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OD REDAKTORA NAUKOWEGO

Do rąk Czytelników trafia jubileuszowy, 20 numer cyklicznie ukazują-
cych się „Humanistycznych Zeszytów Naukowych – Prawa Człowieka/
Humanistic Scientific Fascicles – Human Rights” (HZNPC/HSFHR). 
Mam ogromną przyjemność i zaszczyt redagowania tego kolejnego tomu. 
Zaszczyt jest to tym większy, że tom ten stanowi pokłosie I Świętokrzy-
skiej Uniwersyteckiej Konferencji Penitencjarnej, zorganizowanej przez 
kierowany przeze mnie Zakład Prawa Karnego, Kryminologii i Krymina-
listyki (Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji, Wydział Prawa, Admi-
nistracji i Zarządzania, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) 
w Kielcach w dniach 3–4 czerwca 2016 r. Konferencja ta spotkała się 
z ogromnym zainteresowaniem, obejmowała bowiem 33 referaty i zgro-
madziła ponad 300 (często aktywnych w dyskusji) słuchaczy. Według 
opinii Służby Więziennej stała się wiodącym forum wymiany poglądów 
penitencjarnych w Polsce.

Z tego też powodu niniejszy numer HZNPC składa się wyłącznie 
z artykułów (prezentowanych według alfabetycznie uporządkowanych 
autorów), które zostały złożone do druku jako efekt wspomnianej Kon-
ferencji. Pomimo tej jednorodnej penitencjarnej tematyki (a może dzięki 
niej) – w mojej i recenzentów ocenie – jest to ponownie numer bardzo 
interesujący, po raz kolejny wzmacniający pozycję „Humanistycznych 
Zeszytów Naukowych – Prawa Człowieka”.

Pierwszy tekst, autorstwa Piotra Arczyńskiego, prawnika reprezentu-
jącego Urząd Miasta Kielce, zatytułowany Moc wiążąca wyroku karnego 
w postępowaniu cywilnym – artykuł 11 kodeksu postępowania cywilnego 
w świetle orzecznictwa i poglądów doktryny, skrótowo przedstawia doro-
bek przedstawicieli nauk prawnych oraz judykatury w tym zakresie. Po-
rusza kwestię postrzegania przedmiotowej instytucji przez komentatorów 
oraz sądownictwo. Stanowi więc swoiste podsumowanie poglądów dok-
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tryny oraz orzeczeń na temat istoty instytucji, jej interpretacji oraz zakre-
su stosowania. Zawiera także próbę wskazania, które elementy orzeczenia 
zapadłego w postępowaniu karnym są wiążące, zarówno pod względem 
podmiotowym, jak i przedmiotowym, a w których przypadkach sąd cy-
wilny posiada swobodę w ocenie zgromadzonego materiału. Dodatkowo, 
w sposób skrótowy, ukazany jest także kontekst konstytucyjny omawia-
nego zagadnienia.

Krzysztof Czekaj (Areszt Śledczy w Kiecach) przedstawia działa-
nia Aresztu Śledczego w Kielcach w zakresie prewencji przestępczości. 
W pierwszej części scharakteryzowano tę jednostkę penitencjarną, jej 
personel oraz populację więźniów. Następnie omówiono tzw. kodeksowe 
i penitencjarne aspekty oddziaływań prewencyjnych.

Jacek Dworzecki (Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie) swoje opraco-
wanie poświęcił opisowi organizacji i funkcjonowania Korpusu Straży 
Więziennej i Ochrony Sądów, który w realiach Republiki Słowackiej 
jest wyspecjalizowanym instrumentem Ministra Sprawiedliwości w za-
kresie dozorowania i resocjalizowania osób pozbawionych wolności.  
W tekście przybliżono także słowacki system bezpieczeństwa wewnętrz-
nego oraz rys historyczny i organizację więziennictwa w tym kraju.

Bartosz Kędzierski z Uniwersytetu Gdańskiego przedstawił głos 
w dyskusji nad nową postacią tymczasowego aresztowania. W tym tek-
ście poruszono problematykę stosowalności środka polegającego na za-
bezpieczeniu postępowania o uznanie danej osoby za stwarzającą zagro-
żenie, która według opinii autora jako zakładająca stosowanie przepisów 
prawa cywilnego (w tym art. 755 kodeksu postępowania cywilnego) jest 
niezgodna z normami konstytucyjnymi, gdyż pod wieloma względami 
czasowa izolacja w trakcie postępowania o uznanie danej osoby za stwa-
rzającą zagrożenie jest podobna do środka zapobiegawczego w postaci 
tymczasowego aresztowania.

Katarzyna Kita-Wałęka (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kiel-
cach) omawia zagadnienie korzystania z opinii biegłych i innych specja-
listów w postępowaniu penitencjarnym. Wskazuje, że sąd z opinii korzy-
sta w przypadku postępowań o zarządzenie wykonania kary czy zamianę 
orzeczonej kary na inną, odroczenie kary i przerwę w odbywaniu kary 
pozbawienia wolności. Opinie te są opracowywane przez specjalistów 
z zakresu medycyny, psychologii i psychiatrii w postępowaniach o odro-
czenie kary pozbawienia wolności i o przerwę w odbywaniu kary pozba-
wienia wolności.
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Paulina Matyjas-Łysakowska (także z Uniwersytetu Jana Kochanow-
skiego w Kielcach) analizuje zasady zatrudniania skazanych odbywają-
cych karę pozbawienia wolności. Przedstawia dopuszczalne formy wyko-
nywania pracy osadzonych w zakładach karnych. Wśród nich wymienia: 
pracę na podstawie skierowania, pracę w ramach stosunku pracy i świad-
czenie pracy na podstawie umów cywilnoprawnych. Co istotne, omawia 
także mankamenty istniejących rozwiązań, w szczególności ograniczoną 
możliwość negocjowania przez osadzonego warunków zatrudnienia i zło-
żony podmiot zatrudniający, oraz formułuje uwagę, że w stosunku do ska-
zanych zatrudnionych na podstawie skierowania do pracy nie stosuje się 
przepisów prawa pracy, z wyjątkiem przepisów dotyczących czasu pracy 
oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zbigniew Nowacki (Zakład Karny w Pińczowie) w oparciu o autorski 
kwestionariusz ankiety do Badania Oceny Systemu Dozoru Elektronicz-
nego (zawierający także skalę kłamstwa i kontrolujący nastrój badanych) 
analizuje problematykę penitencjarnego zastosowania systemu dozoru 
elektronicznego w ocenie skazanych.

Tekst Izabeli Nowickiej (Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie) podej-
muje problematykę przestępstwa stalkingu wobec konieczności diagnozy 
zachowania sprawcy. Pojemność zakresu znamienia ustawowego „nę-
kanie” nie tylko wpływa na odpowiedzialność sprawcy, ale może także 
kształtować podejście do resocjalizacji sprawcy umieszczonego w zakła-
dzie karnym. Przedmiotowa publikacja opisuje zjawisko stalkingu pod 
kątem kryminologicznym, psychologicznym i prawnokarnym.

Następny interesujący tekst, autorstwa Grzegorza Ocieczka (Uniwer-
sytet Śląski w Katowicach, Centralne Biuro Antykorupcyjne), ma na 
celu zasygnalizowanie kwestii związanych z przestępczością młodzieży, 
wśród której znaczną cześć stanowią nieletni. Konsekwencją popełnienia 
przez nieletniego czynu karalnego jest konieczność „wyrwania” młodego 
człowieka ze swojego naturalnego środowiska rodzinnego i umieszczenie 
go w zależności od konkretnej sytuacji bądź w zakładzie karnym, bądź 
w odpowiedniej placówce. W artykule zaprezentowano statystyki zwią-
zane z popełnianymi przez nieletnich przestępstwami oraz przedstawiono 
dwa studia przypadków dotyczące popełnienia przez nieletnich zbrodni 
zabójstwa.

Justyn Piskorski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) 
w artykule Resocjalizacja a wielokulturowość – zagadnienia konstrukcyj-
ne wskazał, że warunkach wielokulturowości możliwości resocjalizacji 

Od Redaktora Naukowego
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zostają znacząco osłabione przez negatywne mechanizmy konfliktu kultur 
i stygmatyzacji, w następstwie których dochodzi do rozpadu więzi norma-
tywnych jednostki ze społeczeństwem. Konieczne jest w związku z tym 
przemyślenie rzeczywistych źródeł koncepcji resocjalizacji, co umożliwi 
odbudowę jej „treningowych” celów i znaczenia. Odbudowa resocjali-
zacji opartej na realistycznej wizji człowieka ma szansę przezwyciężyć 
negatywne wpływy niepewności zakorzenionej w ideologii wielokultu-
rowości.

Leszek Wieczorek (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) 
w tekście pt. Stres i wypalenie zawodowe w Służbie Więziennej omawia 
wybrane teoretyczne konteksty stresu i wypalenia zawodowego. Zwraca 
uwagę na pojęcie stresu, jego źródła, reakcje człowieka na stres, sposoby 
radzenia sobie ze stresem oraz skutki stresu. Problematykę tę odnosi do 
funkcjonowania polskiej Służby Więziennej, wskazując m.in. na regulacje 
prawne i możliwości wsparcia funkcjonariuszy w sytuacjach stresowych 
(a także na obowiązki w tym zakresie).

Numer zamyka artykuł Wojciecha Zalewskiego (Uniwersytet Gdański), 
zatytułowany Sprawiedliwość naprawcza jako forma diversion w per-
spektywie penitencjarnej. W poszukiwaniu racjonalności. Autor wskazuje 
w nim, że wartość sprawiedliwości naprawczej wydaje się nie budzić wąt-
pliwości, tymczasem mediacja po wyroku jest w Polsce instytucją mar-
twą. Z tego też powodu próbuje odpowiedzieć na pytania o przyczyny 
tego zjawiska: Czy winne jest prawo?; Czy art. 162 § 1 k.k.w. winien 
mieć inne brzmienie?; Jak go interpretować?; Czy mediacja po wyroku 
ma sens?; Jak do tej kwestii podchodzi się w innych państwach?.

Wydaje się, że również i tym razem warto wyrazić nadzieję, iż kiero-
wane do Szanownych Czytelników w niniejszym numerze „Humanistycz-
nych Zeszytów Naukowych – Prawa Człowieka / Humanistic Scientific 
Fascicles – Human Rights” artykuły, glosy, recenzje, noty bibliograficzne 
oraz sprawozdania spotkają się (tak jak to było w przypadku poprzednich 
numerów) z zainteresowaniem i będą stanowiły asumpt do dalszych roz-
ważań i dociekań naukowych.

Leszek WIECZOREK
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FROM SCIENTIFIC EDITOR

Our Readers receive a jubilee issue (20th) of „Humanistic Scientific 
Fascicles – Human Rights” (HSFHR). I have the pleasure and honor to edit 
this volume. The more that it results from the Ist Świętokrzyska Academic 
Penitentiary Conference organized between 3 and 4 June 2016 in Kielce by 
the Department of Criminal Law, Criminology and Forensic (which I chair) 
(at the Institute of Law, Economics and Administration at the Law Faculty 
of Jan Kochanowski University in Kielce). The conference generated great 
interest. It has comprised 33 speeches and gathered over 300 participants 
(very often very active in discussions). According to the opinion of the 
Penitentiary Administration, the conference has become the main forum for 
exchange of opinions regarding penitentiary issues in Poland.

Thus, this issue of HSFHR is composed from the articles (organized in 
alphabetic order as regards their authors), that have been filed as the result 
of the conference mentioned above. In spite of such unified subjects – 
in the commentators opinion and in my opinion as well – this is very 
interesting issue that strengthens the position of Humanistic Scientific 
Fascicles Human Rights.

The first text by Piotr Arczyński, a lawyer representing Kielce City 
Office Urząd Miasta Kielce „Binding force of a criminal conviction in 
civil proceedings – Article 11 of the Code of Civil Procedure in the light 
of the case law and the doctrine” is a summary of the achievements of 
the representatives of legal sciences and jurisprudence on this subject. 
This work contains more than an attempt to approximate the views which 
elements sunken ruling in the criminal proceedings are binding, both by 
borrowers and present and in which cases the civil court estimates has 
discretion in assessing the collected material. Additionally, in summary 
form, it is shown in the context of the constitutional regulations.
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Then Krzysztof Czekaj (Jail in Kielce) presents the activities of Jail 
in Kielce presents examples of the staff in range of prevention of crime. 
The article also presents penitentiary house, its personnel and prisoners’ 
population in the first part. Next, the code and penal aspects of preventive 
influences were talked over.

Jacek Dworzecki (Police Academy in Szczytno) presented a paper 
on organization and functioning Corps of Prison and Court Guard 
in the reality of the Slovak Republic. This formation is a specialized 
instrument of the Minister of Justice with regard to surveillance and 
educating convicted persons. The text presents the Slovak system of 
internal security and the historical background and the organization of 
the prison system in this country.

Bartosz Kędzierski from University of Gdansk has taken part in 
the discussion on new form of temporary arrest. The author describes 
a problems with civil protective proceeding adopted to postpenal quasi-
preventive measures regulated by law with respect to mental disordered 
people who are dangerous for society. In author’s opinion the present 
judicial practice where using of protective isolation on civil rules is 
acceptable- in the light of general legal rules, is unconstitutional. The 
„civil isolation” has the same basis like temporary arrest regulated by 
criminal procedure code.

Katarzyna Kita-Wałęka (Jan Kochanowski University in Kielce) 
described the issue of experts opinions in penitentiary proceedings. 
She indicates that courts consult experts from different fields in the 
proceedings of the enforcement of the conditionally suspended penalty or 
conversion of the imposed penalty in sentence for another, suspension of 
sentence and a suspension in the execution of the penalty of deprivation 
of liberty. The opinions are presented by experts in medicine, psychiatry, 
psychology, especially in such proceedings as a postpone of the penalty 
of deprivation of liberty and a suspension in the execution of the penalty 
of deprivation of liberty.

Paulina Matyjas-Łysakowska (also from Jan Kochanowski University 
in Kielce) focuses on the principles of employing convicted prisoners. She 
presents permissible forms of prisoners’ work in prison facilities on the 
basis of appointments, employment relationships and civil-law contracts. 
I have indicated the flaws of the existing solutions, including the limited 
ability of inmates to negotiate the terms and conditions of employment and 
complexity of employing entity. Another issue in prisoner employment 
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on the basis of appointments is the fact that the labor law, excluding the 
working-time and occupational health-and-safety regulations, does not 
apply to them.

Zbigniew Nowacki (Penitentiary in Pinczow) evaluates, based on his 
own Questionnaire of Electronic Supervision System Evaluation (which 
has taken into account the scale of lie and frame of mind of subjects) the 
Electronic Supervision System and verifies the convicts opinions on such 
instrument.

The text by Izabela Nowicka (Police Academy in Szczytno) deals with the 
issue of the crime of stalking against the need to diagnose the behavior of the 
perpetrator. The capacity range of the mark statutory „bullying” affects not 
only the responsibility of the perpetrators but also can shape the approach to 
the rehabilitation of the offender placed in prison. This publication describes 
the phenomenon of stalking in terms of criminology, psychology, criminal-
law would then address the issues indicated in the title.

Next interesting text is by Grzegorz Ocieczek (University of Silesia in 
Katowice, Central Anti-corruption Biuro) points to issues related to youth 
crime, among which, substantial part are juveniles. The consequence of 
committing a criminal offence by a juvenile is the need to „pull out” a young 
man from his natural family environment and placing him – depending on 
the specific situation – in penitentiary or in another appropriate institution. 
The article presents also the statistics associated with the quantity of crimes 
committed in the last three decades. Additionally, the paper presents case 
studies of committing by juveniles the crime of murder.

Justyn Piskorski (Adam Mickiewicz University in Poznan) in the article 
„Resocialization and multi-culture – structural points” presents an opinion 
that resocialization requires clear indication of targets and methods. 
They have to serve to create new identity for a criminal. In multicultural 
civilization the possibilities of resocialization are significantly weakened 
by negative mechanisms of culture conflicts and stigmatization as they lead 
to disintegration of normative bonds between and individual and society. 
In such context it is necessary to reconsider real sources of resocialization 
ideas, what will allow for its reconstruction of „practice” targets and 
meaning. The reconstruction of resocialization based on realistic vision 
of a man has the chance to overcame negative influences of uncertainty 
rooted in multicultural ideology.

Leszek Wieczorek (Jan Kochanowski University in Kielce) in the 
text „Stress and professional burn-out in Penitentiary Administration” 

From Scientific Editor



presents selected theoretical contexts of stress and professional burn-out. 
He indicates the meaning of stress, its sources, reactions to stress and 
methods of dealing with stress. The topic refers to operations of Polish 
Penitentiary Administration and shows legal regulations and possibility to 
support offices in stress situations (and the obligations in this respect).

The issue is closed with the article by Wojciech Zalewski (University of 
Gdansk) „Restorative justice as a form penitentiary diversion” speaks about 
interventions as alternatives to either initial or continued formal criminal 
proceedings. Diversion is one of the most important recidivism reduction 
strategies currently known. At first sight, imprisonment and restorative 
justice operate on different wavelengths, but modern prison should be 
seen as institution which is open to the community. Restorative justice 
brings a new dimension to the effort to make prisons more humane and 
effective. The most important is the possibility of using it as a community-
based sanction, thus avoiding the need for imprisonment. The second is 
the possibility of enabling victims to meet offenders. Restorative justice 
in prison is the future of imprisonment.

I hope that this issue of „Humanistic Scientific Fascicles – Human 
Rights” will be interesting for our readers and will lead to further scientific 
researches.

Leszek WIECZOREK
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Piotr ARCZYŃSKI

MOC WIążąCA WyROKU KARNEGO 
W POSTęPOWANIU CyWILNyM – 

ARTyKUŁ 11 KODEKSU POSTęPOWANIA 
CyWILNEGO W ŚWIETLE 

ORZECZNICTWA I POGLąDóW 
DOKTRyNy

Analizując poglądy zarówno orzecznictwa, jak i doktryny dotyczące roli 
oraz znaczenia art. 11 k.p.c., który skrótowo rzecz ujmując statuuje za-
sadę wiążącej mocy wyroku skazującego – zapadłego w postępowaniu 
karnym – w postępowaniu cywilnym, zaznaczyć należy, iż temat ten jest 
bardzo obszernie eksploatowany przez przedstawicieli nauk prawnych. 
Zagadnienie to zaowocowało także bogatym i interesującym orzecznic-
twem. W związku z powyższym, biorąc pod uwagę ograniczenia niniej-
szego opracowania, autor przedstawi jedynie cześć dorobku doktryny 
oraz orzecznictwa.

Odnosząc się do treści wynikającej z art. 11 k.p.c., należy zwrócić uwa-
gę, że doktryna jest zgodna, iż w tym przypadku mamy do czynienia z tzw. 
prejudycjalnością1. Oznacza to, że sąd cywilny jest związany ustaleniami 
sądu karnego co do popełnienia przestępstwa. Na zakres tego związania 
zwrócił uwagę Sąd Najwyższy, wskazując, iż „prawomocne skazujące 
wyroki karne z mocy art. 11 k.p.c. mają w postępowaniu cywilnym moc 

1 Jakubecki Andrzej (red.), Komentarz aktualizowany do Kodeksu postępowania cy-
wilnego, LEX/el. 2016.

Arczyński
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wiążącą tylko w zakresie ustaleń co do popełnienia przestępstwa. Oznacza 
to, że Sąd rozpoznający sprawę cywilną musi przyjąć, że skazany popełnił 
przestępstwo przypisane mu wyrokiem karnym”2. W zakresie związania 
sądu cywilnego orzecznictwo może pochwalić się bardzo bogatym dorob-
kiem. Judykatura wielokrotnie pochylała się nad przedmiotową instytucją. 
Należy zwrócić uwagę, że Sąd Najwyższy określający istotę związania 
skazującym wyrokiem karnym wskazał, iż „w skład podstawy faktycznej 
rozstrzygnięcia sądu cywilnego wchodzi czyn opisany w sentencji karne-
go wyroku skazującego, sąd cywilny jest więc pozbawiony możliwości 
dokonywania ustaleń w tym zakresie”3. W orzecznictwie Sądu Najwyż-
szego rysuje się przeważający pogląd, iż ratio legis instytucji wyrażonej 
w art. 11 k.p.c., polega na uniknięciu rozbieżności pomiędzy orzeczeniami 
sądów cywilnych i karnych oraz przeciwdziałaniu sytuacji, w której usta-
lenia w sprawie karnej będą obalane w procesie cywilnym4. Analogiczne 
stanowisko zajmują sądy powszechne, wskazując, iż związanie, o którym 
mowa w art. 11 k.p.c., oznacza związanie stanem faktycznym, jaki został 
przyjęty u podstaw wyroku karnego skazującego5. Sądownictwo wska-
zuje także, iż związanie to dotyczy tylko faktu popełnienia przestępstwa, 
natomiast przyjęte przez sąd karny okoliczności wpływające na wymiar 
kary są w omawianym zakresie pozbawione przymiotu mocy wiążącej6. 
Orzecznictwo konsekwentnie utrzymuje, iż sens związania z art. 11 k.p.c. 
polega w szczególności na niemożności dokonywania przez sąd cywilny 
odmiennych ustaleń niż sąd karny. Wyraża się to w przyjęciu stanowiska, 
że w sprawie cywilnej niedopuszczalne jest przeprowadzenie własnych 
ustaleń co do okoliczności stanowiących niejako przedmiot związania – 
czyli czyn opisany w sentencji wyroku karnego7. Rozwijając ten pogląd, 
judykatura wskazuje, iż w skład związania – a więc okoliczności zawar-
tych w sentencji wyroku karnego, co do których sąd cywilny nie dokonuje 
ustaleń, lecz je przyjmuje – wchodzą takie elementy stanu faktycznego 

2 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 kwietnia 1977 r., IV PR 63/77.
3 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 listopada 2015 r., II CSK 683/14,LEX 

nr 1962511.
4 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 marca 2009 r., II CSK 484/08, LEX nr 507988.
5 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 30 grudnia 2015 r., III APa 46/15, 

LEX nr 1997502.
6 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 12 sierpnia 2015 r., I ACa 390/15, 

LEX nr 1793830.
7 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 25 czerwca 2015 r., I ACa 216/15, 

LEX nr 1765925.
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popełnienia przestępstwa, jak osoba sprawcy, przedmiot przestępstwa 
oraz określany czyn8. Doktryna wskazuje, iż wiążący winien być także 
stopień winy – z uwagi na określenie sposobu, w jaki przestępstwo zo-
stało popełnione. M. Manowska wskazuje na niezwykłą wagę ustalenia 
przez sąd karny umyślności albo nieumyślności, a w konsekwencji sty-
pizowania czynu jako zbrodni bądź występku9. Warte zaznaczenia jest, 
iż Sąd Najwyższy pochylił się także nad wpływem zatarcia skazania 
w kontekście omawianej instytucji. SN przyjął, iż zatarcie skazania, które 
tworzy fikcję niekaralności skazanego – nie jest równoznaczne z usunię-
ciem istniejących faktów. W związku z tym zatarcie nie doprowadza do 
zniweczenia popełnionego przestępstwa czy też wydanego wyroku – co 
w konsekwencji utrzymuje jego znaczenie dla postępowania cywilnego10. 
Nieco odrębny pogląd zdaje się prezentować W. Zatorski11. Za oczywiste 
i słuszne uznać należy, iż związanie sądu cywilnego wyrokiem karnym 
ma zastosowanie nie tylko w procesie, ale na mocy art. 13 § 2 k.p.c. roz-
ciąga się także na postępowanie nieprocesowe12.

Warto zwrócić uwagę, że analizowana tematyka była niejednokrotnie 
przedmiotem orzekania SN, gdyż w wyroku z 10 lipca 2003 r. po raz 
kolejny pochylił się on nad problemem – stwierdzając, iż „sąd w po-
stępowaniu cywilnym związany jest ustaleniami zawartymi w sentencji 
wyroku skazującego co do popełnienia przestępstwa i jego kwalifikacji, 
a więc uwzględniającymi znamiona przestępstwa, za popełnienie które-
go pozwany został prawomocnie skazany. Związanie sądu w postępowa-
niu cywilnym nie obejmuje więc elementów uzasadnienia skazującego 
wyroku karnego, z wyjątkiem ustalenia miejsca i sytuacji, w jakiej prze-
stępstwo zostało popełnione”13. Analizując tezę przedmiotowego wyro-
ku – SN jasno wskazuje na powoływaną powyżej zawężającą interpreta-

8 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 10 czerwca 2015 r., I ACa 636/14, 
LEX nr 1789977.

9 M. Manowska (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom I. Art. 
1–505(38), wyd. III. Opublikowano: WK2015.

10 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 29 października 2015 r., I CSK 893/14, LEX 
nr 1991135.

11 W. Zatorski, Wpływ zatarcia skazania i zarządzenia wykonania kary na związanie 
sądu cywilnego wyrokiem skazującym z obowiązkiem naprawienia szkody oraz egze-
kucję tego obowiązku. PPE 2015/1/51–84.

12 A. Jakubecki (red.), Komentarz aktualizowany do Kodeksu postępowania cywilnego, 
LEX/el. 2016.

13 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10 lipca 2013 r., V CSK 393/12, LEX nr 1330594.
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cję art. 11 k.p.c. SN wyraźnie wskazuje, jakie elementy wyroku karnego 
są wiążące dla sądu cywilnego. Istotne jest to, iż Sąd Najwyższy wy-
mienia w kontekście elementów wyroku karnego, które nie wiążą sądu 
cywilnego – uzasadnienie tego wyroku (z wyjątkami, na jakie powyżej 
wskazuje). Jest to niezwykle ważne, gdyż problematyka przeniesienia 
uzasadnienia wyroku karnego na grunt toczącego się postępowania cy-
wilnego stała się przedmiotem orzecznictwa i sądy powszechne także 
pochylały się nad tym zagadnieniem. Wskazać należy tu chociażby wy-
rok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 30 marca 2015, stanowiący, iż 
„nie można traktować uzasadnienia wyroku karnego czy jego fragmen-
tów jako dokumentu ze wszystkimi skutkami procesowymi, jakie ko-
deks postępowania cywilnego wiąże z dokumentami urzędowymi – art. 
244 i 252. Sąd cywilny może więc czynić własne ustalenia w zakresie 
okoliczności, które nie dotyczą popełnienia przestępstwa, mimo że po-
zostają w związku z przestępstwem. Ustalenia te mogą różnić się od 
tych, których dokonał sąd karny”14. Analogicznie, jak w powołanym po-
wyżej wyroku Sądu Najwyższego, Sąd Apelacyjny słusznie przyjął, iż 
uzasadnienie wyroku karnego nie jest wiążące, jednakże wskazał on na 
analogiczne jak SN wyjątki. Powyższe orzeczenia korelują z pogląda-
mi doktryny stanowiącymi, iż „istota związania sądu cywilnego prawo-
mocnym wyrokiem karnym skazującym polega na niedopuszczalności 
dokonywania przez sąd odmiennych ustaleń niż poczynione w wyroku 
karnym”15. Natomiast M. Manowska wskazuje, że omawianego art. 11 
k.p.c. nie można rozumieć jako przepisu statuującego zakaz dla sądu 
cywilnego, dotyczący samodzielnego dokonywania ustaleń w zakresie 
skutków przestępstwa na gruncie prawa cywilnego. Autorka podkreśla 
jednak, iż dotyczy to sytuacji, w której: a) wyrok karny skazujący jesz-
cze nie zapadł, b) orzeczenie to nie jest wyrokiem skazującym16.

Jak podkreślają niektórzy autorzy, związanie wyrokiem karnym nie 
wynika z prawomocności czy też zasady res iudicata, a jest wynikiem 
specjalnej normy prawnej – tj. art. 11 k.p.c. Za słuszny należy uznać po-
gląd stanowiący, iż celem przedmiotowej instytucji jest zapobiegnięcie 
doprowadzeniu do sytuacji, w której na kanwie postępowania cywilnego 

14 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 30 marca 2015 r., III AUa 809/14, LEX 
nr 1680014.

15 A. Jakubecki (red.), op. cit.
16 M. Manowska (red.), op. cit.
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i karnego – na podstawie tych samych faktów – mogłyby zapaść sprzecz-
ne ze sobą orzeczenia17. Jednakże Sąd Najwyższy prezentuje ugruntowa-
ny pogląd, z którego zdaje się wynikać, iż w odniesieniu do omawianej 
instytucji mamy w zasadzie do czynienia z res iudicata18. SN wyraźnie 
wskazuje, że do momentu wzruszenia skazującego wyroku karnego usta-
lenia z niego wynikające obowiązują w postępowaniu cywilnym. Część 
doktryny zwraca uwagę, iż art. 11 k.p.c. odnosi się do trzech elemen-
tów, które winny wystąpić łącznie: wyrok skazujący, prawomocny, wy-
dany w postępowaniu karnym19. Warto zaznaczyć, że część autorów do-
daje także przesłankę popełnienia przestępstwa, które ma znaczenie dla 
sprawy cywilnej20. Kwestię powyższą ugruntował także Sąd Najwyższy, 
stwierdzając, że „badanie czy w sprawie cywilnej ma zastosowanie art. 11 
k.p.c., obejmuje ocenę, czy występują łącznie wszystkie wskazane w tym 
przepisie elementy, jak też czy popełnienie przestępstwa wpływa na do-
chodzone roszczenie”21. W zakresie przedmiotowym panuje pogląd, iż 
zakres art. 11 k.p.c. obejmuje orzeczenia zarówno sądów powszechnych, 
jak i wojskowych – a także orzeczenia Trybunału Stanu, jeśli orzeka on 
ustalenie przestępstwa22. Należy także zwrócić uwagę, iż orzecznictwo 
stanęło przed problemem, czy polski sąd cywilny jest także związany 
wyrokiem karnym zapadłym w toku postępowania przed sądem innego 
państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Ze względów praktycznych 
i rosnącej integracji, w miarę czasu trwania przynależności Polski do UE, 
kwestia ta zaczęła rodzić problemy. Zagadnienie dotarło do Sądu Najwyż-
szego. W uzasadnieniu wyroku SN stwierdził następująco: „konsekwen-
cją skazania w postępowaniu karnym przez Sąd państwa Unii Europej-
skiej prawomocnym wyrokiem jest, jak wskazano, niemożność wszczęcia 
postępowania w rozumieniu art. 17 § 1 pkt 7 k.p.k., z uwagi na negatywną 
przesłankę powagi rzeczy osądzonej. To »związanie« stanowi podstawę do 
rozszerzenia obowiązywania art. 11 k.p.c. na wyroki zagraniczne w dro-

17 H. Dolecki, T. Wiśniewski (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. 
Tom I. Art. 1–366, wyd. II, LEX 2013.

18 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10 marca 1971 r., II PR 184/70 LEX nr 6891; Wy-
rok Sądu Najwyższego z dnia 25 listopada 1970 r., I PR 78/70 LEX nr 14099.

19 A. Jakubecki (red.), op. cit.
20 H. Dolecki (red.), T. Wiśniewski (red.), op. cit.
21 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 grudnia 2012 r., V CSK 25/12, LEX 

nr 1293974.
22 A. Jakubecki (red.), op. cit.
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dze prowspólnotowej wykładni tego przepisu”23. Należy zwrócić uwagę, 
iż w orzeczeniu tym SN wskazał wyraźnie na przesłankę res iudicata. Na 
marginesie można wspomnieć, że powyższe orzeczenie spotkało się także 
z krytycznym podejściem wśród niektórych przedstawicieli doktryny24.

Głos przedstawicieli nauk prawnych jest zbieżny z poglądami orzecz-
nictwa – wskazując, iż art. 11 k.p.c. jako wyjątek od głównych zasad 
rządzących postępowaniem cywilnym – tj. bezpośredniości, swobodnej 
oceny dowodów – winien być interpretowany w sposób zawężający25. 
Wskazuje na to T. Ereciński: „przyznanie mocy wiążącej ustaleniom wy-
roku karnego jest odstępstwem od zasady bezpośredniości i swobodnej 
oceny dowodów, a tym samym w pewnym stopniu od zasady niezawisło-
ści sędziego w orzekaniu w sprawie cywilnej. Z tych względów wykład-
nia art. 11 powinna być dokonywana w sposób ścisły, a nawet zawęża-
jący, tak aby nie prowadziła do rozszerzenia zakresu okoliczności, które 
podlegają sprawdzeniu i ocenie przez sąd cywilny”26. Pogląd ten znajduje 
swoje odzwierciedlenie w orzecznictwie. Sąd Najwyższy zdecydowanie 
podkreśla wyjątkowy charakter art. 11 k.p.c. jako wyłom od wskazanych 
powyżej zasad procesu cywilnego. SN słusznie wskazuje, iż wykładania 
tej instytucji może mieć charakter nie tylko ścisły, ale i zawężający. Za-
stosowanie art. 11 k.p.c. nie oznacza, iż sąd cywilny nie może dokonywać 
ustaleń i oceny – okoliczności nieobjętych ustaleniami prawomocnego 
wyroku karnego przesądzającego o popełnieniu przestępstwa27. Sąd Naj-
wyższy kładzie szczególny nacisk na wyjątkowy charakter art. 11 k.p.c. 
i wynikające z tego konsekwencje w postaci wykładni zawężającej28 oraz 
wskazania na zamknięty katalog okoliczności wiążących29.

W związku z powyższym słuszny wydaje się pogląd, iż niewiążące 
dla sądu są inne orzeczenia, chociażby zawierały w sobie element skazu-

23 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 27 marca 2013 r., V CSK 185/12, OSP 2014/3/30,LEX 
nr 1341706.

24 K. Piasecki, Glosa do wyroku SN z dnia 27 marca 2013 r., V CSK 185/12. Pub.OSP 
2014/3/30.

25 H. Dolecki, T. Wiśniewski (red.), op. cit.
26 T. Ereciński (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom I. Postępowa-

nie rozpoznawcze, wyd. IV. 
27 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 21 kwietnia 2015 r., I UK 338/14, LEX 

nr 1755907.
28 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 marca 2010 r., V CSK 310/09, LEX nr 688052.
29 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10 lutego 2010 r., V CSK 267/09, LEX nr 794582.
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jący30. Co do zasady przedstawiciele nauk prawnych zgodni są, że cechy 
wiążącej pozbawione są orzeczenia, których przedmiot dotyczy czynu 
niestanowiącego przestępstwo31. Katalog ten wydaje się zbieżny wśród 
autorów i obejmuje orzeczenia karnoadministracyjne, dyscyplinarne, to-
czące się przed organami rentowymi32 czy też izbami morskimi33. Wy-
stępuje także zbieżność poglądów, że omawiana instytucja nie dotyczy 
wyroków zapadłych w sprawach o wykroczenie34. Powyższa kwestia po-
ruszana była w orzecznictwie: „W świetle art. 11 k.p.c. orzeczenia wy-
dane w postępowaniu karno-administracyjnym, a zatem w postępowaniu 
w sprawach o wykroczenia, nie są wiążące dla sądu w postępowaniu cy-
wilnym, choćby miały charakter skazujący”35. Nurt ten jest prezentowany 
także w orzecznictwie, przykładowo, jak wskazuje Sąd Apelacyjny w Ka-
towicach: „Nie ma żadnych podstaw, aby orzeczenie Sądu Lekarskiego 
mogło mieć charakter prejudykatu w rozumieniu art. 11 k.p.c. Rygor taki, 
w ściśle określonym zakresie, dotyczy wyroków skazujących zapadłych 
w postępowaniu karnym sensu stricto”36. W literaturze pojawia się nato-
miast postulat głoszący konieczność zmiany brzmienia art. 11 k.p.c. tak 
aby obejmował on zarówno sprawy wykroczeniowe, wyroki nakazowe, 
jak i warunkowo umarzające postępowanie37. W przypadku umorzenia 
postępowania w trybie przepisów ustawy o amnestii38 – pomimo wyroku 
skazującego – ustalenia sądu karnego nie są wiążące39. Pewne rozbieżno-
ści występują natomiast co do wyroku zapadłego na kawie postępowania 
karnoskarbowego. T. Ereciński stoi na stanowisku, że wiążący charakter 
takiego orzeczenia jest wątpliwy40, natomiast H. Dolecki prezentuje od-
mienny pogląd, wskazujący, iż wyrok taki jest wiążący41. Co ciekawe, 

30 A. Jakubecki (red.), op. cit.
31 T. Ereciński (red.), op. cit. 
32 H. Dolecki, T. Wiśniewski (red.), op. cit.
33 A. Jakubecki (red.), op. cit.
34 H. Dolecki, T. Wiśniewski (red.), op. cit.
35 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 22 stycznia 2015 r., III APa 23/14, 

LEX nr 1659056.
36 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 10 kwietnia 2015 r., I ACa 1016/14 

pub. LEX nr 1682866.
37 Z. Miczek, Związanie sądu orzeczeniem wydanym w sprawa karnych oraz w spra-

wach o wykroczenia. PS 2004/6/57.
38 Ustawa z dnia 21 lipca 1984 r. o amnestii (Dz.U. nr 36, poz. 192).
39 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 listopada 1990 r., I PR 249/90, LEX nr 9042.
40 T. Ereciński (red.), op. cit.
41 H. Dolecki, T. Wiśniewski (red.), op. cit.
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obydwa nurty powołują się przy tym na tę samą uchwałę pełnego składu 
Izby Karnej Sądu Najwyższego z 4 kwietnia 2005 r.42 Literatura zdaje 
się jednak opowiadać za poglądem przyznającym moc wiążącą wyrokom 
karnoskarbowym43.

Analiza przedmiotowego zagadnienie byłaby niepełna bez wskazania 
poglądów dotyczących sytuacji odwrotnej – tj. rozważenia, czy wyrok 
uniewinniający zapadły na kanwie postępowania karnego ma moc wiążą-
cą w procesie cywilnym. Wśród przedstawicieli nauk prawnych przeważa 
pogląd, iż wyrok taki nie jest wiążący. Jednakże M. Manowska wskazuje, 
że takie orzeczenie nie pozostaje bez znaczenia dla prowadzonej sprawy 
w procesie cywilnym. Autorka wskazuje, iż wyrok taki oraz jego zna-
czenie należy rozpatrywać w postępowaniu dowodowym prowadzonym 
w postępowaniu cywilnym, w świetle art. 233 § 1 k.p.c.44. Na powyż-
sze wskazał także Sąd Najwyższy w wyroku z 15 października 1997 r., 
III CKN 238/97 (LexPolonica nr 2112027). T. Ereciński także stoi na sta-
nowisku, że wyroki takie nie mają mocy wiążącej. Autor wskazuje jed-
nak, iż wynika to z różnic w rozumieniu winy na gruncie prawa karnego 
i prawa cywilnego. Dodatkowo wskazuje on, że ustalenia sądu karnego 
stanowiące, iż oskarżony popełnił przestępstwo i jednocześnie zaistniały 
przesłanki wyłączające karalność, nie są dla sądu cywilnego wiążące45.

Judykatura, jak i doktryna, analizując omawiane zagadnienie, odniosła 
się także do kwestii ewentualnego zawieszenia postępowania cywilnego 
na podstawie art. 177 § 1 pkt. 4 k.p.c. Korelacja pomiędzy art. 11 k.p.c. 
a wspomnianym powyżej art. 177 § 1 pkt. 4 k.p.c. ma niezwykle waż-
ne znaczenie w kontekście prejudycjalnego znaczenia wyroku karnego 
dla sprawy cywilnej46. Problematyka dotyczy przede wszystkim sytu-
acji, w której postępowanie karne ani nie zostało wszczęte, ani nie zo-
stało ukończone. Doktryna wskazuje, iż co do zasady w takim wypadku 
postępowanie cywilne winno zostać zawieszone, zwłaszcza kiedy wynik 
postępowania karnego będzie miał znaczenie dla sprawy cywilnej47. Jak 

42 Uchwała Sądu Najwyższego z 4 kwietnia 2005 r., I KZP 7/05, LexPolonica nr 376257, 
OSNKW 2005, nr 5, poz. 44, ze zdaniem odrębnym.

43 Cz.P. Kłak, Postępowanie nakazowe w sprawach karnych skarbowych, cz. 2. Prze-
bieg i skutki skazania wyrokiem nakazowym, „Palestra” 2008/9–10/82–92.

44 M. Manowska (red.), op. cit.
45 T. Ereciński (red.), op. cit.
46 M. Manowska (red.), op. ict.
47 T. Ereciński (red.), op. cit.
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podkreśla orzecznictwo, zawieszenie postępowania cywilnego w oczeki-
waniu na wyrok karny powinno następować wyjątkowo – wskazać należy 
przy tym na dwie przesłanki: materiał zgromadzony w sprawie (cywilnej) 
nie daje podstaw do uwzględnienia powództwa i nie można wykluczyć, 
iż zostanie wydany wyrok karny skazujący48. Z powyższego wynika, 
że judykatura podkreśla element prejudycjalności wyroku karnego jako 
konieczną przesłankę zawieszenia. Ciekawy pogląd prezentuje M. Ma-
nowska, która wskazuje, że sąd cywilny powinien zawiesić postępowanie 
w przypadku, gdy ustalenie popełnienia przestępstwa wymaga przepro-
wadzenia czasochłonnych i kosztownych działań – a czynności te zostały 
już podjęte w postępowaniu karnym49.

Pomimo iż nie jest to stricte tematem pracy, analiza tematu nie by-
łaby w całości pełna bez zwrócenia uwagi na kontekst konstytucyjny. 
W stosunku do art. 11 k.p.c. stawiany był zarzut jego niekonstytucyjno-
ści. Nad powyższym problemem pochylał się Trybunał Konstytucyjny. 
Orzecznictwo polskiego sądu konstytucyjnego dotyczące przedmioto-
wego zagadnienia jest bardzo bogate. Warto w tym miejscu pochylić się 
nad postanowieniem TK z 5 marca 2014 r., SK 5/1350 i przybliżyć moty-
wy uzasadnienia przedmiotowego orzeczenia. Analizując skargę, w któ-
rej sformułowane zostały zarzuty sprzeczności art. 11 k.p.c. z ustawą 
zasadniczą, Trybunał Konstytucyjny wskazał, że z konstytucyjnego pra-
wa do sądu nie wynika możliwość kwestionowania – w dowolnej pro-
cedurze – prawomocnego rozstrzygnięcia sądowego. Jak wskazuje Try-
bunał, zasada stabilności orzeczeń jest niezwykle ważnym elementem 
konstytucyjnych wartości, takich jak prawo do sądu oraz bezpieczeń-
stwo prawne i pewność prawa. TK, odwołując się do własnego orzecz-
nictwa51, jednoznacznie podkreślił znaczenie prawomocności jako war-
tości konstytucyjnej, której należy się ochrona. Należy zwrócić uwagę, 
że Trybunał podkreśla, iż prawomocne orzeczenia sądu są chronione 
art. 7 Konstytucji i korzystają one z domniemania, które wynika z tego 

48 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2 lipca 2015 r., IV CSK 573/14, LEX nr 1778865; 
także Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 14 maja 2015 r., I ACa 1687/14, 
LEX nr 1712692.

49 M. Manowska (red.), op.cit.
50 Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 marca 2014 r., SK 5/13, LEX 

nr 1514869.
51 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 24 października 2007 r., SK 7/06, OTK ZU 

nr 9/A/2007 poz.108.
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przepisu. TK wskazuje także, iż art.11 k.p.c. koreluje z przedstawionym 
w ten sposób znaczeniem prawomocności. Uzasadnienie podkreśla, że 
TK podzielił poglądy przedstawicieli nauk prawnych, iż art. 11 k.p.c. 
stanowi swoiste ograniczenie podstawowych zasad postępowania cy-
wilnego, jednakże aby doszło do naruszenia konstytucyjnego prawa do 
sądu, należałoby wykazać, że procedura karna – na kanwie której usta-
lono okoliczności faktyczne, a sąd w oparciu o to wydał prawomocne 
orzeczenie – nie gwarantowała prawidłowości tych ustaleń. W końcowej 
fazie uzasadnienia TK wskazuje, iż zasada pewności prawa jest niezwy-
kle ważna, biorąc pod uwagę zasady państwa prawnego – w związku 
z czym związanie organów prawomocnym wyrokiem w postępowaniu 
karnym wzmacnia tę zasadę. W aspekcie tym nie można pominąć faktu, 
iż Trybunał bardzo mocno akcentuje kluczowe dla instytucji wyrażonej 
w art. 11 k.p.c., cechy: następstwo czasowe i prawomocność.

Reasumując powyższe rozważania, można zauważyć bogactwo poglą-
dów, jak i orzecznictwa zapadłego w związku z problematyką związa-
nia sądu cywilnego wyrokiem karnym. Przede wszystkim należy zwró-
cić uwagę na słuszny i powszechnie panujący pogląd, iż art. 11 k.p.c. 
stanowi tzw. wyjątek od zasady, co w konsekwencji prowadzi do jego 
ścisłego rozumienia i interpretacji. Jednakże warto zauważyć pozytywną 
rolę, jaką odgrywa omawiana instytucja w polskim systemie prawnym. 
Zapobiega ona swoistej dwutorowości orzecznictwa w związku z tymi 
samymi faktami, budując pewność prawa, ale także przyczyniając się do 
zwiększenia wśród obywateli zaufania do sądów i sądownictwa. Należy 
także podkreślić, iż instytucja ta odgrywa szczególną rolę w budowaniu 
demokratycznego państwa prawnego oraz prawa do sądu. Każdy, kto już 
raz uzyskał „ochronę prawną” w postaci wyroku skazującego, może być 
pewien, iż skazany nie uniknie odpowiedzialności na kanwie procesu cy-
wilnego, a prowadzone przez niego zabiegi zmierzające do zniweczenia 
skutków wyroku karnego pozostaną całkowicie bezskuteczne, gdyż nie 
będą one miały znaczenia dla sądu cywilnego. Obrazowo rzecz ujmując, 
omawiana instytucja wskazuje, iż „żywotność” czynu, za który oskarżony 
został skazany, nie kończy się wraz z zakończeniem odbywania kary (czy 
też uiszczenia grzywny), a jego konsekwencje – na gruncie prawnym – 
mogą trwać dalej i oddziaływać na sytuację skazanego. W ocenie auto-
ra zasadny wydaje się postulat zgłaszany przez piśmiennictwo, iż moc 
wiążąca art. 11 winna być także rozciągnięta na sprawy wykroczeniowe 
oraz wyroki karne nakazowe – gdyż brak takiego związania nie dość, że 
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wpływa negatywnie na pewność prawa i zaufanie obywateli do sądów, 
to także – w wymiarze praktycznym – wpływa na szybkość i ekonomikę 
postępowania cywilnego. Brak takiego związania może skutkować tym, 
że w procesie cywilnym sąd winien będzie ustalać fakty i prowadzić po-
stępowanie dowodowe na okoliczności stwierdzone już prawomocnym 
wyrokiem wykroczeniowym.
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Piotr ARCZYŃSKI

MOC WIążąCA WyROKU KARNEGO 
W POSTęPOWANIU CyWILNyM – 

ARTyKUŁ 11 KODEKSU POSTęPOWANIA 
CyWILNEGO W ŚWIETLE 

ORZECZNICTWA I POGLąDóW 
DOKTRyNy

Słowa kluczowe: postępowanie cywilne, postępowanie karne, sądy, sys-
tem prawa

Przedmiotem artykułu jest skrótowe ukazanie dorobku przedstawicieli 
nauk prawnych oraz judykatury na temat art. 11 k.p.c. Artykuł przedsta-
wia, w jaki sposób komentatorzy oraz sądownictwo postrzegają przed-
miotową instytucję. Praca stanowi swoiste podsumowanie poglądów 
doktryny oraz orzeczeń na temat istoty instytucji, jej interpretacji oraz 
zakresu stosowania. Ponadto zawiera próbę przybliżenia poglądów na to, 
które elementy orzeczenia zapadłego w postępowaniu karnym są wiążące 
zarówno pod względem podmiotowym, jak i przedmiotowym, a w któ-
rych przypadkach sąd cywilny posiada swobodę w ocenie zgromadzonego 
materiału. Dodatkowo, w sposób skrótowy, przedstawiony jest także kon-
tekst konstytucyjny omawianego zagadnienia.
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The article is a summary of the achievements of the representatives of 
legal sciences and jurisprudence on Article 11 of Polish Civil Procedures. 
The article shows how the commentators and the courts perceive the 
institution in question. The thesis provides a synthesis of the doctrine and 
judgments on the nature of the institution, its interpretation and scope 
of application. This work contains more than an attempt to approximate 
the views which elements sunken ruling in the criminal proceedings are 
binding, both by borrowers and present and in which cases the civil court 
estimates has discretion in assessing the collected material. Additionally, 
in summary form, it is shown in the context of this constitutional issues.
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Krzysztof CZEKAJ

DZIAŁANIA ARESZTU ŚLEDCZEGO 
W KIELCACH W ZAKRESIE PREWENCjI 

PRZESTęPCZOŚCI

1. WSTęP
Instytucje penitencjarne na trwałe wpisały się i zapewne na długo jeszcze 
wpisywać się będą w naszą społeczną rzeczywistość. Jedynie, co w tej 
kwestii się zmieniało na przestrzeni dziejów, to ewolucja celu/-ów kary 
pozbawienia wolności jednostki. Więzienia bardzo długo służyły represji 
i odwetowi – były miejscami tortur i kaźni1. Pełniły także funkcję od-
straszania. Trud naprawy uwięzionego zaczęto podejmować dopiero na 
przełomie XVIII i XIX wieku. Obecnie uważa się, że kara pozbawienia 
wolności pełni cztery zasadnicze funkcje. Po pierwsze, zaspokaja społecz-
ne poczucie sprawiedliwości (cel sprawiedliwościowo-retrybutywny). Po 
drugie, zapobiegawczo oddziałuje na ogół społeczeństwa (cel ogólno-
prewencyjny). Po trzecie, wychowawczo i zapobiegawczo oddziałuje na 
sprawcę przestępstwa (cel szczególnoprewencyjny). I po czwarte, moty-
wuje przestępcę do naprawienia wyrządzonej przez niego szkody lub do 
usatysfakcjonowania pokrzywdzonego (cel kompensacyjny)2.

Służba Więzienna ustawowo zobowiązana jest do prowadzenia od-
działywań penitencjarnych i resocjalizacyjnych wobec osób skazanych na 
karę pozbawienia wolności, przestrzegając ich praw, zasad humanitarne-

1 Por. M. Foucault, Nadzorować i karać, wyd. II, Warszawa 1998.
2 M. Cieślak, O węzłowych pojęciach związanych z sensem kary, (w:) Kodeks karny. 

Komentarz, wyd. 3, Warszawa 2012, s. 139.

Czekaj
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go traktowania, poszanowania godności osoby uwięzionej, zapewniając 
właściwe warunki bytowe, opiekę zdrowotną i religijną3. Wychowaw-
czy (a więc i prewencyjny) aspekt kary pozbawienia wolności jeszcze 
wyraźniej określony jest w Kodeksie karnym wykonawczym (k.k.w.). Ar-
tykuł 67 § 1 wspomnianej wcześniej ustawy mówi, że jej wykonywanie 
ma na celu wzbudzanie w skazanym woli współdziałania w kształtowaniu 
jego społecznie pożądanych postaw, w szczególności poczucia odpowie-
dzialności oraz potrzeby przestrzegania porządku prawnego i tym samym 
powstrzymania się od powrotu do przestępstwa4. Całokształt oddziały-
wań penitencjarnych wpisuje się zatem w szeroko rozumianą prewencję 
przestępczości. W naukach prawnych prewencja jest rozumiana jako je-
den z celów stosowania kar, mających zapobiec popełnianiu przestępstw 
w przyszłości5.

Poniżej przedstawione zostaną oddziaływania (tzw. kodeksowe i peni-
tencjarne) wobec skazanych, realizowane w Areszcie Śledczym w Kiel-
cach. Działania te prowadzone są w sposób celowy, zaplanowany, kom-
pleksowy i zgodny z zasadami metodyki wychowania resocjalizującego.

2. ODDZIAŁyWANIA PENITENCjARNE 
REALIZOWANE W ARESZCIE ŚLEDCZyM 
W KIELCACH
Kielecka jednostka pełni funkcję aresztu śledczego dla tymczasowo aresz-
towanych kobiet, jak i mężczyzn, pozostających do dyspozycji sądów 
i prokuratur województwa świętokrzyskiego, oraz dla skazanych i ukara-
nych. W jednostce odbywają karę: a) kobiety młodociane oraz pierwszy 
raz karane w warunkach zakładu karnego (ZK) typu zamkniętego i pół-
otwartego, b) mężczyźni – recydywiści penitencjarni (R) zakwalifikowani 
do ZK typu zamkniętego, półotwartego i otwartego, c) mężczyźni – re-
cydywiści uzależnieni od środków odurzających lub psychotropowych 
w warunkach ZK typu zamkniętego i półotwartego oraz d) mężczyźni 
młodociani i pierwszy raz karani z niepsychotycznymi zaburzeniami psy-
chicznymi lub upośledzeni umysłowo zakwalifikowani do ZK typu za-

3 Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 roku o Służbie Więziennej, art. 2, ust. 2 (Dz.U. 2010 
nr 79, poz. 523).

4 Dz.U. nr 90, poz. 557 z późn. zm.
5 http://encyklopedia.pwn.pl/szukaj/prewencja.html (dostęp – 23.01.2017).
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mkniętego. W areszcie przebywają także ukarani (młodociani, pierwszy 
raz karani oraz recydywiści).

Areszt Śledczy w Kielcach dysponuje 1082 miejscami zakwatero-
wania dla osadzonych. W jednostce jest ogółem 338 cel mieszkalnych, 
w tym 2 cele dla skazanych stwarzających poważne zagrożenie społeczne 
albo poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa zakładu, 6 cel izolacyjnych, 
3 izby chorych (łącznie 8 miejsc) oraz 1 cela dwuosobowa dla osadzo-
nych niepełnosprawnych fizycznie.

2.1. PERSONEL ARESZTU ŚLEDCZEGO6

Na koniec 2016 roku w Areszcie Śledczym służbę pełniło 293 funkcjo-
nariuszy. Jednostka posiadała 17,45 etatu cywilnego, przy czym 15 osób 
pracowało na pełnym etacie.

Mężczyźni stanowili 79% ogółu osób zatrudnionych w jednostce, ko-
biety 21% (panie pracowały łącznie na 65,05 etatu).

Wyższym wykształceniem magisterskim legitymowało się 155 (52,9%) 
funkcjonariuszy, licencjackim 44 (15,01%) a średnim 94 (32,08%)7. Naj-
bardziej liczny był korpus podoficerski – 140 osób (48%), najmniej – cho-
rążych – 55 (19%). Co trzeci funkcjonariusz był oficerem – 98 (33%).

Kadra jednostki jest doświadczonym życiowo i stażowo persone-
lem. Jedynie co dziesiąta osoba nie ukończyła 30. roku życia. Wiek 63 
(20,45%) funkcjonariuszy i pracowników cywilnych sytuował się w prze-
dziale 31–35 lat. Co trzecia osoba (29,22%) była w wieku 36–40 lat, a co 
czwarta (26,62%) 41–45. Starsi funkcjonariusze i pracownicy cywilni 
stanowili przeszło 13% ogółu (46–50 – 8,44%, 51–56 – 3,89%, pow. 56 
lat – 0,97%).

Służbę przygotowawczą (do 2 lat) pełniło 1,3% funkcjonariuszy. 
W przedziale od 2 do 5 lat pracowało 14,61% osób (funkcjonariusze i cy-
wile). Kolejne przedziały stażowe przedstawiają się następująco: 5–9 lat – 
88 pracowników (28,57%), 10–14 lat – 113 (36,69%), 15–19 lat – 37 
(12,01%), 20–24 lat– 15 (4,87%), 25–30 lat – 9 (2,92%). Jeden funkcjo-
nariusz ukończył 30 lat służby.

6 Opracowano na podstawie: P. Feigel, Sprawozdanie z funkcjonowania Działu Kadr 
w 2016 roku, Kielce 2017 (dane na dzień 31 grudnia 2016 r.).

7 N = 293.

Krzysztof CZEKAJ. Działania Aresztu Śledczego w Kielcach...



40

Humanistyczne Zeszyty Naukowe – Prawa Człowieka nr 1 (20)/2017

2.2. POPULACjA OSADZONyCH8

W 2016 roku do jednostki przyjęto 2285 osób (1783 zostały doprowa-
dzone przez Policję bądź zgłosiły się do odbycia kary, a 502 zostały prze-
transportowane z innej jednostki penitencjarnej). Z Aresztu zwolniono 
2277 osób (1283 osadzonych wyszło na wolność z uwagi na uchylenie 
aresztu bądź koniec kary, a 994 więźniów zostało wytransportowanych do 
innego Aresztu Śledczego/Zakładu Karnego)9.

Wśród populacji więźniów dominują mężczyźni – 862 osoby (90,64%). 
Niespełna co dziesiąta osoba przebywająca w jednostce to kobieta – 89 
(9,36%). 832 osadzonych (87,48%) posiadało status skazanego bądź uka-
ranego, a 121 – osoby tymczasowo aresztowanej (12,52%), przy czym 
wobec 226 osób (23,76%) trwały czynności procesowe. 5 osadzonych nie 
ukończyło 21 roku życia. Co czwarty więzień znajdował się w przedziale 
wiekowym 21–30 lat. 36,17% populacji osadzonych to osoby w wieku 
31–40 lat. Kolejne grupy wiekowe przedstawiają się następująco: 51–60 
lat – 108 osób (11,36%), 61–70 lat – 108 (4,84%). W kategorii wiekowej 
71–80 lat było 6 osadzonych, a 81–90 lat – 2 więźniów.

Najwięcej osadzonych (719 skazanych – 43,79% ogółu więźniów) do-
puściło się czynu przestępczego przeciwko mieniu – najczęściej były to 
czyny typu przywłaszczenie mienia, kradzieże, włamania, oszustwa oraz 
rozboje. 278 osób (16,93%) zostało skazanych z Kodeksu wykroczeń. 143 
osadzonych (8,71%) naruszyło normę prawną odnoszącą się do ochrony 
życia i zdrowia (w tym 53 osoby dopuściły się zabójstwa). 104 osoby 
(6,52%) popełniły przestępstwo przeciwko rodzinie (znęcanie – 64, ali-
menty – 43), 88 osób (5,31%) przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, 
a 67 – przeciwko wymiarowi sprawiedliwości.

Co trzeci skazany (290 więźniów) odbywał karę w wymiarze do 
1 roku. Wobec 358 osób (41,29%) Sądy orzekły karę pozbawienia wolno-
ści w wymiarze od 1 roku do 3 lat. Wyższe wymiary kar objęły: 99 więź-
niów w wymiarze od 3 do 5 lat, 69 w wymiarze od 5 do 10 lat, 32 w wy-
miarze od 10 do 15 lat. Na 25 lat pozbawienia wolności zostało skazanych 
14 osób, a dożywotne pozbawienie wolności zostało orzeczone wobec 
5 osadzonych.

8 Opracowana na podstawie informacji uzyskanych od kpt. T. Brzezińskiego, z-cy kie-
rownika Działu Ewidencji (dane na dzień 20 stycznia 2017 r.).

9 Pojemność Aresztu Śledczego w Kielcach na koniec roku wynosiła 1.022 (czasowe 
zmniejszenie pojemności o 60 z uwagi na prace remontowe).
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Status prawny, predyspozycje osobowościowe, wiek osadzonego, 
charakter popełnionego przestępstwa oraz różne inne czynniki implikują 
charakter prowadzonych wobec niego oddziaływań. W przypadku osoby 
tymczasowo aresztowanej priorytetem jest zapewnienie prawidłowego 
toku postępowania karnego, wobec osoby skazanej zaś – prowadzenie 
oddziaływań resocjalizujących. Młodociani odbywają karę w systemie 
programowanego oddziaływania, pozostałym skazanym system ten się 
proponuje. Więźniowie uzależnieni oraz zaburzeni psychicznie kierowani 
są do odpowiedniego oddziału terapeutycznego. Skazani zakwalifikowani 
do zakładu karnego (ZK) typu zamkniętego uczestniczą w oddziaływa-
niach penitencjarnych realizowanych wewnątrz jednostki, natomiast osa-
dzeni odbywający karę w warunkach ZK typu półotwartego bądź otwarte-
go mogą uczestniczyć w zajęciach kulturalno-oświatowych, sportowych, 
terapeutycznych, odbywających się poza jednostką penitencjarną.

Do uniwersalnych oddziaływań stosowanych wobec wszystkich osób 
przebywających w jednostce penitencjarnej należy m.in. przeciwdziałanie 
wzajemnej demoralizacji, negatywnym wpływom podkultury przestęp-
czej, występowaniu zachowań agresywnych, samoagresji oraz różnym 
rodzajom uzależnień10.

2.3. ODDZIAŁyWANIA „KODEKSOWE”
Kodeks karny wykonawczy (art. 67 § 3) 11 stanowi, iż w oddziaływaniu 
na skazanych uwzględnia się przede wszystkim pracę (sprzyjającą zdo-
bywaniu odpowiednich kwalifikacji zawodowych), nauczanie, zajęcia 
kulturalno-oświatowe i sportowe, podtrzymywanie kontaktów z rodziną 
i światem zewnętrznym oraz środki terapeutyczne.

Praca
Rola pracy w warunkach izolacji jest szczególna i polega nie tylko na 
zagospodarowaniu czasu osoby pozbawionej wolności czy zapobieganiu 
bezczynności. Praca daje często możliwość zdobycia kwalifikacji zawo-
dowych niezbędnych do podjęcia zatrudnienia, ale także uczy legalnego 
zdobywania pieniędzy, współpracy z innymi, odpowiedzialności i punk-
tualności oraz szeregu innych umiejętności niezbędnych do życia zgodne-

10 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie spo-
sobów prowadzenia oddziaływań penitencjarnych w zakładach karnych i aresztach, 
§ 7 (Dz.U. nr 151, poz. 1469 z późn. zm.).

11 Dz.U. nr 90, poz. 557 z późn. zm.

Krzysztof CZEKAJ. Działania Aresztu Śledczego w Kielcach...



42

Humanistyczne Zeszyty Naukowe – Prawa Człowieka nr 1 (20)/2017

go z normami społecznymi po wyjściu z więzienia. Wykonywanie pracy 
w czasie pobytu w izolacji jest czynnikiem sprzyjającym readaptacji spo-
łecznej osób pozbawionych wolności oraz sprzyja osiągnięciu stabilizacji 
życiowej po odbyciu kary. Praca skazanych wiąże się także ze społecz-
nym poczuciem sprawiedliwości.

Zgodnie z Kodeksem karnym wykonawczym praca stanowi najistot-
niejszy środek resocjalizacji osadzonych, dlatego też Służba Więzienna 
sukcesywnie podejmuje różnorodne działania, aby do pracy skierować jak 
największą liczbę skazanych. Proces ten został znacznie przyspieszony 
wraz z ogłoszeniem rządowego programu „Praca Więźniów”12.

Projekt składa się z trzech filarów13. Pierwszy dotyczy budowy 40 hal 
produkcyjnych w jednostkach penitencjarnych lub w ich pobliżu w ciągu 
najbliższych 8 lat (2016–2023). Całkowity koszt tej inwestycji wyniesie 
105 mln zł. Pieniądze na ten cel pochodzić będą z Funduszu Aktywizacji 
Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pra-
cy14. Środki na fundusz gromadzone są z potrąceń z wynagrodzeń skaza-
nych. W drugim filarze przewiduje się rozszerzenie zakresu możliwości 
nieodpłatnej pracy więźniów na rzecz samorządów. Obecnie więźniowie 
mogą wykonywać przede wszystkim prace porządkowe. Wprowadzenie 
nowej regulacji pozwoli samorządom na uzyskanie wsparcia więźniów 
przy wykonywaniu wszelkich zadań samorządu, o ile będą je wykonywa-
ły podmioty wskazane w odpowiednim przepisie. Skazanemu nie będzie 
przysługiwało wynagrodzenie za pracę na cele społeczne na rzecz pod-
miotów, dla których organ gminy, powiatu lub województwa jest organem 
założycielskim, na rzecz państwowych lub samorządowych jednostek 
organizacyjnych albo na rzecz spółek prawa handlowego z wyłącznym 
udziałem Skarbu Państwa lub gminy15. Trzeci obszar zmian dotyczy 

12 Program został ogłoszony 27 kwietnia 2016 r. przez wiceministra sprawiedliwości 
Patryka Jakiego oraz Dyrektora Generalnego Centralnego Zarządu Służby Więzien-
nej gen. Jacka Kitlińskiego na konferencji prasowej w Ministerstwie Sprawiedliwo-
ści.

13 Internetowa Strona Centralnego Zarządu Służby Więziennej (www.czsw.gov.pl), za-
kładka „Program Pracy Więźniów”.

14 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie Fun-
duszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakła-
dów Pracy (Dz.U. 2012 poz. 103 z późn. zm.).

15 Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy – 
podpisana została przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę 23 stycznia 2017 r.; ustawa 
wejdzie w życie po 30 dniach od opublikowania w Dzienniku Ustaw.
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wprowadzenia większych ulg dla przedsiębiorców, którzy zatrudniają 
więźniów. W wyniku nowelizacji art. 125 § 1 Kodeksu karnego wyko-
nawczego nastąpi zwiększenie wysokości potrącenia z wynagrodzenia za 
pracę z 25% do 45% z przeznaczeniem tego potrącenia na cele Funduszu 
Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Za-
kładów Pracy16. Zmiana ta umożliwi przedsiębiorcom uzyskanie większe-
go, 40-procentowego (aktualnie wynosi on 20%) ryczałtu z tytułu zatrud-
nienia więźniów.

Personel Aresztu Śledczego w Kielcach przywiązuje bardzo dużą wagę 
do zatrudnienia skazanych. Od lat sukcesywnie podejmowane są działa-
nia mające na celu objęcie tą formą oddziaływań jak największej liczby 
osadzonych (tabela 1.). W latach 2013–2015 pracował jedynie co szósty 
skazany (151–162 osoby). Zdecydowana poprawa wystąpiła w kolejnym 
roku. Na dzień 31 grudnia 2016 roku pracowało 257 skazanych (30,14%). 
Ów dynamiczny wzrost nie byłby możliwy bez sprzyjającego klimatu 
spowodowanego programem „Praca Więźniów”.

