niniejszym artykule. Argumenty przemawiające za wprowadzeniem specjalizacji w sprawach cywilnych, podnoszone
przez prokuratorów-respondentów, są na tyle poważne i przekonujące,
że powinny stać się przedmiotem poważnej debaty, a w konsekwencji
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wypracowania nowego modelu organizacyjnego jednostek prokuratury
w zakresie spraw pozakarnych. Opisany powyżej obowiązujący model
polegający na łączeniu spraw cywilnych, administracyjnych i karnych,
wydaje się nie przystawać od aktualnej sytuacji społecznej i potrzeb wymiaru sprawiedliwości. Powinien on ulec zmianie w kierunku wprowadzenia specjalizacji w sprawach cywilnych, przynajmniej w prokuraturach
okręgowych oraz w większych jednostkach prokuratur rejonowych. Może
ona – w zależności od wielkości danej jednostki organizacyjnej prokuratury – przybrać formę wydzielonej sekcji zajmującej się sprawami cywilnymi
lub stanowiska prokuratora specjalizującego sie w sprawach cywilnych.
W odniesieniu do wspomnianych wyżej jednostek prokuratur rejonowych
jest to możliwe de lege lata, bez konieczności zmiany wspominanego wcześniej Regulaminu.
Prezentowane wyniki badań własnych wskazują na konieczność
przemodelowania systemu szkoleń prokuratorów w kierunku szerszego
uwzględnienia problematyki pozakarnej, w tym szczególnie cywilnej. Postulat ten koresponduje z wyżej opisaną potrzebą specjalizacji prokuratorów w sprawach cywilnych. Jest on, jak słusznie podkreślił jeden z respondentów, warunkiem właściwego i efektywnego funkcjonowania instytucji
udziału prokuratora w sprawach cywilnych.
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UDZIAŁ PROKURATORA W POSTĘPOWANIU CYWILNYM A MODEL ORGANIZACYJNY PROKURATURY
W ŚWIETLE BADAŃ EMPIRYCZNYCH
Streszczenie
Prezentowane w niniejszym artykule wyniki badań stanowią integralną
część projektu badawczego zrealizowanego w Katedrze prawa rodzinnego
i prawa nieletnich Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała
Stefana Wyszyńskiego obejmującego udział prokuratora w procesach cywilnych, ze szczególnym uwzględnieniem spraw niemajątkowych z zakresu prawa
rodzinnego. Wyniki tych badań zostały opublikowane w monografii napisanej przez autora niniejszego artykułu, zatytułowanej Powództwo prokuratora
w sprawach niemajątkowych z zakresu prawa rodzinnego (C.H. Beck, 2016).
Przyjęte we wskazanej monografii założenia przedmiotowe nie pozwoliły
na uwzględnienie wszystkich wątków, które pojawiły się w toku wspomnianych badań. Prezentowane w niniejszym artykule wyniki badań stanowią
uzupełnienie wspomnianej monografii.
Z badań tych wynika, że obowiązujący model organizacyjny prokuratury
polegający na łączeniu spraw cywilnych, administracyjnych i karnych, powinien, zdaniem zdecydowanej większości badanych prokuratorów, ulec zmianie
w kierunku specjalizacji w zakresie spraw cywilnych. Konieczne jest również
przemodelowanie systemu szkolenia w celu szerszego uwzględnienia problematyki pozakarnej, w tym szczególnie cywilnej. Jest to, jak słusznie podkreślił
jeden z respondentów, warunkiem właściwego i efektywnego funkcjonowania
instytucji udziału prokuratora w sprawach cywilnych.
Słowa kluczowe: Model prokuratury w sprawach cywilnych, powództwo
prokuratora w sprawach niemajątkowych z zakresu prawa rodzinnego
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PARTICIPATION BY THE PUBLIC PROSECUTOR IN
CIVIL PROCEEDINGS AND THE ORGANISATIONAL
MODEL OF THE PUBLIC PROSECUTOR’S OFFICE IN
THE CONTEXT OF EMPIRICAL RESEARCH
Abstract
The findings of the research presented in this article constitute an integral
part of a research project conducted in the Department of Family and Juvenile Law of the Faculty of Law and Administration at the Cardinal Stefan
Wyszyński University, focusing on the involvement of a public prosecutor in
civil law cases, and taking particular account of non-property cases in family
law. The findings of this research were published in a monograph written
by the author of this article, its title translating as “A public prosecutor’s plaint
in non-property cases pertaining to family law” (published by C.H. Beck in
2016). The assumptions adopted in the said monograph rendered it impossible
to take into consideration all issues that emerged during the said research. The
findings presented here are supplementary to the aforementioned monograph.
The research findings show that the vast majority of the prosecutors interviewed believe that the current operating model of the prosecutor’s office – in
which civil, administrative and penal cases are connected – should be reorganised and should focus on civil law cases. Remodelling the training system
to embrace more non-penal issues, including civil law cases in particular, is
essential. As was rightly emphasised by one of the interviewees, this is essential
if the public prosecutor’s office is to function properly and effectively in regard
to civil law cases.
Keywords: Model of the public prosecutor’s office in civil law cases; a public prosecutor’s plaint in non-property cases under family law

Dorota Pater1
We wszystkich podejmowanych przez siebie działaniach policjanci zawsze
powinni przestrzegać zasady, że policja to społeczeństwo, a społeczeństwo
to policja. Stróże prawa tworzą przy tym specyficzną grupę obywateli zawodowo dbającą o przestrzeganie zasad, których poszanowanie w imię dobra
wspólnego jest zadaniem każdego z nas
Sir Robert PEEL
założyciel Policji Miejskiej w Londynie, 1829

SPOŁECZNE WSPARCIE DZIAŁAŃ POLICJI
MAJĄCYCH NA CELU ZAPOBIEGANIE POPEŁNIANIU
PRZESTĘPSTW I WYKROCZEŃ ORAZ ZJAWISKOM
KRYMINOGENNYM

1. Wprowadzenie
Praca Policji w demokratycznym państwie prawa powinna uwzględniać oczekiwania obywateli. Ich troski, potrzeby w zakresie bezpieczeństwa
i porządku publicznego oraz rozwiązywania konfliktów społecznych dostarczają ważnych kryteriów do określania niezbędnego poziomu świadczeń policyjnych i rodzaju wykonywanych zadań.
Na ograniczenie przestępczości mają wpływ nie tylko działania policyjne. Obecnie uznaje się za niezbędne, wręcz konieczne, uspołecznienie
działań policyjnych i włączenie w system przedsięwzięć profilaktycznych
wszystkich agend i instytucji mających wpływ na poziom bezpieczeństwa
Mł. insp. Dorota Pater, Naczelnik Wydziału Prezydialnego Gabinetu Komendanta
Głównego Policji, członek Rady Głównej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy
Skazanym, e-mail:dorota.pater@policja.gov.pl.
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społecznego. Pomoc i współpraca obywateli z Policją w zapobieganiu i ściganiu przestępczości jest zjawiskiem charakterystycznym dla obywatelskich
społeczeństw prawa. Jest to przejaw społecznej aktywności i świadomego
uczestnictwa w życiu publicznym. Współpraca z Policją postrzegana jest
nie tylko jako możliwość działania, ale zgoła konieczność, ponieważ ład
społeczny jest tak samo sprawą państwa i jego administracji, jak i wspólnym dobrem wolnego społeczeństwa (Czapska, Widacki, 2000).
Te działania wpisują się w Community Policing, która nie jest jasno
zdefiniowaną strategią czy też jednolitą koncepcją, co raczej specyficznym,
zróżnicowanym wewnętrznie podejściem do problemu zwalczania z udziałem i przy pomocy obywateli nieporządku o charakterze kryminogennym,
przestępczości i lęku przed przestępczością (Czapska, Kury, 2002).
FBI, które przeprowadziło na ten temat obszerne badania amerykańskiej policji, definiuje pojęcie Community Policing jako partnerstwo między policją a przestrzegającymi prawa obywatelami, którego celem jest
znajdowanie skutecznych i trwałych sposobów rozwiązywania problemów
i przyczynianie się tym samym do poprawy jakości życia w gminie lub sąsiedztwie. Community Policing przedstawia zatem raczej pewną filozofię,
niż konkretny program (FBI – Academy, Community b.d.) (Czapska,
Kury, 2002).
Jako dwa najistotniejsze elementy Community Policing wymienia
się zawsze partnerską współpracę ze społecznością lokalną, sąsiedztwem,
a zwłaszcza obywatelami (community partnership). Celem tej współpracy jest rozwiązywanie lokalnych problemów związanych z przestępczością
i strachem przed przestępczością (problem solving) (Czapska, Kury, 2002).
Podstawowymi cechami filozofii policji, skoncentrowanej na pracy ze społeczeństwem, zalicza się konsultacje (czyli prowadzenie systematycznych badań na temat potrzeb mieszkańców w zakresie poprawy
bezpieczeństwa i związanych z tym oczekiwań wobec Policji), adaptację
(polegającą na zmianie sposobu dowodzenia w taki sposób, aby w małych
jednostkach Policji można było decydować o użyciu środków i sił w celu
zaspokojenia potrzeb mieszkańców poszczególnych dzielnic czy wsi),
mobilizację (polegającą na zaangażowaniu Policji razem z obywatelami
i różnorodnymi instytucjami do wspólnego działania na rzecz bezpieczeństwa) oraz rozwiązywanie problemów (tj. koncentrowanie wysiłków lokalnej społeczności na eliminowaniu warunków sprzyjających popełnianiu
przestępstw).
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2. Community Policing – polska perspektywa
Dotychczasowa praktyka wielu krajów (w tym także i Polski), które realizują Community Policing dowodzi, że przyjęcie strategii współdziałania
społeczeństwa z Policją i tworzenie właściwego klimatu poprzez budowę
wzajemnego zaufania przynosi najbardziej wymierne efekty w zapobieganiu przestępczości. Dobrze zorganizowane i prężnie działające społeczności lokalne stanowią ważny element społeczeństwa demokratycznego.
Skuteczne zapobieganie przestępczości należy do kompetencji wielu
organów administracji państwowej. Wymaga ono jednak ścisłej, systemowej współpracy różnych instytucji ze społeczeństwem. Policja od kilku lat
poszukuje nowych form i metod mających na celu poprawę bezpieczeństwa obywateli, a tym samym przeciwdziałając przestępczości przekształca
się z organu typowo represyjnego w instytucję otwartą na potrzeby i głosy
społeczeństwa. Ważną wskazówką dla wszystkich podejmowanych przez
Policję działań powinno być: „Nawet najsprawniej działająca Policja nie
jest w stanie sama zapobiegać przestępczości”.
Bezpieczeństwo publiczne wymaga wspólnego wysiłku zarówno Policji
jako instytucji odpowiedzialnej za bezpieczeństwo, jak i podmiotów spoza
Policji kreujących życie społeczne, głównie administracji rządowej i samorządowej oraz obywateli.
Jak można zauważyć (na podstawie rysunku 2.1) warunkiem do zapewnienia i poprawy bezpieczeństwa w społecznościach lokalnych są trzy
elementy – (boki trójkąta), które muszą ze sobą ściśle współpracować.
Powstały w ten sposób specyficzny układ instytucji, obywateli i ich reprezentantów ma na celu skuteczne rozwiązywanie problemów społecznych
w zakresie porządku publicznego oraz bezpieczeństwa. Celem współpracy
między „bokami trójkąta” jest identyfikowanie problemów (związanych
z przestępczością, patologiami, strachem przed staniem się ofiarą przestępstwa) i wypracowanie odpowiednich rozwiązań. Do tego aby poprawić
bezpieczeństwo, konieczne jest zapewnienie mechanizmów stałej, partnerskiej współpracy Policji, administracji rządowej i samorządowej, organizacji społecznych oraz obywateli. Zrozumienie, że wszyscy jesteśmy
współodpowiedzialni za własne bezpieczeństwo, to uświadomienie roli
obywateli i zapobieganie przestępczości w najbliższym otoczeniu. Przeciwdziałanie przestępczości oraz zapobieganie patologiom społecznym nie
może być postrzegane wyłącznie jako obowiązek organów bezpieczeństwa.

122

Dorota Pater

Rysunek 2.1. Trójkąt bezpieczeństwa – partnerzy na rzecz
bezpieczeństwa2
POLICJA
+
inne służby,
straże, inspekcje

Organy państwowe,
samorządowe
+
organizacje społeczne

Bezpieczeństwo

SPOŁECZEŃSTWO/
OBYWATELE

Źródło: opracowanie własne

Warunkiem skuteczności działań Policji jest współdziałanie z różnego rodzaju instytucjami, a przede wszystkim ze społeczeństwem. Dlatego działania te muszą być wspierane przez społeczności lokalne, poparte
konsultacjami społecznymi, z wykorzystaniem doświadczenia partnerów.
W tym zakresie prospołeczne, skuteczne, a przede wszystkim profesjonalne działania policjantów mogą przynieść oczekiwane efekty w postaci
zaangażowania różnych środowisk w działania na rzecz bezpieczeństwa,
zwłaszcza przyczynić się do utrzymania wysokiego poziomu zaufania społecznego oraz oceny pracy Policji3.
Jednym z ustawowych zadań Policji, jako umundurowanej i uzbrojonej
formacji służącej społeczeństwu i przeznaczonej do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego
jest inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie
popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym
i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi (art. 1 pkt 2 Ustawy o Policji4).

Opracowanie własne przedstawione podczas cyklu szkoleń organizowanych przez
Mazowiecki Urząd Wojewódzki dla przedstawicieli lokalnych samorządów z terenu Mazowsza
w 2008 r. W szkoleniu brali udział starostowie, prezydenci miast, burmistrzowie, wójtowie,
pracownicy starostw i gmin zajmujących się sprawami obronnymi i zarządzania kryzysowego.
3
Centrum Badania Opinii Publicznej, Komunikat z badań nr 131/2015.
4
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. 2019, poz. 161).
2
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Priorytetowe kierunki działań polskiej Policji w zakresie zapobiegania
przestępczości oraz innym zagrożeniom społecznym znajdują swoje odzwierciedlenie w „Koncepcji działań Policji w zakresie profilaktyki społecznej na lata 2015-2018” zatwierdzonej 30 kwietnia 2015 r. do realizacji
przez Komendanta Głównego Policji. Część wniosków wynikających z powyższego dokumentu znalazła swoje odzwierciedlenie w Priorytecie nr 1
Komendanta Głównego Policji na lata 2016-2018 w postaci „Zwiększenia
efektywności działań Policji na rzecz wzmocnienia współpracy ze społeczeństwem”.
W ostatnim czasie Policja dokonała istotnych zmian w kierunku proaktywnych i pro-społecznych działań prewencyjnych porządkując sferę zadań dzielnicowego, zwiększając liczbę policjantów w patrolach, kreując
rozwiązania programowego współdziałania z podmiotami pozapolicyjnymi, przede wszystkim na poziomie lokalnym. Cele podejmowanych
przedsięwzięć koncentrują się wokół budowania społecznego poczucia
bezpieczeństwa.
Policja dzięki profesjonalnej realizacji zadań, kompetencji funkcjonariuszy i autentycznej obecności w życiu lokalnych społeczności zyskała autorytet, spotyka się z akceptacją, zaufaniem i wysoką oceną, dzięki czemu
zmierza do pełnej realizacji idei community policing. Wydaje się jednak,
że chcąc osiągać dalszą dynamiczną poprawę w sferze bezpieczeństwa publicznego należy poszukiwać wszelkich form wsparcia przedsięwzięć pozostających w obszarze odpowiedzialności Policji, często wykorzystywanych
w innych państwach, w wymiarze wspólnotowym.
Z ostatniej edycji cyklicznego badania Centrum Badań Opinii Społecznej (wrzesień 2018 r.) wynika, że Policja jest najwyżej ocenianą instytucją
publiczną spośród wszystkich poddanych ocenie respondentów. CBOS,
w badaniu cyklicznym realizowanym w marcu i wrześniu każdego roku,
monitoruje opinie dorosłych Polaków na temat działalności prezydenta, parlamentu, mediów oraz wybranych instytucji publicznych, w tym
Policji. Wyniki najnowszej edycji badania wskazują, że blisko trzy czwarte ankietowanych (74%) dobrze ocenia jej działalność. W porównaniu
do poprzedniej edycji badania, odsetek pozytywnych ocen wzrósł o 6 p.p.,
natomiast odsetek ocen negatywnych zmniejszył się o 2 p.p. (15%).
W dniach 5-12 kwietnia 2018 r., Centrum Badania Opinii Społecznej
przeprowadziło badanie na temat bezpieczeństwa – zarówno w skali kraju,
jak i w okolicy miejsca zamieszkania – oraz zagrożenia przestępczością.
Badanie zrealizowano na reprezentatywnej losowej próbie dorosłych Polaków (N=1140).
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Zdecydowana większość Polaków (86%) uznaje swój kraj za bezpieczny. Przeciwnego zdania jest 11% ankietowanych. W porównaniu do edycji
badania z 2017 r. nieznacznie spadł odsetek osób twierdzących, że w Polsce żyje się bezpiecznie (o 3 punkty procentowe, przy wzroście odsetka
badanych wyrażających odmienną opinię o 2 p.p.).
Jednocześnie należy podkreślić – biorąc pod uwagę wyniki dwóch
ostatnich edycji badania (z kwietnia 2017 r. i 2018 r.) – że tak wysokiego
wskaźnika poczucia bezpieczeństwa w kraju nie notowano od 1987 r.
Polacy jeszcze wyżej oceniają bezpieczeństwo w okolicy miejsca swojego
zamieszkania. Niemal wszyscy ankietowani (93%) twierdzą, że miejsce,
w którym mieszkają można nazwać bezpiecznym i spokojnym. Warto
dodać, że wskaźnik bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania od kilku lat
utrzymuje się na stabilnym i bardzo wysokim poziomie (różnica w porównaniu z 2017 r. mieści się w granicach błędu statystycznego). Należy
również podkreślić, że nigdy w historii tego badania, tj. od marca 1987 r.,
odsetek wskazań na poczucie bezpieczeństwa w okolicy miejsca zamieszkania nie był tak wysoki, jak w dwóch ostatnich edycjach badania.
Uspołecznienie działań Policji odbywa się obecnie w oparciu o trzy
zasadnicze filary: reaktywację zlikwidowanych posterunków Policji, urzeczywistnienie założeń programu „Dzielnicowy bliżej nas” oraz funkcjonowanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.

3. Posterunki Policji
Aktem prawnym na podstawie, którego tworzy/odtwarza się Posterunki Policji jest zarządzenie nr 1041 Komendanta Głównego Policji
z 28 września 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych
Policji. Na jego podstawie Komendant Powiatowy/Miejski/Rejonowy
Policji wydaje rozkaz organizacyjny. Wydawany jest on co najmniej 30
dni przed wejściem w życie (w uzasadnionych przypadkach dopuszcza
się wydanie rozkazu bez zachowania terminu) i zawiera uzasadnienie oraz
dane i numer telefonu służbowego osoby, która go sprawdziła. W uzasadnieniu, określa się w szczególności powód wprowadzenia lub uchylenia
etatu albo dokonania zmian, cel oraz zakres dokonanej zmiany, efekt,
jaki uzyska się po wprowadzeniu zmiany, powód wydania rozkazu, jeśli
nie został zachowany 30-dniowy termin jego wydania, skutki finansowe
wprowadzenia zmiany i możliwość ich pokrycia z budżetu pozostającego
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w dyspozycji komendanta Policji wydającego rozkaz, informację o wprowadzeniu zmian w regulaminie jednostki i terminie ich wprowadzenia
lub informację o niewprowadzeniu zmian.
Decyzja o utworzeniu posterunku musi być poprzedzona szerokimi
konsultacjami społecznymi umożliwiającymi uzyskanie opinii mieszkańców społeczności lokalnych, zarówno na temat zasadności tworzenia
nowych, jak też funkcjonowania już odtworzonych posterunków Policji.
Konsultacje obligatoryjnie prowadzone są każdorazowo przed podjęciem
ostatecznej decyzji o odtworzeniu/utworzeniu posterunku Policji, a także
po roku jego funkcjonowania. Według danych z Komendy Głównej Policji od 2016 r. do 31 grudnia 2018 r. utworzono lub odtworzono łącznie
98 Posterunki Policji.

