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Otwarcie konferencji





Wicemarsza³ek Senatu Zbigniew Romaszewski

Witam pañstwa na trzeciej konferencji organizowanej przez Komisjê
Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci, poœwiêconej problemom probacyjnym.

Pierwsza taka konferencja odby³a siê w roku 2000. Zajmowa³a siê sta-
nem i perspektywami probacji. Druga konferencja odby³a siê w grudniu
2003 r. i zajmowa³a siê zapobieganiem i zwalczaniem przestêpczoœci przy
zastosowaniu œrodków probacyjnych. Tak ¿e to jest ju¿ trzecia konferencja
i sta³o siê to jak¹œ specjalnoœci¹ senackiej Komisji Praw Cz³owieka i Prawo-
rz¹dnoœci.

Witam pañstwa serdecznie na naszej konferencji i bardzo dziêkujê za li-
czny udzia³ i du¿e zainteresowanie konferencj¹. Takie by³o zawsze. Jak siê
obserwuje to, co siê dzieje w mediach, co siê dzieje w opinii publicznej, na-
wet nie s¹dzi³em, ¿e zainteresowanie t¹ problematyk¹ jest a¿ tak szerokie.
Jeszcze raz wszystkich pañstwa serdecznie witam.

Konferencja ta jest organizowana przez nasz¹ komisjê przy wspó³udzia-
le ministra sprawiedliwoœci – w jakiejœ mierze g³ównym zas³u¿onym jest
tutaj pan minister Cichosz – przy wspó³udziale Centralnego Zarz¹du S³u¿-
by Wiêziennej, a tak¿e Rzecznika Praw Obywatelskich, który w ostatnim
szczególnie okresie, w ci¹gu tej kadencji, poœwiêca bardzo du¿o uwagi tej
problematyce.

Tyle wielce szacownych i zas³u¿onych osób dla problematyki probacji
znajduje siê na tej sali, ¿e nie bêdê po kolei wymienia³. Witam wszystkich
pañstwa niezwykle serdecznie. Natomiast chcia³bym wymieniæ pewn¹ no-
woœæ na naszej konferencji, a mianowicie obecnoœæ sekretarza generalnego
sta³ej konferencji do spraw probacji o „wdziêcznej” nazwie CEP, pana Leo
Tiggesa, który przyby³ na nasz¹ konferencjê i zapozna nas z funkcjonowa-
niem tej europejskiej instytucji.
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Zaczynaj¹c konferencjê nale¿a³oby siê zastanowiæ, co te konferencje
przynios³y. Tak wiêc, po pierwsze, i to jest chyba najwa¿niejsze, zwiêkszy-
³y zainteresowanie rol¹ œrodków probacyjnych w walce z przestêpczoœci¹.
Myœlê, ¿e jawnym tego objawem jest w³aœnie w³¹czenie siê do sta³ej konferen-
cji probacyjnej Europy, do której zostaliœmy przyjêci 26 wrzeœnia 2007 r.,
co nale¿y uznaæ za wyraz naszego zainteresowania, z jednej strony, i uzna-
nia dla naszych osi¹gniêæ – z drugiej. Myœlê, ¿e jest to w jakiejœ mierze rów-
nie¿ osi¹gniêcie naszej konferencji.

Druga kwestia to problem wykonywania kary i realizacji dzia³añ proba-
cyjnych. I tutaj na swoim koncie musimy umieœciæ sta³¹ troskê o pozycjê
w procesie wykonawczym kuratorów. Równie¿ na naszych konferencjach
wielokrotnie by³a podnoszona sprawa ustawy o kuratorach i tê ustawê w tej
chwili mamy.

Równie¿ na tej konferencji – i to chyba g³ównie na tej konferencji – by³y
propagowane, promowane idee mediacji. I mediacja, w du¿ej mierze dziêki
dzia³aniom Komisji Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci, znalaz³a w tej chwili
swoje miejsce w polskim prawodawstwie.

Oczywiœcie dla wszystkich uczestników tej konferencji jest rzecz¹ oczy-
wist¹ rola, jak¹ w walce o mediacjê i jej promowanie odegra³a pani dr Janina
Waluk, która od nas odesz³a i której brak na pewno bêdziemy odczuwali.
W zwi¹zku z tym proszê pañstwa o uczczenie pamiêci dr Janiny Waluk mi-
nut¹ ciszy.

Dziêkujê bardzo.
Kolejnym punktem, który znalaz³ realizacjê, by³o zwrócenie uwagi na

poœrednie œrodki karne, a wiêc œrodki pomiêdzy czyst¹ klasyczn¹ probacj¹
a kar¹ bezwzglêdnego pozbawienia wolnoœci. Do takich œrodków nale¿y
niew¹tpliwe dozór elektroniczny. Jesteœmy w trakcie wdra¿ania tego œrod-
ka. Zosta³a przygotowana ustawa, która prawdopodobnie bêdzie nowelizo-
wana, bo praktyka zawsze odbiega od teorii, niemniej jednak te dzia³ania s¹
w tej chwili prowadzone bardzo szeroko. Na konferencji by³a omawiana
kwestia wiêzieñ weekendowych. Ta sprawa zakoñczy³a siê w jakiejœ mie-
rze fiaskiem, przede wszystkim ze wzglêdów organizacyjnych i kosztów
przedsiêwziêcia.

Jakie by³y nasze pora¿ki? Tak¹ istotn¹ pora¿k¹ by³o to, ¿e od pierwszej
konferencji w³aœciwie stale pojawia siê teza o potrzebie zorganizowania
centralnego zarz¹du wykonywania kary, tak jak istnieje Centralny Zarz¹d
Wiêziennictwa. Wydaje siê, ¿e probacja realizowana przy poszczególnych
s¹dach okrêgowych, probacja, która rozwija siê zupe³nie niezale¿nie
i w prze³adowanych s¹dach w³aœciwie jest chyba ostatnim problemem, któ-
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ry s¹dy interesuje, wymaga w moim przekonaniu jakiegoœ intensywnego
wsparcia i w tym sensie mówi³bym o pewnej jednak centralizacji, o stwo-
rzeniu delegatur, które by tym siê zajmowa³y na terenie poszczególnych
regionów, poszczególnych województw. Taka w ka¿dym razie by³a nasza
koncepcja i nie bardzo wyobra¿am sobie, ¿eby si³ami poszczególnych
s¹dów okrêgowych probacja mog³a funkcjonowaæ szerzej.

Mówimy tutaj o pewnych pora¿kach. Otó¿, ¿yjemy w kraju pewnego pa-
radoksu, bo wbrew temu, co wszyscy twierdz¹, ¿e podstawowym œrodkiem
karnym jest u nas wiêzienie, jest bezwzglêdne pozbawienie wolnoœci, oka-
zuje siê, ¿e zgodnie z danymi statystycznymi, podstawowym œrodkiem kar-
nym stosowanym w naszym pañstwie jest jednak probacja. Je¿eli
uwzglêdnimy, ¿e w granicach 60% wyroków zapada w zawieszeniu, je¿eli
uwzglêdnimy równie¿ przedterminowe zwolnienia, je¿eli uwzglêdnimy
warunkowe umorzenia postêpowania, to trzeba stwierdziæ, ¿e obfitoœæ
spraw, które podlegaj¹ dzia³aniom probacyjnym, jest w naszym kraju gi-
gantyczna. Problem jest jeden i trzeba by go nazwaæ, to znaczy, ¿e system
jest probacyjny, ale probacja w zasadzie nie funkcjonuje. I to jest g³ówny
problem, przed którym stoimy. Wydaje siê, ¿e jest to zarówno problem ma-
terialny, jak i problem kadrowy.

Myœlê, ¿e kwestia z jednej strony wynagrodzeñ, a z drugiej strony etatów
kuratorów nie pozwala na realizacjê probacji w tym rozmiarze, w jakim jest
ona stosowana w wymiarze sprawiedliwoœci. To znaczy, je¿eli mamy mieæ
system probacyjny, to na pewno nie mo¿e siê to odbywaæ za darmo.

Myœlê, ¿e doœæ czêsto jest u¿ywana argumentacja przeciwstawiaj¹ca ko-
szty wiêziennictwa kosztom dzia³añ probacyjnych. Oczywiœcie, jeœli dzia-
³añ probacyjnych siê nie prowadzi, to rzeczywiœcie ich koszty s¹, je¿eli siê
nie dop³aca kuratorom, to koszty dzia³alnoœci probacyjnej s¹ rzeczywiœcie
znikome, tyle ¿e efekt jest taki, ¿e ¿adnej probacji w efekcie nie ma, to zna-
czy przestêpcy, którzy korzystaj¹ z zawieszenia kary, generalnie uwa¿aj¹,
¿e s¹d ich praktycznie uniewinni³ i ca³y ich dyskomfort polega na nudzeniu
siê podczas rozprawy. Taka sytuacja jest sytuacj¹ z³¹.

Nasza dzisiejsza konferencja ma swoj¹ specyfikê i w jakiœ sposób ró¿ni
siê od poprzednich. T¹ specyfik¹ jest, po pierwsze, du¿o wiêksze zaintere-
sowanie konferencj¹ œrodowisk praktycznie funkcjonuj¹cych w tej dzie-
dzinie, a wiêc sêdziów penitencjarnych, kuratorów, wiêzienników,
natomiast w stosunku do poprzednich konferencji mniejsza jest reprezen-
tacja naukowców. Nie wiem, czym to jest spowodowane, byæ mo¿e na tych
dwóch konferencjach, w ci¹gu tych paru, dyskusja, która toczy siê w œrodo-
wisku naukowym, doprowadzi³a do wyczerpania ju¿ wszystkich argumen-
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tów, wszyscy pozostali przy swoich stanowiskach i dalsza wymiana opinii
wydaje siê niecelowa.

Druga kwestia to pewne przenoszenie siê konfliktów politycznych rów-
nie¿ do œrodowiska naukowego. Dosyæ czêsto powtarza siê sytuacja, ¿e jeœli
ten bêdzie, to tego nie bêdzie. W koñcu koñczy siê tak, ¿e nie ma obu.
W zasadzie w³aœciwie obydwu nale¿a³oby podziêkowaæ za takt, bo jednak pro-
wadz¹c konferencjê o bardzo merytorycznym charakterze jestem wdziêczny,
¿e, mam tak¹ nadziejê, na tej konferencji unikniemy pozamerytorycznych
sporów politycznych.

I ostatni czynnik, o którym zapewne powie pan profesor Siemaszko, to
jest problem jednak dosyæ wyraŸnego spadku przestêpczoœci w ostatnim
okresie i wzrostu poczucia bezpieczeñstwa spo³eczeñstwa. Myœlê, ¿e wp³y-
nê³y na to zarówno czynniki spo³eczne, jak spadek bezrobocia, poprawa
statusu materialnego spo³eczeñstwa, jak równie¿ aktywnoœæ na polu zwal-
czania przestêpczoœci.

Jakie s¹ g³ówne kierunki naszej konferencji? S¹dzê, ¿e powinny siê one
skupiæ wokó³ nastêpuj¹cych punktów: warunki probacji, warunki material-
ne, prawne i ponownie kwestia wzmocnienia poprzez instytucje centralne
dzia³añ probacyjnych. Po drugie, kwestia przepe³nienia wiêzieñ, d³ugo-
trwa³oœci procesów s¹dowych, które bardzo utrudniaj¹ procesy resocjaliza-
cyjne, kwestia rozszerzania dzia³añ mediacyjnych, kwestia naszej dyskusji
o wprowadzaniu œrodków poœrednich pomiêdzy bezwzglêdnym pozbawie-
niem wolnoœci a œrodkami czysto probacyjnymi, a wiêc dozorów, aresztów
domowych, dozoru elektronicznego. No i wreszcie to, co jest chyba naszym
g³ównym celem, a mam nadziejê, ¿e uda siê nam go osi¹gn¹æ, to kwestia sfor-
mu³owania pewnych zaleceñ, pewnych perspektyw, które powinniœmy
realizowaæ. I tu bêdzie pewna ró¿nica, mianowicie bêdziemy pod koniec
konferencji, kiedy te zalecenia zostan¹ sformu³owane, usi³owali powo³aæ sta-
³¹ komisjê, która zajmowa³aby siê monitoringiem realizacji zaleceñ konfe-
rencji. Myœlê, ¿e ona powstanie przy Senacie, przy Komisji Praw Cz³owieka
i Praworz¹dnoœci. Bêdziemy usi³owali patrzeæ, co siê dzieje, a¿eby na nastêp-
nym naszym spotkaniu obraz naszych osi¹gniêæ by³ znakomicie wiêkszy.