Tabela 1. Zatrudnienie skazanych w Areszcie Śledczym w Kielcach w latach 2013–
201617

12.31.2013 12.31.2014 12.31.2015 12.31.2016
Liczba zatrudnionych 162 151 162 257

Powszechność zatrudnienia (%) 16,40% 15,62% 16,70% 30,14%

Źródło: Dane Aresztu Śledczego w Kielcach. Opracowanie własne.

W roku 2016 wyraźnemu zwiększeniu uległo zewnętrzne odpłatne 
zatrudnienie (styczeń – 20, grudzień – 55). Areszt Śledczy nawiązał 
współpracę z kolejnym kontrahentem – firmą recyklingową z Piekoszo-
wa, która zatrudniła 20 skazanych. Drugim pracodawcą, zatrudniającym 
podobną liczbę więźniów (19), jest firma poligraficzna z Kielc – tutaj 
współpraca trwa od wielu lat. Kolejni pracodawcy dali zatrudnienie 

16 Ibidem.
17 Opracowanie własne na podstawie informacji zawartych w sprawozdaniach: A. Mar-

czewski, Powszechność zatrudnienia w Areszcie Śledczym w Kielcach, stan ewi-
dencyjny na dzień 31.12.2013, Kielce 2014, s. 1; Idem, Powszechność zatrudnienia 
w Areszcie Śledczym w Kielcach, stan ewidencyjny na dzień 31.12.2014, Kielce 2015, 
s. 1; por. J. Ciopiński, Powszechność zatrudnienia w Areszcie Śledczym w Kielcach, 
stan ewidencyjny na dzień 31.12.2015, Kielce 2016, s. 1; K. Barucha, Powszechność 
zatrudnienia w Areszcie Śledczym w Kielcach, stan ewidencyjny na dzień 31.12.2016, 
Kielce 2017, s. 1.
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łącznie 16 skazanym (firma produkująca okna, meble oraz dwie instytu-
cje gospodarki budżetowej: Carpatia i Pomerania)18.

Przy pracach pomocniczych i porządkowych znalazło pracę łącznie 
45 osadzonych (warsztat remontowy – 15, kuchnia – 14, pralnia – 4, gru-
pa porządkowa – 4, warsztat samochodowy – 2, magazyn mundurowy – 2 
oraz pojedyncze zatrudnienie w magazynie żywnościowym, bibliotece, 
radiowęźle i introligatorni)19.

5 skazanych pracowało nieodpłatnie na rzecz zewnętrznych instytucji 
państwowych oraz instytucji pożytku publicznego20.

Do grona kontrahentów niebawem dołączy także Poczta Pol-
ska. Na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Służbą Więzienną 
a Pocztą Polską planuje się zatrudnienie 500 więźniów przy sortowa-
niu przesyłek pocztowych (w przypadku AŚ Kielce będzie to grupa 
10 skazanych).

Dalszy znaczący wzrost zatrudnienia więźniów mógłby nastąpić 
w przypadku stworzenia miejsc pracy dla skazanych zakwalifikowanych 
do odbywania kary pozbawienia wolności w warunkach zakładu karne-
go typu zamkniętego. Administracja Aresztu prowadzi zaawansowane 
rozmowy z zewnętrznym kontrahentem, który widzi możliwość urucho-
mienia produkcji w hali, wybudowanej wewnątrz jednostki. Jej budowa 
może nastąpić w 2018 roku. Planuje się, że znajdzie w niej zatrudnienie 
ok. 80 skazanych.

Nauczanie
W jednostkach penitencjarnych prowadzi się nauczanie obowiązkowe 
w zakresie szkoły podstawowej i gimnazjum, a także umożliwia się na-
uczanie w zakresie ponadgimnazjalnym oraz na kursach zawodowych 
(art. 130 § 1 k.k.w.). Za zgodą dyrektora AŚ/ZK skazani mogą tak-
że uczyć się w szkołach poza obrębem jednostki penitencjarnej, jeśli 
spełniają wymagania obowiązujące w oświacie publicznej, zachowują 
się poprawnie oraz nie zagrażają porządkowi prawnemu (art. 131 § 1 
k.k.w.). W polskich więzieniach funkcjonuje 18 Centrów Kształcenia 

18 K. Barucha, 2017, op. cit., s. 5.
19 K. Barucha, Dzienny raport stanu zatrudnionych na dzień 31.12.2016 r. Kielce 2016, 

s. 1.
20 Ibidem, s. 1.
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Ustawicznego w 20 jednostkach penitencjarnych, które każdego roku 
generują 3380 miejsc dla skazanych-uczniów21.

Areszt Śledczy nie posiada szkoły na swoim terenie. Skazani zaintere-
sowani podjęciem nauki kierowani są do szkół przywięziennych funkcjo-
nujących w innych jednostkach penitencjarnych. W okręgu krakowskim, 
do którego należy kielecki areszt, działa szkoła w Zakładzie Karnym 
w Nowym Wiśniczu.

W Areszcie Śledczym realizowane były i są kursy i szkolenia zawodo-
we oraz programy aktywizacji zawodowej finansowane z Funduszu Po-
mocy Postpenitencjarnej ze środków Unii Europejskiej oraz Norweskiego 
Mechanizmu Finansowego.

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007–2013 („Cykl 
szkoleniowo-aktywizacyjny służący podniesieniu kwalifikacji zawodo-
wych osób pozbawionych wolności oraz przygotowaniu ich do powrotu 
na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności”) 
45 kursami, szkoleniami czy programami aktywizacji zawodowej objęto 
łącznie 438 osadzonych (zarówno mężczyzn, jak i kobiety). Organizowane 
były m.in. kursy brukarza, technologa robót wykończeniowych w budow-
nictwie, hydraulika, montera instancji sanitarnych, fryzjera, obsługi kompu-
tera i projektowania stron internetowych, stylisty paznokci, florysty.

W ubiegłym roku w Areszcie zrealizowano 2 kursy w ramach Progra-
mu Operacyjnego Wiedza-Edukacja-Rozwój (PO WER)22. 24 skazanych 
objętych zostało kursem „Technolog robót wykończeniowych”, w ra-
mach którego odbyły się szkolenia z zakresu aktywizacji zawodowej oraz 
pierwszej pomocy przedmedycznej.

Kurs „Stylizacja paznokci” dla 8 kobiet sfinansowany został z Fundu-
szu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Zajęcia kulturalno-oświatowe
W czasie wolnym od pracy, nauki, zajęć terapeutycznych czy zajęć wyni-
kających z programów resocjalizacji w placówkach penitencjarnych orga-
nizuje się zajęcia kulturalno-oświatowe, w tym kształtujące postawy oby-

21 A. Leńczuk, Sprawozdanie z zagadnień penitencjarnych, referat wygłoszony na od-
prawie służbowej Centralnego Zarządu Służby Więziennej, Popowo, 2 marca 2016 r. 

22 Udział Służby Więziennej w realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego 
Wiedza–Edukacja–Rozwój 2014–2010 (PO WER) – prezentacja zamieszczona na 
stronie internetowej Centralnego Zarządu Służby Więziennej: www.czsw.gov.pl, za-
kładka penitencjarna (dostęp – 30.01.2017).
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watelskie i patriotyczne. Ich celem jest zagospodarowanie czasu wolnego 
osadzonych oraz wdrażanie do prospołecznych form aktywności poprzez: 
a) rozwijanie zainteresowań, b) rozbudzenie potrzeby kontaktu z kultu-
rą, c) nabywanie umiejętności współpracy w grupie23. Zajęcia te realizuje 
się w sposób zorganizowany, zaplanowany i najczęściej w porozumieniu 
z pozawięziennymi podmiotami, których profil aktywności zgodny jest 
z oddziaływaniami penitencjarnymi oraz readaptacją skazanych24.

Kielecka jednostka dysponuje 14 świetlicami do zajęć kulturalno-
oświatowych, w których znajdują się podręczne punkty biblioteczne oraz 
bieżąca prasa, centralną biblioteką i radiowęzłem. W areszcie regularnie 
organizowane są konkury wiedzy. Osadzeni systemaczycznie otrzymują 
krzyżówki. Od 1993 r. z inicjatywy J. Tusznio realizowany jest program 
oddziaływań z zakresu kultury i sztuki pt. „Sztuka za Kratą”.

W 2016 roku dla osadzonych zorganizowano wiele imprez masowych, 
w tym:
a) 7 wystaw: „Ptaki i przyroda naszego regionu” (we współpracy z Mu-

zeum Historii Kielc), „Kielce w PRL-u oraz Kielce w panoramie”, 
„W kręgu Chasydów”, „Jan Karski – człowiek pokoju”, „Mistrzowie 
z Kielc” (wystawa fotograficzna poświęcona czołowemu polskie-
mu i europejskiemu zespołowi w piłce ręcznej Vive Tauron Kielce), 
„Obudź w sobie kobiecość” (fotograficzna relacja z realizacji progra-
mu readaptacji adresowanego do skazanych kobiet), „Nazistowski 
Obóz Koncentracyjny Auschwitz-Birkenau”,

b) 4 koncerty, w tym m.in.; poezji śpiewanej, występ w wykonaniu 
uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej II st. w Kielcach, pieśni pa-
triotycznych i obywatelskich, chóru studentów Uniwersytetu Jana Ko-
chanowskiego w Kielcach,

c) prelekcje pracownika kieleckiej delegatury Instytutu Pamięci Narodo-
wej: „Armia Krajowa”, „Żołnierze Wyklęci”, „Rzeź wołyńska” oraz 
spotkania edukacyjne z pracownikiem Muzeum Historii Kielc (w ra-
mach programu resocjalizacyjnego „Patrioci”), Ośrodka Myśli Patrio-
tycznej i Obywatelskiej oraz mediatorem ze Świętokrzyskiego Cen-
trum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach,

23 Zarządzenie Nr 19/16 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 14 kwietnia 
2016 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia i organizacji pracy penitencjar-
nej oraz zakresów czynności funkcjonariuszy i pracowników działów penitencjar-
nych i terapeutycznych oraz oddziałów penitencjarnych, § 7.

24 Por. art. 38 k.k.w. 
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d) 8 wyjazdów edukacyjnych do Muzeum Historii Kielc, Ośrodka My-
śli Patriotycznej i Obywatelskiej w Kielcach, Muzeum Wsi Kieleckiej 
w Tokarni, Żydowskiego Muzeum „Galicja” w Krakowie, Muzeum 
Narodowego w Kielcach, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN 
w Warszawie, Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, Muzeum 
Powstania Warszawskiego,

e) inne wydarzenia, jak: udział skazanych w Wielkiej Orkiestrze Świą-
tecznej Pomocy, sprzątanie cmentarza, spotkanie wigilijne czy wizyty 
skazanych w Muzeum Zabawek i Zabawy oraz w Teatrze Lalki i Akto-
ra „Kubuś” (w ramach uczestnictwa w programach readaptacyjnych).

Zajęcia z zakresu wychowania fizycznego i sportu
Oddziaływania z zakresu wychowania fizycznego i sportu mają na celu 
przede wszystkim promowanie zdrowego trybu życia i potrzeby rekre-
acji fizycznej. Organizuje się je w formie indywidualnej lub grupowej, 
w wyznaczonych na terenie zakładu karnego pomieszczeniach, halach 
sportowych oraz boiskach i innych miejscach na wolnym powietrzu, 
wyposażonych w tablice informacyjne określające zasady bezpiecznego 
użytkowania urządzeń i sprzętu sportowego, a także w obiektach sporto-
wych zlokalizowanych poza zakładem karnym. Oddziaływania te przy-
bierają formę ćwiczeń ogólnorozwojowych, gier zespołowych, gier i ćwi-
czeń ruchowych oraz zajęć rekreacyjnych25.

Areszt dysponuje dwoma boiskami sportowymi. Większość placów 
spacerowych wyposażona jest w stoły do tenisa stołowego oraz kosze do 
gry w koszykówkę. W niektórych oddziałach mieszkalnych są salki gim-
nastyczne. Aktualnie realizowany jest projekt wyposażania placów space-
rowych w outdoorowe urządzenia do ćwiczeń fizycznych.

Podtrzymywanie kontaktów z rodziną i światem zewnętrznym
Skazanym umożliwia się utrzymywanie więzi z rodziną oraz innymi oso-
bami bliskimi poprzez widzenia, korespondencję, rozmowy telefoniczne, 
paczki i przekazy pieniężne26. Inicjowane są także kontakty z podmiotami 
uczestniczącymi w wykonywaniu orzeczeń oraz pomagającymi w spo-
łecznej readaptacji skazanych (stowarzyszenia, fundacje, organizacje, in-

25 Por. Zarządzenie Nr 19/16 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej..., §§ 7, 14, 
15.

26 Art. 105 § 1 k.k.w.
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stytucje, kościoły, związki wyznaniowe i inne osoby godne zaufania)27. 
Osoby odbywające karę po raz pierwszy oraz recydywiści penitencjarni 
przebywający w warunkach typu zamkniętego uprawnieni są do dwóch 
widzeń w miesiącu trwających po 60 minut. Okolicznościami zwięk-
szającymi limit widzeń są m.in.: awans do warunków typu półotwarte-
go i otwartego, młody wiek (do ukończenia 21 r.ż.), sprawowanie stałej 
pieczy nad dzieckiem do lat 15. Nie limituje się czasu trwania widzenia, 
liczby osób uczestniczących w widzeniu oraz nie nadzoruje się widzeń 
skazanych z obrońcą lub pełnomocnikiem (będącym adwokatem lub rad-
cą prawnym), a w przypadku obcokrajowców – z urzędnikiem konsular-
nym. Ponadto skazani mogą być nagradzani widzeniem dłuższym niż 60 
minut bądź dodatkowym, widzeniem bez osoby dozorującej, widzeniem 
bez osoby dozorującej w oddzielnym pomieszczeniu, widzeniem bez do-
zoru, poza obrębem zakładu karnego z osobą najbliższą lub osobą godną 
zaufania jednorazowo do 30 godzin. Dyrektor może nagrodzić skazanego 
zezwoleniem na opuszczenie jednostki bez dozoru na okres do 14 dni 
(art. 138 § 8 k.k.w.) lub też zezwolić mu na opuszczenie zakładu karnego 
(w miarę potrzeby pod konwojem funkcjonariusza SW lub innej osoby 
godnej zaufania) na okres do 5 dni w sytuacjach szczególnie ważnych 
dla skazanego w trybie art. 141 a k.k.w. O liczbie widzeń przysługującej 
tymczasowo aresztowanym decyduje organ dysponujący.

Każdy skazany ma prawo do codziennego korzystania na własny koszt 
z samoinkasującego aparatu telefonicznego (do 5 minut), znajdującego 
się w każdym oddziale mieszkalnym. Z tej formy komunikacji od 1 lipca 
2015 roku mogą także korzystać osoby tymczasowo aresztowane – pod 
warunkiem uzyskania zgody prokuratora lub innego organu, w dyspozy-
cji którego pozostaje tymczasowo aresztowany (kontakt z obrońcą)28.

Pod koniec 2014 r. wprowadzona została możliwość kontaktu skaza-
nych z osobami bliskim przy pomocy komunikatora Skype. W pomiesz-
czeniu ze stanowiskiem komputerowym osadzeni mają możliwość korzy-
stania ze stron internetowych w ramach Biuletynu Informacji Publicznej.

Personel nie limituje osadzonym korespondencji zarówno wychodzą-
cej, jak i przychodzącej. Nadmienić należy, iż podlega ona nadzorowi, 
a w szczególnych przypadkach cenzurze.

27 Art. 38 k.k.w.
28 Art. 217c k.k.w.
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Oddziaływania terapeutyczne
W Areszcie Śledczym w Kielcach funkcjonują dwa oddziały terapeutycz-
ne: oddział dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicz-
nymi lub upośledzonych umysłowo oraz dla skazanych uzależnionych od 
środków odurzających lub psychotropowych.

Oddziaływania wobec skazanych zakwalifikowanych do systemu te-
rapeutycznego uwzględniają w szczególności potrzebę zapobiegania po-
głębianiu się patologicznych cech osobowości, przywracania równowa-
gi psychicznej oraz kształtowania zdolności do współżycia społecznego 
i przygotowania do samodzielnego życia (art. 97 § 1 k.k.w.)29.

W pracy ze skazanymi z zaburzeniami psychicznymi oraz z upośledzo-
nymi umysłowo realizuje się specjalistyczne oddziaływania indywidual-
ne, grupowe, terapię zajęciową oraz ergoterapię30.

Formy indywidualne to w szczególności rozmowy psychologiczne 
służące emocjonalnemu odreagowaniu, wspieraniu w sytuacjach kry-
zysowych, ale także rozmowy wychowawcze, uczące konstruktywnych 
sposobów rozwiązywania sytuacji problemowych oraz zasad współżycia 
społecznego. Grupowe oddziaływania mają charakter psychoedukacyjny, 
psychoprofilaktyczny oraz treningowy.31.

Terapia zajęciowa odbywa się w formie zajęć stolarskich, introliga-
torskich oraz modelarskich. Z kolei na ergoterapię składają się zajęcia 
kulinarne i prace porządkowe32.

Oddziaływania terapeutyczne wobec skazanych uzależnionych od sub-
stancji psychoaktywnych trwają 6 miesięcy. Program psychoterapii uza-
leżnienia składa się z trzech etapów. Zajęcia mają charakter indywidualny 
i grupowy (grupy zadaniowe i treningowe, wykłady)33.

W czasie wstępnego etapu terapii uzależnionego konfrontuje się z wła-
snym problemem, buduje się motywację do leczenia oraz przygotowuje 
do dalszego leczenia.

29 Dz.U. 1997 nr 90, poz. 557 z późn. zm.
30 H. Kopacz, Oddziaływania terapeutyczne wobec skazanych z niepsychotycznymi za-

burzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo w AŚ Kielce, (w:) S. Bębas 
(red.), Szanse i zagrożenia resocjalizacji penitencjarnej, Kielce 2012, s. 217. 

31 Ibidem, s. 217–218.
32 Ibidem, s. 218–219.
33 Czekaj K., Psychoterapia uzależnień narkomanów odbywających karę pozbawienia 

wolności, (w:) „Zeszyty Wszechnicy Świętokrzyskiej”, 2003, nr 17, s. 123–124.
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Etap drugi to intensywna i pogłębiona faza leczenia odwykowe-
go. Poprzez regularne uczęszczanie do kolejnej grupy terapeutycznej 
i pracę z terapeutą indywidualnym uzależniony identyfikuje rozmiary 
szkód zdrowotnych, psychologicznych, społecznych i osobistych (du-
chowych), rozpoznaje i rozbraja psychologiczne mechanizmy uzależ-
nienia. Jest to najboleśniejszy etap terapii uzależnionego, gdyż uczy się 
on akceptować swoją nową tożsamość (ja – narkoman) oraz uświada-
mia sobie bezsilność wobec środków zmieniających nastrój. Do głosu 
dochodzą latami wypierane i zagłuszane emocje. Uzależniony zyskuje 
świadomość krzywd, jakie wyrządził sobie, najbliższym i ludziom ze 
swojego dalszego otoczenia.

Praca nad nawrotami jest trzecim i ostatnim etapem terapii. Uzależnio-
ny uczy się rozpoznawać sygnały ostrzegawcze zwiastujące nawrót cho-
roby oraz poznaje techniki radzenia sobie z nimi. Trenuje umiejętności 
potrzebne do trzeźwego życia. Ostatnim tematem jest opracowanie planu 
dalszego zdrowienia, realizowanego po opuszczeniu oddziału terapeu-
tycznego oraz po wyjściu na wolność34.

2.4. ODDZIAŁyWANIA PENITENCjARNE
Spektrum oddziaływań realizowanych wobec osadzonych przez funk-
cjonariuszy i pracowników cywilnych Działu Penitencjarnego jest bar-
dzo szerokie. Oprócz realizacji wcześniej opisanych działań (jak: praca, 
nauczanie, zajęcia kulturalno-oświatowe, sportowe itd.) są oni zobo-
wiązani także do: a) realizacji programów resocjalizacji i przygotowa-
nia do readaptacji społecznej skazanych, b) utrzymywania współpracy 
z podmiotami, o których mowa w art. 38 § 1 k.k.w.35, c) realizacji zadań 
związanych z opieką psychologiczną i oddziaływaniami psychokorek-
cyjnymi oraz d) pomocy postpenitencjarnej36.

34 Por.: J. Woźniak, Z. Grzesiak, W. Latkowski, K. Czekaj, Program psychoterapii uza-
leżnienia Działu Terapeutycznego dla Skazanych Uzależnionych od Środków Odu-
rzających lub Psychotropowych Aresztu Śledczego w Kielcach, Kielce 2003.

35 Są to m.in. stowarzyszenia, fundacje, organizacje oraz instytucje, jak również kościo-
ły i inne związki wyznaniowe oraz osoby godne zaufania, uczestniczące w wykony-
waniu kary pozbawienia wolności. 

36 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie spo-
sobów prowadzenia oddziaływań penitencjarnych w zakładach karnych i aresztach 
z późn. zm..., § 3, pkt 4.
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Programy resocjalizacji
Uwzględniając potrzebę korekcji deficytów, które stanowiły przyczyny 
popełnionych przez skazanych przestępstw, wyodrębnia się grupy osa-
dzonych ze względu na wspólne potrzeby prokryminalne i obejmuje się 
je adekwatnymi programami resocjalizacji37. Są to oddziaływania kon-
centrujące się wokół następujących obszarów problemowych: 1) agresja 
i przemoc, 2) uzależnienie i nadużywanie alkoholu lub używanie narko-
tyków, 3) prokryminalne postawy, 4) aktywizacja zawodowa i promocja 
zatrudnienia, 5) umiejętności społeczne i poznawcze, 6) integracja rodzin 
i 7) negatywne skutki izolacji (w szczególności w przypadku skazanych 
odbywających kary długoterminowe)38.

W ubiegłym roku w AŚ w Kielcach zrealizowano 18 programów re-
adaptacyjnych, w których wzięło udział łącznie 495 skazanych. W za-
kresie przeciwdziałania agresji i przemocy programem „Duluth” obję-
to 6 skazanych. W Treningu Zastępowania Agresji (odbyło się 7 edycji) 
uczestniczyło 87 osadzonych.

W obszarze przeciwdziałania uzależnieniom funkcjonariusze Działu 
Penitencjarnego przeprowadzili 4 programy koncentrujące się na profi-
laktyce nikotynowej, alkoholowej, narkotykowej lub całościowo traktu-
jące to zagadnienie. W oddziaływaniach tych uczestniczyło łącznie 34 
skazanych.

Programem z zakresu aktywizacji zawodowej i promocji zatrudnienia 
objęto 20 osadzonych (odbyły się dwie edycje programu).

Najciekawszą ofertę programową przygotowano w obszarze kształ-
towania umiejętności społecznych i poznawczych osadzonych. Były to 
programy:
– „Komunikacja interpersonalna” (9 absolwentów),
– „Zochrim” (programem mającym na celu przeciwdziałanie przejawom 

antysemityzmu i nietolerancji, aktom ksenofobii i agresji objęto 191 
osadzonych),

– „Patrioci” (kształtowanie postaw patriotycznych, program realizowany 
w oparciu o dorobek i zbiory muzealne Ośrodka Myśli Patriotycznej 
i Obywatelskiej w Kielcach, Muzeum Historii Kielc, Muzeum Naro-
dowego w Kielcach, Muzeum Powstania Warszawskiego w Warsza-
wie) – 36 osadzonych,

37 Zarządzenie Nr 19/16 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej..., § 3.
38 Ibidem, § 4.
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– wielomodułowy program resocjalizacyjny pt. „Readaptacja rodzinna 
i społeczna osób opuszczających zakłady karne” (program realizowa-
ny był we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, objął 
on 10 skazanych),

– „Stop wykluczeniu – przyszłość w moich rękach” (program adresowa-
ny do skazanych zagrożonych bezdomnością, jego celem jest wyposa-
żenie beneficjentów w umiejętności poznawcze minimalizujące ryzyko 
wykluczenia społecznego; program realizowany był przez członków 
Stowarzyszenia „Nadzieja Rodzinie” i objął 55 skazanych),

– Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy zorganizowane we współ-
pracy z OHP i PUP dla 17 skazanych,

– „Obudź w sobie kobiecość” (program resocjalizacyjny, złożony z cy-
klu edukacyjnych spotkań i warsztatów z udziałem prawników, lekarza, 
psychologa, mający na celu wskazanie możliwości zmiany stylu życia, 
program opracowany został przez Prezes Stowarzyszenia Bezpieczny 
Dom w Kielcach, objęto nim 10 skazanych kobiet),

– „Tworzenie Gazetki Więziennej” (4 skazanych redagowało gazetkę 
„Z tej strony”, ukazującą się co miesiąc).
W obszarze integracji rodzin skazani uczestniczyli w programach 

„Radość w rodzinie” (realizacja w Muzeum Zabawek i Zabawy) i „Teatr, 
Mama, Tata i Ja” (realizacja w Teatrze Lalki i Aktora „Kubuś” w Kiel-
cach). Konwencja zajęć w obu przypadkach była taka sama. Osadzeni 
mieli możliwość umacniania więzi rodzinnych z ich „wolnościowymi” 
partnerami/partnerkami i dziećmi w scenerii muzeum bądź teatru. Ani-
matorami zajęć byli pracownicy wspomnianych instytucji kulturalnych. 
Zajęciami tymi objęto łącznie 8 osadzonych.

14 skazanych uczestniczyło w programie z zakresu udzielania pierw-
szej pomocy przedmedycznej39.

Współpraca z podmiotami, o których mowa w art. 38 § 1 k.k.w.
Resocjalizacyjne efekty pracy funkcjonariuszy nie byłyby tak zadowala-
jące, gdyby nie wsparcie różnych instytucji, placówek czy tzw. osób god-
nych zaufania w zakresie readaptacji skazanych. Otwarcie na zewnętrz-
ne otoczenie i współdziałanie w trudzie naprawy skazanych jest jednym 
z ważnych priorytetów w obszarze oddziaływań penitencjarnych.

39 Na podstawie informacji uzyskanej od mjr Agnieszki Pytlasińskiej, Zastępcy Kie-
rownika Działu Penitencjarnego.
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Areszt Śledczy współpracuje bądź współpracował z różnymi podmio-
tami, o których mówi art. 38 k.k.w., w takich obszarach, jak: a) opieka 
duszpasterska czy religijna (są to różne kościoły, Towarzystwo Biblijne, 
Wyższe Seminarium Duchowne), b) pomoc terapeutyczna (np. Święto-
krzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji, Klub Abstynenta), c) oddziały-
wania kulturalno-oświatowe (Biuro Wystaw Artystycznych, muzea, grupy 
artystyczne), d) praca (kontrahenci prywatni, instytucje państwowe i sa-
morządowe), e) realizacja programów readaptacyjnych (Ośrodek Myśli 
Patriotycznej i Obywatelskiej, Muzeum Zabawek i Zabawy, Teatr Lalki 
i Aktora „Kubuś”, Stowarzyszenie „Bezpieczny Dom” i in.), f) edukacja 
i szkolenia (Zakład Doskonalenia Zawodowego, Urząd Pracy), g) przy-
gotowywanie skazanego do zwolnienia (zawodowy kurator sądowy przy 
Sądzie Rejonowym w Kielcach)40. Łącznie w ubiegłym roku Areszt Śled-
czy współpracował z ok. 60 podmiotami.

Opieka psychologiczna i oddziaływania psychokorekcyjne
Oddziaływania psychologiczne przybierają postać psychoedukacji, po-
radnictwa, interwencji kryzysowych. Mają one na celu w szczególności 
przezwyciężanie negatywnych następstw izolacji więziennej, zapobiega-
nie zachowaniom zakłócającym procesy wychowawcze oraz przygotowa-
nie osadzonych do korzystania z oddziaływań resocjalizacyjnych41.

Psycholodzy w ramach oddziału penitencjarnego realizują także od-
działywania terapeutyczne w formie tzw. Krótkiej Interwencji oraz Terapii 
Krótkoterminowej42. Ma to miejsce w przypadku, gdy skazany-uzależnio-
ny nie może zostać umieszczony we właściwym oddziale terapeutycznym 
(OT) z uwagi na stosunkowo bliski koniec kary i odległy termin przyjęcia 
go do OT. W tym przypadku Komisja Penitencjarna kieruje takiego osa-
dzonego do systemu terapeutycznego poza oddziałem terapeutycznym.

Zazwyczaj to na psychologach spoczywa także obowiązek przygoto-
wania do terapii skazanego skierowanego do oddziału terapeutycznego, 
jak również utrwalania jej efektów43.

40 Na podstawie informacji uzyskanej od mjr. J. Tusznio, Kierownika Działu Peniten-
cjarnego.

41 Zarządzenie Nr 19/16 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej... § 69.
42 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 2013... § 21.
43 Ibidem, § 85.
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Pomoc postpenitencjarna
Pomocy postpenitencjarnej udziela się w zakresie określonym w art. 41, 
art. 165 § 4, art. 166, art. 167a § 3 i 6 k.k.w. oraz w przepisach regulu-
jących wykorzystanie środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz 
Pomocy Postpenitencjarnej.

W całym 2016 roku 908 osadzonym udzielono łącznie 1247 różnych 
form pomocy postpenitencjarnej na łączną kwotę 78 325,59 zł44.

W uzasadnionych przypadkach, na wniosek skazanego, Komisja Peniten-
cjarna może zastosować rozwiązanie, o którym mówi art. 164 k.k.w. (ustale-
nie tzw. okresu przygotowania skazanego do zwolnienia). Okres 6 miesięcy 
przed przewidywanym warunkowym zwolnieniem lub przed wykonaniem 
kary stanowi czas niezbędny do przygotowania osadzonego do odnalezie-
nia się na wolności, służący m.in. do nawiązania kontaktu z kuratorem są-
dowym, stowarzyszeniami, fundacjami, organizacjami oraz instytucjami, 
których celem jest pomoc w społecznej readaptacji skazanych.

Inne aspekty pracy penitencjarnej
Ramy artykułu nie pozwalają na omówienie pozostałych aspektów od-
działywań penitencjarnych, które służą szeroko rozumianej prewencji 
przestępczości. Warto jednak chociaż o nich wspomnieć. Są to działania 
polegające m.in. na:
1) kierowaniu skazanych do właściwego systemu wykonywania kary;
2) kierowaniu skazanych do właściwych zakładów, a także do odpo-

wiednich oddziałów w zakładach;
3) odpowiednim rozmieszczaniu skazanych w miejscach zakwaterowa-

nia, pracy i nauki;
4) organizowaniu grup wychowawczych i właściwym doborze grup 

wychowawczych do organizowanych zajęć;
5) umożliwianiu tworzenia zespołów skazanych;
6) wizytacji cel mieszkalnych, miejsc pracy i nauki skazanych;
7) egzekwowaniu realizacji przez skazanych obowiązków wynikają-

cych z Kodeksu karnego wykonawczego;
8) utrzymywaniu ze skazanymi stałych kontaktów wychowawczych 

i motywowaniu ich do realizacji zadań określonych w indywidual-

44 A. Pytlasińska, Pomoc osobom pozbawionym wolności i zwalnianym z Aresztu Śled-
czego w Kielcach realizowana ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz 
Pomocy Postpenitencjarnej w 2016 roku, Kielce 2017.
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nym programie oddziaływania lub w indywidualnym programie te-
rapeutycznym;

9) organizowaniu zajęć wzbudzających pożądaną aktywność skaza-
nych;

10) wdrażaniu skazanych do kształtowania poczucia odpowiedzialności, 
samokontroli i samodyscypliny;

11) podawaniu, w uzasadnionych przypadkach, do wiadomości innych 
skazanych decyzji dyrektora lub decyzji albo opinii komisji peniten-
cjarnej, w szczególności gdy są one wynikiem szczególnych osią-
gnięć i społecznie pożądanych postaw lub rażąco negatywnych za-
chowań;

12) stwarzaniu warunków sprzyjających utrzymywaniu pozytywnych 
stosunków międzyludzkich;

13) stwarzaniu warunków sprzyjających zwracaniu się skazanych do 
przedstawicieli administracji zakładu z osobistymi prośbami, skarga-
mi, wnioskami i problemami;

14) wskazywaniu społecznie akceptowanych sposobów rozwiązywania 
sytuacji konfliktowych;

15) udzielaniu pomocy skazanym w sytuacjach konfliktowych;
16) łagodzeniu antagonizmów i zapobieganiu występowaniu wzajem-

nych szykan w środowisku skazanych45.
Istotną rolę w pracy penitencjarnej odgrywają również rozmowy wycho-

wawcze, wiążące się z różnorodnymi aspektami pracy wychowawcy46.

3. ZAKOńCZENIE
Przedstawione przykłady działań personelu Aresztu Śledczego w Kielcach 
w zakresie prewencji przestępczości nie wyczerpują tak szerokiego za-
gadnienia. W artykule skoncentrowano się na penitencjarno-terapeutycz-
nych aspektach omawianego problemu. Są to bowiem działania mające 
ambicję zmieniać osobowość więźnia poprzez pracę nad jego postawami 
oraz deficytami, które doprowadziły go do przestępstwa. Co więcej, od-
działywania te mają dawać więźniowi wiedzę oraz umiejętności do pro-
społecznego funkcjonowania po opuszczeniu zakładu karnego.

W procesie pozytywnej przemiany skazanego znaczenie mają także 
i inne czynniki, które z uwagi na ramy artykułu pominięto. Niewątpliwie 

45 Por. Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 2013... § 7, ust. 2.
46 Por. Zarządzenie Nr 19/16 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej... § 37.
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zalicza się do nich opieka duszpasterska. Poddanie osadzonego pewnym 
rygorom i obowiązkom jest ważne we wdrażaniu go do przestrzegania 
społecznych norm, zasad oraz wartości. Refleksja nad uwarunkowaniami 
resocjalizacji skłania ku poglądowi, że istotne znaczenie w tej kwestii ma 
trudna, często niedoceniana praca funkcjonariuszy Działu Ochrony. To 
ich działania stanowią warunek wstępny, konieczny do prowadzenia od-
działywań penitencjarnych.

Zarówno w środowisku naukowym, jak i wśród praktyków wciąż żywa 
jest dyskusja na temat możliwości resocjalizacji penitencjarnej. Wymow-
nym tego dowodem jest chociażby książka Sens i bezsens resocjalizacji 
penitencjarnej autorstwa naukowca i praktyka – wieloletniego funkcjona-
riusza Służby Więziennej Henryka Machela. Polski system penitencjar-
ny stanowi zbiór wewnętrznie spójnych i merytorycznie dopracowanych 
procedur, a kadra jest odpowiednio wykształcona i wszechstronnie przy-
gotowana do pracy z osobami pozbawionymi wolności. Przyznać jednak 
należy, że proces resocjalizacji odbywający się w warunkach instytucji 
totalnej jest przedsięwzięciem skomplikowanym, wymagającym długofa-
lowych oddziaływań oraz zapewnienia właściwych warunków optymali-
zujących jego realizację.

Powodzenie pracy penitencjarnej w dużej mierze zależy od optymal-
nych warunków lokalowych, autotelicznie zorientowanego personelu pe-
nitencjarnego, jego kreatywności i stałego rozwijania swoich kompeten-
cji resocjalizacyjnych. Jednakże zaznaczyć trzeba, iż sukces resocjalizacji 
nie zależy tylko od samego personelu więziennego. Istotną rolę w tym 
względzie odgrywa system wsparcia dla skazanego opuszczającego jed-
nostkę penitencjarną, zarówno ten instytucjonalny, jak i jego osobisty.
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STRESZCZENIE

Krzysztof CZEKAJ

DZIAŁANIA ARESZTU ŚLEDCZEGO 
W KIELCACH W ZAKRESIE PREWENCjI 

PRZESTęPCZOŚCI

Słowa kluczowe: więzienie, skazani, oddziaływania penitencjarne, zapo-
bieganie przestępczości

W artykule przedstawiono przykłady działań personelu Aresztu Śledcze-
go w Kielcach w zakresie prewencji przestępczości.

W pierwszej części scharakteryzowano jednostkę penitencjarną, jej 
personel oraz populację więźniów. Następnie omówiono tzw. kodeksowe 
i penitencjarne aspekty oddziaływań prewencyjnych.

Podsumowując omawiane zagadnienie, zaznaczyć trzeba, iż sukces re-
socjalizacji nie zależy tylko od personelu więziennego czy stosowanych 
procedur penitencjarnych. Istotną rolę w tym względzie odgrywa zarów-
no instytucjonalny, jak i osobisty system wsparcia skazanego opuszczają-
cego zakład karny.
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ACTIvITy OF THE DETENTION PRISON 
IN KIELCE CONCERNING PREvENTION 

OF A CRIME

Keywords: prison, inmates, penal impacts, crime prevention

This article presents impact examples of prison staff in Remand Centre in 
Kielce in range of prevention of crime.

There were characterized penitentiary house, its personnel and 
prisoners’ population in the first part. Next, the code and penal aspects of 
preventive influences were talked over.

Summarizing, it should be underlined, that the success of rehabilitation 
does not depend from prison staff only or applied penal procedures. The 
main standing of it makes up both institution and personal support system 
of prisoner leaving the penal institution.
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Jacek DWORZECKI

KORPUS STRAży WIęZIENNEj 
I OCHRONy SąDóW W SySTEMIE 

BEZPIECZEńSTWA WEWNęTRZNEGO 
REPUBLIKI SŁOWACKIEj

WSTęP
Na poziom bezpieczeństwa wewnętrznego każdego nowoczesnego i dy-
namicznie rozwijającego się organizmu państwowego wpływa wiele 
czynników, które synergicznie kreują faktyczny poziom bezpieczeństwa 
odczuwanego zarówno w wymiarze indywidualnym (personalnym), jak 
i zbiorowym (przez ogół społeczeństwa). Jednym z takich determinan-
tów jest funkcjonowanie systemu sprawiedliwości, którego immanent-
nym komponentem od wieków pozostaje więziennictwo. Artykuł został 
poświęcony organizacji i funkcjonowaniu Korpusu Straży Więziennej 
i Ochrony Sądów, który w realiach Republiki Słowackiej jest wyspecjali-
zowanym instrumentem Ministra Sprawiedliwości w zakresie dozorowa-
nia i resocjalizowania osób pozbawionych wolności. W tekście przybliżo-
no słowacki system bezpieczeństwa wewnętrznego oraz rys historyczny 
i organizację więziennictwa w tym kraju.

Materiał jest kierowany do osób naukowo i zawodowo zajmujących się 
problematyką szeroko pojętego bezpieczeństwa wewnętrznego, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem funkcjonowania europejskich formacji więzien-
nictwa, a także do studentów m.in. takich kierunków, jak: bezpieczeństwo 
wewnętrzne, bezpieczeństwo narodowe, prawo, resocjalizacja, socjologia 
oraz europeistyka czy kryminologia.

Dworzecki
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KOMPONENTy SySTEMU BEZPIECZEńSTWA 
WEWNęTRZNEGO NA TERENIE 
REPUBLIKI SŁOWACKIEj
Formacje mundurowe odgrywają najistotniejszą rolę w zakresie ochro-
ny życia, zdrowia i mienia obywateli. Funkcjonariusze służący w tych 
formacjach realizują powierzone im zadania, dysponując ku temu ściśle 
określonymi uprawnieniami i środkami1. W realiach Republiki Słowac-
kiej, podobnie jak i w innych rozwiniętych, demokratycznych państwach, 
funkcjonowanie każdej państwowej formacji mundurowej jest zawarte 
w akcie prawnym rangi ustawy.

W zakresie problematyki obejmującej bezpieczeństwo wewnętrzne do 
obszaru aktywności słowackich instytucji systemu administracji państwo-
wej i samorządowej można zaliczyć m.in.:
– zapewnienie bezpieczeństwa publicznego w państwie, w tym jego 

obywatelom lub obywatelom innych państw przebywającym na jego 
terenie, zapewnienie prawidłowego funkcjonowania instytucji pań-
stwowych i podmiotów prywatnych;

– ochronę demokratycznych i konstytucyjnych wartości, praw i wolno-
ści człowieka, życia i zdrowia obywateli;

– ochronę majątku stanowiącego własność skarbu państwa oraz mienia 
prywatnego.
W realiach Republiki Słowackiej w systemie bezpieczeństwa wewnętrz-

nego państwa funkcjonują dwie grupy formacji mundurowych. Do pierw-
szej grupy zalicza się formacje państwowe, natomiast drugą grupę tworzą 
podmioty o niepaństwowym (samorządowym, prywatnym) charakterze. 
Formacje państwowe podlegają na szczeblu ministerialnym konkretnemu 
resortowi – właściwemu dla ich specyfiki działań, na którego czele stoi 
minister, a ponadto centralnym organom, np. Dyrektorowi Generalnemu 
Korpusu Straży Więziennej i Ochrony Sądów oraz instytucjom zlokalizo-
wanym na niższym (wojewódzkim) lub lokalnym (powiatowym) szczeblu 
administracji państwowej. Działalność wszystkich formacji państwowych 
jest określona i ograniczona odrębnymi dla nich aktami prawnymi rangi 
ustawy oraz aktami związkowymi, np. rozporządzeniami, zarządzeniami, 
decyzjami. Osoby zatrudnione w tych formacjach nawiązują stosunek 
służbowy z państwem w charakterze funkcjonariusza lub pracownika cy-

1 J. Dworzecki, Policja w Polsce. Wybrane zagadnienia, Kraków 2011, s. 9.



63

wilnego konkretnego działu administracji państwowej. Na schemacie 1. 
przedstawiono formacje (państwowe, samorządowe, podmioty prywatne) 
realizujące zadania w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego Republiki 
Słowackiej.

Schemat 1. Schemat przedstawiający formacje realizujące zadania w obszarze bezpie-
czeństwa wewnętrznego Republiki Słowackiej

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Re-
publiki Słowackiej.

Organizacja i funkcjonowanie słowackich (państwowych i niepań-
stwowych) formacji na polu bezpieczeństwa wewnętrznego odpowiada 
standardom przyjętym w innych krajach Unii Europejskiej. W realiach 
Republiki Słowackiej widoczne są również aktualnie występujące na ca-
łym świecie tendencje do ograniczania liczebności formacji odpowiadają-
cych za bezpieczeństwo zewnętrzne państwa na rzecz poprawy poziomu 
bezpieczeństwa wewnętrznego. Liczebność słowackich formacji bezpie-
czeństwa wewnętrznego znacząco przewyższa stan osobowy sił zbroj-
nych tego kraju.

Jacek DWORZECKI. Korpus Straży Więziennej i Ochrony Sądów...
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RyS HISTORyCZNy I PRZEOBRAżENIA 
SŁOWACKIEGO WIęZIENNICTWA 
ZARyS PROBLEMATyKI
Utworzenie samodzielnego słowackiego więziennictwa jest powiązane 
z wejściem w życie 1 stycznia 1969 r. ustawy nr 143 Zgromadzenia Naro-
dowego Czechosłowackiej Republiki Socjalistycznej z dnia 27 paździer-
nika 1968 r. o Czechosłowackiej Federacji2. Kolejnym aktem prawnym, 
który wpłynął na kształt więziennictwa, była ustawa nr 173 Zgromadze-
nia Narodowego Czechosłowackiej Republiki Socjalistycznej z dnia 20 
grudnia 1968 r. o zmianie i uzupełnieniu ustawy nr 59/1965 o wykonaniu 
kary pozbawienia wolności3. Ustawa ta zmieniła podległość resortową 
funkcjonariuszy Korpusu Wychowania i Resocjalizacji (nazwa ówczesnej 
formacji odpowiedzialnej za więziennictwo i resocjalizację nieletnich 
i dorosłych osadzonych) z gestii Ministerstwa Spraw Wewnętrznych pod 
nowopowstałe Ministerstwo Sprawiedliwości obsługujące słowacką część 
federacji, noszącą nazwę – Słowacka Republika Socjalistyczna. System 
zarządzania formacją pozostał bez zmian i funkcjonował zgodnie ze zno-
welizowaną ustawą nr 59 Zgromadzenia Narodowego Czechosłowackiej 
Republiki Socjalistycznej z dnia 17 czerwca 1965 r. o wykonaniu kary 
pozbawienia wolności. Zachowano dwustopniowy mechanizm nadzoru 
i koordynacji (centrala dla obu federacji była w Pradze), który na tere-
nie Słowacji sprawowała Dyrekcja Korpusu Wychowania i Resocjalizacji 
utworzona 2 stycznia 1969 r.

Dyrekcji Korpusu Wychowania i Resocjalizacji z siedzibą w Braty-
sławie podlegały zakłady karne i inne placówki penitencjarne znajdujące 
się na terenie ówczesnej Słowackiej Republiki Socjalistycznej4. Mowa 
tutaj o Więzieniu i Zakładzie Poprawczym dla Nieletnich w Bratysławie, 
Więzieniu w Bańskiej Bystrzycy, Więzieniu w Koszycach, Zakładzie Po-
prawczym w Żelezowcach, Więzieniu i Zakładzie Poprawczym w Ilavie 

2 Ustawa nr 143 Zgromadzenia Narodowego Czechosłowackiej Republiki Socjali-
stycznej z dnia 27 października 1968 r. o Czechosłowackiej Federacji (Zbiór ustaw 
nr 41 z 1968 r., s. 381–401).

3 Ustawa nr 173 Zgromadzenia Narodowego Czechosłowackiej Republiki Socjali-
stycznej z dnia 20 grudnia 1968 r. o zmianie i uzupełnieniu ustawy nr 59/1965 o wy-
konaniu kary pozbawienia wolności (Zbiór ustaw Republiki Słowackiej z 1968 r., 
s. 1–6. Tekst został ogłoszony 27.12.1968 r.).

4 Š. Kočan, P. Selinger, Bezpečnostné služby v Slovenskej Republike, Bratysława 2013, 
s. 71.
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oraz Zakładzie Poprawczym w Leopoldovie. W tym miejscu należy za-
znaczyć, że do Zakładu Poprawczego w Żelezowcach kierowano przede 
wszystkim nieletnich sprawców przestępstw, którzy byli powojennymi 
sierotami. W połowie lat 60. XX wieku liczba miejsc we wszystkich 
placówkach Korpusu wynosiła 4180. Wraz z utworzeniem samodziel-
nego słowackiego więziennictwa na terenie republiki karę pozbawienia 
wolności odbywało 3029 osób, a w szeregach Korpusu służbę pełniło 
1310 funkcjonariuszy. Zatrudniano także 66 pracowników cywilnych. 
Stosunek strażników do osadzonych kształtował się na poziomie 1:3, co 
wynikało z porozumienia pomiędzy czeskimi i słowackimi decydentami 
odpowiedzialnymi za obszar więziennictwa. Zasoby materiałowo-tech-
niczne, obiekty oraz stan etatowy Korpusu Wychowania i Resocjaliza-
cji podzielono w układzie procentowym – 76% dla Czeskiej Republiki 
Socjalistycznej, a 24% dla Słowackiej Republiki Socjalistycznej. Utwo-
rzenie dwufederacyjnego organizmu państwowego i powołanie dwóch 
ośrodków władzy w Pradze i w Bratysławie – z wiodącym dla państwa 
rządem w Pradze, wytworzyło nową sytuację polityczną, w wyniku któ-
rej nastąpił wzrost przestępczości.

Jednocześnie ze względów ekonomicznych zmniejszono liczbę miejsc 
w placówkach penitencjarnych, a także wprowadzono doktrynę postępo-
wania, w myśl której wszyscy skazani mieli odbywać swoją karę na tere-
nie republiki, gdzie posiadali stały meldunek. Na gwałtowny wzrost liczby 
osadzonych w słowackich więzieniach miało również wpływ uchwalenie 
ustawy nr 150 Zgromadzenia Federalnego Czechosłowackiej Republiki 
Socjalistycznej z dnia 18 grudnia 1969 r. o występkach, czego efektem 
był wzrost liczby osób skazanych na krótkie kary pozbawienia wolności. 
Reagując na pogarszającą się sytuację osadzonych oraz nieletnich spraw-
ców czynów karalnych, decyzją Ministra Sprawiedliwości Słowackiej 
Republiki Socjalistycznej utworzono w 1969 r. Zakład Poprawczy w Pre-
szowie (zlokalizowany w budynkach byłego więzienia), Eksperymental-
ny Oddział dla Mężczyzn w Bańskiej Bystrzycy (skazani przebywali na 
terenie półotwartego obozu w miejscowości Kotwa) oraz Zakład Popraw-
czy dla dziewcząt w Bratysławie (w dzielnicy Petržalka), a także Zakład 
Poprawczy dla Chłopców w Koszycach (w dzielnicy Sacz).

W 1971 r. otworzono Więzienie w Żylinie, Zakład Poprawczy w Bra-
tysławie (w dzielnicy Młyńska Dolina), Zakład Poprawczy dla Chłopców 
w Nitrze oraz Zakład Poprawczy dla Chłopców w Dubnicy nad Váhom. 
Jednocześnie zlikwidowano Zakład Poprawczy w Bratysławie (w dzielnicy 
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Petržalka), a dziewczęta z tego zakładu umieszczono w żeńskim oddziale 
zakładu w Bratysławie-Młyńskiej Dolinie. Rok później (1972) utworzono 
Zakład Poprawczy w Ružomberoku, do którego przeniesiono skazanych 
nieletnich, przebywających dotychczas w preszowskiej placówce. Po nie-
zbędnych modyfikacjach i remoncie placówka w Preszowie ponownie 
zaczęła funkcjonować jako więzienie. W 1973 r. powtórnie uruchomiono 
Więzienie w Nitrze, którego częścią był oddział zamiejscowy w dzielnicy 
Chrenová. Wymienione wyżej placówki (więzienia, zakłady poprawcze) 
najczęściej były umiejscawiane w istniejących już kilkudziesięcioletnich 
i zaadaptowanych obiektach (np. Preszów, Nitra, Ružomberok, Dubnica 
nad Váhom, Koszyce, Liptovskie Vlachy, Bratysława-Żabi Majer).

Ponoszone na modernizację istniejących obiektów nakłady finansowe 
przyczyniły się na początku lat 70. do podjęcia decyzji o budowie nowo-
czesnych placówek więziennictwa5. Do największych inwestycji z tego 
okresu należy zaliczyć budowę Zakładu Poprawczego w Żelezowcach, 
wyspecjalizowanego Zakładu Poprawczego dla Chłopców w Martinie 
oraz Zakładu Poprawczego w Bańskiej Bystrzycy i oddziału zamiejsco-
wego tego zakładu w Kotwie. W 1977 r. ukończono budowę Szpitala dla 
Osób Tymczasowo Aresztowanych i Odbywających Karę Pozbawienia 
Wolności w Trenczynie.

Lata 80. XX wieku również charakteryzowały się sukcesywnym roz-
wojem oraz modernizacją posiadanej infrastruktury i obiektów Korpusu 
Wychowania i Resocjalizacji. Przede wszystkim gruntownej rozbudowie 
poddano starsze obiekty w Ilavie, Leopoldovie, Preszowie i Żelezowcach. 
Nowy zakład poprawczy zbudowano w Hrnčiarovcach nad Parnou, a jego 
przeznaczeniem było umożliwienie odbywania kary pozbawienia wolno-
ści nieletnich kobiet. Obiekt ten oddano do użytku 2 listopada 1988 r. 
Ponadto w omawianej dekadzie rozpoczęto budowę nowego zakładu kar-
nego w Koszycach oraz pawilonów dla osadzonych w więzieniach w Ko-
szycach-Šaci i w Bańskiej Bystrzycy.

Odnosząc się do funkcjonowania więzienia w Bratysławie, najwięk-
szego obiektu penitencjarnego na terenie Słowacji, należy wskazać, że 
fundamentalne zmiany w zakresie rozbudowy miały miejsce w latach 
70. i 80. ubiegłego stulecia. Na terenie tego obiektu zlokalizowano budy-

5 J. Dworzecki, Wybrane elementy systemu bezpieczeństwa wewnętrznego Republiki 
Słowackiej. Zarys problematyki, (w:)  A. Urbanek (red.), Wybrane problemy bezpie-
czeństwa. Teoria. Strategia. System, Słupsk 2012, s. 253.
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nek administracyjny, w którym znajdują się zarówno biura administracji 
zakładu karnego, jak i Dyrekcji Generalnej Korpusu Straży Więziennej 
i Ochrony Sądów.

Inwestycjom lat 80. towarzyszyły również likwidacje zakładów nie-
spełniających stawianych im wymagań czy też obiektów czasowo zaadap-
towanych na potrzeby ówczesnego więziennictwa. Należy tutaj wskazać 
zamknięcie Zakładu Poprawczego dla Kobiet w Bratysławie (w dzielnicy 
Młyńska Dolina) czy też oddziału zamiejscowego w Martinie (Sučanach). 
Słowackie więziennictwo lat 80. XX wieku dysponowało dobrym zaple-
czem materiałowo-technicznym, co niestety nie szło w parze z jakością 
podejmowanych inicjatyw resocjalizacyjnych. Na taki stan rzeczy mia-
ło wpływ przede wszystkim przepełnienie cel, w których znajdowało się 
zbyt wielu osadzonych, odbywających kary pozbawienia wolności za-
równo za występki, jak i zbrodnie. W tym miejscu trzeba zaznaczyć, że 
poziom opieki zdrowotnej dzięki rozbudowaniu penitencjarnego zaplecza 
medycznego (np. Szpitala dla Skazanych i Tymczasowo Aresztowanych 
przy Zakładzie Karnym w Trenczynie) stał na wysokim poziomie. Istot-
nym komponentem opieki zdrowotnej więźniów były również placówki 
medyczne, świadczące terapie leczenia uzależnienia od alkoholu.

Specyfiką „życia więziennego” jest występowanie różnego rodzaju wy-
darzeń nadzwyczajnych, w tym m.in. samookaleczeń, prób samobójczych, 
a także rozprzestrzenianie się chorób zakaźnych. Tego typu sytuacje nie 
były obce również i słowackiemu więziennictwu. Dzięki podejmowaniu 
kompleksowo koordynowanych inicjatyw wskazane powyżej formy incy-
dentów i zagrożenia stale ograniczano. Poza przestrzenią mieszkalną do 
czynników wpływających na poziom życia osadzonych należała również 
jakość i ilość przyznawanych im racji żywieniowych. Zarówno w latach 
70., jak i 80. ubiegłego stulecia i w tym zakresie istniały znaczące ograni-
czenia i niedobory, co w efekcie skutkowało występowaniem okresowych 
napięć między skazanymi a kadrą zakładów. Taką daleką od ideału sytu-
ację słowackiego więziennictwa zastały zmiany geopolityczne i systemo-
we, jakie dokonały się w kraju na przełomie lat 80. i 90. XX wieku. W tym 
trudnym okresie uwaga opinii publicznej – nie tylko słowackiej, skupiła 
się na najbardziej delikatnych kwestiach funkcjonowania społeczeństwa. 
Również więziennictwo znalazło się w obszarze wzmożonej obserwacji. 
W kręgach decydentów politycznych, w kontekście dalszego funkcjono-
wania krajowego systemu penitencjarnego, występowały zarówno stare 
konserwatywne poglądy, jak i radykalne stanowiska o demokratycznej, 
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humanistycznej i liberalistycznej proweniencji. W praktyce część pro-
ponowanych rozwiązań nie funkcjonowała w jakimkolwiek ówczesnym 
systemie więziennictwa na świecie, a niektóre wręcz prowadziły do wy-
stępowania zachowań anarchistycznych, braku dyscypliny u osadzonych 
czy naruszania obowiązującego porządku prawnego. Niestety skutkiem 
prób wdrażania takich obarczonych błędem rozwiązań były nie tylko „za-
tory” organizacyjne, ale również ofiary śmiertelne, i to zarówno pośród 
skazanych, jak i personelu więziennego.

W grudniu 1989 r. w słowackich zakładach karnych zaczęły wybuchać 
protesty, które w wielu przypadkach przerodziły się w otwarte bunty osa-
dzonych. Pierwszą falę zbiorowych niepokojów udało się opanować, a do 
tego pokojowego „rozładowania” napięć przyczyniła się przede wszyst-
kim amnestia, dzięki której zakłady karne opuściło ponad 7800 osób (2/3 
osadzonych). Do otwartej konfrontacji z funkcjonariuszami Korpusu dą-
żyli jednak skazani, których amnestia nie objęła. Były to osoby odbywają-
ce karę bezwzględnego pozbawienia wolności za popełnienie poważnych 
przestępstw (zbrodni) oraz recydywiści. Dzięki zmobilizowaniu wszyst-
kich funkcjonariuszy z grup interwencyjnych korpusu udało się opanować 
falę buntów, która wybuchła na początku 1990 r. Natomiast bunty mające 
miejsce w połowie tego roku, które były lepiej przygotowane przez więź-
niów i charakteryzowały się większą brutalizacją ich działań, obnażyły 
wiele mankamentów natury organizacyjnej i techniczno-taktycznej sło-
wackiego więziennictwa. Jednym z takich wydarzeń był bunt w Zakła-
dzie Karnym w Leopoldovie, który miał miejscu w dniu 28 marca 1990 r. 
Więźniowie opanowali cały obiekt, wypierając z niego funkcjonariuszy, 
po czym przystąpili do niszczenia i podpalania poszczególnych pomiesz-
czeń i budynków.

Nieprofesjonalnie podejmowane interwencje, brak koordynacji działań 
Korpusu oraz samowola w postępowaniu i brak dyscypliny funkcjona-
riuszy doprowadziły do całkowitego załamania się w listopadzie 1991 r. 
realizowanej strategii działań formacji, czego skutkiem było m.in. pięć 
ofiar śmiertelnych wśród funkcjonariuszy oraz kilkadziesiąt osób ciężko 
rannych. Te wydarzenia wstrząsnęły całą opinią publiczną. W tej sytu-
acji funkcjonariusze zaczęli zdecydowanie domagać się natychmiastowej 
ochrony swoich praw pracowniczych i własnego bezpieczeństwa. Strona 
społeczna natomiast zajęła stanowisko, w świetle którego od rządu ocze-
kiwano poprawy warunków bytowych osadzonych, przeprowadzenia 
zmian podnoszących poziom bezpieczeństwa indywidualnego wszystkich 
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osób przebywających na terenie obiektów penitencjarnych oraz podjęcia 
terapii i pracy resocjalizacyjnej ze skazanymi, których efekty umożli-
wiłyby im normalny powrót do społeczeństwa. Oprócz tego obywate-
le oczekiwali zapewnienia im przez państwo poprawy bezpieczeństwa 
i ochrony przed najniebezpieczniejszymi przestępcami. Poprawa funk-
cjonowania więziennictwa miała być jednym ze środków zmierzających 
do osiągnięcia tego celu. Po przeprowadzonych zmianach politycznych 
i ekonomicznych, którymi w czechosłowackich realiach charakteryzował 
się 1989 r., niezbędna była zmiana zarówno charakteru, jak i orientacji 
dotychczas realizowanych strategii w więziennictwie. Nieocenioną rolę 
w tym zakresie odegrała Rada Europy, która podejmując inicjatywy na 
wielu płaszczyznach, w znaczący sposób wpłynęła na kształt słowackie-
go systemu penitencjarnego okresu transformacji ustrojowej. W ramach 
współpracy z europejskimi strukturami funkcjonariusze Korpusu mieli 
możliwość uczestniczyć w międzynarodowych wydarzeniach naukowych 
(konferencjach, seminariach) oraz wizytach studyjnych (m.in. w Szwecji, 
Finlandii, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Austrii czy Kanadzie). Te bila-
teralne czy multilateralne kontakty nie tylko umożliwiły słowackim spe-
cjalistom poznanie realiów funkcjonowania systemów penitencjarnych 
w innych państwach, ale również pozwoliły na komparatystyczną mody-
fikację wdrożonych dotychczas rozwiązań w krajowych realiach. Przede 
wszystkim należy tutaj przytoczyć najlepsze praktyki w zakresie: syste-
mu opieki zdrowotnej więźniów, poziomu i zakresu psychodiagnostyki 
osadzonych – która stanowi fundamentalny komponent indywidualnej 
terapii, jak również różnicowania podejścia resocjalizacyjnego do osób 
odbywających różne – w wymiarze czasowym i stopniu izolacji – kary 
pozbawienia wolności. Doświadczenia pozyskane w drodze obserwacji 
i czynnego uczestnictwa pozwoliły funkcjonariuszom na skonfrontowa-
nie poziomu własnej pracy ze standardami obowiązującymi w bardziej 
rozwiniętych, demokratycznych krajach.

W latach 90. kontynuowano modernizację infrastruktury materiałowo- 
-technicznej i obiektów Korpusu. W czerwcu 1991 r. oddano do użyt-
ku nowy obiekt dla osób tymczasowo aresztowanych, zlokalizowany 
w bezpośrednim sąsiedztwie koszyckiego zakładu karnego. Historyczną 
cezurą czasową dla słowackiego więziennictwa był 1 stycznia 1993 r. 
i utworzenie – w wyniku pokojowego rozdziału Czechosłowacji – sa-
modzielnego organizmu państwowego, tj. Republiki Słowackiej. Dla 
formacji odpowiedzialnej za praktyczną realizację ostatniego etapu 
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krajowej polityki karnej nastał nowy dynamiczny okres zmian i rozwo-
ju. W nowych realiach, zmierzając ku wyższym standardom, formację 
poddano reorganizacji, zmieniając m.in. jej nazwę na Korpus Straży 
Więziennej i Ochrony Sądów. Zmiany dotyczyły zarówno kwestii or-
ganizacyjnych, jak i doktrynalnych oraz prawa. Korpus zachował swój 
utylitarny charakter przyporządkowany uzbrojonym grupom dyspo-
zycyjnym, w tym plenipotencje do realizowania działań o charakterze 
m.in. wartowniczym, ochronnym, resocjalizacyjnym oraz wychowaw-
czo-edukacyjnym. Formacja w ramach inicjatyw własnych mogła rów-
nież wykorzystywać swoją dotychczasową infrastrukturę medyczną 
i zaplecze logistyczne. Zmiany znamionowały także objęcie nowych 
zadań, wynikających z przejęcia do fizycznej ochrony obiektów słowac-
kiego systemu sądownictwa i prokuratury.

W tym samym roku rząd przyjął do realizacji założenia wynikające 
z dokumentu pn. Koncepcja więziennictwa w Republice Słowackiej na 
lata 1993–2010. Koncepcja była sukcesywnie realizowana, a jej meryto-
ryczny program modyfikowano pod kątem  bieżących realiów i społecz-
nych potrzeb oraz rozwoju przestępczości na Słowacji. W tym miejscu 
należy wskazać, że aktualnie są realizowane założenia nowej koncep-
cji więziennictwa na lata 2011–2020. Ponadto do inicjowanych działań 
w zakresie poprawy funkcjonowania systemu penitencjarnego nawią-
zują również treści i dyspozycje zawarte w innych dokumentach przy-
jętych do realizacji przez słowacki rząd. Trzeba tu zwłaszcza wymie-
nić: Koncepcję Poprawy Bezpieczeństwa w więziennictwie Republiki 
Słowackiej na lata 2011–2020, Koncepcję udzielania opieki medycznej 
w Korpusie Straży Więziennej i Ochrony Sądów na lata 2011–2020, 
Koncepcję doskonalenia i rozwoju zawodowego pracowników Korpusu 
Straży Więziennej i Ochrony Sądów na lata 2011–2020, Koncepcję dal-
szego rozwoju informatyzacji w Korpusie Straży Więziennej i Ochrony 
Sądów oraz Koncepcję działań zwiększających zatrudnienie osadzonych 
na lata 2011–2020. Wyżej wymienione akty prawne wynikają m.in. z ak-
tualnych potrzeb słowackiego więziennictwa, jak również są skorelowa-
ne z realiami funkcjonowania krajowego systemu bezpieczeństwa oraz 
tendencjami dotyczącymi kształtowania się poziomu przestępczości na 
terenie republiki.

Po nowelizacji słowackiego kodeksu karnego w 1990 r. i amnestii pre-
zydenta Czechosłowacji miał miejsce znaczący spadek liczby osadzonych 
kobiet. Na skutek podjęcia szeregu nieprzemyślanych decyzji, mających 
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w założeniu zoptymalizować potencjał ośrodków penitencjarnych, ska-
zane, które odbywały wyroki za najpoważniejsze przestępstwa, zostały 
przeniesione z nowoczesnego więzienia w Trnavie do innych, starszych 
zakładów karnych, przez co wyraźnie pogorszyły się ich warunki bytowe. 
Protesty więźniarek oraz stanowcza reakcja opinii publicznej doprowa-
dziły do podjęcia decyzji o wybudowaniu nowego obiektu z przeznacze-
niem dla kobiet w Nitrze (w dzielnicy Chrenova). Wykorzystano do tego 
celu opustoszały teren oddziału zamiejscowego nitrzańskiego więzienia, 
w którym uprzednio swoje wyroki odsiadywali mężczyźni. Obiekt odda-
no do użytku w dniu 1 stycznia 1992 r. Zakład przystosowano do pobytu 
maksymalnie 283 osób, które miały do dyspozycji 2-osobowe pomiesz-
czenia mieszkalne z pełnym węzłem sanitarnym oraz przestronnymi pra-
cowniami, gdzie osadzone mogły wykonywać rękodzielniczą pracę za-
robkową (np. szycie, haftowanie, tworzenie prac rzeźbiarskich, tworzenie 
prac malarskich, obróbkę tekstyliów).