4. Program „Dzielnicowy bliżej nas”
Według danych z Komendy Głównej Policji stan etatowy komórek
dzielnicowych na dzień 01.12.2018 r. wynosi 8.082, natomiast liczba rewirów dzielnicowych na terenie kraju wynosi 528, liczba rejonów dzielnicowych 8.080, a liczba zespołów/ogniw dzielnicowych 452.
Dzielnicowi to policjanci utrzymujący bezpośredni kontakt ze społecznościami lokalnymi swoich rejonów, rozpoznający ich potrzeby i oczekiwania w zakresie szeroko pojmowanego bezpieczeństwa, zarówno indywidualnego, jak i publicznego. Dzielnicowi diagnozują wspólnie z mieszkańcami
lokalne problemy, ustalają ich przyczyny i pomagają w poszukiwaniu skutecznych sposobów ich rozwiązania.
Inicjując i organizując niezbędne działania, angażują do tego zarówno
instytucje publiczne, w tym samorządowe, placówki oświatowe, organizacje pozarządowe, jak i społeczności lokalne.
Dzielnicowy nie tylko prowadzi rozpoznanie przydzielonego mu rejonu
służbowego pod względem osobowym, terenowym, jak też zjawisk i zdarzeń mających wpływ na stan porządku publicznego, ale realizuje również
zadania z zakresu profilaktyki społecznej oraz ścigania sprawców przestępstw
i wykroczeń, a także kontroluje przestrzeganie prawa powszechnie obowiązującego oraz przepisów prawa miejscowego. Musi znać stosunki społeczno-ekonomiczne, struktury gospodarcze i środowiskowe, lokalizację rozmiaru
i natężenia zjawisk kryminogennych, jak również konflikty społeczne oraz
ich genezę. Musi wiedzieć o planowanych doraźnie lub okresowo imprezach,
w tym imprezach sportowych, kulturalnych, rozrywkowych i handlowych.
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Zbiera informacje o osobach zamieszkałych lub przebywających w jego rejonie, które ze względu na swoją przeszłość, aktualny tryb życia i zachowania mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i porządku publicznego,
a w szczególności o osobach: karanych oraz korzystających z przepustki
lub przerwy w odbywaniu kary, podejrzewanych o prowadzenie działalności
przestępczej, uzależnionych od alkoholu lub środków działających podobnie
do alkoholu, a także nieletnich zagrożonych demoralizacją i sprawców czynów karalnych. Dzielnicowy kontaktuje się również z osobami – potencjalnymi ofiarami przestępstw i wykroczeń – w celu wskazania im właściwych
sposobów unikania zagrożenia.
Jednym ze wskaźników profesjonalizmu i zaangażowania dzielnicowego w funkcjonowanie społeczności lokalnej jest jego uczestnictwo w różnorodnych inicjatywach społeczności lokalnej, w tym w zebraniach samorządu lokalnego, uroczystościach szkolnych, zebraniach osiedlowych,
posiedzeniach rady gminy czy też spotkaniach organizacji pozarządowych
(Lasocik, 2011).
Zgodnie z § 36 zarządzenia nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia
20 czerwca 2016 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań przez
dzielnicowego i kierownika dzielnicowych, dzielnicowy realizuje zadania
profilaktyki społecznej, w szczególności, przez:
• diagnozowanie i wskazywanie lokalnych zagrożeń oraz kierunków działań profilaktycznych;
• inspirowanie i współuczestniczenie w przedsięwzięciach z zakresu profilaktyki społecznej we współpracy z innymi policjantami, jednostkami
samorządu terytorialnego oraz innymi podmiotami pozapolicyjnymi;
• realizację akcji i programów profilaktycznych we współpracy z innymi
policjantami oraz podmiotami pozapolicyjnymi;
• informowanie mieszkańców o występujących zagrożeniach i udzielanie
instrukcji o sposobach zabezpieczania się, zachowania się w określonych
sytuacjach oraz organizowania się w celu poprawy bezpieczeństwa;
• inicjowanie działań pomocowych dla ofiar przestępstw, a także organizowanie doradztwa dla tej grupy osób;
• przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.
Dzielnicowy, w uzgodnieniu z kierownikiem dzielnicowych, na podstawie zdiagnozowanych oczekiwań społecznych oraz analizy zagrożenia w rejonie, w cyklach półrocznych przygotowuje plan działania priorytetowego.
Plan ten musi być budowany przede wszystkim na zagrożeniach wskazanych przez społeczność określonego rejonu służbowego, jako najbardziej
dokuczliwe i wymagające najpilniejszego rozwiązania. Jest to narzędzie,
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które ma służyć budowaniu lokalnych koalicji na rzecz bezpieczeństwa,
a przede wszystkim poczuciu współodpowiedzialności za bezpieczeństwo
na poziomie lokalnym. Plan ten musi więc być opracowany na bazie
oczekiwań społecznych, zaś same działania zmierzające do jego realizacji powinny być wyraźnie temu społeczeństwu zakomunikowane wraz
ze wskazaniem podmiotów współodpowiedzialnych i ich roli. Informacje
wynikające z tego planu przekazuje się społeczności rejonu, w miarę możliwości również z wykorzystaniem mediów lokalnych.
Polska policja wdrożyła nową filozofię swojego funkcjonowania zmierzającą do uspołecznienia działań na rzecz bezpieczeństwa. Jej założenia
są bardzo czytelne: „chcemy być jak najbliżej ludzi, znać i wspólnie rozwiązywać ich problemy. Społeczeństwo chce mieć policję u siebie. Tego
ludzie oczekują: żeby policjant był z nimi i działał, kiedy komuś dzieje
się krzywda. Dzielnicowy musi być wśród ludzi i służyć ludziom” – takie
są założenia programu „Dzielnicowy bliżej nas” (http://dzielnicowy-blizej-nas.policja.pl, 2018).
Program ten jest to obecnie jednym z podstawowych programów realizowanych w celu zbudowania zaufania pomiędzy służbami a obywatelami.
Nawet najlepiej wyposażona policja nie będzie dobrze wykonywała swoich
zadań, jeśli mieszkańcy nie będą jej ufali.
Głównym założeniem programu jest ułatwienie kontaktu dzielnicowego z mieszkańcami. Do tej pory tak zwani funkcjonariusze pierwszego
kontaktu musieli często wykonywać zadania policjantów służby prewencyjnej, przez co nie mieli czasu na to, aby w pełni zainteresować się sprawami mieszkańców. Jest to pierwsza tak kompleksowa zmiana w podejściu
do służby dzielnicowych. Kierunki zmian w ich służbie dotyczą obszarów:
kadrowego, szkoleniowego, komunikacji społecznej, organizacji służby
oraz modernizacyjnego. Program został zainagurowany w czerwcu 2016 r.
Każdy dzielnicowy został wyposażony w służbowy telefon komórkowy
oraz dostęp do poczty elektronicznej, które zostały „przypisane do rejonu służbowego”, co oznacza, iż nawet w przypadku zmiany personalnej
na stanowisku dzielnicowego, numer telefonu oraz adres e-mail nie ulegają zmianie. W ramach programu „Dzielnicowy bliżej nas” wdrożono
do powszechnego użytku bezpłatną aplikację „Moja Komenda”, opracowaną na urządzenia mobilne. Aplikacja, po jej zainstalowaniu, może
pracować w trybie off-line, jednak jej pełna funkcjonalność jest widoczna
przy zapewnieniu dostępu do sieci Internet. Baza danych zawiera informacje o wszystkich obiektach policyjnych dostępnych dla interesantów,
a także dane kontaktowe wszystkich dzielnicowych z terenu kraju. Dzięki
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aplikacji można odnaleźć najbliższą jednostkę Policji, sprawdzić jak nazywa się dzielnicowy, uzyskać pełne dane teleadresowe i połączyć się z nim
jednym kliknięciem, jak też wysłać wiadomość e-mail.
Działania realizowane w ramach programu „Dzielnicowy bliżej nas”
mają charakter przekrojowy, poczynając od doboru policjantów o optymalnych predyspozycjach do pełnienia funkcji dzielnicowego, przez ich
właściwe szkolenie, ukierunkowane nie tylko na podnoszenie poziomu
wiedzy zawodowej, ale również podnoszenie tzw. kompetencji miękkich,
przez zapewnienie im dostępu do nowych narzędzi komunikacji społecznej i gruntowną zmianę organizacji służby oraz na zapewnieniu właściwych warunków lokalowych i narzędzi pracy skończywszy.
Istotnym elementem programu są działania mające na celu propagowanie, zarówno właściwych postaw dzielnicowych i społeczności lokalnych,
jak i uzyskanych wspólnie efektów.
Najważniejszy jest jednak cel, którym jest szerokie otwarcie na problemy społeczności lokalnej, uspołecznienie działań Policji oraz zbudowanie
zaufania pomiędzy Policją a obywatelami. Zaufania, które jest niezbędne
dla aktywizacji społeczności lokalnej w działaniach skutkujących tworzeniem lokalnych koalicji działających na rzecz szeroko pojmowanego bezpieczeństwa.

5. Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
Nowym narzędziem współpracy Policji ze społeczeństwem jest „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa” (dalej też: KMZB), nad którą prace
rozpoczęto na początku 2016 r. w Biurze Prewencji Komendy Głównej
Policji. Możliwość anonimowego i bardzo prostego dla końcowego użytkownika informowania policjantów o występujących w okolicy zagrożeniach zdobywa coraz większą popularność. Widać już konkretne, pozytywne efekty wprowadzenia aplikacji. Mieszkańcy mają realny wpływ
na poprawę bezpieczeństwa, a policjanci czują wsparcie społeczności lokalnej, co pozwala z jednej strony, na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa,
a z drugiej strony, buduje zaufanie do Policji i zachęca do współpracy z nią
i budowania społeczeństwa obywatelskiego.
Celem projektu było stworzenie narzędzi, które pozwalają na prawidłowe, rzetelne i klarowne przedstawienie społecznościom lokalnym skali
i rodzaju zidentyfikowanych zagrożeń przez instytucje współodpowiedzialne za bezpieczeństwo i porządek publiczny w formie wizualizacji stanu
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bezpieczeństwa. Jest to swoisty wykaz zagrożeń dla życia i zdrowia ludzkiego oraz mienia, sporządzony z uwzględnieniem ich lokalizacji czasoprzestrzennej (Stawnicka, Klonowska, 2018).
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa ma:
• odzwierciedlać zagrożenia już dostrzeżone i zarejestrowane przez służby,
• wskazywać zagrożenia dostrzeżone przez obywateli – aktywizacja społeczności lokalnych,
• służyć ocenie i optymalizacji dotychczasowych struktur organizacyjnych Policji,
• umożliwiać „weryfikację” publikowanych przez ośrodki badania opinii
publicznej ocen poczucia bezpieczeństwa obywateli z analizami/danymi własnymi Policji,
• być jednym z narzędzi wymiany informacji pomiędzy Policją a społeczeństwem.
Na podstawie informacji pozyskanych od obywateli, którzy w liczbie
217 775 uczestniczyli w 11 990 konsultacjach (dane z Komendy Głównej Policji), opracowano katalog zagrożeń, które w ocenie społeczeństwa
w sposób istotny wpływają na poczucie bezpieczeństwa. Katalog ten został
wykorzystany przy opracowaniu narzędzia informatycznego.
KMZB została wdrożona na terenie całego kraju 5 października 2016 r.
po przeprowadzonym pilotażu na terenie garnizonu podlaskiego, pomorskiego i stołecznego. Składa się ona z dwóch integralnych części: statystycznej i interaktywnej.
W ramach części statystycznej opracowano katalog przestępstw, zdarzeń drogowych, interwencji Policji związanych z wykroczeniami, które prezentowane są na mapie statystycznej jako wskaźnik w przeliczeniu
na 10 tys. mieszkańców (w przypadku przestępstw), w postaci kwadratów
1 km na 1 km w przypadku interwencji Policji, czy też zarówno w przeliczeniu na liczbę ludności, jak i sumę kilometrów dróg w przypadku
zdarzeń drogowych. Dodatkowo prezentowane są informacje dotyczące
wyników badań opinii publicznej w zakresie poczucia bezpieczeństwa.
Opis kategorii znajduje się w poszczególnych zakładkach.
W ten sposób, w systemie kwartalnym, prezentowane są:
• zagrożenia przestępczością, w tym m.in.: w 7 podstawowych kategoriach (kradzież cudzej rzeczy / rozbój, kradzież rozbójnicza, wymuszenia
rozbójnicze / kradzież z włamaniem / kradzież samochodu i kradzież
z włamaniem / uszkodzenie mienia / uszczerbek na zdrowiu / bójka i pobicie), narkotykową, seksualną, oszustwami „na wnuczka” oraz „na policjanta”, kierowanie pojazdami mechanicznymi w stanie nietrzeźwości
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(przestępstwa zarejestrowane z chwilą wszczęcia postępowania przygotowawczego);
• zagrożenia wykroczeniami szczególnie uciążliwymi społecznie (interwencje Policji dotyczące zgłoszonych zdarzeń, zarejestrowane w Systemie Wspomagania Dowodzenia Policji);
• wypadki drogowe, ofiary śmiertelne wypadków drogowych, wykazy
powiatów, odcinków dróg najbardziej zagrożonych wypadkami;
• wyniki badań społecznych w zakresie poczucia bezpieczeństwa.
Prezentacja danych odbywa się aż do poziomu gminy, umożliwiając wyświetlenie tabeli atrybutów z pełnymi danymi dotyczącymi danej gminy.
W części interaktywnej wyodrębniono 25 kategorii zagrożeń najczęściej
powtarzających się w trakcie dyskusji nad kształtem KMZB (na podstawie
zgłaszanych postulatów podczas konsultacji społecznych). Po weryfikacji,
dokonanej w lipcu 2017 r., dostępne kategorie przedstawiają się następująco:
1. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym:
• przekraczanie dozwolonej prędkości,
• zła organizacja ruchu drogowego,
• niewłaściwa infrastruktura drogowa,
• nieprawidłowe parkowanie,
• nielegalne rajdy samochodowe,
• niestrzeżone przejazdy kolejowe,
• niestrzeżone przejście przez tory,
• zdarzenia drogowe z udziałem zwierząt leśnych.
2. Demoralizacja nieletnich:
• grupowanie się małoletnich zagrożonych demoralizacją
3. Wykroczenia:
• spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych.
4. Bezdomność, patologie społeczne:
• bezdomność,
• żebractwo,
• używanie środków odurzających.
5. Bezpieczeństwo na terenach wodnych:
• utonięcia,
• miejsca niebezpieczne na terenach wodnych,
• dzikie kąpieliska.
6. Ochrona środowiska:
• kłusownictwo,
• nielegalna wycinka drzew,
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• znęcanie się nad zwierzętami,
• wałęsające się bezpańskie psy,
• niszczenie zieleni,
• dzikie wysypiska śmieci,
• poruszanie się po terenach leśnych pojazdami typu quad,
• wypalanie traw.
KMZB to źródło informacji dla tych wszystkich, którzy chcą zapoznać
się z zagrożeniami występującymi w ich mieście, dzielnicy, osiedlu czy
ulicy, a także tych, którzy chcą mieć wpływ na bezpieczeństwo w swoim
mieście czy powiecie. Konieczna jest tu świadomość wagi swojego działania ze strony użytkowników aplikacji. Każde naniesione na mapę zagrożenie jest bowiem skrupulatnie sprawdzane przez Policję, co angażuje
znaczne siły i środki do weryfikacji zagrożeń, które zostały naniesione dla
żartu. Ważnym elementem aplikacji jest możliwość interakcji. On-line
użytkownik może obserwować etap weryfikacji naniesionego przez siebie
zagrożenia oraz końcowy efekt w postaci potwierdzenia lub niepotwierdzenia jego występowania. Należy przy tym podkreślić, iż zweryfikowane
zagrożenia jako niepotwierdzone, mimo że są usuwane z mapy zagrożeń
dostępnej dla ogółu, w dalszym ciągu są widoczne po stronie Policji. Informacje takie wykorzystywane są w dalszym ciągu do dyslokacji służby
patrolowej i obchodowej. Stosunkowo krótki termin jaki został wyznaczony na weryfikację zagrożenia powoduje, że mogą wystąpić sytuacje
gdzie zagrożenie występuje okresowo w dłuższych odstępach czasowych.
Dlatego też, zagrożenia niepotwierdzone na etapie weryfikacji pozostają
w dalszym zainteresowaniu Policji.
Sama aplikacja została zbudowana w taki sposób, aby użytkownik
w prosty sposób mógł z niej skorzystać. Jedynym wymaganiem jest dostęp
do komputera z Internetem lub pobranie darmowej aplikacji na urządzenia mobilne. Dostęp do KMZB jest możliwy poprzez portal policja.pl
jak też przez strony internetowe jednostek organizacyjnych Policji. Coraz
częściej również inne podmioty, którym problematyka bezpieczeństwa jest
bliska, zamieszczają link do KMZB na swoich stronach.
Sam proces naniesienia zagrożenia na mapę jest anonimowy oraz bardzo
szybki i prosty – użytkownik po wybraniu jednego z 25 zagrożeń dostępnych
w katalogu, wskazuje kursorem lokalizację, w której ono występuje, a następnie przyciskiem „ZGŁOŚ” dokonuje naniesienia zagrożenia na mapę.
Zgłaszający może dodatkowo wskazać datę i czas wystąpienia zagrożenia.
Użytkownik wskazując lokalizację i rodzaj zagrożenia ma możliwości
podania innych dodatkowych informacji, dzięki którym proces weryfikacji
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będzie krótszy i skuteczniejszy. Wśród tych informacji są: data zdarzenia
wraz z dokładnym czasem, dni tygodnia występowania zagrożenia, pora
dnia występowania zagrożenia, opis tekstowy sytuacji (do 500 znaków),
możliwość dołączenia załączników do 5 MB (w formatach: JPG, PDF, 3gp,
mov, doc, txt). „NOWE” zagrożenie, które zostało naniesione na KMZB,
oczekuje na weryfikację, które nie powinno być dłuższe niż 2 dni. Jest
to okres, w którym koordynator lokalny (wyznaczony policjant w komendzie powiatowej/miejskiej/rejonowej Policji lub w komisariacie Policji,
odpowiedzialny za koordynowanie realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem KMZB, na terenie podległym jednostce Policji, w której pełni
służbę) zapoznaje się z charakterem i lokalizacją zagrożenia i ma obowiązek
podjąć działania w celu jego weryfikacji. Weryfikacja informacji o zagrożeniu to zespół czynności podejmowanych przez policjantów, które prowadzą
do potwierdzenia lub niepotwierdzenia występowania zagrożenia naniesionego na mapę zagrożeń. Podstawowym celem podejmowanych działań weryfikacyjnych jest stwierdzenie czy zagrożenie faktycznie występuje
na danym obszarze czy też nie. Należy podkreślić, że KMZB ma na celu
prezentować zagrożenia wpływające na poczucie bezpieczeństwa ludzi.
Aplikacja została wdrożona na terenie całej Polski 5 października 2016 r.
i od tej pory cieszy się dużą popularnością. 1,5 mln użytkowników, blisko
5 mln odsłon strony i ponad 920 tys. naniesionych zagrożeń, z których
prawie połowa została już potwierdzona w wyniku działań Policji, to liczby potwierdzające zarówno popularność jak i skuteczność wdrożonego
rozwiązania5.

6. Debaty społeczne
Według Słownika języka polskiego „debata w szerokim znaczeniu oznacza publiczne omawianie zagadnień, roztrząsanie problemów. Synonimem
terminu »debata« jest: dyskusja, dysputa, spór, obrady” (Szymczak, 1978,
s. 364). Debata służy ustaleniu faktów, sformułowaniu problemu, przewidzeniu dalszego rozwoju wypadków i poszukiwaniu rozwiązań, a jej celem
jest przyjęcie wspólnego punktu widzenia (Hebrajska, 2006).
Debaty mają na celu zdiagnozowanie realnych oczekiwań społecznych wobec instytucji działających na rzecz bezpieczeństwa oraz wspólne rozwiązywanie problemów uciążliwych dla społeczeństwa, są cennym
Opracowanie własne na podstawie danych z Komendy Głównej Policji, stan na dzień
19 października 2018 r.