W tej chwili ¿yczê pañstwu owocnych, szczerych, rzeczowych obrad.
Dziêkujê bardzo.

Przekazujê przewodnictwo przewodnicz¹cemu Komisji Praw Cz³owie-
ka i Praworz¹dnoœci.



Senator Stanis³aw Piotrowicz

Serdecznie dziêkujê panu marsza³kowi za piêkne wprowadzenie do dzi-
siejszej konferencji.

Pragnê nisko pok³oniæ siê pañstwu i serdecznie podziêkowaæ, ¿e zech-
cieliœcie przyj¹æ nasze zaproszenie. Jestem niezmiernie szczêœliwy, ¿e po-
jawili siê dziœ na tej sali ludzie najbardziej kompetentni, je¿eli chodzi
o problematykê dzisiejszej konferencji. W szczególnoœci cieszê siê bardzo
z tego, ¿e jest z nami œwiat nauki, co prawda nie tak licznie reprezentowa-
ny, jak siê spodziewaliœmy, niemniej jednak s¹ z nami najwybitniejsi profe-
sorowie.

Cieszê siê bardzo z obecnoœci rzecznika praw obywatelskich i towarzy-
sz¹cych mu wspó³pracowników. Cieszê siê, ¿e jest z nami licznie reprezen-
towane œrodowisko sêdziowskie, a przede wszystkim, ¿e s¹ z nami ci,
którzy g³ównie zajmuj¹ siê probacj¹, a wiêc kuratorzy. S¹ równie¿ licznie
reprezentowani przedstawiciele s³u¿by wiêziennej, Ministerstwa Spra-
wiedliwoœci i prokuratorów, co jest zapewne pewnym novum, jeœli chodzi
o poprzednie konferencje. Serdecznie jeszcze raz pañstwa witam.

Myœlê, ¿e konferencja ma wtedy sens, kiedy z debaty bêd¹ wyp³ywa³y
okreœlone wnioski. Trzeba nam bowiem zdiagnozowaæ sytuacjê, w jakiej
w tej chwili siê znajdujemy. Trzeba wreszcie zastanowiæ siê nad tym, jak to
ma siê w odniesieniu do innych krajów Unii Europejskiej. Cieszê siê bar-
dzo, ¿e jest wœród nas obecny pan Leo Tigges, sekretarz Konferencji do
spraw Probacji. Jego wyst¹pienie zapewne przybli¿y nam, jak ta problema-
tyka zarysowuje siê w Unii Europejskiej, a tym samym pozwoli nas osadziæ
we w³aœciwym miejscu.
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Oczekujemy równie¿, by z tej konferencji wyp³ywa³y, je¿eli powstanie
taka potrzeba, okreœlone wnioski legislacyjne, tak jak to siê sta³o po po-
przednich konferencjach, bo przecie¿ dlatego Senat organizuje tê konfe-
rencjê, by przyczyniæ siê do usprawnienia systemu probacji.

Mia³bym wielki niedosyt, gdybym nie podkreœli³, ¿e dzisiejsza konfe-
rencja na pewno nie dosz³aby do skutku, gdyby nie pan marsza³ek Zbi-
gniew Romaszewski. Zreszt¹ poprzednie dwie konferencje to jego dzie³o
i ta obecna równie¿. Myœlê, ¿e bez jego wstawiennictwa, bez jego inicjaty-
wy ta konferencja nie by³aby mo¿liwa. Ale to charakterystyczne, to jest je-
dyny senator, który jest senatorem przez wszystkie kadencje.

Pan marsza³ek wybaczy mi krótk¹ dygresjê, ale powiem, ¿e jest to cz³o-
wiek, który wiele wycierpia³ od dwóch totalitaryzmów, od totalitaryzmu za-
chodniego w dzieciñstwie i od totalitaryzmu wschodniego. To jest cz³owiek,
który niestrudzenie przez lata walczy³ o prawa cz³owieka, w tym równie¿
o prawa pokrzywdzonego, ale te¿ i o tego cz³owieka, który dopuœci³ siê prze-
stêpstwa, bo wszak napiêtnowaæ nam trzeba czyny, a szanowaæ godnoœæ lu-
dzk¹. Myœlê, ¿e to bêdzie te¿ dominowa³o podczas dzisiejszej dyskusji. To,
jak przywróciæ sprawcê do normalnego spo³eczeñstwa, jak spowodowaæ, by
odczu³ dolegliwoœæ i poniós³ karê, a jednoczeœnie by nie ucierpia³a na tym je-
go godnoœæ ludzka. Cieszê siê z obecnoœci kapelana wiêziennictwa. Myœlê,
¿e to jest te¿ nowy kierunek, niespotykany dotychczas.

Zanim przejdziemy do czêœci merytorycznej, bardzo proszê o zabranie
g³osu pana ministra Cichosza.



Marian Cichosz
Sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwoœci

Panie Marsza³ku! Panie Senatorze! Pani Pose³! Panie Rzeczniku Praw
Obywatelskich! Szanowni Pañstwo!

Jak najserdeczniej wszystkich pañstwa witam w Popowie, w Oœrodku
Doskonalenia Zawodowego Centralnego Zarz¹du S³u¿by Wiêziennej i wy-
ra¿am nadziejê, ¿e spêdzimy tutaj bardzo wiele chwil wa¿nych dla rozwoju
probacji i wa¿ne prze¿ycia intelektualne bêd¹ tutaj naszym udzia³em.

Swój punkt widzenia przedstawiê w dyskusji panelowej, która za chwilê
siê rozpocznie. Teraz jeszcze raz wszystkim dziêkujê za przybycie i ¿yczê
owocnych obrad. Dziêkujê bardzo.

Senator Stanis³aw Piotrowicz
Przewodnicz¹cy Komisji Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci

Bardzo proszê o zabranie g³osu pana doktora Janusza Kochanowskiego,
Rzecznika Praw Obywatelskich.
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Dr Janusz Kochanowski

Panie Marsza³ku! Panie Przewodnicz¹cy! Panie Ministrze! Szanowni
Pañstwo!

Pan marsza³ek uzmys³owi³ nam wszystkim, jak wiele czasu up³ynê³o od
konferencji w 2000 r. Przyznam siê, ¿e nawet nie wiem, na której konferen-
cji mia³em okazjê i szczêœcie byæ, natomiast mówi³em wtedy o nowej rze-
czy, jak¹ jest elektroniczny monitoring. Z jednej strony up³yw czasu jest
bardzo szybki, a z drugiej strony, jeœli weŸmiemy pod uwagê, ¿e pierwszy
raz chyba mówi³em o elektronicznym monitoringu w 2000 – 2001 r., a teraz
mamy 2008 i ci¹gle bardzo dobr¹ perspektywê na jego realizacjê, to widzi-
my, ¿e czas nie jest tak¹ rzecz¹ straszn¹ i mo¿e sobie p³yn¹æ niezale¿nie od
naszych poczynañ.

Istot¹ przedsiêwziêcia, które zainicjowa³ pan marsza³ek i któremu pa-
tronuje, jest ocena stosowania kar i œrodków o charakterze probacyjnym
z uwzglêdnieniem miêdzynarodowych wzorców i doœwiadczeñ innych
pañstw. Uzasadnieniem dla systematycznego okresowego analizowania te-
go rodzaju problematyki jest sytuacja, jaka panuje w naszym wymiarze
sprawiedliwoœci. I tutaj druga refleksja, której trudno siê oprzeæ, ¿e nasze
rozwi¹zania, czy nasz stosunek do rzeczywistoœci przestêpczo-wiêziennej
mija siê przewa¿nie z realnoœci¹. Przypomnê, ¿e w roku 1997 wprowadziliœ-
my Kodeks karny, którego by³em zawsze zagorza³ym przeciwnikiem, rów-
nie¿ na tej sali. Kodeks ten, jako reakcja na gwa³towny wzrost
przestêpczoœci, wprowadza³ odwrotnie proporcjonaln¹ liberalizacjê odpo-
wiedzialnoœci. Obecnie mamy, jak pan marsza³ek ju¿ wspomina³, jak bê-
dzie mówi³ o tym pan profesor Siemaszko, sytuacjê odwrotn¹, mianowicie
mamy gwa³towny spadek, nie wiem czy zas³u¿ony, przestêpczoœci, przy
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bardzo du¿ej populacji wiêziennej osiemdziesiêciu czterech tysiêcy wiêŸ-
niów oraz prawie siedemdziesiêciu tysi¹cach skazanych na karê pozbawie-
nia wolnoœci, którzy z ró¿nych przyczyn nie odbywaj¹ tej kary w zak³adzie
karnym, a utrzymuj¹ce siê od szeregu lat przepe³nienie aresztów œledczych
i zak³adów karnych jest Ÿród³em licznych naruszeñ praw osób pozbawio-
nych wolnoœci.

Bardzo negatywne w tym kontekœcie skutki ma równie¿ bezczynnoœæ
wiêŸniów. W tych warunkach trudno jest zapobiegaæ ich demoralizacji oraz
prowadziæ zamierzon¹ pracê wychowawcz¹. Dlatego szczególnie wa¿na
jest œwiadomoœæ, ¿e liczna grupa przestêpców mo¿e odkupiæ swoj¹ winê –
jeœli mogê mówiæ w ten sposób – odbywaj¹c karê za pomoc¹ œrodków wol-
noœciowych. Z tego wzglêdu wiêc niezbêdne jest systematyczne rozwijanie
systemu probacyjnego, którego podstaw¹ musi byæ kuratela s¹dowa. Zale-
ty kar i œrodków wolnoœciowych s¹ wszystkim od dawna znane. Docenia siê
przede wszystkim mo¿liwoœæ unikniêcia przez skazanego pobytu w wiêzie-
niu i zwi¹zanej z tym demoralizacji. Pozostawienie sprawców drobnych
przestêpstw na wolnoœci stwarza wiêksze mo¿liwoœci stosowania kar po-
zbawienia wolnoœci wobec sprawców groŸniejszych przestêpstw, a kadrze
wychowawczej i psychologicznej pozwala skoncentrowaæ siê na pracy ze
skazanymi, którzy tego wymagaj¹.

Istniej¹ równie¿ oczywiste wzglêdy natury ekonomicznej, które wska-
zuj¹, ¿e stosowanie kar wolnoœciowych jest oczywiœcie tañsze od kary po-
zbawienia wolnoœci, zw³aszcza ¿e kary pozbawienia wolnoœci tym bardziej
kosztuj¹, im bardziej system penitencjarny musi przestrzegaæ pewnych
standardów, a do tego musz¹ zmierzaæ i zmierzaj¹ wszystkie wspó³czesne
systemy wiêzienne. Skazany pozostaj¹c na wolnoœci pracuje, a czêœæ wyna-
grodzenia mo¿e przeznaczyæ na naprawienie szkody wyrz¹dzonej prze-
stêpstwem, sp³atê grzywien i innych zobowi¹zañ. W przypadku stosowania
kar wolnoœciowych ni¿sze te¿ s¹ koszty spo³eczne. Nie dochodzi bowiem
do zerwania wiêzi rodzinnych, co ma czêsto miejsce, gdy skazany przebywa
w zak³adzie karnym. Wiêzi te chyba najtrudniej odbudowaæ w³aœnie po je-
go opuszczeniu.