W 1995 r. ukończono modernizację więzienia w Bańskiej Bystrzycy. 
Placówka ta, zlokalizowana w obiektach z początku XX wieku, zyskała 
nie tylko nową estetykę zewnętrzną, ale przede wszystkim wdrożono 
nowoczesne rozwiązania z zakresu kontroli dostępu i elektronicznego 
nadzoru nad osadzonymi, co w diametralny sposób wpłynęło na pod-
niesienie poziomu bezpieczeństwa więźniów oraz personelu Korpusu. 
W tym samym roku rozpoczęto również modernizację przepełnionego 
więzienia w Preszowie. Po zakończeniu prac w 1997 r., zakład dyspo-
nował najnowszymi systemami technicznej kontroli i dozoru oraz 123 
miejscami dla osadzonych odbywających karę w maksymalnie 4-o-
sobowych celach.

Istotne dla poprawy funkcjonowania słowackich więzień były moderni-
zacje przeprowadzone w połowie pierwszej dekady XXI wieku. W 2004 r. 
wyremontowano bloki mieszkalne w zakładzie karnym w Leopoldovie, 
a dwa lata później oddano do użytku przebudowany oddział zamiejscowy 
tego więzienia w Sabinovie. Oddział dysponował 315 miejscami dla osa-
dzonych odbywających krótkie wyroki, w większości przypadków za po-
pełnione występki. W 2009 r. w ilavskim zakładzie ukończono kompletną 
modernizację infrastruktury, aby spełniał on wszystkie normy i standardy 
stawiane przez Unię Europejską tego typu obiektom. Aktualnie wszystkie 
województwa na Słowacji dysponują swoimi obiektami penitencjarnymi, 
w których osadzane są osoby prawomocnie skazane.
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Proces humanizacji odbywania kary pozbawienia wolności, który 
również na Słowacji postępował w latach 90. ubiegłego stulecia zgod-
nie z międzynarodowymi regulacjami w tym zakresie (np. Europejskie 
Reguły Więzienne6, Europejska konwencja o zapobieganiu torturom 
oraz nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu7 i jej 
protokoły dodatkowe nr 1 i 2 z 1993 r.), wpłynął na przyjęcie nowe-
go prawodawstwa skoncentrowanego wokół należnych więźniom praw. 
Przyjęcie ustawy nr 156 Rady Narodowej Republiki Słowackiej z dnia 
24 czerwca 1993 r. o wykonaniu kary pozbawienia wolności znacząco 
wpłynęło na poprawę realiów więziennego życia. Następna uchwalona 
w tym samym roku ustawa nr 296 Rady Narodowej Republiki Słowac-
kiej z dnia 17 listopada 1993 r. stanowiła zasadniczą nowelizację ustawy 
nr 59/1965 o wykonaniu kary pozbawienia wolności. Owa nowelizacja 
w swej istocie traktowała osadzonego podmiotowo, jako obywatela, 
któremu na określony czas (w wyjątkowych tylko sytuacjach dożywot-
nio – np. sprawcom zbrodni) ograniczono wybrane prawa, np. prawo 
do wolności, swobodnego przemieszczania się. W zależności od orze-
czonych przez sąd sankcji ujętych w prawomocnym wyroku więźniowi 
ograniczono również inne należne konstytucyjnie prawa, co miało m.in. 
doprowadzić do zainicjowania – w tym w jego świadomości – procesu 
resocjalizacji, a także zapewnić ochronę konstytucyjnych praw i bez-
pieczeństwo innym obywatelom, przy jednoczesnym zachowaniu pozo-
stałych – ujętych w Konstytucji Republiki Słowackiej – praw należnych 
osadzonemu.

Wyraźny wpływ na realia funkcjonowania słowackiego systemu pe-
nitencjarnego miało przyjęcie do krajowego porządku prawnego nowych 
ustaw, a w tym przede wszystkim Kodeksu karnego, Kodeksu postępo-
wania karnego, Ustawy o wykonaniu kary pozbawienia wolności, które 
weszły w życie 1 stycznia 2006 r. Natomiast od 1 lipca 2006 r. zaczęła 
obowiązywać ustawa o zasadach i porządku organizacyjnym odbywania 
kary pozbawienia wolności. Ten akt prawny reguluje m.in. sposób i do-
puszczalne granice działania funkcjonariuszy Korpusu, prawa i obowiąz-

6 Europejskie reguły więzienne. Zalecenie nr R(87) 3 dla państw członkowskich Rady 
Europy przyjęte przez jej Komitet Ministrów dnia 12 lutego 1987 r. podczas 404 
posiedzenia Delegatów Ministrów.

7 Europejska Konwencja o zapobieganiu torturom oraz nieludzkiemu lub poniżające-
mu traktowaniu albo karaniu, sporządzona w Strasburgu w dniu 26 listopada 1987 r. 
(Dz.U. z 1995 r. nr 46, poz. 238).
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ki osadzonego oraz mechanizmy nadzoru instytucjonalnego nad poszcze-
gólnymi jednostkami penitencjarnymi. Szczegółowe dyspozycje w wyżej 
wymienionym obszarze zawiera akt związkowy do ustawy, tj. Rozporzą-
dzenie nr 437/2006 Ministra Sprawiedliwości o wykonywaniu kary po-
zbawienia wolności.

W słowackim systemie penitencjarnym karę bezwzględnego pozba-
wienia wolności wykonuje się w zasadzie w dwóch formach. Możemy tu 
mówić o tzw. standardowym i zmiennym reżimie osadzenia. Poruszanie 
się więźnia po zakładzie karnym, jego kontakty z innymi osadzonymi oraz 
inne warunki odbywania kary są uzależnione od wskazań organu sądow-
niczego. Ewentualne zniesienie ograniczeń i restrykcji wobec więźniów 
jest możliwe przy jednoczesnym zapewnieniu prawidłowej realizacji ce-
lów resocjalizacji.

W oddziałach o zmiennym reżimie osadzenia znajdują się m.in. po-
mieszczenia umożliwiające kształcenie więźniów, pomieszczenia ze 
sprzętem sportowym, z którego skazani mogą w określonym czasie ko-
rzystać wespół z innymi osobami przebywającymi na bloku więziennym. 
W czasie ciszy nocnej, tj. od kolacji do śniadania, zasadniczo osadzeni 
przebywają w swoich celach. Ponadto w oddziale tego rodzaju znajduje 
się do pełnej dyspozycji więźniów sprzęt AGD, taki jak np. kuchenka 
gazowa i mikrofalowa, pralka czy żelazko. Osadzeni mają możliwość wy-
prać ubrania w zależności od własnych bieżących potrzeb, a także przy-
rządzić ciepły posiłek z produktów zakupionych w więziennej kantynie.

Rytm więziennego życia, w tym obowiązki i prawa skazanych, kształ-
tują także dyspozycje ustawy nr 475 Rady Narodowej Republiki Słowac-
kiej z 22 września 2005 r. o wykonywaniu kary ograniczenia wolności. 
Treść tego aktu prawnego została uszczegółowiona zapisami Rozporzą-
dzeń nr 368/2008 i 500/2013, wydanych przez Ministra Sprawiedliwości 
Republiki Słowackiej. Oba akty tworzą ramy dla nowoczesnych rozwią-
zań w zakresie wykonywania kar pozbawienia wolności, kładąc nacisk na 
wielopłaszczyznową aktywację osadzonych i inicjatywy o motywującym 
charakterze.

Realia wykonywania kary pozbawienia wolności, w tym m.in. swo-
boda w poruszaniu się osadzonego, jego kontakty z innymi więźniami, 
a także kwestie autonomicznego dysponowania przynależnymi mu pra-
wami, posiadają pewne zróżnicowanie w zależności od stopnia izolacji 
orzeczonej przez sąd. Wewnętrzna doktryna dotycząca ograniczania przy-
należnych skazanemu konstytucyjnych praw opiera się na zasadzie, że im 
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wyższy jest stopień orzeczonej izolacji, tym większy jest zakres stoso-
wanych wobec niego ograniczeń. Stopień ustanowionego odosobnienia 
więźnia warunkuje również umieszczenie go w specjalnie przystosowa-
nych do tego oddziałach więziennych i pośród innych osób skazanych 
za podobne przestępstwa. W celu zwiększenia skuteczności inicjowanych 
działań resocjalizacyjnych, w poszczególnych jednostkach penitencjar-
nych tworzone są specjalne oddziały, które zarówno infrastrukturą, jak 
i rozwiązaniami organizacyjnymi są dostosowane do bieżących potrzeb 
więźniów uczestniczących w programie.

Do 1989 r. fundamentem działań resocjalizacyjnych w słowackim 
systemie penitencjarnym było obowiązkowe wykonywanie pracy przez 
osadzonych, co postrzegano jako najważniejszy element ich społecznej 
reedukacji. Jedynymi kategoriami więźniów, których nie obejmowało 
obligatoryjne zatrudnienie, były osoby trwale niezdolne do pracy oraz 
osadzeni w wieku emerytalnym. Taka doktryna wymagała przygoto-
wania odpowiedniej infrastruktury, w związku z czym zakłady karne 
posiadały pomieszczenia i maszyny odpowiednie do podejmowanego 
charakteru pracy wytwórczej. Największe możliwości w tym zakresie 
oferowały więzienia w Ilavie i Leopoldovie. Więźniowie, którzy odby-
wali kary pozbawienia wolności w realiach minimalnego stopnia izola-
cji, uczestniczyli w pracy o ograniczonym stopniu dozoru i to zarówno 
na terenie zakładu karnego, jak i poza jego granicami. Skazani pracowali 
najczęściej w branży budowlanej, w przemyśle hutniczym, metalurgicz-
nym, obuwniczym i w rolnictwie. Zmiany geopolityczne i systemowe 
przełomu lat 80. i 90. ubiegłego stulecia doprowadziły do załamania 
się dotychczasowej doktryny resocjalizacji osadzonych poprzez pracę. 
Zmiana realiów ekonomicznych, technicyzacja i automatyzacja wielu 
branż oraz przejście na gospodarkę wolnorynkową, pozbawioną ingeren-
cji aparatu państwowego, sprawiły, że zapotrzebowanie na niewykwali-
fikowaną lub słabo wykwalifikowaną siłę roboczą – jaką w zdecydowa-
nej większości przypadków stanowili więźniowie – zmalało. Decydenci 
więziennictwa musieli zmierzyć się z problemem gwałtownego wzrostu 
niezatrudnionych osadzonych. W pierwszych latach transformacji ustro-
jowej, przy spadku zainteresowania krajowego rynku tanią siłą roboczą, 
podjęto decyzję o rozpoczęciu prac interwencyjnych na rzecz zakładów 
i obiektów penitencjarnych. Miało to z jednej strony pomóc w moder-
nizacji posiadanej infrastruktury, a z drugiej – stymulować i zachęcać 
skazanych do nabywania nowych, przydatnych zawodowo umiejętności 
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oraz pogłębiać u nich nawyk pracy. Aktualnie poziom zatrudnienia po-
śród osadzonych odbywających karę pozbawienia wolności w realiach 
minimalnego stopnia izolacji kształtuje się na poziomie 67%.

Dążąc do poprawy warunków pracy funkcjonariuszy Korpusu Straży 
Więziennej i Ochrony Sądów, w latach 70. XX wieku rozpoczęto budo-
wę centrów rekreacyjno-rehabilitacyjnych w Omšeni (przy Trenčianskich 
Tepliciach) i w Kováčovej (przy Zvoleniu). W obiektach tych, poza or-
ganizacją turnusów rehabilitacyjnych i wczasów, odbywają się również 
szkolenia, seminaria i konferencje naukowe organizowane przez formację 
oraz Ministerstwo Sprawiedliwości.

Współczesne słowackie więziennictwo może pochwalić się – poza no-
woczesną infrastrukturą materiałowo-techniczną i profesjonalną organiza-
cją oraz obiektami spełniającymi najwyższe europejskie standardy w tym 
zakresie – również wysokim poziomem oferowanej opieki medycznej, 
dobrze zorientowaną psychodiagnostyką osadzonych, stosowaniem wła-
ściwych środków i metod resocjalizacyjno-wychowawczych, funkcjonal-
nym zapewnieniem bezpieczeństwa skazanych i personelu zakładów oraz 
konsekwentnym i efektywnym zwalczaniem wszelkich zachowań prze-
stępczych u więźniów.

KORPUS STRAży WIęZIENNEj I OCHRONy SąDóW 
W UjęCIU ORGANIZACyjNyM I STATySTyCZNyM
Aktualnie Republika Słowacka dysponuje 18 samodzielnymi obiektami, 
które realizują szereg zadań na rzecz krajowego systemu penitencjarne-
go. Za całokształt działań podejmowanych w tym zakresie, jak również 
ochronę obiektów sądowych i prokuratur odpowiada zgodnie z ustawą 
nr 4/2001 Korpus Straży Więziennej i Ochrony Sądów, którego strukturę 
organizacyjną tworzą:
– Dyrekcja Generalna, która bezpośrednio podlega Ministerstwu Spra-

wiedliwości i zarządza jednostkami penitencjarnymi. Na czele Kor-
pusu stoi Dyrektor Generalny, którego powołuje i odwołuje Minister 
Sprawiedliwości;

– Zakład karny o podwyższonym stopniu izolacji osadzonych w Żylinie8;
– 8 zakładów karnych: w Hrnčiarovcach nad Parnou (z oddziałem otwar-

tym), w Dubnicy nad Váhom; w Koszycach-Šaci, w Nitrze-Chrenovej, 

8 Merytoryczny odpowiednik polskiego zakładu karnego o zaostrzonym rygorze 
(przyp. J.D.). 
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w Bańskej Bystrzycy-Kráľovej (z oddziałem otwartym w Kováčovej), 
w Levoczy, w Ružomberoku i w Želiezovciach (z oddziałem otwartym 
w Sabovej). Zakładami kierują Dyrektorzy, których powołuje i odwo-
łuje Dyrektor Generalny;

– Zakład karny dla nieletnich w Sučanach;
– Szpital dla tymczasowo aresztowanych i skazanych oraz areszt śledczy 

w Trenczynie (z oddziałami otwartymi w Omšení i Opatovciach);
– 7 zintegrowanych jednostek penitencjarnych, w tym:

– 5 zakładów dla osób tymczasowo aresztowanych oraz odbywają-
cych karę pozbawienia wolności: w Bańskiej Bystrzycy, w Bra-
tysławie (z oddziałem otwartym), Nitrze, Koszycach, Preszowie 
(z oddziałem otwartym i zamkniętym w Sabinovie);

– 2 zakłady dla tymczasowo aresztowanych oraz odbywających karę 
pozbawienia wolności w Leopoldovie i Ilavie.

W zakładzie w Leopoldovie zlokalizowano ponadto resortową drukar-
nię, kojce dla psów służbowych oraz archiwum formacji. W Nitrze ma sie-
dzibę Instytut Kształcenia Korpusu Straży Więziennej i Ochrony Sądów, 
który przygotowuje nowo przyjętych funkcjonariuszy do realizacji zadań 
w zakładach oraz zapewnia dalsze doskonalenie zawodowe więzienne-
go personelu. Fundamentalne znaczenie dla właściwego funkcjonowania 
i dalszego rozwoju formacji ma zapewnienie stabilizacji personalnej i za-
bezpieczenia socjalnego kadr Korpusu. Ustawą Rady Narodowej Repu-
bliki Słowackiej nr 73 z dnia 17 lutego 1998 roku9 o służbie państwowej 
funkcjonariuszy Korpusu Policji10, Słowackiej Agencji Wywiadowczej, 
Korpusu Straży Więziennej i Ochrony Sądów oraz Policji Kolejowej11 
i zmianie oraz uzupełnieniu niektórych ustaw, a także dzięki ustawie Rady 
Narodowej Republiki Słowackiej nr 328 z dnia 29 maja 2002 r. o zabez-
pieczeniu socjalnym policjantów i żołnierzy i zmianie oraz uzupełnieniu 

9 Ustawa Rady Narodowej Republiki Słowackiej nr 73 z dnia 17 lutego 1998 roku 
o służbie państwowej funkcjonariuszy Korpusu Policji, Słowackiej Agencji Wy-
wiadowczej, Korpusu Straży Więziennej i Ochrony Sądów oraz Policji Kolejowej 
i zmianie oraz uzupełnieniu niektórych ustaw (Zbiór Ustaw nr 408 z 2006 r., cz. 148, 
s. 3006–3081). 

10 J. Dworzecki, Korpus policji w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego Republiki 
Słowackiej, (w:) A. Urbanek (red.), Wybrane problemy bezpieczeństwa. Aspekty spo-
łeczno-ideologiczne, Słupsk 2013, s. 157.

11 Służba ta została rozwiązana w 2010 r., a jej funkcjonariuszy wcielono do Korpusu 
Policji Republiki Słowackiej (przyp. J.D.). 
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niektórych ustaw12, uregulowano wszystkie kwestie dotyczące socjalnego 
zabezpieczenia funkcjonariuszy oraz ich rodzin.

Do podstawowych zadań tej formacji należy zaliczyć m.in.:
– zabezpieczenie wykonywania kary pozbawienia wolności osób skaza-

nych i nadzór nad osobami przebywającymi w ramach tymczasowego 
aresztowania;

– zapewnienie bezpieczeństwa w obiektach penitencjarnych, pełnienie 
służby wartowniczej i ochronnej, prowadzenie obław na zbiegłych 
więźniów;

– psychodiagnostykę, prowadzenie działań resocjalizacyjnych i terapii 
uzależnień z osadzonymi;

– inicjowanie możliwości podjęcia zajęć zarobkowych przez osadzonych 
i tymczasowo aresztowanych;

– ochronę porządku i bezpieczeństwa w obiektach sądowych oraz pod-
czas rozpraw sądowych;

– konwojowanie osób skazanych i tymczasowo aresztowanych na czyn-
ności procesowe oraz administracyjne i do jednostek penitencjarnych;

– prowadzenie postępowań wyjaśniających dotyczących skarg kierowa-
nych na funkcjonowanie Korpusu i strażników;

– realizację programów ochrony świadków w trakcie obywania przez 
nich kary pozbawienia wolności oraz w ramach tymczasowego aresz-
towania;

– zapewnienie opieki zdrowotnej skazanym, tymczasowo aresztowa-
nym, funkcjonariuszom oraz pracownikom cywilnych formacji;

– uczestnictwo – w określonym zakresie – uprawnionych przedstawicie-
li Korpusu w postępowaniu jurysdykcyjnym;

– współpracę w ramach pełnionych ustawowo zadań z organami admini-
stracji państwowej, z samorządem lokalnym, siłami zbrojnymi, grupa-
mi dyspozycyjnymi oraz osobami prawnymi i fizycznymi;

– współpracę z formacjami więziennymi innych krajów;
– gromadzenie danych statystycznych i ewidencji, niezbędnych dla pra-

widłowego funkcjonowania formacji;
– podejmowanie inicjatyw w zakresie szeroko pojętej prewencji krymi-

nalnej i profilaktyki zapobiegania czynom zabronionym.

12 Ustawa Rady Narodowej Republiki Słowackiej nr 328 z dnia 29 maja 2002 r. o za-
bezpieczeniu socjalnym policjantów i żołnierzy i zmianie oraz uzupełnieniu niektó-
rych ustaw (Zbiór Ustaw nr 443 z 2005 r., cz. 180, s. 4210–4256).
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Słowacki system penitencjarny dysponuje (stan na dzień 
15.06.2016 r.) łącznie 11 302 miejscami dla osadzonych, w tym 8949 
miejscami w zakładach karnych oraz 1842 miejscami w aresztach 
śledczych. W oddziałach otwartych może być umieszczonych maksy-
malnie 511 skazanych. Na koniec czerwca 2016 r. było zajętych około 
90% miejsc dla osadzonych.

W czerwcu 2016 r. w słowackich obiektach penitencjarnych przeby-
wało łącznie 10 101 osób, w tym 1426 osób tymczasowo aresztowanych 
oraz 8675 odbywających karę pozbawienia wolności. W liczbie tej za-
warto również 59 nieletnich oraz 389 kobiet. W realiach minimalnego 
stopnia izolacji kary pozbawienia wolności odbywało łącznie 4058 więź-
niów, w średnim stopniu izolacji 3444 osób, a w maksymalnym reżimie 
odizolowania 575 skazanych. Karę dożywotniego pozbawienia wolności 
odbywało 40 osadzonych. Na wykresie 1. przedstawiono pojemność za-
kładów karnych oraz liczbę osadzonych w poszczególnych jednostkach 
penitencjarnych.

Wykres 1. Pojemność zakładów karnych i aresztów śledczych oraz liczba osadzonych 
w nich osób na terenie Republiki Słowackiej (stan na dzień 15.06.2016)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Sprawiedliwości Republiki 
Słowackiej.

W kontekście danych statystycznych należy również wskazać, że 
w ostatnich latach utrzymuje się pejoratywna tendencja unikania więzie-
nia przez skazanych. W styczniu 2014 r. odnotowano na Słowacji 1603 
takie przypadki13.

13 Dla porównania należy wskazać, że w poprzednich latach było to: 2010 r. – 1796, 
2011 r. – 1760, 2012 r. – 1774, 2013 r. – 1597. Źródło: Opracowanie własne na pod-
stawie danych Ministerstwa Sprawiedliwości Republiki Słowackiej. 
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Odnosząc się natomiast do faktycznego stanu zatrudnienia w Korpusie 
Straży Więziennej i Ochrony Sądów, należy wskazać, że formacja ta za-
trudnia (stan na grudzień 2015 r.) 4506 funkcjonariuszy oraz 698 pracow-
ników cywilnych. Średnie wykształcenie ma 66,8% strażników, a ukoń-
czeniem studiów wyższych może pochwalić się 33,2% funkcjonariuszy 
(5,9% ukończyło studia I stopnia a 27,3% – studia II stopnia). W szere-
gach funkcjonariuszy i pracowników formacji znajdziemy pedagogów, 
psychologów, prawników, lekarzy, ekonomistów i socjologów. Kadra 
korpusu jest stosunkowo młoda, ponieważ ponad połowa funkcjonariuszy 
nie przekroczyła 40 roku życia. Na wykresie 2. przedstawiono strukturę 
wiekową strażników.

Wykres 2. Struktura wiekowa funkcjonariuszy Korpusu Straży Więziennej i Ochrony 
Sądów (stan na dzień 31.12.2013)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Sprawiedliwości Republiki 
Słowackiej.

O tym, że o sile Korpusu Straży Więziennej i Ochrony Sądów stano-
wią młodzi funkcjonariusze, świadczą również dane statystyczne odno-
szące się do ich stażu pracy w formacji (wykres 3.). Ponad połowa z nich 
(53,4%) nie przekroczyła 10 lat pracy w Korpusie.
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Wykres 3. Staż pracy funkcjonariuszy Korpusu Straży Więziennej i Ochrony Sądów 
(stan na dzień 31.12.2013).

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Sprawiedliwości Republiki 
Słowackiej.

Niestety, taki stan rzeczy implikuje występowanie pewnych manka-
mentów natury funkcjonalnej, jak i merytorycznej, które w swej istocie 
wpływają na poziom realizowanych zadań służbowych.

ZAKOńCZENIE
W ostatnich latach na forum międzynarodowym, w kontekście proble-
matyki więziennictwa w Europie, coraz częściej mamy do czynienia 
z koncepcją umieszczania obywateli UE, którzy zostali skazani na karę 
pozbawienia wolności w jednym z krajów wspólnoty, w jednostkach 
penitencjarnych własnego kraju. Rada Narodowa Republiki Słowackiej 
uchwaliła ustawą nr 549 z dnia 2 grudnia 2011 r. regulacje unijne w zakre-
sie uznawania i wykonywania wyroków sądowych skazujących na kary 
bezwzględnego pozbawienia wolności, orzekanych przez sądy z innych 
krajów wspólnoty14.

W europejskich więzieniach przebywa aktualnie około 700 obywa-
teli Słowacji, a realizacja zobowiązań wynikających z wyżej wymie-
nionego aktu prawnego nastręcza słowackiemu więziennictwu niema-
łych problemów.

14 Ustawa Rady Narodowej Republiki Słowackiej nr 549 z dnia 2 grudnia 2011 r. 
o uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń sądowych, którymi nakładane są sankcje kar-
ne związane z pozbawieniem wolności w Unii Europejskiej, i zmianie oraz uzupeł-
nieniu ustawy nr 221/2006 o realizacji tymczasowego pozbawienia wolności (Zbiór 
Ustaw nr 549 z 2011 r., cz. 153).
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Słowa kluczowe: Służba Więzienna, Ministerstwo Sprawiedliwości, re-
socjalizacja, pozbawienie wolności, Republika Słowacka

Opracowanie zostało poświęcone organizacji i funkcjonowaniu Korpu-
su Straży Więziennej i Ochrony Sądów, który w realiach Republiki Sło-
wackiej jest wyspecjalizowanym instrumentem Ministra Sprawiedliwości 
w zakresie dozorowania i resocjalizowania osób pozbawionych wolności. 
W tekście przybliżono słowacki system bezpieczeństwa wewnętrznego 
oraz rys historyczny i organizację więziennictwa w tym kraju.
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The text presents the organization and functioning Corps of Prison and 
Court Guard in the reality of the Slovak Republic. This formation is 
a specialized instrument of the Minister of Justice with regard to surveillance 
and educating convicted persons. The text presents the Slovak system of 
internal security and the historical background and the organization of the 
prison system in this country.
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Bartosz KęDZIERSKI

GŁOS W DySKUSjI NAD NOWą POSTACIą 
TyMCZASOWEGO ARESZTOWANIA. 

PROBLEMATyKA WNIOSKU 
O ZABEZPIECZENIE POSTęPOWANIA 

W SPRAWIE UZNANIA OSOBy 
ZA STWARZAjąCą ZAGROżENIE

1. WSTęP
W roku 2013 uwaga mediów skoncentrowała się na sprawie Mariusza T. 
„Utarty” przekaz o bestii opuszczającej mury zakładu karnego po odbyciu 
prawomocnie orzeczonej kary pozbawienia wolności skutecznie napędził siły 
prawodawcze. Po raz kolejny system karny w Polsce doświadczyć miał zmia-
ny w duchu populizmu penalnego – zmiany raczej nieprzygotowanej, opartej 
na wątpliwych podstawach aksjologicznych. Nie jest zamierzeniem autora 
opis regulacji zawartych w Ustawie z dnia 22 listopada 2013 r. o postępo-
waniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie 
życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób1 – podstawowym zało-
żeniem niniejszego teksu jest zwrócenie uwagi czytelnika na jeden z wielu 
problemów wynikających ze stosowania u.p.o.z.p. Abstrahując od szerokiej 
problematyki charakteru samej regulacji, należy zaznaczyć, że formalnie jest 
to akt wpisujący się w system prawa cywilnego. Ustawodawca, idąc wzorem 

1 Dz.U. z 2013 r., poz. 24, dalej: u.p.o.z.p.

Kędzierski
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niemieckiej Therapieunterbringungsgesetz2, w celu ominięcia zasady lex mi-
tior3 upodobnił postępowanie o uznanie danej osoby za stwarzającą zagroże-
nie do postępowania o ubezwłasnowolnienie. To rozpatrywane w trakcie po-
stępowania zaburzenia psychiczne mają stanowić o możliwości izolacji czy 
nadzorze nad taką osobą. Ustawodawca dążył do rozerwania nici łączącej 
sprawcę z uprzednio popełnionym przestępstwem. Odpowiedź na pytanie, 
czy taki zabieg jest możliwy, lub też czy jest w ogóle akceptowalny, prze-
kracza ramy tego opracowania i w tym kontekście czytelnika należy odesłać 
jedynie do innych opracowań4. Niemniej jednak zaznaczyć należy, że w dok-
trynie panuje co do zasady zgodność, iż środki przewidziane w u.p.o.z.p. sta-
nowią odzwierciedlenie środków zabezpieczających, tradycyjnie wpisywa-
nych w ramy prawa karnego. Analiza treści i celu środka zabezpieczającego 
pozwala postawić tezę, że detencja postpenalna i nadzór stosowane na pod-
stawie u.p.o.z.p. stanowią środki zabezpieczające, choć pozornie stosowane 
na podstawie przepisów prawa cywilnego. Potwierdzeniem tezy o zabezpie-
czającym charakterze u.p.o.z.p. jest nowelizacja k.k. z 2015 r. i przekształ-
cenie rozdziału X k.k., który w perspektywie czasowej ma zastąpić w ogóle 

2 http://www.humanistische-union.de/typo3/ext/naw_securedl/secure.php?u-
=0&fi le=uploads /media /HU2010-11-29_GE-Sicherungsverwahrung.
pdf&t=1493756534&hash=e6eeea9eaf01c19298c2e7dc4efda93a (dostęp – 
20.04.2017).

3 Zob. B. Kędzierski, Glosa do Postanowienia Sądu Apelacyjnego w Katowicach 
z dnia 2 lipca 2015 r., II AKzw 898/15, „Orzecznictwo Sądów Polskich” nr 9/2016.

4 Por. m.in. J.K. Gierowski, Apel w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 
23 października 2013 roku o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychiczny-
mi stwarzającymi zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób 
oraz wynikającymi z niej dla opieki psychiatrycznej implikacjami organizacyjnymi, 
diagnostycznymi, terapeutycznymi i opiniodawczymi, „Psychiatria Polska” 2013, 
t. 47, nr 6; Opinia Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka do projektu zmian prawa 
karnego, zaproponowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości, w przedmiocie 
izolacyjno-leczniczego środka detencyjnego z dnia 27.06.2013 r., http://programy.
hfhr.pl/monitoringprocesulegislacyjnego/files/2013/06/opinia_projekt_postepo-
wanie_wobec_osob_zaburzonych.pdf (dostęp – 2.06.2014); M. Bocheński, Popu-
lizm penalny w polskim wydaniu – rzecz o kryminologicznej problematyce ustawy 
o postępowaniu wobec osób stwarzających zagrożenie, „e-Czasopismo Prawa Kar-
nego i Nauk Penalnych” nr 2/2014; J.K. Gierowski, Uwagi psychologa sądowego 
o możliwościach opiniowania o stopniu zagrożenia u osób objętych ustawą z 22 li-
stopada 2013 r., „Przegląd Więziennictwa Polskiego” 2014, nr 82; P. Góralski, Sto-
sowanie środków zabezpieczających po orzeczeniu kary i środków karnych, „Ruch 
Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” nr 2/2012; M. Królikowski, A. Sako-
wicz, Granice legalności postpenalnej detencji sprawców niebezpiecznych, „Fo-
rum Prawnicze” nr 5/2013.
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normy u.p.o.z.p.5 Ustawodawca, łącząc zakres środków zabezpieczających 
i środków przewidzianych w u.p.o.z.p., doprowadził do sytuacji bez prece-
densu. Raczej nieprzygotowane sądy cywilne muszą rozpatrywać materię za-
rezerwowaną dotychczas dla sądu karnego. Inny sposób wykładni przepisów 
prawa karnego oraz przede wszystkim inne zasady konstrukcji systemu kar-
nego mogą wprowadzać swoisty praktyczny zamęt. W kontekście tego arty-
kułu skupiam się nad treścią zasad gwarancyjnych w perspektywie u.p.o.z.p. 
Bezpośrednim impulsem do napisania tej pracy stały się orzeczenia umożli-
wiające zastosowanie w postępowaniu o uznanie danej osoby za stwarzającą 
zagrożenie środków zabezpieczających to postępowanie – na podstawie art. 
755 k.p.c.6 W tym kontekście rysuje się pytanie o konstytucyjne podstawy ta-
kiego działania. Jest to bowiem środek powodujący umieszczenie uczestnika 
postępowania na czas trwania postępowania o uznanie za osobę stwarzającą 
zagrożenie w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjal-
nym w Gostyninie, tzn. stanowi on prewencyjne pozbawienie wolności. Po-
zornie cywilne środki, praktycznie środki systemu reakcji karnej, wymusiły 
na praktyce orzeczniczej wykreowanie quasi-tymczasowego aresztowania, 
opartego na prognozie długotrwałej izolacji.

W niniejszym opracowaniu autor zadaje pytanie o związek zabezpie-
czenia postępowania o uznanie danej osoby za stwarzającą zagrożenie ze 
środkiem zapobiegawczym w postaci tymczasowego aresztowania.

2. ZABEZPIECZENIE WNIOSKU  
NA PODSTAWIE ART. 755 K.P.C.

Tak jak wskazano powyżej, w związku z cywilnym charakterem re-
gulacji u.p.o.z.p. w procedurze o uznanie danej osoby za stwarzającą za-

5 Zgodnie z art. 3a u.p.o.z.p., który wszedł w życie w dniu 1 lipca 2015 r., ustawa ma 
zastosowanie do osób skazanych za czyn popełniony przed dniem wejścia w życie 
ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych 
innych ustaw. 

6 Zob. treść zapytań Rzecznika Praw Obywatelskich do Ministra Sprawiedliwości, gdzie 
poruszono kwestię stosowania art. 755 k.p.c. w stosunku do postępowania o uzna-
nie danej osoby za stwarzającą zagrożenie, https://www.rpo.gov.pl/sites/default/
files/Wyst%C4%85pienie%20do%20Ministra%20Sprawiedliwo%C5%9Bci%20
w%20sprawie%20przymusowego%20przetrzymywania%20w%20Krajowym%20
O%C5%9Brodku%20Zapobiegania%20Zachowaniom%20Dyssocjalnym%20
na%20etapie%20post%C4%99powania%20nast%C4%99puj%C4%85cego%20
po%20kasatoryjnym%20orzeczeniu%20S%C4%85du%20Najwy%C5%BCszego.
pdf (dostęp – 12.04.2017).
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grożenie stosuje się przepisy kodeksu postępowania cywilnego. Zgodnie 
z art. 9 u.p.o.z.p., jeżeli wydana w trakcie postępowania wykonawczego 
opinia psychiatryczna i psychologiczna o stanie zdrowia osoby wskazuje, 
że osoba ta spełnia przesłanki określone w art. 1 pkt 2 i 3, dyrektor zakła-
du karnego występuje do właściwego sądu z wnioskiem o uznanie oso-
by, której dotyczy wniosek, za osobę stwarzającą zagrożenie. W związku 
z faktem, że proces oddziaływania readaptacyjnego na sprawcę jest ra-
czej dynamiczny, podmiot inicjujący postępowanie, tj. dyrektor jednostki 
penitencjarnej, występuje z takim wnioskiem w schyłkowym momencie 
odbywania kary. Biorąc pod uwagę fakt całej złożoności postępowania 
nieprocesowego, zauważyć należy, że z przyczyn czysto formalnych wy-
danie prawomocnego postanowienia nie jest możliwe w krótkim czasie. 
Stronom postępowania przysługują środki zaskarżenia, a w sprawie tego 
typu istnieje przymus wydania opinii specjalistycznych, przygotowy-
wanych przez biegłych lekarzy psychiatrów, psychologa, a czasami fa-
kultatywnie opinii przygotowywanej przez kryminologów7. Co za tym 
idzie – wydanie postanowienia może przedłużyć się nawet do kilku mie-
sięcy. W czasie prowadzonego postępowania istnieje ryzyko zakończenia 
odbywania kary pozbawienia wolności – tj. przed wydaniem prawomoc-
nego postanowienia o uznaniu danej osoby za stwarzającą zagrożenie. 
Pierwszy przypadek ilustrujący taką sytuację miał miejsce przy preceden-
sowej sprawie Mariusza T. Jeszcze przed opuszczeniem murów Zakładu 
Karnego w Rzeszowie dyrektor tamtejszej jednostki wystąpił do Sądu 
Okręgowego w Rzeszowie z wnioskiem o zabezpieczenie postępowania 
o uznanie danej osoby za stwarzającą zagrożenie poprzez czasową izo-
lację w KOZZD w Gostyninie do momentu wydania prawomocnego po-
stanowienia. W tamtym czasie sąd oddalił taki wniosek i orzekł o zabez-
pieczeniu wniosku poprzez zastosowanie kontroli policyjnej8. Jednakże 
po kilku miesiącach, w związku ze sprawą Henryka Z., pedofila, który 
w 1987 roku zgwałcił i zabił pięciomiesięczne dziecko, praktyka stoso-
wania zabezpieczenia wniosku zmieniła się znacząco. Sprawą Henryka Z. 
zajmował się Sąd Okręgowy w Gdańsku, który przez ponad 6 miesięcy nie 

7 Przykładowo opinia wydana przez Zakład Kryminologii Wydziału Prawa i Admini-
stracji UG pod kierownictwem prof. W. Zalewskiego w postępowaniu przed Sądem 
Okręgowym w Gdańsku, sygn. XV Ns 308/16.

8 Zob. uzasadnienie do postanowienia SN z dnia 26 stycznia 2017 r., sygn. I CSK 
821/14, http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/orzeczenia3/i%20csk%20821-14-1.pdf 
(dostęp – 10.04.2017).
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był w stanie wydać postanowienia w przedmiocie uznania Henryka Z. za 
osobę stwarzającą zagrożenie. Prasa informowała, że w związku z opóź-
nieniami w sporządzeniu opinii przez biegłego Henryk Z. opuścił mury 
Zakładu Karnego w Sztumie9. Dodatkowo Zakład Karny w Sztumie 
w tym samym czasie opuścił inny sprawca – Bartosz K., który następnie 
dokonał prawdopodobnie zgwałcenia małoletniego poniżej 15 roku życia, 
z tym że objęty był jedynie nadzorem kuratorskim. Na kanwie opisanych 
przypadków Dyrektor Zakładu Karnego w Sztumie w sprawie Francisz-
ka P. zdecydował się złożyć wraz z wnioskiem o uznanie Franciszka P. 
za osobę stwarzającą zagrożenie wniosek o zabezpieczenie powództwa 
na zasadzie art. 755 k.p.c. – normującego inne przypadki zabezpiecze-
nia roszczeń w postępowaniach cywilnych. Wniosek ten został przez Sąd 
Okręgowy w Gdańsku uwzględniony, a postanowienie sądu okręgowego 
utrzymane zostało w mocy przez Sąd Apelacyjny w Gdańsku10.

W tym kontekście uwidocznione są braki samej u.p.o.z.p., która nie 
przewiduje specjalnego, incydentalnego postępowania w przypadku 
sprawców, którzy opuścili zakłady karne, a nie ma prawomocnego po-
stanowienia o uznaniu takiej osoby za stwarzającą zagrożenie z uwagi na 
przedłużające się postępowanie główne. Pytanie, czy tego typu „brak” 
stanowi celowe działanie ustawodawcy torującego drogę praktyce do sto-
sowania zabezpieczenia wniosku na zasadach określonych w k.p.c., czy 
też „brak” taki stanowi wynik pospiesznego procesu legislacyjnego. Sta-
wiając tutaj kropkę, zaznaczyć należy, że zgodnie z informacją uzyska-
ną przez autora na podstawie wniosku o udzielenie informacji publicznej 
w marcu 2017 r. w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dys-
socjalnym w Gostyninie przebywały 2 osoby w ramach zabezpieczenia 
wniosku na podstawie art. 755 k.p.c.

3. CyWILNOPRAWNE PODSTAWy ZABEZPIECZENIA 
POSTęPOWANIA – ART. 755 K.P.C.

Rozpoczynając analizę stosowalności tymczasowego pozbawienia 
wolności w związku z postępowaniem o uznanie danej osoby za stwarza-

9 http://www.dziennikbaltycki.pl/artykul/3735262,sprawa-henryka-z-za-uporczywe
-uchylanie-sie-od-wydania-opinii-grozi-grzywna-rozmowa,id,t.html (dostęp – 
19.04.2017).

10 Z przyczyn nieznanych autorowi z portalu orzeczeń powszechnych usunięto orzecze-
nia SO w Gdańsku oraz SA w Gdańsku w sprawie Franciszka P.
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jącą zagrożenie, należy odpowiedzieć na pytanie o procesowe podstawy 
stosowania takiej „nowej” instytucji. Uwidoczniona, wskazana powyżej 
potrzeba chwili w odnalezieniu środka neutralizującego zagrożenie pły-
nące ze strony opuszczających zakłady karne, potencjalnych skrajnie nie-
bezpiecznych, zaburzonych przestępców, nie może stanowić usprawiedli-
wiania dla ewentualnych niezgodnych z obowiązującym prawem działań. 
Jak wskazuje większość komentatorów za A. Jakubeckim11, celem za-
bezpieczenia roszczenia na podstawie art. 755 k.p.c. jest: 1) zapewnienie 
uprawnionemu zaspokojenia, tj. egzekucyjnego wykonania przyszłego 
orzeczenia, co odnosi się tylko do roszczeń o świadczenie; 2) zapewnie-
nie skuteczności przyszłego orzeczenia, tj. innych skutków orzeczenia 
niezdatnego do egzekucyjnego wykonania; 3) antycypacyjne, tymczaso-
we udzielenie wierzycielowi takiej samej ochrony prawnej, jaką ma za-
pewnić mu przyszłe orzeczenie. T. Ereciński wskazuje w komentarzu do 
art. 755 k.p.c., że „artykuły 755–757 stosuje się do roszczeń, które nie 
mają charakteru roszczeń pieniężnych. Są to przede wszystkim roszczenia 
o wydanie ruchomości, o wydanie nieruchomości lub statku i opróżnie-
nie pomieszczenia, o wykonanie czynności przez dłużnika, o zaniecha-
nie czynności przez dłużnika i nieprzeszkadzanie czynności wierzyciela 
o ustanowienie służebności drogi koniecznej, o zniesienie wspólności 
ustawowej, o podział majątku wspólnego, o dział spadku. Do roszczeń 
niepieniężnych zalicza się także roszczenie o obniżenie lub uchylenie obo-
wiązku alimentacyjnego i o uchylenie lub obniżenie renty. Są to roszcze-
nia majątkowe, ale niepieniężne, ponieważ w tych wypadkach powód nie 
dochodzi spełnienia świadczenia pieniężnego, lecz zwolnienia go z takich 
świadczeń lub ograniczenia ich zakresu. Sprawami o roszczenia niepie-
niężne są także wszystkie sprawy opiekuńcze, opiekuńczo-wychowaw-
cze, sprawy o przymusowe leczenie nieletnich narkomanów, jak również 
sprawy, w których zapadają orzeczenia niepodlegające wykonaniu”12. 
Zauważalna jest w cytowanych opracowaniach wybitnie cywilistycz-
na terminologia, której raczej na próżno szukać w piśmiennictwie z za-
kresu prawa penitencjarnego. Poza samą narracją merytoryczny zakres 
działania norm opisywanych przez podanych autorów trudno dopasować 

11 A. Jakubecki (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, Warszawa 2012, 
s. 961.

12 T. Ereciński, Art. 755, (w): T. Ereciński (red.), Kodeks postępowania cywilnego. 
Komentarz. Tom 4: Postępowanie rozpoznawcze. Postępowanie zabezpieczające, 
wyd. 5, 2016.
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do środków określonych w u.p.o.z.p. Jedynie w kontekście przymusowe-
go leczenia nieletnich narkomanów dostrzec można pewne zbieżności. 
Bliższa analiza problemu pozwala jednak zauważyć znaczące różnice – 
pierwszoplanową różnicą jest problematyka skuteczności terapii. Spora 
część komentarzy pojawiających się w stosunku do u.p.o.z.p. wskazuje na 
utopijny charakter readaptacji po 25 latach pozbawienia wolności w sys-
temie terapeutycznym, upodabniając pobyt w KOZZD do przedłużenia 
kary pozbawienia wolności. Leczenie uzależnień w tym kontekście ma 
zgoła inny charakter.

4. TyMCZASOWE ARESZTOWANIE – 
GWARANCyjNOŚć A U.P.O.Z.P.

Nie jest rolą niniejszego opracowania powielanie informacji o konsty-
tucyjnych podstawach środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego 
aresztowania. Za P. Wilińskim wskazać jedynie można na wyjątkowość 
środka godzącego w szczególnie chronioną wolność osobistą jednostki 
ludzkiej13. Poprzez szereg konstytucyjnych przepisów wprowadzających 
gwarancje ochronne dostrzegalne jest dążenie ustrojodawcy do najpeł-
niejszego zabezpieczenia jednostki ludzkiej przed ewentualną samowolą 
władzy. W szerszym ujęciu zauważalne jest doprecyzowanie norm kon-
stytucyjnych na poziomie kodeksu postępowania karnego. Dodatkowo 
zaznaczyć należy, że ustawodawca, dostrzegając problematykę stosowal-
ności środka zabezpieczającego, powiązał możliwość stosowania tymcza-
sowego aresztowania w przypadku zastosowania środka zabezpieczające-
go. Przykładowo, zgodnie z przepisem art. 260 § 1 k.p.k., w przypadkach 
motywowanych stanem zdrowia tymczasowe aresztowanie wykonuje się 
w jednostce leczniczej, w tym w szpitalu psychiatrycznym. Zgodnie z art. 
264 § 2a w razie umorzenia postępowania z powodu niepoczytalności 
sprawcy i orzeczenia środka zabezpieczającego polegającego na umiesz-
czeniu go w zakładzie zamkniętym można zastosować tymczasowe aresz-
towanie. Natomiast na podstawie art. 264 § 3 k.p.k. w wypadku prawo-
mocnego orzeczenia środka zabezpieczającego polegającego na umiesz-
czeniu sprawcy w zakładzie zamkniętym można zastosować tymczasowe 
aresztowanie do czasu rozpoczęcia wykonywania środka, jednak nie dłu-

13 P. Wiliński, Konstytucyjna ochrona praw osoby tymczasowo aresztowanej, http://
panstwoprawa.org/wp-content/uploads/2015/11/Stosowanie-tymczasowego-areszto-
wania-w-Polsce.pdf (dostęp – 1.03.2017).
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żej niż na okres 3 miesięcy, z możliwością jednorazowego przedłużenia 
w szczególnie uzasadnionym wypadku na kolejny miesiąc. Wobec po-
wyższego zauważalne jest, że w przypadku środków zabezpieczających 
ustawodawca nie wyłącza możliwości ograniczenia wolności poprzez 
umieszczenie w ośrodku leczniczym na czas trwania postępowania.

W tym kontekście należałoby zastanowić się nad możliwością zasto-
sowania tymczasowego aresztowania w postępowaniu w sprawie osób 
stwarzających zagrożenie. Oczywiście unifikacja systemu karnego w per-
spektywie osób, które popełniły przestępstwo po 1 lipca 2015 r., doprowa-
dziła do sytuacji, w której istnieje możliwość zastosowania tymczasowe-
go aresztowania na dotychczasowych zasadach (środki zabezpieczające). 
Sytuacja osób objętych reżimem z u.p.o.z.p. jest jednak zgoła odmienna. 
Dzisiaj nie ma prawnej możliwości zastosowania tymczasowego aresz-
towania w stosunku do tych osób, stąd sztuczne poszukiwania środków 
w postaci art. 755 k.p.c. Takie ukształtowanie sytuacji prawnej podmio-
tów objętych reżimem systemu zarządzania ryzykiem jest niezgodne 
z podstawowymi założeniami konstytucyjnymi, narusza bowiem zasadę 
równości wobec prawa. Widoczne są tutaj także skutki całkowicie sztucz-
nego przeniesienia instytucji wybitnie penalnej do reżimu prawa cywil-
nego. Ograniczenie stosowalności tymczasowego aresztowania do osób 
objętych u.p.o.z.p. stanowi drastyczne naruszenie norm gwarancyjnych 
Konstytucji RP.

5. WNIOSKI
Należy zauważyć, że jesteśmy świadkami wykształcania się praktyki 

polegającej na stosowaniu nowego typu tymczasowego aresztowania. To 
swoiste zabezpieczające, tymczasowe pozbawienie wolności budzi sze-
reg wątpliwości natury konstytucyjnej. Otóż w wielu wymiarach zabez-
pieczenie złożonego przez dyrektora zakładu karnego wniosku o uznanie 
danej osoby za stwarzającą zagrożenie odpowiada celowi tymczasowego 
aresztowania, w szczególności w kontekście uniemożliwienia popełnienia 
kolejnego ciężkiego przestępstwa. Postępowanie określone przez samych 
funkcjonariuszy jako „kruczek prawny”, polegające na zastosowaniu 
przepisu art. 755 do osoby mogącej stwarzać zagrożenie, wykracza zna-
cząco poza ramy konstytucyjnych gwarancji przysługujących jednostce. 
Stosując zabezpieczenie wniosku w sposób cywilistyczny, sąd posiada 
kompetencje do uznaniowego określenia sposobu zabezpieczenia, co na 
samym wstępie winno dyskwalifikować stosowanie tego typu zabezpie-
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czenia. Przy szczegółowym określeniu ram prawnych tymczasowego 
aresztowania, które stanowi środek szczególny, tak znacząco ingerujący 
w swobody obywatelskie, nie można akceptować takiego działania. Mó-
wiąc dosadnie, widoczna jest tutaj praktyka polegająca na „wyręczeniu” 
organów prawodawczych państwa przez sądy, biorące na siebie odpo-
wiedzialność za ewentualne przestępstwa, które mogą zostać popełnione 
przez osoby opuszczające mury zakładów karnych. Każdy taki przypadek 
niewątpliwie wpłynąłby na i tak niską ocenę pracy sądów w Polsce. Bio-
rąc jednak pod uwagę całą złożoność problemu, rozumowanie takie jest 
ryzykowne i prowadzić może do wystąpienia nieprzewidzianych skutków. 
Oczywiste omijanie zasad demokratycznego państwa prawa nie może 
zostać zaakceptowane, tym bardziej że analiza wspomnianych przypad-
ków przypomina wyszukiwanie luk prawnych pozwalających ingerować 
w prawa i wolności obywatelskie. Pamiętać należy, że zgodnie z tym, co 
stwierdził Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 23 marca 2017 r., sygn. 
V CSK 477/16, przepisy ustawy o postępowaniu wobec osób stwarzają-
cych zagrożenie mają chronić społeczeństwo także przed ludźmi, którzy 
jeszcze nie popełnili żadnych ciężkich przestępstw, ale mogą je popełnić 
w przyszłości. Znaczy to tyle, że funkcjonujące powszechnie przekonanie 
o u.p.o.z.p. jako o środku dedykowanym przede wszystkim pedofilom, 
którzy pierwotnie skazani zostali na karę śmierci, jest błędne. Praktyka 
stosowania u.p.o.z.p. spowodować może objęcie swoim reżimem różne-
go rodzaju sprawców, tj. u.p.o.z.p. stać się może narzędziem powszech-
nym. Dlatego też z praktyką stosowania art. 755 k.p.c. de lege lata należy 
skończyć, a zastanowić się trzeba nad możliwością użycia tymczasowego 
aresztowania, ale na zasadach określonych w Konstytucji RP oraz k.p.k.
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STRESZCZENIE

Bartosz KęDZIERSKI

GŁOS W DySKUSjI NAD NOWą POSTACIą 
TyMCZASOWEGO ARESZTOWANIA. 

PROBLEMATyKA WNIOSKU 
O ZABEZPIECZENIE POSTęPOWANIA 

W SPRAWIE UZNANIA OSOBy ZA 
STWARZAjąCą ZAGROżENIE

Słowa kluczowe: izolacja postpenalna, postępowanie zabezpieczające, 
tymczasowe aresztowanie

W niniejszym tekście poruszono problematykę stosowalności środka po-
legającego na zabezpieczeniu postępowania o uznanie danej osoby za 
stwarzającą zagrożenie. Według opinii autora praktyka sądowa, zakłada-
jąca stosowanie przepisów prawa cywilnego – w tym art. 755 k.p.c., jest 
niezgodna z normami konstytucyjnymi. Pod wieloma względami czaso-
wa izolacja w trakcie postępowania o uznanie danej osoby za stwarzającą 
zagrożenie jest podobna do środka zapobiegawczego w postaci tymcza-
sowego aresztowania. Dowolność kształtowania zabezpieczenia na grun-
cie postępowania cywilnego oraz omijanie zasad gwarancyjnych prawa 
represyjnego nie mogą zostać zaakceptowane i muszą przełożyć się na 
modyfikację obecnych przepisów.
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Bartosz KęDZIERSKI

DISCUSION ON THE INTRODUCTION OF 
A NEW TyPE OF TEMPORARy ARREST. 

PROBLEMS WITH MOTION REqUESTING 
SECURITy FOR A CLAIM IN CASE OF 

APLICATION OF qUASI- PREvENTIvE 
POSTPENAL MEASURES DEDICATED 

FOR ExTREMELy DANGEROUS 
OFFENDERS
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In the article the author describes a problems with civil protective pro-
ceeding adopted to postpenal quasi-preventive measures regulated by 
The Act about mental disordered people who are dangerous for society. 
In author’s opinion the present judicial practice where using of protective 
isolation on civil rules is acceptable – in the light of general legal rules, 
is unconstitutional. The „civil isolation” has the same basis like temporary 
arrest regulated by criminal procedure code.
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Katarzyna KITA-WAŁęKA

OPINIOWANIE BIEGŁyCH  
W ASPEKCIE PENITENCjARNyM

Zagadnienie opiniowania biegłych w wymiarze sprawiedliwości jest zja-
wiskiem powszechnie znanym. Zarówno w postępowaniu cywilnym, kar-
nym, jak i administracyjnym oraz przed organami administracji możliwe 
jest powołanie biegłego, tj. osoby o specjalistycznej, a właściwie posze-
rzonej i wszechstronnej wiedzy w danym przedmiocie w celu sporządze-
nia opinii na potrzeby danego postępowania. Oczywiste jest, iż zakres opi-
nii uzależniony jest od potrzeb danego postępowania. W postępowaniach 
karnych organa wymiaru sprawiedliwości, jak i prokuratury oraz policji 
mają prawo powołać biegłego do sporządzenia opinii w danym przed-
miocie. Specjalność biegłego zależy od potrzeb postępowania, ale może 
dotyczyć opiniowania zarówno o źródłach dowodowych osobowych, jak 
i rzeczowych.

Kodeks postępowania cywilnego a także karnego i administracyjne-
go przewiduje, iż w sprawach wymagających wiadomości specjalnych są 
powoływani biegli do wydana opinii1 w danym przedmiocie. Ustawy 

1 Art. 278 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego: 
„W wypadkach wymagających wiadomości specjalnych sąd po wysłuchaniu wnio-
sków stron co do liczby biegłych i ich wyboru może wezwać jednego lub kilku bie-
głych w celu zasięgnięcia ich opinii”;

 art. 84 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyj-
nego: „Gdy w sprawie wymagane są wiadomości specjalne, organ administracji pu-
blicznej może zwrócić się do biegłego lub biegłych o wydanie opinii;

 art. 193 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego:  
„Jeżeli stwierdzenie okoliczności mających istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia 
sprawy wymaga wiadomości specjalnych, zasięga się opinii biegłego albo biegłych” 

Kita-Wałęka
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nie zawierają definicji wiadomości specjalnych, jedynie doświadczenie 
i ogólna wiedza, zasady logiki wskazują potrzebę stosowania opinii bie-
głych. W nielicznych przypadkach ustawy wprost wskazują, kiedy nie-
zbędne jest uzyskanie opinii biegłych:
– badanie prawdziwości dokumentu2,
– oględziny z udziałem biegłych3,
– badanie krwi i grupowe badanie krwi4,
– badanie psychiatryczne, psychologiczne i/lub neurologiczne i wysłu-

chanie osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie5,
– zniesienie współwłasności gospodarstwa rolnego przez podział w na-

turze6,
– przyjęcie do depozytu kosztowności7,
– oszacowanie wartości ruchomości i nieruchomości, w przypadku pra-

wa komornika8 czy zarządcy9,
– ustalenie treści prawa obcego lub obcej praktyki sądowej albo istnienia 

wzajemności10,
– tłumaczenia11,
– ocena stanu zdrowia psychicznego, w tym ustalenia, czy czyn oskar-

żonego został lub nie został popełniony w warunkach wyłączenia lub 
znacznego ograniczenia zdolności rozpoznania znaczenia czynu lub 
kierowania swoim postępowaniem i że stan zdrowia psychicznego 
oskarżonego pozwala lub nie na udział w postępowaniu i prowadzenie 

i odwołujący się do niego art. 42 § 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postę-
powania w sprawach o wykroczenia.

2 Art. 254 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.
3 Art. 292 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.
4 Art. 307 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.
5 Art. 547, 553, 554 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywil-

nego, podobnie art. 561 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania 
cywilnego – zezwolenie na zawarcie małżeństwa przez osobę psychicznie chorą lub 
z niedorozwojem umysłowym.

6 Art. 619 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.
7 Art. 6934 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.
8 Art. 853, art. 8662, art. 901, art. 9104, art. 948 w zw. z art. 813 ustawy z dnia 17 listo-

pada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.
9 Art. 106411, art. 106417 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cy-

wilnego.
10 Art. 1143 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.
11 Art. 204 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego, art. 265 

ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.
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obrony w sposób samodzielny i rozsądny, którą to opinię sporządza 
biegły psychiatra, jak i ocena stanu zdrowia badanego12,

– przesłuchanie małoletniego pokrzywdzonego lub pokrzywdzonego 
w obecności biegłego psychologa13,

– przesłuchanie świadka, jeżeli istnieje wątpliwość co do jego stanu 
psychicznego, stanu rozwoju umysłowego, zdolności postrzegania lub 
odtwarzania przez niego postrzeżeń, z udziałem biegłego lekarza lub 
psychologa14,

– badania przy użyciu środków technicznych15,
– stosowanie środków technicznych przy oględzinach, przesłuchaniach 

i innych czynnościach16,
– oględziny ciała, zwłok17.

Jednakże jak wskazuje judykatura, doktryna i doświadczenie zawodo-
we18, dowód z opinii biegłych przeprowadzany przez sąd jest wykorzy-
stywany nie tylko w oznaczonych sytuacjach wskazywanych w ustawach, 
ale i w sytuacjach, kiedy – jak zostało zapisane w ww. ustawach – jest 
to niezbędne dla wyjaśnienia szczególnych okoliczności, kiedy wiedza 
szczególna jest niezbędna dla wyjaśnienia istoty czy istotnych okolicz-
ności sprawy, np.: czy roboty budowlane zostały prawidłowo wykonane, 
zgodnie z projektem, czy użyte materiały budowlane były właściwej ja-
kości na potrzeby danego obiektu budowlanego, czy zawalenie budowa-
nego obiektu nastąpiło na skutek błędu ludzkiego, czy też okoliczności 
niezależnych, a tym samym czy można dopatrywać się znamion czynu 
karnego, czy jest podstawa dochodzenia roszczeń na gruncie cywilnym. 
W innych sprawach można powoływać biegłych: biegłego antropologa, 
który stwierdzi, czy postać na nagraniu jest tą samą, która została oskar-
żona, ewentualnie do wytypowania z podejrzanych właściwej osoby, lub 
biegłego grafologa, aby rozpoznał, kto nakreślił podpis pod dokumen-

12 Art. 202, art. 203, art. 215, art. 79 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępo-
wania karnego, w zw. z art. 17 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania 
karnego, art. 31 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny; art. 21, art. 42 ustawy 
z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.

13 Art. 185a i art. 185c ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karne-
go.

14 Art. 192 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego.
15 Art. 193, art. 199a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego.
16 Art. 205, art. 206 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego.
17 Art. 208, art. 209 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego.
18 Autor jest praktykującym adwokatem.
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tem (np. wekslem, pożyczką), czy nie jest on sfałszowany. Wymienianie 
przykładów, w jakich sprawach lub do jakich kwestii można powoływać 
biegłych, jest materią na odrębna monografię, bo takich sytuacji jest nie-
skończenie wiele.

Dodać jedynie należy, że jednymi z najbardziej znanych opinii wyda-
wanych przez biegłych są te wydawane na potrzeby orzekania w przed-
miocie poczytalności lub jej ograniczeniu lub niepoczytalności sprawcy 
w chwili czynu penalizowanego w kodeksie karnym19, kodeksie wykro-
czeń20, kodeksie karno-skarbowym21 i innych ustawach wskazujących 
na odpowiedzialność karną sprawcy22 za popełniony czyn.

Zdzisław Papierkowski już w 1947 roku pisał, że nie można rozdzielać 
prawa karnego od psychologii. Uznał, iż rozpatrywanie zagadnień praw-
nokarnych dotyczących jednostki i społeczeństwa w oderwaniu od psy-
chologii jest nienależytym sprawowaniem wymiaru sprawiedliwości23. 
Obecnie nie będzie niepoprawne nazwanie patologią wymiaru sprawie-
dliwości orzekania, zwłaszcza na gruncie prawa karnego, bez stosowa-
nia instytucji biegłego, ale nie tylko z zakresu psychologii i psychiatrii 
do opiniowania stanu zdrowia psychicznego podejrzanego, oskarżonego, 
obwinionego, a nawet świadka czy pokrzywdzonego, ale także z zakresu 
pozostałych specjalności: medycyny czy innych.

* * *
Istotnym zagadnieniem jest korzystanie z opinii biegłych w postępo-

waniu karnym, ale nie tylko w postępowaniu w przedmiocie rozpozna-

19 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, Dz.U.2016.1137 t.j. ze zm.
20 Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń, Dz.U. 2015.1094 t.j. ze zm.
21 Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy, Dz.U.2016.2137 t.j. 

ze zm.
22 zob.: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciw-

działaniu alkoholizmowi, Dz.U.2016.487 t.j. ze zm.; Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. 
o broni i amunicji, Dz.U.2012.576 t.j. ze zm.; Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. 
o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, 
Dz.U.2015.298 t.j. ze zm.; Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez 
masowych, Dz.U.2015.2139 t.j. ze zm.; Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciw-
działaniu narkomanii, Dz.U.2016.224 t.j. ze zm.; Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o ochronie zwierząt, Dz.U.2013.856 t.j. ze zm.; Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o do-
wodach osobistych, Dz.U.2016.391 t.j. ze zm.; Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. 
o ewidencji ludności i dowodach osobistych, Dz.U.2016.722 t.j. ze zm.; Ustawa 
z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy Dz.U.2016.1666 t.j. ze zm.

23 Z. Papierkowski, Co prawo karne zawdzięcza psychologii?, Lublin 1947, z. 22.
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nia popełnia czynów zabronionych, ale już po prawomocnym skazaniu 
oskarżonego.

Możliwość zasięgnięcia opinii biegłego, zwłaszcza lekarza biegłego 
w systemie penitencjarnym, jest dość duża, a w większości przypadków 
bezwzględnie wymagana.

Przede wszystkim system penitencjarny odnosi się do odbywania kar 
pozbawienia wolności, ale dołączyć tu należy także odbywanie kary po-
zbawienia wolności w zamian orzeczonej kary grzywny czy ograniczenia 
wolności przez sąd penitencjarny.

Opinii biegłych możemy zasięgać w postępowaniu:
– o zarządzenie wykonania kary pozbawienia wolności osoby wobec 

której orzeczono warunkowe zawieszenie wykonania kary pozbawie-
nia wolności,

– o zamianę kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem 
jej wykonania na karę ograniczenia wolności albo na karę grzywny,

– o zmianę orzeczonej kary grzywny na pracę społecznie użyteczną lub 
karę pozbawienia wolności, czy też z kary ograniczenia wolności na 
karę pozbawienia wolności,

– o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności,
– o udzielenie przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności lub 

ograniczenia wolności,
– podczas odbywania kary pozbawienia wolności, w zakresie jej wy-

konania, np. o zezwolenie na opuszczenie zakładu karnego i inne 
wymienione w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wy-
konawczy24.
W systemie penitencjarnym opiniowanie biegłych przybiera inny za-

kres niż w postępowaniu w przedmiocie rozpoznania czynów zabronio-
nych. Przede wszystkim przodują opinie biegłych o aktualnym stanie 
zdrowia, w tym także opinie psychiatryczno-psychologiczne.

* * *
W postępowaniu w przedmiocie zarządzenia wykonania kary zawie-

szonej zgodnie z art. 75 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny25 
lub zamiany kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej 
wykonania na karę ograniczenia wolności albo na grzywnę na podstawie 
art. 75a k.k. w przypadku fakultatywnego zarządzenia wykonania kary 

24 Dz.U.1997.90.557 ze zm., dalej: k.k.w.
25 Dz.U.2016.1137 t.j. ze zm., dalej: k.k.
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udowodnienie, że uchylanie się od uiszczenia grzywny, od dozoru, wyko-
nania nałożonych obowiązków lub orzeczonych środków karnych, środ-
ków kompensacyjnych lub przepadku wymaga nie tylko ustalenia obiek-
tywnych faktów co do przyczyn ich niewykonywania, ale także tego, że 
nie było ono zawinione, celowe, uzasadnione szczególnymi okoliczno-
ściami. Udowadnianie tych ostatnich okoliczności może w sytuacjach 
tego wymagających nastąpić przez biegłego w wydanej opinii, lub opi-
nii wydanej przez właściwy podmiot. Biegły z zakresu medycyny może 
potwierdzić, że stan zdrowia uniemożliwił skazanemu pracę zarobkową 
w celu uzyskania niezbędnych środków finansowych na spłatę grzywny 
i innych zobowiązań finansowych czy też odbywanie, wykonanie orze-
czonych obowiązków, środków karnych, środków kompensacyjnych. 
Niewątpliwie nie wszystkie orzeczone obowiązki czy środki karne znajdą 
usprawiedliwienie przy ich naruszeniu, jak chociażby zakaz przebywania 
w określonym środowisku i w okolicy, w której znajdują się dzieci. Sąd 
Najwyższy uznał, że stwierdzenie, iż skazany w okresie próby nie płaci 
nałożonej na niego grzywny, wymaga nie tylko ustalenia, że grzywna nie 
została uiszczona, ale także, iż skazany mógł grzywnę zapłacić bez nara-
żenia siebie i swoich bliskich na taki uszczerbek w zaspokojeniu podsta-
wowych potrzeb, który usprawiedliwiałby nieuiszczenie grzywny26, m.in. 
ze względu na przeciwwskazania zdrowotne27. Sąd Najwyższy powoły-
wał się na młody wiek i brak przeciwwskazań zdrowotnych jako jedne 
z przesłanek do uznania naganności uchylania się od zapłaty grzywny28, 
a contrario w orzecznictwie przyjęło uważać się, iż właśnie podeszły wiek 
czy zły stan zdrowia uniemożliwiający pozyskiwanie środków finanso-
wych może stanowić w zależności od okoliczności sprawy uzasadnienie 
do uchylania się od uiszczania grzywny czy od innych obowiązków29. Sąd 
Najwyższy uznał także, że posiadanie innych osób na utrzymaniu może 
uzasadnić brak zapłaty grzywny w terminie, chociaż w tym wypadku wy-
daje się, że do oceny, jaka kwota jest niezbędna do utrzymania osób pozo-

26 Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 2 czerwca 2003 r., III KK 187/03.
27 Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 7 października 2010 r., V KK 301/10.
28 Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 7 października 2010 r., V KK 301/10.
29 Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 20 maja 2004 r., III KK 92/04; Postanowie-

nie Sądu Najwyższego z dnia 7 października 2010 r., V KK 301/10; Postanowienie 
Sądu Najwyższego z dnia 23 lutego 1974 r., IV KRN 17/74; Postanowienie Sądu 
Najwyższego z dnia 28 lipca 1980 r., V KRN 146/80; Postanowienie Sądu Apelacyj-
nego w Krakowie z dnia 27 października 2005 r., II AKzw 641/05.
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stających na utrzymaniu skazanego, wystarczy matematyczne wyliczenie 
sądu w związku z jego doświadczeniem i zasadami logiki, a nie specjali-
sta z tego zakresu30. Niemniej jednak nie można wykluczyć, iż skazany, 
jego obrońca, inne strony postępowania złożą wniosek o dokonanie nie-
zbędnej analizy przez biegłego z zakresu finansowości, a indywidualne 
okoliczności danej sprawy przesądzą o zasadności tegoż wniosku lub sąd 
przeprowadzi go z urzędu. Te bowiem okoliczności zdaniem judykatury 
uzasadniają, że niewywiązanie się z obowiązku uregulowania zadłużenia 
alimentacyjnego spowodowane przyczynami obiektywnymi, niezależny-
mi od sprawcy, nie mogą stanowić przesłanki uzasadniającej zarządzenie 
wykonania zawieszonej kary pozbawienia wolności na podstawie art. 75 
§ 2 k.k.31 podobnie i art. 75a k.k.