5
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źródłem pozyskiwania informacji dotyczących zagrożeń przestępczością
i problemów społecznych oraz sposobów realizacji społecznych oczekiwań.
Udział w tego typu spotkaniach z zaangażowanymi w przedsięwzięcie
podmiotami, w szczególności samorządami, policją i społecznością lokalną
jest niewątpliwie kontynuacją zintegrowanych działań na rzecz bezpieczeństwa publicznego i pozwala budować wizerunek skutecznej, profesjonalnej administracji.
Planując debatę należy zwrócić uwagę i jednocześnie upewnić się czy
w sprawie, która ma zostać poddana konsultacjom nie ma gotowego rozwiązania, a jeśli nie to czy mieszkańcy mogą mieć realny wpływ na jego
wypracowanie.
Do celów głównych debat społecznych możemy zaliczyć:
• ograniczenie zjawisk oraz zachowań, które budzą powszechny sprzeciw
i poczucie zagrożenia;
• badanie oczekiwań społecznych w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa
i porządku publicznego;
• włączenie obywateli w wypracowanie propozycji rozwiązań mających
na celu wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców w środowisku
lokalnym.
Cele szczegółowe debat społecznych mogą koncentrować się wokół:
• zdiagnozowania potrzeb i oczekiwań społecznych w zakresie poprawy
bezpieczeństwa;
• wymiany informacji o istniejących zagrożeniach;
• wypracowania wspólnych metod działania oraz przedsięwzięć zmierzających do ograniczenia występujących zagrożeń;
• zaktywizowania społeczności do tworzenia lokalnych koalicji na rzecz
poprawy bezpieczeństwa;
• poprawienia wizerunku Policji w społeczeństwie.
Obszary tematyczne debaty mogą dotyczyć:
• zagrożenia przestępczością z uwzględnieniem 7 kategorii przestępstw;
• zapobiegania przemocy w rodzinie;
• poczucia bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania i w miejscach publicznych;
• bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.
Określenie czasu i miejsca spotkania jest tu bardzo ważnym elementem.
Miejsce spotkania powinno być łatwo dostępne dla obywateli, w którym
nie będą się czuli jak petenci tylko jako partnerzy w dialogu. Czas powinien być dostosowany do potrzeb lokalnej społeczności i być dogodny dla
uczestników debaty.
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Debaty powinny odbywać się w szerokim gremium przy współudziale
przedstawicieli różnych grup i środowisk działających na rzecz zwiększenia
poczucia bezpieczeństwa wśród obywateli. W szczególności biorą w nich
udział przedstawiciele władz lokalnych, Policji, niezależni eksperci dobierani stosownie do poruszanego tematu, przedstawiciele organizacji pozarządowych, wolontariatów, kościołów i związków wyznaniowych, mieszkańcy społeczności lokalnej, przedstawiciele jednostek służb zespolonych
oraz przedstawiciele lokalnych mass – mediów.
Debata, jak każda dyskusja o sformalizowanej formie, musi być prowadzona z zachowaniem pewnej struktury, na którą składa się: rozpoczęcie
debaty, przedstawienie tematu, dyskusja problemowa (najlepiej według
określonego scenariusza) oraz wnioski/podsumowanie (w tym przedstawienie uczestnikom źródeł i formy informacji zwrotnej na temat realizacji wniosków z debaty). Podczas wprowadzenia do debaty przekazywane
są najistotniejsze informacje o jednostce organizacyjnej Policji organizującej spotkanie (struktura jednostki, rodzaj wykonywanych zadań, etc.).
Bardzo ważny jest właściwy wybór moderatora debaty (przedstawiciela
jednostki organizacyjnej Policji lub podmiotu współorganizującego debatę). Musi to być osoba, która w imieniu komendanta jednostki realizującej
debatę będzie prowadziła dyskusję z jej uczestnikami. Osoba ta musi więc
posiadać predyspozycje, które umożliwią zrealizowanie scenariusza dyskusji z jednoczesnym zachowaniem spontaniczności wypowiedzi. Ważne
są szczególnie kompetencje w postaci wiedzy oraz umiejętności interpersonalnych. W celu nadania odpowiedniej rangi debacie społecznej wskazany
jest udział w niej komendanta (bądź zastępcy) lub innej osoby decyzyjnej
reprezentującej jednostkę Policji, która debatę organizuje oraz zaproszenie
do udziału władz samorządowych.
Na zakończenie debaty należy poprosić uczestników o wypełnienie
ankiety ewaluacyjnej dotyczącej przebiegu debaty, której wyniki będą
wykorzystane przez kierownictwo jednostki Policji organizującej debatę. Ewaluacji osiągniętych rezultatów i zakresu realizacji wniosków sformułowanych podczas debaty służy natomiast debata ewaluacyjna, która
powinna zostać przeprowadzona w okresie od 6 do 9 miesięcy od debaty
poddawanej ewaluacji. Na debacie „wyjściowej” należy poinformować,
że zostanie zorganizowana również debata ewaluacyjna, o terminie której
jednostka organizacyjna Policji poinformuje społeczność lokalną.
Fakt organizacji debaty wraz z wnioskami oraz rekomendacjami dla
Policji należy udokumentować (w formie notatki, sprawozdania lub dokumentu wideo).
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Najbardziej przejrzystym dokumentem sporządzonym z przebiegu debaty jest niewątpliwie sprawozdanie zgodne ze strukturą standardu debaty,
ze wskazaniem terminu przeprowadzenia debaty oraz osób odpowiedzialnych za realizację wniosków z debaty. Istotne jest te wskazanie, w jaki
sposób będą upowszechniane informacje o poziomie realizacji wniosków
i ustaleń poczynionych podczas debaty. Sprawozdanie, w którym można
zawrzeć ewentualne działania na przyszłość, np.:
• usankcjonowanie ustaleń debaty poprzez rozwiązania prawne, zawarcie
porozumień, wydanie stosownych zarządzeń, regulaminów, decyzji;
• stworzenie programu informacyjno-edukacyjnego skierowanego
do społeczeństwa ukierunkowanego na zwalczanie i zwalczanie zdefiniowanych podczas debaty zagrożeń;
• poinformowanie o wyniku debaty, podjętych ustaleniach i zobowiązaniach;
• weryfikacja wypracowanych ustaleń poprzez zbadanie opinii społeczeństwa (ankiety).
Debata społeczna nie kończy się w chwili zakończenia spotkania. Ważne jest też informowanie uczestników debaty, wszystkich osób, których
debata dotyczyła o poziomie realizacji wniosków i ustaleń poczynionych
podczas debaty. W tym celu należy zdefiniować źródło informacji, jak też
jego formę oraz częstotliwość. Jeśli istnieje taka potrzeba – należy podkreślić konieczność długoterminowej realizacji niektórych ze sformułowanych wniosków (np. zmian legislacyjnych, zakupu sprzętu, etc.). Formalne
(ostateczne) podsumowanie debaty stanowi debata ewaluacyjna.
Efekty debat społecznych:
• diagnoza problemów poszczególnych środowisk;
• zintensyfikowanie działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa
społeczności lokalnej oraz wyznaczanie kierunków pracy zgodnych
z oczekiwaniami społecznymi;
• zaktywizowanie podmiotów pozapolicyjnych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne do skutecznych działań mających na celu wyeliminowanie zdiagnozowanych problemów na poziomie lokalnym;
• rozszerzenie społecznej odpowiedzialności i wspólnej troski za stan ładu
i porządku oraz zwiększenie skuteczności działań, które należy odpowiednio dostosować do lokalnych warunków.
Korzyści wynikające z debat społecznych:
• Policja, samorząd:
 uzyskanie wiedzy o postrzeganiu działań Policji i samorządów przez
obywateli;
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 usprawnienie procesu decyzyjnego;
 podejmowanie decyzji bliższych rzeczywistym potrzebom i oczekiwaniom obywateli, możliwość przewidzenia trudności w realizacji
celu.
• Obywatele:
 szersza wiedza na temat działań Policji i samorządów lokalnych;
 poczucie zrozumienia i akceptacji wobec działań Policji;
 poczucie zadowolenia i bezpieczeństwa wynikające z partycypacji
w procesie decyzyjnym;
 zwiększenie świadomości prawnej.
Priorytetowe kierunki działań polskiej Policji w zakresie zapobiegania
przestępczości oraz innym zagrożeniom społecznym znalazły odzwierciedlenie w Priorytecie nr 1 Komendanta Głównego Policji na lata 2016-2018
w postaci „Zwiększenia efektywności działań Policji na rzecz wzmocnienia współpracy ze społeczeństwem”. Wśród zadań przypisanych do tego
priorytetu znalazło się natomiast m.in. zacieśnianie współpracy ze społecznością lokalną poprzez organizację debat społecznych z uwzględnieniem
wniosków z analizy zagrożeń lokalnych (mapy zagrożeń).
Spotkania ze społeczeństwem w 2017 r. prowadzone były przez jednostki organizacyjne Policji w ramach cyklu zatytułowanego „Porozmawiajmy
o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”. W ramach tego cyklu,
szczególnie podczas debaty inaugurującej, dyskutowano nad problemem
najistotniejszych zagrożeń zdiagnozowanych dzięki Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, działań priorytetowych dzielnicowych oraz ich roli
w przygotowaniu i prowadzeniu przedsięwzięć z zakresu profilaktyki społecznej, odpowiadających na zdiagnozowane zagrożenia bezpieczeństwa.
Według danych z Komendy Głównej Policji w 2017 r. przeprowadzono w całym kraju 1 406 debat społecznych, z czego 56 spotkań ze społeczeństwem zorganizowano w miejscowościach, w których odtworzone
zostały posterunki Policji. Podczas debat omawiane były problemy związane z bezpieczeństwem w środowisku lokalnym, zagadnienia związane
z uzależnieniami i przejawami patologii społecznej, a także inne problemy
wpływające na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców.

7. Patrole obywatelskie
Umundurowane, przeszkolone i odpowiednio wyposażone patrole wolontariuszy, złożone z mieszkańców osiedla, gminy, powiatu, mogą być
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idealnym uzupełnieniem służby patrolowej i obchodowej realizowanej
przez Policję.
Zgodnie z treścią poradnika opracowanego przez MSWiA pt. „Tworzenie i funkcjonowanie grup osiedlowych oraz miejskich map bezpieczeństwa” (2002), należy jasno wskazać, że już teraz podobne działania
są realizowane, co więcej są przedmiotem zainteresowania wielu samorządów: „Polski system prawny umożliwia społecznościom lokalnym tworzenie różnych grup wzajemnej pomocy, w tym samoobrony, działających
na rzecz poprawy bezpieczeństwa, które mogą działać wyłącznie profilaktycznie, powstrzymując się od interwencji, zaś w krytycznych momentach
wzywa Policję albo inne uprawnione organy. Interweniować mogą jedynie
w sytuacji bezpośredniego zagrożenia. Społeczna samoobrona może być
w różnym stopniu powiązana z działaniami Policji i lokalnymi władzami.
Obywatele mogą tworzyć organizacje samoobrony funkcjonujące w ścisłej współpracy z Policją i władzami lokalnymi lub niezależnie od nich.
(…)” – nie mniej jednak warto projektować szersze, kompleksowe formy
współdziałania na miarę rozwiązań europejskich.
Idea społecznego wsparcia działań Policji w Polsce nie zyskała jeszcze tak dużego zainteresowania, jak w innych krajach Unii Europejskiej,
w tym w Wielkiej Brytanii, dlatego też warto wskazać tu inicjatywy z terenu garnizonu mazowieckiego i łódzkiego, które wpisują się w realizację
założeń tej idei.

Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu
KWP zs. w Radomiu opracowała projekt Społecznego wsparcia działań
Policji6 i podjęła próbę stworzenia koncepcji, zawierającej stosowne, nowe
regulacje prawne, określające zadania, uprawnienia i obowiązki wolontariuszy oraz zasady doboru, szkolenia i współpracy Policji z mieszkańcami,
stanowiącej ciekawą i wartościową ofertę skierowaną do społeczeństwa
w wymiarze lokalnym. Dodatkowo, propozycja współdziałania o takim
charakterze zawierała swoisty „pakiet korzyści” dla wolontariuszy w postaci m.in. poszerzenia wiedzy fachowej, zdobycia nowych umiejętności,
doświadczeń, oraz uzyskania atrakcyjnej pozycji na rynku pracy, w tym
w ramach procedury doboru do Policji.
Historia projektu Społecznego wsparcia działań Policji:
Opracowanie własne przygotowane na podstawie materiałów z Komendy Wojewódzkiej
Policji z siedzibą w Radomiu dotyczących projektu „Społeczne wsparcie działań Policji”.

6
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• od 15 maja do 20 czerwca 2008 r. na stronie internetowej mazowieckiej Policji (www.kwp.radom.pl) prowadzona była sonda „Czy wziąłbyś
udział w patrolu w rejonie swojego miejsca zamieszkania, w tym wspólnie z Policją?”, która pozwoliła pozytywnie ocenić przedstawioną ideę.
W badaniu udział wzięło 437 internautów.
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• od lipca 2008 r. utworzono adres e-mailowy spolecznepatrole@mazowiecka.policja.gov.pl w celu wyrażania opinii na temat społecznego
wsparcia działań Policji, dyskusji społecznej na temat patroli obywatelskich;
• między 6 a 12 października 2008 r. KWP zs. w Radomiu przeprowadziła kampanię medialną informującą o patrolach obywatelskich,
a także przybliżającą ideę społecznego wsparcia działań Policji. Akcja
prowadzona była we wszystkich radomskich mediach: prasie, radiu,
telewizji oraz Internecie;
• w dniach 12-19 października 2008 r. KWP zs. w Radomiu przy
wsparciu i współpracy z Wyższą Szkołą Nauk Społecznych i Technicznych w Radomiu oraz Szkołą Główną Handlową w Warszawie,
przeprowadziły na terenie miasta Radomia badania w zakresie poprawy bezpieczeństwa społeczności radomskiej. Celem ich było zdiagnozowanie potrzeby utworzenia społecznych patroli obywatelskich.
Do przeprowadzenia badania wykorzystano kwestionariusz wywiadu
standaryzowanego, którego głównym celem było zdiagnozowanie
potrzeby utworzenia społecznych patroli obywatelskich na terenie
Radomia. W badaniu brało udział 609 osób, mieszkańców Radomia,
zróżnicowanych co do cech demograficznych i społecznych. Dobór
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próby uwzględniał cechę geograficzną – osiedle. Liczba respondentów w poszczególnych osiedlach odzwierciedla strukturę mieszkańców Radomia.
Jak wynika z raportu z badania pt. „Razem bezpieczniej – społeczne
wsparcie działań policji” (Dąbrowska, Pierzchalska, 2009):
1. Co trzeci respondent słyszał o patrolach obywatelskich, ale blisko 60%
nie wiedziało, że występują takie formy aktywności obywatelskiej.

8% trudno powiedzieć
57% nie

35% tak

2. 34% respondentów uznało, za bardzo dobry pomysł utworzenia patroli obywatelskich w Radomiu, a 27%, że jest to dobry pomysł. 12%
respondentów było odmiennego zdania.
27,1%

zdecydowanie dobry pomysł

26,6%

trudno powiedzieć

4,4%

zdecydowanie zły pomysł

8,0%

raczej zły pomysł

33,8%

raczej zły pomysł
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3. Co trzeci respondent wyraził swoje zdecydowane poparcie dla takiego
pomysłu w miejscu swojego zamieszkania, a 42% raczej byli mu przychylni. U 13% respondentów pomysł ten nie znalazł aprobaty, a 12%
nie umiało udzielić jednoznacznej odpowiedzi.
32,8%

zdecydowanie tak

12%

trudno powiedzeć

3,8%

zdecydowanie nie

42%

9,4%

raczej nie

raczej tak

4. Co czwarty respondent zadeklarował, że byłby skłonny dołączyć do patroli obywatelskich w miejscu swojego zamieszkania, a co piąty nie
umiał udzielić jednoznacznej odpowiedzi, czyli był niezdecydowany.
W tej ostatniej grupie można dostrzegać potencjalnych kandydatów,
których może nakłonić do aktywności, np. umiejętnie prowadzona
edukacja nt. straży sąsiedzkiej/patroli obywatelskich.
20,3%

trudno powiedzieć

9,4%

zdecydowanie tak

16,6%

raczej tak

20,4%

zdecydowanie nie

33,3%

raczej nie
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5. Niezależnie od postawy wobec własnego udziału w patrolach obywatelskich zdecydowana większość respondentów uważa, że patrole
powinny monitorować osiedla codziennie.

40
35
30
25
20
15
10
5
0

37,7%

21,5%
16,5%
12,2%

codziennie

2–3 razy
w tygodniu

raz
w tygodniu

5,6%

6,4%

2–3 razy
w miesiącu

raz
w miesiącu

trudno
powiedzieć

6. Mieszkańcy Radomia nie są skłonni do zaangażowania się w działania
profilaktyczne realizowane, np. w przedszkolu, szkole na zasadzie wolontariatu. 36% respondentów odpowiedziało raczej nie a 10% zdecydowanie nie. Co piąta osoba nie była zdecydowana – być może wiedza
na temat wolontariatu jest zbyt skromna.
• 9 grudnia 2008 r. KWP zs. w Radomiu, wspólnie z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim, zorganizowała konferencję „Społeczne wsparcie
działań Policji”, która była podsumowaniem prowadzonych prac i podjęciem próby przedstawienia spójnej koncepcji dotyczącej patroli obywatelskich. Konferencja była poszukiwaniem nowych rozwiązań służących
dalszej poprawie bezpieczeństwa na terenie Mazowsza w 3 aspektach:
 Patrole mieszkańców, wolontariuszy – wspólnie z Policją lub samodzielnie w celu zapobiegania przestępczości, wykroczeniom, zachowaniom nieakceptowanym społecznie oraz wzmacniania społecznego poczucia bezpieczeństwa poprzez obecność w miejscach
publicznych i rejonach zamieszkania (londyńskie doświadczenia);
 Profilaktyka kryminalna – wsparcie, np. na zasadzie stażu, wolontariatu
itp., działań Policji w pracy edukacyjnej, profilaktycznej realizowanej
w obszarach/obiektach zagrożonych: placówki edukacyjne, „blokowiska”, punkty pomocowe, doradztwo dla ofiar przestępstw etc.;
 Wolontariat w działaniach związanych z zabezpieczeniem masowych
imprez sportowych – doświadczenia austriackie – element przygotowania do EURO 2012.
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Konferencja służyła wskazaniu skutecznych, sprawdzonych sposobów
działania w celu zapewnienia mieszkańcom Mazowsza stałego wzrostu
realnego bezpieczeństwa oraz poziomu jego społecznego odczuwania,
a także w celu aktywizacji działań na poziomie lokalnym zmierzających
do optymalizacji wielopodmiotowej współpracy w omawianym obszarze.
Jednym z wniosków z konferencji było opracowanie kompleksowej
koncepcji społecznego wsparcia działań Policji.

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
Wspólne Osiedla7 – to kampania społeczna promująca filozofię Community Policing oraz inicjatywy społeczne podejmowane w ramach rządowego programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”. Została zainaugurowana w grudniu 2008 r. w Łodzi,
natomiast zakończyła się w grudniu 2014 r. Autorzy tej inicjatywy chcieli,
aby wyłonieni w lokalnym środowisku liderzy projektu budowali i koordynowali programy profilaktyczne w celu eliminacji problemów nurtujących społeczeństwo. Kampania umożliwiała partnerską współpracę mieszkańców, Policji i innych służb miejskich poprzez aktywne zaangażowanie
ludzi i instytucji w rozwiązywanie problemów dotyczących zapewnienia
bezpieczeństwa. Celem głównym projektu była poprawa bezpieczeństwa
na danym terenie poprzez określanie i rozwiązywanie problemów związanych z patologią i przestępczością, zakłócaniem porządku publicznego
oraz poprawa jakości życia w województwie łódzkim. Celami pośrednimi były: aktywizacja policjantów zajmujących się prewencją kryminalną, przedstawicieli organów samorządowych i organizacji pozarządowych
na rzecz poprawy bezpieczeństwa na danym terenie oraz identyfikacja
i rozwiązywanie problemów występujących w społecznościach lokalnych.
Projekt zakładał wyłonienie liderów – czyli osób wdrażających założenia
projektu na danym terenie.
Wymagania, które musiał spełnić lider były następujące: umiejętność
obsługi komputera (edytor tekstu) oraz aktualizowania strony internetowej w oparciu o szablon stworzony w php, pełnoletniość, komunikatywność, kreatywność, nieposzlakowana opinia (niekaralność). Lider był
wolontariuszem – nie otrzymywał wynagrodzenia.
Zadania, które wykonywał lider to: budowa koalicji sąsiedzkich, inicjowanie spotkań sąsiedzkich, identyfikowanie i diagnozowanie problemów
Opracowanie własne na podstawie informacji dostępnych na stronie internetowej
http://www.wspolneosiedla.pl/.
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nurtujących społeczność, budowa koalicji podmiotów na rzecz rozwiązania danego problemu, udział w stworzeniu programu profilaktycznego,
podejmowanie działań przewidzianych w programie profilaktycznym, publikowanie na stronie internetowej informacji dotyczących założeń programu profilaktycznego i końcowej ewaluacji działań.
Organizatorzy oferowali liderom: udział w innowacyjnym projekcie,
wybrany „lider-wolontariusz” na terenie swojego działania (miasta lub powiatu) miał wsparcie w podejmowanych inicjatywach profilaktycznych
w „liderze-policjancie” – którym był funkcjonariusz przeszkolony w zakresie prewencji kryminalnej z danej Komendy Powiatowej lub Miejskiej
Policji, udział w szkoleniach w zakresie budowania programu profilaktycznego oraz aktualizowania strony internetowej, a także możliwość wyróżnienia w ramach konkursu na najlepszy program profilaktyczny. Kampania miała swoją własną stronę internetową http://www.wspolneosiedla.pl/.

Przykłady działań patroli obywatelskich w Polsce
Radom
W 1996 r. w ramach realizowanego w Radomiu Programu „Bezpieczne
Miasto”8 i jego podprogramu „Bezpieczne Osiedle” na jednym z osiedli
powołano „Osiedlową Grupę Pomocy Michałów”, w skład której weszli
przedstawiciele Policji, szkół działających na osiedlu, tamtejszych parafii i instytucji. W ramach grupy pomocy władze osiedlowe postanowiły
uruchomić tzw. patrole społeczne. Ich zadaniem było odstraszanie chuliganów, potencjalnych sprawców przestępstw i informowanie o niepokojących zjawiskach Policję. Mieszkańcy osiedla Michałów byli najbardziej
zaangażowani w realizację podprogramu „Bezpieczne Osiedle”. Zarząd
Spółdzielni Mieszkaniowej Michałów w sierpniu 1997 r. udostępnił grupie inicjatywnej pomieszczenie w Domu Kultury, gdzie podłączono bezpłatny telefon zgłoszeniowy, czynny całą dobę. Wyselekcjonowano grupę
16 najbardziej zadłużonych mieszkańców, którym złożono propozycję
odpracowania długu poprzez uczestnictwo w nocnych patrolach.

Opracowanie własne na podstawie informacji przekazanych przez Pana Czesława
Gąsiorowskiego – Pełnomocnika Prezydenta Miasta Radomia Pana Zdzisława
Marcinkowskiego (w latach 2002-2006) oraz Prezydenta Miasta Radomia Pana Andrzeja
Kosztowniaka (w latach 2006-2014).
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Pierwszy patrol złożony z osób zalegających ze spłatą należności, rozpoczął patrolowanie osiedla w nocy z 8/9 grudnia 1997 r. Na patrol wyszło
o godz. 22.00 – 4 mężczyzn. Do 6.00 mieli pomagać Policji w pilnowaniu
bezpieczeństwa na terenie osiedla. Gdyby zauważyli, że ktoś próbuje dokonać włamania czy zakłóca ciszę nocną mieli przez telefon komórkowy
(po podaniu specjalnego hasła) wezwać Policję. Każdy z mężczyzn wchodzący w skład grup patrolowych został przeszkolony przez policjantów ówczesnej Komendy Rejonowej Policji. Wszyscy wchodzący w skład patrolu
mężczyźni byli zatrudnieni na umowę-zlecenie w Spółdzielni Mieszkaniowej „Michałów”. Otrzymywali najniższe wynagrodzenie, z czego 50%
przekazywali na uregulowanie długów, 30% na zmniejszenie odsetek,
a 20% kwoty dostawali „do ręki”. Patrole społeczne działały przez około
rok. Zakończyły się z powodu braku środków finansowych przeznaczonych na wypłaty dla patrolujących mężczyzn.

Wrocław
Podczas sesji Rady Osiedla „Huby”, która odbyła się 30 stycznia 2002 r.
przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku wnioskował o podjęcie uchwały przez Radę Osiedlową o utworzeniu Straży Obywatelskiej
9
. Uchwałę taką podjęto jednogłośnie. Na sesji Rady Osiedla obecni byli
m.in. Komendant Komisariatu Policji Wrocław-Krzyki i Komendant
Straży Miejskiej. 4 marca 2002 r. powołano do życia Straż Obywatelską
na Osiedlu „Huby”. Podstawą prawną do jej utworzenia była uchwała
Rady Miejskiej Wrocławia, która w Programie poprawy bezpieczeństwa
miejskiego we Wrocławiu na lata 2001-2004 zakładała tworzenie takich
organizacji w całej stolicy Dolnego Śląska. Rada Osiedla „Huby” wyznaczyła cele, jakie realizować miała straż obywatelska:
• współdziałanie z mieszkańcami osiedla w walce z szeroko pojętą przestępczością, dewastacją urządzeń osiedlowych, chuligaństwem i wandalizmem oraz organizowanie społeczności lokalnej w zapobieganiu jej;
• ścisłe współdziałanie z miejscowym Komisariatem Policji, a w szczególności z dzielnicowymi policjantami pracującymi na terenie osiedla;
• uświadamianie miejscowemu społeczeństwu, że niezbędna jest jego pomoc w walce z przestępczością na terenie swojego miejsca zamieszkania;
• zbudowanie różnego rodzaju form ochrony przed zagrożeniami, jakie
rodzi występująca na osiedlu przestępczość;
Opracowanie własne na podstawie informacji zawartych na stronie internetowej
https://osiedle.wroc.pl/index.php/huby.
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• umacnianie więzi międzyludzkiej, która ma duży wpływ na zwalczanie
i zapobieganie przestępczości;
• odbudowanie zaufania lokalnej społeczności do Policji i Straży Miejskiej, celem przekonania jej, że oba te organy są niezbędne do walki
z wzrastającą przestępczością.
• zorganizowanie płynnego przebiegu informacji o zadaniach w walce
z przestępczością przez wydawanie biuletynu informacyjnego.
Z ponad 20 chętnych, którzy zgłosili się na początku 2002 r., gdy straż
powstawała, w styczniu 2004 r. zostało 11 osób. Wśród nich były dwie
kobiety. Przekrój wiekowy był bardzo zróżnicowany – od 25. do 60. roku
życia. Częstotliwość patroli była ściśle uzależniona od liczebności straży. Początkowo zakładano, że patrole będą odbywać się raz w miesiącu. Między
innymi ze względów bezpieczeństwa udział w nich nie ograniczał się do samych mieszkańców osiedla. Osiedle patrolował policjant lub strażnik miejski i strażnik osiedlowy (jeden bądź dwóch). Patrolowali osiedle dwa, trzy
razy w tygodniu. Ponieważ większość „społeczników” pracowała, patrole
były od godziny 16. Trwały po dwie godziny zimą, latem znacznie dłużej.
Pomysł straży obywatelskich realizowany był również na innych wrocławskich osiedlach: Szczepin, Stare Miasto, Gaj (2005 r.).