Maj¹c to wszystko na uwadze w 2006 r., pod kierunkiem obecnego tu
doktora Janusza Zagórskiego, w moim biurze zosta³y podjête badania doty-
cz¹ce wykonywania w Polsce œrodków probacji i adaptacji skazanych. Mam
nadziejê, ¿e pañstwo otrzymali te badania przed wejœciem na tê salê. Ich
wydanie po³¹czono z badaniami sonda¿owymi w wybranych s¹dach oraz
wœród kuratorów s¹dowych dla doros³ych i osób, wobec których wykony-
wano te œrodki.
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Szczegó³owa analiza zebranych materia³ów da³a podstawy do sformu³o-
wania wniosków, które odnosz¹ siê zarówno do potrzeby zmiany obowi¹zu-
j¹cych norm prawa, jak i praktyki ich stosowania. Wnioski z tych badañ
zosta³y przedstawione Komisji Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci Senatu,
Komisji Sprawiedliwoœci i Praw Cz³owieka Sejmu oraz ministrowi spra-
wiedliwoœci. Liczê, ¿e sformu³owane przez nas postulaty doskonalenia
œrodków probacyjnych znajd¹ zastosowanie w praktyce. Na dzisiejszej
konferencji bêd¹ przedstawiane przez moich wspó³pracowników.

Wszystkim uczestnikom konferencji poœwiêconej probacji ¿yczê owoc-
nych obrad.

Senator Stanis³aw Piotrowicz
Przewodnicz¹cy Komisji Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci

Serdecznie dziêkujê panu doktorowi.
Nie wymieni³em wszystkich œrodowisk, ale s¹ na tej sali przedstawiciele

polskiego parlamentu. Jest pan senator Jacek Swakoñ, jest pani pose³ Beata
Kempa, minister sprawiedliwoœci. Zazwyczaj tak jest, ¿e swoich bliskich
cz³owiek najpóŸniej przez grzecznoœæ wymienia, niemniej jednak bardzo
serdecznie witam i cieszê siê z ich obecnoœci.

Zanim przyst¹pimy do merytorycznej czêœci, bardzo proszê o to, abyœmy
wy³onili zespó³ redakcyjny, aby istotne wnioski z przebiegu dzisiejszej
konferencji nam nie umknê³y.

Moja propozycja zmierza w tym kierunku, ¿eby z ka¿dego œrodowiska
wydelegowana zosta³a jedna osoba, wzglêdnie zg³osi³a siê sama. Bylibyœmy
niezmiernie wdziêczni. S¹dzê, ¿e taki zespó³ powinien sk³adaæ siê z kilku
osób, a akurat tyle œrodowisk jest, wiêc by³oby niezmiernie mi³o, gdyby to
uda³o siê sprawnie uczyniæ. Bardzo proszê.

Oczywiœcie chcia³em te¿ powitaæ na tej sali tych, którzy w mrówczy spo-
sób przygotowali dzisiejsz¹ konferencjê, a wiêc sekretarzy Komisji Praw
Cz³owieka i Praworz¹dnoœci oraz Biuro Informacji i Dokumentacji Kance-
larii Senatu.

Drodzy pañstwo, oczekujê propozycji. A mo¿e damy chwilê czasu do na-
mys³u i w trakcie pierwszego referatu uda³oby siê tak¹ reprezentacjê do ze-
spo³u redakcyjnego wy³oniæ.
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Wicemarsza³ek Senatu Zbigniew Romaszewski

Proponujê, ¿eby wskazaæ konkretne osoby. A wiêc mo¿e kuratorzy ko-
goœ wydeleguj¹, wiêziennicy kogoœ wydeleguj¹, sêdziowie penitencjarni
te¿ wydeleguj¹ kogoœ, ponadto oczekiwalibyœmy przedstawiciela Minister-
stwa Sprawiedliwoœci i przedstawiciela Rzecznika Praw Obywatelskich.
Taka piêcioosobowa komisja by nas ca³kowicie usatysfakcjonowa³a.

Senator Stanis³aw Piotrowicz
Przewodnicz¹cy Komisji Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci

Czekamy na kandydatury. Teraz bardzo proszê pana profesora Andrzeja
Siemaszkê z Instytutu Wymiaru Sprawiedliwoœci o podzielenie siê z nami
swoimi przemyœleniami. Bardzo proszê, Panie Profesorze.





Sesja I
Polska polityka karna

w zakresie zapobiegania
i zwalczania przestêpczoœci,

ze szczególnym uwzglêdnieniem
oddzia³ywañ probacyjnych

Przewodnicz¹cy obrad:
senator Stanis³aw Piotrowicz

przewodnicz¹cy Komisji Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci
Marian Cichosz

sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwoœci





Prof. dr hab. Andrzej Siemaszko

Dziêkujê piêknie za zaproszenie. Uczestnicz¹ ju¿ po raz trzeci w konfe-
rencji w Popowie. Te konferencje s¹ bardzo wa¿ne i ja lubiê na nich bywaæ,
chocia¿ tak siê sk³ada, ¿e za ka¿dym razem mówiê nie na temat. I tym ra-
zem te¿ bêdê mówi³ nie na temat, ale chyba tylko pozornie, a na swoje
usprawiedliwienie mam to, ¿e by³o to wyraŸne zamówienie pana marsza³ka
Romaszewskiego, ¿ebym coœ powiedzia³ ogólnie o przestêpczoœci, co po-
staram siê w kilku s³owach uczyniæ. Nazywanie wiêc tego referatem jest je-
dnak sporym nadu¿yciem. Swoje wyst¹pienie zatytu³owa³em trochê
przekornie i opatrzy³em znakiem zapytania: „Czy policjantom grozi bezro-
bocie?”. Jakieœ dwa tygodnie temu rozmawia³em z ministrem Rapackim na
temat miêdzy innymi przestêpczoœci i doszliœmy do wspólnego wniosku, ¿e
tak siê jakoœ dziwnie sk³ada, ¿e nikt siê nie chce pochwaliæ, mo¿e i s³usznie,
tym, czym warto by siê pochwaliæ i na co nale¿a³oby bez w¹tpienia zwróciæ
uwagê i zapoznaæ z tym opiniê publiczn¹, a mianowicie, ¿e przestêpczoœæ
w naszym kraju w sposób zupe³nie niebywa³y w ostatnich latach siê
zmniejsza.

Muszê powiedzieæ, ¿e zajmujê siê œledzeniem krêgów przestêpczoœci
ju¿ od lat dwudziestu i nie œmia³em nawet marzyæ o tym, ¿e do¿yjê czasów,
¿e bêdê opowiada³ o tym, ¿e przestêpczoœæ nam spada, bo w ostatnich la-
tach, i na poprzednich konferencjach, w³aœciwie do znudzenia mia³em nie-
ustaj¹ce jeremiady, ¿e przestêpczoœæ wzrasta, ¿e jest strasznie, ¿e bêdzie
jeszcze gorzej. Tymczasem coœ takiego siê sta³o, ¿e te tendencje w sposób
zdumiewaj¹cy, dramatyczny, zaskakuj¹cy w ostatnich kilku latach zaczê³y
siê zmieniaæ. Tak¹ luŸn¹ cezur¹ by³yby lata 2004 – 2005, bo odwrócenie
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trendu w niektórych przypadkach nast¹pi³o wczeœniej, w niektórych na-
st¹pi³o póŸniej, ale mniej wiêcej warto te granice roku 2004 zapamiêtaæ.

Chcia³bym przede wszystkim zwróciæ uwagê, ¿e jeszcze na pocz¹tku lat
dziewiêædziesi¹tych – mo¿e w³aœnie zacznê od pieca – w strukturze prze-
stêpczoœci by³y przestêpstwa przeciwko mieniu i d³ugo, bardzo d³ugo nic.
W strukturze przestêpczoœci, o ile pamiêtam, wspólnie kradzie¿e i w³a-
mania stanowi³y 85%. Stopniowo procent tych tradycyjnych przestêpstw
przeciwko mieniu, kradzie¿y, w³amañ zacz¹³ siê zmniejszaæ. W tej chwili
stanowi¹ ju¿ tylko nieco ponad po³owê wszystkich przestêpstw. Pierwszy
wiêc fakt, który warto odnotowaæ, to ¿e przestêpstwo w ostatnich latach
wyraŸnie siê dywersyfikuje, to znaczy mamy bardzo ró¿norodne przestêp-
stwa. W ka¿dym razie nie doœæ, ¿e liczby przestêpstw przeciwko mieniu
zmniejszaj¹ siê, to jeszcze jeœli popatrzymy na poszczególne ich rodzaje,
mamy do czynienia ze spadkami zaiste zdumiewaj¹cymi. Rozboje, nawet
w porównaniu z 2000 rokiem, zmniejszy³y siê o wspó³czynnik, o ile pa-
miêtam, 60%, i zbli¿aj¹ siê w tej chwili do okresu wyjœciowego, czyli po-
cz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych. Jeœli idzie o kradzie¿e z w³amaniem, to
mamy do czynienia z tak wyraŸnym trendem, ¿e nied³ugo chyba w ogóle
nie bêdzie w³amywaczy w naszym kraju, bo nieprawdopodobnie zmniej-
sza siê liczba kradzie¿y niepo³¹czonych z w³amaniem. Ale chcia³bym
pañstwa uwagê zaabsorbowaæ dwoma czynami, które wszystkich nas do-
tycz¹, a przynajmniej dotyczy³y, to znaczy kradzie¿e samochodów i kra-
dzie¿e z samochodów.

Jeœli idzie o te pierwsze, to gdybym pokaza³ pañstwu wykres, zobaczyli-
byœcie, ¿e przypomina on jako ¿ywo choinkê. To znaczy by³ tak samo wy-
raŸny wzrost, jak w ostatnich latach wyraŸny spadek.

Jeœli idzie o kradzie¿e z samochodów i w³amania do tych pojazdów, to
w tej chwili osi¹gnêliœmy ju¿ punkt wyjœcia, czyli spadliœmy do pocz¹tku lat
dziewiêædziesi¹tych. Coœ zupe³nie niebywa³ego. To tak jak wzrost rzêdu
12, 15, nawet 20% przestêpczoœci – a mieliœmy z takim do czynienia – napa-
wa³ mnie g³êbokim smutkiem, tak w tej chwili cieszê siê i nawet nie przy-
puszcza³em, ¿e do¿yjê czasów, ¿e mamy do czynienia z takim spadkiem.
Proszê mi wierzyæ, ¿e jeszcze poczekamy rok, dwa i mo¿na bêdzie zostawiæ
niezamkniêty samochód na parkingu i naprawdê nic siê nie stanie. Tak do-
brze to wygl¹da.

Mo¿e zbyt entuzjastycznie do tego podchodzê, ale mamy tu do czynie-
nia z bardzo wyraŸnymi trendami. Chcê podkreœliæ, ¿e najnowsze dane za
trzy kwarta³y tego roku potwierdzaj¹ nawet ich dalsze pog³êbianie. Jeœli
idzie o kradzie¿e samochodów itd., to jest to coraz bardziej wyraŸne.
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Pewnym zgrzytem tutaj – i myœlê, ¿e wielu z pañstwa siê tym zafrasuje,
bo siê tym zajmuje, nie potrafiê wyjaœniæ, sk¹d siê to bierze – jest to, ¿e
o dziwo w ostatnich latach notujemy ponowny wzrost przestêpczoœci nie-
letnich. Tym bardziej jest to zaskakuj¹ce, ¿e w wartoœciach bezwzglê-
dnych liczba nieletnich zmniejsza siê. Jest to coraz mniejsza frakcja
populacji. Tymczasem ich przestêpczoœæ w ostatnich tylko kilku latach
wzros³a o 15%. Co szczególnie zastanawia i zasmuca, to wzrost udzia³u nie-
letnich w czynach o charakterze agresywnym: bójki, udzia³ w bójce i pobi-
ciu, uszczerbek na zdrowiu. Czyli wyraŸnie mamy do czynienia ze
wzrostem agresji nieletnich.