Analogicznego uzasadnienia w opiniach biegłych poszukiwać należy 
w sprawach o zmianę orzeczonej kary grzywny na pracę społecznie uży-
teczną lub karę pozbawienia wolności albo z kary ograniczenia wolno-
ści na karę pozbawienia wolności. Zamiana grzywny na pracę społecznie 
użyteczną na podstawie art. 45 k.k.w. jest zawsze fakultatywna i uwarun-
kowana zgodą skazanego; bez jego zgody Sąd może jedynie zarządzić 
wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności na podstawie art. 46 
k.k.w. Ponadto do jej dokonania wymagane jest uznanie przez sąd, iż taka 
zamiana nie będzie uznana za niemożliwą lub niecelową, inaczej bowiem 
sąd zarządza wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności32. Przy 
wykazaniu niecelowości lub niemożliwości zamiany kary grzywny na 
prace społeczne, a raczej przy wykazaniu celowości i możliwości takiej 
zamiany, zamiast zamiany na karę pozbawienia wolności możliwe byłoby 
posłużenie się opinią biegłych. Takim przykładem może być uzyskanie 
opinii chociażby w zakresie stanu zdrowia skazanego, który to umożliwia 
wykonywanie pracy społecznej, ale nie sprzyja odbywaniu przez niego 
kary pozbawienia wolności, a nawet ją uniemożliwia. Niecelowość takiej 
zamiany na karę pozbawienia wolności też można by próbować wykazać, 
posiłkując się opinią biegłych, jak chociażby celowość pracy zarobko-

30 Zob.: Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 7 października 2010 r., V KK 301/10; 
Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 23 lutego 1974 r., IV KRN 17/74; Posta-
nowienie Sądu Najwyższego z dnia 28 lipca 1980 r., V KRN 146/80; Postanowienie 
Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 27 października 2005 r., II AKzw 641/05.

31 Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 20 maja 2004 r., III KK 92/04.
32 Art. 45 i art. 46 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy, Dz.U. 

1997.90.557 ze zm.
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wej w celu utrzymania rodziny i spłaty zobowiązań z wyroku, pomimo 
iż niskie zarobki i koszty utrzymania uniemożliwiają niezwłoczną spłatę. 
W praktyce jednak, co potwierdza orzecznictwo sądów, opinii biegłych 
w postępowaniu penitencjarnym zasięga się w praktycznie tylko co do 
stanu zdrowia skazanego.

* * *
Częściej z instytucji biegłego i jego opinii lub opinii specjalisty korzy-

sta się przy postępowaniach w przedmiocie odroczenia kary, zwłaszcza 
kary pozbawienia wolności33 i przerwy w odbywaniu kary pozbawienia 
wolności34. Sąd może odroczyć wykonanie kary grzywny na podstawie 
art. 49 k.k.w., ograniczenia wolności na podstawie art. 62 k.k.w. i pozba-
wienia wolności na podstawie art. 150 k.k.w. i art. 151 k.k.w., a w tym 
ostatnim przypadku na postawie art. 153 k.k.w. orzec przerwę w jej odby-
waniu po spełnieniu przesłanek ustawowych. W przypadku fakultatyw-
nych podstaw do odroczenia kary grzywny, ograniczenia wolności czy 
pozbawienia wolności można odroczyć karę, o ile jej natychmiastowe 
wykonanie spowodowałoby względem skazanego lub jego rodziny zbyt 
ciężkie skutki35 i o ile sąd uzna to odroczenie za celowe36. W takim przy-
padku sąd ma obowiązek ustalić w oparciu o zebrane dowody, czy prze-
słanki te zostały spełnione. Dowody powinny wykazać stan majątkowy 
skazanego, jego zarobki, sytuację rodzinną, stan zdrowia, wykształcenie 
i zawód w powiązaniu z możliwościami zarobkowymi, rynkiem pracy 
i wysokością oferowanych zarobków37. Te okoliczności, zwłaszcza do-
tyczące stanu zdrowia, mogą wymagać opinii biegłego. Z doświadczenia 

33 Art. 150 i 151 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy, Dz.U. 
1997.90.557 ze zm.

34 Art. 153 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy, Dz.U. 
1997.90.557 ze zm.

35 Zob.: art. 49 § 1 i art. 62 § 1 ustawy dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonaw-
czy, Dz.U. 1997.90.557 ze zm.

36 Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 14 września 2011 r., II AKzw 
865/11.

37 Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 14 września 2011 r., II AKzw 
865/11; Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 26 maja 2010 r., 
II AKzw 395/10; Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 5 listopada 
2008 r., II AKzw 854/08; Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 
20 sierpnia 2003 r., II AKz 608/03; K. Dąbkiewicz, Kodeks karny wykonawczy. Ko-
mentarz, wyd. III, Warszawa 2015; K. Postulski, Kodeks karny wykonawczy. Komen-
tarz, wyd. III, Warszawa 2016; L. Sługocki, Kara grzywny samoistnej i jej wykona-
nie, Warszawa 1984.
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życiowego nadmienić należy, iż kara grzywny w przeważającej więk-
szości przypadków, o ile nie zawsze, jest rozkładana na raty. Natomiast 
uważa się, iż ciężka choroba nie stanowi samoistnej przesłanki odrocze-
nia wykonania kary ograniczenia wolności, jak i grzywny; taka choroba 
skazanego powinna być rozpatrywana w ramach przesłanek odroczenia 
wskazanych w art. 62 § 1 i 49 § 1 k.k.w.38.

Taka przesłanka mogłaby być także spełniona w przypadku choroby 
ojca, matki oraz choroby babki i konieczności stałej opieki nad nią, ale 
już niekoniecznie, jeśli w rodzinie pozostaje jakaś osoba, która może się 
opiekować babką i pozostałymi członkami jej rodziny39. Jeżeli choroba 
członka rodziny czy potwierdzenie konieczności opieki wymaga wery-
fikacji, sąd może przeprowadzić dowód z opinii biegłego. Aczkolwiek 
pewne okoliczności można przyjąć z doświadczenia życiowego i zasad 
logiki, jak: konieczność sprawowania opieki nad starszą osobą, podob-
nie jak i nad małym dzieckiem lub dzieckiem niepełnosprawnym, osobą 
upośledzoną umysłowo, osobą niepełnosprawną wymagającą opieki i po-
mocy osób trzecich, w tym osobą niezdolną do samodzielnej egzystencji. 
W powyższym zakresie jednak sąd będzie wymagał do uznania takich 
okoliczności za uzasadniające zastosowanie instytucji odroczenia kary 
lub przerwy – stosownej dokumentacji medycznej, zaświadczeń o niepeł-
nosprawności i jej stopniu, a w przypadku niewystarczających dokumen-
tów lub ich braku sąd będzie mógł przeprowadzić dowód z opinii z wy-
wiadu kuratora na potwierdzenie podnoszonych okoliczności. Dopiero 
w przypadku poważnych wątpliwości sąd będzie zasięgał opinii biegłego 
na okoliczność, czy osoby trzecie są w takim stanie, że wymagają opieki 
skazanego. Niemniej jednak to skazany winien wykazać stosowną ini-
cjatywę dowodową, bowiem sąd dokonuje oceny w ramach okoliczności 
i materiału dowodowego przedstawianego we wniosku skazanego. Do 
pozostałych okoliczności, które mogą być uznane jako spełniające prze-
słankę „ciężkich skutków dla skazanego i jego rodziny”, można zaliczyć 
także konieczność wykonania pilnych prac budowlano-remontowo-kon-
serwatorskich domu mieszkalnego, które mogą wymagać potwierdzenia 
opinią biegłego, czy prac polowych w posiadanym gospodarstwie rolnym, 
ewentualnie potrzebę zapewnienia rodzinie środków do życia, zwłaszcza 

38 K. Postulski, op.cit.
39 Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 25 czerwca 2004 r., II AKzw 

299/04.
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jeśli skazany jest jedynym żywicielem rodziny, chociażby z uwagi na cho-
robę innych najbliższych, uniemożliwiającą im zarobkowanie, a także na 
ciążę partnerki, okres po urodzeniu dziecka, które to okoliczności będą 
wymagały potwierdzenia w opinii kuratora, lekarza czy ostatecznie bie-
głego właściwej specjalności. Za to zbędny jest dowód z opinii biegłego 
na okoliczność dokończenia pewnego etapu nauki i zdania końcowych 
egzaminów40. 

Jak podają komentatorzy, także i inne okoliczności mogą być zaliczo-
ne jako uzasadniające odroczenie odbywania kary, zwłaszcza kary po-
zbawienia wolności, jak potrzeba uregulowania spraw zawodowych, ma-
jątkowych, osobistych, konieczność wykonania prac ogrodniczych, prac 
konserwatorskich czy budowlanych, których niewykonanie niekoniecznie 
stanowi zagrożenie dla domu i jego domowników, ale ich pozostawienie 
w niedokończonym stanie może spowodować znaczne szkody i doprowa-
dzić do ciężkich skutków dla skazanego i jego rodziny41, ukończenie roz-
poczętej pracy z zakresu wykonywanego dzieła, jak dokończenie umowy 
o dzieło z zakresu budowy42, tych jednak nie potwierdza judykatura – jak 
chociażby brak uzasadnienia dla odroczenia czy przerwania wykonania 
kary pozbawienia wolności z uwagi na trudności w prowadzeniu gospo-
darstwa rolnego, które podobnie jak i innego rodzaju przedsiębiorstwo 
można zarządzać i prowadzić także przez osoby najemne bądź zaniechać 
prowadzenia go, gdy nie ma takiej możliwości43, czy konieczności spłaty 
zobowiązań finansowych44. Sądy przyjęły zasadę ograniczenia przesła-
nek, które mogą stanowić podstawę do odroczenia kary, jedynie do tych, 
które spełniają warunek likwidacji zbyt ciężkich, tj. cięższych niż typowe 
skutków, jakie niesie za sobą pozbawienie wolności dla skazanego lub/i 
jego rodziny45, i z tej perspektywy dokonują oceny indywidualnych oko-
liczności danej sprawy, a czasem takie spełnienie przesłanek może wy-
kazać jedynie biegły. Takich przesłanek nie spełnią zwyczajne trudności 

40 Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 13 października 2004 r., 
II AKzw 837/04.

41 K. Postulski, op. cit.
42 S. Lelental, Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, wyd. V, Warszawa 2014.
43 Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 21 września 2000 r., II AKz 

344/00.
44 Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 15 grudnia 2010 r., II AKzw 

845/10.
45 Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 19 maja 2010 r., II AKzw 

354/10.
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i niedogodności wynikające z nieobecności skazanego wobec konieczno-
ści odbycia przez niego kary pozbawienia wolności46.

Podobnego, acz celowego uzasadnienia należy się doszukiwać w pod-
stawach udzielenia przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności 
na podstawie art. 153 § 2 k.k.w., w którym dokonano zapisu o ważnych 
względach rodzinnych lub osobistych, przemawiających za jej udziele-
niem. Orzecznictwo podkreśla przy tym, iż „ważnych względów rodzin-
nych lub osobistych” nie można mylić z naturalnymi skutkami odbywa-
nia kary o charakterze izolacyjnym, tj. pozbawienia wolności, a do takich 
należy pogorszenie zarówno sytuacji materialnej członków rodziny ska-
zanego, na których utrzymanie łożył przed osadzeniem, jak również ich 
stanu psychicznego, co odnosi się zwłaszcza do małoletnich dzieci, które 
nie rozumieją przyczyn rozłąki z ojcem i cierpią z tego powodu47, a także 
separacja od rodziny, w tym niemożliwość stworzenia więzi rodzinnych 
z małżonką poślubioną w czasie odbywania kary pozbawienia wolności 
przez skazanego oraz niemożność wykonywania remontu w domu48. 
Oczywiste jest bowiem, iż dotyka to znakomitą większość rodzin osób 
osadzonych w zakładzie karnym. Ważne względy rodzinne i osobiste 
należy rozumieć jako sytuacje skrajne, chociażby takie gdy odbywanie 
przez skazanego kary pozbawienia wolności pozbawiałoby jego najbliż-
szych jakichkolwiek źródeł utrzymania czy wsparcia49, co niewątpliwie 
wymaga potwierdzenia w materiale dowodowym, a ostatecznie w opinii 
biegłego, np. ciężki stan zdrowia pozostałych czy pozostałego członka 
rodziny, którego to stan uniemożliwia zarobkowanie na najbliższych ska-
zanego, w tym małoletnich lub niedołężne osoby starsze, czy potrzeba 
opieki nad nimi. Przesłanki udzielania przerwy w odbywaniu kary po-
winny być zatem interpretowane ściśle jako uwzględniające wyjątkowe 
sytuacje, gdy skazany nie może odbywać kary pozbawienia wolności ze 

46 Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 19 maja 2010 r., II AKzw 
354/10; postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 23 września 2009 r., 
II AKzw 758/09.

47 Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 22 kwietnia 2016 r., II AKzw 
333/16.

48 Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 4 lutego 2016 r., II AKzw 
68/16.

49 Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 22 kwietnia 2016 r., II AKzw 
333/16.
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względów: zdrowotnych bądź humanitarnych50; a nie każda choroba sta-
nowi taką przeszkodę w świetle art. 153 § 1 i 2 k.k.w.; czy trudności 
rodzinnych, które wskazują, iż ich poprawienie nastąpi dzięki obecności 
skazanego i jego osobistym staraniom51. Przerwa w odbywaniu kary po-
zbawienia wolności ma bowiem zawsze charakter celowy52 – jej celem 
jest, jak zostało to wskazane w orzecznictwie, likwidacja zbyt ciężkich 
(cięższych niż typowe) skutków, jakie niesie za sobą pozbawienie wolno-
ści dla skazanego lub jego rodziny, a nie odwlekanie w czasie zwyczaj-
nych trudności i niedogodności płynących z wykonania kary pozbawienia 
wolności, jakie dotykają również bliskich osób skazanych53.

Drugą możliwość udzielenia przerwy w wykonaniu kary pozbawienia 
wolności ustawodawca przewidział nie tylko w sytuacji, gdy przemawiają 
za nią ważne względy rodzinne lub osobiste54, ale także gdy chodzi o wy-
padek losowy55. Judykatura uznała za spełniające taką przesłankę zdarze-
nie nagłe o charakterze wyjątkowym, losowym, jak: śmierć56, pożar, po-
wódź, klęska żywiołowa, ale już nie trudna sytuacja rodzinna skazanego/
ej57, w tym zapewnienie stałej opieki matce i córce58. Uzasadniającym 
zdarzeniem losowym przemawiającym za wcześniejszym udzieleniem 
przerwy skazanej może być urodzenie dziecka i konieczność sprawowa-
nia nad nim osobistej opieki, co wynika z art. 153 § 2 k.k.w. w zw. z art. 

50 Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 14 stycznia 2016 r., II AKzw 
1136/15.

51 Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 16 września 20014 r., II AKzw 
1002/14.

52 Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 16 września 20014 r., II AKzw 
1002/14; Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 14 września 2015 r. 
II AKzw 844/15.

53 Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 9 września 2014 r. II AKzw 
1008/14.

54 Art. 153 § 2 ustawy dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy, Dz.U. 
1997.90.557 ze zm.

55 Art. 153 § 3 ustawy dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy, Dz.U. 
1997.90.557 ze zm.

56 Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 21 lipca 2015 r., II AKzw 
1178/15.

57 Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 9 grudnia 2005 r., AKzw 
785/05; Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 12 czerwca 2002 r. 
AKz 363/02; Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 9 kwietnia 2008 r. 
AKzw 374/08 oraz Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 13 sierpnia 
2008 r., IIAkzw 976/08.

58 Postanowienie Sądu Okręgowego w Słupsku z dnia 23 listopada 2016 r., III Kow 
1351/16.
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151 § 3 k.k.w.59, czy wypadek dziecka skutkujący jego pobytem w stanie 
ciężkim w szpitalu, a następnie śmiercią60.

Nie można tu pominąć sprawy rozpoznawanej przed Trybunałem Spra-
wiedliwości – Giszczak przeciwko Polsce61, w której zostało orzeczone, 
iż odmowa zezwolenia na opuszczenie zakładu karnego w celu złożenia 
wizyty choremu członkowi rodziny (ciężko rannej córce, przebywającej 
w szpitalu w stanie ciężkim) lub uczestnictwa w jego pogrzebie stanowi 
ingerencję w prawo do poszanowania życia rodzinnego62 i naruszenie art. 
8 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności63. Jak 
zauważył Trybunał, wobec złożenia przez skazanego wniosku o udziele-
nie przerwy na zobaczenie ciężko rannej córki, można było skazanemu 
udzielić przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności na podstawie 
art. 153 k.k.w. (ale w niniejszej sprawie Sąd odmówił jej udzielenia) lub 
wobec wątpliwości (skoro tak negatywną prognozę wydał zakład karny 
wobec postawy skazanego, jak i popełnionego przestępstwa, za które 
odbywał karę) przynajmniej zezwolenia na opuszczenie zakładu karne-
go w celu odwiedzenia córki w szpitalu, jak i na udział w pogrzebie na 
podstawie art. 141a k.k.w.64. Jeśli Sąd miał wątpliwości w przedmiocie 
spełnienia przesłanek konieczności odwiedzenia córki, mógł uzyskać taką 
informację o stanie zdrowia dziecka ze szpitala lub powołać biegłego na 
tę okoliczność. Zapewne opinia biegłego, a nawet informacja lekarza, 
utwierdziłaby Sąd w zasadności udzielenia przerwy na spotkanie z umie-
rającą córką, a przynajmniej udzielenia zezwolenia na opuszczenie zakła-
du karnego na jej widzenie.

W celu uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych ustawodawca wprost 
przewidział w art. 151 § 1 zdanie drugie ustawy dnia 6 czerwca 1997 r. 
Kodeks karny wykonawczy65 możliwość odroczenia kary pozbawie-

59 Postanowienie Sądu Okręgowego w Słupsku z dnia 23 listopada 2016 r., III Kow 
1351/16.

60 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 2011 r. Giszczak v Polska 
Skarga nr 40195/08; ust 36, 38.

61 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 2011 r. Giszczak v Polska 
Skarga nr 40195/08; ust 36, 38.

62 Podobnie: Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 12 listopada 2002 r. Płoski 
v Polska, nr 26761/95, ust. 32.

63 Dz.U.1993.61.284.
64 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 2011 r. Giszczak v Polska 

Skarga nr 40195/08; ust 36, 38.
65 Dz.U.1997.90.557 ze zm.
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nia wolności wobec ciężarnej lub skazanej w okresie 3 lat po urodze-
niu dziecka, jeżeli skazana samotnie sprawuje opiekę nad dzieckiem66. 
W pierwszym przypadku wymagane są jedynie: dokumentacja medycz-
na potwierdzająca stan ciąży, zaświadczenie lekarza, ostatecznie opinia 
lekarza, a w odniesieniu do sprawowania opieki nad dzieckiem – opinia 
kuratora sądowego lub innej osoby bądź zeznania świadków.

Powyższe przesłanki mogą być spełnione i sąd może odroczyć wy-
konanie kary pozbawienia wolności, jeśli skazany nie spełnia przesłanek 
do obligatoryjnego odroczenia wykonania kary, tj. w wypadku choroby 
psychicznej lub innej ciężkiej choroby uniemożliwiającej wykonywanie 
tej kary67. Ustawodawca w § 2 art. 150 k.k.w. wprowadził wyjaśnienie, 
jak należy rozumieć termin „ciężka choroba”, przewidziany w art. 150 § 1 
k.k.w. jako taki stan skazanego, w którym umieszczenie go w zakładzie 
karnym może zagrażać życiu lub spowodować dla jego zdrowia poważne 
niebezpieczeństwo68. Zdaniem judykatury ciężka choroba w rozumieniu 
art. 150 § 1 i 2 k.k.w. przepisu to taka, która uniemożliwia wykonanie 
kary69, gdyż jej nieleczenie albo leczenie dostępne w warunkach zakładu 
karnego może zagrozić życiu skazanego lub spowodować poważne nie-
bezpieczeństwo dla jego zdrowia w wypadku osadzenia go w zakładzie 
karnym70. Termin ten odnosi się także do chorób psychicznych71.

Co więcej, uznanie choroby za ciężką w rozumieniu art. 153 § 3 
k.k.w. nie może opierać się wyłącznie na nazwie choroby stwierdzonej 
u skazanego albo też czasie jej trwania, ale na podstawie aktualnego sta-
nu klinicznego skazanego, ostrości przebiegu procesów patologicznych 

66 Art. 151 ustawy dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy, Dz.U.1997.90.557 
ze zm.

67 Art. 150 § 1 ustawy dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy, Dz.U. 
1997.90.557 ze zm.

68 Szerzej: K. Postulski, Stan zdrowia skazanego w aspekcie zdolności do odbywania 
kary pozbawienia wolności, Prok. i Pr. 2015, nr 7–8, s. 154–158; Wyrok Sądu Naj-
wyższego z dnia 18 marca 1975 r., IV KR 7/75; L. Niedzielski, Glosa do wyroku SN 
z dnia 12 stycznia 1977 r., II KR 371/76, OSP 1978, z. 3, poz. 57; Wyrok Sądu Naj-
wyższego z dnia 30 sierpnia 1976 r., II KR 167/76; Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 
15 września 1983 r., II KR 191/83.

69 Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 23 czerwca 2014 r., II AKzw 
702/14; Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 18 stycznia 2006 r., 
II AKzw 871/05.

70 Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 10 lutego 2016 r., II AKzw 
1286/15.

71 Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 14 lutego 2001 r., II AKz 
496/00.
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prowadzących do poważnych zmian czynnościowych i organicznych72. 
Jednakże judykatura, doktryna, opinia społeczna, a przede wszystkim za-
sada prewencji – stoją na stanowisku, iż skoro skazany dokonał czynu 
przestępczego i została za to orzeczona kara, to za ten czyn winien tę do-
legliwość polegającą na odbyciu kary ponieść. Dlatego tak skrupulatnie 
za każdym razem są badane przesłanki udzielenia przerwy czy odroczenia 
wykonania kary pozbywania wolności. I tak Sąd Apelacyjny w Lublinie 
uznał, iż stwierdzenie istnienia u skazanego ciężkiej choroby nie przema-
wia jeszcze za koniecznością udzielenia mu przerwy obligatoryjnej na 
podstawie art. 150 § 1 k.k.w., bowiem winny być spełnione wszystkie 
przesłanki łącznie, w tym niemożliwość wykonywania kary, przez co na-
leży rozumieć zagrożenie życia skazanego lub spowodowanie dla jego 
zdrowia poważnego niebezpieczeństwa w przypadku pobytu w zakładzie 
karnym73. Niewątpliwie tylko biegły, ewentualnie specjalista z dużym 
doświadczeniem zawodowym, jest w stanie odpowiedzieć na podstawo-
we pytanie, czy stan zdrowia osadzonego jest na tyle ciężki, iż uzasad-
nia ocenę jako ciężką chorobę skazanego. Drugim pytaniem będzie, czy 
zatem w takim przypadku życie lub zdrowie skazanego jest zagrożone 
dalszym przebywaniem w warunkach więziennych. Opiniujący winien 
wyjaśnić czy nieudzielenie przerwy lub choćby zezwolenia na opuszcze-
nie zakładu karnego tak chorego skazanego może stanowić zagrożenie dla 
życia skazanego i jego zdrowia czy też jednak w warunkach więziennych 
pomimo ciężkiej choroby więzienna służba zdrowia jest w stanie zapew-
nić należytą opiekę.

Zważyć bowiem należy, iż więziennictwo posiada także szpitale, w któ-
rych można prowadzić leczenie i terapię psychiatryczną, ale oczywiście 
nie każdy rodzaj leczenia czy terapii, jak i przede wszystkim zabiegów 
i operacji, możliwy jest do przeprowadzenia. W tym zakresie Sąd nie-
wątpliwie rozpatruje kwestię możliwości leczenia skazanego w szpitalu 
więziennym i w tym celu może, a nawet musi zasięgnąć opinii biegłego 
lekarza, psychiatry, psychologa na okoliczność, czy taką terapię można 
przeprowadzić w warunkach więziennych, jak i czy takie leczenie jest 
niezbędne dla życia i zdrowia skazanego i czy winno być przeprowadzo-

72 Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 15 czerwca 2012 r., II AKzw 
581/12.

73 Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 15 czerwca 2012 r., II AKzw 
581/12.
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ne natychmiastowo, czy też może być odroczone w czasie. Jak bowiem 
zauważył Sąd Apelacyjny w Krakowie, skoro zdrowie skazanego nie było 
zagrożone z uwagi na wykonywanie kary, a przeciwnie – miał on od-
powiednią opiekę lekarską i miał nawet zapewnioną dietę (wyżywienie) 
stosowną do jego schorzenia, a w razie potrzeby mógł być umieszczony 
w specjalistycznym szpitalu więziennym, to nie było żadnych powodów, 
by przerywać wykonanie kary74.

Nie można też pominąć faktu, iż Sąd może zarządzić przerwę w od-
bywaniu kary na zabieg czy operację, która nie jest możliwa do przepro-
wadzenia w warunkach więziennych, na podstawie art. 153 k.k.w. albo 
skazany może uzyskać zezwolenie na przeprowadzenie zabiegu lub ope-
racji na zewnątrz zakładu karnego w trakcie odbywania kary po uzyska-
niu właściwego zezwolenia na podstawie art. 141a k.k.w. – pod dozorem 
lub samodzielnie. Potwierdził to Sąd Apelacyjny w Katowicach75, orze-
kając – co prawda w przedmiocie utrzymania tymczasowego aresztowa-
nia, iż jego przedłużenie nie oznacza, że oskarżony zostanie pozbawiony 
możliwości poddania się planowanemu zabiegowi, ponieważ z informacji 
uzyskanej od Zastępcy Kierownika Oddziału Chirurgii Urazowo-Orto-
pedycznej Szpitala Powiatowego wynika, że w przypadku uzasadnionej 
przyczyny – a taką stanowi tymczasowe aresztowanie, zabieg oskarżone-
go może odbyć się w terminie późniejszym, bez utraty miejsca w kolejce 
oczekujących pacjentów, o ile biegli nie zadecydują, iż jest uzasadnione 
przeprowadzenie zabiegu niezwłocznie. W takiej zaś sytuacji od wyników 
opinii biegłych co do stanu zdrowia skazanego lub oskarżonego wydawa-
nej każdorazowo w indywidualnej sprawie uzależnione jest, czy niezbęd-
ne będzie wykorzystanie środków prawnych, które pomimo utrzymania 
stosowania tymczasowego aresztowania czy odbywania kary umożliwią 
jednostce poddanie się zabiegowi. Sąd w opisywanej sprawie uznał, iż 
o ile przedmiotowe zezwolenie może być udzielone jedynie na czas nie-
przekraczający 5 dni, o tyle – jak wskazał biegły – nie można wykluczyć, 
że jest to wystarczający czas na przygotowanie oskarżonego do zabiegu, 
jego przeprowadzenia, a także chociażby do częściowej opieki po jego 
wykonaniu. Ponadto Sąd Apelacyjny w Katowicach w omawianej spra-

74 Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 10 kwietnia 2001 r., II AKz 
198/01.

75 Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 31 lipca 2014 r., II AKa 
485/14.
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wie uznał, iż w pozostałym okresie po przeprowadzeniu zabiegu opieka 
może być sprawowana przez podmioty lecznicze dla osób pozbawionych 
wolności, chyba że zachodziłaby – zdaniem lekarzy lub biegłych – nagła 
potrzeba udzielenia specjalistycznych świadczeń zdrowotnych niemożli-
wych do przeprowadzenia w podmiotach więziennych. W tym ostatnim 
przypadku, zdaniem Sądu, dyrektor odpowiedniej jednostki penitencjarnej 
ma możliwość skierowania tymczasowo aresztowanego do zakładu opie-
ki zdrowotnej poza aresztem śledczym na podstawie § 31 Rozporządzenia 
Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie regulaminu 
organizacyjno-porządkowego wykonywania tymczasowego aresztowa-
nia76. Ponadto Sąd wskazywał, iż w razie uprawomocnienia się wyroku 
sądu I instancji i ewentualnego wdrożenia kary pozbawienia wolności do 
wykonania uzyskanie statusu osoby odbywającej karę pozbawienia wol-
ności umożliwi oskarżonemu ubieganie się o przerwę w karze z uwagi na 
względy zdrowotne na podstawie art. 150 ustawy dnia 6 czerwca 1997 r. 
Kodeks karny wykonawczy77.

Dlatego też w przypadkach rozpoznawania wniosku o odroczenie od-
bywania kary czy przerwę w odbywaniu kary ze względów zdrowotnych 
na podstawie art. 150 k.k.w. sąd najczęściej zwraca się do biegłych o opi-
nię w przedmiocie stanu zdrowia skazanego, koniecznego leczenia, czasu 
jego przeprowadzenia, możliwości odłożenia w czasie, warunków, jakie 
winny być spełnione do uzyskania właściwego leczenia, oraz tego, czy 
szpitale i lecznice w jednostkach penitencjarnych są wstanie przeprowa-
dzić leczenie skazanego, tak by jego prawa zostały zapewnione. Jak bo-
wiem zauważył Sąd Apelacyjny w Krakowie, dolegliwości zdrowotne, 
na które skazany powołuje się dla uzasadnienia wniosku o udzielenie mu 
przerwy, muszą być taką ciężką chorobą, która uniemożliwia wykonanie 
kary w świetle art. 150 § 1 k.k.w.; znaczy to, że jej nieleczenie albo le-
czenie dostępne w warunkach zakładu karnego może zagrozić życiu ska-
zanego lub spowodować poważne niebezpieczeństwo dla jego zdrowia 

76 Dz.U.2016.2290; w sprawie rozpoznawanej przez Sąd Apelacyjny w Katowicach, 
II AKa 485/14 w postanowieniu z dnia 31 lipca 2014 r. Sąd zastosował obowiązują-
ce w dacie wydania postanowienia § 27 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości 
z dnia 25 sierpnia 2003 roku w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego 
wykonywania tymczasowego aresztowania, Dz.U.2003.152.1494.

77 Dz.U.1997.90.557 ze zm.
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w wypadku osadzenia go w zakładzie karnym78. Niestety sądy nie są też 
skłonne za każdym razem powoływać biegłych do oceny stanu zdrowia 
skazanego, a poprzestają na świadectwie o stanie zdrowia skazanegoj 
sporządzonym w zakładzie karnym przez pracującego tam lekarza, uzna-
jąc je za wiarygodne źródło wiedzy o stanie zdrowia oskarżonego79. Jak 
bowiem bezsprzecznie rozstrzygnąć, czy próby samobójcze skazanego 
oraz stosowanie autoagresji są przeprowadzane w celu uniknięcia odpo-
wiedzialności karnej i jako takie nie mogą być akceptowane, bo mogą 
prowokować do podejmowania kolejnych prób samobójczych jako przy-
noszących korzyść80, czy też stanowią objaw ciężkiej choroby psychicz-
nej niemożliwej do leczenia w warunkach więziennych? Tylko biegły lub 
doświadczony specjalista, a nie jedynie lekarz więzienny, zapewne bez 
właściwej specjalizacji, jest w stanie prawidłowo ocenić takie zachowania 
i stan zdrowia skazanego.

W związku z powyższym nie zgadzam się z taką bezwzględną posta-
wą judykatury, mówiącąże świadectwo o stanie zdrowia chorej wydane 
przez lekarza więziennego z innego zakresu medycyny niż dana jednost-
ka chorobowa jest wystarczające w każdej sytuacji. Uważam bowiem, 
iż zaświadczenie o stanie zdrowia winno być wydane przez lekarza wła-
ściwej specjalności, który o ile nie ma statusu biegłego, powinien mieć 
skończoną specjalizację w danej dziedzinie i przynajmniej rok praktyki 
po uzyskaniu specjalizacji. Zgodnie bowiem z § 16 Rozporządzenia Mi-
nistra Sprawiedliwości z dnia 14 czerwca 2012 roku w sprawie udzielania 
świadczeń zdrowotnych przez podmioty lecznicze dla osób pozbawio-
nych wolności81 opinię o stanie zdrowia osoby pozbawionej wolności 
sporządza lekarz podmiotu leczniczego na podstawie badania lekarskie-
go, z uwzględnieniem danych zawartych w dokumentacji medycznej, na 
potrzeby m.in. postępowania o uchylenie tymczasowego aresztowania 
lub udzielenie przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności z po-
wodu stanu zdrowia. W rozporządzeniu nie ma jednak mowy o – nawet 
w miarę możliwości – sporządzaniu opinii przez lekarza specjalistę w da-

78 Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 10 lutego 2016 r., II AKzw 
1286/15.

79 Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 2 lutego 2016 r., II AKzw 
61/16.

80 Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 22 listopada 2010 r., II AKzw 
1156/10.

81 Dz.U.2012.738.
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nej dziedzinie, a jedynie przez lekarza podmiotu leczniczego jednostki 
penitencjarnej. Nie ma też żadnych wymogów co do specjalizacji takie-
go lekarza, co oznacza, że może on mieć uprawnienia do leczenia, ale 
bez specjalizacji. Można zaś przyjąć za judykaturą, iż jedynie gdy nie ma 
podstaw do kwestionowania rzetelności tego zaświadczenia albo potrzeby 
dokładniejszego zbadania stanu zdrowia skazanego przez biegłego odpo-
wiedniej specjalności, zaświadczenie takie jest wystarczające, by ocenić 
stan zdrowia skazanego82, ale będzie to miało miejsce moim zdaniem 
wtedy, gdy lekarz podmiotu leczniczego jednostki penitencjarnej ma sto-
sowne doświadczenie, specjalizację, ewentualnie dokumentację medycz-
ną wystawioną przez właściwej specjalności lekarzy specjalistów.

Jest to według mnie niezbędne do zachowania podstawowych praw 
człowieka wobec każdej jednostki, w tym prawa do życia, humanitar-
nego traktowania, a brak właściwej opieki zdrowotnej może być po-
traktowany jako naruszający Konstytucję, zapewniającą prawo do ży-
cia83, ochrony zdrowia84, zakazującą dyskryminacji i wprowadzającą 
zasadę równości85, a takżeprawa wynikające z Europejskiej konwencji 
o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności86, które podobnie 
stanowią, że nikt nie może być poddany torturom lub nieludzkiemu bądź 
poniżającemu traktowaniu87. Prawa i zakazy te dotyczą wszystkich lu-
dzi i nie ma przyzwolenia na ich naruszanie z uwagi na fakt, iż chory 
jest przestępcą odbywającym orzeczoną karę lub podejrzanym o popeł-
nienie czynu karalnego.

Dlatego też za trafne, jako nienaruszające podstawowych praw czło-
wieka, uważam rozstrzygnięcia sądów, w których zasięgano opinii bie-
głych przy ocenie podstaw do odroczenia wykonania kary na podstawie 
art. 150 k.k.w., art. 151 k.k.w., udzielenia przerwy w wykonaniu kary po-
zbawienia wolności na podstawie art. 153 k.k.w. w zw. z art. 150 lub nawet 
151 § 1 k.k.w. Takie stanowisko zostało uznane za właściwe przez sądy, 
m.in. przez Sąd Apelacyjny w Krakowie, który niejednokrotnie uznał, iż 

82 Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 19 maja 2006 roku, II AKzw 
321/06; Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 23 czerwca 2014 r., 
II AKzw 702/14.

83 Art. 38 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U.1997.78.483.
84 Art. 68 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U.1997.78.483.
85 Art. 31 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U.1997.78.483.
86 Dz.U.1993.61.284.
87 Art. 2, 3 i 8 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, Dz.U. 

1993.61.284.

Katarzyna KITA-WAŁęKA. Opiniowanie biegłych w aspekcie penitencjarnym



118

Humanistyczne Zeszyty Naukowe – Prawa Człowieka nr 1 (20)/2017

uzasadnianie wniosku o przerwę w karze sttwierdzeniem choroby psy-
chicznej wymaga oceny opartej na wiedzy specjalnej biegłych psychia-
trów, a w takim razie wymaga opinii wydanej co najmniej przez dwóch 
biegłych tej specjalności88. Uznaje się, iż brak zasięgnięcia opinii co do 
stanu zdrowia skazanego, w tym stanu zdrowia psychicznego, stanowi, 
a przynajmniej powinien stanowić, podstawę do ponownego rozpoznania 
sprawy dla przeprowadzenia dowodu z opinii takich biegłych89.

Jednocześnie jednak judykatura stoi na stanowisku, iż przyczyną do-
puszczenia, na podstawie art. 193 § 1 w zw. z art. 202 § 1 ustawy z dnia 
6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego90, dowodu z opinii 
dwóch biegłych psychiatrów91 musi być uzasadniona wątpliwość co do 
stanu psychicznego sprawcy w chwili orzekania, zdiagnozowana jako 
choroba psychiczna z art. 150 § 2 z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny 
wykonawczy92, uzasadniająca udzielenie skazanemu przerwy w karze lub 
odroczenie jej wykonania, a nie sam stan niepoczytalności w czasie popeł-
nienia czynu93. A taką wątpliwością nie może być: sam fakt stwierdzenia 
niepoczytalności czy jej ograniczenia u oskarżonego w jednej sprawie, 
a skazanego na karę pozbawienia wolności w innej sprawie, w której nie 
stwierdzono niepoczytalności sprawcy w trakcie czynu, samo zgłoszenie 
dolegliwości ani korzystanie z konsultacji psychologicznych94 czy też 
przyjmowanie narkotyków lub nadużywanie alkoholu95. Natomiast jeśli 
już skazanemu udzielono przerwy w odbywaniu kary lub odroczono jej 
wykonanie z powodu choroby psychicznej, to sąd winien obligatoryjnie 
dopuścić dowód z opinii dwóch biegłych psychiatrów na podstawie art. 

88 Zob. Postanowienie z dnia 27 marca 2007 r., II AKzw 189/07; Postanowienie Sądu 
Apelacyjnego w Krakowie z dnia 26 stycznia 2015 r., II AKzw 34/15; Postanowienie 
Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 2 lutego 2016 r., II AKzw 54/16.

89 Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 26 stycznia 2015 r., II AKzw 
34/15; Postanowienie z dnia 27 marca 2007 r. II AKzw 189/07.

90 Dz.U.2016.1749 ze zm.
91 Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 19 stycznia 2005 r., II AKzw 

859/04.
92 Dz.U.1997.90.557 ze zm.
93 Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 2 lutego 2016 r., II AKzw 

54/16.
94 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 27 lutego 2013 r., II AKa 150/13; 

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 28 października 2013 r. – III KK 150/13; Postano-
wienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 2 lutego 2016 r., II AKzw 54/16.

95 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 30 stycznia 2014 r. – II KK 366/13.
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202 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego96 
w zw. z art. 1 § 2 z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy97, 
przy dalszym wniosku o odroczenie wykonania kary czy o dalszą przerwę 
w karze. Takie stanowisko zajął w rozpoznawanej sprawie Sąd Apelacyj-
ny w Krakowie, uznając, iż skoro skazanemu udzielono przerwy w odby-
waniu kary z powodu choroby psychicznej, „ostrych wielopostaciowych 
zaburzeń psychotycznych z objawami schizofrenii”, to badając, czy stan 
zdrowia nadal uniemożliwia wykonywanie przezeń kary, sąd okręgo-
wy powinien był dopuścić dowód z opinii dwóch biegłych psychiatrów, 
zwłaszcza że wniosek o dalszą przerwę odrzucił, więc orzekł na nieko-
rzyść skazanego98.

Z drugiej strony należy uznać za uzasadnione stanowisko, iż gdyby 
sądy w odniesieniu do każdej nowo wskazywanej jednostki chorobowej 
powoływały biegłych lekarzy specjalistów, psychiatrów i psychologów, 
to przeciągałoby to proces w przedmiocie odroczenia wykonania kary, 
czy udzielenia przerwy i narażało na duże koszty, podczas gdy skaza-
ni wykorzystywaliby taką możliwość. Trudno nie zgodzić się bowiem 
ze stanowiskiem Sądu Apelacyjnego w Krakowie, że nie jest powinno-
ścią sądu wykazywać specjalnymi badaniami bezpodstawność każdej 
wątpliwości co do stanu zdrowia skazanych na pozbawienie wolności, 
jaka zostanie zgłoszona, by uniknąć odbywania zasłużonej kary99. Sąd 
uznał, iż gdyby w każdym przypadku sięgać po opinie biegłych medy-
ków, postępowanie wykonawcze zostałoby obezwładnione sprawdza-
niem tych kolejno zgłaszanych dolegliwości100. Za trafne należy uznać 
zatem stanowisko, iż opinia biegłego jest potrzebna, gdy sąd poweźmie 
wątpliwość wymagającą rozstrzygnięcia w oparciu o wiedzę specjal-
ną, a dla respektowania konstytucyjnego prawa skazanych do ochrony 
zdrowia wystarczające będzie zwykłe badanie lekarskie przy przyjęciu 
do zakładu karnego bądź późniejsze usługi więziennej służby zdro-

96 Dz.U.2016.1749 ze zm.
97 Dz.U.1997.90.557 ze zm.
98 Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 21 listopada 2014 r., II AKzw 

1293/14.
99 Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 20 maja 1999 r., II AKz 

245/99.
100 Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 20 maja 1999 r., II AKz 

245/99.
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wia101. Nie można przy tym pominąć faktu, iż na lekarzu ciąży obowią-
zek dbania o dobro pacjentów, ich leczenia i wydawania zaświadczeń 
zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą medyczną, a jednocześnie za zanie-
dbania, a zwłaszcza celowe zaniedbania, może być pociągnięty do od-
powiedzialności; ponadto przysięga Hipokratesa wiąże każdego lekarza 
bez względu na leczoną osobę. Dlatego taki lekarz winien wydać opinię 
zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą i interesem pacjenta, ze wskazaniem 
swoich wątpliwości co do kategorycznej diagnozy.

* * *
Istotne jest, że cała dokumentacja skazanego jest przesyłana przez sąd 

dyrektorowi zakładu karnego lub aresztu śledczego, gdy wyrok jest kie-
rowany do wykonania, wiele bowiem zależy od tego, czy wobec danego 
skazanego była wydana jakakolwiek opinia o jego stanie zdrowia. Jest to 
pierwsza przesłanka do konieczności korzystania z opinii biegłych, leka-
rzy, psychologów, psychiatrów przy wykonywaniu kary, zwłaszcza po-
zbawienia wolności. Dlatego też zostało uregulowane, iż wszelkie odpisy 
orzeczeń i opinii lekarskich oraz psychologicznych, w tym stwierdzają-
cych u skazanego uzależnienia od alkoholu, środków psychotropowych 
i odurzających, a także informacje dotyczące popełnienia określonych 
przestępstw w związku z zaburzeniami preferencji seksualnych są prze-
kazywane odpowiedniemu organowi wskazanemu do wykonywania orze-
czenia102. Te informacje są niezbędne do prawidłowego wykonywania 
kary i podejmowania jednostkowych decyzji wobec osadzonego.

Dla dodatkowego zabezpieczenia interesów i praw osadzonych o ko-
nieczności posłużenia się opinią lekarzy czy psychologów, czyli także 
specjalistów w danej dziedzinie, mówią wybrane przepisy ustawy z dnia 
6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy103.

Opinii lekarza lub psychologa należy zasięgnąć w przypadku matki 
pozbawionej wolności, sprawującej stałą i bezpośrednią opiekę nad dziec-
kiem lub chcącej ją sprawować w przedmiocie zasadności z punktu wi-
dzenia względów wychowawczych lub zdrowotnych dziecka oddzielenie 
go od matki albo przedłużenia lub skrócenia przewidzianego w ustawie 

101 Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 20 maja 1999 r., II AKz 
245/99.

102 Art. 11 § 1, 2 i 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy, Dz.U. 
1997.90.557 ze zm.

103 Dz.U.1997.90.557 ze zm.
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okresu możliwości przebywania dziecka wraz z matką w przygotowa-
nych do tego zakładach karnych na życzenie matki do ukończenia przez 
nie trzeciego roku życia104. Opinia w tym przedmiocie jest przedstawiana 
sądowi rodzinnemu do wydania decyzji w tym przedmiocie.

Pozytywna opinia lekarza umożliwi skazanemu, poprzez zezwolenie 
dyrektora zakładu karnego, otrzymanie paczki z lekami (których wyda-
wanie odbywa się na zasadach ustalonych przez lekarza), jak i dokony-
wanie dodatkowych zakupów artykułów żywnościowych i częstsze otrzy-
mywanie paczek ze względu na stan zdrowia skazanego105. Także lekarz 
lub inna upoważniona osoba wykonująca zawód medyczny w podmiocie 
leczniczym dla osób pozbawionych wolności wydaje opinię, że otrzyma-
ne w paczce artykuły żywnościowe nie nadają się do spożycia106.

Stan zdrowia skazanego odbywającego karę pozbawienia wolności sta-
nowi uzasadnienie dla wielu podejmowanych decyzji wobec skazanego, 
najczęściej w jego interesie i dla jego dobra. Dyrektor zakładu karnego 
czy aresztu nie jest władny samodzielnie podejmować decyzji dotyczącej 
zdrowia osoby odbywającej karę, dlatego ustawodawca w celu ochrony 
zdrowia i życia skazanego, a także aresztowanego, zapewnia w ten spo-
sób, że prawa człowieka są przestrzegane.

Tym bardziej zatem uzasadniona jest ustawowo zapewniona możliwość 
leczenia poza zakładem karnym u innego lekarza, bowiem w szczególnie 
uzasadnionych przypadkach dyrektor zakładu karnego, po zasięgnięciu 
opinii lekarza zakładu karnego, może zezwolić skazanemu, na jego koszt, 
na leczenie przez wybranego przez niego innego lekarza czy inny pod-
miot leczniczy dla osób pozbawionych wolności oraz na korzystanie z do-
datkowych leków i innych wyrobów medycznych107.

Opinia psychologiczna jest niezbędna, by komisja penitencjarna po-
zbawiła możliwości nauczania ponadobowiązkowego jedynie w przypad-

104 Art. 87 § 4 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy, Dz.U. 
1997.90.557 ze zm.

105 Art. 113 § 4 i 7 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy, Dz.U. 
1997.90.557 ze zm.

106 Art. 113 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy, Dz.U. 
1997.90.557 ze zm.

107 Art. 115 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy, Dz.U. 
1997.90.557 ze zm.
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ku stwierdzenia przeciwwskazań uniemożliwiających spełnienie przez 
osadzonego wymagań edukacyjnych108.

Pisemna opinia lekarza lub psychologa jest niezbędna przed wymie-
rzeniem osadzonemu kary dyscyplinarnej umieszczenia w celi izolacyj-
nej na okres do 28 dni w zakresie możliwości jej odbycia przez niego109 
czy kary dyscyplinarnej pozbawienia możliwości otrzymania paczek 
żywnościowych albo dokonywania zakupów artykułów żywnościowych 
lub wyrobów tytoniowych110 i pozbawienia korzystania z własnego wy-
żywienia111 wobec osób, którym ze względu na stan zdrowia zezwolono 
na dokonywanie dodatkowych zakupów artykułów żywnościowych lub 
częstsze otrzymywanie paczek, albo korzystającym z diety112. Taka opi-
nia lekarza co do stanu zdrowia skazanego, uniemożliwiająca mu odbycie 
wymierzonej kary dyscyplinarnej w całości lub w części, predestynuje 
decyzję dyrektora zakładu karnego w przedmiocie odroczenia lub prze-
rwania wykonywania takiej kary dyscyplinarnej albo jej zmiany na taką, 
której stan zdrowia skazanego umożliwia odbycie113.

Brak zasięgnięcia powyżej wskazywanych opinii narusza prawa osa-
dzonych, czy to tymczasowo aresztowanych, czy odbywających karę po-
zbawienia wolności, i wywołuje wszczęcie większości postępowań od-
szkodowawczych, ewentualnie dyscyplinarnych czy nawet karnych.

Pomimo że przesłanki warunkowego przedterminowego zwolnienia 
w art. 77, art. 78, art. 79 ustawy Kodeks karny nie uzależniają stosowania 
tej instytucji od stanu zdrowia, to jego udzielenie bez zasięgnięcia opinii 
biegłych w przypadku skazanych za przestępstwo określone w art. 197–
203 kodeksu karnego, popełnione w związku z zaburzeniami preferencji 
seksualnych114, jest bezprawne.

108 Art. 131 a pkt 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy, Dz.U. 
1997.90.557 ze zm.

109 Art. 145 § 3 w zw. z art. 143 § 1 pkt 8 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny 
wykonawczy, Dz.U. 1997.90.557 ze zm.

110 Art. 143 § 1 pkt 4 i 5 i art. 222 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny 
wykonawczy, Dz.U. 1997.90.557 ze zm.

111 Art. 222 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy, Dz.U. 
1997.90.557 ze zm.

112 Art. 145 § 4 i § 5 i art. 222a § 4 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wy-
konawczy, Dz.U. 1997.90.557 ze zm.

113 Art. 148 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy, Dz.U. 
1997.90.557 ze zm.

114 Art. A62 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy, Dz.U. 
1997.90.557 ze zm.



123

Sąd, wykonując wydane orzeczenie o zastosowaniu środka zabez-
pieczającego115 związanego z umieszczeniem w zakładzie psychiatrycz-
nym116, winien jest uzyskać opinię komisji psychiatrycznej117 do spraw 
środków zabezpieczających, która określa rodzaj zakładu psychiatryczne-
go118. Gdy już środek zabezpieczający w postaci terapii w zakładzie psy-
chiatrycznym jest wykonywany, to kierownik tego zakładu psychiatrycz-
nego co najmniej raz na 6 miesięcy, a także na każde żądanie sądu oraz 
niezwłocznie w przypadku zmiany stanu zdrowia sprawcy wskazującego 
na dalszą bezcelowość pozostawania w zakładzie, sporządza opinię o sta-
nie zdrowia sprawcy, o postępach w leczeniu i terapii, które to opinie są 
przesyłane sądowi119. Opinie są sporządzane co najmniej co 6 miesięcy, 
bowiem na podstawie art. 204 § 1 k.k.w. sąd orzeka w przedmiocie dalsze-
go stosowania tego środka zabezpieczającego w postaci pobytu w zakła-
dzie psychiatrycznym, a natychmiastowo, gdy opinia wskazuje o bezcelo-
wości dalszego tam przebywania. Co więcej, w takich sytuacjach w razie 
wątpliwości sądu, może on zasięgnąć opinii innych biegłych właściwej 
specjalności co do utrzymywania lub braku potrzeby stosowania tego 
środka120. Opinie o stanie zdrowia sprawcy i ewentualnie opinie biegłych 
sądowych są także sporządzane w przypadku stosowania środków zabez-
pieczających w postaci terapii i terapii uzależnień121, z tym że sąd orzeka 

115 Zob.: art. 93a§ 1 pkt 4 z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, Dz.U. 2016.1137 t.j. 
ze zm.

116 O którym mowa w art. 200 § 1 k.k.w., tj: podmiot leczniczy udzielający świadczeń 
opieki zdrowotnej w zakresie opieki psychiatrycznej.

117 W skład komisji wchodzą: po dwie osoby powołane z ramienia ministra właściwego 
do spraw zdrowia, Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, trzy osoby z Regio-
nalnych Ośrodków Psychiatrii Sądowej, po jednym przedstawicielu z Sekcji Psychia-
trii Sądowej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i zgłoszonym przez Komisję 
do spraw Szpitalnictwa Psychiatrycznego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.  
Zob. § 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie 
komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających i wykonywania środ-
ków zabezpieczających w zakładach psychiatrycznych, Dz.U.2017.119; wydane na 
podstawie art. 201 § 4 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy, 
Dz.U. poz. 557, z późn. zm.

118 Art. 201 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy, Dz.U. 
poz. 557, z późn. zm.

119 Art. 203 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy, Dz.U. 
poz. 557, z późn. zm.

120 Art. 201 § 1 zdanie drugie ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wyko-
nawczy, Dz.U. poz. 557, z późn. zm.

121 Zob. art. 93a§ 1 pkt 2 i 3 z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, Dz.U. 2016.1137 t.j. 
ze zm.
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nie rzadziej niż co 12 miesięcy, więc w takich samych odstępach czasu 
musi być sporządzona opinia, chyba że stan zdrowia skazanego ulegnie 
zmianie122.

Ponadto obok wspomnianego uprawnienia skazanemu przebywające-
mu w zakładzie psychiatrycznym dopiero na skutek pozytywnej opinii 
lekarza prowadzącego można udzielić zezwolenia na czasowy pobyt poza 
zakładem pod opieką członka rodziny lub osoby godnej zaufania, jeżeli 
jest to uzasadnione względami terapeutycznymi lub ważnymi względami 
rodzinnymi, zaś niebezpieczeństwo, że sprawca przebywający poza za-
kładem dopuści się czynu zabronionego lub zagrozi własnemu życiu lub 
zdrowiu, jest nieznaczne123.

* * *
Powyższe wskazuje, że obowiązek korzystania z opinii biegłych w po-

stępowaniu penitencjarnym ma duże znaczenie. Przede wszystkim sąd 
i inne organa mają obowiązek korzystania w toku postępowania z opinii 
biegłych, ewentualnie podmiotów prezentujących wysoki poziom wiedzy 
specjalistycznej. Brak opinii, brak oparcia się na właściwej opinii biegłe-
go o stosownej wiedzy, brak jej uzyskania we właściwym terminie spra-
wia, że mogą zostać naruszone prawa człowieka, w tym zasady wyrażone 
w Konstytucji i Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych 
wolności124, którą Polska ratyfikowała.

Potwierdził to Trybunał Sprawiedliwości w wyroku Witek przeciwko 
Polsce125, Musiał przeciwko Polsce126, Varbanow przeciwko Bułgarii127, 
wskazując, iż do orzekania w niektórych sprawach wymagających spe-
cjalnej wiedzy niezbędne są opinie biegłych lub opinie specjalistów danej 
dziedziny, jak np. lekarzy czy psychologów i psychiatrów, sporządzone 
w sposób rzetelny i niezwłoczny, które winny być aktualne i oparte na sta-
nie będącym przedmiotem rozpoznania. W postępowaniu penitencjarnym 
jest to przede wszystkim aktualny stan zdrowia skazanych, a także stan 

122 Art. 201 § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonaw-
czy, Dz.U. poz. 557, z późn. zm.

123 Art. 204 d ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy, Dz.U. 
poz. 557, z późn. zm.

124 Dz.U.1993.61.284.
125 Witek v Polska, wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2010 r. (osta-

teczny 11/04/2011) skarga nr 13453/07.
126 Musiał v Polska, wyrok Trybunału Sprawiedliwości nr 24557/94, §43, ECHR 

1999-II).
127 Varbanov v Bułgaria, nr 31365/96, § 47, ECHR 2000-X.
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potrzeb ich i ich rodzin. Trzeba także pamiętać, iż sporządzanie opinii 
w postępowaniu penitencjarnym uzależnione jest od podstaw opiniowa-
nia. Czym innym jest diagnozowanie i opiniowanie w sprawach karnych, 
cywilnych, administracyjnych, a czym innym – w zakresie funkcjono-
wania człowieka w warunkach izolacji więziennej i możliwości takiego 
funkcjonowania oraz przesłanek negatywnych.

BIBLIOGRAFIA
Adamski A., Berent M., Leciak M. (red.), 1. Warunkowe zawieszenie wykonania kary 
w założeniach nowej polityki karnej, Warszawa 2016.
Cieślak M.,2.  Psychiatria w procesie karnym, Warszawa 1968.
Dąbkiewicz K., 3. Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, wyd. III, Warszawa 2015.
Dzierżanowska J. 4. Biegli w postępowaniu sądowym cywilnym i karnym: praktyczne 
omówienie regulacji z orzecznictwie, Warszawa 2016.
Eichstaedt K., Gałecki P., Depko A., 5. Metodyka pracy biegłego psychiatry, psycho-
loga oraz seksuologa w sprawach karnych, Warszawa 2012.
Jurek T., 6. Opiniowanie sądowo-lekarskie w przestępstwach przeciwko zdrowiu; 
Warszawa 2010.
Krajewski K., Stańdo-Kawecka B. (red.), 7. Problemy penologii i praw człowieka na 
początku XXI stulecia. Księga poświęcona pamięci Profesora Zbigniewa Hołdy, 
Warszawa 2011.
Lelental S., 8. Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, wyd. V, Warszawa 2014.
Mrozek K., 9. „Zbyt ciężkie skutki natychmiastowego wykonania kary” jako podsta-
wowa przesłanka; NKPK 2015/35/109–122.
Mrozek K., 10. Obligatoryjne odroczenie wykonania kary ze względu na stan zdrowia 
skazanego, NKPK 2014/31/91–103.
Niedzielski L., Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 12 stycznia 1977 r., 11. 
II KR 371/76, OSP 1978, z. 3, poz. 57.
Nowicki K., 12. Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności, PiP 2010/12/53–
65.
Papierkowski Z., 13. Co prawo karne zawdzięcza psychologii?, Lublin 1947, z. 22.
Paszkowska M., 14. Podstawy prawne i zakres opieki medycznej dla osadzonych, PPP 
2015/2/22–3.
Postulski K., 15. Fakultatywne odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności, „Pa-
lestra” 2013/5–6/51–70.
Postulski K., 16. Glosa do postanowienia s. apel. z dnia 2 lutego 2016 r., II AKzw 
54/16.
Postulski K., 17. Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, wyd. III, Warszawa 2016.
Postulski K., 18. Stan zdrowia skazanego w aspekcie zdolności do odbywania kary po-
zbawienia wolności, Prok. i Pr. 2015/7–8/151–174.
Sługocki ., 19. Kara grzywny samoistnej i jej wykonanie, Warszawa 1984.
Wysocka M., 20. Odroczenie i rozłożenie na raty kary grzywny, NKPK 2005/18/303–314.

Katarzyna KITA-WAŁęKA. Opiniowanie biegłych w aspekcie penitencjarnym



126

Humanistyczne Zeszyty Naukowe – Prawa Człowieka nr 1 (20)/2017

ŹRóDŁA PRAWA
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U. 1997.78.483.1. 
Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności; Dz.U. 2. 
1993.61.284.
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.3. 
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.4. 
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego.5. 
Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykrocze-6. 
nia.
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, Dz.U. 2016.1137 t.j. ze zm.7. 
Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń, Dz.U. 2015.1094 t.j. ze zm.8. 
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy, Dz.U. 1997.90.557 9. 
ze zm.
Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy, Dz.U. 2016.2137 t.j. 10. 
ze zm.
Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdzia-11. 
łaniu alkoholizmowi, Dz.U. 2016.487 t.j. ze zm.
Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji, Dz.U. 2012.576 t.j. ze zm.12. 
Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania 13. 
tytoniu i wyrobów tytoniowych, Dz.U. 2015.298 t.j. ze zm.
Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, Dz.U. 14. 
2015.2139 t.j. ze zm.
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, Dz.U. 2016.224 t.j. 15. 
ze zm.
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, Dz.U. 2013.856 t.j. ze zm.16. 
Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych, Dz.U. 2016.391 t.j. 17. 
ze zm.
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych, 18. 
Dz.U. 2016.722 t.j. ze zm.
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, Dz.U. 2016.1666 t.j. ze zm.19. 
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia z dnia 25 sierpnia 2003 r. w spra-20. 
wie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania tymczasowego aresz-
towania, Dz.U. 2003.152.1494.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie komisji 21. 
psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających i wykonywania środków za-
bezpieczających w zakładach psychiatrycznych, Dz.U. 2017.119.

ORZECZENIA
Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 2 czerwca 2003 r., III KK 187/03.1. 
Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 7 października 2010 r., V KK 301/10.2. 
Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 20 maja 2004 r., III KK 92/04.3. 
Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 23 lutego 1974 r., IV KRN 17/74.4. 
Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 28 lipca 1980 r., V KRN 146/80.5. 
Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 27 października 2005 r., 6. 
II AKzw 641/05.



127

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 7 października 2010 r., V KK 301/10.7. 
Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 23 lutego 1974 r., IV KRN 17/74.8. 
Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 28 lipca 1980 r., V KRN 146/80.9. 
Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 20 maja 2004 r., III KK 92/04.10. 
Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 14 września 2011 r., II AKzw 11. 
865/11.
Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 26 maja 2010 r., II AKzw 12. 
395/10.
Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 5 listopada 2008 r., II AKzw 13. 
854/08.
Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 20 sierpnia 2003 r., II AKz 14. 
608/03.
Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 25 czerwca 2004 r., II AKzw 15. 
299/04.
Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 13 października 2004 r., 16. 
II AKzw 837/04.
Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 21 września 2000 r., II AKz 17. 
344/00.
Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 15 grudnia 2010 r., II AKzw 18. 
845/10.
Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 19 maja 2010 r., II AKzw 19. 
354/10.
Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 23 września 2009 r., II AKzw 20. 
758/09.
Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 22 kwietnia 2016 r., II AKzw 21. 
333/16.
Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 4 lutego 2016 r., II AKzw 22. 
68/16.
Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 14 stycznia 2016 r., II AKzw 23. 
1136/15.
Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 16 września 20014 r., 24. 
II AKzw 1002/14.
Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 14 września 2015 r., II AKzw 25. 
844/15.
Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 9 września 2014 r., II AKzw 26. 
1008/14.
Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 21 lipca 2015 r., II AKzw 27. 
1178/15.
Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 9 grudnia 2005 r., AKzw 28. 
785/05.
Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 12 czerwca 2002 r., AKz 29. 
363/02.
Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 9 kwietnia 2008 r., AKzw 30. 
374/08.

Katarzyna KITA-WAŁęKA. Opiniowanie biegłych w aspekcie penitencjarnym



128

Humanistyczne Zeszyty Naukowe – Prawa Człowieka nr 1 (20)/2017

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 13 sierpnia 2008 r., IIAkzw 31. 
976/08.
Postanowienie Sądu Okręgowego w Słupsku z dnia 23 listopada 2016 r., III Kow 32. 
1351/16.
Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 23 czerwca 2014 r., II AKzw 33. 
702/14.
Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 18 stycznia 2006 r., II AKzw 34. 
871/05.
Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 10 lutego 2016 r., II AKzw 35. 
1286/15.
Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 14 lutego 2001 r., II AKz 36. 
496/00.
Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 15 czerwca 2012 r., II AKzw 37. 
581/12.
Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 10 kwietnia 2001 r., II AKz 38. 
198/01.
Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 31 lipca 2014 r., II AKa 39. 
485/14.
Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 10 lutego 2016 r., II AKzw 40. 
1286/15.
Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 2 lutego 2016 r., II AKzw 41. 
61/16.
Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 22 listopada 2010 r., II AKzw 42. 
1156/10.
Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 19 maja 2006 r., II AKzw 43. 
321/06.
Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 23 czerwca 2014 r., II AKzw 44. 
702/14.
Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 27 marca 2007 r., II AKzw 45. 
189/07.
Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 26 stycznia 2015 r., II AKzw 46. 
34/15.
Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 2 lutego 2016 r., II AKzw 47. 
54/16.
Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 26 stycznia 2015 r., II AKzw 48. 
34/15.
Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 27 marca 2007 r., akt II 49. 
AKzw 189/07.
Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 19 stycznia 2005 r., II AKzw 50. 
859/04.
Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 2 lutego 2016 r., II AKzw 51. 
54/16.
Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 27 lutego 2013 r., II AKa 52. 
150/13.
Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 28 października 2013 r., III KK 150/13.53. 



129

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 2 lutego 2016 r., II AKzw 54. 
54/16.
Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 30 stycznia 2014 r., II KK 366/13.55. 
Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 21 listopada 2014 r., II AKzw 56. 
1293/14.
Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 20 maja 1999 r., II AKz 57. 
245/99.
Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 20 maja 1999 r., II AKz 58. 
245/99.
Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 20 maja 1999 r., II AKz 59. 
245/99.
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 marca 1975 r., IV KR 7/75.60. 
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 30 sierpnia 1976 r., II KR 167/76.61. 
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15 września 1983 r., II KR 191/83.62. 
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 2011 r. Giszczak v Polska 63. 
Skarga nr 40195/08; ust 36, 38.
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 12 listopada 2002 r. Płoski v Polska, 64. 
nr 26761/95, ust. 32.
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2010 r. Witek v Polska (osta-65. 
teczny 11/04/2011) skarga nr 13453/07.
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Musiał v Polsce, nr 24557/94, §43, ECHR 66. 
1999-II.
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Varbanov v Bułgaria, nr 31365/96, § 47, ECHR 67. 
2000-X.