Świętajno
W latach 1998-2000 na terenie gminy Świętajno gwałtownie wzrosła
liczba włamań do domków letniskowych i sklepów. Działania Policji doprowadziły do wykrycia i zatrzymania zaledwie kilku procent sprawców.
Sytuacja ta spowodowana była m.in. faktem, że przestępczość skupiała się
głównie w kompleksach domków letniskowych, usytuowanych w mało
zaludnionych miejscach, które po sezonie letnim, pozostawiane były bez
opieki.
Wiosną 2001 r. w Urzędzie Gminy w Świętajnie funkcjonariusze Policji
rozpoczęli cykl spotkań ze społeczeństwem. Miały one na celu zainicjowanie działań opartych na współpracy Policji z mieszkańcami w zakresie informowania o występujących zagrożeniach. Właścicielom sklepów
przedstawiono oferty firm ochroniarskich. Zainteresowanie tematem było
duże, jednak brakowało środków finansowych na jego realizację. Wówczas
podjęto inicjatywę utworzenia Patrolu Obywatelskiego10, zawiązano grupę
Opracowanie własne na podstawie informacji zawartych na stronach internetowych:
https://www.swietajno.ug.gov.pl/, http://swietajno-szczycienskie.wm.pl/Na-sygnale/845-0.
html oraz http://szczytno.policja.gov.pl/.

10

146

Dorota Pater

ochotników najpierw w Świętajnie, a po wyraźnych oznakach korzyści
wypływających z tego faktu również w Spychowie i Piasutnie. Grupy te
działały w oparciu o regulamin i stosowne zakresy obowiązków.
Wymienione grupy inicjatywne złożone z właścicieli i pracowników
miejscowych placówek handlowych oraz firm, a także zwyczajnych mieszkańców kierując się wskazówkami Policji podjęły się conocnego patrolowania miejscowości Świętajno, Spychowo i Piasutno oraz najbliższej okolicy.
W praktyce działanie patroli opierało się na pełnieniu przez ich członków
służb nocnych, w czasie których obserwowali oni określony teren. Osoby
te każdorazowo zgłaszały rozpoczęcie i zakończenie patrolowania oficerowi
dyżurnemu Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie, pozostając z nim
w stałym kontakcie, informując telefonicznie o wszelkich spostrzeżeniach
dotyczących bezpieczeństwa i spokoju na terenie objętym dozorem. Patrole działały w oparciu o zasady ujęte w dokumentacji, zawierającej skład
grupy, regulamin, zakresy obowiązków, grafiki służb, itp.
Wieść o działaniach patroli rozeszła się szybko, tym bardziej, że dzięki
ich aktywności udaremniono włamania do sklepów, samochodów, czy też
wszczęto w porę alarm w przypadku wybuchu pożaru w środku nocy.
Potencjalni przestępcy zdali sobie sprawę, że w stosunkowo niewielkim
środowisku prawie wszyscy się znają, co ułatwia identyfikację, zaś pojawienie się „obcego” samochodu, czy twarzy nie uchodzi uwadze mieszkańców,
a zwłaszcza tych, którzy pełnią akurat służbę patrolową. Miało to odzwierciedlenie w statystykach policyjnych – nastąpił spadek liczby kradzieży
z włamaniem do domków letniskowych i sklepów.

8. Podsumowanie
W polskiej i zagranicznej literaturze kryminalistycznej podkreśla się zjawisko braku gotowości obywateli do samoobrony. Stan taki został spowodowany m.in. szerokim upowszechnieniem systemu dobrowolnych ubezpieczeń od kradzieży, pożarów itp. Zwłaszcza troskę o ochronę własnego
mienia przerzucono na instytucje państwowe lub społeczne (Hołyst, 2016).
Największe wyzwanie, jakie stoi przed Policją, to znalezienie sposobu,
aby pozyskać wsparcie i współpracę przeciętnych ludzi w dążeniu do uczynienia ich życia bezpieczniejszym i przyjemniejszym. Community policing
przypomina, że ludzie to najcenniejsze zasoby jednostek policji i powinni być traktowani jako cenni partnerzy. Zmiany wymagają czasu. Poszukując źródeł rozbieżności między postawami deklarowanymi odnośnie
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do współpracy z policją a stanem faktycznym, należy uwzględniać różne
czynniki współpracy. Po pierwsze, moralna „nieprzyzwoitość” współpracy z policją. Źródeł ciągle zauważalnej niechęci do współpracy z policją
można doszukiwać się w tym przypadku w okolicznościach historycznych
narodu polskiego, które doprowadziły do charakterystycznego stosunku
społecznego do organów porządku publicznego (Hołyst, 2013), w tym
działania Milicji Obywatelskiej czy Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej (ORMO). Kolejnymi czynnikami są: złe doświadczenia z bezpośrednich kontaktów z Policją, „bezradność” Policji wobec przestępczości
oraz obawa przed zemstą przestępców.
Skuteczność pracy tradycyjnej policji wyznaczają: wskaźnik zgłoszonych przestępstw, łączna liczba zatrzymań, wskaźnik wykrywalności oraz
czas reakcji. Policja musi mieć strategię, która pozwoli jej monitorować
i kontrolować wszystkie rodzaje przestępstw, także te mniejszej wagi. Wymiar sprawiedliwości, w którym najwięcej sił i środków jest skoncentrowanych na poważniejszych zagrożeniach, sprawia, że Policja traci kontakt
ze zwykłymi ludźmi i jest obojętna na ich problemy, a tymczasem drobne
przestępstwa i przestępczość urzędnicza dotykają o wiele więcej osób niż
tzw. poważna przestępczość.
Aby policjanci mogli być zaangażowani w życie społeczności oraz byli
w stanie poprawić jakość życia jej członków, musi nastąpić zmiana sposobu
ustalania zakresu ich działań, który musi być dostosowany do społeczności. Policja nie może dłużej pozwolić sobie na wykorzystywanie wskaźników aresztowań, telefonów wzywających o pomoc, poziomu przestępczości oraz liczby wystawianych mandatów jako miary własnych sukcesów.
Musi zacząć oceniać atrybuty społeczeństwa oraz interakcje społeczne.
Zgodnie z przyjętą filozofią funkcjonowania polskiej Policji, jej rolą jest
służba społeczeństwu, służba pojmowana przez pryzmat uspołecznienia
jej działań.
Zauważyć należy, że Policja nie może efektywnie funkcjonować nie
będąc obdarzona należytą dozą zaufania społecznego. Budowanie zaufania
jest procesem ciągłym, wymagającym permanentnych działań, głównie
na poziomie lokalnym. Jego poziom, choć w chwili obecnej bardzo wysoki, nie jest trwały, stąd należy podejmować wszelkie działania mające
na celu jego dalsze pogłębianie, ale przede wszystkim utrwalanie. Proces
ten nie jest możliwy bez zapewnienia optymalnej komunikacji ze społeczeństwem.
Dlatego tak ważne i cenne są wszystkie inicjatywy, które wpływają
na rozwój społeczeństwa obywatelskiego, zwiększają efektywność działań
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prewencyjnych i profilaktycznych Policji, wpływają na wzrost zaufania
społeczeństwa do tej formacji, a także przyczyniają się do wzrostu społecznego wsparcia działań Policji.
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SPOŁECZNE WSPARCIE DZIAŁAŃ POLICJI MAJĄCYCH NA CELU ZAPOBIEGANIE POPEŁNIANIU
PRZESTĘPSTW I WYKROCZEŃ ORAZ ZJAWISKOM
KRYMINOGENNYM
Streszczenie
Bezpieczeństwo publiczne wymaga wspólnego wysiłku zarówno Policji,
jako instytucji odpowiedzialnej za bezpieczeństwo, jak i podmiotów kreujących życie społeczne, głównie instytucji administracji rządowej i samorządowej
oraz obywateli.
Warunkiem skuteczności działań Policji jest współdziałanie z różnymi
instytucjami, a przede wszystkim ze społeczeństwem. Dlatego działania te
muszą być wspierane przez społeczności lokalne, poparte konsultacjami społecznymi, z wykorzystaniem doświadczenia partnerów. W tym zakresie prospołeczne, skuteczne, a przede wszystkim profesjonalne działania policjantów
mogą przynieść oczekiwane efekty w postaci zaangażowania różnych środowisk w działania na rzecz bezpieczeństwa, a przede wszystkim do utrzymania
wysokiego poziomu zaufania społecznego oraz dobrej oceny pracy Policji.
Obecnie w Polsce można zauważyć wyraźny zwrot policji ku społeczeństwu, wynikający z dostrzegania jego znaczenia w zapobieganiu i zwalczaniu
przestępczości.
Słowa kluczowe: community policing, społeczność lokalna, patrole obywatelskie, prewencja kryminalna, profilaktyka, bezpieczeństwo publiczne

SOCIAL SUPPORT FOR POLICE MEASURES AIMED
AT PREVENTING CRIMES AND MISDEMEANOURS AS
WELL AS CRIMINOGENIC PRACTICES
Abstract
Public security requires effort both by the police as the institution responsible for order and safety, and by those bodies with an impact on society, above
all governmental institutions, local authorities and by the citizens themselves.
The sine qua non of effective police activities is cooperation with various institutions and organisations, but above all with society. As such their
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measures should be supported by the local communities, and backed up by consultation with citizens, putting their knowledge and experience to good use. In
this regard, pro-social, effective and professional measures by police officers can
bring the expected results – such as the engagement of different communities in
achieving the desired level of security, and above all for maintaining the high
level of social trust and positive appraisal of police work.
One can see today in Poland that the police are making a noticeable turn
back towards society, a turn resulting from them realising the importance of
society in preventing and fighting crime.
Keywords: community policing, local community, neighbourhood watch,
crime prevention, public security
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WYMUSZENIE ROZBÓJNICZE I ROZBÓJ – ANALIZA
ZNAMION CZYNÓW ZABRONIONYCH NA TLE
STATYSTYK SĄDOWYCH

1. Wprowadzenie
Wymuszenie rozbójnicze niegdyś nie cieszyło się większym zainteresowaniem orzecznictwa. Także przedstawiciele nauki polskiego prawa
karnego rzadko zajmowali się tym zagadnieniem. Brak było monografii poświęconej typowo wymuszeniu rozbójniczemu, zaś w opracowaniach przestępstwo to było omawiane łącznie z rozbojem (Cieślak, 2010,
s. 13–14). Jak się wydaje, również w świadomości społecznej wymuszenie
rozbójnicze pozostawało przestępstwem mało znanym. Środki masowego
przekazu relacjonowały drastyczne wypadki wymuszeń, częstokroć związane z porwaniem osoby, czy też z groźbą zamachu zagrażającego znacznej liczbie osób. Trudno określić, jakie były przyczyny tego stanu rzeczy.
Przyjmuje się jednak, że jedną z nich było to, iż występek wymuszenia
rozbójniczego stosunkowo rzadko notowany był w praktyce organów
ścigania. Dopiero z czasem zaczęto rozgraniczać wymuszenie rozbójnicze
od rozboju. Pomiędzy czynami zarysowały się pewne różnice, choć czasem
trudno określić jednoznaczną granicę.
Przyczyną, która skłoniła nas do bliższego przyjrzenia się zagadnieniu
wymuszenia rozbójniczego jest złożona konstrukcja tego typu czynu zabronionego. Wielość dóbr prawnie chronionych, specyficzny charakter
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groźby stanowiącej środek zmuszania, określenie zakresu znamion – powodują wątpliwości, które mogą być przedmiotem zainteresowania dla
osób zajmujących się nauką prawa karnego, a zwłaszcza problematyką
przestępstw przeciwko mieniu. Z punktu widzenia wymiaru sprawiedliwości kluczowe będzie określenie kryteriów, zgodnie z którymi dokonywać
należy wyboru kwalifikacji prawnej w sytuacjach wątpliwych. Z praktycznego punktu widzenia problematyka wymuszenia rozbójniczego powinna stać się natomiast przedmiotem badań kryminologii i wiktymologii.
Mimo że wypadki wymuszeń rozbójniczych stanowiły niewielki ułamek
przestępstw przeciwko mieniu, to i tak cechuje je znaczny spadek. Przypuszcza się, że informacje o dokonanych wymuszeniach rozbójniczych nie
docierały w ogóle do organów ścigania (Czernik, Kurleto, 1978, s. 763).
Wiele było przyczyn występowania tej utajonej przestępczości (tzw. „ciemnej liczby”) (Lernell, 1973, s. 75), m.in. obawa pokrzywdzonego przed
zemstą sprawcy, brak wiary w skuteczność działania organów ścigania,
a także popełnienie przestępstwa przez osobę bliską ofierze (Błachut, Gaberle, Krajewski, 1998, s. 227).
Omawiane przestępstwa wykazują wiele podobieństw pod względem
znamion czynu zabronionego, co w praktyce nastręcza wiele wątpliwości
w ustaleniu ich kwalifikacji prawnej. Orzekający niejednokrotnie muszą
rozłożyć zdarzenie na czynniki pierwsze, aby utożsamić je z rozbojem albo
wymuszeniem rozbójniczym.
W związku z tym, że obecnie wydano wiele monografii i publikacji naukowych poświęconych tematyce przedmiotowych przestępstw, to jednak
niewielu autorów pokusiło się o wykazanie różnic pomiędzy nimi. Zważywszy na powyższe w niniejszej publikacji, przy zastosowaniu metody
dogmatycznej oraz empirycznej, podjęto się próby porównania występków
w części doktrynalnej w oparciu o znamiona czynu zabronionego, natomiast w części empirycznej w oparciu o dane statystyczne.