Nie s¹ to ¿adne artyfakty, które mog³yby wynikaæ ewentualnie z jakichœ
szacher-macher ze strony policji. Nic z tych rzeczy, bo my jeszcze prowa-
dzimy niezale¿nie od tego badania wiktymizacyjne, czyli badania ofiar
przestêpstw. Jest to metoda pomiaru niezale¿na od danych policyjnych
i gdyby nawet by³y dokonywane jakieœ manipulacje statystyczne, to w na-
szych danych byœmy to natychmiast wykryli. Tymczasem badania ofiar
przestêpstw, zarówno w aspekcie krajowym, jak i miêdzynarodowym, rów-
nie¿ potwierdzaj¹, czasami jeszcze wyraŸniej, tendencjê spadkow¹.

A skoro ju¿ mówimy o danych miêdzynarodowych, to miejsce naszego
kraju w uszeregowaniach pod wzglêdem nasilenia poszczególnych czynów
jest w ostatniej turze badañ ICV-esowskich znacznie lepsze. W roku 2000
w kilku przestêpstwach byliœmy na miejscu pierwszym, w kilku dalszych
na drugim, czasami trzecim. W tej chwili nie mamy ani jednego takiego
przypadku, co równie¿ potwierdza wspomniane tendencje. W ostatnim
uszeregowaniu wiêkszoœci krajów Unii Europejskiej s¹ takie trzy kraje,
w których przestêpczoœæ jest najwy¿sza. Mo¿e ma ktoœ jakieœ typy.

(G³os z sali: Anglia.)
Dobrze, Anglia, Irlandia i jaki jeszcze?
(G³os z sali: Francja.)
Nie. Otó¿ Islandia. No i teraz nasuwa siê pytanie retoryczne, co te trzy

ró¿ne kraje maj¹ wspólnego.
(WypowiedŸ poza mikrofonem)
Ja tego nie powiedzia³em, chocia¿ jestem bardzo bliski. Równie¿ minis-

ter Rapacki mówi, ¿e nam spada, a Anglikom wzrasta, dlatego ¿e myœmy
w ostatnich latach wyeksportowali oko³o dwóch milionów m³odych ludzi,
w tym równie¿ przestêpców. I w³aœnie w tej chwili chcia³bym do tego
przejœæ.

Nie jest na dobr¹ sprawê niczyj¹ zas³ug¹, ¿e przestêpczoœæ nam spada.
Niczyj¹ poza czyst¹ demografi¹. To znaczy nast¹pi³y bardzo istotne ró¿nice
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w strukturze demograficznej ludnoœci. Jest bowiem taka grupa, któr¹ siê
w kryminologii nazywa grup¹ szczególnego ryzyka. To s¹ m³odzi, z regu³y
mê¿czyŸni, w wieku szesnastu – dwudziestu czterech lat. Jest taka zale¿-
noœæ, ¿e im ich jest wiêcej, przestêpczoœæ wzrasta, im ich jest mniej, prze-
stêpczoœæ siê zmniejsza. Wystarczy, ¿e powiem, ¿e akurat niedok³adnie
w tym przedziale wiekowym, ale m³odych ludzi w wieku piêtnastu
– osiemnastu lat w ostatnich kilku latach jest ju¿ mniej o 20%. I te tenden-
cje bêd¹ trwa³y nadal. Mo¿e mnie pañstwo bêd¹ œcigaæ, jeœli te moje pre-
dykcje siê nie potwierdz¹, ale jak siê nic nie zmieni w tym sensie, ¿e nie
bêdziemy mieli do czynienia z jakimœ kataklizmem, a czasy mamy, jak wia-
domo, niepewne, nie wiadomo, co najbli¿sze pó³ roku przyniesie, to myœlê,
¿e w zwi¹zku z tymi zmianami demograficznymi mo¿emy oczekiwaæ, ¿e
przestêpczoœæ bêdzie nadal siê zmniejsza³a, ergo, bêdzie mniej podejrza-
nych, ergo, bêdzie mniej pods¹dnych i wreszcie bêdzie mniej skazywanych
przy okazji z dozorem.

W tym miejscu dochodzimy do wspólnego miejsca: s³oñ a sprawa pol-
ska, to znaczy to, o czym mówi³em, nie jest tak zupe³nie bez zwi¹zku i ma
jednak doœæ zasadnicze prze³o¿enie na przysz³e obci¹¿enie prac¹ kurato-
rów. Nie chcê nikomu obiecaæ, ¿e to siê stanie za rok czy nawet za dwa, ale
byæ mo¿e ju¿ za piêæ dojdziemy do takiego poziomu przestêpczoœci i do ta-
kiego poziomu skazañ, i do takiego poziomu zwolnieñ warunkowych, ¿e
wreszcie da siê jakoœ sensownie pracowaæ, bo ja wiem, ¿e pañstwu w tej
chwili – i wcale siê nie dziwiê – jest bardzo, bardzo ciê¿ko.

Ale chcia³bym jeszcze zwróciæ uwagê na dwie inne przyczyny spadku
przestêpczoœci. Wspomniana ju¿ emigracja. Ale ona sama w sobie nie jest
tak interesuj¹ca jak to, kto wyje¿d¿a. Otó¿, wyje¿d¿aj¹ g³ównie ludzie m³o-
dzi lub bardzo m³odzi. Szacuje siê, ¿e na Wyspach Brytyjskich 85% Pola-
ków to s¹ ludzie do trzydziestego pi¹tego roku ¿ycia, z czego po³owa nie
przekracza dwudziestego pi¹tego roku ¿ycia. Oni niejako przyczyniaj¹ siê
do pog³êbienia siê tych naturalnych przemian demograficznych i do
zmniejszenia siê grupy szczególnego ryzyka, któr¹, jak ju¿ mówi³em, stano-
wi m³odzie¿ w wieku szesnastu – dwudziestu czterech lat.

I wreszcie – ale to bym dopiero w kolejnoœci usytuowa³ na trzecim miej-
scu – to jest jednak poprawa pracy policji. To znaczy wskaŸniki wykrywal-
noœci mo¿e nie s¹ specjalnie imponuj¹ce, ale na przyk³ad jeœli idzie
o samochody, policja siê wyraŸnie wziê³a do roboty. Zw³aszcza w du¿ych
miastach utworzono specjalne komórki do zwalczania kradzie¿y samocho-
dów. I tutaj rola policji jest doœæ istotna. Przede wszystkim jednak, jak jest
rejestrowanych mniej przestêpstw, policja ma nieco mniej do roboty i mo¿e
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z nieco wiêkszym entuzjazmem zajmuje siê tymi czynami, którymi trzy la-
ta wczeœniej w ogóle nie zawraca³aby sobie g³owy. Po prostu umarzano i ko-
niec. Skoro siê w tej chwili mo¿e nieco bardziej tym zajmuj¹, to bym tutaj
nawet mówi³ o pewnym efekcie spiralnym, to znaczy, ¿e paradoksalnie byæ
mo¿e spadek przestêpczoœci rodzi spadek przestêpczoœci. To znaczy, ¿e im
jest mniej przestêpstw, tym bardziej organa œcigania mog¹ tym, które s¹ za-
rejestrowane, siê zaj¹æ, a to przyczynia siê do kolejnego spadku przestêp-
czoœci.

No i wreszcie wywo³any tutaj do tablicy chcia³bym potwierdziæ, ¿e to, co
siê dzieje, oczywiœcie jest jakoœ rejestrowane przez ludzi i w tym sensie nie
jest tak, ¿e – o czym przed chwil¹ mówi³em – to jest jakaœ wiedza, która
w ogóle do spo³eczeñstwa nie dociera. Nie, ludzie coraz mniej boj¹ siê
przestêpczoœci, coraz lepsze s¹ notowania policji, wiêc po raz pierwszy na
forum publicznym przysz³o mi mówiæ w takim tonie, ¿e jest dobrze, a bê-
dzie jeszcze lepiej. Aczkolwiek pozwolê sobie ju¿ na koniec jednak troszkê
dziegciu do tej beki miodu wrzuciæ, a mianowicie, chcia³em zwróciæ uwa-
gê, ¿e byæ mo¿e mamy do czynienia z ju¿ ca³kowicie szar¹ stref¹ prze-
stêpstw. Pewnie nic w przyrodzie nie ginie. Mamy bardzo du¿e straty sieci
handlowych, ale te sieci niechêtnie siê dziel¹ t¹ swoj¹ wiedz¹ o tym, co siê
u nich dzieje, jakie straty w wyniku kradzie¿y ponosz¹. A pewna firma bry-
tyjska, która szacuje straty na poszczególnych rynkach, nas za ubieg³y rok
podsumowa³a na, bagatela, 4 miliardy z³. To mniej wiêcej tyle, ile mia³o ko-
sztowaæ to metro, które nie bêdzie za te pieni¹dze budowane.

I druga rzecz. Przestêpstwa na szkodê banków, w tym elektroniczne,
gdzie te¿ mamy do czynienia byæ mo¿e z du¿¹, ale na razie nieujawnion¹
ciemn¹ liczb¹. Ale to wszystko nie zmienia postaci rzeczy, ¿e jest dobrze,
a bêdzie jeszcze lepiej. I tym optymistycznym akcentem pozwolê sobie za-
koñczyæ moje krótkie wyst¹pienie. Dziêkujê, Panie Marsza³ku. Dziêkujê,
Panie Ministrze. Dziêkujê pañstwu.

Senator Stanis³aw Piotrowicz
Przewodnicz¹cy Komisji Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci

Serdecznie dziêkujê panu profesorowi za interesuj¹ce przedstawienie
problematyki, a w szczególnoœci za ten optymistyczny akcent, ¿e przestêp-
czoœæ nie doœæ, ¿e zmala³a, to jeszcze bêdzie maleæ.

Ja do tego katalogu czynników sprzyjaj¹cych zmniejszeniu siê przestêp-
czoœci doda³bym to, co pan profesor powiedzia³ w koñcowej czêœci – skute-
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czniejsze œciganie, co nie ulega w¹tpliwoœci, ale i równie¿ wiêksze
nasycenie dobrami. Niektóre z dóbr nie s¹ ju¿ tak atrakcyjne, jak by³y kie-
dyœ, trudniej w niektórych dziedzinach o pasera. Myœlê te¿, ¿e pewna dzie-
dzina drobnej przestêpczoœci, jeœli chodzi o kradzie¿, spotka³a siê ze
znacznie surowszymi sankcjami, chocia¿by w ramach stosunku pracy. Kie-
dyœ drobne kradzie¿e w zak³adach pracy zdarza³y siê czêœciej, dziœ jest to
zbyt wielkie ryzyko, bo grozi to nie tylko grzywn¹, ale utrat¹ pracy przede
wszystkim. To te¿ dzia³a czêstokroæ na wyobraŸniê. Dodam jeszcze lepsze
zabezpieczenie mienia. Firmy zabezpieczaj¹ce, monitoringi itd., to wszyst-
ko sk³ada siê niew¹tpliwie na wiêksz¹ skutecznoœæ œcigania. Serdecznie
dziêkujê za te przemyœlenia.

Bardzo proszê pana ministra Cichosza.