Katarzyna KITA-WAŁęKA. Opiniowanie biegłych w aspekcie penitencjarnym



130

STRESZCZENIE

Katarzyna KITA-WAŁęKA

OPINIOWANIE BIEGŁyCH  
W ASPEKCIE PENITENCjARNyM

Słowa kluczowe: opiniowanie biegłych, opinie biegłych, opinie specjali-
stów, postępowanie penitencjarne, postępowanie wykonawcze

Artykuł omawia zagadnienie korzystania z opinii biegłych i innych spe-
cjalistów w postępowaniu penitencjarnym. Z opinii sąd korzysta w przy-
padku postępowań o zarządzenie wykonania kary czy zamianę orzeczonej 
kary na inną, odroczenie kary i przerwę w odbywaniu kary pozbawienia 
wolności.

Judykatura wskazuje, ze sąd przede wszystkim korzysta z opinii spe-
cjalistów z zakresu medycyny, psychologii i psychiatrii w postępowaniach 
o odroczenie kary pozbawienia wolności i o przerwę w odbywaniu kary 
pozbawienia wolności.

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy także 
wprost wskazuje przypadki dotyczące osadzonych odbywających karę 
pozbawienia wolności lub tymczasowo aresztowanych, w których ko-
nieczne jest zasięgnięcie opinii specjalistów.
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The paper focuses on the issues related to an expert’s opinions in 
penitentiary proceedings. The court consult experts from different fields 
in the proceedings of the enforcement of the conditionally suspended 
penalty or conversion of the imposed penalty in sentence for another, 
reprive of the sentence and a suspension in the execution of the penalty 
of deprivation of liberty. The Court judgements indicate that the court 
particularly seek an opinion from such experts as medicine, psychiatry, 
psychology, especially in such proceedings as a postpone of the penalty of 
deprivation of liberty and a suspension in the execution of the penalty of 
deprivation of liberty. The Polish Executive Penal Code (06.06.1997) also 
shows other than above cases that require on opinion of a certain experts 
in particular circumstances indicated in this legal act.
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Paulina MATYJAS-ŁYSAKOWSKA

ZASADy ZATRUDNIANIA OSADZONyCH 
W ZAKŁADACH KARNyCH

WPROWADZENIE
Zatrudnienie osób skazanych pełni szereg funkcji, z których najczęściej 
wymienia się funkcję resocjalizacyjną1. Przesądza o tym art. 67 § 3 
Kodeksu karnego wykonawczego2, stanowiąc, że w oddziaływaniu na 
skazanych, przy poszanowaniu ich praw i wymaganiu wypełniania przez 
nich obowiązków, uwzględnia się przede wszystkim pracę, zwłaszcza 
sprzyjającą zdobywaniu odpowiednich kwalifikacji zawodowych, na-
uczanie, zajęcia kulturalno-oświatowe i sportowe, podtrzymywanie 
kontaktów z rodziną i światem zewnętrznym oraz środki terapeutyczne. 
Podjęcie pracy zawodowej przez osadzonych w zakładach karnych po-
zwala nauczyć ich zawodu, zaprezentować pożądany sposób funkcjo-
nowania w społeczeństwie i zadbać o rozwój umysłowy i fizyczny3. 
Zatrudnienie zapobiega demoralizacji skazanych i w istotny sposób 
wpływa na ograniczenie recydywy, zwłaszcza wśród skazanych młodo-
cianych4. W konsekwencji ma doprowadzić do tego, by poza zakładem 
karnym potrafili utrzymać utrwaloną postawę społeczną.

1 T. Kalisz, Funkcje i zadania zatrudnienia skazanych odbywających karę pozbawie-
nia wolności, (w:) L. Bogunia (red.) Nowa kodyfikacja Prawa Karnego, AUW No 
2343, Prawo X, Wrocław 2002, s. 284. 

2 Dz.U.1997.90.557 ze zm., dalej: k.k.w.
3 K. Postulski, Komentarz do art.121 Kodeksu karnego wykonawczego, Lex 484765.
4 T. Kalisz, Zatrudnienie skazanych a efektywność wykonania kary, NKPK 2003, t. 14, 

s. 200.
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Cel zarobkowy zatrudnienia ma znaczenie drugorzędne. Świadczenie 
przez osadzonych odpłatnej pracy jest źródłem wywiązywania się z ciążą-
cych na nich zobowiązań finansowych (alimentacyjnych, grzywien, kosz-
tów, odszkodowań)5.

W niniejszym opracowaniu przedstawię zasady zatrudniania osób osa-
dzonych w zakładach karnych oraz formy wykonywania przez nich pracy. 
Podejmę próbę oceny obowiązującej regulacji prawnej z uwzględnieniem 
statusu osadzonego jako pracownika.

OBOWIąZEK ZATRUDNIENIA OSADZONyCH
Zatrudnienie osadzonych w zakładach karnych jest uregulowane w usta-
wie z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy i aktach wyko-
nawczych do k.k.w. oraz ustawie z dnia 28 sierpnia 1997 r. o zatrudnianiu 
osób pozbawionych wolności6.

Skazanemu zapewnia się w miarę możliwości świadczenie pracy (art. 
121 § 1 k.k.w.). Zwrócić należy uwagę, że kodeks karny wykonawczy nie 
przyznaje skazanemu prawa do zatrudnienia7. Z art. 121 § 1 k.k.w. nie 
można wywieść roszczenia o zatrudnienie, ale przepis ten jest wskazów-
ką, jakie zadania spoczywają na władzy publicznej8. Zwracam uwagę, 
że prowadzenie oddziaływań penitencjarnych i resocjalizacyjnych wobec 
osób skazanych na karę pozbawienia wolności, jak choćby organizowa-
nie pracy sprzyjającej zdobywaniu kwalifikacji zawodowych, jest jed-
nym z podstawowych zadań Służby Więziennej (art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy 
z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej9).

Zgodnie z art. 116 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks 
karny wykonawczy10 skazany ma obowiązek wykonywania pracy. Obo-
wiązek pracy to forma nakazu w rozumieniu art. 142 § 1 k.k.w., którego 
nierespektowanie pociąga za sobą odpowiedzialność dyscyplinarną11. 

5 J. Zagórski, Praca skazanych podczas wykonywania kar pozbawienia wolności i ogra-
niczenia wolności oraz w zamian za nieściągniętą grzywnę, PWP 2000, nr 27, s. 3.

6 Dz.U.2014.1116 j.t., dalej: Uzatr.
7 T. Kalisz, Zatrudnienie skazanych odbywających karę pozbawienia wolności, Wro-

cław 2004, s. 188.
8 Z. Hołda, K. Postulski, Komentarz do art.121 Kodeksu karnego wykonawczego, (w:) 

Kodeks Karny Wykonawczy. Komentarz, Warszawa 2008, Lex 30955.
9 Dz.U.2016.713 j.t. 
10 Dz.U.1997.90.557 ze zm.
11 K. Postulski, Komentarz do art. 121 k.k.w., (w:) Kodeks karny wykonawczy. Komen-

tarz, Warszawa 2016; Lex 484765 i podana tam literatura.
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Dotyczy to także respektowania obowiązku wywiązywania się z obowiąz-
ku pracy sumiennie i wydajnie, przestrzegania dyscypliny pracy i higieny 
pracy, dbałości o porządek w miejscu pracy, jak również o stan obsługi-
wanych maszyn i urządzeń (art. 122 k.k.w.).

Przepisy szczególne, wynikające także z prawa międzynarodowego, 
mogą przewidywać zwolnienie z obowiązku wykonywania pracy. Z obo-
wiązku pracy są zwolnieni skazani za przestępstwo popełnione z moty-
wacji politycznej, religijnej lub przekonań ideowych, chyba że popełnili 
przestępstwo z użyciem przemocy (art. 107 § 1 k.k.w.)12. Przepis art. 107 
k.k.w. jest przywilejem, więc jeśli skazany za te przestępstwa chce podjąć 
pracę, to należy mu to umożliwić13. Z wykonywania pracy można zwol-
nić skazanego ze względu na fakt, że się kształci, lub z innych ważnych 
powodów (art. 121 § 7 k.k.w.). Innymi ważnymi powodami, które mogą 
być uwzględniane przy zwalnianiu skazanego z obowiązku pracy, są np. 
zagrożenie bezpieczeństwa ze strony skazanego, stan psychiczny, grożące 
skazanemu niebezpieczeństwo ze strony innych osadzonych.

Zasadniczym elementem umożliwiającym skierowanie skazanego do 
pracy lub wyrażenie zgody na jej podjęcie jest stan zdrowia skazanego, 
a więc zdolność do pracy (art. 121 § 6 k.k.w.). Badania lekarskie poprze-
dzające zatrudnienie są obowiązkowe.

W literaturze zwraca się uwagę, że obowiązek pracy skazanych nie mie-
ści się w pojęciu „pracy przymusowej lub obowiązkowej”, o jakim mowa 
w Konwencji Nr 29 Międzynarodowej Organizacji Pracy, dotyczącej pracy 
przymusowej lub obowiązkowej, przyjętej w Genewie w 1930 r., a ratyfiko-
wanej przez PRL w 1958 r.14 Podobne wyłączenie znajduje się w Europejskiej 
konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Zgodnie 
z art. 4 ust. 3 lit. a konwencji pojęcie „pracy przymusowej lub obowiązkowej” 
nie obejmuje pracy wykonywanej w ramach kary pozbawienia wolności.

FORMy ŚWIADCZENIA PRACy OSADZONyCH
SKIEROWANIE DO PRACy
Kierując osadzonego do pracy, uwzględnia się w miarę możliwości jego 
zawód, wykształcenie, zainteresowania i potrzeby osobiste (art. 122 § 1 

12 Szerzej na ten temat: P. Kordas, Status prawny więźnia sumienia w świetle regulacji 
kodeksu karnego wykonawczego, PWP 1999, nr 22–23.

13 T. Kalisz, Zatrudnienie skazanych odbywających..., s. 183.
14 Szerzej patrz T. Kalisz, Zatrudnienie skazanych odbywających..., s. 187 i 188.
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k.k.w.). Pracę zapewnia się przede wszystkim skazanym zobowiązanym do 
świadczeń alimentacyjnych, a także mającym szczególnie trudną sytua cję 
materialną, osobistą lub rodzinną (art. 122 § 2 k.k.w.). Zatrudnienie skaza-
nego następuje za zgodą dyrektora zakładu karnego i na warunkach okre-
ślonych przez niego, zapewniających prawidłowy przebieg odbywania kary 
pozbawienia wolności. Nieprzestrzeganie przez skazanego lub podmiot 
zatrudniający warunków zatrudnienia określonych przez dyrektora zakła-
du karnego stanowi podstawę cofnięcia zgody. Dyrektor zakładu karnego 
może cofnąć zgodę na zatrudnienie skazanego lub wykonywanie przez nie-
go pracy zarobkowej z przyczyn związanych z funkcjonowaniem zakładu 
karnego, a zwłaszcza z jego bezpieczeństwem (art. 121 § 3–5 k.k.w.).

Skazanego zatrudnia się na podstawie skierowania do pracy, tj. w tra-
dycyjnej formie, w której praca jest elementem publicznoprawnego sto-
sunku wykonania kary, albo umożliwia się skazanemu wykonywanie pra-
cy zarobkowej w ramach umowy o pracę, a więc nawiązuje się z nim 
stosunek pracy lub umożliwia mu się wykonywanie pracy na podstawie 
umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy o pracę nakładczą lub na innej 
podstawie prawnej.

Podstawową formą świadczenia pracy osadzonego jest praca wykony-
wana na podstawie skierowania. W stosunku do skazanych zatrudnionych 
na podstawie skierowania do pracy nie stosuje się przepisów prawa pra-
cy, z wyjątkiem przepisów dotyczących czasu pracy oraz bezpieczeństwa 
i higieny pracy (art. 121 § 9 k.k.w.).

Skazany świadczący pracę na podstawie skierowania nie pozostaje 
w stosunku zobowiązaniowym, lecz w ramach stosunku publicznopraw-
nego15. Taki charakter świadczonej pracy przesądza o tym, że skazany 
ma obowiązek jej wykonywania, z wyjątkami określonymi w przepisach 
szczególnych (art. 107 k.k.w.) pod rygorem odpowiedzialności dyscypli-
narnej (art. 142 § 1 k.k.w.). Skazany nie ma możliwości negocjowania 
warunków zatrudnienia ustalonych w umowie zawartej pomiędzy zakła-
dem karnym a podmiotem zatrudniającym. Wyjątek dotyczy skierowania 
do pracy przy pracach szkodliwych dla zdrowia (art. 122 § 1 zdanie drugie 
k.k.w.). Skierowanie do pracy jest aktem jednostronnym, a świadczona na 
tej podstawie praca ma charakter pracy jednostronnie wyznaczonej16.

15 A. Kosut, Zatrudnianie skazanych odbywających karę pozbawienia wolności – nowe 
uregulowania prawne, PiZS 1998, nr 10, s. 35 i nast.

16 T. Kalisz, Zatrudnienie skazanych odbywających..., s. 196. 
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Skierowanie, o którym mowa w art. 121 k.k.w., nie jest aktem kreują-
cym stosunek pracy17, osadzony nie jest pracownikiem w rozumieniu art. 
2 k.p.18 Stosunek prawny, jaki na skutek skierowania się kształtuje, jest 
specyficzny o tyle, że występują trzy podmioty: skazany, zakład karny 
i podmiot, na rzecz którego praca jest świadczona19. Skazany pozostaje 
w stosunku prawnym z zakładem karnym, zakład karny z pracodawcą, 
przy czym to zakład karny kieruje do pracy, ustala jej warunki i nadzo-
ruje20. Taki trójpodmiotowy układ zależności, w ramach którego realizo-
wane jest zatrudnienie, występuje także w przypadku pracy tymczasowej, 
a więc jest to rozwiązanie znane polskiemu porządkowi prawnemu21.

Szczególną relacją występującą w przypadku kierowania skazanego do 
pracy jest relacja pomiędzy zakładem karnym a podmiotem zatrudnia-
jącym. Zgodnie z § 3 rozporządzenia z dnia 9 lutego 2004 r. w sprawie 
szczegółowych zasad zatrudniania skazanych22 dyrektor zakładu karnego 
kieruje skazanego do zatrudnienia odpłatnego w oparciu o umowę o za-
trudnienie odpłatne skazanych w przywięziennych zakładach pracy albo 
w oparciu o umowę o zatrudnienie odpłatne skazanych lub porozumie-
nie dotyczące warunków zatrudnienia skazanych na podstawie umowy 
o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub umowy o pracę nakładczą 
u innych zewnętrznych przedsiębiorców.

Przepisy nie regulują szczegółowo treści umowy o zatrudnienie skaza-
nego. Wynika z nich jednak szereg obowiązków ciążących na zatrudnia-
jącym i na zakładzie karnym.

Przepisy kodeksu karnego wykonawczego w odniesieniu do skazanych 
skierowanych do pracy stanowią w art. 123, że zasady wynagradzania za 
pracę ustala się w porozumieniu zawieranym przez dyrektora zakładu kar-
nego. Zapewne chodzi w tym przepisie o umowę o zatrudnienie.

Podmiot zatrudniający skazanego na podstawie skierowania do pracy 
może wnioskować o zmianę miejsca i rodzaju jego pracy lub o wycofanie 
skazanego z zatrudnienia (§ 9 r.z.s.). Z kolei dyrektor zakładu karnego 

17 Ibidem, s. 195.
18 Dz.U. 2016.1666 j.t. ze zm.
19 T. Liszcz, Zatrudnienie skazanych odbywających karę pozbawienia wolności, PiP 

1989, nr 2, s. 90 i n.
20 Ibidem.
21 Szerzej patrz: M. Włodarczyk, Glosa do wyroku SN z dnia 8 marca 2013 r., II PK 

192/12, OSP 2014/11/108 i podana tam literatura.
22 Dz.U. 2004.27.242, dalej r.z.s.
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ma obowiązek informowania zatrudniającego o zmianach sytuacji ska-
zanego mających wpływ na zatrudnienie. Przysługuje mu także prawo 
wstrzymania zatrudnienia lub rozwiązania umowy o zatrudnienie z po-
wodu nieprzestrzegania przez zatrudniającego skazanych warunków tego 
zatrudnienia (§ 10 r.z.s). Zakład karny, niezależnie od przepisów obowią-
zujących w tym zakresie podmiot zatrudniający skazanego, prowadzi do-
kumentację zatrudnienia odpłatnego (§ 11 r.z.s.).

Umowa o zatrudnienie skazanego powinna uwzględniać także upraw-
nienie skazanego do zwolnienia od pracy przez okres 14 dni roboczych, 
z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Skazany nie może zrzec się 
prawa do zwolnienia od pracy (art. 124 § 1 k.k.w.). W okresie zwolnienia 
od pracy korzysta z uprawnień do dodatkowego lub dłuższego widzenia, 
dodatkowego zakupu artykułów żywnościowych i wyrobów tytoniowych 
oraz przedmiotów dopuszczonych do sprzedaży w zakładzie karnym, 
dłuższych spacerów, pierwszeństwa lub częstszego udziału w zajęciach 
kulturalno-oświatowych oraz z zakresu kultury fizycznej i sportu.

Na uwagę zasługuje również fakt, że okresy pracy, za którą przysłu-
guje wynagrodzenie, wykonywanej przez skazanego w czasie odbywania 
kary pozbawienia wolności, jest okresem składkowym na zasadach okre-
ślonych w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich 
rodzin. Skazany zwalniany z zakładu karnego, zatrudniany w czasie od-
bywania kary pozbawienia wolności na podstawie skierowania do pracy, 
otrzymuje zaświadczenie o wykonywaniu pracy (art. 127 k.k.w.).

UMOWA O PRACę
Kolejną formą zatrudnienia jest umowa o pracę. Przez zawarcie umowy 
o pracę pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego 
rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu 
i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrud-
niania pracownika za wynagrodzeniem. Umowę o pracę zawiera się na 
czas nieokreślony, na czas określony lub na okres próbny. Skazany, który 
świadczy pracę na podstawie umowy o pracę, podlega regulacjom kodek-
su pracy dotyczącym wynagradzania, czasu pracy itd., chyba że przepisy 
szczególne stanowią inaczej, jak np. art. 124 § 2 k.k.w.

Stosunek pracy skazanego wykazuje szczególne cechy wynikające 
z tego, że pracę świadczy osoba skazana na karę pozbawienia wolności. 
Status prawny tych pracowników określają nie tylko przepisy kodeksu 
pracy, ale również przepisy prawa karnego wykonawczego. Ujawniają się 



139

pewne odstępstwa od klasycznego kształtu stosunku pracy, jak np. reguła, 
że skazany na karę dożywotniego pozbawienia wolności odbywający karę 
w zakładzie karnym typu zamkniętego może wykonywać pracę wyłącznie 
na terenie zakładu karnego (art. 121 § 10 k.k.w.).

Zgodnie z art. 124 § 2 k.k.w. wymiar urlopu wypoczynkowego przy-
sługującego skazanemu zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę wy-
nosi 18 dni roboczych. Jest to kolejny przykład na modyfikację praw osób 
skazanych w porównaniu z klasycznym stosunkiem pracy. Znamienne 
jest to, że ustawodawca pomija kwestię nabycia prawa do urlopu wypo-
czynkowego. W związku z tym, w omawianym zakresie znajdą zastoso-
wanie odpowiednie przepisy kodeksu pracy23. W doktrynie podkreśla się 
brak racjonalnego uzasadnienia dla ograniczenia prawa do urlopu wypo-
czynkowego osób skazanych. Argument, że skazany odbywa karę pozba-
wienia wolności, jest podważany, bowiem w ten sposób przekreśla się 
dotychczasowy staż pracy skazanego i posiadane wykształcenie24.

Zatrudnienie skazanego następuje za zgodą dyrektora zakładu karne-
go i na warunkach określonych przez niego, zapewniających prawidłowy 
przebieg odbywania kary pozbawienia wolności (art. 121 §3 k.k.w.). Za-
trudnienie na podstawie umowy o pracę jest dobrowolną formą świadcze-
nia pracy i mimo ciążącego na skazanym obowiązku podjęcia pracy nie 
można egzekwować od skazanego zgody na zawarcie umowy o pracę. 
Obowiązek świadczenia pracy może być egzekwowany tylko w formie 
skierowania do pracy. Konieczność uzyskania zgody dyrektora zakładu 
karnego wypacza zasadę swobody umów i wprowadza do stosunku pra-
cy trzeci podmiot – dyrektora zakładu karnego. Dyrektor zakładu karne-
go ma szereg uprawnień w zakresie stosunku pracy skazanego. Może on 
cofnąć zgodę na zatrudnienie skazanego za nieprzestrzeganie przez nie-
go lub podmiot zatrudniający warunków zatrudnienia określonych przez 
dyrektora zakładu karnego (art. 121 § 4 k.k.w.) lub z przyczyn związa-
nych z funkcjonowaniem zakładu karnego, a zwłaszcza z jego bezpie-
czeństwem (art. 121 § 5 k.k.w.). Wadą tej regulacji jest brak środków 
zaskarżenia owych decyzji zarówno dla skazanego, jak i dla podmiotu 
zatrudniającego25.

23 T. Kalisz, Zatrudnienie skazanych odbywających..., s. 209.
24 Ibidem, s. 210.
25 T. Kalisz, Zatrudnienie skazanych odbywających..., s. 214.
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ZASADy WyNAGRADZANIA SKAZANEGO
Wynagrodzenie, zgodnie z art. 123 § 2 k.k.w. przysługujące skazanemu 
zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy, ustala się w sposób za-
pewniający osiągnięcie kwoty co najmniej minimalnego wynagrodzenia 
za pracę ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, przy przepraco-
waniu pełnego miesięcznego wymiaru czasu pracy lub wykonaniu pełnej 
miesięcznej normy pracy. W wypadku przepracowania niepełnej mie-
sięcznej normy czasu pracy lub niewykonania pełnej miesięcznej normy 
pracy wynagrodzenie wypłaca się proporcjonalnie do ilości czasu pracy 
lub wykonanej normy pracy. W razie zatrudnienia skazanego w niepeł-
nym wymiarze czasu pracy najniższe wynagrodzenie ustala się w kwocie 
proporcjonalnej do liczby godzin zatrudnienia, biorąc za podstawę kwotę 
minimalnego wynagrodzenia za pracę. Skazanemu wynagrodzenie przy-
sługuje tylko za pracę wykonaną (art. 123 § 3 k.k.w.), a za czas niewy-
konywania pracy – jedynie w wypadku, gdy był gotów do jej wykonania, 
a wystąpiły przeszkody z przyczyn dotyczących podmiotu zatrudniają-
cego (art. 123 § 4 k.k.w.). Podmiot może na czas przestoju powierzyć 
skazanemu, za zgodą dyrektora zakładu karnego, inną odpowiednią pracę, 
za której wykonanie przysługuje wynagrodzenie przewidziane za tę pra-
cę (§ 5 k.k.w.). Skazanemu przysługuje wynagrodzenie za czas przestoju 
spowodowanego warunkami atmosferycznymi jedynie w wypadku, gdy 
tak stanowi porozumienie (art. 123 § 6 k.k.w.).

Jeśli chodzi o przepisy rozporządzenia w sprawie zasad zatrudniania 
skazanych, to w odniesieniu do wynagrodzenia § 7 ust. 3 rozporządzenia 
stanowi, że zatrudniający przekazuje wynagrodzenie wraz z listą płac do 
zakładu karnego, w którym przebywa skazany, w terminie określonym 
w umowie, nie później jednak niż do 10. dnia każdego miesiąca za mie-
siąc poprzedni (§ 7 ust. 3 r.z.s.).

Z przysługującego skazanemu wynagrodzenia za pracę potrąca się 10% 
na cele Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjar-
nej oraz 25% na cele Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz 
Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy (art. 125 § 1 k.k.w.). Z przy-
padającego skazanemu wynagrodzenia za pracę, po odliczeniu zaliczki na 
podatek dochodowy od osób fizycznych, wolne jest w każdym czasie od 
egzekucji 60% (art. 124 § 2 k.k.w.).

Ze środków pieniężnych otrzymywanych przez skazanego środki do 
wysokości jednego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia pracowni-
ków gromadzi się i zachowuje do przekazania skazanemu w chwili jego 
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zwolnienia z zakładu karnego, z przeznaczeniem na przejazd do miejsca 
zamieszkania i na utrzymanie. Z tych środków nie prowadzi się egzekucji 
(art. 126 § 1 k.k.w.).

ŚWIADCZENIE PRACy NA PODSTAWIE UMóW 
CyWILNOPRAWNyCH
Umowy cywilnoprawne są kolejną formą dobrowolnego świadczenia 
pracy przez skazanego. Przez umowę-zlecenie przyjmujący zlecenie zo-
bowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego 
zlecenie (art. 734 k.c.26). Przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie 
zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do za-
płaty wynagrodzenia. Jest to typ umowy obejmującej odpłatne świadcze-
nie usług określonego rodzaju. Istotnymi elementami umowy o dzieło są: 
określenie dzieła, do którego wykonania zobowiązany jest przyjmujący 
zamówienie, a także określenie wynagrodzenia, do którego zapłaty zobo-
wiązany jest zamawiający (art. 627 k.c.).

Skazanemu świadczącemu pracę na podstawie umów cywilnopraw-
nych nie przysługuje prawo do zwolnienia od pracy (por. art. 124 § 1 
k.k.w.), a okresy wykonywania pracy na podstawie tych umów nie są wli-
czane do okresów pracy, od których zależą uprawnienia pracownicze (art. 
128 § 1 k.k.w.). Świadczenie pracy na podstawie umów cywilnoprawnych 
jest mniej korzystne niż zatrudnienie pracownicze, ale nie dotyczy to tyl-
ko skazanych, a również innych osób świadczących pracę na podstawie 
umów cywilnoprawnych.

We wskazanym już art. 121 § 3 k.k.w. mowa jest o tym, że zatrudnienie 
skazanego następuje za zgodą dyrektora zakładu karnego i na warunkach 
określonych przez niego, zapewniających prawidłowy przebieg odby-
wania kary pozbawienia wolności. Zdaje się, że mimo iż określenie „za-
trudnienie” odnosi się do stosunku pracy, to mając na uwadze także treść 
rozporządzenia z dnia 9 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad 
zatrudniania skazanych, tutaj pojęcie „zatrudnienia” rozciąga się także na 
stosunek cywilnoprawny. Zatem świadczenie pracy przez skazanego na 
podstawie umowy cywilnoprawnej wymaga uprzedniej zgody dyrektora 
zakładu karnego.

26 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz.U.2016.380 j.t. ze zm.
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NIEODPŁATNE ŚWIADCZENIE PRACy
Ustawodawca przewidział kilka sytuacji, kiedy skazany ma obowią-
zek świadczenia pracy nieodpłatnie. Nieodpłatnie osadzony wykonuje 
prace porządkowe oraz pomocnicze na rzecz jednostek organizacyj-
nych Służby Więziennej lub prace porządkowe na rzecz samorządu 
terytorialnego, w wymiarze nieprzekraczającym 90 godzin miesięcz-
nie (art. 123a § 1 k.k.w.). Pojęcia „prac porządkowych” oraz „prac 
pomocniczych” nie są zdefiniowane w ustawie, co może wywoływać 
wątpliwości interpretacyjne27.

Skazanemu, za jego pisemną zgodą lub na jego wniosek, dyrektor może 
zezwolić na nieodpłatne zatrudnienie przy pracach publicznych na rzecz 
organów administracji publicznej, przy pracach wykonywanych na cele 
charytatywne, przy pracach wykonywanych na rzecz organizacji pożytku 
publicznego lub przy pracach porządkowych i pomocniczych wykonywa-
nych na rzecz jednostek organizacyjnych Służby Więziennej.

W celu przyuczenia do wykonywania pracy skazanemu, za jego pisem-
ną zgodą, można zezwolić na wykonywanie nieodpłatnej pracy w przy-
więziennych zakładach pracy, przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące (art. 
123a § 3 k.k.w.). Za wykonywane prace nieodpłatne mogą być skazanemu 
przyznawane nagrody (art. 123a § 4 k.k.w.).

PODSUMOWANIE
Zatrudnienie skazanych w czasie odbywania kary pozbawienia wolności 
pozwala podnieść efektywność kar pozbawienia wolności i ogranicza re-
cydywę28. Zatrudnienie, a także związane z tym szkolenia zawodowe nie 
tylko ograniczają nudę wśród skazanych, ale także zmieniają motywa-
cję, dają przykład, jak funkcjonować w społeczeństwie po opuszczeniu 
zakładu karnego. Odpłatne zatrudnienie zmniejsza poziom demoralizacji 
skazanych29. O istotnym, pozytywnym wpływie zatrudnienia na motywa-
cję skazanych niech świadczy fakt, że zgodę na znaczne obniżenie przy-
sługującego skazanym wynagrodzenia za pracę deklarowało ponad 66% 
skazanych30. Jak wskazał T. Kalisz: „W ich ocenie praca nawet znacznie 

27 Szerzej: T. Kalisz, Zatrudnienie skazanych odbywających..., s. 223.
28 Zob.: wyniki badań zaprezentowane przez T. Kalisza, Zatrudnienie skazanych odby-

wających..., s. 360.
29 Ibidem.
30 Ibidem.
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skromniej opłacana jest zdecydowanie lepszym rozwiązaniem, niż będąca 
udziałem większości skazanych przymusowa bezczynność”31.

Należy również zwrócić uwagę na to, że w odbiorze społecznym pra-
cujący skazany zmienia wizerunek osób osadzonych.

Istotnym jednak problemem stosowania omawianej formy readaptacji 
społecznej są ograniczenia w zakresie obowiązku pracy wynikające z bra-
ku możliwości zatrudnienia, które przewidział ustawodawca w treści art. 
121 § 1 k.k.w., nie wprowadzając obowiązku zapewnienia pracy wszyst-
kim skazanym.
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ZASADy ZATRUDNIANIA OSADZONyCH 
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kładach karnych, praca skazanych, skierowanie do pracy osadzonych

Tematem tego opracowania są zasady zatrudniania skazanych odbywa-
jących karę pozbawienia wolności. Przedstawione zostały dopuszczalne 
formy wykonywania pracy osadzonych w zakładach karnych, jak praca 
na podstawie skierowania, praca w ramach stosunku pracy i świadczenie 
pracy na podstawie umów cywilnoprawnych. W opracowaniu wskazałam 
na mankamenty istniejących rozwiązań, w szczególności ograniczoną 
możliwość negocjowania przez osadzonego warunków zatrudnienia i zło-
żony podmiot zatrudniający. Pewnym minusem jest także to, że w stosun-
ku do skazanych zatrudnionych na podstawie skierowania do pracy nie 
stosuje się przepisów prawa pracy, z wyjątkiem przepisów dotyczących 
czasu pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wbrew ogólnej dyrektywie zakładającej, że każdy osadzony ma obo-
wiązek pracy, nie jest możliwe stworzenie takich warunków, by każdemu 
z nich zapewnić pracę zarobkową. Praca zarobkowa czyni osadzonego 
pożytecznym społecznie i zwiększa jego poczucie własnej wartości, a to 
ma wpływ na jego zachowanie poza zakładem karnym. W związku z tym 
powinny być czynione starania, by jak najszerszej grupie osadzonych 
stworzyć warunki i możliwość świadczenia pracy. Dzięki temu zmieni się 
postrzeganie osadzonych przez społeczeństwo i przez nich samych.
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This work focuses on the principles of employing convicted prisoners. 
It presents permissible forms of prisoners’ work in prison facilities on the 
basis of appointments, employment relationships and civil-law contracts. 
I have indicated the flaws of the existing solutions, including the limited 
ability of inmates to negotiate the terms and conditions of employment and 
complexity of employing entity. Another issue in prisoner employment on 
the basis of appointments is the fact that the labour law, excluding the 
working-time and occupational health-and-safety regulations, does not 
apply to them.

In contrast to the general provision that all inmates should work in 
prison, it is impossible to provide all inmates with gainful employment. 
By engaging in gainful employment, prisoners become useful to the 
society and improves their self-esteem, which is reflected in later actions 
following their release from prison. Therefore, all efforts should be taken 
to provide as many inmates as possible with employment opportunities, 
which will lead to a change in the perception of prisoners by society and 
by themselves.
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Zbigniew NOWACKI

ZASTOSOWANIE PENITENCjARNE 
SySTEMU DOZORU ELEKTRONICZNEGO 

W OCENIE SKAZANyCH

WPROWADZENIE
Nawet pobieżne wyliczenie czynników pozostających w związku z pro-
cesem resocjalizacji wskazuje te związane z osobami pozbawionymi 
wolności. Skazani są z racji wieku w znacznym stopniu ukształtowani. 
A zatem, dążąc do przekształcenia osobowości osadzonego, należałoby 
odwoływać się do procesu samowychowania. Z kolei kontekst sytuacyj-
ny uwięzienia pozwala dostrzec inne zmienne, a mianowicie implikacje 
izolacji więziennej, indywidualny odbiór orzeczonej kary pozbawienia 
wolności oraz podejmowane oddziaływania wychowawcze. Należy także 
wziąć pod uwagę, że aby wzbudzić chęć współdziałania w kształtowaniu 
społecznie akceptowanych postaw, system oddziaływań powinien zostać 
zaakceptowany przez skazanego. Nośnikiem informacji o aprobacie bądź 
braku aprobaty systemu dozoru elektronicznego są naturalnie oceny for-
mułowane przez osoby pozbawione wolności.

Poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, dlaczego systemy penitencjarne 
nie spełniają pokładanych wobec nich oczekiwań, zaprzątało myśli wielu 
badaczy1. Ponad wszelką wątpliwość ustalono, że środowisko więzien-

1 H. Eysenck, M. Eysenck, Podpatrywanie umysłu. Dlaczego ludzie zachowują się tak, 
jak się zachowują, Gdańsk 1998, s. 59.

Nowacki
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ne generuje wiele sytuacji niekorzystnych dla człowieka2. Eksperymen-
talna symulacja więzienia doprowadziła Philipa Zimbardo do odkrycia 
bodajże najważniejszej przyczyny niedomagania więzienia, a mianowi-
cie nieprawidłowej struktury władzy3. W psychologii społecznej władza 
jest niezwykle ważną, choć trzeba także dodać – zaniedbywaną zmienną. 
Zdaniem Hansa i Michaela Eysencków, personel więzienny nie dostrzega 
poprawnego zachowania skazanych i nie nagradza ich za nie, a jedno-
cześnie zauważa negatywne zachowanie i za nie karze4. Hans i Micha-
el Eysenckowie, szukając przyczyn słabości systemów penitencjarnych, 
wskazują trzy ważne obszary poszukiwań związane z: osobami pozba-
wionymi wolności, personelem więziennym oraz strukturą organizacyjną 
i warunkami fizycznymi więzienia. Na każdej płaszczyźnie mogą pojawić 
się zjawiska niekorzystnie wpływające na efektywność oddziaływań pe-
nitencjarnych5.

Uzmysłowienie słabości oraz niedomagania systemów więziennych 
skłania do poszukiwania alternatywnych sposobów oddziaływania na oso-
bę więźnia. W latach 60. XX wieku myślenie o resocjalizacji skazanych 
zostało ukierunkowane na elektroniczny monitoring. System dozoru elek-
tronicznego (dalej: SDE) stwarza inne, zgoła odmienne warunki odby-
wania kary pozbawienia wolności. W przypadku odbywania kary w SDE 
nie występują problemy związane z personelem więziennym oraz struk-
turą organizacyjną i warunkami fizycznymi więzienia. Zanika negatywny 
wpływ społeczny ze strony zdemoralizowanych skazanych. Pojawiają się 
jednak inne ważne kwestie, jak choćby społeczny odbiór nowego systemu 
odbywania kary pozbawienia wolności oraz koszty psychologiczne pono-
szone przez osoby bliskie skazanemu, natomiast z punktu widzenia skaza-
nego – odczuwana stygmatyzacja oraz wyzwania związane z samokontro-
lą. Ponieważ zagadnienie czasu jest dla skazanych niezmiernie ważne6, 
w pracy sformułowano problemy badawcze odnoszące się do zmiennych 
czasowych (problem drugi oraz trzeci). Odniesienie się do występującego 

2 M. Ciosek, K. Kmiecik, Psychologia kliniczna, wprowadzenie do psychologii są-
dowo-penitencjarnej, Gdańsk 1987, s. 141; M. Szaszkiewicz, Tajemnice grypserki, 
Kraków 1997, s. 11.

3 P.G. Zimbardo, On the ethics of intervention in human psychological research: 
with special reference to the Stanford prison experiment, „Cognition” 1973, nr 2, 
s. 243–256.

4 H. Eysenck, M. Eysenck, op.cit., s. 68.
5 Ibidem, s. 59.
6 M. Lewandowski, Pęknięcie ziemi, Warszawa 1975, s. 7 i nast.
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w literaturze przedmiotu samopodziału skazanych generowało postawie-
nie problemu szóstego. Rozpatrywanie wybranych aspektów położenia 
osoby skazanego spowodowało zaś sformułowanie problemów: pierw-
szego, czwartego oraz piątego.

KONCEPCjA SySTEMU DOZORU ELEKTRONICZNEGO
Ideę zastosowania elektronicznego monitoringu do kontroli zachowania 
osób, którymi zainteresowany jest wymiar sprawiedliwości, wprowa-
dził do literatury amerykański psycholog Ralph Schwitzgebel7 (1967). 
Pomimo iż zarys teoretyczny wykorzystania elektroniki do kontrolowa-
nia zachowania osób był gotowy już w 1964 roku, na pierwsze próby 
praktycznego zastosowania trzeba było poczekać do roku 1983, tj. roz-
poczęcia eksperymentu w stanie Nowy Meksyk. Lata 80. w Stanach Zjed-
noczonych to czas realizacji pierwszych programów elektronicznego mo-
nitoringu. W 1987 roku w tego rodzaju programach uczestniczyło prawie 
1000 skazanych w 21 stanach8. Początkowo opierano się na zwykłych 
liniach telefonicznych. Z czasem zaczęto wykorzystywać telefonię ko-
mórkową GSM. W 1997 roku na Florydzie zastosowano technologię ak-
tywnego GPS, co znacząco zintensyfikowało kontrolę zachowania skaza-
nego, stwarzając m.in. możliwość zaprogramowania obszarów, w których 
obecność skazanego była niepożądana.

W Europie pierwsze eksperymenty w tym zakresie przeprowadzono 
w 1989 roku w Wielkiej Brytanii, jednak w praktyce elektroniczne mo-
nitorowanie przestępców rozpoczęto tam w 1999 roku. W Szwecji nową 
koncepcją zainteresowano się już w 1994 roku, by na stałe do katalogu 
środków karnych wprowadzić ją w roku 1999. W tym też roku elektro-
niczna kontrola zachowania została wprowadzona w Holandii, w 2000 
roku – we Francji, zaś do włoskiego systemu prawnego elektroniczny 
monitoring wprowadziła ustawa z dnia 19 stycznia 2001 roku9. Jest to 
zatem nowa problematyka na gruncie europejskim.

Ustawodawcy poszczególnych państw w sposób zróżnicowany od-
noszą się do kwestii prawnych rozwiązań elektronicznego monitoringu. 
Podstawowe rozstrzygnięcie dotyczy funkcji, jaką ma on spełniać. Do-

7 R. Schweitzgebel, Electronic innovation in the behavioral sciences: A call torespon-
sibility, „American Psychologist” 1967, nr 22.

8 D. Sielicki, Elektroniczne monitorowanie przestępców – nowoczesna alternatywa 
pozbawienia wolności, „Przegląd Więziennictwa Polskiego” 2005, nr 47–48, s. 15.

9 Ibidem, s. 16.
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strzega się sposobność wykorzystania monitoringu w procesie karnym – 
wtedy spełniałby funkcję zapobiegawczą (lub ją uzupełniał). Można sto-
sować elektroniczny monitoring do kontrolowania zachowania skazanych 
w trakcie wykonywania krótkotrwałej kary pozbawienia wolności (zasto-
sowanie penitencjarne).

W przypadku krajowych uregulowań oznacza to, że wymiar orzeczo-
nej wobec skazanego kary pozbawienia wolności nie może przekraczać 
jednego roku oraz że nie zachodzą warunki określone w art. 64 § 2 ustawy 
z dnia 6 czerwca 1997 Kodeks karny. Ustawodawca, objaśniając pojęcia, 
podaje, że dozór elektroniczny to kontrola zachowania skazanego przy 
użyciu środków technicznych10, natomiast system dozoru elektroniczne-
go to ogół metod postępowania i środków technicznych służących do wy-
konywania dozoru elektronicznego11. W systemie dozoru elektronicznego 
można kontrolować zachowanie skazanego za pomocą środków technicz-
nych. Owa kontrola odnosi się do przestrzegania nałożonego przez sąd 
obowiązku pozostawania w miejscu stałego pobytu lub innym wskazanym 
miejscu w wyznaczonym czasie (dozór stacjonarny), jak również kontro-
lowania bieżącego miejsca przebywania skazanego (dozór mobilny) oraz 
zachowania przez skazanego określonej minimalnej odległości od osoby 
wskazanej przez sąd (dozór zbliżeniowy)12. Krótkotrwałą karę pozbawie-
nia wolności w systemie dozoru elektronicznego wykonuje się jako dozór 
stacjonarny, zaś środki karne i zabezpieczające – wykonuje się jako dozór 
zbliżeniowy lub mobilny13. Wykonywanie przez skazanego nałożonych 
na niego przez sąd penitencjarny obowiązków podlega ścisłej kontroli, 
mającej na celu wychowawcze oddziaływanie i zapobieganie powrotowi 
do przestępstwa14.

10 Art. 43b §1. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. 
nr 90, poz. 557, z późn. zm.).

11 Art. 43b §2. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. 
nr 90, poz. 557, z późn. zm.).

12 Art. 43b §2 i 3 pkt. 1,2,3. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonaw-
czy (Dz.U. nr 90, poz. 557, z późn. zm.).

13 Art. 43c § 1. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. 
nr 90, poz. 557, z późn. zm.).

14 § 4, 5, 7, i 10 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 maja 2015 r. 
w sprawie sposobu oraz szczegółowych warunków wykonywania kar, środków 
karnych i środków zabezpieczających w systemie dozoru elektronicznego (Dz.U., 
poz. 773). 
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Irena Mudrecka, pisząc o resocjalizacji, dostrzega rolę aktywności 
własnej osoby resocjalizowanej i reprezentuje pogląd, zgodnie z którym 
„Tylko sama jednostka może się zresocjalizować”15. Wskazuje także, 
że warunkiem koniecznym programowania oraz dokonywania zmian 
w funkcjonowaniu człowieka jest wiara, że jest to nie tylko możliwe, ale 
i osiągalne. To przekonanie powinno się opierać na sensownych argumen-
tach przekazywanych wychowankowi przez wychowawcę, który ukierun-
kowuje jego procesy umysłowe16.

Odnosząc się do słów I. Mudreckiej, należy stwierdzić, że to właśnie 
w odbywaniu kary w systemie dozoru elektronicznego (jak w żadnym in-
nym systemie odbywania kary pozbawienia wolności) należy upatrywać 
okoliczności sprzyjających procesowi autoresocjalizacji. Wydaje się, że 
zastosowanie penitencjarne SDE powinno się odwoływać do aktywności 
własnej skazanego oraz wspierać na niej. Relacje z sądowym kuratorem 
zawodowym (wychowawcą resocjalizacyjnym) mogą stanowić okazję do 
organizowania doświadczeń uczących i ukierunkowania procesów umy-
słowych skazanego. Kurator może się przyczyniać do twórczego poszuki-
wania przez skazanego jego indywidualnej drogi życiowej. Przestrzeganie 
określonych przez sąd ograniczeń czasowych i przestrzennych odbywa-
nia kary pozbawienia wolności wymaga od skazanego zdyscyplinowania 
oraz samokontroli. Postępowanie w sytuacjach wymykających się spod 
kontroli, np. w przypadkach losowych, kiedy to skazany nie może na czas 
dotrzeć do wyznaczonego przez sąd miejsca odbywania kary pozbawienia 
wolności, wymaga od niego samodzielności i właściwego pokierowania 
swoim zachowaniem. W trosce o stacjonarne urządzenie monitorujące 
i nadajnik oraz we właściwym reagowaniu na komunikaty Centrali Mo-
nitorowania może się kształtować odpowiedzialność skazanego. Pobyt 
w miejscu odbywania kary stanowi sposobność do kształtowania rela-
cji z osobami bliskimi oraz radzenia sobie z codziennymi wyzwaniami. 
Wymagania i ograniczenia związane z odbywaniem kary w SDE, jeśli 
zostaną właściwie odebrane i zaakceptowane przez skazanego, mogą sta-
nowić asumpt do pozytywnych zmian jego osobowości. W warunkach 
SDE skazany ma możliwość kreowania swojego zachowania, ponownego 
zdefiniowania samego siebie. Od niego zależy, czy zechce się zmienić – 

15 I. Mudrecka, Proces resocjalizacji w perspektywie dorobku neuronauk, „Resocjaliza-
cja Polska” 2015, nr 10, s. 16.

16 Ibidem, s. 24.
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i w jego zachowaniu znajdzie odzwierciedlenie proces samowychowania, 
czy też spełniając jedynie formalne warunki odbywania kary, wyłącznie 
ją odbędzie – nie zmieniając swojego zachowania, swoich postaw ani sa-
mego siebie.

Prezentowane w pracy wyniki badań oraz wyprowadzone na ich pod-
stawie wnioski dotyczą funkcjonowania systemu dozoru elektronicz-
nego w polskiej rzeczywistości penitencjarnej – jednego z systemów 
odbywania krótkotrwałej kary pozbawienia wolności (dozór stacjonar-
ny). Odnoszą się zatem do ocen generowanych zastosowaniami obo-
wiązującej do 30 czerwca 2015 roku ustawy z dnia 7 września 2007 r. 
o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym 
w systemie dozoru elektronicznego17. Aktualne unormowania prawne 
regulujące samo odbywanie krótkotrwałej kary pozbawienia wolności 
w SDE nie odbiegają od tych zawartych w ustawie z dnia 7 września 
2007 roku, zatem, rezultat badawczy nie utracił waloru aktualności. 
Odbywanie krótkotrwałej kary pozbawienia wolności w systemie dozo-
ru elektronicznego, chociażby z racji nowatorstwa na gruncie polskiej 
rzeczywistości penitencjarnej, generuje oceny. Oceny istotne, ponieważ 
procedura postępowania ze skazanym oraz fakt, jak on to postępowanie 
będzie odbierał, ma wpływ na powodzenie procesu resocjalizacji. Praca 
stanowi próbę rozpoznania tych ocen.

METODOLOGIA BADAń
Celem badań było rozpoznanie, jak skazani oceniają system dozoru elek-
tronicznego. Cel badawczy zadecydował o postawieniu następujących 
problemów badawczych:
– Czy istnieje związek między wiekiem skazanych a oceną systemu do-

zoru elektronicznego?;
– Czy istnieje związek między czasem pobytu w warunkach izolacji wię-

ziennej a oceną systemu dozoru elektronicznego?;
– Czy istnieje związek między czasem pozostałym do końca kary pozba-

wienia wolności a oceną systemu dozoru elektronicznego?;
– Czy różnią się oceną systemu dozoru elektronicznego skazani i osoby 

niedoświadczające izolacji więziennej?;

17 Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza 
zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego (Dz.U. nr 191, poz. 1366, 
z późn. zm.). 
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– Czy różnią się oceną systemu dozoru elektronicznego skazani spełnia-
jący i niespełniający formalnych warunków odbywania kary w syste-
mie dozoru elektronicznego?;

– Czy różnią się oceną systemu dozoru elektronicznego uczestniczący 
i nieuczestniczący w podkulturze grypserskiej?.
Badano następujące zmienne niezależne: wiek, czas izolacji więzien-

nej, czas pozostały do zakończenia kary pozbawienia wolności, niedo-
świadczanie izolacji więziennej, spełnianie formalnych warunków odby-
wania kary w SDE, przynależność do podkultury grypserskiej. Zmienne 
zależne zostały wyodrębnione drogą analizy czynnikowej otrzymanych 
wyników badań i przedstawione w dalszej części artykułu.

Sformułowano następujące hipotezy badawcze:
H1. Wiek skazanych nie różnicuje ocen SDE.
H2. Czas izolacji więziennej nie różnicuje ocen SDE.
H3. Czas pozostały do zakończenia kary pozbawienia wolności różnicuje 

oceny SDE.
H4. Skazani i osoby niedoświadczające izolacji więziennej różnią się 

oceną SDE.
H5. Skazani spełniający i niespełniający formalnych warunków odbywa-

nia kary w SDE różnią się oceną tego systemu.
H6. Skazani uczestniczący i nieuczestniczący w podkulturze grypserskiej 

różnią się oceną SDE.
Aby uzyskać próbę reprezentatywną dla populacji skazanych, zastoso-

wano losowy dobór więźniów. W badaniu uczestniczyło 260 skazanych 
oraz 70 osób, które nigdy nie doświadczyły izolacji więziennej (N = 330). 
Odrzucono materiał badawczy zawarty w 15 kwestionariuszach (ze wzglę-
du na wysoki wynik w skali KŁ). Do analizy statystycznej wykorzystano 
wyniki badania 213 skazanych dorosłych mężczyzn nieuczestniczących 
w podkulturze grypserskiej oraz 34 uczestniczących w tej podkulturze. 
64% badanych to skazani przebywający pierwszy raz w więzieniu, pozo-
stali przebywali w izolacji kolejny raz (36%). Średnia wieku osadzonych 
pierwszy raz w zakładzie karnym wynosiła 33 lata, zaś średnia wieku 
przebywających kolejny raz – 37 lat. Średnia czasu pobytu w izolacji ska-
zanych pierwszy raz to 14 miesięcy, natomiast przebywających w niej po 
raz kolejny – nieznacznie przekraczała 11 miesięcy. Średnia czasu pozo-
stałego do końca kary skazanych pierwszy raz to 19 miesięcy, natomiast 
przebywających po raz kolejny – nieznacznie przekraczała 17 miesięcy.
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W Zakładzie Karnym w Pińczowie (jednostka typu zamkniętego) ska-
zanych badano od końca grudnia 2013 roku do końca lipca 2014 roku. 
Badanie w Zakładzie Karnym w Trzebini (jednostka typu półotwartego) 
przeprowadzono w dniach 27–30 maja 2014 roku. Od 21 stycznia do 
9 czerwca 2014 roku badano osoby niedoświadczające izolacji więziennej 
(N = 70), które pochodziły przede wszystkim ze środowiska miejskiego 
Pińczowa i okolic. Do analizy statystycznej wykorzystano materiał ba-
dawczy zawarty w ankietach 13 kobiet oraz 55 mężczyzn. W grupie męż-
czyzn znajdowało się 34 emerytowanych funkcjonariuszy Służby Wię-
ziennej (przede wszystkim z Zakładu Karnego w Pińczowie oraz kilku 
byłych funkcjonariuszy AŚ w Radomiu i AŚ w Kielcach). Wykształcenie 
osób badanych przedstawiało się w sposób następujący: średnie – 33 oso-
by, wyższe – 35 badanych. Średnia wieku uczestników badania nieznacz-
nie przekraczała 48 lat.

W celu udzielenia odpowiedzi na postawione problemy badawcze 
przyjęto metodę sondażu diagnostycznego oraz metody analizy staty-
styczno-porównawczej. Odpowiednio do przyjętej metody zastosowa-
no technikę ankiety oraz technikę wywiadu. Za narzędzie badawcze 
posłużył autorski Kwestionariusz Ankiety do Badania Oceny Syste-
mu Dozoru Elektronicznego, który zawiera także pulę pięciu pozycji 
upodobnionych do pytań skal weryfikacyjnych z inwentarzy osobowo-
ści, głównie skali „Kłamstwa” (KŁ) z MPI Eysenecka18. Osoby badane 
zajmują stanowisko wobec stwierdzeń, zaznaczając odpowiednią cyfrę 
na 5-stopniowej skali Likerta.

WyNIKI BADAń
Stosując analizę czynnikową metodą głównych składowych dla 18 pytań 
kwestionariusza badawczego19 dotyczących ocen SDE określono eksplo-
racyjnie konstrukt wymiarowy. Zgodnie z zaleceniem Fielda20, z użyciem 
macierzy przeciwobrazów określono wartości KMO dla poszczególnych 
pytań, precyzując, czy są one na tyle spójne z pozostałymi pytaniami na-

18 M. Choynowski, Opracowanie polskiej adaptacji „Inwentarza osobowości” H.J. Ey-
sencka (Maudsley Personality Inventory), „Biuletyn Psychometryczny” 1968, nr 2; 
R.Ł. Drwal, Osobowość wychowanków zakładów poprawczych, Wrocław 1981, 
s. 144–145.

19 P4, P5, P7, P8, P9, P10, P12, P13, P14, P17, P18, P19, P21, P22, P23, P24, P26, 
P29.

20 A. Field, Discovering Statistics using IBM SPSS Statistics, London 2013.
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rzędzia, by można je pozostawić w analizie. Z uwagi na niezadowalające 
właściwości pomiarowe KMO wykluczono kolejno pytania: P8. Skaza-
ny powinien troszczyć się o nadajnik i zainstalowany w domu sprzęt mo-
nitorujący (KMO = 0,649) oraz P22. Będąc objętym Systemem Dozoru 
Elektronicznego, trzeba mieć pozytywną postawę do urządzeń kontrolują-
cych – nadajnika (KMO = 0,566). Pozostałe wartości indywidualne KMO 
przekroczyły zadowalającą miarę > 0,7, dlatego zostały pozostawione 
w analizie jako spójne.

Miara adekwatności doboru dla całej próby (wszystkich pytań) wyno-
siła w pełni akceptowalne KMO = 0,791, co oznacza umiarkowaną, ale za-
dowalającą adekwatność pobierania próbek do analizy. Test sferyczności 
Bartletta [Chi2 (120) = 1152,32; p < 0,001] wykazał, że korelacje między 
poszczególnymi wymiarami były wystarczająco duże, by przeprowadzić 
ekstrakcję czynników21.

Zarówno wykres osypiska, jak i kryterium Kaisera wskazały rozwią-
zanie trójczynnikowe, wyjaśniające razem 47,53% wariancji. Oznacza 
to, że biorąc pod uwagę podejście eksploracyjne dla tworzonego na-
rzędzia do pomiaru ocen SDE, badani traktowali udzielane odpowiedzi 
jako odpowiedzi dla trzech wyraźnie rozdzielnych wymiarów, opisu-
jących poniekąd trzy osobne zjawiska. Do ekstrakcji czynników użyto 
metody Varimax22.

Pierwszy wyekstrahowany wymiar (czynnik), nazwany Oceny Ne-
gatywne, zawiera pytania o treści świadczącej o niechęci wobec tego 
systemu czy też określaniu tego systemu w kategoriach problemów 
z nim związanych. Czynnik ten wyjaśnia 22,88% wariancji. Czynnik 
drugi, nazwany Oceny Pozytywne, złożony z pytań o konotacji pozy-
tywnej, opisuje aprobujący stosunek do SDE, a konkretniej – wyraża 
wprost chęć uczestnictwa w programie. Czynnik ten wyjaśnia 14,63% 
wariancji.

Ostatni czynnik został nazwany Stygmatyzacja, gdyż znalazły się 
w nim stwierdzenia opisujące poczucie skazanego, iż jest stygmatyzo-
wany przez fakt odbywania kary w SDE. Wyjaśnia on 10,06% wariancji 
(tabela 1.).

21 S. Bedyńska, A. Brzezicka, Statystyczny drogowskaz, Warszawa 2007. 
22 A. Field, op.cit.
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Tabela 1. Wyniki analizy czynnikowej danych uzyskanych za pomocą Kwestionariusza 
Ankiety do Badania Oceny Systemu Dozoru Elektronicznego (N = 315)

Zmienne Wartość własna 
czynnika

% wyjaśnionej 
wariancji

% 
skumulowany Alfa-Cronbacha

Oceny Negatywne 3,66 22,88 22,88 0,773

Oceny Pozytywne 2,34 14,63 37,52 0,687

Stygmatyzacja 1,61 10,66 47,57 0,695

Metoda wyodrębniania czynników – głównych składowych. Metoda rotacji – Varimax z nor-
malizacją Kaisera.

Źródło: Obliczenia własne.

W celu określenia poziomu rzetelności (rozumianej jako cecha ozna-
czająca dokładność pomiaru) kwestionariusza obliczono statystki Alfa-
Cronbacha23. Rzetelność skali Oceny Negatywne złożonej z 5 pozycji: 
P9, P19, P4, P17, P10 wynosi α = 0,773, czyli skala cechuje się umiarko-
waną (akceptowalną) rzetelnością. Dodatkowo można zauważyć, że usu-
nięcie którejkolwiek pozycji nie zwiększyłoby wartości α dla całej skali. 
Rzetelność skali Oceny Pozytywne złożonej z 8 pozycji: P2, P18, P13, 
P29, P5, P21, P24, P12 wynosi α = 0,657, czyli skala cechuje się małą rze-
telnością. Dodatkowo można zauważyć, że po usunięciu pozycji P2 war-
tość statystyki α zwiększyłaby się do 0,691, a po usunięciu pozycji P24 
wartość statystyki α podniosłaby się do 0,663 (można zatem nieznacz-
nie zwiększyć rzetelność skali). Rzetelność skali Stygmatyzacja złożonej 
z 4 pozycji: P14, P23, P7, P26 wynosi α = 0,695, czyli skala cechuje się 
umiarkowaną rzetelnością, a usunięcie którejkolwiek pozycji nie zwięk-
szyłoby wartości α dla całej skali.

Warto zauważyć, że Oceny Pozytywne wobec SDE i Oceny Negatyw-
ne tego systemu nie są przeciwnymi krańcami tej samej skali, ale dwoma 
zupełnie osobnymi wymiarami. Czym innym jest dla osadzonego chęć 
wzięcia udziału w programie bądź poczucie tego, że taki program jest dla 
niego szansą, a czym innym jest postrzeganie zagrożeń psychologicznych 
z nim związanych. Okazało się, że wymiary te u osób badanych nie są ze 
sobą powiązane (tabela 2.).

23 Ponieważ wszystkie skale dla pytań kwestionariusza badawczego były takie, wynik 
wymiarowy był średnią dla wyników poszczególnych pytań.
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Tabela 2. Miary statystyczne uzyskanych czynników

Czynnik N M SD R V Mdn K-S
Oceny Negatywne 315 2,91 0,87 4,0 0,30 2,8 0,09*
Oceny Pozytywne 315 4,43 0,44 2,86 0,10 4,43 0,13*
Stygmatyzacja 315 2,84 0,82 4,0 0,29 2,75 0,11*

* p < 0,001
Źródło: Obliczenia własne.

W celu sprawdzenia związku między wynikiem na skali kłamstwa 
a wymiarami kwestionariusza przeprowadzono analizę korelacji z uży-
ciem nieparametrycznego testu korelacji tau-b Kendalla (tabela 3.). Żadna 
z korelacji nie była istotna statystycznie. Można zatem wnioskować, że 
wyniki badania są wiarygodne.

Tabela 3. Współczynniki korelacji tau-b Kendalla pomiędzy uzyskanymi czynnikami 
a skalą kłamstwa badanych

Zmienne Skala kłamstwa
Oceny Negatywne 0,046
Oceny Pozytywne –0,022
Stygmatyzacja –0,063

Źródło: Z. Nowacki, System dozoru elektronicznego w ocenie osadzonych w zakładach kar-
nych, „Resocjalizacja Polska” 2015, nr 10, s. 239.

Odnotowano, że wiek badanych oraz czas obecnego pobytu w wa-
runkach izolacji więziennej nie ma związku z wynikami badania. Na-
tomiast im dłuższy jest czas do końca kary pozbawienia wolności, tym 
wyższe są u badanych wyniki Ocen Pozytywnych systemu dozoru elektro-
nicznego (rs = 0,136; p = 0,033), a mniejsze są natężenia Ocen Negatywnych  
(rs = –0,298; p < 0,001) i Stygmatyzacji (rs = –0,156; p = 0,014) (tabela 4.).

Tabela 4. Współczynniki rangowej rho Spearmana pomiędzy ocenami SDE a wymiara-
mi czasowymi

Zmienne Wiek Czas pozostający do końca 
kary pozbawienia wolności

Czas pobytu 
w izolacji więziennej

Oceny Negatywne –0,02 –0,298** –0,067

Oceny Pozytywne 0,026 0,136* –0,059

Stygmatyzacja –0,012 –0,156* 0,037

* p < 0,05;** p < 0,01

Źródło: Z. Nowacki, System dozoru elektronicznego w ocenie osadzonych w zakładach kar-
nych, „Resocjalizacja Polska” 2015, nr 10, s. 239.
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Aby ocenić, czy między skazanymi a osobami z grupy porównawczej 
występują różnice w postrzeganiu systemu dozoru elektronicznego, wy-
konano analizę międzygrupową, gdzie zmienną niezależną był podział 
badanych na skazanych i osoby niedoświadczające izolacji więziennej, 
a zmiennymi zależnymi były wymiary uzyskane drogą analizy czynniko-
wej (tabela 5.).

Analiza różnic dla czynnika Oceny Negatywne nieparametrycznym 
testem rangowym U Manna-Withneya wykazała, że różnice są istotne 
statystycznie (p < 0,001). Skazani mieli bardziej negatywną ocenę okre-
ślającą ich zagrożenia wobec SDE niż grupa porównawcza (p < 0,001). 
Mieli też istotnie wyższe niż grupa porównawcza poczucie Stygmatyzacji 
(p = 0,011). Nie było zaś różnic między skazanymi a grupą porównawczą 
w kwestii Ocen Pozytywnych SDE (p = 0,897).

Tabela 5. Różnice w ocenach SDE pomiędzy skazanymi a grupą porównawczą

Zmienne
Skazani

(N = 247)
Grupa porównawcza

(N = 68) U P
Mdn Mrang Mdn Mrang

Oceny Negatywne 3,00 176,57 2,10 90,53 3 810,00 0,000**
Oceny Pozytywne 4,43 158,35 4,57 156,74 8 312,50 0,897
Stygmatyzacja 3,00 164,78 2,50 133,38 6 723,50 0,011*

* p < 0,05;** p < 0,01

Źródło: Z. Nowacki, System dozoru elektronicznego w ocenie osadzonych w zakładach kar-
nych, „Resocjalizacja Polska” 2015, nr 10, s. 240.

Aby ocenić, czy między skazanymi spełniającymi formalne warunki 
odbywania kary w SDE a skazanymi niespełniającymi tych warunków 
istnieją różnice w postrzeganiu systemu dozoru elektronicznego, wyko-
nano kolejną analizę międzygrupową (tabela 6.).

Okazało się, że skazani spełniający formalne warunki odbywania kary 
w SDE mają istotnie wyższą Ocenę Negatywną SDE niż skazani nie-
spełniający formalnych warunków odbywania kary w SDE (p < 0,001). 
Spełniający formalne warunki odczuwają też istotnie wyższą Stygmaty-
zację niż niespełniający formalnych warunków odbywania kary w SDE 
(p = 0,019). Ponadto spełniający formalne warunki mają istotnie niższą 
Ocenę Pozytywną niż niespełniający tych warunków (p = 0,044).
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Tabela 6. Oceny SDE a spełnienie warunków do odbywania kary w SDE

Zmienne
Spełnia warunki SDE

(N = 102)

Nie spełnia 
warunków SDE

(N = 145) U P

Mdn Mrang Mdn Mrang
Oceny Negatywne 3,30 143,40 3,00 110,36 5 416,50 0,000**
Oceny Pozytywne 4,43 113,16 4,57 131,62 6 289,50 0,044*
Stygmatyzacja 3,00 136,66 2,75 115,10 6 104,00 0,019*

* p < 0,05;** p < 0,01

Źródło: Z. Nowacki, System dozoru elektronicznego w ocenie osadzonych w zakładach kar-
nych, „Resocjalizacja Polska” 2015, nr 10, s. 241.

Uwzględnienie samopodziału społeczności więziennej na skazanych 
grypsujących i niegrypsujących pozwala zauważyć, że pomiędzy tymi 
podgrupami nie ma różnic w Ocenach Pozytywnych SDE (p = 0,399), ani 
odczuwanej Stygmatyzacji (p = 0,795). Odnotowano natomiast różnicę 
w Ocenach Negatywnych SDE (p = 0,001). Niegrypsujący więźniowie 
mają istotnie wyższe natężenie Ocen Negatywnych niż skazani uczestni-
czący w podkulturze grypserskiej, co jest zaskakujące (tabela 7.).

Tabela 7. Oceny SDE a uczestnictwo badanych w podkulturze grypserskiej

Zmienne
Niegrypsujący

(N = 213)
Grypsujący

(N = 34) U P
Mdn Mrang Mdn Mrang

Oceny Negatywne 3,20 130,29 2,70 84,59 2 281,00 0,001**
Oceny Pozytywne 4,43 122,48 4,57 133,53 3 297,00 0,399

Stygmatyzacja 3,00 123,53 3,00 126,94 3 521,00 0,795

** p < 0,01

Źródło: Z. Nowacki, System dozoru elektronicznego w ocenie osadzonych w zakładach kar-
nych, „Resocjalizacja Polska” 2015, nr 10, s. 242.