2. Problematyka rozboju i wymuszenia rozbójniczego
w oparciu o znamiona czynu zabronionego
Odróżnienie występku wymuszenia rozbójniczego od rozboju należy
uznać za kwestię wysoce kontrowersyjną. Próby określenia wzajemnych
relacji między tymi przestępstwami były kilkukrotnie podejmowane
na kanwie doktryny prawa (Andrejew, 1989, s. 438). Problem ten znalazł
również swoje odzwierciedlenie w judykaturze Sądu Najwyższego oraz
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sądów powszechnych. Do dnia dzisiejszego nie został on rozwiązany. Nadal, w sytuacjach skomplikowanych o złożonym stanie faktycznym, gdzie
granica pomiędzy wymuszeniem rozbójniczym a rozbojem jest cienka,
ciężko zakwalifikować popełniony czyn do jednego z tych przestępstw. Te
typy czynów należą do tzw. grupy przestępstw celowych. Sprawca dąży
do zrealizowania określonego celu podejmując opisane w ustawie działanie, a tym samym wypełnia jedno ze znamion danego czynu zabronionego
(Frankowski, 1970, s. 82). Cel, na który ukierunkowane jest działanie
przy przestępstwie rozboju i wymuszenia rozbójniczego jest do siebie zbliżony. Oba czyny są dwufazowe (Frankowski, 1970, s. 101). Zamierzeniem
bliższym – przejściowym – jest doprowadzenie do pewnego, dogodnego
dla sprawcy stanu, który ma mu umożliwić dokonanie dalszej czynności, która doprowadzi do osiągnięcia efektu, do jakiego sprawca zmierza
(Cieślak, 1994, s. 41). Zgodnie z art. 280 § 1 k.k.3, kto kradnie, używając
przemocy wobec osoby lub grożąc natychmiastowym jej użyciem albo
doprowadzając człowieka do stanu nieprzytomności lub bezbronności,
podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12. Natomiast w oparciu
o art. 282 k.k., kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przemocą, groźbą zamachu na życie lub zdrowie albo gwałtownego zamachu na mienie
doprowadza inną osobę do rozporządzenia mieniem własnym lub cudzym
albo do zaprzestania działalności gospodarczej, podlega karze pozbawienia
wolności od roku do lat 10.
W przestępstwie rozboju przez przemoc należy rozumieć zastosowanie
bezpośredniej przemocy fizycznej, skierowanej na ciało osoby pokrzywdzonej, w celu jej obezwładnienia lub pokonania oporu, by odebrać jej
przedmiot.
Rozbój jest typem przestępstwa złożonego. Skierowane jest ono zarówno przeciwko mieniu, jak i stanowi zamach na osobę, jej nietykalność
i wolność. Celem działania sprawcy jest zabór cudzej rzeczy w celu przywłaszczenia, a zamach na osobę stanowi środek prowadzący do jego realizacji. Występek ten cechuje się podwójną kierunkowością, bowiem sprawca działa w celu przywłaszczenia, a nadto zmierza do sparaliżowania, bądź
też uniemożliwienia oporu posiadania rzeczy. Zastosowanie przemocy
wobec osoby, groźby jej użycia lub środków, które doprowadzą pokrzywdzonego do stanu bezbronności lub nieprzytomności musi nastąpić przed
albo w czasie dokonywania zaboru. Gdy ta sytuacja ma miejsce później,
to należy czyn taki zakwalifikować jako kradzież rozbójniczą z art. 281 k.k.
3
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(Marek, Konarska-Wrzosek, 2016, s. 573–574). Sąd Najwyższy wyrokiem
z 16 lipca 2002 r., III KKN 329/01, orzekł, że nie jest rozbojem kradzież
polegająca na wyrwaniu przedmiotu z ręki pokrzywdzonego, ponieważ
nie jest przemocą wobec osoby. Jednakże uderzenie pokrzywdzonego, czy
wykręcenie mu ręki, które ma doprowadzić do wypuszczenia trzymanego
przedmiotu i jego zaboru, wypełnia już znamiona rozboju.
Groźba użycia przemocy wobec osoby stanowi drugi z alternatywnych
sposobów popełnienia rozboju. Forma wyrażenia groźby nie jest ustawowo
dookreślona, zatem nie musi być przez sprawcę wypowiedziana, a wystarczające jest, że z zachowania się sprawcy będzie ona wynikać.
Kolejna forma polega na doprowadzeniu pokrzywdzonego do stanu
bezbronności i nieprzytomności. Doprowadzeniem do nieprzytomności
będzie np. odurzenie pokrzywdzonego środkiem odurzającym. Z kolei
Sąd Najwyższy w wyroku z 14 czerwca 1989 r., V KRN 99/89, wypowiedział się w kwestii stanu bezbronności, przyjmując, że przez niego można
rozumieć sytuację, gdy wielość napastników lub znaczna dysproporcja sił
pozbawia pokrzywdzonego możliwości oporu lub tę możliwość w znacznym stopniu ogranicza.
Przy wymuszeniu rozbójniczym groźba zamachu na życie lub zdrowie
skierowana może być zarówno wobec osoby zmuszanej, jak i przeciwko
innej osobie, np. najbliższej pokrzywdzonemu.
Sąd Najwyższy w wyroku z 18 lutego 1960 r., III K 1161/59, stwierdził, że powszechnie przyjmuje się, iż pokrzywdzony wymuszeniem rozbójniczym rozporządza mieniem na przyszłość, co znaczy, że nie przechodzi ono w posiadanie sprawcy ze skutkiem natychmiastowym (Tyburcy,
2017, s. 2). W kolejnym wyroku z 30 marca 1972 r., II KR 350/71,
Sąd Najwyższy wyraził pogląd, że sprawca dokonujący wymuszenia rozbójniczego ma wejść w posiadanie mienia w przyszłości i przez to też
pokrzywdzony ma możliwość uratowania mienia przez podjęcie kroków
zmierzających do zawiadomienia organów ścigania. W tym miejscu należy
zauważyć, że w stosunku do wymuszenia rozbójniczego występuje mniejsza społeczna szkodliwość w ujęciu abstrakcyjnym aniżeli wobec rozboju,
bowiem pokrzywdzonemu taka możliwość polegająca na poinformowaniu
organów ścigania nie przysługuje (Michalski, 1999, s. 115–116). Treść
art. 282 k.k. sprowadza się wyłącznie do rozporządzenia przyszłościowego,
a z art. 280 § 1 k.k. do niezwłocznego, co stanowi ewidentną wykładnię
celowościową obu regulacji (Łagodziński, 1999, s. 80).
Groźba natomiast jako środek przymusu czynu stypizowanego
w art. 280 § 1 k.k., zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z 16 kwietnia
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1987 r., IV KR 109/87, to groźba natychmiastowego użycia przemocy wobec osoby, co różni rozbój od wymuszenia rozbójniczego, w którym groźba
zamachu na życie bądź zdrowie nie zawiera wymogu natychmiastowości
spełnienia, ponieważ pokrzywdzony na realizację żądania ma więcej czasu.
Groźba w wypadku wymuszenia rozbójniczego z art. 282 k.k. dotyczyć
może dokonania zabójstwa albo spowodowania uszkodzenia ciała, bądź
rozstroju zdrowia. Natomiast groźba gwałtownego zamachu na mienie,
to zapowiedź jego uszkodzenia, np. podpalenie budynku.
Idąc w ślad za stanowiskiem Sądu Apelacyjnego w Łodzi, wyrażonym
w wyroku z 23 maja 2001 r., AKa 83/01, od wielu lat dominuje rozróżnianie tych dwóch typów występków w ten sposób, że zakłada się, iż
przy wymuszeniu rozbójniczym mienie pokrzywdzonego nie przechodzi
w posiadanie dokonującego natychmiast, lecz pokrzywdzony rozporządza
tym mieniem na przyszłość.
Interpretacja systemowa przepisu art. 282 k.k. prowadzi do wniosku,
że należy ustalić pewien odstęp czasowy pomiędzy użytymi środkami
przymusu a rozporządzeniem mieniem, ale tylko i wyłącznie w przypadku wspólnych elementów czynów, które zostały stypizowane w art. 282
i art. 280 § 1 k.k., tj. użycie przemocy jako pierwsza odmiana wymuszenia
rozbójniczego, lub takich, między którymi zachodzi stosunek zawierania,
tj. groźba natychmiastowego zamachu na zdrowie lub życie jako druga
odmiana oraz desygnat groźby natychmiastowego użycia przemocy jako
znamię rozboju. Wydaje się natomiast, że nie ma podstaw, aby wymóg
odstępu czasowego stawiać w wypadku groźby gwałtownego zamachu
na mienie jako trzecia odmiana wymuszenia rozbójniczego. Jak się da zauważyć, środek ten nie występuje jako znamię rozboju, a więc wykładnia
systemowa w nawiązaniu do art. 280 § 1 k.k. jest niemożliwa. Zakresy
regulacji karnych w tej sytuacji się nie krzyżują. Znamiona wymuszenia
rozbójniczego wypełnia sprawca, który grozi natychmiastowym, bądź też
niegwałtownym zamachem na mienie i w ten sposób wypełnia znamię
skutku tego przestępstwa. Należy zwrócić uwagę, że stawianie warunku,
jakoby sprawca wymuszenia rozbójniczego nie może objąć mienia we władanie ze skutkiem natychmiastowym, nie jest uzasadnione żadną z trzech
metod wykładni (Tyburcy, 2017, s. 6–7).
Rozbój a nie wymuszenie rozbójnicze zachodzi wtedy, gdy sprawca stosując groźbę zamachu na życie, np. grożąc bronią palną pokrzywdzonemu,
żąda oddania mu pieniędzy. W tym wypadku ma miejsce zabieranie rzeczy,
a nie rozporządzenie mieniem. Zabranie nie musi być własnoręczne, a rozporządzenie mieniem nie oznacza natychmiastowego wydania przedmiotu,
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tylko rozporządzenie mieniem w przyszłości, chociażby niedalekiej. Zmuszenie ofiary do wyjęcia z kieszeni portfela i podania go sprawcy będzie
rozbojem, ale zmuszenie jej do wydania ukrytych w schowku pieniędzy
już wymuszeniem rozbójniczym (Gardocki, 2017, s. 339).
Różnica pomiędzy treścią przepisu art. 280 § 1 k.k. i art. 282 k.k.
nie jest klarowna, jakby to mogło wynikać z orzecznictwa i doktryny.
Oba ustalają warunek pozostawienia określonego czasu na podjęcie decyzji przez osobę pokrzywdzoną dla wszystkich odmian czynu z art. 282
k.k. Stawianie jednak na gruncie wykładni systemowej wymogu odstępu
czasowego między użyciem przemocy (groźbą) a rezultatem wymuszenia
rozbójniczego jest dopuszczalne jedynie w sytuacji, w której elementy wypełniają językowo krzyżujące się znamiona stypizowane w art. 280 § 1 oraz
art. 282 k.k. Mamy tu na uwadze użycie przemocy jako wspólne znamię
obu typów, bądź groźby natychmiastowego zamachu na zdrowie lub życie,
która stanowi desygnat znamienia rozboju, jako groźba natychmiastowego
użycia przemocy oraz znamienia wymuszenia rozbójniczego, jako groźba
zamachu na życie i zdrowie, a tym samym na doprowadzenie do natychmiastowego rozporządzenia mieniem.
Rozporządzenie mieniem jest desygnatem rozboju i wchodzi w zakres
zaboru, jeżeli nastąpi natychmiast, gdyż powszechnie uznaje się za zabór
również doprowadzenie do wydania mienia przez pokrzywdzonego. Stanowi to też znamię wymuszenia rozbójniczego. Wydanie mienia to jeden
ze sposobów rozporządzenia nim (Cieślak, 2001, s. 115). Podkreśla się,
że zmuszenie osoby pokrzywdzonej do wydania przedmiotu jest „doprowadzeniem innej osoby do niekorzystnego rozporządzenia mieniem”
i czyn ten należy zakwalifikować z art. 282 k.k. (Wojciechowski, 1997,
s. 491). W tym miejscu zdaje się, że zmuszenie do rozporządzenia mieniem natychmiast to kradzież. W tym ujęciu relacja czasowa pomiędzy
groźbą a zawładnięciem mieniem – natychmiastowość – sprawia, że rozporządzenie mieniem – natychmiastowe wydanie rzeczy ruchomej na skutek
groźby – nie jest już rozporządzeniem mieniem w rozumieniu art. 282 k.k.
Rozporządzenie mieniem na skutek użycia środków przymusu jako desygnat rozboju – zaboru – ma inne znaczenie wynikające ze znamienia dynamicznego terminu, tj. „kradnie”. Pomiędzy rozporządzeniem mieniem
a użytym środkiem przymusu powinna zachodzić bliskość czasowa – jest
to warunek konieczny z art. 280 § 1 k.k.
Nie wydaje się być trafnym wyprowadzenie na gruncie wykładni
gramatycznej przesłanki rozporządzenia mieniem na przyszłość i określenie odstępu czasowego w jednostkach miary czasu ze sformułowania
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„doprowadza”. Istotą tego jest związek przyczynowy między środkami
przymusu używanymi przez sprawcę a rozporządzeniem mieniem przez
osobę pokrzywdzoną, które nie może jej być zabrane (w przeciwieństwie
do rozboju). Jest więc to rozporządzenie na przyszłość w sensie logicznym,
bowiem zachowania te, tj. środek i skutek przymusu, może oddzielać nawet ułamek sekundy. Można uznać, że każde rozporządzenie mieniem jest
równoznaczne z rozporządzeniem na przyszłość. Nie da się rozporządzić
mieniem inaczej (Tyburcy, 2017, s. 9–10).
Zestawiane typy czynów zabronionych różnią się stroną podmiotową.
Sprawca rozboju podejmuje czynności w celu przywłaszczenia rzeczy ruchomej albo innego rodzaju mienia – np. energii elektrycznej – lub w celu
uzyskania programu komputerowego (Dąbrowska-Kardas, Kardas, 2006,
s. 98). Sprawca wymuszenia rozbójniczego działa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Istotną cechą rozboju, która odróżnia go od innych
przestępstw przeciwko majątkowi, pokrewnych mu ze względu na formę
działania w postaci groźby lub gwałtu, jest przedmiot przestępstwa, którym powinno być cudze mienie. Uzyskanie natomiast tymi samymi środkami innych korzyści materialnych, które nie polegają na zaborze rzeczy,
nie będzie rozbojem tylko wymuszeniem (Makowski, 1924, s. 418).
Wydaje się, że różnica pomiędzy znamionami środków przymusu rozboju i wymuszenia rozbójniczego była bardziej przejrzysta w kodeksie karnym z 1969 r., w którym znamieniem rozboju było m.in. używanie, bądź
groźba natychmiastowego użycia gwałtu na osobie, a środkiem przymusu
wymuszenia rozbójniczego nie było używanie przemocy, jak obecnie, tylko
wyłącznie groźba zamachu na życie lub zdrowie albo gwałtownego zamachu na mienie.
W obecnym kodeksie art. 280 § 1 k.k. i art. 282 k.k. posługują się
przesłanką używania przemocy. W tym stanie rzeczy należy upatrywać
zbliżenia się treści obu tych przestępstw, co jest widoczne na pierwszy
rzut oka. Powszechnie przyjmuje się w judykaturze Sądu Najwyższego,
a zwłaszcza w wyroku z 7 maja 1982 r., IV KR 72/82, i w orzecznictwie sądów apelacyjnych, tj. w wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie
z 11 kwietnia 1991 r., II Akr 30/91, że sformułowanie „zabiera” jako
znamię kradzieży, do którego odwołuje się art. 280 k.k., oznacza nie tylko własnoręczny zabór, ale także, zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego
z 16 grudnia 1999 r., IV KKN 478/99, i wyrokiem Sądu Apelacyjnego
w Gdańsku z 23 marca 2000 r., II Aka 47/00, zmuszenie pokrzywdzonego do wydania rzeczy, które musi nastąpić niezwłocznie. Wątpliwości
może wywoływać kwalifikacja prawna czynu polegającego na zmuszaniu
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za pomocą przemocy lub groźby użycia przemocy do wydania przedmiotu. Sąd Najwyższy w wyroku z 28 kwietnia 1989 r., V KRN 74/89, stanął na stanowisku, że jeśli tylko wydanie rzeczy następuje natychmiast
w stosunku do osoby stosującej przemoc albo groźbę, to przyjąć należy, iż
zachodzi rozbój, tzn. nie musi on być własnoręczny. Natomiast wymuszeniem rozbójniczym będzie zmuszenie do rozporządzenia mieniem, w tym
też wydanie rzeczy.
Zarówno przestępstwo rozboju, jak i wymuszenia rozbójniczego zalicza się do kategorii przestępstw publicznoskargowych, podlegających
ściganiu z urzędu. W obowiązującym polskim porządku prawnym zasada
skargowości jest skodyfikowana. Można ją określić jako ustawową dyrektywę wszczynania oraz prowadzenia postępowania przez organ orzekający na podstawie skargi uprawnionego podmiotu. Do fundamentalnych
elementów skargowości, należy w szczególności istnienie oskarżyciela
lub innego podmiotu, który jest uprawniony do wniesienia skargi, sądu
będącego adresatem skargi, ale także samej skargi i zainicjowanego nią
postępowania. Zważywszy na szerokie definiowanie zasady skargowości
– obejmującej wszystkie postępowania sądowe – konieczne jest konsekwentne stwierdzenie, że organami, które są właściwe do prowadzenia postępowania sądowego zapoczątkowanego skargą są różne sądy biorąc pod
uwagę etap postępowania oraz rodzaj skargi. (Kulesza, 2018, s. 60–61).
W akcie oskarżenia kierowanym do sądu, oskarżyciel publiczny opisuje
czyn oskarżonego oraz określa jego kwalifikację prawną. Należy zwrócić
uwagę, że wskazana przez prokuratora kwalifikacja prawna przestępstwa
nie wiąże sądu i staje się przedmiotem rozpoznania danej sprawy. Sąd
może w świetle treści art. 399 k.p.k.4 zmienić kwalifikację prawną czynu,
jaka została przypisana oskarżonemu, uznając, że nie popełnił on wymuszenia rozbójniczego lecz rozbój i odwrotnie. Wszystko uzależnione jest
od prawidłowej subsumcji, to znaczy zastosowania przepisu prawnego
do ustalonego stanu faktycznego w konkretnej sprawie.
Wymuszenie rozbójnicze i rozbój obok kradzieży rozbójniczej należą
do tzw. triady rozbójniczej. Co ważne, nie jest kradzieżą w rozumieniu
art. 280 § 1 k.k. zmuszanie pokrzywdzonego do wydania przedmiotu
przez groźbę nie natychmiastowego zamachu na życie lub zdrowie. W tym
też przypadku zakresy obu tych przepisów nie krzyżują się. Czyn taki należałoby zakwalifikować z art. 282 k.k. Kolizja między dwoma regulacjami
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. z 1997, nr 89,
poz. 555; obecnie Dz.U. z 2017, poz. 1904, ze zm.; dalej: k.p.k.).
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nie występuje również w momencie zmuszenia do wydania rzeczy ruchomej w wyniku groźby natychmiastowego użycia wobec osoby przemocy
niestanowiącej groźby zamachu na życie lub zdrowie człowieka. Czyn taki
należy wtedy zakwalifikować z art. 280 k.k. Nie wypełnia natomiast żadnego z obu przepisów zmuszenie do wydania rzeczy ruchomej w wyniku
groźby nie natychmiastowego użycia przemocy wobec osoby, która nie
stanowi groźby zamachu na życie lub zdrowie.
Konkludując, obecne regulacje nie wymagają zmian. Istotniejsza jest
natomiast zmiana postrzegania znamion w praktyce w stosunku do pojawiających się rozbieżności i nieodpowiedniego stosowania przez organy
procesowe.

3. Wymuszenie rozbójnicze i rozbój w statystyce sądowej
Podstawowym celem zaprezentowanych rezultatów wynikających
z analizy danych statystycznych jest przedstawienie procesu kształtowania
się rozboju i wymuszenia rozbójniczego w oparciu o konkretne kryteria
odzwierciedlające w rzeczywistości podejmowany problem badawczy.
Mając na względzie specyfikę oraz dynamikę zagadnienia podjęto
również próbę analizy polityki karnej stosowanej przez sądy powszechne
wobec przestępstwa wymuszenia rozbójniczego, a także rozboju. W tym
celu posłużono się między innymi danymi statystycznymi Ministerstwa
Sprawiedliwości pozyskanymi w ramach prawa dostępu do informacji publicznej oraz statystykami policyjnymi.
W pierwszej kolejności poczynić jednak należy za M. Marszewskim
uwagę, że nie sposób odnosić danych o skazaniach bezpośrednio do informacji o czynach zabronionych popełnionych w tym samym roku, albowiem jest to uwarunkowane czasem upływającym od chwili wykrycia
sprawcy do momentu jego prawomocnego osądzenia (Gruszczyńska, Marczewski, Siemaszko, 2015, s. 93).
Przechodząc do problematyki dynamiki przestępstwa wymuszenia rozbójniczego oraz rozboju w kontekście danych statystycznych konieczne
jest również zdefiniowanie zjawiska dynamiki przestępczości. B. Hołyst
wskazuje, że jest to kierunek, a także tempo zmian zbioru czynów przestępnych. Do analizy dynamiki przestępczości wykorzystuje się liniowy
model tendencji rozwojowej, który pozwala między innymi na ocenę wahań sezonowych i amplitudę wahań przypadkowych (Hołyst, 2001, s. 63;
Świerczewska-Gąsiorowska, 2015, s. 119).
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Trzeba poczynić uwagę, że w formie tabel oraz wykresów zaprezentowano i omówiono jedynie wybrane, najciekawsze rezultaty, jakie osiągnięto
z dostępnych danych statystycznych.
Tabela 1. Liczba wszczętych postępowań za przestępstwo rozboju
i wymuszenia rozbójniczego
lata

rozbój

wymuszenie rozbójnicze

2000

37373

3980

2001

34709

3529

2002

34617

3111

2003

38056

2753

2004

34665

2268

2005

30245

1923

2006

23893

1591

2007

17872

1315

2008

16320

1160

2009

15740

1208

2010

13606

1086

2011

12101

936

2012

10262

803

2013

8804

703

2014

7628

712

2015

6605

647

2016

5445

412

Źródło: opracowanie własne na podstawie statystyk policyjnych http://statystyka.policja.
pl/st/kodeks-karny/przestepstwa-przeciwko-16/63972,Wymuszenie-rozbojnicze-art-282.html oraz
http://statystyka.policja.pl/st/kodeks-karny/przestepstwa-przeciwko-16/63964,Rozboj-art-280.html
[dostęp: 03.12.18 r.]

Tabela 1 prezentuje liczbę wszczętych postępowań za przestępstwo rozboju i wymuszenia rozbójniczego w latach 2000–2016. Analiza danych
prowadzi do wniosku, że znacznie więcej wszczynanych jest postępowań
z art. 280 niż z art. 282 k.k. Wskazać należy, że porównując oba czyny
zabronione rozbój stanowił od 90% do 94% sumy omawianych przestępstw. Najwięcej wszczętych postępowań omawianych czynów przestępczych odnotowano w 2000 r. (a więc w okresie dwuletniego obowiązywania nowego kodeksu karnego), natomiast najmniej w roku 2016. Nadto
można zauważyć, że co do zasady liczba wszczętych postępowań za czyn
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zabroniony rozboju, a także wymuszenia rozbójniczego z każdym rokiem
spada (od 2000 r. do 2016 r. w przypadku rozboju o blisko 75%, zaś wymuszenia rozbójniczego o niemal 90%).
Tabela 2. Liczba stwierdzonych przestępstw z art. 280 i art. 282 k.k.
lata

rozbój

wymuszenie rozbójnicze

2000

41893

10278

2001

39770

8654

2002

38648

7463

2003

42182

7602

2004

39392

7349

2005

34578

5803

2006

27823

5710

2007

21404

4871

2008

19899

5074

2009

19399

5875

2010

18145

7859

2011

16526

8502

2012

15483

7879

2013

12371

5972

2014

7673

1110

2015

5995

662

2016

5647

652

Źródło: opracowanie własne na podstawie statystyk policyjnych http://statystyka.policja.pl/st/kodeks-karny/przestepstwa-przeciwko-16/63972,Wymuszenie-rozbojnicze-art-282.html oraz
http://statystyka.policja.pl/st/kodeks-karny/przestepstwa-przeciwko-16/63964,Rozboj-art-280.html
[dostęp: 03.12.18 r.]

Z kolei tabela 2 przedstawia liczbę stwierdzonych przestępstw z art. 280
oraz art. 282 k.k. w latach 2000–2016. Interpretacja danych pozwala
na porównywalne wnioski poczynione do tabeli 1. Aczkolwiek należy
mieć na uwadze, że zestawiając ze sobą oba przestępstwa – rozbój stanowił od 66% (2011 r. i 2012 r.) do 90% (2015 r.) sumy analizowanych
czynów zabronionych. Najwięcej stwierdzonych czynów przestępczych
w przypadku rozboju odnotowano w roku 2003, a w przypadku wymuszenia rozbójniczego w 2000 r. Z kolei najmniej w 2016 r. – odnosząc
się zarówno do czynu zabronionego z art. 280 k.k., jak i art. 282 k.k.
Konieczne jest także wskazanie, że w przypadku przestępstwa z art. 282
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k.k. liczba stwierdzonych wymuszeń rozbójniczych w latach 2000–2011
raz rośnie, a raz maleje. Natomiast od 2012 r. można już zaobserwować
tendencję malejącą.
Poddając analizie wyniki tabeli 1 i 2 nie sposób stwierdzić, co jest przyczyną, co do zasady, malejącej tendencji wszczynanych, a także stwierdzonych przestępstw, zarówno wymuszenia rozbójniczego, jak i rozboju.
Spadek przestępczości może zależeć od wielu czynników. Jedną z przyczyn
tego zjawiska jest okoliczność, że młode pokolenie w ostatnich latach coraz częściej podejmuje pracę za granicą, opuszczając granice Polski. Należy w tym miejscu zauważyć, że przestępstwa te najczęściej popełniane
są w środowisku młodych (patrz wykres 3 i wykres 4). W związku z powyższym, mogą być popełniane w innych państwach, stąd też nie bierze
się ich pod uwagę w polskich statystykach. Część ze sprawców powraca
na terytorium Polski tylko aby odbyć karę pozbawienia wolności w jednostkach penitencjarnych.
Innymi czynnikami mogącymi mieć wpływ na spadek liczby ww. przestępstw są:
−−troska o swoje życie, zdrowie oraz mienie, np. przez zabezpieczanie
domów i samochodów przy użyciu monitoringu zarówno publicznego,
jak też prywatnego;
−−rozwijające się współdziałanie policji ze społeczeństwem przez informowanie jej o czynach indykryminowanych;
−−użycie sprawniejszego sprzętu przez organy ścigania;
−−zmiana polityki karnej.
Samo zaostrzenie kary ma natomiast niewielki wpływ na spadek popełnianych występków.
Podkreślenia wymaga, że czyn zabroniony stwierdzony, to czyn rozumiany jako przestępstwo w zakończonym postępowaniu przygotowawczym. Natomiast w statystyce policyjnej za przestępstwo stwierdzone
uważa się taki czyn, co do którego w kwestii merytorycznej zakończono
postępowanie przygotowawcze w jednej ze wskazanych poniżej formie
decyzji procesowej:
1) zatwierdzenie albo sporządzenie aktu oskarżenia;
2) zatwierdzenie postanowienia o umorzeniu;
3) przekazanie toczącego się postępowania do organów prokuratorskich
innych państw;
4) przekazanie akt postępowania do sądu wraz z wnioskiem o warunkowe
umorzenie albo do sądu rodzinnego bądź do innych organów orzekających (Gruszczyńska i in., 2015, s. 9).
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Niezależnie od powyższego należy wskazać, iż postępowania wszczęte
nie odzwierciedlają postępowań stwierdzonych z uwagi na to, że te pierwsze nie zawsze będą postępowaniami stwierdzonymi. Nadto, kiedy postępowanie zostaje wszczęte w danym roku, to najczęściej (w szczególności
w wypadku wymuszeń rozbójniczych) nie jest zakończone w tym samym
roku. Poza przytoczonymi okolicznościami występuje jeszcze wiele innych
czynników mających wpływ na rozbieżności pomiędzy liczbą postępowań
stwierdzonych, a wszczętych (Świerczewska-Gąsiorowska, 2015, s. 125).
Wykres 1. Prawomocne skazania osób dorosłych w Polsce za przestępstwo z art. 283 w zw. z art. 280 k.k. oraz za przestępstwo z art. 283 w zw.
z art. 282 k.k.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Ministerstwa Sprawiedliwości