Marian Cichosz

Szanowni Pañstwo!
Chcia³bym rozpocz¹æ swoj¹ wypowiedŸ od zadania nieco prowokacyjne-

go pytania: probacja – fakty czy mity? Pytanie jest prowokuj¹ce, ale w mo-
jej ocenie odpowiedŸ jest jednoznaczna. Nie rozmawiamy dziœ
i z pewnoœci¹ nie bêdziemy rozmawiaæ o wydumanych sprawach, o czymœ,
co znajduje odzwierciedlenie li tylko w teorii, aczkolwiek spadek uczestni-
ków naukowców zastanawia, czy problem nie jest na tyle atrakcyjny do roz-
wa¿añ naukowych, ¿e ich tutaj dzisiaj nie ma. Myœlê, ¿e s¹ mo¿e inne,
bardziej prozaiczne przyczyny.

W mojej ocenie odpowiedŸ na tak zadane pytanie brzmi jednoznacznie
– rozmawiamy o bardzo realnym, namacalnym problemie, nazwanym pro-
bacj¹. Wspomnê tylko pierwsz¹ konferencjê na ten temat w 2000 r. Któ¿ in-
ny móg³by obj¹æ patronatem to przedsiêwziêcie jak nie ówczesny senator,
a obecny pan marsza³ek Romaszewski. Up³ynê³o osiem lat. W miêdzycza-
sie odby³a siê jeszcze jedna konferencja w 2003 r. I dzisiaj zastanawiamy
siê, co wydarzy³o siê przez ten kilkuletni okres. Czy dorobek obu konfe-
rencji zosta³ w³aœciwie implementowany przez naszych urzêdników, czy
zosta³ wcielony w ¿ycie? Czy praktyka wykorzysta³a wszystkie odpowiedzi,
które wynikaj¹ z takiej zbiorowej dyskusji?

Jak Rzecznik Praw Obywatelskich przypomnia³, mamy dzisiaj do czy-
nienia z realnym, zdefiniowanym zjawiskiem przeludnienia w zak³adach
karnych. Tak, potwierdzam, pod kluczem w Polsce dzisiaj znajduj¹ siê
osiemdziesi¹t cztery tysi¹ce osób. Czeka circa dalszych czterdzieœci tysiêcy
w kolejce, tam gdzie nie wykonane s¹ kary pozbawienia wolnoœci. Nieu-
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chronnoœæ kar wskazuje, ¿e wczeœniej czy póŸniej nale¿y przewidzieæ miej-
sce w zak³adach karnych dla tej kategorii osób. I jeszcze tak zwana
pojemnoœæ zak³adów karnych, któr¹ mamy obecnie, to siedemdziesi¹t
dziewiêæ tysiêcy miejsc. Ta liczba zwiêkszy siê ju¿ za kilka miesiêcy, albo-
wiem koñczymy adaptacjê kolejnych pawilonów wiêziennych. W nastêp-
nym roku ukoñczymy budowê jedynego budowanego nowego wiêzienia
w Opolu Lubelskim na szeœæset osób. A wiêc przybêdzie nam miejsc w za-
k³adach karnych.

Czy ten stan, który chcemy osi¹gn¹æ, a mianowicie zrównowa¿enie obu
tych liczb, z jednej strony tak zwanej pojemnoœci zak³adów karnych, z dru-
giej strony, ¿eby szanuj¹c normê 3 m kwadratowych powierzchni na jedne-
go osadzonego, a nie mamy wyboru, bo przecie¿ mamy znany wszystkim
wyrok Trybuna³u Konstytucyjnego, który mówi, ¿e nie mo¿emy znaleŸæ
furtki do z³amania tej zasady, wiêc je¿eli zbilansujemy nawet te dwie wiel-
koœci – tak zwanej pojemnoœci w zak³adach karnych i liczby osadzonych –
to problem, o którym dzisiaj mówimy i dyskutujemy i bêdzie przedmiotem
tej¿e konferencji, nadal bêdzie bardzo aktualny.

OdpowiedŸ, któr¹ w sposób bezpoœredni w tej chwili udzielê na tak pro-
wokacyjne, jak powiadam, pytanie, które by³oby bardziej adekwatne w in-
nym gronie, nie w tym, bo tu s¹ specjaliœci, tu s¹ znawcy rzeczy, by³aby
odpowiedŸ podobna, podejrzewam, do tej, jakiej ja udzielê. Brzmi ona je-
dnoznacznie – tak, warto o tych sprawach rozmawiaæ, warto dyskutowaæ na
tematy, jakie œrodki probacyjne stosowaæ w miejsce kary wiêzienia. Kara
wiêzienia jest dla osób w moim przekonaniu, które pope³niaj¹ najciê¿sze
typy przestêpstw. Wymogi izolacji i prewencji tak zwanej ogólnej wskazu-
j¹, ¿e w pewnych momentach musimy siêgn¹æ po tê najsurowsz¹ w dzisiej-
szym katalogu karê.

Jedn¹ z alternatyw, o których dzisiaj rozmawiamy, jest probacja. I jest to
problem, który wyrasta z doœwiadczeñ wielu krajów europejskich. Cieszê
siê, ¿e mamy dzisiaj goœcia z zagranicy, który z pewnoœci¹ podzieli siê ich
doœwiadczeniami. Ale myœlê, ¿e we w³asnym gronie mo¿emy mówiæ ju¿
o pewnych doœwiadczeniach, które zaowocuj¹ w nied³ugim czasie roz-
wi¹zaniami prawnymi i organizacyjnymi. W efekcie poprawimy skutecz-
noœæ oddzia³ywania karnego na przestêpców.

Po pierwsze, chcia³bym zauwa¿yæ, ¿e w Polsce warunki, w jakich odby-
waj¹ karê skazani, czêsto odbiegaj¹ od warunków odbywania kar izolacyj-
nych w krajach Europy. Nie mówiê ju¿ o systemach œwiatowych. Nie
pozostaje to bez wp³ywu na wynik tej pracy, któr¹ chcemy osi¹gn¹æ, na wy-
nik resocjalizacji. Bo tak jak wspominam o zjawisku przeludnienia, tak rów-
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nie¿ muszê dodaæ, ¿e wi¹¿e siê z tym ma³¹ skutecznoœæ dzia³añ
resocjalizacyjnych, poniewa¿ w grupie, w przeludnieniu trudno jest mówiæ
o indywidualizacji oddzia³ywañ terapeutycznych.

Je¿eli zaœ osi¹gniemy stan, o którym mówi³em przed chwil¹ i zbilansuje-
my liczbê osób, które bêd¹ odbywa³y karê pozbawienia wolnoœci z pojem-
noœci¹ zak³adów karnych, wówczas sytuacja bêdzie o wiele lepsza.
Bêdziemy mogli stosowaæ równie¿ skuteczniejsze œrodki probacyjne. Jak
chyba wspomina³ pan profesor czy ktoœ na tej sali, ¿e w tej strukturze orze-
kanych przez s¹dy karne w Polsce mamy zaledwie do 10% orzekanych kar
izolacyjnych, kar pozbawienia wolnoœci. Ponad 60%, obecnie 61% to s¹ ju¿
kary pozaizolacyjne, przynajmniej na tê chwilê. Bo w tym procencie gros
stanowi¹ wyroki skazuj¹ce na karê pozbawienia wolnoœci z zawieszeniem
jej wykonania. Niestety, znaczna czêœæ z tych wyroków kar zostaje za-
rz¹dzana i w efekcie ludzie trafiaj¹ za kratki. Myœlê, ¿e podstawowym zada-
niem, które przyœwieca te¿ i tej konferencji i innym podobnym gremiom,
jest zastanowienie siê, co zrobiæ w polskim systemie probacyjnym, szerzej,
w polskim systemie karnym.

¯eby do tego nie dochodzi³o, ¿eby okres próby, jaki towarzyszy wymierze-
niu tego rodzaju kary, by³ na tyle skuteczny w oddzia³ywaniu represyjnym, ale
tak¿e i resocjalizacyjnym, ¿eby przestêpcy ponownie nie trafiali za kratki.

Mówi¹c o systemie probacji w Polsce, nie sposób nie powiedzieæ kilka
zdañ o s³u¿bie, która tak naprawdê jest kojarzona w znacznej mierze z tym
systemem. Myœlê oczywiœcie o kuratorach s¹dowych. Jest tutaj liczna re-
prezentacja kuratorów s¹dowych, na czele z panem przewodnicz¹cym An-
drzejem Martuszewiczem, którego widzia³em tak¿e jako uczestnika
pierwszej konferencji, który stale wspó³pracuje w tej dziedzinie, ¿eby do-
konywaæ zmian uelastyczni¹cych system probacyjny, poprawiaj¹cych jego
efektywnoœæ.

W tej chwili w Polsce mamy oko³o piêciu tysiêcy s¹dowych kuratorów
zawodowych. Liczba ta oczywiœcie z pewnoœci¹ powinna byæ wy¿sza, gdy-
by nie tak zwane mo¿liwoœci bud¿etowe naszego pañstwa. Gdyby by³y pie-
ni¹dze na etaty, to powiem, ¿e zwiêkszenie liczby kuratorów
spowodowa³oby z pewnoœci¹ zwiêkszenie efektywnoœci oddzia³ywañ pro-
bacyjnych. Ale na pytanie, czy by³aby to jedyna droga do poprawy efekty-
wnoœci prac probacyjnych, w moim przekonaniu nale¿y udzieliæ
odpowiedzi negatywnej. Nie samo zwiêkszanie liczby kuratorów jest ko-
nieczne, by poprawiæ skutecznoœæ, efektywnoœæ probacji.

Skoro tak, to nale¿y siê zapytaæ, co innego mo¿emy zrobiæ. Jak widzi
problem Ministerstwo Sprawiedliwoœci, ¿eby tê skutecznoœæ poprawiæ?
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Ale zanim o tym wspomnê, chcia³bym powiedzieæ, ¿e s³u¿ba kuratorska, bo
tak siê sta³o, ¿e nadzorujê ten równie¿ pion z ramienia kierownictwa Mini-
sterstwa Sprawiedliwoœci, zmienia swoje oblicze. Niezwykle udana ustawa
o kuratorach zawodowych z 2002 r. przynios³a bardzo pozytywny skutek
w postaci dowartoœciowania tej s³u¿by probacyjnej i dojrza³oœci tego œrodo-
wiska. Dlatego tak to nazywam, ¿e zapisy ustawy w jakimœ stopniu, mo¿e
niewystarczaj¹cym, ale statuuj¹ s³u¿bê kuratorsk¹ jako odpowiedzialn¹ za
swoje dzia³ania. To fakt, ¿e jest sprzê¿enie zwrotne z s¹dami, z prezesami
s¹dów wszystkich instancji i ¿e s³u¿ba kuratorska nie tylko organizacyjnie
jest zwi¹zana z s¹dem, ale w znacznej mierze rozwin¹³ siê w³aœnie samo-
rz¹d zawodowy, reprezentowany przez Krajow¹ Radê Kuratorów i wytwo-
rzy³y siê mechanizmy, które pozwalaj¹ na to, ¿eby mówiæ ju¿ o pewnej
odrêbnoœci zawodowej, jeszcze nie korporacji. To s³owo nie ma w moim
przekonaniu negatywnych konotacji w ogóle, tylko ¿e praktyka w niektó-
rych korporacjach posz³a w z³¹ stronê i przez to postrzegamy s³owo „korpo-
racja” jako coœ pejoratywnego. Ja nie u¿ywam s³owa „korporacja” w z³ym
znaczeniu i myœlê, ¿e tutaj to pojêcie nie jest obraŸliwe dla œrodowiska, cho-
cia¿ dziœ s³u¿ba kuratorska korporacj¹ nie jest.

Teraz powiem o pewnym problemie. By³bym bardzo szczêœliwy, gdyby
móg³by tutaj chocia¿ w czêœci byæ rozwi¹zany albo chocia¿ gdybyœcie pañ-
stwo mogli podpowiedzieæ nam, w jakim kierunku nale¿y iœæ, ¿eby s³u¿ba
kuratorska stawa³a siê jeszcze bardziej fachow¹, skuteczn¹ i dobrze zorga-
nizowan¹ s³u¿b¹, maj¹c¹ jasno wytyczone cele i metody oddzia³ywañ.