DySKUSjA
Analiza wyników, potwierdzając hipotezy badawcze, wykazała, że postrze-
ganie systemu dozoru elektronicznego nie sprowadza się do jednolitego sta-
nowiska. Ocena SDE to niespójny konstrukt, w którym można wyróżnić trzy 
czynniki: Oceny Negatywne, Oceny Pozytywne oraz Stygmatyzację. Wycho-
dząc z założenia, że odbywanie kary pozbawienia wolności w SDE pozwoli 
uniknąć poniżającego doświadczania uwięzienia osób, które niekoniecznie 
muszą odbywać karę pozbawienia wolności w zakładach karnych, do SDE 
powinni być kierowani zwłaszcza skazani nieuczestniczący w podkulturze 
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grypserskiej. Do takiego stanowiska może skłaniać negatywna postawa gryp-
sujących wobec oddziaływań penitencjarnych24. Wysokie natężenie Ocen 
Negatywnych wobec systemu dozoru elektronicznego niegrypsujących wy-
daje się wskazywać na potrzebę przedstawiania im procedury odbywania 
kary w sposób ukierunkowany na zmniejszenie tendencji do negatywnego 
postrzegania systemu dozoru elektronicznego. Z ustaleń badawczych można 
byłoby wywnioskować, że właściwym adresatem SDE są skazani uczestni-
czący w podkulturze grypserskiej – wykazują wszakże mniej negatywnych 
ocen tego systemu. Wniosek ten jest jednak błędny. Badanie większej liczby 
skazanych, zwłaszcza uczestniczących w podkulturze grypserskiej, pozwoli-
łoby lepiej wyjaśnić ujawnione zależności. Zamiarem piszącego jest przepro-
wadzenie takich badań. Ponieważ skazani i osoby niedoświadczające izolacji 
więziennej z zupełnie innej perspektywy postrzegają SDE, nie dziwi istotnie 
wyższe poczucie Stygmatyzacji skazanych oraz ich istotnie wyższa Ocena 
Negatywna tego systemu odbywania kary pozbawienia wolności. Porówny-
wane grupy nie różniły się jednak pod względem Ocen Pozytywnych tego 
systemu, co wskazuje, że także skazani dostrzegają pozytywne aspekty oferty 
odbywania kary w systemie dozoru elektronicznego, a tym samym skłania 
do przypuszczenia, że system dozoru elektronicznego – jako propozycja od-
działywania wychowawczego – może być akceptowany przez skazanych. 
Zaaprobowanie oferty zdaje się upoważniać do optymizmu pedagogicznego, 
zaś zestawienie negatywnych aspektów izolacji więziennej oraz potencjal-
nych możliwości tkwiących w normalnym wolnościowym środowisku czło-
wieka nie pozostawia wątpliwości, gdzie łatwiej o dogodne uwarunkowania 
autoresocjalizcji. Jednakże przyjęcie założenia, że otoczenie to zawsze będzie 
sprzyjało autoresocjalizacji, jest nieuprawnione, dlatego kierując skazanego 
do odbywania kary w SDE, warto rozpoznać i uwzględnić także aspekt jego 
przestrzeni społecznej.
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WyKAZ AKTóW PRAWNyCH
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie sposo-1. 
bu oraz szczegółowych warunków wykonywania kar, środków karnych i środków 
zabezpieczających w systemie dozoru elektronicznego (Dz.U., poz. 773).
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie okreś-2. 
lenia szczegółowych warunków technicznych i wymagań funkcjonalnych, jakie po-
winny spełniać środki techniczne służące do wykonywania dozoru elektroniczne-
go, oraz sposobu funkcjonowania systemu komunikacyjno-monitorującego (Dz.U., 
poz. 797).
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 maja 2015 w sprawie sposo-3. 
bu archiwizowania oraz sposobu i trybu usuwania danych osobowych i informacji 
zarejestrowanych w związku z wykonywaniem dozoru elektronicznego (Dz.U., 
poz. 800).
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie wzo-4. 
ru pisemnego pouczenia o przysługujących skazanemu prawach i ciążących na nim 
obowiązkach związanych z dozorem elektronicznym, jak również o konsekwen-
cjach naruszenia tych obowiązków (Dz.U., poz. 847).
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. nr 88, poz. 553, z późn. 5. 
zm.).
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. nr 90, poz. 557, 6. 
z późn. zm.).
Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza 7. 
zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego (Dz.U. nr 191, poz. 1366, 
z późn. zm.).
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STRESZCZENIE

Zbigniew NOWACKI

ZASTOSOWANIE PENITENCjARNE 
SySTEMU DOZORU ELEKTRONICZNEGO 

W OCENIE SKAZANyCH

Słowa kluczowe: system dozoru elektronicznego, stygmatyzacja, ocena 
systemu dozoru elektronicznego

Przedmiotem badań są formułowane przez skazanych oceny systemu do-
zoru elektronicznego (SDE). Za narzędzie posłużył autorski Kwestiona-
riusz Ankiety do Badania Oceny Systemu Dozoru Elektronicznego, który 
zawierał także skalę kłamstwa. Kontrolowano również nastrój badanych. 
Aby zweryfikować sformułowane hipotezy, przyjęto metodę sondażu dia-
gnostycznego oraz metody analizy statystyczno-porównawczej. Analiza 
czynnikowa wykazała, że postrzeganie systemu dozoru elektronicznego 
nie sprowadza się do jednolitego stanowiska – przekonania o SDE to nie-
spójny konstrukt, w którym dają się wyróżnić trzy czynniki, tj.: Oceny 
Negatywne, Oceny Pozytywne oraz Stygmatyzacja. Okazało się, że nie-
grypsujący więźniowie mają istotnie wyższe natężenie Ocen Negatyw-
nych SDE niż skazani grypsujący. W zakresie Ocen Pozytywnych oraz 
odczuwanej Stygmatyzacji nie stwierdzono istotnych różnic między nie-
grypsującymi a grypsującymi.
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Zbigniew NOWACKI

PENITENTIARy USAGE  
OF ELECTRONIC SUPERvISION SySTEM 

IN CONvICTS’ vIEW

Keywords: Electronic Supervision System, stigmatization, evaluation of 
Electronic Supervision System

The subject of study and analysis is formulating an evaluation of Electronic 
Supervision System by convicts. As a tool author’s Questionnaire 
of Electronic Supervision System Evaluation was used which contained 
scale of lie. Frame of mind was also controlled. To verify hypothesis 
formulation methods diagnostic sounding and statistical and comparative 
analysis were used. Factor analysis demonstrated that perception of 
Electronic Supervision System doesn’t bring a unitary opinion-opinions 
of ESS are incoherent in which we can single out three factors: Negative 
evaluations, Positive evaluations and Stigmatization. It turned out that 
„non flashing” prisoners have much more negative evaluation results of 
ESS than „flashing” prisoners. There weren’t any significant differences 
in terms of positive evaluations and perceptible Stigmatization between 
‘flashing” and „non flashing’ groups.
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Izabela NOWICKA

ZjAWISKO STALKINGU W KONTEKŚCIE 
RESOCjALIZACjI PENITENCjARNEj 

KILKA UWAG

Zjawisko stalkingu można analizować w różnych aspektach – prawnym, 
kryminologicznym, psychologicznym. Można jednakże zauważyć, iż 
przeprowadzane w różnych krajach obserwacje zjawiska w niewielkim 
zakresie jedynie odnoszą się do osób osadzonych w zakładach karnych za 
popełnienie przestępstwa stalkingu.

Problem tzw. stalkingu polegającego na uporczywym nękaniu, mają-
cym postać powtarzających się napaści na tle emocjonalnym na konkret-
ną osobę poprzez ciągłe próby nawiązania z nią kontaktu, jako pierwsi 
dostrzegli Amerykanie. Samo słowo „stalking” pochodzi z angielskiego 
języka łowieckiego i oznacza podchodzić, czatować, skradać się.

Psychologowie zaś nazwali tak osaczanie ofiary przez prześladowcę. 
J. Skarżyńska-Sernaglia proponuje, aby mianem stalkingu określać „po-
wtarzające się uporczywe nękanie poprzez rozmaite formy naruszenia 
wolności osobistej i prywatności drugiej osoby, wywołujące u prześlado-
wanego niepokój, skrępowanie, dyskomfort fizyczny i psychiczny, szereg 
dolegliwości zdrowotnych, fizycznych i psychicznych, trudności w kon-
taktach interpersonalnych i uzasadnione obawy o własne bezpieczeństwo. 
Kolejna definicja mówi, iż „stalking jest modelem zachowania, które cha-
rakteryzuje się powtarzającymi naruszeniami granic, zarówno w sferze 
życia publicznego, jak i prywatnego, jednej lub większej liczby osób. Pro-
blem ten dotyczy najczęściej kontekstu rodzinnego i partnerskiego. Może 
również wystąpić wśród znajomych, przyjaciół, bądź w miejscu pracy”.

Nowicka
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W definicjach stalkingu specjaliści dostrzegają dwa aspekty. Po pierw-
sze cechy zachowania sprawcy: świadome, celowe i złośliwe działania 
skierowane przeciwko ofierze, powtarzające się wielokrotnie, które nie 
ustają nawet wtedy, gdy nie są skuteczne, a których celem jest osaczenie 
ofiary; mające na celu zdobycie kontroli i zastraszenie ofiary. Naruszając 
prawa osobiste ofiary, stalker zakłóca dotychczasowe życie prześlado-
wanej osoby. Badając zjawisko stwierdzono, iż działania podejmowane 
przez stalkera trwają przez dłuższy okres (od tygodnia do nawet kilku lat). 
Drugi aspekt zaś przejawia się we wpływie, jaki sprawca ma na funkcjo-
nowanie ofiary (postępowanie sprawcy wywołuje poczucie zagrożenia, 
budzi lęk, niepokój, narażenie na silny stres, co w konsekwencji może 
prowadzić do zaburzeń zdrowia fizycznego, psychicznego czy zaburzeń 
funkcjonowania w społeczeństwie, a w skrajnych przypadkach nawet do 
prób samobójczych czy śmierci). Częstą konsekwencją nękania są poważ-
ne zmiany w dotychczasowym życiu ofiary, przejawiające się chociażby 
w zmianie miejsca zamieszkania, miejsca pracy, numeru telefonu czy też 
zmianie przyzwyczajeń itp.

Należy zwrócić uwagę, iż w różnych systemach prawnych, które za-
częły stosować politykę antystalkingową, zjawisko przybrało niekiedy 
różną postać. Dlatego też nie sposób przyjąć, iż określone zachowanie 
sprawcy będzie wszędzie podlegało takiej samej ocenie prawnokarnej.

Do polskiego prawa karnego przestępstwo stalkingu zostało wprowa-
dzone na mocy ustawy z 25 lutego 2011 roku o zmianie ustawy – Ko-
deks karny. Nowy typ przestępstwa został opisany w art. 190a Kodeksu 
karnego:

„§ 1. Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliż-
szej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia 
lub istotnie narusza jej prywatność, podlega karze pozba wienia wolności 
do lat 3.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto, podszywając się pod inną osobę, wy-
korzystuje jej wizerunek lub inne jej dane osobowe w celu wyrządzenia 
jej szkody majątkowej lub osobistej.

§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 lub 2 jest targnięcie 
się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawie-
nia wolności od roku do lat 10.

§ 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 następuje na wnio-
sek pokrzywdzonego”.
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Ministerstwo Sprawiedliwości wskazuje, że od roku 2011 liczba ska-
zań za przestępstwo z art. 190a kodeksu karnego wzrosła ponad dwudzie-
stodwukrotnie – z 43 skazań w roku 2011 do 949 skazań w roku 2014 
(wykres 1.). Większość dotyczy paragrafu 1 art. 190a. W roku 2014 tylko 
3 stalkerów zostało skazanych za typ kwalifikowany z art. 190a § 3 k.k., 
tj. za uporczywe nękanie, w następstwie którego pokrzywdzony targnął 
się na własne życie.

W roku 2014 w stosunku do aż 690 oskarżonych sądy orzekały o karze 
pozbawienia wolności.

Wykres 1. Prawomocnie skazani dorośli na podstawie art. 190a § 1–3 kodeksu karnego 
(stalking) w latach 2012–2014

Źródło: https://stalking.com.pl/2015/09/29/stalking-w-polsce-statystyka/stalking w Polsce – 
trochę statystyki 29/09/2015 / Barbara Szopa (dostęp – 3.08.2016.).

Leszek Lernell, rozpoczynając część wykładu prawa karnego dotyczą-
cego kary, podnosił, iż: „Problem kary, jej istoty i podstawy, od tysiącleci 
przyciąga ludzką myśl badawczą. Zastanawiali się nad tym zagadnieniem 
filozofowie i politycy, pisarze i prawnicy, myśliciele wszystkich czasów. 
Filozofowie badali ten problem na tle odwiecznego dylematu, czy i jaką 
odpowiedzialność powinien człowiek ponieść za swe czyny. Za swą posta-
wę. Moraliści rozważali ten problem w świetle kategorii sprawiedliwości, 
dobra i zła, szukając odpowiedzi na pytanie, czy i kiedy może człowiek 
zadawać innemu człowiekowi dolegliwości, cierpienia, mieszczące się 
w karze sądowej. Prawnicy zmierzali w swych badaniach do rozwiązania 
zagadnienia tzw. państwowego prawa karania (ius puniendi)”1.

1 L. Lernell, Wykład prawa karnego. Część ogólna, Warszawa 1961, s. 235. patrz też: 
I. Nowicka, Kara dożywotniego pozbawienia wolności w polskim systemie praw-
nym. Problemy i wątpliwości, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Finansów i Prawa 
w Bielsku-Białej” 2014, nr 3, s. 66.
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W stwierdzenie to wpisuje się podejście Andrew von Hirscha dotyczące 
sprawiedliwości w kontekście kary. Mianowicie uważał on, że „[...] kara 
jest sprawiedliwa wówczas, gdy zostaje wymierzona z uwzględnieniem 
zasady proporcjonalności oraz w odpowiednim stopniu wyraża potępienie 
dla czynu, którego dopuścił się skazany. Proporcjonalność wyroku opie-
ra się na założeniu, że potępienie wyrażone przez sprawiedliwy sposób, 
powinno oddawać stopień bezprawności popełnionego czynu. Zgodnie 
z zasadą proporcjonalności warunek sprawiedliwości powinien skłaniać 
do ograniczenia usilnego dążenia do zapobiegania przestępczości. Wa-
runek sprawiedliwości zostaje spełniony w znacznym stopniu wówczas, 
gdy sprawca jest sprawiedliwie osądzony i skazany”2.

Wynika z tego wywodu, iż wewnętrzne reguły systemowe, na których 
opiera się kara kryminalna, zakładają niewymierzanie jej niesprawiedli-
wie, bowiem poczucie sprawiedliwości jest jednym z elementów określa-
jących system organizacji państwowej. Karanie, które jest niesprawiedli-
we, nosi znamiona nadużycia prawa i wskazuje na złe funkcjonowanie 
wymiaru sprawiedliwości3.

Sprawcy przestępstwa stalkingu stanowią swoistą grupę sprawców 
wymagających odpowiedniego traktowania w celu przywrócenia ich na 
„łono społeczeństwa”. Wynika to ze złożoności zachowania sprawcy, na 
które może nałożyć się kilka czynników wpływających na odpowiedzial-
ność karną.

Stalking wbrew temu, iż osobie postronnej może wydawać się zacho-
waniem odbiegającym od norm przyjętych w społeczeństwie, nie jest 
postrzegany jako jednostka chorobowa, aczkolwiek może być określany 
jako obsesyjne prześladowanie. Termin ten wynika z dążeń stalkera do 
kontroli oraz z braku akceptacji wolnego wyboru dokonywanego przez 
inną osobę. Podstawową potrzebą stalkera jest zamiar przejęcia kontroli 
nad ofiarą, czemu ma służyć zastraszanie, prześladowanie, a także aran-
żowanie sytuacji, w których osoba podlegająca stalkingowi odczuwa bez-
silność czy lęk. Swym postępowaniem stalker manifestuje chęć zawład-
nięcia swoją ofiarą4 .

2 A. von Hirsch, Uzasadnienie istnienia i wymiaru kary we współczesnym retrybutywi-
zmie, „Ius et Lex” 2006, nr 1, s. 50. 

3 J. Utrat-Milecki, Kara. Teoria i kultura penalna. Perspektywa integralno-kulturowa, 
Warszawa 2010, s. 60–67. 

4 B. Hołyst., Psychologia kryminalistyczna, Warszawa 2004, s. 211.
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Badania wskazują, iż mankamenty w funkcjonowaniu psychicznym 
sprawców wiążą się z określonymi schematami myślenia, które w ich oce-
nie usprawiedliwiają przekraczanie norm społecznych. Stalkerzy pozosta-
ją w błędnym,  iluzorycznym przeświadczeniu, że są ofierze nieodzowni 
do życia. Bez ich ochrony ofiara będzie pozostawała w „szkodliwym” 
czy „toksycznym” związku z kimś innym. Uważają też, że ofiara swo-
im zachowaniem polegającym na odrzuceniu tak „wartościowej” osoby, 
jaką jest sprawca, zasłużyła sobie na karę i nauczkę. Taka perspektywa 
pozwala na bezlitosne i często brutalne traktowanie ofiary oraz poczucie 
uzasadnionego wymierzenia sprawiedliwości5.

W literaturze przedmiotu pojawia się przekonanie, iż stalkerzy są 
osobami borykającymi się z zaburzeniami osobowości, czyli względnie 
trwałym zahamowaniem rozwoju osobowości, których cechą charaktery-
styczną jest relatywnie niewielka elastyczność w zakresie funkcjonowa-
nia psychologiczno-społecznego dotkniętej zaburzeniem osoby, nierzadko 
też ze skłonnościami do nałogów6. Badania przeprowadzone na terenie 
USA, Kanady i Niemiec nie udowodniły u stalkerów zachowań aspołecz-
nych, które są charakterystyczne dla osobowości nieprzystosowanych, 
jednakże rozpoznano pewne cechy paranoiczne oraz narcystyczne. Moż-
na pokusić się o wskazanie następujących cech charakterystycznych dla 
sprawców stalkingu: 
– niska tolerancja wobec niepowodzeń oraz braku akceptacji przejawia-

nego przez otoczenie; 
– wysoka skłonność do postrzegania rzeczywistości w zniekształcony 

sposób, błędna interpretacja zachowań innych osób; 
– natarczywe, a niekiedy agresywne, domaganie się własnych praw, przy 

jednoczesnym niezważaniu na uczucia oraz potrzeby innych osób; 
– brak umiejętności budowania i utrzymywania trwałych relacji inter-

personalnych; 
– egoizm, stałe dążenie do zwracania na siebie uwagi otoczenia; 
– brak empatii7.

5 K. Tomaszek, Stalker – psychologiczna charakterystyka sprawców przestępstw 
„uporczywego nękania”, (w:) Studia z Psychologii w KUL, t. 18, 2012, s. 142.

6 J. Skarżyńska-Sernaglia, Stalking w Polsce – występowanie i charakterystyka zja-
wiska, http://www.psychologia.net.pl/artykul.php?level=415 (dostęp – 7.08.2016); 
J. Campbell, C. Hall, G. Lindzey, Teorie osobowości, Warszawa 2012, s. 86.

7 http://www.adwokatkoscielny.com.pl/publikacje/J.A.Pielichowski_-_Kompendium_
prawno-psychologiczne_z_zakresu_stalkingu.pdf s. 4 (dostęp – 6.08.2016).
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Według specjalistów stalkerzy mają problemy typu uczuciowego i re-
lacyjnego. Przejawiają deficyty w zakresie empatii, umiejętności nawią-
zywania bliskich intymnych związków czy też w zakresie kompetencji 
społecznych. Sprawca wymusza kontakt z ofiarą. Trudno jest mówić 
o wzajemności, gdy zaangażowanie jest tylko po stronie sprawcy, któ-
ry nie respektuje praw partnera. Perspektywa postrzegania rzeczywisto-
ści przez partnera jest dla niego nie do przyjęcia. Można powiedzieć, iż 
stalker cechuje się osobowością antyspołeczną, a także egocentryzmem 
i egoizmem8.

Stalkerzy wykazują głęboką frustrację nie tylko potrzeb emocjonal-
nych, ale również w realizacji planów życiowych i zawodowych. Prze-
prowadzone diagnozy pozwalają zauważyć, iż opisywanymi sprawcami 
są często osoby, które nie posiadają stałego zatrudnienia czy własnego 
mieszkania. Porażki życiowe starają się „przykryć” sukcesami w zdoby-
waniu władzy nad ofiarą. Poprzez nękanie innej osoby próbują „leczyć” 
swoje frustracje9.

Nie można też nie brać pod uwagę faktu, że sprawcy stalkingu mogą 
być zróżnicowani pod względem zaburzeń psychicznych. Niektórzy 
z nich przejawiają zaburzenia psychotyczne i schizoafektywne czy cho-
roby psychiczne, tj. schizofrenię, głęboką depresję, dystymię, chorobę 
dwubiegunową. Często charakteryzują się zaburzeniami osobowości 
w postaci niedojrzałej osobowości, osobowości pogranicza (tzw. border-
line), osobowości paranoidalnej, osobowości schizoidalnej, osobowości 
narcystycznej czy osobowości depresyjnej10.

Wśród zaburzeń osobowościowych charakterystycznych dla stalkerów 
wymienia się także osobowość zależną. Osoby takie wykazują niezdol-
ność do autonomii i uzależnianie własnego poczucia wartości od innych. 
Próba zakończenia relacji z nimi rozpoczyna proces uporczywego nęka-
nia. W przypadku osobowości pogranicza wyraźnie zaznacza się wybu-
chowość i impulsywność, niski poziom samokontroli i znaczna skłonność 
do nadmiernych reakcji w stosunku do bodźca11.

U sprawców stalkingu stwierdzono skłonności do uzależnień od alko-
holu, substancji psychotropowych, hazardu, pracoholizmu, bezwzględne-

8 K. Tomaszek, op.cit., s. 147–148.
9 Ibidem, s. 148.
10 Ibidem, s. 149.
11 Ibidem, s. 150.
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go perfekcjonizmu itp. Wpływa to w sposób znaczący na obniżenie ich 
poziomu samokontroli w sytuacji obsesyjnego odczuwania miłości. Co 
interesujące, obsesorzy nierzadko postępują w wielu obszarach funkcjo-
nowania zupełnie racjonalnie12.

Przedstawione sytuacje to tylko zasygnalizowanie złożoności zjawiska 
stalkingu po stronie zachowania sprawcy. Nie ulega wątpliwości, iż sze-
reg zaburzeń wyłączy odpowiedzialność sprawcy z uwagi na brak winy. 
Jednakże pozostaje cały szereg innych, które są właściwe dla tego rodzaju 
sprawców, a które nie pozostaną bez wpływu na programy resocjaliza-
cyjne podejmowane w zakładach karnych w przypadku orzeczonej kary 
pozbawienia wolności.

Jednostka penitencjarna, jaką jest zakład karny, wpisuje się w definicję 
zaproponowaną przez Ervinga Goffmana, a odnoszącą się do instytucji 
totalnych. Instytucją totalną jest zatem „miejsce pobytu i pracy znacznej 
liczby osób znajdujących się w podobnej sytuacji, odciętych na jakiś czas 
od reszty społeczeństwa i prowadzących sformalizowany tryb życia”13.

Nie ulega wątpliwości, iż pobyt w instytucji o takim charakterze wią-
że się z całkowitą zmianą dotychczasowego życia osadzonych. Pojawia 
się u nich bunt, agresja, lęk oraz strach pogłębiony frustracją wynikającą 
z faktu przymusowego przebywania w jednostce penitencjarnej. Często 
wszystkim tym odczuciom towarzyszy również poczucie niesprawie-
dliwości. Nakłada się na to doświadczanie takich niedogodności, jak: 
pozbawienie wolności, brak udogodnień materialnych i usługowych, 
pozbawienie poczucia bezpieczeństwa, autonomii oraz kontaktów he-
teroseksualnych.

„Proces resocjalizacji rozpatrywany obecnie jest zespołem działań 
opiekuńczych, wychowawczych i terapeutycznych wobec osób, które 
naruszają normy prawne (przestępcy), normy obyczajowe (narkomani, 
alkoholicy) zarówno w środowisku otwartym, jak i zamkniętym. Wobec 
tego oddziaływanie resocjalizacyjne ma potrójną osobowość i jest wyko-
nywane poprzez:
– zaspokojenie potrzeb, jako aspekt opiekuńczy;
– doprowadzenie do uzewnętrznienia norm i wartości pożądanych i kon-

struktywnych dla samej jednostki – aspekt wychowawczy;

12 Ibidem, s. 150.
13 B. Kałdon, I. Kurlak, Suicydologiczne aspekty patologii społecznej, Ostrowiec Świę-

tokrzyski 2014, s. 65.
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– leczenie stanów chorobowych (pod względem fizycznym i psychicz-
nym) – aspekt terapeutyczny”14.
Nie ulega wątpliwości, że czynniki zewnętrzne, jak i wewnętrzne, od-

noszące się do osadzonego, wpływają na to, iż resocjalizacja jest proce-
sem złożonym i skomplikowanym. Jej celem jest wychowywanie osób, 
u których występują nieprawidłowości w procesie socjalizacji, czyli ta-
kich, które z różnych powodów nie są przystosowane do życia w społe-
czeństwie oraz wykazują objawy przestępczości. Można ten cel ująć także 
jako dążenie do tego, aby jednostka poprawnie funkcjonowała w społe-
czeństwie oraz by uznała i respektowała przyjęte ogólnie wartości15.

Resocjalizacja w zakładzie karnym, czyli tzw. resocjalizacja peniten-
cjarna, to proces bardzo trudny, ponieważ dotyczy przestępców, czyli ludzi 
wysoce zdemoralizowanych. Fakt, iż resocjalizacja odbywa się w instytu-
cji penitencjarnej, wpływa w znacznym stopniu na owo utrudnienie16.

Sam fakt osadzenia i okoliczności z tym związane to jedynie część pro-
blemów, z którymi musi zmierzyć się resocjalizacja. Dodatkowym pro-
blemem są wszelkiego rodzaju uzależnienia osadzonych, w tym w szcze-
gólności uzależnienie od alkoholu lub narkotyków.

Ze względu na wagę zagrożeń wynikających ze skłonności do nało-
gu alkoholowego w latach 90. powstał profesjonalny program ATLAN-
TIS, który oparty jest na Dwunastu Krokach Anonimowych Alkoholików. 
Program ten opiera się na założeniu psychokorekcji, polegającej m.in. na 
kontaktach z ludźmi mającymi podobne problemy z alkoholem oraz na 
korzystaniu z pomocy fachowych terapeutów17.

„Przy realizowaniu kary pozbawienia wolności, uwzględniając cel 
tej kary, którego końcowym etapem jest zapobiegnięcie powrotowi do 
przestępstwa, szczególnie ważne jest, aby zidentyfikować czynniki, które 
doprowadziły do skazania jednostki. Odnosi się to ściśle do prewencji 
kryminalnej, która zakłada między innymi, że najskuteczniejszą metodą 
przeciwdziałania negatywnym zjawiskom będzie zwalczanie przyczyn 

14 L. Pytka, Resocjalizacja – anachronizm, utopia czy nowe wyzwanie socjopedago-
giczne?, (w:) B. Urban (red.), Dewiacje wśród młodzieży. Uwarunkowania i profilak-
tyka, Kraków 2001, s. 221.

15 L. Pytka, Pedagogika resocjalizacyjna, Warszawa 2000, s. 10–11.
16 K. Linowski, I. Wysocki, Oddziaływanie psychokorekcyjne na skazanych agresyw-

nych w warunkach penitencjarnych, s. 99–103.
17 K. Linowski, J. Nowicka, System terapeutyczny dla więźniów uzależnionych od alko-

holu, Ostrowiec Świętokrzyski 2004, s. 86.
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powstania takich zjawisk, a nie tylko objawów. Diagnozując, jakie dzia-
łania zapobiegawcze i zwalczające należy najpierw podjąć oraz do kogo 
mają być one skierowane, można następnie przejść do terapii. Selektyw-
ne dobieranie środków resocjalizacyjnych, po odpowiednim rozpoznaniu 
czynnika przestępczotwórczego, będzie stanowiło przejaw zastosowania 
zasady indywidualizacji wobec sprawcy skazanego na karę pozbawienia 
wolności”18.

Interpretacja przepisów – kodeksu karnego, kodeksu karnego wykonaw-
czego – pozwala na stwierdzenie, iż kara pozbawienia wolności ma na celu 
wywołanie u skazanego dążenia do kształtowania u siebie pożądanych po-
staw, głównie poczucia odpowiedzialności i przestrzegania porządku praw-
nego. Ma to w konsekwencji prowadzić do powstrzymywania się przez 
skazanego od ponownych zachowań przestępczych. Jej istota sprowadza 
się do readaptacji społecznej więźnia i skierowana jest na osiągnięcie rezul-
tatów odnośnie do celów wychowawczych i zapobiegawczych.

Z treści przepisu art. 67 § 2 i 3 k.k.w. wynika sposób, w jaki kara po-
zbawienia wolności powyżej wskazany cel ma osiągnąć. Określona prze-
pisem zasada indywidualizacji kierunkuje oddziaływanie kary na konkret-
nego osadzonego, nie tylko w zakresie rodzaju i typu zakładu karnego, ale 
także środków wykorzystywanych w szczególności do osiągnięcia celu 
wykonywania kary pozbawienia wolności, takich jak praca, edukacja, za-
jęcia kulturalno-oświatowe, zajęcia sportowe oraz utrzymywanie kontak-
tów z rodziną i środowiskiem zewnętrznym19.

Niezbędne jest zróżnicowane podejście do skazanych. Wynika to z fak-
tu, że „możliwości wejścia w konflikt z prawem są bardzo różne, tak też 
podejście do poszczególnych osadzonych powinno takie być. Wobec tego 
należy właściwie dobierać środki do określonych jednostek, wtedy dopie-
ro kara będzie celowa z pespektywy resocjalizacji”20.

Niezbędne jest zatem postawienie właściwej diagnozy, konsekwencją 
czego powinna być taka terapia, która skutkowałaby zmianami postawy 
osadzonego. Wówczas należy domniemać, iż proces resocjalizacji w za-
kładzie karnym będzie możliwy i jak najbardziej skuteczny. Dobór odpo-
wiednich, czyli efektywnych środków resocjalizacyjnych może nastąpić 

18 S. Pawela, Prawo karne wykonawcze. Zarys wykładu, Kraków 2003, s. 201.
19 M. Kuć, Indywidualizacja wykonywania kary pozbawienia wolności, Lublin 2007, 

s. 53–79.
20 G. Kowalski, Podmiotowe i przedmiotowe uwarunkowania przestępstwa (studium 

kryminologiczno-prawne), Toruń 2012, s. 324–326.
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poprzez powiązanie oddziaływań resocjalizacyjnych z przyczynami po-
pełnienia przestępstwa przez skazanego.

W toku resocjalizacji penitencjarnej możliwe jest osiągnięcie celu mi-
nimum lub maksimum. „Cel minimum opiera się na odciągnięciu osa-
dzonych od ponownego popełniania przestępstw, więc zmierza to tylko 
do poprawy jurydycznej i wiąże się z brakiem respektu dla moralności 
panującej w społeczeństwie. Readaptacja w przypadku tych skazanych 
przebiega słabo, a czasami w ogóle się nie odbywa. Bywają przypadki 
tak zwanej integracji negatywnej, czyli przywiązanie się do pewnej zde-
moralizowanej grupy, takiej jak alkoholicy czy narkomani. Z kolei cel 
maksimum oprócz zawarcia w sobie celu minimum, czyli zniechęcenia do 
działalności przestępczej, polega także na zdobywaniu respektu dla norm 
społecznie przyjętych. U skazanych, u których osiągnięto cel maksimum, 
przychodzi na ogół poprawna readaptacja społeczna, co wiąże się przede 
wszystkim z nawiązaniem pozytywnych stosunków rodzinnych na zasa-
dzie dawcy i biorcy, co oznacza aktywny udział w rodzinie, czyli pomoc 
w jej utrzymaniu, nie tylko życie na jej koszt”21.

Podsumowując, resocjalizacja w jednostce penitencjarnej jest bardzo 
skomplikowana, a nieraz wręcz niemożliwa do osiągnięcia. Nie ulega 
wątpliwości, iż czynnikiem, który może być gwarantem sukcesu, jest 
poznanie sprawcy przestępstwa, a w kontekście tejże publikacji – stal-
kera. Złożoność zachowania sprawcy stalkingu niewątpliwe przekłada 
się na proces resocjalizacji. Ponowne dostosowanie się takiej osoby do 
życia w społeczeństwie jest bardzo skomplikowane. Składa się na to wie-
le czynników, z których znaczącą rolę odgrywają także uwarunkowania 
związane z pobytem w więzieniu.
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STRESZCZENIE

Izabela NOWICKA

ZjAWISKO STALKINGU W KONTEKŚCIE 
RESOCjALIZACjI PENITENCjARNEj 

KILKA UWAG

Słowa kluczowe: stalking, ofiara, zakład karny, resocjalizacja, odpowie-
dzialność karna

Artykuł podejmuje problematykę przestępstwa stalkingu wobec koniecz-
ności diagnozy zachowania sprawcy. Pojemność zakresu znamienia usta-
wowego „nękanie” nie tylko wpływa na odpowiedzialność sprawcy, ale 
może także kształtować podejście do resocjalizacji sprawcy umieszczone-
go w zakładzie karnym. Przedmiotowa publikacja opisuje zjawisko stal-
kingu pod kątem kryminologicznym, psychologicznym, prawnokarnym, 
by następnie odnieść się do zagadnienia wskazanego w tytule.
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Article take the issue of the crime of stalking against the need to diagnose 
the behavior of the perpetrator. The capacity range of the mark statutory 
„bullying” affects not only the responsibility of the perpetrators but also 
can shape the approach to the rehabilitation of the offender placed in 
prison. The present publication describes the phenomenon of stalking in 
terms of criminology, psychology, criminal-law would then address the 
issues indicated in the title.
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Grzegorz OCIECZEK

PRZESTęPCZOŚć MŁODZIEży 
W PERSPEKTyWIE PENITENCjARNEj

Niniejszy artykuł ma na celu zasygnalizowanie kwestii związanych z prze-
stępczością młodzieży, wśród której znaczną cześć stanowią nieletni. 
Konsekwencją popełnienia zarówno czynów karalnych w odniesieniu do 
osób podlegających ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich, jak 
i przestępstw jest konieczność „wyrwania” młodego człowieka ze swoje-
go naturalnego środowiska rodzinnego i umieszczenie go w zależności od 
konkretnej sytuacji w zakładzie karnym lub w odpowiedniej placówce, 
w tym min. zakładzie poprawczym.

W chwili obecnej trudno nie zgodzić się z twierdzeniem, iż dzieciństwo 
nie jest już bezpiecznym okresem dorastania. Przeciwnie – nastąpiła tzw. 
komercjalizacja dzieciństwa z uwagi na wszechobecny wpływ nowocze-
snej technologii, w tym mediów. Obecnie można mówić już o tzw. kie-
runku społeczeństwa „popiśmienniczego”1.

Zgodnie z ustawą o postępowaniu w sprawach nieletnich2 pojęcie 
nieletniego zostało zróżnicowane w zależności od rodzaju prowadzonego 
postępowania. Nieletnim jest osoba:
– do 18 roku życia – w zakresie zapobiegania i zwalczania demoralizacji 

(na podstawie art. 1 §1 pkt 1 ustawy, przy czym nie została określona 
dolna granica wieku);

1 G. Brotherton, H. Davies, G. McGillivray, Praca z dziećmi, młodzieżą i rodzinami, 
Warszawa 2014, s. 35.

2 Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich, Dz.U. nr 35 poz. 228 z późn. zm.

Ocieczek
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– która ukończyła 13 rok życia, a nie ukończyła 17 roku życia – w za-
kresie postępowania o czyny karalne (na podstawie art. 1 § 1 pkt 2 
ustawy);

– do ukończenia 21 roku życia – w zakresie wykonywania środków wy-
chowawczych i poprawczych (na podstawie art.1 § 1 pkt 3 ustawy).
Zgodnie z definicją słownikową młodość jest niczym innym, jak okre-

sem życia pomiędzy dzieciństwem a życiem dojrzałym3. W praktyce 
najczęściej uznaje się, iż młodzież to grupa osób w wieku od 15 do 24 
roku życia. Dla lepszego statystycznego oraz ilościowego zilustrowania 
tej grupy wiekowej wypada przypomnieć, iż w roku 2000 populacja mło-
dzieży w ww. przedziale wiekowym wynosiła ok. 21% ogólnej populacji 
ludności w naszym kraju. W liczbach bezwzględnych z kolei stanowiła 
ok. 6,5 mln osób4.

Jeżeli chodzi o zasady postępowania w sprawach nieletnich, to regulu-
ją je zarówno przepisy ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, jak 
i w wyjątkowych przypadkach przepisy obecnie obowiązującego kodeksu 
karnego

Od pojęcia nieletniego odróżnić należy także pojęcie małoletniego, 
czyli osoby, która nie ukończyła 18 roku życia, jak również pojęcie mło-
docianego, czyli sprawcy przestępstwa, który dopuścił się jego popełnie-
nia przed ukończeniem 21 roku życia, lecz w czasie orzekania przez sąd 
I instancji nie osiągnął jeszcze wieku 24 lat5.

Przeprowadzone badania kryminologiczne na terenie różnych krajów 
wskazują, iż nieletni, którzy następnie w wieku dorosłym popełniają prze-
stępstwa, wykazują objawy demoralizacji na bardzo wczesnym etapie ży-
cia i stosunkowo szybko wchodzą w konflikt z prawem6.

Przeprowadzone badania pozwoliły na wyciągniecie wniosków, iż wy-
soki współczynnik przestępczości w populacji młodocianych tłumaczy się 
szczególną specyfiką młodego wieku oraz bardzo wysoką aktywnością 
życiową7. Ponadto popełnianie najcięższych gatunkowo przestępstw, 

3 Słownik Języka Polskiego PWN, sjp.pwn.pl/szukaj/młodość.html (dostęp – 
12.03.2017).

4 Z. Kwiasowski, Wybrane problemy bezpieczeństwa młodzieży, s. 26 i nast.; mały 
rocznik statystyczny, Warszawa 2001.

5 Kodeks karny z dnia 6 czerwca 1997 r. Dz.U. nr 88 poz. 553 z późn. zm.; Art. 115 
§ 10 k.k.

6 E. Żabczyńska, Przestępczość dzieci. Etiologia i rozwój, Warszawa 1983, s. 5.
7 M. Lubelski, Odpowiedzialność karna młodocianych, Katowice 1988, s. 120.
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w tym zabójstw, wzrasta przy równoczesnym występowaniu kilku kry-
minogennych dla tego przestępstwa czynników o charakterze społecz-
nym, tj.:
– bezwzględnej frustracji społecznej wynikającej z niemożności zaspo-

kojenia podstawowych potrzeb,
– względnej frustracji, pojawiającej się w sytuacji znacznego zróżnico-

wania społecznego,
– warunków społecznych (związanych m.in. z powstawaniem tzw. pod-

kultury przemocy)8.
Dodatkowo B. Hołyst podaje, że podstawowymi bodźcami, które de-

terminują przestępczość nieletnich, są:
– chęć zdobycia pieniędzy lub innych korzyści materialnych,
– chęć zaimponowanie innym osobom,
– namowa kolegów bądź dorosłych osób,
– chęć przebywania i realizowania się w grupach nieformalnych,
– powielanie wzorców i zachowań mających swoje źródło w domu ro-

dzinnym,
– poczucie bezkarności za wcześniejszą działalność przestępczą,
– poszukiwanie akceptacji, gdy nie można znaleźć oparcia i poczucia 

bezpie czeństwa wśród rodziców i opiekunów9.
Tabela 1. obrazuje liczbę popełnionych przez nieletnich czynów karal-

nych w okresie od 1992 r. do 2013 r. Zaznaczyć należy, iż zmienił się spo-
sób zbierania danych dotyczących nieletnich. Do końca 2012 roku czyny 
karalne nieletnich wykazywane były w momencie skierowania wniosku 
o wszczęcie postępowania do Sądu Rodzinnego i Nieletnich. Od początku 
2013 roku dane prezentowane są po uzyskaniu informacji o wszczęciu 
i zakończeniu postępowania przez sędziego rodzinnego. 

8 K. Badźmirowska-Masłowska, Sylwetki psychospołeczne młodocianych sprawców 
zabójstw, (w:) W. Ambrozik, F. Zieliński (red.), Młodociani mordercy. Studia nad 
agresją i zbrodnią, Poznań 2003, s. 43–44.

9  B. Hołyst, Kryminologia, Warszawa 2001, s. 450.

Grzegorz OCIECZEK. Przestępczość młodzieży w perspektywie penitencjarnej



182

Humanistyczne Zeszyty Naukowe – Prawa Człowieka nr 1 (20)/2017

Tabela 1. Czyny zabronione nieletnich

Rok Zabójstwo Uszczerbek 
na zdrowiu

Udział 
w bójce lub 

pobiciu
Zgwałcenie

Kradzież 
rozbójnicza, 

rozbój, 
wymuszenie

Kradzież 
z włamaniem

2013 4 2 624 2 217 106 9 701 6 201
2012 4 4 109 3 289 181 12 237 7 796
2011 6 5 496 3 580 126 12 438 9 329
2010 7 5 591 3 158 311 11 547 9 813
2009 14 4 636 3 039 137 9 121 8 546
2008 9 3 384 3 242 92 8 161 8 229
2007 11 3 534 2 958 126 7 511 9 185
2006 19 3 429 2 694 148 8 154 9 419
2005 11 3 016 2 147 116 8 081 11 052
2004 11 3 260 2 175 95 9 558 10 989
2003 7 2 835 1 923 237 9 472 11 238
2002 21 2 877 1 697 118 9 537 13 704
2001 20 2 853 1 727 166 10 838 16 814
2000 16 3 256 1 782 191 12 900 23 069
1999 28 2 943 1 571 137 11 104 24 847
1998 29 3 022 1 653 195 10 542 30 197
1997 36 2 924 1 486 245 8 658 29 631
1996 36 2 527 1 340 139 7 508 30 880
1995 26 2 205 1 101 166 7 790 29 810
1994 33 1 992 913 156 6 600 29 400
1993 22 2 018 664 142 5 335 26 247
1992 21 1 306 457 109 3 100 25 019

Źródło: Dane statystyczne Komendy Głównej Policji.

Przeprowadzone badania pozwoliły na ustalenie, iż 42,6% młodocia-
niych sprawców zabójstw przed popełnieniem tego przestępstwa mia-
ło prowadzone sprawy w sądzie rodzinnym w związku z popełnionymi 
wcześniej czynami karalnymi (przed ukończeniem 13 roku życia sprawy 
takie miało 32,2% osób). Jeżeli chodzi o motywy popełnienia zabójstw, to 
kształtowały się one następująco:
– przyczyny ekonomiczne, w celu uzyskania lub utrzymania dóbr mate-

rialnych (47,1%),
– przyczyny retorsyjno-odwetowe, w celu zapobieżenia zagrożeniom 

lub naruszeniom godności i honoru (17,6%),
– przyczyny rodzinne, w celu obrony życia własnego lub innych bliskich 

(16,8%),
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– przyczyny seksualne i erotyczne (18,5%)10.
Dodatkowo na podstawie danych statystycznych ustalono, iż w roku 

2014 nieletni stanowili 0,9% wszystkich ujawnionych sprawców zabójstw 
(w roku 2013 zaś – 0,8%)11.

Warto zasygnalizować zaprezentowane w kontekście popełniania 
zbrodni zabójstwa przez nieletnich ich psychospołeczne sylwetki. Bada-
nia w tym zakresie przeprowadzone zostały na terenie Poznania, a ich 
wyniki prezentuje tabela 2.

Tabela 2. Psychospołeczne sylwetki młodocianych sprawców zabójstw

Sylwetka sprawcy liczba %
Nieprzystosowani w stopniu znacznym 68 52,3
Nieprzystosowani w stopniu średnim 30 23,1
Przystosowani 32 24,6
Razem 130 100

Źródło: Raport z badań W. Wolska.

Odnosząc się do młodocianych sprawców zabójstw w rodzinie, na 
podstawie przeprowadzonych badań ustalono, iż większość ze sprawców 
(54%) miała negatywne opinie środowiskowe, podobnie jak większość 
z nich (72%) często spożywała alkohol, przy czym u 14% rozpoznano 
zespół zależności alkoholowej. Jeżeli chodzi o charakterystykę psycholo-
giczną warunków socjalizacji grupy badanych sprawców zabójstw w ro-
dzinie, ustalono, iż 66% osób badanych wywodziło się z pełnych rodzin, 
jednakże 65% posiadało negatywne więzi emocjonalne z ojcem, a w 79% 
występowały wzorce agresywnego zachowania. Najczęściej do zabójstw 
dochodziło w relacjach: syn – ojciec oraz syn – matka, w dalszej kolejno-
ści zaś pomiędzy rodzeństwem oraz w relacji wnuk – dziadkowie12.

W 2004 r. przeprowadzone zostały badania dotyczące charakterystyki 
relacji emocjonalnych w rodzinach skazanych kobiet i mężczyzn. W wy-
niku ww. badań ustalono, iż „relacje emocjonalne w rodzinach zarówno 
skazanych kobiet, jak i mężczyzn są nieprawidłowe i mogą być jednym 
z ważnych czynników kryminogennych. W przypadku skazanych męż-
czyzn są to głównie negatywne i ambiwalentne relacje w rodzinie gene-

10 Op. cit, s. 56, 45.
11  Raport o stanie bezpieczeństwa w Polsce w 2014 r., MSW, s. 35 i nast.
12 A. Wolska, Młodociani sprawcy zabójstw w rodzinie, (w:) W. Ambrozik, F. Zieliński 

(red.), op.cit., s. 79–80.
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racyjnej (z rodzicami), zaś w przypadku kobiet, brak pozytywnych relacji 
w rodzinie prokreacyjnej (ze współmałżonkiem)”13.

W tabeli 3. zaprezentowane zostały dane statystyczne zgromadzone 
przez Komendę Główną Policji, dotyczące liczby przestępstw stwierdzo-
nych w latach 1990–2013, w tym przestępstw z udziałem nieletnich. Ten-
dencję wzrostową w zakresie popełnienia czynów karalnych przez nielet-
nich zaobserwowano w latach 2010–2012.

Tabela 3. Liczba przestępstw stwierdzonych w latach 1990–2013, w tym przestępstw 
z udziałem nieletnich

Rok Przestępstwa 
stwierdzone

Czyny karalne 
nieletnich

% udziału 
nieletnich

Podejrzani 
ogółem Nieletni % udziału 

nieletnich
2013 1 065 401 71 642 6,7 430 374 25 100 5,8
2012 1 119 803 94 186 8,4 500 539 43 847 8,8
2011 1 159 554 101 026 8,7 504 403 49 654  9,8
2010 1 138 523 99 187 8,7 516 152 51 162 9,9
2009 1 129 577 85 020 7,5 521 699 50 872 9,7
2008 1 108 057 74 219 6,7 516 626 52 081 10,0
2007 1 152 993 72 476 6,3 540 604 54 747 10,1
2006 1 287 918 77 515 6,0 587 959 53 783 9,1
2005 1 379 962 71 482 5,1 594 088 50 974 8,6
2004 1 461 217 70 107 4,8 578 059 51 411 8,8
2003 1 466 643 63 239 4,3 557 224 46 798 8,4
2002 1 404 229 63 317 4,5 552 301 48 560 8,7
2001 1 390 089 69 366 5,0 533 943 54 026 10,1
2000 1 266 910 76 442 6,0 405 275 56 345 13,9
1999 1 121 545 70 245 6,2 364 272 52 674 14,4
1998 1 073 042 78 758 7,3 396 055 58 151 14,7
1997 992 373 72 989 7,3 410 844 58 730 14,3
1996 897 751 70 073 7,8 381 911 57 240 15,0
1995 974 941 82 551 8,5 423 896 68 349 16,1
1994 906 157 75 822 8,3 388 855 61 109 15,7
1993 852 507 72 152 8,4 299 499 43 039 14,3
1992 881 076 66 220 7,5 307 575 41 573 13,5
1991 866 095 62 834 7,2 305 031 41 296 13,5
1990 883 346 60 525 6,8 273 375 43 356 15,8

Źródło: Dane statystyczne Komendy Głównej Policji.

13 J. Rózalska-Kowal, Relacje emocjonalne w rodzinach skazanych kobiet i mężczyzn, 
(w:) J. Stanik (red.), Problemy profilaktyki oraz interwencji społecznej i prawnej wo-
bec zjawisk paraprzestępczych i przestępczych, Warszawa 2007, s. 117–131.
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Należy nadmienić, iż zgodnie z Informacją uzyskaną w Wydziale Staty-
stycznej Informacji Zarządczej Departamentu Strategii i Funduszy Euro-
pejskich Ministerstwa Sprawiedliwości prawomocne skazania nieletnich 
w 2014 r. (przez sądy ds. nieletnich) z uwzględnieniem poszczególnych 
województw kształtowały się w następujący sposób:
– woj. zachodniopomorskie – 1532 skazania
– woj. pomorskie – 1862 skazań
– woj. warmińsko-mazurskie – 1889 skazań,
– woj. lubuskie – 1061 skazań,
– woj. wielkopolskie – 2699 skazań,
– woj. kujawsko-pomorskie – 1457 skazań,
– woj. mazowieckie – 3711 skazań,
– woj. podlaskie – 1181 skazań,
– woj. dolnośląskie – 2962 skazania,
– woj. łódzkie – 1888 skazań,
– woj. opolskie – 969 skazań,
– woj. śląskie – 4357 skazań,
– woj. świętokrzyskie – 934 skazania,
– woj. lubelskie – 1751 skazań,
– woj. małopolskie – 2273 skazania,
– woj. podkarpackie – 1365 skazań.

Jak wynika z ww. danych, największa liczba skazań nieletnich wystę-
puje w województwie śląskim, najmniejsza zaś – w województwie opol-
skim. Być może zasadne będzie przyjęcie hipotezy, iż związane jest to 
z sytuacją społeczno-gospodarczą występującą w regionie śląskim, deter-
minowaną gwałtownym wzrostem liczby zamykanych przedsiębiorstw, 
w tym kopalń, oraz wzrostem bezrobocia.

W tym miejscu warto zasygnalizować stale wzrastającą tendencję nie-
letnich do zażywania środków odurzających i substancji psychotropo-
wych, co skutkuje popełnianiem przestępstw opisanych w ustawie o prze-
ciwdziałaniu narkomanii.

W tzbeli 4. zaprezentowano dane dotyczące liczby nieletnich podejrza-
nych na podstawie ww. ustawy w latach 1999–2011.
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Tabela 4. Przestępstwa z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w latach 1999–2011

Rok Liczba postępowań 
wszczętych

Liczba wszystkich 
podejrzanych

Liczba podejrzanych 
nieletnich

2011 22 940 29 145 4 440
2010 20 992 25 965 4 119
2009 20 260 25 204 2 599
2008 19 340 25 971 2 923
2007 19 058 27 935 2 945
2006 20 722 29 624 2 769
2005 19 194 29 170 3 629
2004 16 519 22 959 2 105
2003 12 959 16 914 2 257
2002 10 329 13 451 2 041
2001 9 297 9 952 1 904
2000 5 592 6 629 1 254
1999 4 225 4 777 854

Źródło: Dane statystyczne Komendy Głównej Policji.

W oparciu o dane statystyczne zgromadzone przez Główny Urząd Sta-
tystyczny na wykresach 1, 2, 3, 4, 5, 6. zobrazowano liczbę popełnionych 
przez nieletnich czynów karalnych w 2015 r. wg płci, wieku, miejsca za-
mieszkania w momencie wydania orzeczenia przez sąd ds. nieletnich

Wykres 1. Liczba ogółem popełnionych przez nieletnich czynów karalnych w 2015 r. 
wg płci, wieku, w momencie wydania orzeczenia przez sąd ds. nieletnich

Źródło: Dane statystyczne GUS.
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Wykres 2. Liczba ogółem popełnionych przez nieletnich czynów karalnych zaliczonych 
do kategorii demoralizacja w 2015 r. wg płci, wieku, w momencie wydania orzeczenia 
przez sąd ds. nieletnich

Źródło: Dane statystyczne GUS.

Wykres 3. Liczba ogółem popełnionych przez nieletnich czynów karalnych w 2015 r. 
wg płci i miejsca zamieszkania, w momencie wydania orzeczenia przez sąd ds. nielet-
nich

Źródło: Dane statystyczne GUS.
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Wykres 4. Liczba ogółem popełnionych przez nieletnich czynów karalnych zaliczonych 
do kategorii demoralizacja w 2015 r. wg płci i miejsca zamieszkania, w momencie wy-
dania orzeczenia przez sąd ds. nieletnich

Źródło: Dane statystyczne GUS.

Wykres 5. Liczba ogółem popełnionych przez nieletnich czynów karalnych w 2015 r. 
wg wieku i płci , w momencie wydania orzeczenia przez sąd ds. nieletnich

Źródło: Dane statystyczne GUS.
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Wykres 6. Liczba ogółem popełnionych przez nieletnich czynów karalnych w 2015 r. 
wg płci i miejsca zamieszkania, w momencie wydania orzeczenia przez sąd ds. nie-
letnich

Źródło: Dane statystyczne GUS.

Na podstawie danych statystycznych Głównego Urzędu Statystyczne-
go ustalono, iż w 2015 r. nieletni popełnili:
– 12 237 czynów karalnych,
– 14 599 czynów zaliczonych do kategorii: demoralizacja.

Wobec 360 osób orzeczony został zakład poprawczy, wobec 1 – ośrodek 
szkolno-wychowawczy, wobec 645 – młodzieżowy ośrodek wychowaw-
czy, natomiast nie orzeczono placówki opiekuńczo-wychowawczej14.

W dalszej części opracowania zaprezentowane zostały dwa przykła-
dy związane z popełnieniem przez nieletnich przestępstw zabójstwa ze 
szczególnym okrucieństwem, które nacechowane były wysokim stop-
niem społecznej szkodliwości, a za które to przestępstwa nieletni ponieśli 
odpowiedzialność karną na podstawie art. 10 § 2 k.k., po uprzednim wy-
rażeniu zgody przez sąd rodzinny.

14  Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej, 2016, s. 171.
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STUDIUM PRZyPADKU 115

1. CHARAKTERySTyKA NIELETNIEGO
Chłopiec w wieku 16 lat, uczeń 2 klasy zasadniczej szkoły zawodo-
wej. Wykształcenie podstawowe, problemy z prawem, drobne kradzieże 
szkolne, za które orzeczono wobec niego dozór kuratora. Wychowywany 
w pełnej rodzinie razem z młodszym o 3 lata bratem, uczniem szkoły 
podstawowej. Młodszy brat w przeszłości nie przejawiał zachowań agre-
sywnych i nigdy nie wszedł w konflikt z prawem. Rodzice 16-latka (oboje 
pracujący zawodowo) przejawiali zainteresowanie dziećmi, choć twier-
dzili, iż wychowywanie starszego syna sprawia im trudności z uwagi na 
jego – jak określali – „ekspansywny” charakter i próbę dominacji nad 
otoczeniem rówieśniczym. Pomiędzy braćmi nigdy nie dochodziło do 
ostrych konfliktów. Młodszy z braci zawsze stawał w obronie starszego 
przed rodzicami gdy ten zachowywał się w sposób naganny.

2. PRZEBIEG ZDARZENIA
Około 2.00 w nocy starszy z braci ugodził nożem śpiącego obok na ka-
napie 13-latka, powodując u niego około 30 ran kłutych na całym ciele, 
w następstwie czego młodszy z braci zmarł. Po zdarzeniu 16-latek po-
informował rodziców, iż właśnie dokonał zabójstwa brata. 16-latek za-
trzymany został przez funkcjonariuszy policji. W wyniku wniosku pro-
kuratora złożonego w trybie art. 10 § 2 k.k. oraz ustawy o postępowaniu 
w sprawach nieletnich Sąd uznał, iż okoliczności sprawy, właściwości 
i warunki osobiste sprawcy przemawiają za tym, aby 16-latek ponosił od-
powiedzialność na zasadach określonych w kodeksie karnym. Dodatko-
wo Sąd uznał, iż poprzednio stosowane środki wychowawcze okazały się 
bezskuteczne.

Z uwagi m.in. na wyjątkowo drastyczny sposób popełnienia przestęp-
stwa przez nieletniego poddano go badaniu przez biegłych psychiatrów 
na okoliczność ewentualnego wystąpienia u niego niepoczytalności lub 
poczytalności ograniczonej. Nieletni w wywiadzie psychiatrycznym po-
dawał, że dopuścił się popełnienia przestępstwa, gdyż kazał mu to uczy-
nić „diabeł”, którego głosy słyszał w swojej głowie.

Pomimo przeprowadzonego badania psychiatryczno-psycho logicz-
nego (diagnozowanie przez dwóch niezależnych biegłych psychiatrów 

15 Zaprezentowane studia przypadku związane są z osobistymi doświadczeniami autora 
dotyczącymi prowadzonych postępowań przygotowawczych.
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i psychologa) nie udało się udzielić odpowiedzi na pytanie, czy podejrzany 
in tempore criminis miał zniesioną lub ograniczoną w stopniu znacznym 
zdolność do rozpoznania znaczenia czynu i pokierowania swoim postępo-
waniem. Okolicznością utrudniającą diagnozowanie był całkowity brak 
współpracy nieletniego z biegłymi. W związku z powyższym koniecz-
ne stało się przeprowadzenie obserwacji psychiatrycznej podejrzanego 
na terenie zamkniętego ośrodka Kliniki Psychiatrii Sądowej. Z uwagi na 
wyjątkowo skomplikowany charakter sprawy obserwacja psychiatryczna 
podejrzanego trwała przez ponad 6 miesięcy. Ostatecznie w wyniku prze-
prowadzonej obserwacji psychiatrycznej ustalono, iż nieletni w chwili 
popełnienia czynu był w pełni poczytalny. Sąd skazał nieletniego na bez-
względną karę pozbawienia wolności w wymiarze 12 lat.

3. PROGNOZA
W wyniku kilkakrotnych rozmów przeprowadzonych z biegłymi psy-
chiatrami oraz po zapoznaniu się z opiniami sądowo-psychiatrycznymi 
ustalono, iż nieletni wykazuje cechy osobowości aspołecznej. Umiejętnie 
socjalizuje się wyłącznie z rówieśnikami o podobnej strukturze aspołecz-
nej, którzy w przeszłości dokonywali czynów karalnych o największym 
ciężarze gatunkowym. Dodatkowo wykazuje cechy osobowości socjopa-
tycznej i charakteropatycznej. Jednoznacznie uznano, iż istnieje w sto-
sunku do nieletniego prognoza negatywna. Wyłącznie dzięki zintensyfi-
kowanej pracy resocjalizacyjnej istnieje szansa na to, że podejrzany nie 
trafi ponownie do zakładu karnego. Znaczną rolę odgrywać będzie także 
pomoc postpenitencjarna, podejmowana w celu wspomagania procesu re-
adaptacji społecznej.

4. WNIOSKI
Niniejszy przypadek wskazuje na konieczność podjęcia wyjątkowo szero-
kiego wachlarza czynności resocjalizacyjnych wobec nieletniego. Czyn-
ności te muszą przybrać formę m.in:
– programów z zakresu kształcenia umiejętności społecznych, takich 

jak: komunikacja interpersonalna, sposoby radzenia sobie ze stresem, 
umiejętność autoprezentacji,

– programów z zakresu profilaktyki agresji,
– programów z zakresu profilaktyki przemocy itp.
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STUDIUM PRZyPADKU 2
1. CHARAKTERySTyKA NIELETNIEGO
Chłopiec w wieku 15 lat. Bez wykształcenia. Kilkakrotnie powtarzający 
klasy w szkole podstawowej. Karany uprzednio przez sąd ds. nieletnich 
za rozboje oraz kradzieże. Rodzice uzależnieni od alkoholu, niewykazują-
cy zainteresowania nieletnim synem, oboje utrzymujący się z prac doryw-
czych. Ojciec wielokrotnie zwalniany z pracy ze względu na nadużywanie 
alkoholu. Nieletni zażywał środki odurzające i substancje psychotropowe 
w postaci m.in. marihuany, LSD, amfetaminy, kleju, polskiej heroiny.

2. PRZEBIEG ZDARZENIA
Ok. godz 19.00 nieletni przebywał ze swoimi starszymi kolegami (jeden 
w wieku 18 lat, drugi – 21 lat) na obrzeżach miasta w pobliżu rur ciepłow-
niczych, gdzie wspólnie zażywali środki odurzające. W pewnym momen-
cie ww. zauważyli, iż w pobliżu rur ciepłowniczych zaczęli gromadzić się 
bezdomni. Nieletni ze swoimi kolegami bez jakiegokolwiek powodu pobił 
dwóch bezdomnych, następnie wrzucili ich do studzienki kanalizacyjnej. 
15-latek oblał bezdomnych denaturatem, po czym we troje ich podpalili. 
W wyniku tego zdarzenia bezdomni ponieśli śmierć. Podczas przesłucha-
nia nieletni nie potrafił podać motywów swojego działania, twierdząc, iż 
był pod wpływem środków odurzających. Podobnie jak w poprzednim 
przypadku, na wniosek prokuratora złożony w trybie art. 10 § 2 k.k. oraz 
mając na uwadze ustawę o postępowaniu w sprawach nieletnich, Sąd 
uznał, iż okoliczności sprawy, właściwości i warunki osobiste sprawcy 
przemawiają za tym, aby 15-latek ponosił odpowiedzialność na zasadach 
określonych w kodeksie karnym. Nieletni poddany został badaniom psy-
chiatryczno-psychologicznym (diagnozowanie przez dwóch niezależnych 
biegłych psychiatrów i psychologa). Opinia psychiatryczna wykazała, 
iż nieletni in tempore criminis nie miał zniesionej ani też ograniczonej 
w stopniu znacznym zdolności rozpoznania znaczenia czynu i pokiero-
wania swoim postępowaniem. Jednocześnie rozpoznano u 15-latka zespół 
uzależnienia od narkotyków i alkoholu oraz nieprawidłową osobowość. 
Sąd karny wymierzył nieletniemu za popełnienie zarzuconego mu prze-
stępstwa zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem karę pozbawienia 
wolności na okres 14 lat.
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3. PROGNOZA
Podobnie jak w przypadku opisanym wcześniej, u nieletniego rozpo-
znano zespół nieprzystosowania społecznego oraz nieprawidłową oso-
bowość. Dodatkowo, jak ustalono, 15-latek był uzależniony od narko-
tyków i alkoholu. Rozpoznano także nieadekwatną reakcję nieletniego 
na bodźce. U 15-latka występowały typowe objawy dotyczące zaburzeń 
emocjonalnych oraz zaburzeń związanych z nadużywaniem przez rodzi-
ców alkoholu, tj:
– niedojrzałość emocjonalna,
– obojętność uczuciowa,
– stany czynnej agresji,
– stany agresji słownej,
– wzmożone lęki podczas kontaktu z rodzicami,
– postępująca utrata zrozumienia i wzajemnej pomocy,
– huśtawka emocjonalna,
– socjalizacja z rówieśnikami popełniającymi przestępstwa o wysokim 

stopniu społecznej szkodliwości,
Generalna prognoza wobec nieletniego była negatywna.

4. WNIOSKI
Nieletni wymaga szczególnego wielopoziomowego programu resocjali-
zacyjnego. W szczególności należy zwrócić uwagę na:
– konieczność podjęcia leczenia odwykowego, w którym będą współ-

działać terapeuci – kierownicy działów, wychowawcy oraz psycholo-
gowie,

– konieczność podjęcia nauki w szkole przywięziennej,
– wdrożenie programu radzenia sobie ze stresem i agresją.

ZAKOńCZENIE
Wyjątkowo ważną i istotną kwestią jest problem związany z potrzebą za-
pobiegania przestępczości młodzieży, w tym w szczególności osób nielet-
nich. Niepodejmowanie prób prewencji wobec młodego pokolenia może 
bowiem zakończyć się drastycznym wzrostem przestępczości w naszym 
kraju. Ze zjawiskiem tym mieliśmy do czynienia w latach transformacji 
społeczno-gospodarczej – 1989/1990. W tamtym okresie znacznie nasili-
ło się zjawisko przestępczości, w tym przestępczości wśród młodego po-
kolenia. Zdaniem wielu autorów zbyt małą wagę przywiązuje się w obec-
nych czasach do tzw. moralnego wychowania młodego pokolenia, które 
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może mieć istotne znaczenie dla zapobiegania w przyszłości zjawisku 
nadmiernej kryminalizacji16.

Zaistniałe w naszym kraju przemiany społeczno-gospodarcze spowodo-
wały zarówno pozytywne, jak i negatywne konsekwencje wobec młodego 
pokolenia. Jedną z negatywnych konsekwencji była tzw. asynchronizacja 
rozwoju społecznego, której następstwem stało się m.in. rozwarstwienie 
społeczne (w tym wśród młodzieży).

W latach 2003–2005 przeprowadzone zostały badania na grupie osób 
skazanych, które odbywały karę pozbawienia wolności. Badania przepro-
wadzono na osobach w wieku od 18 do 42 lat. Ich celem było ustalenie 
m.in. tego, czy zachodzi związek pomiędzy wiekiem inicjacji przestęp-
czej a wybranymi cechami środowiska rodzinnego, trudnościami w nauce 
oraz tzw. symptomami niedostosowania społecznego (wagary, nadużywa-
nie alkoholu, ucieczki z domu).

W wyniku badań ustalono, iż można wyodrębnić tzw. grupę osób 
zwiększonego ryzyka, która winna zostać objęta tzw. działaniami profi-
laktycznymi. Do grupy tej należą nieletni, którzy wychowują się w nieko-
rzystnych warunkach środowiskowych, tj.:
– rodzinach rozbitych,
– rodzinach patologicznych,
– rodzinach wielodzietnych,
– rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

Zdaniem prowadzących badania ww. cechy środowiskowe mogą zabu-
rzyć bowiem prawidłową socjalizację nieletniego i przyczynić się w kon-
sekwencji do inicjacji przestępczej17.

Ważnym elementem, który z całą pewnością wpłynie na zmniejszenie 
liczby popełnianych przez nieletnich czynów karalnych, winna stać się 
wzmożona profilaktyka, mająca na celu zapobieżenie wykolejeniu mło-
dego człowieka.