Wykres 1 odnosi się do prawomocnych skazań za przestępstwa rozboju oraz wymuszenia rozbójniczego zakwalifikowanych jako tzw. wypadek
mniejszej wagi. Na jego podstawie można zauważyć, iż w przypadku czynu zabronionego z art. 280 k.k. najwięcej przypadków kwalifikacji w zw.
z art. 283 powołanej ustawy odnotowano w 2004 r., a drastyczny spadek
– o ponad połowę nastąpił w roku 2007. W 2008 r. doszło do nieznacznego wzrostu, jednakże od roku 2009 utrzymuje się tendencja malejąca.
Najmniej kwalifikacji prawnej z uwzględnieniem wypadku mniejszej wagi
odnotowano w 2015 r. Biorąc pod uwagę najwyższą oraz najmniejszą
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wartość – spadek kwalifikacji rozboju jako wypadku mniejszej wagi nastąpił o blisko 88%. Z kolei w przypadku wymuszenia rozbójniczego należy
zaobserwować raz tendencję malejącą, raz wzrostową. Wahania wydają się
nieznaczne na przestrzeni kilkunastu lat, aczkolwiek wymaga wskazania,
że od 2000 r. do 2015 r. nastąpił spadek o blisko 86%. Najwięcej czynów
zabronionych z art. 282 w zw. z art. 283 k.k. odnotowano w 2002 r., natomiast najmniej w 2015 r. (spadek o 86,5%).
Porównując wskazane dane statystyczne z tabeli 1 i 2 można zauważyć,
że w zasadzie występuje tendencja malejąca zarówno co do przestępstw
wszczętych oraz stwierdzonych z art. 280 k.k., a także 282 k.k., jak i tych
zakwalifikowanych jako wypadek mniejszej wagi.
Tabela 3. Prawomocne skazania osób dorosłych w Polsce
za przestępstwo z art. 282 k.k. na tle skazań ogółem
Lata

skazania ogółem

skazania za wymuszenie
rozbójnicze

% udział skazań z art. 282 k.k.
w skazaniach ogółem

2000

222815

827

0,37 %

2001

315013

1184

0,38 %

2002

365326

1290

0,35 %

2003

415933

1268

0,30 %

2004

513410

1722

0,34 %

2005

504281

1469

0,29 %

2006

462937

1230

0,27 %

2007

426377

746

0,17 %

2008

420729

749

0,18 %

2009

415272

691

0,17 %

2010

432891

696

0,16 %

2011

423464

680

0,16 %

2012

408107

640

0,16 %

2013

353208

549

0,16 %

2014

295353

463

0,16 %

2015

260034

425

0,16 %
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Z zaprezentowanej powyżej tabeli należy wnioskować, że w zasadzie
od 2011 r. liczba skazań ogółem, jak i za czyn zabroniony wymuszenia
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rozbójniczego maleje. Najwięcej przestępstw z art. 282 k.k. odnotowano
w 2004 r., aczkolwiek również w tym samym roku stwierdzono najwięcej skazań w ogóle biorąc pod uwagę analizowany czasookres. Z kolei
najmniejszą liczbę czynów zabronionych – wymuszenia rozbójniczego –
popełniono w 2015 r. co jest również zgodne z liczbą skazań ogółem,
gdyż w opracowanych latach to w 2015 r. odnotowano najmniejszą liczbę
skazań ogółem. Można natomiast zauważyć, że udział procentowy skazań
z art. 282 k.k. w skazaniach ogółem jest znikomy, gdyż waha się od 0,16%
do 0,38% (najwięcej w latach 2000–2004). Wywnioskować zatem można, że przestępstwo wymuszenia rozbójniczego nie stanowi przestępstwa,
które znajduje się w czołówce popełnianych.
Wykres 2. Prawomocne skazania dorosłych według płci za przestępstwo wymuszenia rozbójniczego w latach 2010–2015
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Przestępstwo wymuszenia rozbójniczego zdecydowanie częściej popełniane jest przez mężczyzn aniżeli kobiety, co też prezentuje wykres 2. Jednakże w zasadzie w obu grupach należy zaobserwować tendencję spadkową
(z wyjątkiem 2011 r. w wypadku kobiet). Odnosząc się z kolei do procentowego udziału w analizowanym przestępstwie według płci konieczne
jest wskazanie, że waha się on od 95,4% (rok 2014) do 97,1% (rok 2010)
na rzecz mężczyzn. Biorąc pod uwagę rok 2010 oraz rok 2015 w wypadku
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mężczyzn nastąpił spadek o ponad 40%, natomiast w wypadku kobiet
o 25%. Uwzględniając zaś wartość najwyższą i najniższą (w odniesieniu
do kobiet), a zatem rok 2011 i rok 2015 różnica wynosi 50%.
Podkreślić należy, że czyn zabroniony z art. 282 k.k. w grupie kobiet
w skali kraju jest zjawiskiem bardzo rzadkim i utrzymuje się na podobnym
poziomie (biorąc pod uwagę wybrany czasookres). Uwzględniając powyższe wnioski można zatem stwierdzić, że jest to przestępstwo charakterystyczne dla mężczyzn aniżeli kobiet.
Konieczne jest podkreślenie, że przestępczość wśród kobiet wyróżnia się
wieloma cechami specyficznymi. W literaturze przedmiotu przyczyn ich
przestępczości upatruje się zarówno w teoriach biopsychologicznych, jak
i socjologicznych. M. Kuć wskazuje między innymi na takie uwarunkowania przestępczości kobiet, które wywodzą się ze środowiska wychowawczego, a to: zjawiska patologiczne (np. alkoholizm, prostytucja – uczenie
się wzorów takich zachowań), konfliktowe relacje rodziców, złe warunki
socjalno-bytowe (Kuć, 2010, s. 119–120).
Wykres 3. Prawomocnie skazane kobiety według wieku za przestępstwo wymuszenia rozbójniczego w latach 2010–2015
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Wykres 4. Prawomocnie skazani mężczyźni według wieku za przestępstwo wymuszenia rozbójniczego w latach 2010–2015
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Wykresy 3 i 4 przedstawiają prawomocne skazania kobiet oraz mężczyzn według wieku za przestępstwo wymuszenia rozbójniczego. Na ich
podstawie można zaobserwować, że sprawcami analizowanego czynu zabronionego są najczęściej mężczyźni w wieku od 17 do 21 lat oraz od 25
do 29 lat, a zatem osoby młode, przede wszystkim zdrowe i silne, które
być może poszukują łatwego sposobu na uzyskanie korzyści finansowych.
Przestępstwo z art. 282 k.k. sporadycznie popełniane jest przez mężczyzn
w wieku 60 lat i powyżej, co może wynikać z tego, że wiek ten w znacznym
stopniu utrudnia działania przestępcze (między innymi z uwagi na stan
zdrowia).
Natomiast w przypadku wykresu 3 trudno dostrzec jakiekolwiek tendencje odnośnie wieku, w którym kobiety najczęściej dopuszczają się czynu zabronionego wymuszenia rozbójniczego z powodu znikomej ilości
prawomocnych skazań w tejże grupie. Niemniej jednak w analizowanym
czasokresie do popełnienia przestępstwa wymuszenia rozbójniczego przez
kobiety dochodzi najczęściej w wieku od 17 do 21 lat oraz w wieku od 25
do 26 lat.
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Wykres 5. Liczba prawomocnie skazanych osób dorosłych według płci
oraz województwa, w którym popełniono czyn zabroniony z art. 282 k.k.
za rok 2015
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Wykres 5 prezentuje liczbę prawomocnych skazań osób dorosłych
z art. 282 k.k. z uwzględnieniem płci oraz województwa. Jednocześnie
wskazać należy, że z uwagi na ograniczenia, a także obszerność zagadnienia przedstawiono jedynie dane statystyczne za 2015 r., a więc wskazano „najnowsze” dostępne dane. Należy zauważyć, że najwyższą liczbę
przestępstw wymuszenia rozbójniczego odnotowano w województwie
mazowieckim (86 prawomocnych skazań) oraz śląskim (54 prawomocne skazania). Powodem takiego stanu rzeczy może być fakt, że wskazane
województwa są największymi pod względem liczby ludności w Polsce,
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a ponadto zaliczają się do województw dobrze rozwiniętych i zurbanizowanych, a także wyróżniają się wysokim PKB na jednego mieszkańca.
Analizowany czyn zabroniony incydentalnie popełniany jest odpowiednio w województwie zachodniopomorskim (7 prawomocnych skazań),
lubuskim (8 prawomocnych skazań) oraz podlaskim (9 prawomocnych
skazań). Nie sposób jednak wskazać przyczyny takich danych statystycznych, ponieważ na zaprezentowane wyniki może mieć wpływ wiele czynników, między innymi liczba ludności, położenie województwa, a także
PKB na jednego mieszkańca.
Zarówno najwięcej mężczyzn jak i kobiet dopuściło się czynu zabronionego z art. 280 k.k. w województwie mazowieckim. Biorąc pod uwagę
województwo mazowieckie (86 prawomocnych skazań) oraz województwo zachodniopomorskie (7 prawomocnych skazań) aż o blisko 92%
przestępstw (przyjmując, że sumą są skazania jedynie z tych dwóch województw) popełnianych jest w tym pierwszym.
Wykres 6. Zestawienie kary bezwzględnego pozbawienia wolności
z karą pozbawienia wolności z warunkowym jej zawieszeniem za przestępstwo wymuszenia rozbójniczego
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Poddając analizie dane z wykresu 6 należy zauważyć, że zarówno liczba
bezwzględnych kar pozbawienia wolności, jak i kara pozbawienia wolności z warunkowym jej zawieszeniem orzekana za przestępstwo wymuszenia
rozbójniczego, z każdym rokiem maleją. Przyczyn takiego stanu rzeczy należy upatrywać w tym (co już wcześniej zostało wskazane), że odnotowano
tendencję malejącą, jeśli chodzi o popełnione przestępstwa z art. 282 k.k.
Nadto można również wysnuć wniosek, że sądy wymierzając sankcję za czyn
zabroniony wymuszenia rozbójniczego stosują inne, nieizolacyjne kary.
W niniejszym opracowaniu nie zaprezentowano danych statystycznych odnoszących się do kary ograniczenia wolności, grzywny samoistnej
oraz środków karnych orzekanych za przestępstwo z art. 282 k.k. z uwagi
na zbyt rzadkie ich występowanie.

4. Podsumowanie
Wymuszenie rozbójnicze przez długi czas mylone było z występkiem
rozboju. Niejednokrotnie zdarzało się, że praktycy prawa nie potrafili odpowiednio dokonać subsumcji i zastosować kwalifikacji prawnej do prawidłowo ustalonego stanu faktycznego. W zasadzie do dziś w zawiłych
sprawach karnych pojawia się wciąż ten problem. Główną zauważalną
różnicą, która ukształtowała się na przestrzeni lat jest odstęp czasowy pomiędzy działaniem sprawcy a reakcją pokrzywdzonego, podczas którego
pokrzywdzony nie pozostaje pod bezpośrednim wpływem zmuszającego.
Wyjątkowo zachowania te mogą jednak występować równocześnie w wypadku niszczenia mienia pokrzywdzonego przez sprawcę bądź grożenia
takimi zniszczeniami aby zmusić pokrzywdzonego do działań o wskazanym charakterze. Oba występki dynamicznie się rozwijały, a między nimi
zaczęła być dostrzegalna, choć jeszcze cienka, granica interpretacyjna.
Wyniki zaprezentowane w wykresach i tabelach należy postrzegać jako
ogólne informacje na temat problematyki dynamiki przestępstw wymuszenia rozbójniczego – tendencje spadkowe, wzrostowe, jak i wzajemne relacje wynikające z czynu zabronionego z art. 280 i art. 282 k.k. Podkreślić
również należy, że statystyka, w szczególności w sprawach sądowych, cechuje się swoistą ułomnością, bowiem liczba czynów zabronionych stwierdzonych nie odpowiada wartościom czynów przestępnych popełnionych
w określonym roku. Nie mniej istotne jest to, że dane statystyczne nie
uwzględniają tzw. ciemnej liczby, a więc liczby przestępstw nieujawnionych (np. ze względu na brak zgłoszenia bądź zarejestrowania).
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WYMUSZENIE ROZBÓJNICZE I ROZBÓJ – ANALIZA
ZNAMION CZYNÓW ZABRONIONYCH NA TLE STATYSTYK SĄDOWYCH
Streszczenie
Artykuł poddaje analizie kontrowersyjne zagadnienie różnic występujących
pomiędzy przestępstwem wymuszenia rozbójniczego a rozbojem. W rozważaniach odniesiono się do doktryny oraz orzecznictwa wskazując na liczne
wątpliwości pojawiające się w tej materii. Podjęto również próbę wyznaczenia
granic jakie dzielą te przestępstwa.
W części drugiej odniesiono się do statystyk sądowych obrazujących dynamikę
czynu zabronionego wymuszenia rozbójniczego. W szczególności zaprezentowano dane dotyczące liczby przestępstw wszczętych oraz stwierdzonych porównując je również z przestępstwem rozboju. Wskazano nadto liczbę prawomocnych
przestępstw z art. 282 k.k. z uwzględnieniem płci oraz wieku sprawców.
Słowa klucze: wymuszenie rozbójnicze, rozbój, statystyka sądowa, prawo karne, doktryna, orzecznictwo, dynamika przestępstwa wymuszenia
rozbójniczego.

THE EXTORTION AND THE ROBBERY – THE COMPARISON OF CRIMES BASED ON ELEMENTS OF A PROHIBITED ACT INCLUDING JUDICIAL STATISTICS
Abstract
The article analyses the controversial issue of the differences occurring between the crimes of extortion and robbery. It refers to legal doctrine and jurisprudence, indicating numerous doubts appearing in this matter. An attempt
is also made to set the boundaries between these crimes.
The second part refers to court statistics illustrating the change in the incidence of extortion. In particular, it compares data regarding the number of
such crimes initiated and ascertained with such data for the crime of robbery.
In addition it indicates the number of legally ascertained crimes under Article
282 of the Criminal Code by the age and sex of the perpetrators.
Keywords: extortion, robbery, statistics, criminal law, doctrine, jurisprudence, rate of change in the incidence of extortion
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1. Wprowadzenie
Od 1 stycznia 2018 r. każda osoba odwiedzająca stronę Ministerstwa
Sprawiedliwości dysponuje możliwością zapoznania się z Rejestrem sprawców przestępstw na tle seksualnym (dalej: Rejestr). Podobne rejestry zostały wprowadzone już znacznie wcześniej i funkcjonują w innych krajach.
W USA (Pobrane z: https://www.ms.gov.pl/pl/informacje/news,
9806,ruszyl-rejestr-sprawcow-przestepstw-na-tle.html, Dnia (2018, 12, 04))
system ochrony przed sprawcami przestępstw na tle seksualnym działa
od ponad dziesięciu lat. Właśnie w Stanach Zjednoczonych po raz pierwszy został zastosowany rejestr sprawców przestępstw seksualnych. Prowadzenie rejestru, zapoczątkowane w 1991 r. jako prawo w jednym ze stanów, szybko rozprzestrzeniło się na pozostałe.
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W Wielkiej Brytanii (Pobrane z: https://www.ms.gov.pl/pl/informacje/news,9806,ruszyl-rejestr-sprawcow-przestepstw-na-tle.html, Dnia
(2018, 12, 04)) utworzono rejestr sprawców przestępstw z użyciem przemocy i przestępstw seksualnych (VISOR).
Z kolei we Francji (Pobrane z: https://www.ms.gov.pl/pl/informacje/news,9806,ruszyl-rejestr-sprawcow-przestepstw-na-tle.html, Dnia
(2018, 12, 04)) został utworzony tzw. zautomatyzowany rejestr sądowy
sprawców przestępstw seksualnych (FIJAIS). Stanowi on osobowy rejestr
sądowy, podobnie jak zautomatyzowany rejestr odcisków palców, krajowy
rejestr śladów genetycznych i krajowy rejestr karny.
Jeszcze innym rodzajem organizacji, która także gromadzi i przetwarza
dane osobowe przestępców jest Europejski Urząd Policji, zwany Europolem3.
Europol gromadzi dane o specjalnym znaczeniu, a także prowadzi aktywne działania o charakterze wywiadowczym, ukierunkowane na zwalczanie wskazanych zagrożeń transgranicznych. Wśród zadań Europolu,
szczególną uwagę należy zwrócić przede wszystkim na obowiązek gromadzenia, przechowywania, przetwarzania, analizowania i wymiany informacji, w tym informacji operacyjnych (Grzelak, 2015).
Ponadto Europol zarządza specjalnym systemem komputerowym,
z którego korzystają wszystkie państwa członkowskie. Udostępnianie danych wywiadowczych państwom członkowskim ma miejsce na dwóch
poziomach: strategicznym, czyli podczas analizy przestępczości i oceny
zagrożenia oraz operacyjnym, czyli podczas dostarczania fachowej wiedzy
i wsparcia technicznego na potrzeby bieżących spraw (Safjański, 2014).

2. Polski rejestr sprawców przestępstw na tle seksualnym
Obowiązujący w Polsce Rejestr składa się z dwóch modułów, gdzie
pierwszy z nich, stanowi rejestr z dostępem ograniczonym, zaś drugi,
ma charakter rejestru publicznego.

Europejski Urząd Policji, czyli Europol (ang. European Police Office) to policyjna agencja Unii Europejskiej z siedzibą w Hadze. Europol zatrudnia około 800 osób, w tym około
100 analityków oraz 145 oficerów łącznikowych. Wielkość agencji wynika z faktu, że jest
w stałym kontakcie z setkami organizacji zajmujących się egzekwowaniem prawa, z których
każda ma swoją komórkę wspierającą działania Europolu. Obecnie agencja współpracuje
ze wszystkimi 28 państwami członkowskimi UE. Europol posiada osobowość prawną.

3
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Rejestr z dostępem ograniczonym (Pobrane z: https://rps.ms.gov.pl/pl-PL/Public#/, Dnia (2018, 12, 04)) to baza danych, w której znajdują się
informacje o sprawcach przestępstw na tle seksualnym. Podstawą umieszczania danych w Rejestrze jest ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz.U. 2018,
poz. 405).
Zgodnie z art. 12 wymienionej ustawy każdy ma prawo dowiedzieć
się czy jego dane znajdują się w rejestrze (Pobrane z: https://rps.ms.gov.
pl/pl-PL/Public#/, Dnia (2018, 12, 04)).
Z kolei rejestr publiczny to ogólnodostępna baza danych, w której
znajdują się informacje o najgroźniejszych sprawcach przestępstw na tle
seksualnym. Są to przede wszystkim dane osób, które dopuściły się gwałtów na dzieciach i gwałtów popełnionych ze szczególnym okrucieństwem.
O tym kto jest w Rejestrze decydują wyłącznie przepisy ustawy i sądy
(Pobrane z: https://rps.ms.gov.pl/pl-PL/Public#/, Dnia (2018, 12, 04)).
Jednocześnie w kilka miesięcy po opublikowaniu Rejestru, weszło
w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)4, zwane powszechnie RODO. Obowiązuje
ono na terenie całej Unii Europejskiej, w tym Rzeczypospolitej Polskiej
od 25 maja 2018 r., i zrewolucjonizowało dotychczasowe postrzeganie
kwestii związanych z ochroną danych osobowych. Osoby fizyczne uzyskały
bowiem szereg nowych praw, których sens sprowadza się w dużej mierze
do zintensyfikowania przysługującej im ochrony, szerzej ujmowanej jako
tzw. prawo do prywatności. Istotnym novum jest wprowadzenie w art. 17
ust. 1 RODO tzw. prawa do bycia zapomnianym, zwanego także prawem do usunięcia danych, które już od pierwszych chwil obowiązywania
RODO wzbudziło szczególne zainteresowanie osób fizycznych, wobec
czego można szacować, że prędzej czy później zwróci ono także uwagę
skazanych, a zwłaszcza tych, którzy pragnąc jak najszybciej uporać się
z kryminalną przeszłością, sięgną przede wszystkim – w sytuacjach prawem dopuszczalnych – po instytucję wnioskowania o wcześniejsze zatarcie
skazania. Nie jest wykluczone, że będą one równolegle czynić starania
skorzystania z tzw. prawa do bycia zapomnianym. W świetle tych przypuszczeń autorzy niniejszego opracowania podejmą się próby rozważenia,
4

Dz.U.UE.L.2016.119.1 z 04.05.2016.
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czy prawa osób fizycznych wynikających z RODO, w tym zwłaszcza prawo do bycia zapomnianym, będą miały jakiekolwiek zastosowanie także
w stosunku do skazanych i czy RODO nadało tej grupie osób fizycznych
jakieś szczególne uprawnienia.
Warto przy okazji wspomnieć, że tuż po wejściu w życie RODO Rada
Ministrów przyjęła 28 sierpnia 2018 r. projekt ustawy wdrażającej unijną dyrektywę o ochronie danych 2016/680 (tzw. dyrektywa policyjna)5,
której głównym założeniem jest zapewnienie bardziej skutecznej ochrony danych osobowych obywateli Unii Europejskiej w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości. Dyrektywa ta została ostatecznie
wdrożona w Polsce na mocy ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie
danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz.U. z 2019, poz. 125) i weszła w życie 6 lutego
2019 r. Przedmiotem uregulowań dyrektywy 2016/680 jest wyłączenie
spod stosowania RODO sfery odnoszącej się do przetwarzania danych
przez organy zapobiegające przestępczości, prowadzące postępowania
przygotowawcze, zajmujące się wykrywaniem i ściganiem przestępstw, wykonujące kary i zapewniające ochronę przed zagrożeniami wynikającymi
z popełnienia czynu zabronionego. Co istotne, w wyniku przetwarzania
danych, następującego jako skutek realizacji jednego z zaprezentowanych
celów, dochodzi do wyłączenia stosowania przepisów RODO ze względu
na stosowanie unormowań dyrektywy policyjnej. Nadto dyrektywa ta nie
obejmuje zakresem swoich regulacji działalności organów takich, jak m.in.
ABW, SKW, CBA, zaś normalizuje zasady ochrony danych w stosunku
do czynności operacyjno-rozpoznawczych, dochodzeniowo-śledczych,
czy administracyjno-porządkowych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości.
Niedawno wdrożona, jako wykonanie dyrektywy policyjnej, ustawa
(Pobrane z: http://www.sprawnik.pl/artykuly,10223,28027,ustawa-policyjna-weszla-w-zycie-czego-dotyczy, Dnia (2019, 03, 01) – niezgodnie
z dyrektywą 2016/680 – wyłącza swoje zastosowanie do danych osobowych znajdujących się w aktach spraw lub czynności albo urządzeniach
Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych
w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości. Niniejsza ustawa dokonuje
wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
przez organy właściwe do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań
przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar,
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylającej decyzję ramową Rady
2008/977/WSiSW (Dz.Urz.UE.L. 119 z 04.05.2016, str. 89).