Otó¿ nale¿y siê zastanowiæ – takie rzucam tutaj has³o – czy zmierzamy
w kierunku ca³kowitego wyodrêbnienia s³u¿by kuratorskiej z tego modelu,
który jest dzisiaj – czyli musielibyœmy mówiæ o jakiejœ autonomicznej orga-
nizacji kurateli – czy te¿ idziemy w kierunku wzmocnienia modelu dotych-
czasowego trochê modyfikuj¹c rozwi¹zania, które s¹ obecnie. Pañstwo
wiedz¹, a kuratorzy na pewno, ¿e powsta³ projekt nowelizacji ustawy o ku-
ratorach s¹dowych. Ta nowela w sposób mo¿e niezbyt wyraŸny, ale jednak
konserwuje stan dotychczasowy, czyli nie zrywa z modelem, który wi¹¿e
siê z dzia³alnoœci¹, z organizacj¹ s¹dów. Chcielibyœmy natomiast chocia¿
czêœciowo zunifikowaæ ten system, poprawiæ jego funkcjonowanie. Jesteœ-
my w tej chwili w trakcie dyskusji równie¿ z Krajow¹ Rad¹ Kuratorów. Czy
docelowo przyj¹æ to rozwi¹zanie jako optymalny model, czy te¿ d¹¿yæ do
tego, ¿eby ca³kowicie wydzieliæ ze struktur s¹downictwa kuratelê i stwo-
rzyæ model, który funkcjonuje ju¿ w niektórych systemach europejskich,
które mo¿na okreœliæ, zastrzegaj¹c jeszcze raz, ¿e nie jest to pejoratywne
okreœlenie – mianem korporacji.
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Poœwiêci³em czas temu problemowi, organizacji s³u¿by kuratorskiej, za-
daniom, które kuratorzy obecnie wype³niaj¹ i które ewentualnie wype³niaæ
bêd¹ w przysz³oœci, dlatego ¿e nierozerwalnie problem probacji wi¹¿e siê
obecnie w³aœnie z dzia³alnoœci¹ kuratorów, aczkolwiek nie jest to jedyny el-
ement i myœlê, ¿e wszyscy siê zgodz¹ ze mn¹, ¿e ograniczanie siê do pracy
kuratorów by³oby zubo¿eniem tego tematu, o którym dzisiaj rozmawiamy.
Probacja jest pojêciem znacznie szerszym i musimy mówiæ o wielu rodza-
jach kategoriach oddzia³ywañ, które stosuj¹ nie tylko kuratorzy, ale rów-
nie¿ inne s³u¿by pañstwowe, wliczaj¹c w to równie¿ s³u¿by funkcjonuj¹ce
poza resortem sprawiedliwoœci.

Mo¿e ju¿ na zakoñczenie powiem, ¿eby zbytnio nie przed³u¿aæ czasu
przeznaczonego na moj¹ wypowiedŸ, ¿e chcia³bym zwróciæ uwagê na sty-
cznoœæ problemu probacji z problemem wykonania kary pozbawienia
wolnoœci.

Na tej sali jest wiele osób, które dok³adnie znaj¹ problemy wiêzienni-
ctwa i widz¹ zwi¹zek przyczynowy. Pomimo ¿e rozmawiamy o dwóch ró¿-
nych zjawiskach, to prawda jest taka, ¿e, jak powiedzia³em, zdecydowana
wiêkszoœæ kar orzekanych przez s¹dy karne na karê pozbawienia wolnoœci
z warunkowym jej zawieszeniem. Nastêpnie, jak mówimy kolokwialnie,
jest odwieszana, czyli jest zarz¹dzanie wykonania kary i ci ludzie wbrew
pierwotnym zamierzeniom s¹dów orzekaj¹cych trafiaj¹ do wiêzienia.
A wiêc je¿eli dzisiaj mówimy, ¿e wykonujemy karê pozbawienia wolnoœci,
to do tej kolejki potencjalnych klientów, ¿e siê tak wyra¿ê, zak³adów kar-
nych musimy doliczyæ znaczn¹ czêœæ tych, którzy obecnie maj¹ okres pró-
by. Co zrobiæ, ¿eby unikn¹æ tego zjawiska izolacji? Jakie przyj¹æ systemy
probacyjne, ¿eby by³y one skuteczne, ¿eby nie dosz³o do zjawiska izolacji?
Bo jako cz³owiek, który w murach wiêziennych spêdzi³ trochê czasu, choæ
nie jako skazany, ale wykonuj¹c zawodowe zajêcie, mogê powiedzieæ, ¿e
zw³aszcza przy przeludnieniu o resocjalizacji tam nie mo¿e byæ mowy. To
jest jeden problem, który jest zwi¹zany z problemem probacji.

Drugi jest taki, ¿e opuszczaj¹ mury wiêzienia ludzie nie wszyscy zreso-
cjalizowani. Mówmy sobie to szczerze. WskaŸniki efektywnoœci pracy re-
socjalizacyjnej s¹ ró¿ne i zale¿¹ od wielu czynników. Ale bywa i tak, ¿e
powracaj¹ te osoby do przestêpstwa, powracaj¹ do wiêzieñ. W tej chwili ca-
³y wysi³ek pañstwa powinien zmierzaæ do tego, ¿eby poprzez oddzia³ywa-
nie terapeutyczno-wychowawcze zapobiec osadzaniu powtórnemu. Myœlê,
¿e w tym znaczeniu powinniœmy rozpatrywaæ problem probacji jako realn¹
alternatywê dla izolacji. Bardzo dziêkujê.
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Senator Stanis³aw Piotrowicz
Przewodnicz¹cy Komisji Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci

Serdecznie dziêkujê panu ministrowi za cenne uwagi.
Na kanwie tego referatu rodzi siê pytanie: co jest powodem nadmierne-

go przeludnienia polskich zak³adów karnych? Czy nadmierna represyj-
noœæ, czy te¿ zbyt szczup³a baza wiêziennictwa? Myœlê, ¿e w toku dalszej
dyskusji spróbujemy wypracowaæ odpowiedŸ.

Doœæ powszechna w obiegu medialnym i w opinii publicznej jest teoria,
¿e w zak³adach karnych siedz¹ ludzie, którzy nigdy tam nie powinni siê
znaleŸæ. W szczególnoœci zazwyczaj przytacza siê tu cz³owieka zobowi¹za-
nego do obowi¹zku alimentacyjnego, którego w sposób bezduszny s¹dy
umieszczaj¹ w zak³adzie karnym, podczas gdy taki cz³owiek powinien pra-
cowaæ i ³o¿yæ na utrzymanie rodziny.

Opinia tego rodzaju jest nieprawdziwa i myœlê, ¿e w³aœnie taki te¿ jeden
z sygna³ów, je¿eli pañstwo zgodz¹ siê z t¹ tez¹, powinien wyp³yn¹æ z dzi-
siejszej konferencji, a wiêc w szczególnoœci odpowiedŸ na pytanie: czy pol-
ski wymiar sprawiedliwoœci jest nadto represyjny, czy te¿ jest przyciœniêty
do muru? Z w³asnych doœwiadczeñ wiem, ¿e nigdy sprawca, który uchyla
siê od obowi¹zku alimentacyjnego, nie jest skazywany na karê izolacyjn¹.
Kara izolacyjna to dopiero kolejne skazanie w jego ¿yciu. Zazwyczaj s¹dy
stosuj¹ gradacjê. Rzadko te¿ zdarza siê, aby pierwszy wyrok by³ wyrokiem
izolacyjnym. Nie tylko w tej kategorii, ale w kategorii wielu innych prze-
stêpstw, oczywiœcie nie przestêpstw najciê¿szych, bo tam rzeczywiœcie
pierwszy wyrok bywa ju¿ o charakterze izolacyjnym, ale myœlê, ¿e taka jest
praktyka na ca³ym œwiecie.

Myœlê te¿, ¿e warto sobie postawiæ pytanie: jakie s¹ najczêstsze przyczy-
ny, ¿e w przypadku kar, które s¹ warunkowo zawieszane, nastêpnie wdra-
¿ane jest zarz¹dzenie wykonania tej¿e kary, o czym zreszt¹ wspomnia³ pan
minister.

Pad³o stwierdzenie, ¿e w zasadzie w polskim wymiarze sprawiedliwoœci
tylko 10% kar to kary o charakterze izolacyjnym. Bêdê bardzo wdziêczny
panu Leo Tiggesowi, je¿eli bêdzie dysponowa³ tak¹ wiedz¹, jak ten wskaŸ-
nik przedstawia siê w Unii Europejskiej, bo warto odnieœæ siê do doœwiad-
czeñ innych krajów. Ale myœlê, ¿e w toku dalszej dyskusji na te i inne
pytania potrafimy znaleŸæ odpowiedŸ.

Bardzo proszê o zabranie g³osu pana sêdziego Macieja Str¹czyñskiego
z S¹du Okrêgowego w Szczecinie.



Maciej Str¹czyñski

Jak na konferencjê poœwiêcon¹ probacji jestem w sytuacji dosyæ niety-
powej, poniewa¿ jestem sêdzi¹ orzekaj¹cym w pierwszej instancji. Ale jest
to umyœlne dzia³anie, aby wprowadziæ tutaj wypowiedŸ sêdziego pier-
wszoinstancyjnego, który nigdy sprawami penitencjarnymi siê nie zajmo-
wa³, po to mianowicie, aby zobaczyæ, jak wygl¹da polska polityka karna,
jeœli chodzi o praktykê orzekania, z punktu widzenia tego, co w przysz³oœci
ma siê staæ probacj¹. Jak wszyscy s³yszeliœmy, oko³o 60% orzeczeñ skazu-
j¹cych zapadaj¹cych w polskich s¹dach w sprawach karnych s¹ to orzecze-
nia, które koñcz¹ siê t¹ podstawow¹, najczêœciej u nas spotykan¹ form¹
probacji, mianowicie kar¹ pozbawienia wolnoœci z warunkowym zawiesze-
niem jej wykonania. Do tego stopnia jest to kara stosowana, ¿e niektórzy
spoœród m³odszych zw³aszcza sêdziów zaczynaj¹ j¹ w swoim orzecznictwie,
w swojej praktyce ¿yciowej traktowaæ nie jako formê orzeczenia kary po-
zbawienia wolnoœci, lecz jako kary zupe³nie odrêbnej rodzajowo, tak jakby
kara pozbawienia wolnoœci z warunkowym zawieszeniem nie by³a kar¹ po-
zbawienia wolnoœci, jakby by³a ona czymœ innym, jakimœ dodatkowym ro-
dzajem sankcji karnej. Jest to zjawisko niedobre, dlatego ¿e powoduje ono,
¿e traci siê z pola widzenia kilka okolicznoœci i ¿e wywo³uje okreœlone skut-
ki przy orzekaniu.

Pierwszym takim skutkiem jest sam sposób orzekania takiej kary, jeœli
chodzi o sytuacjê sprawcy. Otó¿ Polska, oprócz tego, ¿e ma mniej wiêcej
60% kar pozbawienia wolnoœci z warunkowym zawieszeniem w stosunku
do ca³oœci skazañ, jest krajem bij¹cym rekordy absolutne w czymœ, co mo¿-
na by, kolokwialnie mówi¹c, nazwaæ zawieszeniami piêtrowymi. Zawiesze-
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niami jednej kary na drugiej, i na trzeciej, i na czwartej, i na pi¹tej,
a rekordziœci potrafi¹ mieæ ich ca³¹ masê.