Należy zgodzić się z twierdzeniem, że im dziecko znajduje się we 
wcześniejszym okresie swojego życia, tym jego psychika jest bardziej 

16 H. Kołakowska-Przełomiec, Zapobieganie przestępczości, Wrocław 1984, s. 110 
i nast.; B.M. Kałdon, Przestępczość wśród nieletnich a podejmowane działania pro-
filaktyczne, „Seminare.Poszukiwania naukowe” 2015, t. 36, nr 3, s. 117–128.

17 D. Pstrąg, Inicjacja przestępcza skazanych a wybrane cechy środowiska rodzinne-
go i szkolnego, (w:) J. Stanik (red.), Psychospołeczne uwarunkowania i mechani-
zmy kryminogenezy a zachowania paraprzestępcze i przestępcze, Warszawa 2007, 
s. 42–58.
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plastyczna, a co za tym idzie – bardziej podatna na wszelkiego rodzaju 
oddziaływania, w tym o charakterze naprawczym i resocjalizacyjnym. Po-
nadto w razie wczesnego dostrzeżenia pewnych niepokojących sygnałów 
płynących ze strony środowiska, w którym młody człowiek się znajdu-
je, można starać się podejmować pewne kroki, w tym mające w głównej 
mierze charakter prewencyjny18, tym bardziej że nieletni, który popełnił 
czyn karalny, a wobec którego nie podjęto działań zmierzających do pró-
by resocjalizacji, socjalizuje się ze swoją grupą rówieśniczą popełniającą 
przestępstwa, która jest jego naturalnym środowiskiem i która nie odrzuca 
go, nie napiętnuje i nie stygmatyzuje. Ważna jest więc reakcja środowiska 
na pierwsze dostrzeżone przejawy demoralizacji nieletniego19.

Istotnym elementem, na który warto zwrócić uwagę, jest także ko-
nieczność podjęcia szeroko rozumianych działań dotyczących współpra-
cy międzyinstytucjonalnej, obejmującej m.in.: rodziców, szkołę, policję, 
kuratorów, sądy, ośrodki pomocy społecznej i inne instytucje. Poza tym 
z pola widzenia nie należy tracić kwestii dotyczących konieczności wspie-
rania rodzin zagrożonych – czy to za pomocą modelu partnerskiego, czy 
opiekuńczego.

Pomimo iż nieletni są obecnie sprawcami ok. 10% wszystkich czynów 
zabronionych, brak reakcji instytucji państwowych na tego typu zachowa-
nia może w przyszłości przynieść wyjątkowo negatywne skutki dla całego 
społeczeństwa. Dlatego też tak ważne jest podejmowanie wspomnianych 
działań o charakterze profilaktycznym i resocjalizacyjnym.
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STRESZCZENIE

Grzegorz OCIECZEK

PRZESTęPCZOŚć MŁODZIEży 
W PERSPEKTyWIE PENITENCjARNEj

Słowa kluczowe: nieletni, przestępczość nieletnich, resocjalizacja, demo-
ralizacja, prewencja

Niniejszy artykuł ma na celu zasygnalizowanie kwestii związanych 
z przestępczością młodzieży, wśród której znaczną cześć stanowią nie-
letni. Konsekwencją popełnienia przez nieletniego czynu karalnego jest 
konieczność „wyrwania” młodego człowieka ze swojego naturalnego śro-
dowiska rodzinnego i umieszczenie go – w zależności od konkretnej sy-
tuacji – bądź w zakładzie karnym, bądź w odpowiedniej placówce. W ar-
tykule zaprezentowano także statystyki związane z liczbą popełnianych 
przez nieletnich przestępstw w ostatnich trzech dekadach. Dodatkowo 
przedstawiono dwa studia przypadków dotyczące popełnienia przez nie-
letnich zbrodni zabójstwa.
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SUMMARy

Grzegorz OCIECZEK

DILINqUENCy OF yOUNG PEOPLE 
IN PENITENTIARy PERSPECTIvE

Keywords: juvenile, juvenile crime, rehablitation, depravity, prevention

This article aims at pointing to issues related to youth crime, among which, 
substantial part are juveniles. The consequence of committing a criminal 
offence by a juvenile is the need to „pull out” a young man from his 
natural family environment and placing him – depending on the specific 
situation – in penitentiary or in another appropriate institution. The article 
presents also the statistics associated with the quantity of crimes committed 
in the last three decades. Additionally, the paper presents case studies of 
committing by juveniles the crime of murder.
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Justyn PISKORSKI

RESOCjALIZACjA 
A WIELOKULTUROWOŚć – ZAGADNIENIA 

KONSTRUKCyjNE

1. WPROWADZENIE
Założenie resocjalizacji sprawcy przestępstwa zawiera w sobie znaczną 
dozę idealizmu. Deklaruje się wprawdzie, że to resocjalizacja, a nie od-
płata ma być celem kary, jednak gołym okiem widać, że założenie to ni-
jak ma się do rzeczywistości systemów penitencjarnych na nim opartych. 
Nie odrzucając jednak tego założenia, przyjąć można, że ma ono potężny 
ładunek aksjologiczny. Humanizuje bowiem wykonywanie kar. Nadaje 
pewien kierunek działaniom służb odpowiedzialnych za prowadzenie 
więzień. Nie wchodząc w dyskusje dotyczące krytyki idei resocjalizacji, 
należy spojrzeć na pewne konstrukcje systemowe i społeczne. Między 
końcem XIX wieku – kiedy to nowe idee w dziedzinie więziennictwa zo-
stały sformułowane w programie marburskim, a za oceanem w Deklara-
cji Zasad Amerykańskiego Stowarzyszenia Więziennego – a początkiem 
wieku XXI zmieniały się nie tylko idee państwowe, ale także same spo-
łeczeństwa. Te zmiany w istotny sposób rzutować musiały i muszą na 
sposób myślenia o tzw. resocjalizacji. Konieczna jest refleksja dotycząca 
samej treści resocjalizacji w kontekście przeobrażeń państwa i struktury 
społecznej. Błędne może być bowiem utrzymywanie dyskusji dotyczącej 
fundamentów więziennictwa jedynie w granicach empirycznego pomia-
ru, sprowadzającego problem resocjalizacji do kwestii jej efektywności 

Piskorski
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i miejsca w relacji do tzw. populizmu penalnego. Rozwiązanie może leżeć 
w zupełnie innym miejscu.

Z drugiej strony promowana jest współcześnie ideologia wielokulturo-
wości. Wielokulturowość może być terminem używanym dla opisu pew-
nego stanu, który charakteryzuje się znaczącym zróżnicowaniem struk-
tury społecznej. W strukturze tej na określonym terytorium spotykają się 
grupy połączone rozmaitymi więziami. Mogą to być więzi obywatelskie, 
religijne, etniczne, językowe i inne. Niektóre z systemów normatywnych 
tych grup mogą być przeciwstawne. Cechą dominującą jest łatwa postrze-
galność odmienności w warunkach zróżnicowania kulturowego. Częściej 
jednak pojęcie wielokulturowości używane jest dla wskazania pewnego 
politycznego programu, którego głównym celem jest możliwie najgłębsza 
akceptacja różnic. W niniejszym tekście podjęta zostanie próba ustalenia, 
w jaki sposób ideologia wielokulturowości wpływa na modelowe założe-
nie resocjalizacji.

2. RESOCjALIZACjA (KONSTRUKCjA SPOŁECZNA)
Resocjalizację rozumie się w Polsce jako społeczną rehabilitację osób nie-
dostosowanych społecznie, a w uproszczeniu – jako przywrócenie spraw-
cy przestępstwa do społeczeństwa. Pod tym terminem kryje się „wtórne 
uspołecznienie” – czyli internalizacja norm i wartości społecznie akcep-
towanych1, a zatem odesłanie do pojęcia „socjalizacji” oraz założenie 
idealizujące o możliwości poddania osób, które nie zostały prawidłowo 
uspołecznione, oddziaływaniu, które ma te defekty zniwelować. U źródła 
leży jednak diagnoza jednostki jako nieprzystosowanej społecznie. Skraj-
nym przejawem tego niedostosowania ma być popełnienie przestępstwa, 
które staje się przyczyną uruchamiającą machinę wychowawczego od-
działywania.

Rozpocząć zatem należy od pojęcia socjalizacji, wprowadzonego do 
socjologii przez É. Durkheima. Najczęściej mówi się o socjalizacji jako 
o uczeniu się form przystosowania społecznego w środowisku społecz-
nym. Na to uczenie się wpływ mają mieć zarówno naśladownictwo, jak 
i świadome i celowe oddziaływanie uspołeczniające ze strony rodziny 
i szkoły. Jest to zatem proces wychowania społecznego w szerokim zna-
czeniu, obejmującym całokształt postaw społecznych, ukształtowanych 
czynnikami społecznymi i kulturowymi środowiska wychowawczego. 

1 Szerzej zob. A. Jaworska, Leksykon resocjalizacji, Kraków 2012, s. 225 i nast.
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W węższym znaczeniu socjalizacja jest rozumiana jako proces poznawa-
nia norm społecznych oraz nabywania umiejętności dostosowania się do 
norm postępowania uznanych w środowisku społecznym. W tym kontek-
ście zwraca się szczególną uwagę na znaczenie jasności i zrozumiałości 
norm i wymogów społecznych. W szczególności cele kształcenia i wy-
chowania oraz wynikające z nich zadania powinny być wyraźnie okre-
ślone, gdyż niejasność nie mobilizuje do pożądanych form zachowania. 
W dalszej kolejności jednostki nie wiedzą, jak mają postępować, co skut-
kuje podwyższoną labilnością i niepewnością2.

W procesie socjalizacji wyróżnia się dwa modele idealizacyjne. 
W pierwszym (normatywno-deterministycznym) oznacza ona przystoso-
wanie jednostki do systemu norm i wartości społecznych, przestrzeganych 
w grupie, której ta jednostka jest członkiem. To społeczeństwo determi-
nuje przestrzeganie praw, uczestnictwo w wyborach, reguły zawierania 
małżeństw, obowiązki edukacyjne. Model drugi (poznawczo-interakcyj-
ny) zakłada, że socjalizacja jest ciągłą interakcją pomiędzy jednostką a jej 
otoczeniem (społeczeństwem). Jednostka zachowuje swą indywidualność 
oraz zdolność do wnoszenia twórczych elementów do systemu norm 
i wartości, ale równolegle autonomicznie i selektywnie przyswaja normy 
i wartości społeczne. Z pierwszym modelem wiązano przekonania o wy-
chowawczej roli prawa. Miało być ono narzędziem przekształcania czło-
wieka zgodnie z ideałem aktualnie uznawanym przez system polityczny, 
ewentualnie instrumentem wpajania jednostce ważnych wartości3.

Resocjalizacja natomiast to wywieranie intencjonalnego wpływu na wy-
chowanka. W teorii pedagogiki wyróżniono szereg koncepcji resocjalizacji. 
Rozumie się przez nią: 1) modyfikację zachowań, eliminowanie zaburzeń 
w zachowaniu – koncepcja ta odwołuje się do pojęcia normy społecznej jako 
pewnego statystycznego standardu obowiązującego w danej grupie wieko-
wej i środowiskowej; 2) zmianę „społecznej przynależności” lub reintegra-
cję społeczną, m.in. przez odrzucenie ról subkulturowych – wymagana jest 
zatem budowa nowej tożsamości i identyfikacji społecznej; 3) przebudowę 
emocjonalną, obejmującą przejście od uczuć i stanów negatywnych sprzyja-
jących łamaniu norm społecznych do stanów pozytywnych – współczucia, 

2 O. Lipkowski, Resocjalizacja, Warszawa 1976, s. 15.
3 M. Borucka-Arctowa, G. Skąpska, Teoretyczne problemy socjalizacji prawnej, (w:) 

M. Borucka-Arctowa, Ch. Kourilsky (red.), Socjalizacja prawna, Warszawa 1993, 
s. 12–13.
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przywiązania, szacunku, odczuć prospołecznych; 4) wrastanie w „kulturę” 
zaspokajania potrzeb pierwszego i drugiego rzędu zgodnie ze standarda-
mi obyczajowymi, moralnymi i prawnymi; 5) kształtowanie prawidłowych 
postaw społecznych o prawidłowej i wysokiej integracji; 6) oddziaływania 
wielowymiarowe – czyli wykorzystywanie systemu oddziaływań sprzężo-
nych ze sobą klas działań; 7) dostosowanie sytuacji życiowych i organiza-
cyjnych do cech charakteru; 8) autoresocjalizację – samowychowanie lub 
autosterowanie, rozwinięte na gruncie transformacji wewnętrznej i towa-
rzyszącego mu cierpienia oraz 9) swoiste „nawrócenie” jednostki na warto-
ści wyższego rzędu4.

Resocjalizacja została włączona do systemu karnego jako jeden z istot-
nych celów kary, uznawany za komplementarny z celami retrybutywnymi, 
prewencyjnymi, ochronnymi i kompensacyjnymi5. Nie wchodząc szerzej 
w pochodzenie koncepcji prewencji indywidualnej, przywołać tu nale-
ży pogląd, zgodnie z którym kara kryminalna, w szczególności kara po-
zbawienia wolności, spełnia funkcję poprawy więźnia. Założenie o mocy 
poprawczej uchodzi za pewnik, było i jest przywoływane w licznych 
miejscach naszego systemu prawnego (np. w kodeksie karnym i kodeksie 
karnym wykonawczym)6. W sposób oczywisty rodowodu tej koncepcji 
poszukuje się w oświeceniowych ideach humanitaryzmu7. Poprawa doko-
nywana metodami przymusu budziła jednak obawy samych zwolenników 
tych koncepcji. Wydają się bowiem niemożliwe do pogodzenia narzędzia 
strachu i przemocy z kształtowaniem prawidłowego podejmowania de-
cyzji u osób skazanych8. Nawet wobec krytycznych badań dowodzących 
nieskuteczności oddziaływań resocjalizacyjnych uznaje się jednak cel po-
prawy za latarnię, na którą sterować powinien system karny. W literaturze 

4 L. Pytka, Różne ujęcia definicji resocjalizacji, (w:) B. Urban, J.M. Stanik (red.), Re-
socjalizacja, t. 1, Warszawa 2008, s. 73–78.

5 R. Opora, Efektywność oddziaływań resocjalizacyjnych, Warszawa 2015, s. 14 i nast.; 
F. Ciepły, O dowartościowanie retrybutywnej racjonalizacji kary, (w:) A. Dębiński, 
M. Gałązka, R.G. Hałas, K. Wiak (red.), Hominum causa omne ius constitutum est. 
Księga jubileuszowa ku czci Profesor Alicji Grześkowiak, Lublin 2006, s. 231–246.

6 M. Rodak, Międzywojenna polska debata kryminologiczna – poszukiwanie społecz-
nych przyczyn przestępczości i sposobów jej zwalczania, „Archiwum Kryminologii” 
2009, t. 31, s. 101 i nast.

7 B. Urban, Teoria resocjalizacji w strukturze nauk społecznych, (w:) B. Urban, J.M. 
Stanik (red.), op. cit., s. 18–23.

8 L. Lernell, Rozważania o przestępstwie i karze na tle zagadnień współczesności, 
Warszawa 1975, s. 208–223.
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formułuje się pewne uwagi co do relacji sprawiedliwej odpłaty i celów 
utylitarnych, w tym wychowania czy terapii9.

W polskich warunkach penitencjarnych głównymi narzędziami po-
prawy mają być: 1) praca, która ma „zapobiegać degradacji fizycznej 
i psychicznej”, wychowywać oraz wzmacniać bezpieczeństwo zakładu10; 
wskazuje się, że praca stanowi wartość, wokół której tworzy się orientację 
wartościującą, zmieniającą strukturę osobowości skazanego w pożądany 
sposób11; 2) nauka (obejmująca kształcenie szkolne oraz zawodowe); 
3) zajęcia kulturalne i sportowe, których głównym celem jest eliminacja 
nadmiaru „wolnego” czasu i związanych z nim patologii; 4) utrzymanie 
kontaktu ze światem zewnętrznym, w szczególności z rodziną, jako śro-
dek obniżający potencjał wykluczenia12. Nadto oczywiście podejmuje się 
szereg zindywidualizowanych terapii i oddziaływań (środki terapeutycz-
ne) dostosowanych do potrzeb i możliwości.

3. PONOWOCZESNOŚć I WIELOKULTUROWOŚć
Początek wieku XXI to okres trudny. Zmieniają się na naszych oczach 
koncepcje organizujące społeczeństwa. Krytyka struktury społecznej i re-
guł jej organizacji zapoczątkowana jako idea filozoficzna w XIX wieku po 
nieco ponad stu latach przeobraziła się w praktykę społeczną. Organizacja 
przez dezorganizację jest już wyzwaniem nie dla wąskiej grupy intelektu-
alistów, ale dla praktyki codziennego życia każdego, komu przyszło żyć 
na obszarze tzw. cywilizacji zachodniej. Załamanie struktury społecznej 
ma szczególne znaczenie dla nauk penalnych. Odejście od kryminologii 
konsensualnej, opartej na założeniach możliwego do zidentyfikowania 
wspólnego dobra, spowodowało wzmocnienie innych jej nurtów. Jednak 
nie tylko odbudowano koncepcje kryminologii radykalnej, nowej krymi-
nologii, ale także odnowiono szereg koncepcji klasycznych13. Jedynym 

9 Zob. J. Utrat-Milecki, Kara. Teoria i kultura penalna: perspektywa integralnokultu-
rowa, Warszawa 2009, s. 70–71.

10 T. Szymanowski, Przemiany systemu penitencjarnego w Polsce, Warszawa 2006, 
s. 60.

11 E. Bielicki, Z problematyki resocjalizacyjnej. Patologia społeczna, patologia indywi-
dualna, etiologia kryminalna, kara, Bydgoszcz 2005, s. 111.

12 H. Machel, Więzienie jako instytucja karna i resocjalizacyjna, Gdańsk 2003, 
s. 53–54.

13 B. Urban, op. cit., s. 26; zob. np. M. Świgost, Od dewiantów do normalsów. Prze-
miany piętna społecznego, „Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ. Nauki 
Społeczne” 2012, nr 4 (1), s. 23 i nast.
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wspólnym mianownikiem stała się niemożliwość zdecydowania o wybo-
rze jednej z tych koncepcji. Prawo karne oparte na założeniach pozytywi-
stycznych musiało istotnie zmienić swą faktyczną społeczną funkcję. Nie 
jest to już prawo, którego celem jest ekspresja kolektywnej świadomości 
moralnej, a funkcją – integracja społeczna. Prawo staje się jedynie narzę-
dziem łagodzenia konfliktów i napięć między poszczególnymi grupami 
społecznymi. Jest to zatem prawo minimalnego standardu, ale nie prawo 
minimalnego konsensusu co do materialnej treści, lecz prawo minimalnej 
interwencji zapewniającej spokój „na granicach” styku różnych grup. Nie 
poszukuje się już kompromisu wokół wartości powszechnie akceptowa-
nych, jak zakaz zabijania czy kazirodztwa14. Punkt ciężkości regulacji 
prawnych został przeniesiony na walkę z dyskryminacją, ochronę od-
miennych grup społecznych, ułatwienie koegzystencji grup reprezentują-
cych niejednokrotnie odmienne systemy wartości15.

Ideologiczny program wielokulturowości prowadzi przede wszystkim 
do zaniku tożsamości znacznej liczby grup społecznych. Zgodnie z krymi-
nologicznym ujęciem teorii konfliktu kultur przyjmuje się, że gdy na jed-
nym terenie pojawia się nowa grupa kulturowa, nie tyle w konflikt wcho-
dzą poszczególne grupy między sobą, ale przeciwnie, wewnątrz każdej 
z tych grup dochodzi do osłabienia więzi ich członków z wewnętrznymi 
systemami normatywnymi. Konflikt kultur nie oznacza zatem w krymino-
logii ostrego sporu czy starcia między poszczególnymi grupami etniczny-
mi, językowymi, wyznaniowymi itp., lecz osłabienie więzi normatywnych 
wewnątrz każdej z tych grup. Wynikiem jest obniżenie konformizmu co 
do przestrzegania prawa i podwyższenie poziomu przestępczości.

W praktyce penitencjarnej problematyka wielokulturowości nie ma 
w Polsce znaczenia pierwszoplanowego. W krajach Europy Zachodniej, 
głównie ze względu na historyczne zaszłości kolonialne i aktualny kryzys 
imigracyjny, jest już jednak inaczej16. Skupić się należy na konsekwen-

14 P. Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków 2003, s. 242–244.
15 Ł. Zamęcki, Społeczne podstawy ładu politycznego, Warszawa 2011, s. 131.
16 Szacuje się np., że w zakładach karnych we Francji muzułmanie stanowią ok. 50–

70% populacji osadzonych, w Hiszpanii – 70%, we Włoszech – 40%, w Norwegii – 
ponad 30%, w Belgii – 35%. (A. Hanif, Muslims in Europe: Identity versus inte-
gration, http://www.khaleejtimes.com/article/20080715/ARTICLE/307159930/1098 
(dostęp – 1.05.2017); M. Bartoszewicz, System produkcji terrorystów. 13 punktów, 
które pomogą zrozumieć, co się wydarzyło w Brukseli i co jeszcze czeka Europę, 
http://rebelya.pl/post/9778/system-produkcji-terrorystow-13-punktow-ktore-p (do-
stęp – 1.05.2017); F. Khosrokhavar, Prisons and radicalization in France, https://
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cjach propagowania ideologii wielokulturowości, która istotnie osłabia in-
tegracyjne mechanizmy socjalizacji. Jest to całkowicie zrozumiałe. Osoby 
wychowane w pewnym systemie aksjonormatywnym stykają się z przeko-
naniami o braku konieczności przestrzegania norm tego systemu. Dużo bar-
dziej problematyczny jest zatem wymiar ideologiczny wielokulturowości 
niż jej wymiar praktyczny, który skutkować musi odpowiednią edukacją do 
wzajemnej tolerancji i ewentualną gotowością do akulturacji.

4. TRUDNOŚCI
Ponowoczesność została zdiagnozowana jako poważne źródło cierpień. 
Jednostka funkcjonująca w „samotnym tłumie” pozbawiona jest punk-
tów orientacyjnych. Relacje społeczne nacechowane są nieprzejrzystością 
i niepewnością. Gołym okiem widoczne są błędy eksperckiej polityki pań-
stwowej, których konsekwencje odczuwane są przez wszystkich, jednak 
wobec wielości czynników nikogo nie można obwiniać za widoczne zło. 
Normy moralne zostały zrelatywizowane. Nie ma jednoznacznych sche-
matów działań oraz sytuacji społecznych. To naruszenie tradycyjnych 
norm stwarza bezpośrednie podłoże patologii społecznych. Relatywizm 
ten może mieć znaczenie, jakiego skutków jeszcze nie jesteśmy w stanie 
przewidzieć, przekraczać on bowiem będzie ramy pokoleniowe17.

Jednym z istotnych czynników ponowoczesnej zmiany jest kryzys re-
socjalizacji. Kryzys ponowoczesności zauważany był przede wszystkim 
w licznych studiach krytycznych, dowodzących nieskuteczności oddzia-
ływań resocjalizacyjnych18.

Bardzo istotne staje się budowanie nowych tożsamości, w szczególno-
ści budowanie poczucia bezpieczeństwa u osadzonych. Naturalne są bo-
wiem lęki związane z pobytem w izolacji społecznej. Lękom tym można 
przeciwdziałać, kierując się na cele możliwe do jasnego zdefiniowania. 
W warunkach wielokulturowości cele takie zostaną rozmyte. Mamy za-
tem do czynienia z importem do zakładów karnych wartości moralnych 
i gotowości do podjęcia ryzyk ukształtowanych przed przyjściem do 
nich19. Temu systemowi socjalizacyjnemu, który okazał się niewłaściwy 

opendemocracy.net/farhad-khosrokhavar/prisons-and-radicalization-in-france (do-
stęp – 1.05.2017)).

17 Por. B. Urban, op. cit., s. 28.
18 Por. A. Jaworska, op. cit., s. 259 i nast.
19 Zob. I. Morgenroth, Sicherheit hinter Mauern? Eine qualitative Studie zum Sicher-

heitsempfinden von Strafgefangenen, Hamburg 2011, s. 18.
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(doprowadził do popełnienia przestępstwa), zakłady karne są w stanie 
przeciwstawić głównie system wewnętrznej dyscypliny20. Brak jednak 
mechanizmów, które skutecznie mogłyby wskazać cele pozytywne dla 
osiągnięcia resocjalizacji, mechanizmów, które wskazałyby skazanemu, 
co robić, a nie wyłącznie – czego należy unikać.

5. PODSUMOWANIE
Resocjalizacja wymaga jasnego wskazania celów i metod. Muszą one słu-
żyć budowie nowej tożsamości przestępcy. W warunkach wielokulturowo-
ści możliwości resocjalizacji zostają znacząco osłabione przez negatyw-
ne mechanizmy konfliktu kultur i stygmatyzacji, w następstwie których 
dochodzi do rozpadu więzi normatywnych jednostki ze społeczeństwem. 
Klasyczna nauka o działaniu moralnym odczytywana jest współcześnie 
w nowy sposób przez P. Sloterdijka. Klasyczna filozofia Arystotelesa i św. 
Tomasza z Akwinu sprowadzała zagadnienie „dobra w nas” do nawyku. 
Dobry nawyk jako wcielona dyspozycja, która uzdatnia działającego 
do czynów cnotliwych, wymaga nieustannego ćwiczenia. Uporczywość 
ćwiczenia i wzmagania owego dobra to właściwie wprost teoria trenin-
gu. Kto ćwiczy właściwie, ten przezwycięży trudności i uwewnętrzni 
cnotę21. Oczywiste i konieczne jest przemyślenie w tym kontekście rze-
czywistych źródeł koncepcji resocjalizacji, co umożliwi odbudowę jej 
„treningowych” celów i znaczenia. Odbudowa resocjalizacji opartej nie 
na komunistycznych koncepcjach „produkcji nowego człowieka”, ale na 
realistycznej antropologii ma szansę przezwyciężyć negatywne wpływy 
niepewności zakorzenionej w ideologii wielokulturowości.
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STRESZCZENIE

Justyn PISKORSKI

RESOCjALIZACjA 
A WIELOKULTUROWOŚć – 

ZAGADNIENIA KONSTRUKCyjNE

Słowa kluczowe: resocjalizacja, wielokulturowość, tożsamość, trening

Resocjalizacja wymaga jasnego wskazania celów i metod. Muszą one 
służyć budowie nowej tożsamości przestępcy. W warunkach wielokul-
turowości możliwości resocjalizacji zostają znacząco osłabione przez 
negatywne mechanizmy konfliktu kultur i stygmatyzacji, w następstwie 
których dochodzi do rozpadu więzi normatywnych jednostki ze społeczeń-
stwem. Klasyczna filozofia Arystotelesa i św. Tomasza z Akwinu sprowa-
dzała zagadnienie „dobra w nas” do nawyku. Dobry nawyk jako wcielona 
dyspozycja, która uzdatnia działającego do czynów cnotliwych, wymaga 
nieustannego ćwiczenia. Konieczne jest przemyślenie w tym kontekście 
rzeczywistych źródeł koncepcji resocjalizacji, co umożliwi odbudowę jej 
„treningowych” celów i znaczenia. Odbudowa resocjalizacji opartej na 
realistycznej wizji człowieka ma szansę przezwyciężyć negatywne wpły-
wy niepewności zakorzenionej w ideologii wielokulturowości.
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CRIMINAL REHABILITATION 
AND MULTI-CULTURE – 
STRUCTURAL POINTS

Keywords: criminal rehabilitation, multi-culture, identity, training

Criminal rehabilitation requires clear indication of targets and methods. 
They have to serve to create new identity for a criminal. In multicultural 
civilization the possibilities of resocialization are significantly weakened 
by negative mechanisms of culture conflicts and stigmatization as they 
lead to disintegration of normative bonds between and individual and 
society. Classic philosophy by Aristotle and St. Thomas Aquinas identi-
fied „good in us” as a habit. Good habit, as materialized disposition, that 
enables to virtuous acts, requires constant practice. In such context it is 
necessary to reconsider real sources of Criminal rehabilitation ideas, what 
will allow for its reconstruction of „practice” targets and meaning. The re-
construction of Criminal rehabilitation based on realistic vision of a man 
has the chance to overcame negative influences of uncertainty rooted in 
multicultural ideology. 
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Leszek WIECZOREK

STRES I WyPALENIE ZAWODOWE 
W SŁUżBIE WIęZIENNEj1

Tematyka stresu i wypalenia zawodowego w ostatnim czasie jest niezwy-
kle popularna, stała się także obiektem wielu badań i szkoleń. Istnieje 
wiele zawodów, wśród których problem ten jest szczególnie widoczny 
i odczuwalny. Do jednych z nich należy praca w zawodzie funkcjona-
riusza Służby Więziennej. To właśnie funkcjonariusze Służby Więzien-
nej podczas codziennych czynności służbowych narażeni są na styczność 
z wieloma sytuacjami stresowymi. Agresja fizyczna i werbalna, z jaką 
mają do czynienia na co dzień, powoduje bardzo negatywne skutki.

Słowo „stres” wpisane jest w ludzką kondycję egzystowania. Stres 
stanowi bardzo ważną, integralną część ludzkiego życia. Uważa się, że 
jest on naturalnym produktem codziennych czynności, a życie bez nie-
go jest wręcz niemożliwe. Generalnie twierdzi się, że stres jest czymś 
negatywnym, niemiłym i groźnym. Kojarzony jest z dyskomfortem oraz 
złym samopoczuciem, wysiłkiem i niepewnością. Przytrafić się on może 
każdemu człowiekowi w różnych sytuacjach i okolicznościach, zarówno 
w pracy, w szkole, jak i w kontaktach z innymi, ale również w warunkach 
samotności lub obcowania ze światem. Stresujące może być wszystko. 
Źródło stresu najczęściej nie upatrujemy we własnej osobie, lecz w ota-

1 W niniejszym artykule wykorzystano materiały z pracy magisterskiej napisanej pod 
moim kierunkiem przez Panią Sylwię Srokę. Artykuł ten stanowi przyczynek do pla-
nowanej publikacji opartej o badania empiryczne na temat stresu zawodowego wśród 
funkcjonariuszek Służby Więziennej przeprowadzone w Areszcie Śledczym w Kato-
wicach. 

Wieczorek
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czającym nas świecie. Codziennie stawiane są nam nowe wyzwania, które 
bywają często wygórowane, a my jesteśmy narażeni na stres wszędzie.

POjęCIE STRESU
Stres to pojęcie bardzo stare. Nie jest raczej używane w pozytywnym zna-
czeniu. Uważa się, że stres jest odpowiedzialny za chorobę o niejasnym 
pochodzeniu, fatalną w skutkach. Należy pamiętać, że długotrwały stres 
może prowadzić do różnych zagrożeń, np. chorób, a nawet do zagrożenia 
życia, jednak unikanie stresu również jest niebezpieczne i może powodo-
wać zaburzenia natury psychicznej.

Według Światowej Organizacji Zdrowia stres to „choroba stulecia”, 
a M. Hartley twierdzi, że „całkowita wolność od stresu to śmierć, gdyż 
stres obecny jest w każdym ludzkim działaniu”2. Znaczenie słowa „stres” 
wywodzi się od słowa oznaczającego coś negatywnego, tj. nękanie, napór, 
nacisk, zniewolenie czy zmuszenie.

Jako pierwszy próbę zdefiniowania pojęcia stresu podjął Hans Selye, 
kanadyjski fizjolog. Uważa on, że stres jest normalnym zjawiskiem fizjo-
logicznym związanym z procesami życia, co oznacza, że jest to normalna 
biologiczna reakcja organizmu. Określa on stres jako nieswoistą reakcję 
organizmu na wszelkie stawiane mu wymogi i żądania. W 1936 r. H. Se-
lye wprowadził pojęcie stresu do nauki3. Twierdził on, że stres może 
być przeżywany oraz doświadczany przez człowieka na dwóch płaszczy-
znach, tj. biologicznej (fizjologiczny) i psychologicznej. Każde pojęcie 
odnosi się do innego poziomu oraz całkiem innego zakresu reagowania 
organizmu, jednak według twierdzeń niektórych psychologów stres biolo-
giczny i psychologiczny występuje we wzajemnej zależności, łącznie.

Termin „stres” definiuje się również jako presję z zewnątrz, wywołują-
cą uczucie napięcia wewnętrznego, przybierającego różne formy. Jest to 
także stan pobudzenia organizmu i wzmożonej gotowości, którego celem 
jest, aby jak najlepiej i najskuteczniej zadziałać. Jak widać, nie jest to 
zjawisko negatywne, ale zespół specyficznych i niespecyficznych reakcji 
organizmu na zdarzenia bodźcowe odpowiadające za zakłócenie równo-
wagi i wystawiające go na poważną próbę lub przekraczające jego zdol-
ność radzenia sobie4.

2 M. Hartley, Dobry stres, Kielce 2002, s. 8.
3 H. Salye, Stres okiełznany, Warszawa 1978, s. 9.
4 S. Brockert, Pokonać stres, Warszawa 2003, s. 13.
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H. Selye uważany jest za twórcę biologicznej koncepcji stresu, które-
go pojęcie wprowadził do nauki. Prowadząc liczne eksperymenty i bada-
nia na zwierzętach, doszedł do wniosku, że pod wpływem szkodliwych 
bodźców organizm reaguje w sposób specyficzny (charakterystyczny) 
dla danego bodźca, ale również w sposób niespecyficzny, czyli podobny, 
bez względu na to, jaki był bodziec szkodliwy. To właśnie zespół niespe-
cyficznych zmian, jakie zachodzą w organizmie pod wpływem różnych 
bodźców szkodliwych zwanych stresorami, nazwał stresem. Polega to na 
pobudzaniu autonomicznego układu nerwowego oraz osi podwzgórze – 
przysadka – nadnercza. Później koncepcja ta została nieco zmodyfiko-
wana, gdyż stwierdził, że stresem jest zespół niespecyficznych zmian or-
ganizmu na wszelkie stawiane mu żądania. Zwrócił on uwagę, że u osób 
uskarżających się na choroby somatyczne odnotowuje się występowanie 
wielu wspólnych objawów, np. utratę wagi, podwyższone ciśnienie tętni-
cze czy też osłabienie mięśni i utratę motywacji. Autor wywnioskował, że 
są one „syndromem choroby”, natomiast pojęcie stresu stosował w przy-
padku występowania „zespołu wszystkich niespecyficznych zmian we-
wnątrz organizmu, funkcjonalnych lub organicznych”5.

Termin „stres” oznacza według H. Selyego sumę wszelkich nieswo-
istych skutków działania, jakie mają miejsce wśród różnych czynników 
(czynności prawidłowe, czynniki chorobotwórcze, leki itp.), które mogą 
oddziaływać na ustrój. W przypadku gdy czynniki te posiadają zdolność 
wywoływania stresu, noszą nazwę stresorów. Wynikłe zmiany mają cha-
rakter przystosowawczy i służą obronie całego organizmu przed czynni-
kami dla niego niekorzystnymi6. H. Selye, zdając sobie sprawę z ograni-
czeń swojej teorii, wprowadził pojęcie dystresu (distress), który zwany 
jest także złym stresem (bad stress).

Uważa się, że pierwsze badania, jakie zostały podjęte nad zjawiskiem 
stresu psychologicznego, pochodziły z okresu II wojny światowej. Doty-
czyły one adaptacyjnych problemów, jakie pojawiały się wśród żołnierzy 
w trakcie pełnienia służby wojskowej. W szczególności chodziło o skutki, 
jakie dla ich zdrowia psychicznego i fizycznego miało zagrożenie, które 
stwarzał udział w bezpośredniej walce.

Jednym z największych autorytetów w sprawach stresu psychologicz-
nego jest Richard Lazarus, którego podejście określa się mianem feno-

5 Ibidem, s. 8
6 H. Selye, Stres życia, Warszawa 1963, s. 54.
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menologiczno-poznawczego. Według R. Lazarusa istotą zjawiska stresu 
psychologicznego u człowieka jest posiadana zdolność do antycypacji 
przyszłych zdarzeń. Stresem psychologicznym jest zatem „określona inte-
rakcja pomiędzy osobą a otoczeniem, która oceniana jest przez osobę jako 
obciążająca jej zasoby i zagrażająca drobnoustrojowi”7. Podstawowym 
mechanizmem psychologicznym, który odpowiedzialny jest za występu-
jące różnice indywidualne podczas radzenia sobie ze stresem, jest oce-
na poznawcza danego zagrożenia, która rozumiana jest jako mechanizm 
zarówno oceniający, jak i uświadamiający oraz interpretujący zdarzenie. 
R. Lazarus podkreślał znaczenie wzajemnych oddziaływań w tym ukła-
dzie. W celu właściwego ich ukazania posłużył się pojęciem transakcji, 
co spowodowało, że teoria ta znana jest również pod nazwą: transakcyjna 
teoria stresu. Najbardziej interesujące były dla niego różnice indywidu-
alne, jakie występowały podczas radzenia sobie ze stresem oraz z jego 
zagrożeniami. Przeciwieństwem wspomnianej teorii jest teoria Mortime-
ra H. Appleya. Głosił on, że mechanizm percepcji zagrożenia nie musi 
być do końca świadomym procesem. Uważał, że stres psychologiczny to 
stan organizmu, który pojawia się wtedy, gdy wystąpi sytuacja zagrażają-
ca jego dobremu samopoczuciu oraz gdy nie ma on dostępnej gotowości 
reakcji prowadzącej do zredukowania danego zagrożenia8.

Stres psychologiczny to stan, w którym dana jednostka doświadcza 
silnych, bardzo negatywnych emocji, takich jak strach, lęk, wrogość czy 
złość. Emocje te wywołują znaczny dyskomfort psychiczny9.

Według Janusza Reykowskiego występują trzy fazy stresu psycholo-
gicznego: mobilizacji, rozstrojenia, destrukcji10. W trakcie trwania fazy 
pierwszej, czyli fazy mobilizacji, następuje aktywizacja procesów psy-
chologicznych, o wiele sprawniej przebiegają wtedy procesy zarówno 
spostrzegania, jak i myślenia. Reakcje te są o wiele szybsze i intensyw-
niejsze. Jest to faza stresu korzystnego, czyli eustresu. Jednostka motywo-
wana jest do aktywizacji zasobów fizjologicznych i psychicznych w celu 
podjęcia walki z zagrożeniem lub w celu ucieczki z pola zagrożenia. W li-
teraturze faza ta zwana jest często reakcją „walcz albo uciekaj” i określana 

7 J.F. Terelak, Człowiek i stres, Bydgoszcz 2008, s. 63–65.
8 R.S. Lazarus, Paradygmat stresu i radzenia sobie, „Nowiny Psychologiczne” 1986, 

nr 4, s. 19.
9 J. Strelau, Osobowość a ekstremalny stres, Sopot 2004, s. 49.
10 J. Reykowski, Funkcjonowanie osobowości w warunkach stresu psychologicznego, 

Warszawa 1966, s. 47
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jest jako „[...] sekwencja reakcji wewnętrznych przygotowująca organizm 
do walki lub ucieczki”11.

Kolejna faza – rozstrojenia – następuje wskutek przedłużającego się 
stresu i co za tym idzie, wzrostu jego natężenia. Prowadzi do obniże-
nia poziomu czynności psychicznych, które charakteryzuje się tym, że 
występują problemy z logicznym myśleniem czy też skupieniem uwagi 
i przewidywaniem skutków własnego działania. Emocje, które są przeży-
wane, wymykają się spod kontroli, a człowiek w tym momencie przeja-
wia wyraźne oznaki strachu czy też gniewu. W fazie tej zachowanie nie 
należy do funkcjonalnych w stosunku do stojących przed daną jednostką 
problemów. Mamy tutaj do czynienia ze stresem dezorganizującym, czyli 
z dystresem.

Ostatnia faza – destrukcji – występuje, gdy żadna czynność nie jest wy-
konywana poprawnie. Człowiek staje się niezdolny do adekwatnej oceny 
danej sytuacji. W tym czasie obniża się bardzo często w sposób gwał-
towny poziom motywacji do działania i radzenia sobie z sytuacją, jaka 
zaistniała. Skutkować to może rezygnacją z dalszego działania – człowiek 
załamuje się w tym momencie, poddaje się. W tej fazie ujawnia się niekie-
dy takie zachowanie, jak płacz, szukanie pomocy, agresja, ucieczka.

Definicja stresu określona jako „zmiana w otoczeniu, która typowo, 
tzn. u przeciętnej osoby wywołuje wysoki stopień napięcia emocjonal-
nego, które przeszkadza w normalnym sposobie reagowania”12 należy 
do Irvinga L. Janisa. To właśnie on uważa, że w reakcji na stres psycho-
logiczny można wyróżnić trzy fazy, które mają podstawowy charakter, 
a należą do nich:
– faza zagrożenia – w tym czasie człowiek dostrzega oznaki niebezpie-

czeństwa, co wywołuje strach i lęk;
– faza działania niebezpieczeństwa – człowiek dostrzega niebezpieczeń-

stwo, a także prawdopodobieństwo, że jego uniknięcie będzie uzależ-
nione od działań obronnych własnych lub też innych osób;

– faza skutków – człowiek spostrzega bardziej lub mniej negatywne 
skutki stresu13.
Model stresu opierający się na założeniu, że ludzie dążą do uzyskania, 

zachowania oraz ochrony tego, co jest dla nich najcenniejsze, przedstawił 

11 P.G. Zimbardo, R. Johnson, V. McCain, Psychologia, t. 5, Warszawa 2010, s. 151.
12 J.F. Terelak, Człowiek i stres..., s. 57.
13 J.F. Terelak, Stres psychologiczny, Bydgoszcz 1995, s. 43–44.
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Stevan Hobfoll. Nazwał on cenne rzeczy zasobami. Według niego stresem 
jest możliwość utraty zasobów lub ich rzeczywista utrata. Stresem może 
również być sytuacja, gdy zainwestowane zasoby nie przynoszą wcześniej 
założonych korzyści. S. Hobfoll jest twórcą modelu zachowania zasobów, 
gdzie stresem psychologicznym jest reakcja na otoczenie, w którym ma 
on miejsce. Zostały w nim wyróżnione cztery rodzaje zasobów, których 
posiadanie wiąże się ze stanem zadowolenia, a ich brak prowadzi do stre-
su. Należą do nich zasoby: materialne, osobiste, stanu, energii14.

Jan F. Terelak przedstawia natomiast syntetyczną charakterystykę zja-
wiska stresu psychologicznego, która jest wynikiem porównań różnych 
koncepcji. Według autora stres jest stanem organizmu, który zakłada in-
terakcję organizmu oraz jego otoczenia; jest stanem bardziej ekstremal-
nym od normalnego, do którego jesteśmy przyzwyczajeni; wymaga on 
obecności jakiegoś zagrożenia, które powinno być spostrzegane i ocenia-
ne poznawczo; pociąga on za sobą uruchomienie regulacyjnych funkcji 
psychiki, gdy nie jest możliwe odnalezienie normalnej, znanej nam reak-
cji przystosowawczej15. Uważa się, że zjawisko stresu psychologicznego 
ma charakter wielowymiarowy i może być ujmowane z trzech perspektyw 
badawczych, takich jak:
– stresor, czyli bodziec, który odpowiedzialny jest za wywołanie stresu, 

tj. sytuacje, zdarzenia;
– wewnętrzne przeżycie, czyli ogół subiektywnych doznań poznawczych 

i emocjonalnych;
– reakcja między stresorem a właściwościami danego człowieka16.

Reasumując przedstawione koncepcje i definicje związane ze stresem, 
można zauważyć, że współcześnie wyodrębnia się dwa aspekty stresu, 
a mianowicie:
– w przypadku sytuacji stresowych, tzw. stresorów, które jako czynniki 

wywołują nadmierne obciążenie organizmu człowieka;
– w przypadku stanu stresu wiążącego się z napięciem emocjonalno-mo-

tywacyjnym, który uruchamia mechanizmy adaptacyjne.
Stres odpowiedzialny jest za zaburzenie równowagi między środowi-

skiem a organizmem. Powinno się opisywać zarówno czynniki stresowe 

14 I. Heszen-Niejodek, I. Sęk, Stres psychologiczny i jego przezwyciężanie, (w:) J. Stre-
lau, D. Doliński (red.) Psychologia akademicka, t. 2, Gdańsk 2008, s. 701.

15 J.F. Terelak, Człowiek i stres..., Bydgoszcz 2008, s. 75–77.
16 I. Heszen-Niejodek, Teoria stresu psychologicznego i radzenia sobie, (w:) J. Strelau 

(red.), Psychologia, t. 3, Gdańsk 2007, s. 467.
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środowiska, czyli stresory, jak i stany wywołane tymi czynnikami, tzw. 
stres emocjonalny.

ŹRóDŁA STRESU – CHARAKTERySTyKA
Zjawisko stresu ma miejsce wtedy, gdy nastąpił określony stan wewnętrz-
ny danego podmiotu, który doprowadził do wywołania czynnika postrze-
ganego jako stresor. Przez stresor należy rozumieć dany element bodźca 
lub sytuacji, który w jakiś sposób narusza względną równowagę pomiędzy 
podmiotem a środowiskiem oraz uruchamia mechanizmy adaptacyjne, 
tzw. regulacji psychicznej, zachowania się człowieka17. Za stresor można 
uznać niekorzystne zewnętrzne warunki środowiska pracy, np. hałas, zbyt 
dużą wilgotność powietrza czy niską bądź wysoką temperaturę otoczenia, 
ponadto wibracje, nadmierny wysiłek fizyczny lub niewłaściwe oświe-
tlenie. Sytuacje stresowe mogą mieć zatem różnorodny charakter. Mogą 
być zewnętrzne w stosunku do jednostki, czyli tkwiące w jej środowisku 
życiowym, np. niebezpieczne zjawiska przyrody, klęski żywiołowe, ale 
również współczesna cywilizacja techniczna oraz sytuacje społeczne, tj. 
krytyka, naruszanie godności osobistej, brak lub utrata pracy, stawianie 
zbyt wysokich wymagań zawodowych i społecznych wobec jednostki. 
Niektóre sytuacje stresowe uzależnione są od cech wewnętrznych, tzw. 
podmiotowych, do których zaliczyć można choroby, uprawianie sportów 
ekstremalnych, stawianie sobie nierealistycznych aspiracji czy też podej-
mowanie zbyt wielu ról i zadań, które wzajemnie się wykluczają oraz 
kolidują ze sobą.

Czynniki odpowiedzialne za wywołanie stresu psychologicznego mają 
różnorodny charakter. Niezwykle trudno jest zatem określić klasyfikację 
źródeł stresu. Kryterium określającym tę klasyfikację może być dowolny 
rodzaj bodźca stresowego, jego siła lub intensywność, czas jego trwania 
oraz częstotliwość występowania. Niezwykle przydatna jest tutaj natura 
czynnika stresowego, tzw. stresora, będącego elementem bodźca lub sy-
tuacji naruszającym równowagę, jaka występuje pomiędzy danym pod-
miotem a środowiskiem. Stresor ten uruchamia adaptacyjne mechanizmy 
w zachowaniu się człowieka, zatem można przyjąć podział klasyfikacyjny 
według rodzaju stresora na: fizyczne, biologiczne, psychologiczne oraz 
organizacyjne.

17 J.F. Terelak, Stres psychologiczny..., Bydgoszcz 1995, s. 68.
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Dla fizycznych czynników stresu charakterystyczne jest to, że nadają 
się one do opisu zewnętrznego środowiska człowieka oraz dają możli-
wość ujęcia się w kategorie ilościowe. Zaliczyć do nich można: hałas, 
wibracje, klimatyczne źródło stresu, oświetlenie, hipoksję, nieważkość, 
przyśpieszenie czy promieniowanie jonizujące i mikrofalowe.

Należy pamiętać, że psychologiczne źródła stresu związane są z nad-
miernym obciążeniem psychicznym u danego człowieka oraz z napięciem 
emocjonalnym, a także z deprywacją sensoryczną i monotonią. Źródłem 
takiego stresu jest np. zakłócenie, zagrożenie, przeciążenie, deprywacja, 
przeszkody – inaczej zakłócenia, zaskoczenie. Występują tutaj cztery kla-
sy sytuacji, tj.:
– sytuacje konfliktowe, czyli wybór jednej z dwóch przeciwstawnych 

sobie, ale niezwykle subiektywnie jednakowo możliwych decyzji;
– nieoczekiwany rezultat działania, czyli w momencie wyboru kierun-

ku działania oczekiwany jest dany wynik, jednak my spotykamy się 
z przeciwstawnym efektem;

– sytuacja deficytu czasu i informacji, czyli w przypadku braku informa-
cji niezbędne jest podjęcie prawidłowej i jednoznacznej decyzji, gdyż 
jesteśmy uzależnieni od czasu;

– sytuacja nieokreśloności, czyli w danym momencie ma miejsce niepra-
widłowa ocena przeciwstawnych sygnałów awaryjnych.
Sytuacje zagrożenia to takie, w których występuje zwiększone prawdo-

podobieństwo wypadku, uszkodzenia ciała czy strat zarówno moralnych, 
jak i materialnych. Mają one charakter fizyczny i społeczny. Przeciążenie 
odnosi się natomiast do natężenia stresu, który charakteryzuje się wywo-
łaniem negatywnych zmian w celowym działaniu człowieka. Jest sytuacją 
bardzo trudną i wynika z wykonywania określonych czynności będących 
skutkiem jego możliwości fizycznych i psychicznych. Kolejne źródło 
stresu to deprywacje, które mają związek z minimalizacją obciążeń. Wy-
różnić można deprywację sensoryczną, percepcyjną i izolację socjalną18.

Stresory o charakterze społecznym są o wiele bardziej podstępne. Za-
liczyć do nich można19:
– presję czasu, czyli odgórny nacisk na jak najszybsze tempo wykonania 

danej czynności przy zachowanej wysokiej jakości;

18 J.F. Terelak, Człowiek i stres..., Bydgoszcz 2008, s. 219–227.
19 M. Popielarska, Stres w pracy, „Personel” 1996, nr 18, s. 36.
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– brak nawet niewielkich osiągnięć, poczucie beznadziejności i bez-
sensu;

– obciążenie zadaniami, które mają charakter niejasny, nieokreślony, są 
nazbyt złożone i prowadzą do konfliktów;

– monotonia, czyli wykonywanie powtarzających się w krótkim odstępie 
czasu czynności, które są na ogół proste;

– bezradność w istniejącej sytuacji, brak jakiegokolwiek poczucia, że 
można na kogoś lub na coś liczyć;

– stałe poczucie zagrożenia, które związane jest z obawą o utratę stano-
wiska pracy jako źródła utrzymania;

– konieczność szybkiego podejmowania decyzji w przypadku występo-
wania niepełnej informacji i dużej odpowiedzialności;

– obciążenie pracownika zadaniami, które przekraczają jego możliwości 
i zdolność umysłową; pojawiają się w tym momencie zaburzenia rów-
nowagi, pamięci czy toku myślenia;

– uporczywe doznawanie upokorzeń oraz niesprawiedliwego traktowa-
nia ze strony przełożonego;

– odrzucenie społeczne przez współpracowników.
Do źródeł stresu zaliczyć również można różne wydarzenia związane 

z codziennym życiem. Są to sytuacje, które zmieniają radykalnie dotych-
czasowe życie danego człowieka. Zmuszają go one do przystosowania 
się do nowych warunków i podejmowania nowych działań, a także do 
porzucenia nawyków i starych przekonań. W latach 70. XX w. dwaj ame-
rykańscy psychologowie, Thomas H. Holmes i Richard H. Rahe, prze-
prowadzili ankietę, w której umieszczone były 43 zdarzenia z życia lu-
dzi, które mogły stanowić potencjalne źródło stresu. W ankiecie należało 
przypisać tym zdarzeniom punkty w skali od 1 do 100. Wyniki badań były 
następujące: śmierć współmałżonka – 100, rozwód – 73, separacja – 65, 
uwięzienie – 63, śmierć bliskiego członka rodziny – 63, choroba lub uraz 
fizyczny – 53, zawarcie związku małżeńskiego – 50, utrata pracy – 47, 
pogodzenie się ze współmałżonkiem – 45, przejście na emeryturę – 45)20. 
Problemy, z jakimi na co dzień mamy do czynienia i z którymi się bory-
kamy, mogą więc być uznane jako stresujące.

20 Kompletna lista zdarzeń życiowych umieszczona jest w wielu publikacjach, m.in. w: 
J. Terelak, Stres psychologiczny..., s. 193.
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RóżNORODNE REAKCjE CZŁOWIEKA NA STRES
Biorąc pod uwagę funkcjonowanie człowieka w różnorodnych, bardzo 
często trudnych sytuacjach z otoczeniem, można śmiało stwierdzić, że 
człowiek i środowisko pozostają w związku oraz że wzajemnie na siebie 
oddziaływają. Według H. Selye rozróżnia się dwa rodzaje stresu:
– stres konstruktywny (inaczej eustres), który charakteryzuje się wzmo-

żonym wydzielaniem adrenaliny. Powoduje to w konsekwencji pozy-
tywną reakcję w przypadku niebezpiecznych sytuacji. Człowiek w mo-
mencie stresu, zagrożenia i kryzysu może działać bardzo skutecznie. 
W takiej chwili sięga do posiadanych rezerw psychofizycznych, prze-
kraczając pewne ustalone granice przeciętności;

– dystres, czyli długotrwały stan stresu, który powodować może dzia-
łania o charakterze destrukcyjnym. Trwanie w takim stanie prowa-
dzić może do uszkodzenia układu immunologicznego, a to powoduje 
spadek odporności u człowieka i w konsekwencji różnego rodzaju 
choroby. Przebywając w takim stanie, organizm nie jest zdolny do 
regeneracji.
Reakcje człowieka na stres można określić na trzech poziomach oraz 

dwóch obszarach – taka jest teoria J. Reykowskiego. Do obszarów tych 
zaliczyć można: pewne obciążenia, które wywołują reakcje wiążące się 
z działaniem skutecznym dla człowieka; przeciążenia wywołujące reak-
cje charakteryzujące się działaniami, które skoncentrowane są na obronie 
przed stresem, a nie na konkretnym zadaniu, lub w skrajnych i wyjątko-
wych przypadkach – na całkowitym zaniechaniu realizacji nałożonych 
zadań. J. Reykowski wyróżnił trzy poziomy zmian, biorąc pod uwagę 
przebieg reakcji na stres. Są to:
– zmiany czynności ekspresyjnych – nie służą one osiąganiu konkret-

nych celów zewnętrznych, lecz sygnalizują stan napięcia emocjonal-
nego, jakie wywołuje stres;

– tor niespecyficznych zmian – zmiany te związane są one z reakcjami 
emocjonalnymi, jakie mają miejsce podczas stresu: faza mobilizacji, 
faza rozstrojenia oraz faza wyczerpania. Tor ten obejmuje dwie formy 
reakcji uzależnione od tolerancji stresu, tzn. reakcje zwalczania stresu 
oraz reakcje obronne przed stresem;

– zmiany czynności ekspresyjnych – polegające na bezcelowych zacho-
waniach wyładowujących.
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Reakcje fizjologiczne mają charakter atawistyczny, co oznacza, że 
występują automatycznie po przodkach zwierzęcych na pojawiające się 
zagrożenie ze strony przeciwnika gatunkowego oraz wiążą się z pobudze-
niem układu sympatycznego, który ma na celu przygotowanie organizmu 
do ewentualnego ataku lub też ucieczki z danego miejsca zagrożenia. Re-
akcje te obejmują: oczy, usta, twarz, mięśnie, dłonie, serce, układ krążenia, 
układ trawienia, nadnercza i pęcherz. Stosowanymi najczęściej wskaźni-
kami pobudzenia fizjologicznego jako reakcji na stres są wskaźniki zwią-
zane z aktywnością układu sercowo-naczyniowego: tętno, ciśnienie krwi 
lub ilość krwi, która dociera do określonych okolic ciała.

Antycypacyjnymi właściwościami charakteryzują się reakcje emocjo-
nalno-behawioralne. Z jednej strony przygotowują one organizm do za-
grożenia, jakie może wystąpić, a z drugiej – wzmacniają działania mecha-
nizmów adaptacji wysiłkowej. Reakcje kognitywne na stres związane są 
z trzema grupami przejawów, do których zalicza się: aktywizację myśle-
nia, nadaktywizację procesów poznawczych oraz ucieczkę od problemów 
mających charakter stresogenny. Wszystkie te typy aktywizacji ukierun-
kowane są na poradzenie sobie ze stresem.

Reakcje na sytuacje stresowe o charakterze chronicznym, czyli dłu-
gotrwałym, objawiają się w postaci różnorodnych symptomów choro-
bowych. Symptomy te znajdują swoje teoretyczne wyjaśnienie w opar-
ciu o psychosomatyczne ujęcie stresu, które zakłada, że w przypadku 
stresu o dużym stopniu nasilenia, czyli tzw. stresu ostrego, określanego 
także stresem traumatycznym, radzenie sobie z nim jest raczej nieefek-
tywne. Występuje załamanie się normalnego funkcjonowania jednostki, 
prowadzące do wypalenia zawodowego i przemęczenia. Ma to swoje 
odzwierciedlenie w różnorodnych chorobach cywilizacyjnych oraz uza-
leżnieniach21.

Osobowość danego człowieka ma również wpływ na jego zachowa-
nie się w sytuacjach stresowych. Ludzie są różni, odmiennie reagują na 
stres i towarzyszące mu trudne sytuacje. Uzależnione to jest od pew-
nych cech danej sytuacji, a także od subiektywnej percepcji człowieka 
oraz jego oszacowania stopnia zagrożenia. Według R. Lazarusa czynni-
kami, które mają znaczący wpływ na reakcje stresowe, są: motywacje, 
możliwości ego (czyli silne lub słabe ego), dyspozycje obronne (czyli 

21 J.F. Terelak, Człowiek i stres..., s. 288.
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tendencje do lęku, walka, unikanie jej, defensywność), ogólna ocena 
własnych możliwości22.

Uważa się, że stres ma zarówno znaczenie pozytywne, jak i negatyw-
ne, a zbyt niski, czy też zbyt wysoki poziom stresu działa bardzo nieko-
rzystnie na funkcjonowanie ludzkiego organizmu. Jak można wywnio-
skować z krzywej Yerkesa-Dodsona, wzrost pobudzenia do pewnej skali 
ma związek z równoczesnym wzrostem sprawności działania. Znajdowa-
nie się powyżej tego poziomu powoduje odwrotny skutek, czyli spadek 
efektywności23.

SPOSOBy RADZENIA SOBIE ZE STRESEM  
ORAZ jEGO SKUTKI
Richard Lazarus i Susan Folkman sformułowali w latach 60. XX w. kla-
syczną definicję „radzenia sobie” ze stresem. Definicja ta podkreślała za-
łożenie, że radzenie sobie ze stresem jest wysiłkiem poznawczym i be-
hawioralnym oraz że jest związane z adaptacją do danej sytuacji, która 
oceniana jest jako obciążająca lub w znacznym stopniu przekraczająca 
dane możliwości człowieka. Radzenie sobie ze stresem można ująć na 
trzy sposoby: proces, strategia, styl24.

W walce z sytuacjami stresowymi istnieją różne strategie zmagania 
się ze stresem. Ogólnie sposób radzenia sobie jest całością aktywności, 
jaka podejmowana jest przez danego człowieka. Skierowana jest ona na 
odzyskanie równowagi pomiędzy stawianymi wymaganiami oraz możli-
wościami, a także na poprawę stanu emocjonalnego.

Bardzo ważna jest walka z silnym, długotrwałym stresem, ponieważ 
może on być przyczyną powstawania różnych chorób. Należy dbać o to, 
aby stres ten został rozładowany. Obecnie pojawiają się nowe pomysły, 
jak sobie z tym radzić. Jako przykład mogą posłużyć takie formy relaksa-
cji, jak: medytacja, ćwiczenia fizyczne, terapia pracą, muzyką lub zapa-
chami itp.25 Większość ludzi wypracowuje jednak podczas swojego życia 
własne, indywidualne sposoby i techniki walki ze stresem, stosując au-
topsychoterapię. Są to często bardzo skuteczne zabiegi, a tylko jednostki 
korzystają z pomocy profesjonalnej.

22 Idem, Stres psychologiczny..., s. 49.
23 W. Oniszczenko, Stres, to brzmi groźnie, Warszawa 1998, s. 37.
24 I. Heszen-Niejodek, Teoria stresu psychologicznego..., s. 476.
25 P. Wernicki, Pogodni żyją dłużej, „Wiedza i Życie” 1999, nr 12.
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Według R. Lazarusa istnieje pięć sposobów radzenia sobie ze stresem 
w trudnych sytuacjach:
– poszukiwanie informacji;
– bezpośrednie działanie;
– powstrzymywanie się od działania;
– procesy interpsychiczne;
– zwracanie się o pomoc do innych26.

Johannes Schultz jest autorem treningu autogennego, który polega na 
wyzwalaniu u człowieka reakcji odprężenia oraz koncentracji. Bardzo 
istotna i pomocna jest tutaj umiejętność autosugestii i wyobraźni, gdyż to 
właśnie za ich pomocą wpływa się na procesy fizjologiczne, takie jak od-
czucie ciężkości bądź też lekkości różnych części ludzkiego ciała, wywo-
ływanie zimna lub ciepła, uspokajanie pracy serca lub oddechu itp. Dzięki 
wyzwoleniu tych reakcji następuje przestrojenie pracy całego organizmu, 
wywołanie bardziej lub mniej trwałych zmian w reakcjach fizjologicz-
nych organów, a także przekształcanie i formowanie obrazu samego sie-
bie, samopoznania czy też wglądu w siebie (ma to miejsce dzięki nabytej 
umiejętności autosugestii i wyobraźni). Jest to również bardzo pomocne 
przy walce ze stanami lękowymi, fobiami i pobudliwością. Bardzo istotne 
znaczenie w radzeniu sobie ze stresem ma także interpretacja Erika H. 
Eriksona, która donosi się do aktywnego wysiłku w celu obniżenia stresu 
i utworzenia nowych rozwiązań. W tym przypadku ważne jest dążenie 
do panowania nad sytuacją. Obecnie wszyscy mamy do czynienia z sy-
tuacjami stresowymi, borykamy się ze stresem, który towarzyszy nam 
wszędzie, zarówno w domu, jak i w pracy. Konieczne jest skuteczne ra-
dzenie sobie z tym stanem, aby spokojnie i szczęśliwie żyć. Istotne jest, 
by zawiązywać porozumienie z innymi jednostkami. Nie jest wskazane, 
aby tkwić w tym samemu. Taki stan może prowadzić tylko do niepowo-
dzenia. Powszechnie wiadomo, na podstawie przeprowadzonych badań, 
że w przypadku gdy należy się do różnorodnych sieci wsparcia społecz-
nego, pracuje się oraz żyje, przebywa w zdrowym środowisku, bardzo 
istotnie i pozytywnie wpływa to na lepsze radzenie sobie z sytuacjami 
stresującymi27. Środki oraz dowody, jakie otrzymujemy od innych osób, 
dają nam do zrozumienia, że jesteśmy kochani, cenieni, szanowani oraz 
powiązani z innymi ludźmi za pomocą nici porozumienia oraz wzajem-

26 W. Oniszczenko, op. cit., Warszawa 1998, s. 80.
27 J.F. Terelak, Stres psychologiczny..., s. 317.
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nych zobowiązań, co nosi nazwę wsparcia społecznego. Wsparcie to uj-
mowane jest w sposób funkcjonalny – jako interakcja i proces wymiany. 
Rodzajami wsparcia są:
– wsparcie emocjonalne, które występuje na początku jako najważniej-

sze wsparcie. Tworzy się wtedy przez obecność, troskę, uspokojenie 
oraz poczucie przynależności warunki oparcia;

– wsparcie rzeczowe, które jest wsparciem finansowym i materialnym;
– wsparcie informacyjne, które zwane jest także wsparciem poznaw-

czym. Polega ono na wymianie informacji sprzyjającej lepszemu zro-
zumieniu sytuacji oraz poznaniu nowych jej aspektów. Wsparcie to 
sprzyja redefinicji traumy oraz odzyskaniu kontroli przez jednostkę 
nad swoim życiem;

– wsparcie instrumentalne, powiązane ze wsparciem poznawczym, jed-
nak o bardziej dyrektywnym charakterze. Polega na dostarczaniu lu-
dziom instrumentów niezbędnych do działania – zarówno dosłownie, 
jak i w przenośni. Jest to pokaz, instruktaż, jak należy coś wykonać lub 
czegoś nie robić28.
W przypadku łagodzenia skutków stresu bardzo dobre wyniki odnoto-

wuje wsparcie społeczne. Na podstawie przeprowadzonych badań można 
stwierdzić, że przyczynia się ono do wyleczenia z wielu chorób, a także 
ma wpływ na zmniejszenie ryzyka wystąpienia śmierci. Przeciwny skutek 
ma pozostawanie poza systemem wsparcia społecznego, co prowadzi do 
rozwoju chorób, a nawet do śmierci29.

Sześć etapów pomiędzy sytuacją stresową a jej obiektywnym skutkiem 
wyodrębnił R.H. Rahe. Są nimi30:
– percepcja sytuacji stresowej – uzależniona jest ona od przyszłych do-

świadczeń oraz wsparcia społecznego;
– reakcje psychofizjologiczne – takie jak bóle głowy, obniżenie nastroju 

czy napięcie mięśniowe;
– psychologiczne mechanizmy obronne – przeniesienie, represja czy za-

przeczenie;
– reakcje zaradcze – zalicza się do nich relaksację, ćwiczenia fizyczne;
– choroba spowodowana stresem – rozpoznanie symptomów, absencja 

w pracy;

28 Idem, Człowiek i stres..., s. 283.
29 Ibidem, s. 283.
30 J.F. Terelak, Stres psychologiczny..., s. 318.
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– diagnoza choroby, np. nadciśnienie tętnicze krwi.
Badania dowodzą, że nie istnieją uniwersalny typ osobowości oraz 

uniwersalne metody walki ze zjawiskiem stresu. Metody te uzależnione 
są od miejsca, czasu oraz motywacji31.