5

Rejestr sprawców przestępstw na tle seksualnym a prawo do prywatności i prawo …

181

ewidencyjnych prowadzonych w postępowaniach w stosunku do spraw:
nieletnich, karnych, w tym karnych wykonawczych i karnych skarbowych
oraz wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzającymi zagrożenie
dla życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób.
Powracając w dalszej kolejności do istoty zatarcia skazania, zgodnie
z art. 106 k.k., polega ono na uznaniu skazania za niebyłe. Zatarcie skazania jest zatem traktowane jako takie, którego nie było – innymi słowy,
jako takie, które się nie zdarzyło, które nie zaistniało (Banasiak, 2017). Instytucję tę w pewnym sensie można zatem porównać lub potraktować jako
odpowiednik „rodowskiego” prawa do bycia zapomnianym, choć każda
z tych instytucji charakteryzuje się odrębnościami, jak również odznacza
się innymi przesłankami, po spełnieniu których może zostać zastosowana.
Co więcej, obie instytucje nie mogą być stosowane zamiennie, co oznacza,
że na przykład sprawca, któremu nie przysługuje możliwość skorzystania z instytucji zatarcia skazania, nie może też alternatywnie powołać się
na chęć skorzystania z prawa wyrażonego w art. 17 RODO.
Kwestia braku możliwości skorzystania z tzw. prawa do bycia zapomnianym przez sprawców, których dane zamieszczono w Rejestrze jest
konsekwencją zarówno niewyrażenia wprost takiej możliwości w przepisach normujących uprawnienia skazanych, samej istoty instytucji zatarcia
skazania, jak również wytycznych ujętych w ustawie z dnia 13 maja 2016 r.
o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym. Prawa,
jakie RODO nadało osobom fizycznym, nie mogą bowiem przysłaniać
głównego celu wspomnianego Rejestru, jakim jest przede wszystkim napiętnowanie przez upublicznienie danych oprawców czynów szczególnie
uznawanych w społeczeństwie za ohydne i haniebne.
Zasadą jest, że zatarcie skazania, czyli „zapomnienie czynu sprawcy”.
następuje z mocy prawa po upływie okresów przewidzianych w art. 107
k.k., zaś na wniosek skazanego, zgodnie z tym przepisem, sąd może zarządzić zatarcie skazania najwcześniej po upływie 5 lat, jeżeli skazany w tym
okresie przestrzegał porządku prawnego, przy czym jednocześnie wymiar
wymierzonej kary pozbawienia wolności nie wynosił więcej niż 3 lata.
Zagrożenie karą za poszczególne przestępstwa na tle seksualnym zagrożone jest co najmniej karą grzywny, na przykład taka kara przewidziana jest
za przestępstwo określone w art. 200b k.k., polegające na propagowaniu
pedofilii. Sprawcy przestępstw na tle seksualnym, którzy popełnili czyny
zagrożone najmniejszym wymiarem kary, nie będą podlegali – po pierwsze
– wpisowi do Rejestru, opublikowanym na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości, zaś po drugie, będą także mogli starać się o wcześniejsze, niż
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przewiduje art. 106 k.k., zatarcie skazania, ponieważ nie obejmuje ich
wyłączenie określone w art. 106a k.k. Podobnie jak w przypadku sprawców, których dane zostały zamieszczone w Rejestrze, także i ta kategoria
skazanych nie dysponuje prawną możliwością skorzystania z prawa określonego w art. 17 RODO w sytuacji starania się o „wymazanie niechlubnej
przeszłości” przez zapomnienie ich jako sprawców czynów zabronionych.
Z kolei założeniem opublikowanego 1 stycznia 2018 r. Rejestru było
upublicznienie danych najgroźniejszych przestępców, w tym pedofili oraz
sprawców gwałtów i gwałtów ze szczególnym okrucieństwem. Co istotne,
a o czym wspomniano powyżej, zgodnie z art. 106a k.k., nie podlega
zatarciu skazanie na karę pozbawienia wolności, bez warunkowego zawieszenia jej wykonania, za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej
i obyczajności, jeżeli pokrzywdzonym był małoletni poniżej lat 15. Z powyższego wywieźć zatem można, że sprawcom najpoważniejszych czynów
przestępstw na tle seksualnym, co do zasady, nie zapewnia się możliwości
skorzystania ze środków prawnych pozwalającym im w pewnym stopniu
na zminimalizowanie skutków represji, jakich doznali ze względu na wagę
oraz rodzaj popełnionego przestępstwa.
Wracając do kwestii praw wynikających z RODO, na gruncie art. 17
ust. 1 zawarto katalog sytuacji, w których osoba, której dane dotyczą
ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia jej danych.
Może to nastąpić przy wystąpieniu jednej z następujących okoliczności:
dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane
lub w inny sposób są przetwarzane; osoba, której dane dotyczą, cofnęła
zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy przetwarzania; osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec ich przetwarzania
i nie występują nadrzędne, prawnie uzasadnione, podstawy przetwarzania
lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania; dane
osobowe były przetwarzane niezgodne z prawem; dane osobowe muszą
zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega
administrator; dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem
usług społeczeństwa informacyjnego.
Biorąc pod uwagę zarówno wnioski wypływające z istoty praw wykreowanych przez RODO, jak również z założeń dyrektywy policyjnej, stwierdzić można, że żadna z przesłanek wskazanych w art. 17 ust. 1 RODO,
w odniesieniu do sprawców przestępstw na tle seksualnym, zarówno tych,
których dane zostały upublicznione w Rejestrze, jak i tych, którzy mają
prawo skorzystać z instytucji wcześniejszego zatarcia skazania, nie znajdzie
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zastosowania, a zatem ewentualne powołanie się przez sprawcę jednego
z czynów określonych z rozdziale XXV k.k. na tzw. prawo do bycia zapomnianym, będzie całkowicie bezskuteczne.
Uzasadnienia takiego stanu rzeczy należy także poszukiwać bezpośrednio w ustawie z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom
przestępczością na tle seksualnym (dalej: u.p.z.p. z 2016 r.), gdzie w art. 8
wskazano sytuację, zgodnie z którą statuowany jest zakaz usuwania danych
z Rejestru. Są to dane, które dotyczą osób wskazanych w art. 6 i których
nie można usuwać, chyba że ustawa sanowi inaczej. W art. 6 powołanej
ustawy wskazano, że gromadzi się dane o następujących osobach: skazanych prawomocnie za popełnienie przestępstw wymienionych w art. 2
ustawy, a zatem m.in. za popełnienie przestępstwa zgwałcenia, obcowania
płciowego z małoletnim czy zmuszania do prostytucji; przeciwko którym
prawomocnie warunkowo umorzono postępowanie karne w sprawach
o przestępstwa, o których mowa w art. 2; wobec których prawomocnie
orzeczono środki zabezpieczające w sprawach o przestępstwa, o których
mowa w art. 2; nieletnich o których mowa w art. 6 ust. 4 ww. ustawy.
Z kolei w art. 18 u.p.z.p. z 2016 r. wskazano na sytuacje, w których
dane osób ujętych w Rejestrze, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt. 1 usuwa się z Rejestru, jeśli z mocy prawa zatarciu uległo skazanie, a ponadto
po otrzymaniu zawiadomienia o: zarządzeniu zatarcia skazania przez sąd,
na podstawie art. 107 § 2 k.k.; zatarciu skazania w drodze ułaskawienia
lub na podstawie amnestii; przywróceniu terminu do zaskarżenia orzeczenia odnotowanego w Rejestrze albo uchyleniu takiego orzeczenia w wyniku kasacji lub wznowienia postępowania. Biorąc pod uwagę powyższe,
przesłanka usunięcia danych z Rejestru wynika wprost z omawianej ustawy i nie pozwala na przyjęcie, że skazani mogą wystąpić o usunięcie swoich
danych na podstawie art. 17 RODO.
Warte zasygnalizowania jest także stanowisko, jakie wyraził ETPC
uznając, że osoba, której dane dotyczą, może złożyć wniosek o ich usunięcie do prokuratora, jeśli ich przechowywanie nie wydaje się już istotne,
zważywszy na cel rejestru, charakter przestępstwa, wiek osoby w czasie
jego popełnienia, upływ czasu od jego popełnienia i obecną osobowość
zainteresowanego (Sakowicz, 2012).
Z kolei na tle rozwiązań obowiązujących w innych krajach europejskich, godzi się wskazać, że na przykład we Francji amnestia i zatarcie
skazania, jak również szczególne zasady odnoszące się do usuwania skazań zamieszczonych w rejestrze karnym, nie pociągają za sobą usunięcia
tych informacji z rejestru FIJAIS. Jedynie w razie wydania prawomocnego
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orzeczenia o umorzeniu postępowania lub uniewinnieniu sprawcy, o którym mowa w art. 706–53–2 pkt 1, 2 i 5 fr. k.p.k., dane objęte rzeczonym
rejestrem są usuwane (Sakowicz, 2012).
W Polsce przewidziano, że dane sprawców przestępstw na tle seksualnym będą usuwane z Rejestru wraz z usunięciem danych z Krajowego Rejestru Karnego6 (Pobrane z: http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=472A604B, Dnia (2018, 12, 04)). To znaczy, że najpierw
musi dojść do zatarcia skazania i jest to jedyny przypadek uzasadniający
usunięcie danych sprawcy z Rejestru.

3. Dane osobowe a dane osób skazanych
Pojęcie danych osobowych było już przedmiotem wielu analiz przeprowadzonych w literaturze oraz w orzecznictwie. Co więcej, pojawiały się
przeciwstawne opinie w kwestii możliwości zamiennego stosowania pojęć
takich jak „dane” i „informacje”, choć w przeważającej części wydaje się,
że pojęcia te mogą być bez większych przeszkód stosowane zamiennie.
Definicje legalne zamieszczone w aktach prawa międzynarodowego
czy też prawa UE, utworzone na potrzeby wyznaczenia ogólnych zasad
ochrony danych osobowych, koncentrują się na wyjaśnieniu drugiej części
pojęcia „dane osobowe”, czyli stwierdzenia, co to znaczy, że dane są „osobowe” (Grzelak, 2015).
Zgodnie z art. 4 ust. 1 RODO dane osobowe oznaczają informacje
o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej
(„osobie, której dane dotyczą”).
Osobę uważa się za zidentyfikowaną, jeśli w grupie osób można ją odróżnić od wszystkich pozostałych członków grupy (Jackowski, 2018).
Dzieje się to zazwyczaj wówczas, gdy ma się do czynienia informacjami,
które mogą bardziej lub mniej konkretnie, odnosić się do danej osoby.
Analogiczną definicję danych osobowych zawiera art. 3 ust. 1 dyrektywy
policyjnej.
Przepisy RODO wyróżniają następujące kategorie danych osobowych:
szczególne kategorie danych osobowych, dane osobowe dotyczące wyroków
Informacja na temat możliwej do zastosowania prewencji wobec postępowania
dotyczącego pedofilów recydywistów zawarta w odpowiedzi na Interpelację nr 6460
w sprawie postępowania wobec pedofilów recydywistów, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej,
Dokument dostępny na stronie internetowej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej pod adresem:
http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=472A604B&view=null
6
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skazujących i naruszeń prawa, inne kategorie danych osobowych, czyli dane
osobowe zwykłe (Gumularz, 2018). Z kolei dyrektywa policyjna zawiera
w art. 3 ust. 12 znaczenie pojęcia danych genetycznych, w ust. 13 danych
biometrycznych oraz w ust. 14 danych dotyczących zdrowia.
Dane zawarte w Rejestrze to przede wszystkim dane zwykłe identyfikujące osobę fizyczną przez rzeczowniki, takie jak: nazwisko, w tym także
przybrane, imiona, nazwisko rodowe, płeć, data i miejsce urodzenia, kraj
urodzenia, obywatelstwo lub obywatelstwa oraz dane na temat skazań,
czy organów, które wydały orzeczenia. Art. 6 i 7 u.p.z.p. z 2016 r. zawiera
katalog zbieranych i gromadzonych w Rejestrze danych.
W Rejestrze zamieszczono ponadto – w odniesieniu do określonych
sprawców – ich wizerunek pod postacią zdjęcia twarzy. Co więcej zaznaczając ikonkę „szczegóły” istnieje możliwość zapoznania się z orzeczeniami
zapadłymi w stosunku do konkretnego sprawcy, tj. ich sygnaturą oraz
sądem orzekającym, a nawet informacją o pozbawieniu danego sprawy
wolności, bądź warunkowym zwolnieniu czy też działaniu przez sprawcę
w warunkach recydywy.
W dalszej kolejności można uzyskać jeszcze bardziej szczegółowe informacje na temat konkretnego sprawcy, takie jak:
−−przy orzeczeniu upublicznione mogą być następujące dane: oznaczenie organu wydającego orzeczenie, sygnatura akt sprawy, data wydania
orzeczenia, data uprawomocnienia orzeczenia, data popełnienia czynu
zabronionego, miejscowość popełnienia czynu zabronionego, powiat
popełnienia czynu zabronionego, państwo popełnienia czynu zabronionego, województwo popełnienia czynu zabronionego, kwalifikacja
prawna czynu zabronionego oraz podstawa prawna orzeczonych kar,
środków karnych, zabezpieczających, poprawczych, wychowawczo-leczniczych, okresu próby, dozoru kuratora, środków kompensacyjnych, przepadku, nałożonych obowiązków, orzeczone kary, warunkowe
umorzenie postępowania, środki karne, zabezpieczające, wychowawcze,
poprawcze, wychowawczo-lecznicze, okres próby, dozór kuratora, środki kompensacyjne, przepadek, nałożone obowiązki, informacja o tym
czy kara została warunkowo zawieszona, informacja o tym czy doszło
do warunkowego umorzenia kary,
−−przy dodatkowych informacjach zamieszcza się np. takie dane jak: informacja o warunkowym zwolnieniu, nazwa sądu, który wydał postanowienie, data wydania postanowienia, data uprawomocnienia
się postanowienia, sygnatura akt sądu penitencjarnego, okres próby
(do dnia), informacje o dozorze kuratora.
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A zatem katalog danych jaki mieści się w Rejestrze zawiera znaczącą ilość informacji, a ponadto uwzględnia nawet najbardziej szczegółowe
informacje, dzięki którym bez trudu można dotrzeć do danych identyfikujących konkretnego sprawcę, co na gruncie zarówno regulacji RODO,
jak i dyrektywy policyjnej (art. 3 ust. 2) oznacza przetworzenie danych
osobowych tej osoby.
Przetwarzanie danych osobowych oznacza bowiem wykonywanie jakichkolwiek operacji na danych osobowych, takich jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie danych (Wociór, 2016).
W ten sposób można dojść do pełnej identyfikacji sprawcy przestępstwa, a zatem dochodzi do typowego zapoznania się z danymi osobowymi
sprawcy przez każdego potencjalnego użytkownika Rejestru, nawet jeśli
przetwarzanie to polega wyłącznie na przeglądaniu Rejestru bez szczegółowego zapoznawania się z informacjami na temat konkretnego sprawcy.
Także w art. 7 ust. 1 pkt 1 u.p.z.p. z 2016 r. wyrażono definicję danych
identyfikujących osobę.
Jak wynika z powyższego, wszelkie operacje dokonywane na danych
osobowych stanowią ich przetwarzanie, które może być zamierzone
lub niezamierzone, lecz zawsze stanowić będzie uzyskanie w określonym
stopniu informacji na temat konkretnej osoby fizycznej. Zatem publiczny
dostęp do Rejestru pozwala na pełne zapoznanie się z sylwetką danego
sprawcy, ale przede wszystkim z jego wizerunkiem, zaklasyfikowanym
przed wejściem w życie RODO do grupy tzw. danych wrażliwych. Ponadto wizerunek twarzy określany jest także mianem danych biometrycznych, które w stanie aktualnie obowiązujących regulacji zostały wyłączone
z grupy danych szczególnego rodzaju.
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego z 14 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zastąpiło pojęcie „danych wrażliwych” pojęciem
„danych osobowych szczególnej kategorii”, do których nie są już obecnie
zaliczane dane biometryczne, w ramach których znajdują się wizerunki
osób fizycznych, czyli ich zdjęcia.
Na marginesie, biometria jest dziedziną nauki zajmującą się pomiarem
istot żywych w celu określenia ich indywidualnych cech (Wociór, 2016).
A zatem zdjęcie twarzy danego sprawcy pozwala na zapoznanie się z indywidulanymi cechami wyglądu zewnętrznego jego twarzy.
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Istotnym jest także sposób zakwalifikowania danych sprawców, jaki zawiera wspomniany Rejestr. RODO wprowadziło bowiem wyraźne wytyczne odnoszące się do sposobu rozróżnienia tzw. danych zwykłych od danych szczególnego rodzaju, zwanych – pod rządami nieobowiązującej już
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (dalej:
u.o.d.o. z 1997 r.) – danymi wrażliwymi, bądź danymi sensytywnymi.
Co do zasady dane szczególnego rodzaju nie mogą być przetwarzane bez
zgody osoby, której dane dotyczą, chyba że przepis szczególny zezwoli
na przetworzenie tej kategorii danych bez akceptacji osoby fizycznej.
Pod rządami u.o.d.o. z 1997 r. katalog danych wrażliwych, będących
odpowiednikiem „rodowskich” danych szczególnego rodzaju, obejmował:
dane dotyczące skazań, w tym kar odbytych i odbywanych, orzeczeń o ukaraniu, o zastosowanych środkach zabezpieczających, dane dotyczące mandatów karnych, jak również innych orzeczeń wydanych w postępowaniu
sądowym, w tym w postępowaniu cywilnym lub administracyjnym, przez
co rozumieć należy także kary finansowe lub dyscyplinarne wymierzane
przez różne organy administracji publicznej (Zgoliński, Zduński, 2013).
Obecnie kwestia przetwarzania danych osobowych dotyczących wyroków skazujących oraz naruszeń prawa, została uregulowana w art. 10
RODO, przy czym dane dotyczące wyroków skazujących oraz naruszeń
prawa nie zostały wprost zakwalifikowane jako tzw. dane szczególnego
rodzaju, choć ich charakter wskazywać może na potrzebę ich postrzegania
z perspektywy tej właśnie terminologii, zwłaszcza w sytuacji odwołania
się do u.o.d.o. z 1997 r., zgodnie z którą dane o wyrokach skazujących
zaliczano do danych wrażliwych.
Jak wskazuje Mirosław Gumularz, zgodnie z treścią art. 10 RODO
dane dotyczące wyroków skazujących oraz naruszeń prawa lub powiązanych środków bezpieczeństwa, mogą być przetwarzane w oparciu o art. 6,
a nie art. 9 RODO, który dotyczy szczególnych kategorii danych osobowych (Gumularz, 2018). To znaczy, że o ile pod rządami u.o.d.o. z 1997 r.
przetwarzanie danych wrażliwych, do których zaliczały się dane o skazaniach, obwarowane było szczególnymi przesłankami i warunkami, o tyle
w świetle obecnie obowiązujących regulacji RODO, dane dotyczące wyroków skazujących utraciły już status danych szczególnego rodzaju (tzw.
wrażliwych), a ich przetwarzanie odbywa się na takich samych zasadach
jak przetwarzanie danych zwykłych, co stanowi istotne novum i wzbudzać
może mniej lub bardziej istotne zastrzeżenia.
Jedocześnie w myśl art. 8 ust. 5 dyrektywy 95/46/WE przetwarzanie danych dotyczących przestępstw, wyroków skazujących lub środków
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bezpieczeństwa może być dokonywane, co do zasady, wyłącznie pod kontrolą władz publicznych. Powyższy przepis dopuszcza ewentualność ustanowienia odstępstw od tej reguły w prawie krajowym pod warunkiem
zapewnienia określonych przez państwo członkowie środków zabezpieczających (Bielak-Jomaa, Lubasz, 2018).
Odnosząc się w dalszej perspektywie do wspomnianego uprawnienia,
o którym mowa w art. 17 ust. 1 RODO, można je potraktować jako rozwinięcie dobrze znanego przepisom o ochronie danych osobowych prawa
do usunięcia danych, o którym stanowił art. 12 lit. b dyrektywy 95/46/
WE oraz art. 32 ust. 1 pkt 6 u.o.d.o. z 1997 r. Jako pewną nowość można
natomiast oceniać obowiązek informacyjny, który wynika z art. 17 ust. 2,
gdzie mamy do czynienia ze sformułowanym wprost obowiązkiem powiadomienia przez administratora nie tylko osób trzecich, którym dane
zostały przez niego ujawnione, ale także administratorów, którzy uzyskali
dane w inny sposób, tj. z innego źródła niż administrator, na którym ciąży
obowiązek poinformowania (Bielak-Jomaa, Lubasz, 2018).
Decyzję o umieszczeniu sprawców w części publicznej Rejestru sądy
będą podejmowały przy orzekaniu wyroków (Pobrane z: https://www.ms.
gov.pl/pl/informacje/news,9806,ruszyl-rejestr-sprawcow-przestepstw-na-tle.html, Dnia (2018, 12, 04)). Jednocześnie osoba, której dane zostały
zamieszczone w Rejestrze jest o tym fakcie informowana przez biuro informacyjne w terminie 7 dni od zamieszczenia jej danych.
Administratorem danych zawartych w Rejestrze opublikowanym na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości jest Ministerstwo Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie 11, 00–950, które administruje tymi
danymi, jak też odpowiada za ich merytoryczną poprawność i aktualność.
Administrator – to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala
cele i sposoby przetwarzania danych (Bielak-Jomaa, Lubasz, 2018). A zatem administrator danych sprawuje pieczę nad tym w jaki sposób dane
są przetwarzane, jakie dane są upubliczniane, jak również czuwa nad ich
zgodnością z prawem i legalnością przetwarzania.