Nie tak dawno osoba, która jest sêdzi¹ tej samej bran¿y co ja, ale w wy-
dziale odwo³awczym, pokaza³a mi sprawê, w której pewien pan zosta³ ska-
zany za jazdê samochodem w stanie nietrzeŸwoœci i z zakazem
prowadzenia pojazdów. To by³ jego dziewi¹ty wyrok skazuj¹cy w stosun-
kowo krótkim czasie. Dwa pierwsze by³y za sam¹ jazdê po pijanemu, z po-
zosta³ych siedmiu cztery by³y za naruszanie s¹dowego zakazu prowadzenia
pojazdów, a trzy za jedno i drugie. Dopiero za dziewi¹tym razem temu pa-
nu, który stosowa³ absolutn¹ monokulturê, bo ¿adnych innych przestêpstw
nie pope³nia³, znalaz³ siê jakiœ s¹d, który, mówi¹c krótko, przysoli³ rok bez-
wzglêdnej. I powsta³o pytanie: jak w tym przypadku dzia³a³a probacja i czy
to w ogóle by³a probacja? Chcia³oby siê powiedzieæ, ¿e to by³a jakaœ anty-
probacja, polegaj¹ca na tym, ¿e temu panu zbiera³y siê kolejne kary w za-
wieszeniu. Jakie powinny byæ skutki tej ostatniej? Jak kostki domina.
Odwieszamy wszystko na raz. I w ten sposób pan, który ogranicza³ siê do
jazdy samochodem po pijanemu i wbrew zakazowi s¹dowemu, zamiast wy-
l¹dowaæ w zak³adzie karnym na jakiœ krótki okres, który by nim wstrz¹sn¹³,
uœwiadomi³ mu coœ, i wyjœæ, bêdzie mia³ od razu parê lat do odsiedzenia.
I to jest typowa cecha polskiej probacji, która jest, co gorsza, jakoœ strasznie
trudna w Polce do zwalczenia.

Pad³o tutaj pytanie, w³aœciwie stwierdzenie, pana profesora Siemaszki,
jak najbardziej s³uszne, ¿e im mniej przestêpstw, tym mniej przestêpstw.
Powstaje pytanie: w jaki sposób to stwierdzenie, godne wielkiego filozofa
Kubusia Puchatka, który kiedyœ œpiewa³, ¿e im bardziej pada œnieg, tym
bardziej sypie œnieg, mo¿na odnieœæ równie¿ do probacji. A w tym przypad-
ku do zarz¹dzania wykonania kary.

Otó¿ nale¿a³oby powiedzieæ: im czêœciej siê odwiesza, tym rzadziej siê
odwiesza. Dlaczego? Dlatego ¿e sprawcy nie obejmuj¹ swoj¹ œwiadomo-
œci¹, w tym przypadku na przyk³ad ten pan, czegoœ takiego, jak fakt, ¿e tak¹
karê mo¿na odwiesiæ. Jak to? Przecie¿ to jest kara w „zawiasach”, a „zawia-
sy” siê nie licz¹. Dlatego odpowiednie wyedukowanie spo³eczeñstwa, rów-
nie¿ tego, które trafia przed oblicze s¹du, wyt³umaczenie, ¿e kara
z warunkowym zawieszeniem jednak kar¹ jest, jest czynnoœci¹ absolutnie
niezbêdn¹.

Zadajmy sobie teraz pytanie, dlaczego ten nasz pan kierowca uwa¿a³, ¿e
„zawiasy” siê nie licz¹. Z bardzo prostej przyczyny. Otó¿ s¹d, bo to jest po-
niek¹d charakterystyka tego typu przestêpstw, orzeka³ wobec niego karê
pozbawienia wolnoœci z warunkowym zawieszeniem i mo¿e nawet siê nad
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jakimiœ obowi¹zkami zastanawia³, ale potem dochodzi³ do wniosku, ¿e pija-
ny kierowca tak tylko jecha³ tym samochodem, szkody do naprawienia nie
ma, co tu wiêc mo¿na mu daæ za obowi¹zki. Wiadomo, dostanie zakaz pro-
wadzenia pojazdów i na tym koñczymy. I on poza zakazem prowadzenia
pojazdów, który go interesowa³ tyle co zesz³oroczny œnieg, bo jak wiado-
mo, zupe³nie siê nim nie przejmowa³, nie widzia³ ¿adnej konkretnej san-
kcji poza ow¹ wisz¹c¹ gdzieœ tam nad nim wysoko kar¹, a wiêc nic go to nie
obchodzi³o.

Przechodzimy do problemu, co to jest ta probacja. Otó¿ za absolutn¹
fikcjê, jako sêdzia orzekaj¹cy w pierwszej instancji i zajmuj¹cy siê po-
tem w pewnym zakresie równie¿ postêpowaniem wykonawczym, bo
wprawdzie jestem sêdzi¹ s¹du okrêgowego, gdzie kary z warunkowym
zawieszeniem si³¹ rzeczy z uwagi na rodzaje przestêpstw tak czêsto nie
wystêpuj¹, ale jednoczeœnie jestem tam przewodnicz¹cym. Zajmujê siê
postêpowaniem wykonawczym, równie¿ wi¹¿e siê to z postêpowaniami
w innych s¹dach, i widzê, jak wygl¹da postêpowanie wykonawcze w ró¿-
nego rodzaju sprawach, gdzie orzeczono karê z warunkowym zawiesze-
niem.

Otó¿ najstraszniejsz¹, moim zdaniem, rzecz¹, jak¹ mo¿na pope³niæ
w stosunku do sprawcy przestêpstwa, co do którego chcemy zastosowaæ
probacjê, jest orzeczenie wobec niego za przestêpstwo umyœlne, podkreœ-
lam, bo przy nieumyœlnych to co innego, tam samo skazanie jest dla spraw-
cy przewa¿nie pewnym wstrz¹sem, kary, któr¹ mo¿na by kolokwialnie
nazwaæ go³ymi „zawiasami”. A wiêc o zawieszeniu i nic poza tym, ¿adnych
obowi¹zków. W tym momencie sprawca w ogóle nie odczuwa sankcji, któ-
rej zosta³ poddany.

Popatrzmy na te obowi¹zki. Popatrzmy, ile z nich w dniu dzisiejszym
jest realnych i powiedzmy sobie, jak one s¹ oceniane z punktu widzenia eu-
ropejskich standardów. Mia³em okazjê porównaæ to niedawno, kiedy w ra-
mach programu prowadzonego przez Departament Wykonywania
Orzeczeñ i Probacji uczestniczy³em w studyjnej wizycie w Liverpoolu i po-
równywaliœmy polski system probacji z brytyjskim. Oczywiœcie wiadomo,
¿e Wielka Brytania nie zna kary pozbawienia wolnoœci z warunkowym za-
wieszeniem. Tam mamy karê odpowiadaj¹c¹ mniej wiêcej naszemu ogra-
niczeniu wolnoœci. Zreszt¹ w ten sposób Anglicy nazwê tej kary nawet
t³umacz¹ na polski. Gdy trafiliœmy na ulotki dla skazanych, równie¿ w jêzy-
ku polskim, bo i tam nasi byli, t³umacz¹ce, czym jest kara w dos³ownym
t³umaczeniu jako obowi¹zki spo³eczne, oni to t³umaczyli na ograniczenie
wolnoœci, co by³o poniek¹d dla Polaka zrozumia³e.
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Zastanówmy siê nad tymi obowi¹zkami, które polskie s¹dy wed³ug dzi-
siejszego kodeksu mog¹ orzekaæ. Obowi¹zek przeproszenia pokrzywdzo-
nego. A na có¿ nam ten obowi¹zek, skoro mamy mediacjê. Je¿eli mamy do
czynienia ze skazanym, który wyra¿a wolê przeproszenia pokrzywdzonego,
to znaczy, ¿e on siê podda równie¿ mediacji. A je¿eli siê nie poddaje media-
cji i nie wyra¿a takiej woli, to po co s¹d go ma zobowi¹zywaæ do przeprosze-
nia pokrzywdzonego, do jakiegoœ bli¿ej nieokreœlonego symbolicznego
aktu ekspiacji.

Pamiêtam ¿enuj¹c¹ scenê z s¹du w czasie, kiedy by³em aplikantem, któ-
ra mi g³êboko zapad³a w pamiêæ, a by³a to jedna z niewielu ujemnie zapa-
daj¹cych mi w pamiêæ scen w stosunku do mojej znakomitej sk¹din¹d
patronki, u której aplikowa³em, kiedy to s¹d chcia³ pewnego mê¿czyznê za
znêcanie siê nad ojcem – mówiê wyraŸnie, chcia³ – skazaæ na karê z warun-
kowym zawieszeniem i ¿eby mieæ ku temu argumenty, kaza³ mu ojca prze-
praszaæ na sali. Syn, skrzywiony, udawa³, ¿e przeprasza, a ojciec p³aka³
widz¹c, co siê dzieje. Co to wiêc za przeproszenie pokrzywdzonego?

Wykonywanie pracy zarobkowej. Niejeden z nich powie, ¿e chcia³by
pracê dostaæ. Bardzo interesuj¹co zareagowali nasi brytyjscy koledzy, gdy
powiedzia³em im, ¿e jest w Polsce art. 72 § 1 pkt 5 Kodeksu karnego, który
pozwala na³o¿yæ na sprawcê obowi¹zek powstrzymywania siê od nadu¿y-
wania alkoholu lub u¿ywania innych œrodków odurzaj¹cych. Zadali jedno
pytanie, czy on jest uzale¿niony. Bo jeœli tak, to trzeba go leczyæ. A je¿eli
nie, to po co ten obowi¹zek.

Wydawa³oby siê, ¿e to jest takie ma³o odkrywcze. W stosunku do osoby
nieuzale¿nionej ten obowi¹zek jest zbêdny, a osobê uzale¿nion¹ trzeba po
prostu leczyæ, a nie nak³adaæ na ni¹ jakieœ obowi¹zki. Tymczasem u nas taki
obowi¹zek istnieje. I jak pamiêtam z czasów, kiedy by³em sêdzi¹ rejono-
wym, gdzie tylko by³ jakiœ skazywany, który trochê tego alkoholu nadu¿y³,
ju¿ by³ nak³adany obowi¹zek powstrzymywania siê od nadu¿ywania alkoho-
lu, przy czym nale¿y zwa¿yæ, ¿e by³o wtedy wydane przez S¹d Najwy¿szy
orzeczenie, które stwierdza³o, ¿e s¹d nie mo¿e ca³kowicie zakazaæ u¿ywania
alkoholu, dlatego ¿e skoro mowa tylko o powstrzymywaniu, to – zreszt¹
sk¹din¹d logiczne orzeczenie – nie mo¿na traktowaæ jako innego obowi¹zku
zakazu ca³kowitego u¿ywania alkoholu, bo gdyby by³o tak, to tu by³oby po-
wstrzymywanie siê od u¿ywania lub nadu¿ywania. T³umaczenie S¹du Naj-
wy¿szego jak na tamte czasy ca³kiem sensowne w stosunku do treœci
przepisu. Wszêdzie wiêc to powstrzymywanie siê od nadu¿ywania alkoholu.

Poddanie siê leczeniu. Przepis, który zosta³ zupe³nie roz³o¿ony przez za-
warty w Kodeksie karnym obowi¹zek uzyskania zgody skazanego, co do
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którego to obowi¹zku nie wiadomo, w której fazie s¹d go ma uzyskaæ. ¯yje-
my w kraju, w którym je¿eli s¹dzi³bym cz³owieka i zada³bym mu pytanie,
czy on zgadza siê poddaæ leczeniu, to natychmiast us³ysza³bym krzyk, ¿e
s¹d ju¿ przes¹dzi³ o tym, ¿e ja jestem winny, zanim wyda³ wyrok. Takie
metody mog¹ stosowaæ sêdziowie brytyjscy, którzy wydaj¹ wyrok dwueta-
powo, bo najpierw zapada wyrok skazuj¹cy co do winy, póŸniej ju¿ cz³o-
wiek wie, ¿e jest skazany co do winy, w zwi¹zku z czym nie mo¿e udawaæ,
¿e s¹d ju¿ przes¹dzi³ o czymkolwiek i wtedy s¹d mo¿e go spytaæ, czy siê bê-
dzie leczy³.