Długotrwały stres prowadzi do bardzo poważnych negatywnych skut-
ków. Odpowiedzialny jest za powstawanie negatywnych zmian w organi-
zmie człowieka. Ma także wpływ na zachowanie człowieka czy też jego 
zdolność do wykonywania pracy. Do skutków długotrwałego stresu za-
licza się również wypalenie zawodowe, które przez Christinę Maslach 
zostało określone jako utrata troski o drugiego człowieka. Dotyczy ono 
profesji związanych z pracą z innymi ludźmi, a jego objawy składają się 
na dehumanizację podejścia do innego człowieka32.

W koncepcji trójfazowego modelu wypalenia zawodowego wyróżnia 
się trzy fazy:
– pierwszą – dominują objawy psychosomatyczne, tj. bóle głowy, bez-

senność, zmęczenie;
– drugą – może doprowadzić do depersonalizacji, tzn. utraty troski o dru-

giego człowieka;
– trzecią – łączy ona wszystkie symptomy z fazy pierwszej i drugiej. Do-

minuje tutaj negatywna ocena siebie jako pracownika oraz wypadanie 
z roli zawodowej. Do objawów można zaliczyć zmniejszoną efektyw-
ność wykonywanej pracy, zwiększoną konfliktowość, sięganie po al-
kohol, lęk.
Choroby spowodowane przez reakcje fizjologiczne są bardzo zróż-

nicowane. Zaliczyć do nich można: choroby tarczycy, cukrzycę, zawał 
mięśnia sercowego, dusznicę, udar mózgu, wrażenie dławienia w gardle, 
chorobę wrzodową, zespół nadwrażliwości jelita grubego, zapalenie żo-
łądka, katar sienny, świąd skóry, uczulenia, łuszczycę i wypryski33. Na-
tomiast do reakcji psychologicznych zalicza się: napięcie, nerwowość, 
rozdrażnienie, poczucie osamotnienia, chroniczne zmęczenie, poczucie 
winy oraz wstydu, trudności w przypominaniu i zapamiętywaniu oraz 
brak koncentracji i utrudnione myślenie.

31 P. Wernicki, op. cit.
32 J.F. Terelak, Człowiek i stres..., s. 263.
33 Ibidem, s. 319.
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SŁUżBA WIęZIENNA
Warto przypomnieć, że struktura organizacyjna personelu w więziennic-
twie dzieli personel na:
– ochronny;
– obsługi;
– resocjalizacyjny;
– administracyjny34.

Do obowiązków personelu ochrony należy przede wszystkim dbałość 
o utrzymanie bezpieczeństwa. Personel obsługi zajmuje się przyjęciami, 
zwolnieniami oraz zapewnieniem odpowiednich warunków medycznych 
i sanitarnych. W celu pomocy skazanym organizuje się i prowadzi róż-
norodne zajęcia terapeutyczne, za które odpowiedzialny jest personel re-
socjalizacyjny. Personel administracyjny ma za zadanie prowadzić odpo-
wiednią politykę kadrową. Do jego obowiązków należy również zatrud-
nianie więźniów oraz obsługa prawna.

Personel więzienny trafia do takiej pracy z własnej nieprzymuszonej 
woli. Funkcjonariusze sami wybierają sobie tak trudny i odpowiedzialny 
zawód. Należy pamiętać, że bycie funkcjonariuszem Służby Więziennej 
oznacza gotowość do podjęcia służby na rzecz osób pozbawionych wol-
ności dla dobra tych osób, a także całego społeczeństwa. Wykonywanie 
tego zawodu wymaga więc ogromnej rzetelności, kwalifikacji zawodo-
wych i respektowania zasad etycznych i moralnych. Służba Więzienna 
zmuszona jest do rekrutacji ludzi o szczególnych cechach osobowości, 
które wyrażają się w ich postawach prospołecznych i humanitarnym sto-
sunku do drugiego człowieka, zdolnych do pozytywnego oddziaływania 
na inne osoby, przestrzegających zasad etyki zawodowej oraz otwartych 
na utrzymywanie odpowiednich stosunków i relacji koleżeńskich grupie 
współpracowników. Podczas realizacji celów, jakie stoją przed służbą, 
bardzo istotne są pozytywne kontakty interpersonalne wszystkich funk-
cjonariuszy, którzy powinni okazywać sobie wzajemny szacunek za 
wspólnie wykonywaną służbę.

W pracy bardzo ważne jest wdrażanie wytycznych składających się 
na tzw. system penitencjarny w kontaktach ze skazanymi. Celem jest na-
prawapersonelu Służby Więziennej. Jest to praca bardzo trudna, która 
wymaga wielu poświeceń, a przede wszystkim ogromnej odporności na 

34 http://www.stat.gov.pl (dostęp – 28.03.2015).
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stres i odporności psychicznej. Funkcjonariusz w stosunku do osadzonego 
jest reprezentantem instytucji, dlatego też powinien być niezwykle opano-
wany. Musi on być odpowiednio wyszkolony i posiadać kompetencje do 
pracy na zajmowanym stanowisku. Według Henryka Machela pracownik 
kompetentny to bardzo dobrze wykwalifikowany pracownik. Predyspozy-
cje osobowościowe, a także postawy moralne powinny umacniać kompe-
tencje personelu, które wykorzystywane są w pracy resocjalizacyjnej35. 
Obecnie w polskich zakładach karnych odnotowuje się zróżnicowanie 
skazanych, gdyż pojawiają się osoby z różnorodnymi uzależnieniami (np. 
od alkoholu czy narkotyków), a także psychosocjocharakteropaci czy 
przestępcy ze zorganizowanych grup przestępczych. Przestępca posiada 
taką samą osobowość i podobny styl zachowania jak wtedy, gdy był na 
wolności. Nie zmienia on swojego zachowania z chwilą przestąpienia 
muru zakładu karnego lub aresztu, zatem praca funkcjonariusza Służby 
Więziennej obarczona jest ogromnym ryzykiem. W tym momencie nie-
zwykle ważna jest umiejętność współpracy z takimi trudnymi, niebez-
piecznymi osadzonymi. Kompetentny funkcjonariusz powinien mieć wie-
dzę zawodową zintegrowaną z kodeksem etycznym, jak i z określonymi 
cechami osobowości36.

H. Machel twierdzi, że osoby noszące pewne znamiona niepożądanych 
cech, które mogą zagrażać wizerunkowi służby penitencjarnej, tj. fleg-
matyczność, lekkomyślność, dwulicowość, złośliwość czy agresywność, 
mogą powodować występowanie konfliktów w relacji funkcjonariusz – 
skazany oraz funkcjonariusz – funkcjonariusz. Ważne jest zatem, aby 
funkcjonariusze Służby Więziennej cechowali się kompetencją resocja-
lizacyjną, gdyż sukces resocjalizacyjny uzależniony jest od kompetencji 
personelu zakładu penitencjarnego37.

Pełniąc służbę, funkcjonariusze narażeni są na wiele niebezpie-
czeństw, np.:
– obrażenia ciała, trwałe kalectwo, a nawet utratę życia, które są skut-

kiem interwencji lub wypadków w trakcie używania broni palnej lub 
ćwiczeń ochronnych;

35 H. Machel, Personel więzienny – zagadnienie kompetencji resocjalizacyjnej, Toruń 
1997, s. 150.

36 Ibidem.
37 Ibidem, s. 153.
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– uczestnictwo w wypadkach nadzwyczajnych, czyli zdarzeniach powo-
dujących zagrożenie bądź naruszenie bezpieczeństwa jednostki, dozo-
rowaniu osadzonych, konwojowaniu, prowadzeniu akcji pościgowej 
w sytuacji samodzielnego oddalenia się osadzonego z terenu jednostki 
lub miejsca pracy;

– presję oraz obawę dotyczącą fizycznego zagrożenia; są oni często 
uczestnikami traumatycznych sytuacji na terenie jednostki, co jest 
ogromnym źródłem stresu, problemów rodzinnych i zdrowotnych;

– problemy zdrowotne wskutek niekorzystnych warunków pracy (wyso-
ka lub niska temperatura, deszcz itp.) czy na skutek pracy zmianowej, 
która niekorzystnie wpływa na rytm biologiczny;

– kontakt z zarażonymi różnorodnymi wirusami, tj.: HIV, HCV, HBV 
i inymi.
Praca w Służbie Więziennej ma swój specyficzny charakter i klimat. 

Społeczność tworzą osoby osadzone, które przebywają tam 24 godziny 
na dobę, a także funkcjonariusze pełniący służbę. Te dwie grupy, osadzeni 
i funkcjonariusze, są od siebie uzależnione i są niezbędne w funkcjono-
waniu jednostki więziennej. Różni ich tylko jeden fakt: więzień trafił tam 
z przymusu, natomiast funkcjonariusz – z własnej woli. W sposób skom-
plikowany przeplatają się tam elementy formalnego układu z elementami 
nieformalnych układów, tworzących w więzieniu system społeczny o bar-
dzo złożonej kulturze.

Niezwykle ważna jest dobra kadra jednostki więziennej, gdyż tylko 
dobrze dobrani funkcjonariusze dają gwarancję osiągnięcia efektywności 
resocjalizacji. Obok funkcjonariuszy w jednostkach Służby Więziennej 
pracują osoby na stanowiskach oddziałowych, służby ochrony, pracowni-
ków medycznych – pielęgniarek i lekarzy, a także psychologów i pedago-
gów. Istotne jest, aby cała ta grupa osób potrafiła ze sobą dobrze współpra-
cować. Zespół ten powinien stanowić jedność, nie powinien być dzielony 
na poszczególne grupy. Bardzo często w zakładach karnych czy aresztach 
śledczych dochodzi do konfliktów pomiędzy osadzonymi a funkcjonariu-
szami Służby Więziennej. Może to wywoływać u skazanych negatywne 
postawy w stosunku do pracującego tam personelu i tworzyć barierę unie-
możliwiającą prowadzenie działań wychowawczych.

Różnorodne warianty stosunków, jakie panują pomiędzy osadzonymi 
a funkcjonariuszami, przedstawił Paweł Moczydłowski. Uważa on, że:
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– wrogość bierze się z frustracji spowodowanej różnorodnymi dolegli-
wościami osadzonego, a także jest wyrazem obrony przed agresją ze 
strony funkcjonariuszy;

– symbioza polega na dojściu do porozumienia pomiędzy liderami a per-
sonelem;

– paralelizm wynika z realizacji podobnych celów przez nieformalną or-
ganizację skazanych, jak grupy przestępcze na wolności, jednak w izo-
lacji mają oni znacznie utrudnione zadania38.
Zgodnie z zaleceniami Programu Racjonalizacji Zatrudnienia w jed-

nostkach organizacyjnych Służby Więziennej celem będzie osiągnięcie 
w najbliższym czasie liczby 40 podopiecznych na jednego wychowaw-
cę w zakładzie karnym i 60 podopiecznych na jednego wychowawcę 
w areszcie śledczym. Według założeń na jednego psychologa powinno 
przypadać 200 osadzonych. Obecnie działy penitencjarne starają się speł-
nić te założenia, niestety często wychowawcy pracują z dwa razy większą 
liczba osadzonych39. Niezwykle istotne są odpowiednie dostosowanie 
jednostki do potrzeb penitencjarnych oraz solidarność w szeregach kadry 
więziennej. O trudnych warunkach pracy decydują także ogromna biuro-
kracja oraz źle przygotowane przepisy. Obecnie oddziałowy przemierza 
codziennie od 10 do 15 km, cierpi także wskutek hałasu oraz nieprzyjem-
nego zapachu. Oczywiście wszystko to mieści się w granicach normy, ale 
jest niezwykle uciążliwe i męczące.

Służba Więzienna to dziś jedna z najbardziej sfeminizowanych 
służb mundurowych w Polsce. Choć wydawać by się mogło, kobieta 
w Służbie Więziennej to zjawisko nadzwyczajne, panie nie przestają 
zaznaczać swojej obecności w środowiskach mundurowych. W społe-
czeństwie zwiększa się zainteresowanie kobiet pracą w Służbie Więzien-
nej, jak i w innych służbach mundurowych. Wymagania co do przyjęcia 
kobiet w szeregi Służby Więziennej nie odbiegają od tych, jakie obowią-
zują mężczyzn. W szkole oficerskiej słynnym powiedzeniem jest: „Tutaj 
nie ma kobiet i mężczyzn, tutaj są funkcjonariusze”. Na zajęciach tereno-
wych wszyscy są tak samo ubrani i często szkoleniowiec nie wie, z kim 
ma do czynienia.

38 P. Moczydłowski, Drugie życie więzienia, Warszawa 1991, s. 100.
39 G. Korwin-Szymanowski, Nie tylko atmosfera, (w:) „Forum Penitencjarne” 2014, nr 

12 (199), s. 12.
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Funkcjonariuszki Służby Więziennej założyły Radę do spraw Kobiet, 
która zajmuje się tematyką równouprawnienia kobiet w Służbie Więzien-
nej, np. walką ze szklanym sufitem. Rada funkcjonuje już kilka lat. W za-
kres jej działań wchodzą prawa kobiet i warunki ich pracy. Rada wydała 
poradniki na temat dyskryminacji i mobbingu w pracy oraz przemocy do-
mowej; organizuje również konferencje.

W 2014 roku funkcjonariusze Służby Więziennej stanowili 93,7% 
wszystkich zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Służby Wię-
ziennej. Kobiety stanowiły 17,9% wszystkich funkcjonariuszy40. Naj-
liczniejsza grupę tworzyli funkcjonariusze na stanowisku podoficerskim 
(15 879 osób – 57,7% wszystkich funkcjonariuszy), następnie – na sta-
nowisku oficerskim (8 201 osób – 29,8%) i chorążackim (3 462 osób – 
12,6%). Statystyczny funkcjonariusz Służby Więziennej jest mężczyzną 
w wieku 31–35 lat, posiadającym wykształcenie wyższe magisterskie, 
a jego staż pracy wynosi 5–9 lat. Kadra funkcjonariuszy Służby Wię-
ziennej jest stosunkowo młoda. Staż pracy w Służbie Więziennej nie jest 
zatem bardzo wysoki. Najliczniejszą grupę stanowią funkcjonariusze ze 
stażem pracy 5–9 lat – ogółem 10 307 funkcjonariuszy, następną licz-
ną grupę stanowią funkcjonariusze z niepełnym 5-letnim stażem pracy – 
8 711 funkcjonariuszy.

Wszystkie służby mundurowe częściej mogą doświadczać i doświad-
czają zdarzeń wysoce traumatycznych. Dodatkowo w przypadku nie-
powodzeń narażone są nierzadko na ostrą krytykę mediów. Dyrektor 
Generalny Służby Więziennej opracował Wytyczne w sprawie ustalenia 
zasad organizacji i przeprowadzania interwencji przez służbę medycyny 
pracy Służby Więziennej po wystąpieniu zdarzeń stanowiących źródło 
silnego stresu 41. Na mocy tych wytycznych ustanowiono służbę medy-
cyny pracy w Służbie Więziennej, której główną bazę stanowią podsta-
wowe jednostki służby medycyny pracy Służby Więziennej, utworzone 
przy Okręgowych Inspektoratach Służby Więziennej. Dyrektor Okrę-
gowy Służby Więziennej utrzymuje i tworzy zakłady opieki zdrowot-
nej medycyny pracy Służby Więziennej. Do wykonywania ich zadań są 
uprawnieni: lekarze, pielęgniarki, psychologowie i inne osoby. Zadania-
mi tymi są m.in.: monitorowanie stanu zdrowia funkcjonariuszy pełnią-

40 http://www.sw.gov.pl (dostęp – 28.03.2015). 
41 Wytyczne Nr 2/2010 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 13 sierpnia 

2010 r.
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cych służbę z bronią lub w ciągłym i bezpośrednim kontakcie z osobami 
pozbawionymi wolności poprzez wykonywanie badań okresowych nie 
rzadziej niż co 3 lata, weryfikowanie w badaniu wstępnym predyspozy-
cji kandydatów do służby, organizowanie i prowadzenie promocji zdro-
wia oraz profilaktyki zdrowotnej, szczególnie w zakresie zapobiegania 
skutkom stresu zawodowego.

Określono także procedury interwencji po zdarzeniu stanowiącym źró-
dło silnego stresu. Interwencja następuje z urzędu w przypadkach, gdy 
miało miejsce:
– użycie broni palnej;
– zdarzenie skutkujące śmiercią funkcjonariusza lub pracownika Służby 

Więziennej;
– zdarzenie skutkujące śmiercią osadzonego;
– samobójstwo lub próba samobójcza funkcjonariusz lub pracownika 

SW;
– samobójstwo lub próba samobójcza osadzonego;
– zdarzenie o charakterze kataklizmu, katastrofy, zamachu bombowego 

lub ataku terrorystycznego.
Obecnie służba BHP oraz psychologowie medycyny pracy Służby 

Więziennej współpracują w celu wypracowania metod identyfikacji czyn-
ników psychospołecznych wpływających na funkcjonowanie placówek 
penitencjarnych. Dążą oni do tego, aby w analizie ryzyka sporządzanej 
w każdej jednostce organizacyjnej Służby Więziennej uwzględniono 
czynniki uciążliwe, do których należy m.in. stres. Dzięki ustaleniu źró-
deł stresu będzie możliwe ich wyeliminowanie lub minimalizacja skut-
ków wypalenia zawodowego. Warto wiedzieć, że w trakcie badań pro-
filaktycznych nie jest diagnozowana żadna choroba, nie podejmuje się 
także żadnych czynności terapeutycznych lub leczenia. Zarówno lekarz, 
jak i psycholog medycyny pracy Służby Więziennej prowadzą obserwa-
cję i badanie w taki sposób, aby funkcjonariusz lub pracownik Służby 
Więziennej zachował zdrowie i mógł uniknąć w przyszłości diagnozowa-
nia i leczenia chorób wywołanych przez stres. Stresu nie da się uniknąć, 
jednak istnieją pewne zachowania redukujące jego przeżywanie, a także 
metody ograniczające wpływ stresu na człowieka.

Bezpośredni kontakt ze skazanymi czyni pracę personelu więziennego 
niezwykle niebezpieczną i stresującą. Jednym ze źródeł stresu funkcjo-
nariuszy Służby Więziennej jest negatywny wizerunek tej pracy w opinii 
publicznej. Bardzo często w mediach podaje się niepokojące informacje, 
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które powodują, że funkcjonariuszy porównuje się do osadzonych. Nie-
stety, nigdzie nie mówi się o tym, jak ciężka jest to praca, za co funk-
cjonariusze są odpowiedzialni i jak codziennie ryzykują, pełniąc służbę. 
Pomimo coraz wyższych kwalifikacji personelu podkreśla się głównie ich 
zadania ochronne. Należy mieć na uwadze fakt, że przestępca nie zmienia 
się diametralnie po przekroczeniu bramy więzienia. Ma tę samą osobo-
wość i ten sam styl zachowania. Z tego powodu praca funkcjonariuszy, 
mających stały kontakt z osadzonymi, jest w swej naturze niebezpieczna 
i obarczona ryzykiem42.

Codzienna praca w środowisku zakładu karnego lub aresztu śledczego 
jest ogromnym wyzwaniem dla funkcjonariuszy pełniących służbę. Są oni 
stale narażeni na stres, który wynika z licznych czynników działających 
podczas pełnienia służby. Specyficznym źródłem stresu w pracy peniten-
cjarnej jest stały kontakt ze skazanymi. Często kierują oni pod adresem 
personelu swoje wymagania, żądania, roszczenia i skargi. Do tego należy 
dodać zagrożenie przemocą z ich strony. Funkcjonariusz stale mierzy się 
z poczuciem zagrożenia, przeciążenia pracą, konfliktem roli, czy też bra-
kiem udziału w procesie podejmowania decyzji. Ponadto funkcjonariusze 
mają bardzo niski poziom wsparcia, co także jest czynnikiem stresującym. 
Według przeprowadzonych wśród funkcjonariuszy Służby Więziennej 
badań czynnikami stanowiącymi stresory, które zagrażają dobrostanowi 
psychicznemu i prawidłowemu funkcjonowaniu funkcjonariuszy, są także 
brak relacji interpersonalnych w służbie czy konkurowanie o stanowisko. 
Funkcjonariusze oceniają o wiele gorzej swój stan zdrowia niż robią to 
inne grupy zawodowe. Bardzo często cierpią oni na depresję, nadciśnie-
nie i choroby serca oraz chorobę wrzodową. Doświadczają zaburzeń na 
tle nerwowym, a także nadużywają substancji psychoaktywnych. Ponadto 
praca w takich warunkach doprowadza do braku odczuwania satysfakcji 
z jej wykonywania, do wyczerpania emocjonalnego oraz do wypalenia 
zawodowego.

Funkcjonariusze Służby Więziennej są codziennie narażeni na sytu-
acje stresujące. Wykonywanie obowiązków służbowych wywołuje u nich 
różnorodne stany emocjonalne, które skutkują zwiększoną chęcią ich wy-
konania lub wręcz przeciwnie – spadkiem zainteresowania daną czyn-
nością. Jak pisze Irena Heszen-Niejodek, relacje stresowe traktowane są 
jako zakłócenia lub zapowiedzi równowagi pomiędzy zasobami czy też 

42 H. Machel, Więzienie jako instytucja karna i resocjalizacyjna, Gdańsk 2003, s. 150.
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możliwościami jednostki z jednej strony, a wymaganiami otoczenia z dru-
giej strony43.

Środowisko funkcjonariuszy Służby Więziennej jest zatem narażone 
na wiele źródeł stresu. Stres ten uwarunkowany jest kreacją zawodową 
oraz istotą pracy. Należy zauważyć, że personel bezpośrednio obcujący 
z osadzonymi jest najczęstszą ofiarą stresu. W pełnienie służby wpisane 
jest ryzyko, że funkcjonariusz może zostać zaatakowany. Agresja fizyczna 
w stosunku do funkcjonariuszy przejawia się odpychaniem, szarpaniem 
za mundur, kopaniem, wykręcaniem dłoni, uderzeniem pięścią w twarz, 
głowę czy brzuch. Więźniowie dokonują tych aktów agresji z użyciem 
taboretów, metalowych prętów łóżek, noży, szkła, twardych przedmiotów, 
żyletek i gorących płynów. Sprawcami takich ataków są przeważnie re-
cydywiści, zaś ofiarami – funkcjonariusze działu ochrony. Niestety dosyć 
często bywają przypadki, gdzie funkcjonariusz nie ma wsparcia swoich 
przełożonych. Zostaje on pozostawiony sam sobie, a także jest często jest 
obwiniany za zaistniałą sytuację. Bardzo rzadko funkcjonariusze wnoszą 
sprawę do sądu przeciwko osadzonym, natomiast sami osadzeni piszą 
skargi, zakładają sprawy sądowe z byle powodu, aby tylko zemścić się 
na funkcjonariuszu. Codzienna praca funkcjonariusza to znoszenie wie-
lu upokorzeń. Bardzo często musi on przemilczeć wiele spraw, aby nie 
dopuścić do buntu na oddziale. Nie każdy potrafi poradzić sobie z takimi 
sytuacjami i nie każdy nadaje się do wykonywania tak trudnej i stresują-
cej pracy. Niestety bardzo często funkcjonariusze nie radzą sobie z zaist-
niałymi sytuacjami i mają z tego powodu wiele problemów psychicznych 
i rodzinnych. Do grupy najwyższego ryzyka należą tutaj stanowiska od-
działowego i wychowawcy.

Do najczęściej wymienianych źródeł stresu zalicza się44:
– negatywny odbiór społeczny zawodu więziennika;
– autokratyczne zarządzanie;
– brak szacunku ze strony osadzonych i przełożonych;
– nastawienie przełożonych na krytykę i surową ocenę;
– niewłaściwe stosunki pomiędzy działami służby;

43 I. Heszen-Niejodek, „Stres i radzenie sobie – główne kontrowersje”, I. Heszen-Nie-
jodek, Z. Ratajczak (red.), Człowiek w sytuacji stresu, Katowice 1996, s. 13.

44 S. Przybyliński, Podkultura więzienna – wielowymiarowość rzeczywistości peniten-
cjarnej, Kraków 2005, s. 179.
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– poczucie niesprawiedliwości społecznej związane z nierównym obcią-
żeniem obowiązkami;

– konflikty z przełożonymi i kolegami;
– nadmierna biurokracja;
– konflikt ról;
– konieczność realizacji przepisów, które nie uwzględniają realiów służ-

by, a w szczególności deficytów kadrowych;
– mobbing;
– poczucie niesprawiedliwości wynikające w wyczulenia kierownictwa 

na prawa osadzonych bez uwzględniania realiów służby;
– brak poczucia bezpieczeństwa;
– frustracje, które wynikają z niemożności skorzystania z urlopu wypo-

czynkowego w okresie letnim;
– brak satysfakcji z pracy;
– konieczność stosowania środków przymusu bezpośredniego;
– niskie uposażenie;
– wykonywanie zadań, które wykraczają poza zakres obowiązków;
– brak wsparcia ze strony przełożonych;
– protekcjonalizm kadrowy i niemożność samorealizacji.45

Podsumowując, w pracy funkcjonariuszy Służby Więziennej występują 
sytuacje spełniające kryteria zespołu stresu pourazowego i stresu ostrego. 
Stałe zagrożenie i konieczność przewidywania takich sytuacji zwiększa 
stresogenność służby. Częste incydenty agresji fizycznej i werbalnej za-
grażają przede wszystkim osobom pracującym w bezpośrednim kontakcie 
z osadzonymi, a ich koszty to szybko pogarszające się zdrowie fizyczne, 
a przede wszystkim psychiczne.

W jednostce penitencjarnej każdy posiada swój zakres obowiązków 
oraz kompetencji. Obowiązkiem funkcjonariuszy jest właściwe ich wyko-
nywanie w zależności od piastowanego stanowiska w Służbie Więziennej. 
Funkcjonariusze wyższego szczebla nie są co prawda narażeni na bezpo-
średni kontakt z osadzonymi, jednak nie oznacza to, że nie dotyczą ich sy-
tuacje stresujące. W najgorszym położeniu znajdują się w tym względzie 
funkcjonariusze działu ochrony i działu penitencjarnego. Bardzo często 
funkcjonariusze nie widzą także rezultatów swojej pracy w resocjalizacji 

45 A. Piotrkowski, Stres zawodowy a konflikty pomiędzy pracą a rodziną personelu 
medycznego służby więziennej, (w:) „Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla 
Bezpieczeństwa”, nr 2 (2014), s. 297.
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skazanych. Przeświadczenie, że zakład karny demoralizuje, a nie resocja-
lizuje, wpływa na stan niespełnienia, niecelowości oraz braku satysfakcji 
z wykonywanej pracy. Pracę funkcjonariuszy Służby Więziennej cechuje 
monotonia podczas wykonywanych czynności, a także przeciążenie spo-
wodowane przeludnieniem zakładów, które współwystępuje z niskim po-
ziomem kontroli i możliwości podejmowania decyzji. Z badań wynika, że 
im więcej występuje czynników stresorodnych, tym bardziej spada efek-
tywność wykonywanej pracy. Stres, który postępuje, odpowiedzialny jest 
za zmiany powstające w organizmie człowieka. Są one widoczne w pro-
cesach fizjologicznych i psychologicznych.

Polskie społeczeństwo nie jest wystarczająco uświadomione, jak trudna 
i odpowiedzialna jest praca w Służbie Więziennej. Często słyszy się tylko 
zarzuty odnoszące się do przywilejów (coraz bardziej ograniczanych) tej 
formacji. Niestety, rzadko mówi się o tym, jak stresogenny i niebezpiecz-
ny jest to zawód, jak funkcjonariusze „odchorowują” każdą służbę i jak 
często cierpią ich najbliżsi. Programy stworzone w celu poprawy zdro-
wia psychicznego zostały skierowane głównie do osadzonych, natomiast 
funkcjonariusze (najczęściej) zostali pozostawieni sami sobie. Nie mają 
oni wsparcia przełożonych, co znacznie potęguje stresujące sytuacje. Jak 
wynika z rozmów z wieloletnimi funkcjonariuszami, pomoc, jaką pra-
codawca im gwarantuje, często jest jedynie formalną (tzw. na papierze) 
pomocą. Praca w (polskim) więziennictwie nie jest pracą łatwą i przy-
jemną. Przy odpowiednim wsparciu może być jednak bardzo efektywna 
i przynosić ogromną satysfakcję.
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STRES I WyPALENIE ZAWODOWE 
W SŁUżBIE WIęZIENNEj
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W artykule omówiono wybrane teoretyczne konteksty stresu i wypalenia 
zawodowego. Wskazano na pojęcie stresu, jego źródła, reakcje człowieka 
na stres, sposoby radzenia sobie ze stresem oraz skutki stresu. Problema-
tykę tę odniesiono do funkcjonowania polskiej Służby Więziennej. Wska-
zano m.in. na regulacje prawne i możliwości wsparcia funkcjonariuszy 
w sytuacjach stresowych (a także na obowiązki w tym zakresie).
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The article presents selected theoretical contexts of stress and professio-
nal burn-out. He indicates the meaning of stress, its sources, reactions to 
stress and methods of dealing with stress. The topic refers to operations 
of Polish Penitentiary Administration and shows legal regulations and po-
ssibility to support offices in stress situations (and the obligations in this 
respect).
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Wojciech ZALEWSKI

SPRAWIEDLIWOŚć NAPRAWCZA 
jAKO FORMA DIvERSION 

W PERSPEKTyWIE PENITENCjARNEj.  
W POSZUKIWANIU RACjONALNOŚCI

Zazwyczaj w literaturze przedmiotu wykłada się diversion jako odwró-
cenie, zawrócenie z drogi formalnej procedury karnej. Nacisk, zwłasz-
cza w sprawach nieletnich1, kładziono i nadal kładzie się na unikanie 
negatywnych konsekwencji, jakie przynosi uczestnictwo w formalnych 
procedurach w charakterze obwinionego/oskarżonego. Zwłaszcza mło-
da osoba oskarżona o czyn karalny bywa na długo, a czasem na zawsze 
stygmatyzowana i zepchnięta na społeczny margines. Pożytek z tego 
niewielki, a koszty duże, zarówno jednostkowe (psychologiczne), spo-
łeczne, ale też ekonomiczne, gdyż osoba taka zwykle nie pracuje, a czę-
sto koszty jej utrzymania pokrywa w taki czy w inny sposób państwo. 
Również dorosły sprawca bardziej korzysta na zakończeniu formalne-
go postępowania bez formalnego skazania, stąd popularność probacji 
w różnych jej postaciach, a w Polsce – zwłaszcza warunkowego umo-
rzenia postępowania2. Termin „probacja” rozumiany bywa bardzo róż-

1 Por. np. K. Heilbrun, N.E. Sevin Goldstein, R.E. Redding (eds.), Juvenile Delinquen-
cy: Prevention, Assessment, and Intervention, New York 2005, s. 161–162. W Polsce 
szczególnie: B. Stańdo-Kawecka, Prawo karne nieletnich. Od opieki do odpowie-
dzialności, Kraków 2007.

2 Por. np. A. Marek, Warunkowe umorzenie postępowania karnego, Warszawa 1973; 
J. Skupiński, Warunkowe skazanie w prawie polskim na tle porównawczym, Warsza-
wa 1992; A. Zoll, Materialnoprawna problematyka warunkowego umorzenia postę-
powania karnego, Kraków 1973.
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nie3, najczęściej jako poddanie sprawcy przestępstwa próbie. Wzorcowa 
probacja łączy się z dozorem. Zrodziła się z poszukiwania alternatywy 
dla kary pozbawiania wolności. Była próbą wyjścia z impasu, jaki sta-
nowiła nieefektywność, a czasem kontrproduktywność kary więzienia4. 
Charakterystycznym rysem probacji jest więc jej istota, która wyraża się 
w alternatywnym wobec pozbawiania wolności charakterze. Słusznie 
wskazuje się, że nie można sensownie kwestionować centralnego miej-
sca zajmowanego przez karę pozbawiania wolności bez dostrzegania 
potrzeby zmiany systemu penalnego jako całości5.

Myśl wyrażająca konieczność ograniczania negatywnych skutków ka-
rania, a zwłaszcza stosowania kary pozbawienia wolności, przyświecała 
reformom prawa karnego w całym XX wieku. Uświadomiono sobie, że 
kara jest złem, które miarkować należy z wyjątkową rozwagą. W powyż-
szym znaczeniu diversion staje się sposobem podejścia do zarządzania 
przestępczością, w myśl którego zwalczając przestępstwa i zapobiegając 
im, należy możliwie najpełniej ograniczać negatywne skutki stosowania 
prawa karnego, a najlepiej całkiem z niego zrezygnować6. Diversion to 
wyraz ograniczonego zaufania do efektywności i użyteczności klasycznej 
kary odwetowej jako narzędzia polityki kryminalnej.

Obecnie definicja diversion przyjmowana w piśmiennictwie jest ujmo-
wana szeroko. Uznaje się przykładowo, że diversion to: „Każda legalna 
działalność, której rezultatem jest uniknięcie objęcia (nonentry) sprawcy 
czynu zabronionego formalnym oddziaływaniem wymiaru sprawiedli-
wości karnej, jak również dyskontynuacja formalnych procedur w danej 
sprawie i zastąpienie ich nieformalnymi, często mniej punitywnymi pro-
cedurami”7. Przy tej definicji w ramy diversion wchodzą również prak-
tyki zaliczane do paradygmatu sprawiedliwości naprawczej (restorative 

3 Por. przegląd definicji D. Wójcik, Probacja – rozwiązania prawne w niektórych kra-
jach europejskich, „Archiwum Kryminologii” 1999 – 2000, t. 25, s. 29–38.

4 Por. zwłaszcza H. Wantuła, Abolicjonizm więzień – podejście racjonalne i humani-
styczne. O karze pozbawienia wolności, o jej skutkach i możliwościach jej ogranicze-
nia, Kraków 1997, s. 30 i nast. 

5 Por. D. van Zyl Smit, Degrees of Freedom, „Criminal Justice Ethics” Spring 1994, 
No. 13, s. 31 i nast. 

6 Por. zwłaszcza H. Wantuła, op. cit.
7 Por. A.L. Patenaude, M.C. Patenaude, Diversion and Diversions Program, (in:) 

R.A. Wright, J. Mitchell Miller (eds.), Encyclopedia of Criminology, New York 2005, 
s. 412.
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justice, dalej: RJ), a więc mediacje, konferencje, zgromadzenia orzekają-
ce i inne.

Jeszcze do niedawna wskazywano, że „nie ma jednego pojęcia spra-
wiedliwości naprawczej, nie ma jednego modelu procesu, nie ma jednej 
teorii”8. Brak ujednoliconej definicji mógł prowadzić do niejasności, 
choć z drugiej strony gwarantował elastyczność w podejściu do tego, 
co jest sprawiedliwością naprawczą. Życie wyprzedzało naukę i prawo. 
Obecnie sytuacja jest inna. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 
z dnia 25 października 2012 r., ustanawiająca normy minimalne w za-
kresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw oraz zastępująca de-
cyzję ramową Rady 2001/220/WSiSW, wprowadziła definicję legalną. 
Sprawiedliwość naprawcza, na tle omawianej dyrektywy, musi być jed-
nak rozumiana szeroko, co należy ocenić pozytywnie. W myśl art. 1 lit. d 
„sprawiedliwość naprawcza” oznacza wszelkie procedury, dzięki którym 
ofiara oraz sprawca mają możliwość, pod warunkiem wyrażenia przez 
nich na to dobrowolnej zgody, czynnego udziału w rozwiązaniu kwestii 
będących wynikiem przestępstwa przy pomocy bezstronnej strony trze-
ciej. Widać zatem, że sprawiedliwość naprawcza nie ogranicza się jedynie 
do mediacji. Jak wskazano w punkcie 46 preambuły dyrektywy, usługi 
w zakresie sprawiedliwości naprawczej (ang. restorative justice services, 
niem. Wiedergutmachungsdienste, fr. les services de justice réparatrice) 
to m.in.: mediacja między ofiarą a sprawcą, konferencje grup rodzinnych 
oraz zgromadzenia wyrokujące. Podkreślić należy, że wyliczenie to ma 
charakter przykładowy. To, co je łączy, to wspólny mianownik zakładają-
cy, że usługi te mogą być bardzo pomocne dla pokrzywdzonych, ale i dla 
sprawców. Definicja RJ z dyrektywy nie ogranicza jej praktyk do czasu 
sprzed wyroku i dopuszcza mediacje i inne praktyki RJ również po upra-
womocnieniu orzeczenia, a więc także w trakcie odbywania kary.

Każda ze wskazanych procedur RJ posiada wspólny rdzeń, który musi 
zaistnieć, aby dany program miał charakter restaurujący. Minimum pro-
gramowe to spotkanie ofiary ze sprawcą, podczas którego zostaje wypra-
cowane rozwiązanie. Zrozumienie jest podstawą przyjęcia odpowiedzial-
ności za swe zachowanie, przeproszenia i naprawienia szkody, włączając 
w to również plan prewencji recydywy. Sprawca zyskuje wybaczenie, 
zaufanie zostaje odbudowane, a relacje – naprawione. Ta idealna inte-

8 Por. A. Ashworth, Responsibilities, rights and restorative justice, „British Journal 
of Criminology” 2002, No. 42, s. 578 i nast.
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rakcja jest podstawą rdzenia RJ, jakim jest spotkanie ofiary ze sprawcą, 
w przypadku gdy obie strony są odpowiedzialne i chcą zachować ze sobą 
„poprawne relacje”. Wyróżnia się cztery etapy tego procesu: 1) zrozumie-
nie zła (dyskusja o faktach), 2) dzielenie się krzywdą i jej zrozumienie 
(wyrażanie uczuć), 3) uzgodnienie warunków reparacji (ugoda), 4) wy-
ciągniecie wniosków na przyszłość (wprowadzenie zmian)9.

Próbując wprowadzić praktyki sprawiedliwości naprawczej do prze-
strzeni penitencjarnej, należy wziąć pod uwagę szereg czynników. Jak 
trafnie zauważa się w literaturze, „więzienie naprawcze” stanowi nie 
lada wyzwanie filozoficzne i należy zachować ostrożność przy oce-
nie wprowadzania praktyk sprawiedliwości do środowiska więzień10. 
„Więzienie naprawcze” to dla wielu oksymoron, który oprócz wskaza-
nych wyzwań filozoficznych nastręcza problemów prawnych i rodzi za-
gadnienia praktyczne.

Sprawiedliwość naprawcza może być wykorzystywana w przestrzeni 
penitencjarnej co najmniej na trzy sposoby. Po pierwsze, w rozwiązaniu 
konfliktu między ofiarą a sprawcą, o czym niżej. Po drugie, w konfliktach 
powstałych w więzieniu pomiędzy osadzonymi. Po trzecie, w sytuacjach 
konfliktów między osadzonymi a służbą więzienną. Poniżej koncentruję 
się jedynie na pierwszym wariancie, gdyż najpełniej wpisuje się on w fi-
lozofię i praktykę diversion.

Podstawowym wyzwaniem jest zabezpieczenie praw i interesów po-
krzywdzonych. Osadzeni mogą, co jest dosyć oczywiste, traktować me-
diację po wyroku czysto instrumentalnie. Trzeba to niebezpieczeństwo 
rozpoznać i odpowiednio dobierać osoby gotowe do rzeczywistego uczest-
nictwa w tych procedurach. Pokrzywdzeni mają prawo do zachowania 
godności i bezpieczeństwa. Praktyki mediacji po wyroku muszą być do-
browolne i – co do zasady – poufne, chyba że strony postanowią inaczej. 
Pewne zagrożenie praktyczne płynie z faktu, że osadzeni nie zawsze dys-
ponują środkami, z których mogliby rzeczywiście i w pełni pokryć szko-
dę, jaką wyrządzili przestępstwem. Fasadowość ugody, nierealizowalność 
faktyczna zapisów zawartej ugody może skutkować wtórną wiktymizacją 

9 Por. szerzej moje prace: Sprawiedliwość naprawcza. Początek ewolucji polskiego pra-
wa karnego?, Gdańsk 2006 oraz rozdział Sprawiedliwość naprawcza, (w:) T. Kacz-
marek (red.), System prawa karnego. T. 5: Nauka o karze. Sądowy wymiar kary, 
Warszawa 2017. 

10 P. Szczepaniak, Sprawiedliwość naprawcza w resocjalizacji więźniów, Warszawa 
2016 [maszynopis], s. 359, przypis 302.
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pokrzywdzonego, która obciąży, jeśli nawet nie w sensie prawnym, to 
na pewno moralnie, służbę więzienną. Mediatorzy czy też facylitatorzy 
w przypadku konferencji sprawiedliwości naprawczej muszą mieć odpo-
wiednią wiedzę o funkcjonowaniu systemu penitencjarnego, a także odpo-
wiednie umiejętności. Warunkiem koniecznym jest świadomość potrzeb 
w zakresie diversion wśród funkcjonariuszy więziennych. Niezbędne jest 
wyjście poza schematy i utartą praktykę. Należy dostrzegać problemy po-
krzywdzonych, gdyż – poza sprawcami – to obywatele najbardziej zain-
teresowani są tym, co dzieje się za więziennym murem. System nie może 
koncentrować się jedynie na sprawcach, chociaż korzyści z mediacji po 
wyroku wydają się dla nich oczywiste w procesie readaptacji społecz-
nej. I na koniec: praktyka diversion musi leżeć w obrębie zainteresowania 
i kompetencji sądów.

Warto korzystać z doświadczeń innych państw w tym zakresie. W tym 
miejscu trzeba poczynić chociaż kilka uwag prawnoporównawczych 
i przedstawić wybrane modele RJ po wyroku. Wybrałem trzy państwa: 
USA, Belgię i Węgry. Powód wyboru USA jest dosyć jasny – praktyka 
RJ po wyroku jest tam najszersza i najlepiej opracowana teoretycznie. 
Belgia to przykład państwa europejskiego, kontynentalnego, z rozbudo-
waną tradycją rozwoju kryminologii, a ostatnio również sprawiedliwości 
naprawczej11. Węgry natomiast stanowią przykład państwa z podobną do 
polskiej historią postsowieckiej dominacji po II wojnie światowej i do-
świadczeniem postkomunistycznego dziedzictwa wymiaru sprawiedliwo-
ści, ze społeczną alienacją jednostek na czele.

W przypadku USA przede wszystkim wyeksponować należy program 
„Bridges To Life” (BTL), który jest ciekawym pomysłem przynoszącym 
wymierne efekty. „Bridges to Life” da się przełożyć jako „Mosty do wol-
ności”. W wersji pełnej program teksański realizowany jest od 2000 r. i jak 
dotąd wzięło w nim udział blisko 30 tysięcy osadzonych. Przynosi on po-
żądane efekty zarówno w wymiarze sprawiedliwości naprawczej w postaci 
pojednania stron, jak i wskaźników recydywy. Po trzech latach pośród osób 
objętych tym programem zanotowano recydywę na poziomie 16%, gdy 
w Teksasie wynosi ona średnio 31%, a w całych USA – ok. 67%.

11 Por. Szerzej: I. Aersten, The Intermediate Position of Restorative Justice: The case 
of Belgium, (in:) I. Aersten, T. Deams, L. Robert (eds.), Institutionalizing Restorative 
Justice, Devon–Portland 2006, s. 68 i nast. 
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Program oparty jest na następującym schemacie. Mogą doń zgłosić 
się osadzeni, którym zostało 12 tygodni kary (w grę wchodzi również 
warunkowe przedterminowe zwolnienie). Zgłoszenie jest dobrowolne. 
Z drugiej strony w programie uczestniczą wolontariusze – osoby po-
krzywdzone przestępstwem, jednak niebędące bezpośrednimi ofiarami 
osób osadzonych biorących udział w programie. Program składa się z 12 
cotygodniowych sesji. Pierwsze spotkanie ma miejsce zazwyczaj w nie-
dzielę i trwa od godz. 9.00 do 15.00, kolejne cotygodniowe spotkania 
(sesje od 2. do 11.) mają miejsce w dowolnym wybranym dniu tygodnia, 
zazwyczaj popołudniami w godz. od 19.00 do 21.00. Każde spotkanie 
ma określony przebieg: 1) wstęp ze sprawdzeniem obecności i ewentu-
alną modlitwą, 2) omówienie tematu spotkania, 3) 15-minutowa dysku-
sja odnośnie do zagadnień związanych z tematem, 4) wypowiedzi stron, 
które przedstawiają swoje opinie o zdarzeniach, w których uczestniczyły. 
5) 10-minutowe podsumowanie.

Sesje od 2. do 11. mają następujące tematy: 2 – co to jest przestępstwo, 
3 – przemoc domowa i wobec dzieci, 4 – odpowiedzialność i przypisanie 
winy, 5 – przestępstwa przeciwko mieniu; rozbój/włamanie, 6 – przyzna-
nie się, 7 – żal, skrucha, 8 – przebaczenie, 9 – pojednanie, 10 – naprawie-
nie szkody, 11 – znaczenie programu BTL. W czasie spotkań sprawcy zo-
bowiązani są do przedstawienia wcześniej opracowanych listów do ofiary/
społeczeństwa oraz własnej rodziny, w których opowiadają o swym życiu 
i czynie, którego się dopuścili. Sesja 12 nazywana jest „Ceremonią zakoń-
czenia”. Zdaniem projektodawców program pozwala osiągnąć założenia 
sprawiedliwości naprawczej12.

Jak wskazano wyżej, ponad 28 tysięcy skazanych ukończyło program od 
jego zainicjowania. BTL działa w 95 więzieniach (z czego w 48 w Teksasie, 
pozostałe działają w 11 stanach USA i 4 państwach poza USA). Misją BTL 
jest integracja społeczności lokalnych z zakładami karnymi w celu obni-
żenia współczynnika recydywy, zwłaszcza w odniesieniu do przestępstw 
z użyciem przemocy. Współczynnik recydywy spadł ostatnio do 13% wśród 
osób objętych programem. Normalnie wynosi on 38–40%13.

12 Por. Bridges to Life: A Promising In-Prison Restorative Justice Intervention, http://
www.bridgestolife.org/ (dostęp – 30.04.2017); także: W. Zalewski, Izolacja więzien-
na a sprawiedliwość naprawcza, (w:), B. Pastwa-Wojciechowska (red.), Człowiek 
w obliczu prawa, Kraków 2008.

13 http://www.bridgestolife.org/ (dostęp – 30.04.2017).
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Inny amerykański program adaptowany szeroko na świecie to „Drze-
wo Sykomory” („Sycamore Tree Programme” – STP)14. Projekt ten pro-
wadzony jest przez Międzynarodowe Towarzystwo Więzienne – Prison 
Fellowship International, którego sekretariat i siedziba znajdują się w Wa-
szyngtonie. PFI jest organizacją chrześcijańską, a nazwa programu na-
wiązuje do przypowieści ewangelicznej o celniku Zacheuszu, który z po-
wodu swego niskiego wzrostu musiał wejść na drzewo, aby zobaczyć 
Jezusa Chrystusa witanego przez tłum, kiedy ten przechodził przez Jery-
cho. Jak mówi Ewangelia św. Łukasza (19: 1–10): „Gdy Jezus przyszedł 
na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego: »Zacheuszu, zejdź pręd-
ko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu«. Zeszedł więc 
z pośpiechem i przyjął Go rozradowany. A wszyscy, widząc to, szemra-
li: »Do grzesznika poszedł w gościnę«. Lecz Zacheusz stanął i rzekł do 
Pana: »Panie, oto połowę mego majątku daję ubogim, a jeśli kogo w czym 
skrzywdziłem, zwracam poczwórnie«. Na to Jezus rzekł do niego: »Dziś 
zbawienie stało się udziałem tego domu, gdyż i on jest synem Abrahama. 
Albowiem Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło«”. 
Zazwyczaj wskazany fragment wykłada się w ten sposób, że Zacheusz 
jest przykładem człowieka, który potrafi przezwyciężyć zło, zatrzymujące 
nas na drodze życia15.

Na początku 2017 r. STP był realizowany w 34 państwach na całym 
świecie, dotychczas niestety nie w Polsce. Najbliżej polskich granic wo-
lontariuszy i tutorów programu STP znaleźć można w Czechach i w Niem-
czech, ale również we Włoszech i na Węgrzech16.

Program STP jest intensywny i trwa 5–8 tygodni wedle ściśle określo-
nego planu. W jego ramach spotykają się ze sobą grupy osób: osadzeni 
i pokrzywdzeni. Pokrzywdzeni to wolontariusze, którzy byli ofiarami ta-
kiego rodzaju przestępstw, jakich dopuścili się osadzeni, ale których ci 
ostatni bezpośrednio nie skrzywdzili (unrelated offenders). Uczestnicy 
konferencji rozmawiają o skutkach przestępstwa, szkodach, jakie ono wy-
rządziło, i o tym, jak je naprawić. Używając sprawdzonego przewodnika, 
facylitator prowadzi dyskusję w taki sposób, aby poruszone zostały kwe-
stie odpowiedzialności za czyn, przyznania, żalu, wybaczenia, naprawy 

14 http://restorativejustice.org/we-do/sycamore-tree-project/ (dostęp – 30.04.2017).
15 Por. np. http://www.prawoslawie.pl/prawoslawie/o-prawoslawiu/wielki-post/219-

niedziela-o-zacheuszu (dostęp – 30.04.2017).
16 http://restorativejustice.org/we-do/sycamore-tree-project/#footnote%202 (dostęp – 

30.04.2017).
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szkód i pojednania. Prowadzi to w sposób naturalny do sytuacji, w któ-
rej uczestnicy dzielą się swymi doświadczeniami i uczuciami. Sprawcy 
rozważają formy restytucji krzywd, które spowodowali swym zachowa-
niem. Pokrzywdzeni rozpoznają swoją drogę do uzdrowienia i odnowy 
duchowej. Wyróżnia się sześć etapów STP: 1) wprowadzenie do spra-
wiedliwości naprawczej poprzez przypowieść o Zacheuszu, 2) wzięcie 
odpowiedzialności, gdzie przedstawia się wpływ przestępstwa na ofiarę, 
sprawcę i wspólnotę, 3) wyrażenie skruchy, wysłuchanie historii ofiary, 
4) pojednanie, gdzie szuka się korzyści nie tylko dla pokrzywdzonych, 
ale też dla sprawców i wspólnoty, 5) planowanie kolejnego kroku, tego, 
co dalej, 6) symboliczna reparacja, która może polegać na napisaniu listu, 
wiersza czy stworzeniu dzieła sztuki. Ostatni etap przygotowuje sprawcę 
do rzeczywistej rekompensaty dla rzeczywistej ofiary jego czynu17. Efek-
tywność STP była przedmiotem dwufazowej ewaluacji wykonanej przez 
Sheffield Hallam University, która dała pozytywne wyniki18.

Stosowany w Belgii projekt mediacji po wyroku czerpie z doświadczeń 
praktycznych miasta Leuven, gdzie praktyki RJ prowadzone są od 1993 r. 
W 1996 r. stał się oficjalnym programem władz miasta Leuven i był finan-
sowany przez Federacyjne Ministerstwo Sprawiedliwości Belgii. Z cza-
sem stał się projektem narodowym i rozszerzył się na obszar działania 
innych okręgów sądowych w Belgii. Rozpoczęto równolegle Federalny 
Projekt Badawczy pn. „Budowanie komponentów dla spójnej i zoriento-
wanej na pokrzywdzonego polityki karnej”, realizowany we współpracy 
z prokuraturą i innymi organami ścigania. W 1997 r. rozpoczęto „Krajo-
wy program detencji restaurującej” (restorative detention). Od paździer-
nika 1997 r. program prowadzony był w 6 zakładach karnych w Belgii. 
Po prawie 3 latach eksperymentu minister sprawiedliwości zadecydował 
o wprowadzeniu metod sprawiedliwości naprawczej do wszystkich wię-
zień w Belgii19.

17 Por. M. Liebmann, Restorative Justice in Prisons: An International Perspective, http://
www.foresee.hu/uploads/media/MarianLiebmann_text.pdf (dostęp – 30.04.2017).

18 Por. P. Parker, Restorative justice in prison: A contradiction in terms or a challenge 
and a reality?, „Prison Service Journal” 2016, No. 228, s. 20.

19 Por. szerzej: P. Szczepaniak, op. cit., s. 344 i nast.; także I. Aertsen, Restorative Pris-
ons: where are we heading?, (in:) T. Barabás, B. Fellegi, S. Windt (eds.), Responsi-
bility-taking, Relationship-building and Restoration in Prisons. Mediation and Re-
storative Justice in Prison Settings, Budapeszt 2012, s. 267 i nast. 
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Powołano doradców w zakresie RJ w więzieniach. W każdym z 30 za-
kładów karnych zatrudnia się urzędnika (konsultanta) do spraw sprawie-
dliwości naprawczej. Jego zadaniem jest ułatwienie wprowadzenia modelu 
sprawiedliwości naprawczej w życie, tak aby rozwinął się w społeczności 
zakładowej i obejmował społeczne otoczenie zakładu. Cele krajowego 
programu, a także zadania doradców od sprawiedliwości naprawczej zo-
stały ustanowione w ministerialnym okólniku z 4 października 2000 r. 
W grudniu 2000 r. powołano dwóch koordynatorów ogólnokrajowych. 
W myśl obowiązujących przepisów RJ w środowisku więziennym ma na 
celu „przywrócenie i naprawienie relacji między pokrzywdzonym, spraw-
cą i wspólnotą (społeczeństwem)”. Program realizuje trzy cele: 1) przygo-
towywanie struktur komunikacyjnych między wewnętrznymi i zewnętrz-
nymi służbami, 2) podnoszenie świadomości osadzonych w zakresie 
spraw, potrzeb, pozycji, problematyki pokrzywdzonych oraz sprawiedli-
wości naprawczej, 3) podnoszenie świadomości ofiar (pokrzywdzonych) 
i społeczeństwa w przedmiocie realiów dotyczących pozbawienia wolno-
ści i sprawiedliwości naprawczej. Ogromny nacisk kładzie się na akcje 
informacyjne i przybliżanie idei. Rozwija się umiejętności dialogu u osa-
dzonych. Podejmuje się także konkretne działania zorientowane na bez-
pośrednie lub pośrednie naprawienie szkody i zadośćuczynienie w drodze 
mediacji i innych praktyk RJ. Oprócz tego dba się o budowanie sieci wza-
jemnych powiązań mieszkańców, organizacji pozarządowych i instytucji, 
a także o współpracę ze społecznością lokalną20.

Węgry są jednym z niewielu krajów Europy, który efektywnie rozwija 
inicjatywy związane z diversion w postaci RJ po wyroku. Sprawiedliwość 
naprawcza w węgierskim systemie penitencjarnym została wprowadzona 
w ramach międzynarodowego projektu pod nazwą MEREPS21 (akronim 
od Mediation and Restorative Justice in Prison Settings, co znaczy: media-
cja i sprawiedliwość naprawcza w jednostkach penitencjarnych). Proce-
dury sprawiedliwości naprawczej formalnie zostały włączone do kodeksu 
postępowania karnego w 2007 r. Mediacje może prowadzić Służba Kura-
torska Urzędu Sprawiedliwości, należąca do Ministerstwa Administracji 
Publicznej i Sprawiedliwości, która jest odpowiedzialna za realizację me-
diacji w sprawach karnych. Programy mediacyjne realizowane są przez 
kilka organizacji pozarządowych. Obejmują głównie konflikty grupowe, 

20 Por. szerzej P. Szczepaniak, op. cit.
21 Por. http://mereps.foresee.hu/en/country-reports/ (dostęp – 30.04.2017).
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szkolenia dotyczące osobistej odpowiedzialności, a także uwrażliwienie 
na potrzeby ofiar, konferencje rodzinne w celu promowania społecznej 
reintegracji zwolnionych więźniów oraz projekty naprawcze w społecz-
ności lokalnej. Spośród organizacji pozarządowych biorących aktywny 
udział w promocji RJ w więzieniach wyróżnić należy zwłaszcza fundację 
Wspólnota Służby Węgier (działającą w zakładzie karnym w Balassagy-
armat). Organizacja ta zrealizowała szkolenia dla personelu więziennego, 
a skazanym przedstawiła program w odmianie Drzewo Sykomory oraz 
programy wsparcia dla zwolnionych więźniów, m.in. w formie konferen-
cji naprawczych22.

Uogólniając, w piśmiennictwie wskazuje się, że rekrutacja do progra-
mów RJ po wyroku odbywa się generalnie na dwa sposoby: albo 1) więź-
niowie dowiadują się o tym sami, za pośrednictwem ulotek, Internetu, ga-
zet itd., albo 2) dobiera ich do programu personel więzienny, kapelani itd. 
Podobnie na dwa sposoby w programach znajdują się pokrzywdzeni: albo 
dowiadują się o nich same zainteresowane osoby, albo pokrzywdzeni są 
zapraszani przez przedstawicieli organizacji pozarządowych działających 
na rzecz ofiar, personel więzienny itd. do udziału w mediacji23.

Wskazuje się, że około połowa pokrzywdzonych deklaruje chęć udzia-
łu w spotkaniu mediacyjnym po wyroku24. Wedle badań 64% osadzo-
nych wyraziło chęć uczestnictwa w spotkaniu z ofiarą. Takie czynniki jak 
wykształcenie (przynajmniej średnie), dobre relacje rodzinne, religijność, 
własne doświadczenie pokrzywdzenia oraz znajomość z pokrzywdzonym 
pozytywnie korelują z chęcią uczestnictwa w programie25.

Z badań niemieckich26 wynika z kolei, że personel więzienny jest co 
do zasady przychylnie nastawiony do programów sprawiedliwości na-
prawczej po wyroku i pozytywnie ocenia ich sens. Problemem pozostaje 

22 Por. szerzej P. Szczepaniak, op. cit., s. 358 i nast.; także: T. Barabás, The possibilities 
of reconciliation and restoration in prisons, (in:) T. Barabás, B. Fellegi, S. Windt 
(eds.), op. cit., s. 23 i nast. 

23 Por. G. Johnstone, Restorative Justice in Prisons, „Prison Service Journal” 2016, 
No. 228, s. 9 i nast. 

24 Ibidem.
25 Por. O. Hagemann, F. Reinhardt, R. Lummer, Literature Review on RJ at post-sen-

tencing level and victim support, (in:) R. Lummer, O. Hagemann, S. Reis, (eds.), 
Restorative Justice at post-sentencing level in Europe, Kiel 2015, s. 20

26 Por. A. Hartmann, M. Haas, J. Geyer, Restorative Justice und Täter-Opfer-Ausgleich 
im deutschen Strafvollzug. Ergebnisse einer Befragung unter JVA-Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern im Rahmen des Forschungsprojektes, „Mediation and Restorative 
Justice in Prison Settings” 2011, s. 21; także: A. Hartmann, M. Haas, F. Steengrafe, 
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fakt, że blisko połowa niemieckich więzienników wyraża obawy co do 
praktycznej wykonalności postanowień prawa i zawartych ugód. Podob-
nie niemieccy więźniowie są generalnie otwarci na wprowadzenie prak-
tyk sprawiedliwości naprawczej, czego dowodzą prowadzone badania. 
Do powszechnej akceptacji jednak długa droga27.

Jeśli chodzi o rozwiązania polskie w przedmiocie realizacji RJ po 
wyroku, to jesteśmy na początku drogi. Art. 162 § 1. Kodeksu karnego 
wykonawczego stanowi jedynie, że w ramach procedury poprzedzającej 
warunkowe zwolnienie sąd penitencjarny wysłuchuje przedstawiciela 
administracji zakładu karnego, a także sądowego kuratora zawodowego, 
jeżeli składał wniosek o warunkowe zwolnienie, oraz „uwzględnia ugodę 
zawartą w wyniku mediacji”. Co gorsza, w nauce nie ma zgodności co do 
interpretacji wskazanego przepisu. Część przedstawicieli nauki przyjmuje 
słusznie, że przepis art. 162 § 1 k.k.w. dotyczy postępowania wykonaw-
czego i daje autonomiczną podstawę do mediacji po wyroku. Podstawę do 
takiej wykładni daje tu art. 1 § 2 k.k.w., umożliwiając odpowiednie sto-
sowanie przepisu art. 23a k.p.k. W świetle tej interpretacji mediacja od-
grywa doniosłą rolę w oddziaływaniu na skazanych na karę pozbawienia 
wolności, stanowiąc dodatkowy bodziec w ich staraniach zmierzających 
do samopoprawy28. Innymi słowy, art. 162 k.k.w. jest prawną podstawą 
prowadzenia mediacji w zakładzie karnym po wyroku29.

Wyrażany jest jednak również pogląd zdecydowanie negujący wska-
zaną wykładnię. Zwłaszcza S. Lelental wskazuje, że powinność uwzględ-
nienia ugody zawartej w wyniku mediacji odnosi się wyłącznie do 
postępowania mediacyjnego w postępowaniu przygotowawczym lub ju-
rysdykcyjnym30. Również Z. Hołda i K. Postulski wskazują, że „przepisy 
kodeksu karnego wykonawczego nie przewidują postępowania mediacyj-

J. Geyer, T. Steudel, P. Kurucay, Prison Mediation in Germany, (in:) T. Barabás, 
B. Fellegi, S. Windt (eds.), op. cit., s. 205–261.

27 Por. M. Hagenmaier, Restorative Justice in Prison: The Offender Perspective, 
(in:) R. Lummer, O. Hagemann, S. Reis, Kiel (eds.), op. cit., s. 34. 

28 Por. T. Szymanowski, Kodeks karny wykonawczy po nowelizacjach z 2003 r., PiP 
2004, z. 3, s. 39 i nast. 

29 Por. E. Bieńkowska, Mediacja w sprawach karnych, Warszawa 2011, s. 14; także: 
D. Michta, A. Szczepański,

 Mediacja w postępowaniu wykonawczym, „Palestra” 2013, s. 79–85.
30 Por. S. Lelental, Komentarz do kodeksu karnego wykonawczego, sip.legalis.pl, 

passim
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nego w stadium wykonania orzeczenia, chociaż takie propozycje padały 
w toku prac legislacyjnych”31.

Kierując się troską o dobro pokrzywdzonych, Rzecznik Praw Oby-
watelskich wystąpił we wrześniu 2016 r. do Ministra Sprawiedliwości 
z wnioskiem o „podjęcie inicjatywy legislacyjnej w przedmiocie wprowa-
dzenia w sposób formalny mediacji na etapie postępowania wykonawcze-
go”32. Podzielając pogląd RPO, podnieść trzeba, że wątpliwości w zakre-
sie interpretacji istotnie należy wyjaśnić na rzecz szerokiego stosowania 
procedur RJ zgodnie ze wskazaną wyżej Dyrektywą UE z 2012 r.

* * *
Doświadczenia europejskie i światowe w zakresie mediacji po wyroku 

są pozytywne. Chociaż podkreśla się, że ten czynnik w RJ nie jest naj-
ważniejszy – mediacja po wyroku przyczynia się do ograniczenia powrot-
ności do przestępstwa. Sprawiedliwość naprawcza niesie ulgę wszystkim 
stronom, pozwala uzyskać reparację szkód, zadość czyni za krzywdy, ob-
niża poziom lęku itd. Chociaż do mówienia o „więzieniu naprawczym” 
jeszcze daleka droga, doświadczenia belgijskie, niemieckie, węgierskie 
i ogólnie anglosaskie napawają optymizmem.

Na użytek dyskusji polskiej wskazać trzeba, że mediacja uregulowana 
w k.p.k. służy nieco innym celom niż mediacja w postępowaniu peniten-
cjarnym. Należy opowiedzieć się za poglądem, że ugoda, o której stanowi 
art. 162 § 1 zd. 1 k.k.w., jest instytucją autonomiczną, właściwą jedynie 
postępowaniu wykonawczemu. Postulować trzeba zmianę jednoznacznie 
i szeroko dopuszczającą wszelkie programy RJ po wyroku, w tym zwłasz-
cza omówiony wyżej STP.

Więzienie jako instytucja wymaga ciągłych reform i jeśli to możliwe – 
ograniczania cierpienia, jakie ze sobą nieuchronnie niesie. Sprawiedli-
wość naprawcza daje taką szansę.
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STRESZCZENIE

Wojciech ZALEWSKI

SPRAWIEDLIWOŚć NAPRAWCZA 
jAKO FORMA DIvERSION 

W PERSPEKTyWIE PENITENCjARNEj.  
W POSZUKIWANIU RACjONALNOŚCI

Słowa kluczowe: diversion, mediacja po wyroku, sprawiedliwość na-
prawcza w więzieniu, zakład karny

Wartość sprawiedliwości naprawczej wydaje się nie budzić wątpliwo-
ści, tymczasem mediacja po wyroku jest w Polsce instytucją martwą. 
Rodzą się pytania o przyczyny tego zjawiska. Czy winne jest prawo? 
Czy art. 162 § 1 k.k.w. winien mieć inne brzmienie? Jak go interpreto-
wać? Czy mediacja po wyroku ma sens? Jak do tej kwestii podchodzi 
się w innych państwach? Niniejszy artykuł będzie próbą odpowiedzi na 
wskazane pytania.
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RESTORATIvE jUSTICE  
AS A FORM PENITENTIARy DIvERSION

Keywords: diversion, mediation, restorative justice in prison, penitentiary

Diversion can refer to the use of a wide range of interventions as alternatives 
to either initial or continued formal criminal proceedings. Diversion is one 
of the most important recidivism reduction strategies currently known. 
At first sight, imprisonment and restorative justice operate on different 
wavelengths, but modern prison should be seen as institution which is 
open to the community. Restorative justice brings a new dimension to the 
effort to make prisons more humane and effective. The most important is 
the possibility of using it as a community-based sanction, thus avoiding 
the need for imprisonment. The second is the possibility of enabling 
victims to meet offenders. Restorative justice in prison is the future of 
imprisonment.
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