4. Spór o zasadność upublicznienia danych w Rejestrze
W świetle nowych przepisów, a zatem u.p.z.p. z 2016 r., dzięki której
doszło do utworzenia i upublicznienia w Polsce Rejestru, co nastąpiło z początkiem 2019 r., mamy do czynienia z wieloma aspektami odnoszącymi
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się do jego podstaw i zasadności ze względu na dane w nim zamieszczone,
a w szczególności, czy podczas takiego upublicznienia danych osobowych,
w tym danych mogących być kwalifikowanymi jako odpowiednik danych
szczególnego rodzaju, nie dochodzi do pogwałcenia praw skazanych, będących przecież osobami fizycznymi. Dlatego w tym miejscu właściwym
będzie powołanie się na jeden z wyroków ETPC, który rozstrzygał podobne
zagadnienie w związku z art. 8 EKPC, traktującym na temat prawa do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego, który statuuje, że: każdy ma prawo
do poszanowania swojego życia prywatnego i rodzinnego, swojego mieszkania i swojej korespondencji, a ponadto niedopuszczalna jest ingerencja
władzy publicznej w korzystanie z tego prawa z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez ustawę i koniecznych w demokratycznym społeczeństwie
z uwagi na bezpieczeństwo państwowe, bezpieczeństwo publiczne lub dobrobyt gospodarczy kraju, ochronę porządku i zapobieganie przestępstwom,
ochronę zdrowia i moralności lub ochronę praw i wolności osób.
Powyższy artykuł znalazł swoje odzwierciedlenie w normach wyznaczonych przez EKPC, w szczególności w następujących sprawach: Gardel
p. Francji (16428/05), Bouchcourt p. Francji (5335/06) czy M.B. przeciwko Francji (22115/06). Doszło w nich do wyznaczenia standardów określających minimalne gwarancje, pozwalające uznać ingerencję w prawo
do prywatności polegajacą na tworzeniu rejestru sprawców przestępstw
seksualnych za dopuszczalną w świetle art. 8 EKPC.
Nadużycia seksualne stanowią niezaprzeczalnie haniebny rodzaj występków i zbrodni, które szczególnie uderzają w godność i cielesność ofiary. Dzieci i inne osoby bezradne mają prawo do ochrony ze strony państwa
w postaci wzmożonej prewencji zabezpieczającej je przed tak poważnymi
formami ingerencji w fundamentalne aspekty ich życia prywatnego (Sakowicz, 2015).
W tych okolicznościach wydaje się w pełni uzasadniona potrzeba kontroli tej kategorii sprawców nawet z naruszeniem ich praw osobistych,
w tym prawa do prywatności, bądź innych praw i wolności ograniczonych
wskutek konieczności zapewnienia przede wszystkim ochrony prawnej
jednostkom słabszym i pokrzywdzonym czynem tych sprawców. W konsekwencji ETPC orzekł między innymi, że obowiązek potwierdzenia przez
sprawcę przestępstwa seksualnego adresu miejsca zamieszkania co 6 miesięcy oraz zawiadamiania o zmianie adresu pod groźbą odpowiedzialności
karnej nie stanowi naruszenia art. 8 EKPC (Sakowicz. 2012), z czym jak
najbardziej zgadzają się autorzy przedmiotowego teksu. Podobne obowiązki nałożyła na skazanego norma z art. 11 u.p.z.p. z 2016 r.
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ETPC tym samym uznał, że wpis do bazy będącej automatycznym
rejestrem osób skazanych za przestępstwa o charakterze pedofilnym
w przypadku konkretnego przestępcy seksualnego, zachowuje w pełni
sprawiedliwą równowagę pomiędzy prywatnymi i publicznymi interesami obecnymi w sprawie, a pozwane państwo nie przekroczyło dostępnego
mu w tej mierze marginesu uznania. W konsekwencji stanowisko takie
wskazuje, iż nie doszło w tych konkretnych sprawach do naruszenia art. 8
EKPC, co może mieć także miejsce w podobnych, bądź analogicznych
wręcz sytuacjach.
Jak widać na powyższym przykładzie, w razie pokuszenia się o pewną
analogię do krajowych przepisów prawa, tj.:
a) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 lipca 2017 r.
w sprawie trybu, sposobu i zakresu uzyskiwania i udostępniania informacji z Rejestru z dostępem ograniczonym oraz sposobu zakładania
konta użytkownika;
b) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 marca 2017 r.
w sprawie przetwarzania oraz przekazywania danych osobowych zgromadzonych w Rejestrze do celów statystycznych oraz badań naukowych;
c) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie określenia trybu i sposobu przekazywania danych do Rejestru;
d) Ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym;
można z pewnym marginesem uznać, że zbieżne byłyby z interpretacją
EKPC. W przypadku krajowych regulacji należałoby rzecz jasna, przyjąć
pewien stan faktyczny, bowiem każda sprawa jest odmienna i może być
eksplikowana z innej perspektywy.
W odczuciu autorów niniejszej publikacji przytoczone na jej gruncie
przepisy mają jeszcze jedno uzasadnienie i poparcie w EKPC. Otóż art. 8
pkt 2 Konwencji stwierdzając, że: „(…) ochronę porządku i zapobieganie
przestępstwom, ochronę zdrowia i moralności lub ochronę praw i wolności osób”, stwarza dodatkowy argument, bowiem przedstawia cel oraz wyłączenie stosowania art. 8 Konwencji ze względu na potrzebę zapewnienia
ochrony dóbr szczególnego rodzaju jednostkom słabszym i zagrożonym
przez czyny bezprawne, mając za cel zapobieganie przestępstwom, w tym
zapobieganie powrotowi do przestępstwa, między innymi przez ułatwienie
identyfikacji sprawcy, którego dane były, bądź w dalszym ciągu widnieją
w rejestrze przeznaczonym dla sprawców czynów godzących w wolność
seksualną.
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Porównywalny cel ma utworzony we Francji, na postawie ustawy
nr 2004–204 z 9 marca 2004 r., zautomatyzowany rejestr sądowy sprawców przestępstw seksualnych, którego zadaniem jest dostosowanie wymiaru
sprawiedliwości do ewolucji przestępczości, a także zapobieganie ponownemu popełnianiu przestępstw seksualnych, ułatwienie identyfikacji ich
sprawców oraz łatwiejszej ich lokalizacji w każdym czasie (Sakowicz, 2012).
Istotne zatem jest, że kwestie związane z ochroną danych osobowych,
bądź wyłączeniem tej ochrony, osób fizycznych, nie pomijając w tym
skazanych, wymagają wielotorowego spojrzenia. Z jednej bowiem strony
pojawiała się zarówno potrzeba, jak i tendencja zapewnienia zwiększonego dozoru nad przestrzeganiem ochrony danych osobowych i praw osób
fizycznych, zaś z drugiej strony możliwość ograniczenia ich, a nawet pełnego wyłączenia tej ochrony w uzasadnionych sytuacjach na podstawie przepisów szczególnych z uwagi na konieczność zapewnienia ochrony dobru
i interesowi jednostki słabszej, jaką niewątpliwie jest ofiara przestępstwa
przeciwko wolności i obyczajności seksualnej. Ponadto, niezależnie od nowopowstałych regulacji RODO, jak również wytycznych zawartych w dyrektywie policyjnej, kwestie związane z ochroną danych osobowych były
już znacznie wcześniej osadzone w różnych rzeczywistościach prawnych,
chociażby EKPC, która w pewnym zakresie traktuje o danych osobowych,
zwłaszcza we wspomnianym art. 8, statuującym prawo do poszanowania
życia prywatnego i rodzinnego, którego respektowanie może jednak zostać
w pewnych sytuacjach wyłączone lub poważnie ograniczone, co stanowi
słuszne korzystanie z instrumentów prawnych.

Podsumowanie
Na gruncie założeń ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) oraz tzw. dyrektywy policyjnej, w korelacji z normami
wyrażonymi w ustawach karnych, nie sposób dostrzec zarówno zasadności, jak i podstaw prawnych ewentualnego skorzystania z prawa do bycia
zapomnianym przez skazanych, których dane zamieszczono w Rejestrze,
pragnących ponownie uzyskać status osób nieskalanych przeszłością kryminalną. Jednymi bowiem przesłankami stwarzającymi możliwość usunięcia danych sprawców przestępstw na tle seksualnym ze wspomnianego Rejestru są sytuacje enumeratywnie wymienione w art. 18 ustawy
z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością
na tle seksualnym, co stanowiło – w opinii autorów – słuszne założenie
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ustawodawcy. Oznacza to tym samym, że zarówno przepisy RODO, jak
i dyrektywy policyjnej nie stwarzają ochrony dla danych sprawcy przestępstwa na tle seksualnym, w tym sprawcy, którego dane znalazły się
w Rejestrze w konsekwencji skazania za popełnienie określonego czynu
przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.
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REJESTR SPRAWCÓW PRZESTĘPSTW NA TLE SEKSUALNYM A PRAWO DO PRYWATNOŚCI I PRAWO
DO BYCIA ZAPOMNIANYM W ŚWIETLE OGÓLNEGO
ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH (RODO), DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/680 Z DNIA 27.04.2016 R.
ORAZ INNYCH USTAW
Streszczenie
Rozważania podjęte przez autorów publikacji mają na celu wyrażenie
refleksji odnoszącej się do możliwości zastosowania regulacji RODO i tzw.
dyrektywy policyjnej wobec szczególnej kategorii osób fizycznych, jaką są osoby
skazane z tytułu popełnienia przestępstw na tle seksualnym. Następnie opierając się na porównaniu przepisów, które funkcjonowały pod rządami uchylonej
już ustawy o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r. z przepisami wprowadzonymi przez RODO oraz z regulacjami wynikającymi m.in.
z Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, autorzy
próbowali wskazać na kierunki w jakich zmierzają aktualne rozwiązania
i rozważania na temat zagwarantowania ochrony jednostce słabszej przed
sprawcą przestępstwa na tle seksualnym, który – z racji popełnionego czynu
– w stopniu mniejszym niż pokrzywdzony korzystać może z ochrony prawnej
swojego wizerunku, czy poszanowania jego prawa do prywatności. Współczesne regulacje odnoszące się do ochrony danych osobowych, w tym możliwość
skorzystania z prawa do bycia zapomnianym, są aktualnie w fazie licznych
interpretacji, dzięki czemu możliwe stało się wypracowanie najbardziej optymalnych rozwiązań. Dzięki zmianom wprowadzonym z jednej strony przez
RODO, zaś z drugiej poprzez stworzenie rejestru sprawców przestępstw na tle
seksualnym otworzył się szeroki horyzont dla innych, niż tylko kara pozbawienia wolności, możliwości oddziaływania wobec sprawców czynów lubieżnych
oraz godzących w wolność seksualną.
Słowa kluczowe: rejestr sprawców przestępstw na tle seksualnym, RODO
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SEX OFFENDER REGISTRY IN VIEW OF THE RIGHT
TO PRIVACY AND THE RIGHT TO BE FORGOTTEN IN
THE LIGHT OF THE GENERAL DATA PROTECTION
REGULATION (GDPR) DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND COUNCIL (EU) 2016/680, DATED 04.27.2016, AND OTHER ACTS
Abstract
This paper aims to reflect upon the possibility of applying the GDPR and
so-called police directive to a particular category of natural persons, i.e. persons convicted of sex offences. By comparing the provisions in force under the
now-repealed Personal Data Protection Act of 29/08/1997 with the provisions
introduced by the GDPR and regulations resulting, among others, from the
European Convention on Human Rights, the authors attempt to indicate the
directions being taken by current solutions and considerations concerning the
guarantee of protection for the weaker party from a sex offender who – due
to the offence that they have committed – can benefit to a much lesser degree
from the legal protection of their image, data or the right to privacy. Modern
regulations relating to personal data protection, including the possibility of
exercising the right to be forgotten, are currently at the stage of numerous interpretations, thereby enabling the development of optimal solutions. The changes
brought about on the one hand by GDPR, and on the other by the creation of
the Sex Offender Registry, have opened up a broad range of possibilities apart
from imprisonment enabling an impact on sex offenders.
Keywords: sex offender registry, GDPR

INFORMACJA DLA AUTORÓW
Publikacja w czasopiśmie „Probacja” wymaga spełnienia przez Autorów wymogów formalnych, merytorycznych i technicznych.
Autor winien złożyć oświadczenie o oryginalności tekstu oraz o tym, że tekst
nie był wcześniej publikowany w żadnym wydawnictwie – druk znajduje się
na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości w zakładce Probacja http://ms.gov.
pl/pl/probacja/.
Redakcja przyjmuje materiały autorskie w wersji elektronicznej (plik .doc
lub .docx).
Redakcja nie zwraca nadesłanych materiałów i zastrzega sobie prawo dokonywania formalnych zmian i niezbędnych skrótów.
Materiały należy przesyłać na adres e-mail: Ewelina.Wojtera-Stasiorowska@
ms.gov.pl
1. Wymogi merytoryczne:
Przesyłane teksty winny zawierać analizę tematyki dotychczas w literaturze
nieopracowanej.
Każdy przesłany do Redakcji tekst winien zaczynać się od sprecyzowania
przedmiotu analizy, wyjaśnienia dlaczego zdaniem autora wybrana tematyka
jest ważna z punktu widzenia określonej dziedziny wiedzy, wskazania stawianych przez autora tez badawczych a kończyć czytelnymi konkluzjami wynikającymi z przeprowadzonego wnioskowania.
2. Wymogi techniczne tekstów
Objętość tekstu dla artykułu: maks. 25 stron znormalizowanego tekstu (włączając bibliografię, rysunki, tabele i wykresy), dla pozostałych opracowań:
10 stron.
Edytor tekstu: Word, preferowana czcionka Times New Roman 11 punktów, interlinia 1,5 (dla przypisów dolnych 9). Tekst powinien być wyjustowany, śródtytuły numerowane, należy unikać pogrubienia i podkreślenia.
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Do cytatów należy stosować cudzysłów.
Należy dołączyć: słowa kluczowe (do 8 słów) oraz streszczenie (do 500 znaków) w języku polskim i angielskim oraz ułożoną w porządku alfabetycznym
bibliografię.
Autor powinien dostarczyć materiał ilustracyjny (zdjęcia, wykresy, tabele)
dodatkowo w formie osobnych plików graficznych.
3. Sporządzanie przypisów
Pierwszy przypis w artykule powinien być afiliacją autora (autorów): posiadane tytuły naukowe, nazwa instytucji zatrudniającej i adres e-mail, np.:
dr Jan Kowalski, Katedra Prawa Karnego Wykonawczego, Uniwersytet Warszawski, mail@mail.pl
Zagadnienia lub tezy istotne mogą zostać wyróżnione czcionką pogrubioną.
Nie należy nadużywać tego sposobu wyróżniania tekstu (np. oznaczać tak
całych akapitów).
Zwroty obcojęzyczne oraz tytuły cytowanych prac zaznacza się kursywą.
Dłuższe cytaty są niedopuszczalne, chyba, że ich zastosowanie jest uzasadnione i celowe, przykładowo poprzez przeprowadzenie dokładnej analiza zacytowanego fragmentu.
Przypisy powinny zostać umieszczone na dole strony przy wykorzystaniu
funkcji automatycznego numerowania. Przypisy powinny mieć co do zasady charakter informacyjny (bibliograficzny). Należy unikać rozbudowanych
fragmentów tekstów w przypisach oraz zamieszczania w przypisach dłuższych cytatów.
W tekście głównym stosowane są powszechnie przyjęte skrótowce, także na
oznaczenie aktów prawnych (k.k., k.p.k.) oraz w przypisie odesłania do pełnej nazwy aktu prawnego, daty jego wydania oraz publikatora.
Wymagane jest dokładne przytaczanie tytułów publikacji, nazwisk redaktorów, numeracji czasopism, sygnatur orzecznictwa oraz publikatorów powoływanych aktów normatywnych.
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Formalny kształt przypisów:
Książki:
inicjał imienia i nazwisko autora, tytuł kursywą, miejsce i rok wydania, strona:
B. Stańdo-Kawecka, Prawo karne nieletnich. Od opieki do odpowiedzialności,
Warszawa 2007, s. 100.
Dzieła z jednolitym współautorstwem
inicjały imion i nazwisko autorów, tytuł kursywą, miejsce i rok wydania,
strona:
S. Tarapata, P. Zakrzewski, O funkcjach urojenia okoliczności wyłączających
bezprawność. Wybrane zagadnienia teoretycznoprawne, w: Nowa kodyfikacja
prawa karnego. Tom XLIII, Księga Jubileuszowa Profesora Tomasza Kaczmarka, red. J. Giezek, D. Gruszecka, T. Kalisz, Warszawa 2017, s. 100.
Prace w dziełach zbiorowych
inicjał imienia i nazwisko autora, tytuł pracy kursywą, „w:” bez nawiasów,
tytuł dzieła kursywą, skrót „red.” bez nawiasów, inicjał imienia i nazwisko
redaktora/redaktorów, miejsce i rok wydania, strona:
P. D. Zakrzewski, Kara łączna a prawo karne intertemporalne. Analiza problematyki na tle pojęcia czynu w: Zagadnienia teorii i nauczania prawa karnego. Kara łączna. Księga Jubileuszowa Profesor Marii Szewczyk, W. Górowski,
P. Kardas, T. Sroka, W. Wróbel, Warszawa 2013, s. 100.
Komentarze
inicjał imienia i nazwisko autora, „w:” bez nawiasów, pełny tytuł komentarza
kursywą, skrót „red.” bez nawiasów, inicjał imienia i nazwisko redaktora/
redaktorów, miejsce i rok wydania, strona:
S. Tarapata, A. Zoll, w: Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz. Tom I. Komentarz do art. 53–116 (cz. 2), red. W. Wróbel, A. Zoll, s. 180.
W wypadku cytowania komentarzy dostępnych w systemach informacji
prawnych (LEX, Legalis), zamiast numeru strony można powoływać numery tez wraz ze wskazaniem przepisu, którego dotyczy komentarz (np. komentarz do art. 1 k.k., teza 4).
Nie jest dopuszczalne cytowanie komentarzy z systemów informacji prawnej
bez wskazania autora komentarza do konkretnego przepisu albo bez wskazania numeru tezy.
inicjał imienia i nazwisko autora, komentarz do art. … „w:” bez nawiasów,
pełny tytuł komentarza kursywą, skrót „red.” bez nawiasów, inicjał imienia
i nazwisko redaktora/redaktorów, miejsce i rok wydania, numer tezy:
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S. Tarapata, A. Zoll, Komentarz do art. 101 w: Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz. Tom I. Komentarz do art. 53–116 (cz. 2), red. W. Wróbel,
A. Zoll, LEX, teza 5.
System Prawa Karnego
inicjał imienia i nazwisko autora, tytuł rozdziału, „w:” bez nawiasów, tytuł,
podtytuł i tom Systemu, skrót „red.” bez nawiasów, inicjał imienia i nazwisko redaktora, miejsce i rok wydania, strona:
J. Majewski, Rozdział IV. Zbieg przepisów ustawy. Zagadnienia węzłowe, w:
System Prawa Karnego. Tom 3. Nauka o przestępstwie. Zasady odpowiedzialności, red. R. Dębski, wyd. 2, Warszawa 2013, s. 1100.
Artykuł w czasopiśmie
inicjał imienia i nazwisko autora, tytuł kursywą, tytuł czasopisma w cudzysłowie (pełna nazwa), rocznik, numer/zeszyt/tom za pomocą skrótu nr/z./t.
(proszę zwrócić uwagę na numerację przyjętą w danym czasopiśmie), strona:
P. Zakrzewski, O sposobach normowania i dekodowania treści zamiar u w perspektywie tzw. znamion normatywnych oraz okoliczności wyłączających bezprawność, Acta Iuris Stetinensis 1/2018 (21), s. 100.
Glosa w czasopiśmie
inicjał imienia i nazwisko autora, określenie orzeczenia, którego dotyczy glosa (z zastosowaniem skrótów SO, SA, SN itp., miesiąc cyfrą rzymską wg
poniższego wzoru), tytuł czasopisma w cudzysłowie (zawsze pełna nazwa),
rocznik, numer/zeszyt/tom, strona:
S. Tarapata, P. Zakrzewski, Glosa do postanowienia SN z dnia 28 kwietnia
2015 r., I KZP 3/2016, Orzecznictwo Sądów Polskich, Zeszyt nr 2/2017,
s. 100.
Akty normatywne
dokładny tytuł aktu normatywnego i publikator:
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.
1600 z późn. zm.).
Orzecznictwo
rodzaj orzeczenia, nazwa organu (ewentualnie skrót), data wydania (miesiąc
cyfrą rzymską), sygnatura (bez dopisku „sygn. akt”), miejsce publikacji:
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 lutego 2017 r., III KK 226/16, Lex nr …
Materiały legislacyjne
pełny tytuł projektu aktu prawnego, nr druku sejmowego, nr kadencji Sej-
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mu; dodatkowo można podać datę projektu (dzień, miesiąc, rok) oraz adres,
pod którym projekt został udostępniony w Internecie (analogicznie do stron
internetowych):
projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych
ustaw z projektami aktów wykonawczych, druk nr 2393, Sejm VII kadencji.
Powtórne cytowanie
W razie powtórnego cytowania literatury w przypisach należy stosować skróty ibidem, op. cit. a w razie powtórzenia cytowania tego samego autora, którego cytujemy więcej niż jedną pracę należy tytuł opracowania skrócić i użyć
…, s. 100. W wypadku orzecznictwa i aktów normatywnych należy powołać
za każdym razem pełne dane.
Bibliografia opracowania
Do każdego artykułu i glosy należy załączyć – w osobnym pliku – bibliografię cytowanych prac, ułożoną w kolejności alfabetycznej według nazwisk
autorów.
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PROCES RECENZJI
Autor przekazuje artykuł Redakcji Kwartalnika drogą elektroniczną i jest
informowany o fakcie poddania artykułu procedurze recenzji.
Na wstępie artykuł poddawany jest ocenie formalnej z uwzględnieniem takich elementów, jak: tytuł artykułu w j. polskim oraz angielskim, streszczenie
w języku polskim, streszczenie w języku angielskim, słowa kluczowe w j. polskim,
słowa kluczowe w j. angielskim.
Następnie artykuł kierowany jest do recenzji.
Skład Zespołu Recenzentów zamieszczany jest w każdym drukowanym numerze kwartalnika oraz na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości w zakładce Probacja. Zespół Recenzentów zrzesza pracowników nauki posiadających co najmniej
stopień naukowy doktora oraz praktyków – sędziów sądów rejonowych i okręgowych. Respektowana jest zasada, że recenzent nie może pochodzić z ośrodka
naukowego, reprezentowanego przez autora artykułu i nie jest członkiem Rady
Naukowej Czasopisma.
Redakcja przydziela dwóch recenzentów dla każdego artykułu. Respektowana
jest zasada, że Autor i recenzenci nie znają swoich tożsamości (double-blind review
proces).
Każda recenzja sporządzana jest pisemnie na „druku recenzji”, zawierającym
ocenę artykułu oraz wniosek recenzenta w sprawie dopuszczenia, warunkowego dopuszczenia lub niedopuszczenia artykułu do druku w Kwartalniku.
W procesie recenzji brane są pod uwagę takie kryteria, jak:
– tematyka artykułu w kontekście profilu Kwartalnika,
– poziom naukowy artykułu.
Praca musi być oryginalna, odkrywcza, napisana językiem komunikatywnym
i precyzyjnym, wywody i wnioski winny być udokumentowane i osadzone w paradygmacie metodologii empirycznej i teoretycznej.
Jeśli artykuł nie spełnia wymienionych kryteriów, Redakcja może zrezygnować
z jego publikacji.
Autor otrzymuje drogą mailową informację o wynikach recenzji oraz „wypis”
z recenzji, tj. fragmenty, które są istotne z punktu widzenia wprowadzenia niezbędnych korekt do tekstu oraz dalszego rozwoju naukowego Autora.
W przypadku uzyskania jednej recenzji pozytywnej i jednej negatywnej, Redakcja kieruje artykuł do trzeciego recenzenta.
Autor zobowiązany jest do pisemnego sformułowania „Odpowiedzi na recenzję”, w której określa czy i w jakim zakresie dostosował się do uwag recenzenta
lub przedstawia argumenty ich nieuwzględnienia.
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INFORMACJA DLA CZYTELNIKÓW
Redakcja uprzejmie zawiadamia, że kwartalnik „Probacja” nie jest dostępny
w prenumeracie. Równocześnie – pod adresem: http://ms.gov.pl/pl/probacja/ –
jest udostępniona wersja elektroniczna czasopisma, którą można odczytywać
programem Acrobat Reader od 6.0.
W związku z równoległym publikowaniem czasopisma zarówno w wersji
papierowej, jak i elektronicznej informujemy, iż wersją pierwotną czasopisma
jest wersja papierowa.
Aby przeciwdziałać przypadkom ghostwriting Redakcja czasopisma
wprowadziła odpowiednie procedury w zakresie wdrożenia
zapory ghostwriting.
Czasopismo jest afiliowane przez zagranicznych autorów.
Redakcja kwartalnika PROBACJA uprzejmie informuje, że na podstawie
§ 14 ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania
kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz.U. z 2014 r., poz. 1126)
w ogłoszonym przez MNiSW wykazie czasopism naukowych,
za publikację w czasopiśmie PROBACJA
przyznawanych będzie 6 punktów.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
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