W Polsce zaœ to zastrze¿enie przeniesione do polskiego systemu praw-
nego, z uwagi na pewn¹ nielogicznoœæ procedury nie zdaje egzaminu. I o ile
kiedyœ ten obowi¹zek by³ orzekany, dopóki nie by³o potrzeby spytania
o zgodê, tak teraz praktycznie przesta³ byæ orzekany.

Kolejny przyk³ad. Uczestnictwo w programach korekcyjno-eduka-
cyjnych. Pyta³em wiele razy sêdziów, czy widzieli taki program i czy oni
wiedz¹, gdzie mo¿na skazanego takiemu programowi poddaæ i co w ogóle
zrobiæ z tym przepisem. Robili wielkie oczy i dopiero zapytani przeze mnie
zauwa¿ali, ¿e ten przepis w ogóle w kodeksie jest. Ale jak zaczynali siê za-
stanawiaæ, czy to siê da wykonaæ, jeœli ktoœ to orzeknie, to dochodzili do je-
dnoznacznego wniosku, ¿e nie bardzo jest gdzie. To jest pytanie chyba do
pana senatora Romaszewskiego, bo to jest teoria wzglêdnoœci, czy te oœrod-
ki s¹, czy ich nie ma. Pan senator jest fizykiem przecie¿, wiêc powinien
nam to umieæ wyt³umaczyæ.

A jednoczeœnie gdy patrzyliœmy, jak takie programy korekcyjno-edu-
kacyjne wygl¹daj¹ w Wielkiej Brytanii, to otwiera³y nam siê szeroko oczy.
To znaczy w teorii oczywiœcie o tym s³yszeliœmy, ale jak zobaczyliœmy, jak
wygl¹da taki oœrodek w Liverpoolu, a wiêc sporym mieœcie, bliskim memu
sercu, bo to miasto portowe jak mój rodzinny Szczecin i z podobn¹ demo-
grafi¹ i struktur¹ ludnoœci. Jeden oœrodek na ca³e miasto i okolicê zajmu-
j¹cy siê wy³¹cznie skazanymi za przemoc domow¹ i za czyny o charakterze
seksualnym. Tylko te dwie specjalnoœci. Ale jak tam ktoœ za tego typu
przestêpstwo otrzymuje karê community orders, czyli odpowiednik nasze-
go ograniczenia wolnoœci, to podstawowym œrodkiem edukacyjnym, jaki
jest stosowany wobec niego, jest obowi¹zek uczestniczenia raz na tydzieñ
albo raz na dwa tygodnie w sesji terapeutycznej, trwaj¹cej przez parê go-
dzin, w czasie której wyspecjalizowany kurator, maj¹cy oczywiœcie status
kuratora s¹dowego, probation officer, ale jednoczeœnie bêd¹cy specjalist¹
z w³aœciwej bran¿y, „pierze” mu mózg przez parê godzin. Nie wolno biæ ¿o-
ny, nie wolno biæ ¿ony, nie wolno biæ ¿ony. I taki osobnik, który doskonale
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wie, ¿e jeœli siê nie podda tej terapii, która trwa przez wiele godzin i przez
wiele tygodni, niezawodnie wyl¹duje w zak³adzie karnym, bêdzie grzecz-
nie chodzi³ na te sesje terapeutyczne. I tu mamy kontynuacjê myœli pana
profesora Siemaszki: im wiêcej odwieszeñ, tym mniej odwieszeñ.

Dlaczego ten system jest skuteczny? Dlatego ¿e brytyjski skazany ma
absolutn¹ pewnoœæ, ¿e je¿eli na pierwsz¹ sesjê nie przyjdzie, to dostanie od
sêdziego, jak od tego na boisku, ¿ó³t¹ kartkê, a za drug¹ nieobecnoœæ jest
czerwona. I to czerwon¹ kartkê nie tak¹ jak u nas, ¿e s¹d zarz¹dza wykona-
nie kary, nastêpnie skazany siê od tego odwo³uje, odwo³anie siê ci¹gnie,
potem sk³ada wniosek o odroczenie wykonania tej kary, któr¹ mu za-
rz¹dzono, póŸniej sk³ada na to za¿alenie, nastêpnie zaczyna siê ukrywaæ
i dopiero po jakimœ czasie ewentualnie mo¿e w przysz³oœci trafiæ do zak³a-
du karnego. W Wielkiej Brytanii skazany doskonale wie, ¿e zostanie przy-
prowadzony do sêdziego, który stuknie m³otkiem w stó³ i og³osi: skoro nie
podoba³a siê kara community orders szeœæ miesiêcy pozbawienia wolnoœci
– odprowadziæ. Odwo³uje siê ju¿ z zak³adu karnego. W tym momencie ma-
my syndrom owej nieuchronnoœci kary. Nieuchronnoœci natychmiastowej,
a nie nieuchronnoœci kary le¿¹cej gdzieœ tam bardzo daleko. To powoduje,
¿e system probacji jest skuteczny. System probacji jest stosowany – nie za-
pomnijmy – wobec osób, które nie maj¹ ochoty poddawaæ siê probacji. On
nie po to pope³nia przestêpstwo, ¿eby ponosiæ za nie karê, tylko ¿eby tej
kary nie ponieœæ. I trzeba zawsze o tym pamiêtaæ, ¿e niestety, system pro-
bacji musi siê wi¹zaæ z groŸb¹ represji, wtedy ta probacja bêdzie skuteczna
o tyle, ¿e skazany bêdzie siê chcia³ jej poddaæ. A je¿eli ów skazany przyciœ-
niêty groŸb¹ represji owej probacji siê poddaje, i to probacji aktywnej, nie
polegaj¹cej na tym, ¿e gdzieœ tam wyrok w zawieszeniu wisi, tylko polega-
j¹cej na tym, ¿e on musi postêpowaæ w okreœlony sposób, wykonywaæ pra-
cê, zachowywaæ siê w sposób œciœle mu nakazany, to wtedy ta probacja
rzeczywiœcie przynosi skutki. I dlatego ona jest efektywna.

Mamy w Polsce wa³kowany od pewnego czasu problem nazwany rów-
nie¿ kolokwialnie syndromem obro¿y. Myœlê o s³ynnych nadajnikach no-
szonych przez skazanego i odbywaniu kary pozbawienia wolnoœci
w systemie nadajnikowym, ¿e to w ten sposób nazwê.

Piêkna rzecz, tylko ¿e w Wielkiej Brytanii obowi¹zek noszenia nadajni-
ka jest nak³adany na sprawcê w ramach kary ograniczenia wolnoœci, a nie
w ramach kary pozbawienia wolnoœci. Je¿eli taki sprawca ma za³o¿ony na-
dajnik, to wiemy, czy on wykonuje na przyk³ad obowi¹zek powstrzymywa-
nia siê od przebywania w okreœlonych miejscach, bo nadajnik nam to
zasygnalizuje; czy on wykonuje obowi¹zek opuszczenia lokalu zajmowane-
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go wspólnie z pokrzywdzonym b¹dŸ niezbli¿ania siê do pokrzywdzonego,
bo i taki mo¿na orzec. My to wiemy. Wiemy, czy on na przyk³ad wykonuje
inne obowi¹zki, bo wiemy, gdzie jest. Natomiast w Polsce te obowi¹zki
niedawno wprowadzone – i dobrze ¿e wprowadzone – w pododawanych do
art. 72 punktach, zaczê³y dopiero funkcjonowaæ.

Ca³kiem spor¹ liczb¹ kar, które s¹ w Polsce zarz¹dzane, s¹ kary pozba-
wienia wolnoœci za przestêpstwa przeciwko mieniu, gdzie nieskuteczn¹
form¹ probacji jest obowi¹zek naprawienia szkody. Dlaczego? Tu kamy-
czek do ogródka s¹du. Otó¿, ¿eby ten obowi¹zek by³ skuteczny, trzeba go
odpowiednio orzec. W Polsce zaœ przewa¿nie w praktyce wygl¹da to tak, ¿e
skazany otrzymuje obowi¹zek naprawienia szkody w terminie trzech lat
i na trzy lata zawieszon¹ karê. I on przez trzy lata nie naprawia nic, a s¹d siê
budzi w momencie, gdy siê koñczy okres próby i pozostaje szeœæ miesiêcy
i ju¿ mo¿na albo odwiesiæ karê, albo nie odwiesiæ. ¯adnych dzia³añ tego ty-
pu probacyjnego nie mo¿na zastosowaæ. Natomiast gdyby s¹d przed wyda-
niem wyroku ciut pomyœla³ i na³o¿y³ na skazanego obowi¹zek, ¿e
w pierwszym roku ma sp³aciæ tyle, w drugim tyle, w trzecim tyle, to ju¿ po
pierwszym roku mo¿na by by³o wywrzeæ na tego skazanego odpowiedni
nacisk, który mia³by znaczenie probacyjne i mielibyœmy faktyczn¹ proba-
cjê. Od razu by wiedzia³, ¿e musi na bie¿¹co sp³acaæ tê szkodê, bo jak nie, to
gdzieœ daleko kratki ju¿ migaj¹. To jest druga kwestia.

Zupe³nie odrêbn¹ kwesti¹, jeœli chodzi o polsk¹ probacjê w czêœci orzecz-
niczej, jest jeszcze jedna instytucja, która bardzo uproœci³a ¿ycie przeci¹¿o-
nym i prze³adowanym polskim s¹dom, a po czêœci tak¿e i prokuratorom,
natomiast na probacjê wp³ynê³a w sposób wielce osobliwy. Jest to art. 335
Kodeksu postêpowania karnego, czyli wniosek o skazanie bez rozprawy.

Kiedy siê sprawca przestêpstwa zgadza na skazanie bez rozprawy? Ano
„Jak «zawiasy» dostanê, panie prokuratorze”.

Sprawa prosta. To jest pierwszy odruch. I w tym momencie, je¿eli czyn
nie jest specjalnie powa¿ny, to oczywiste jest, ¿e prokurator mog¹c mieæ
sprawê zakoñczon¹, z tego art. 335 skorzysta i taki wniosek wyœle. Akt os-
kar¿enia nie zawiera nawet uzasadnienia, bo przecie¿ na to przepis pozwa-
la. Postêpowanie obecnie nie przewiduje ani wywiadu kuratorskiego o tym
skazanym, ani innych bli¿szych danych, co najwy¿ej karta karna jest obo-
wi¹zkowa, wiêc s¹d coraz mniej wie o skazywanej osobie. Kiedyœ mia³
przynajmniej wywiad policyjny. Jaki on by³, taki by³, ale je¿eli ten dzielni-
cowy dan¹ osobê zna³, to coœ tam zawsze w wywiadzie napisa³. Lepsze by³o
to ni¿ nic. W tej chwili przewa¿nie w drobnych czynach nic. I s¹d nie ma
zielonego pojêcia, czy ten cz³owiek zas³uguje na probacjê. Nie jest w stanie
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praktycznie skontrolowaæ s³usznoœci wniosku o karê z warunkowym zawie-
szeniem jej wykonania.

Procent zarz¹dzania takich kar jest ca³kiem spory. To jest kolejna fik-
cyjna probacja. St¹d, gdy otrzyma³em propozycjê wyg³oszenia tutaj refe-
ratu na temat, jak wygl¹da stosowanie probacji z punktu widzenia
sêdziego orzekaj¹cego, mia³em ochotê wyg³osiæ referat sk³adaj¹cy siê ze
s³ów: nie ma. I to wszystko. Postanowi³em to jednak trochê rozwin¹æ.
Dziêkujê pañstwu.

Senator Stanis³aw Piotrowicz
Przewodnicz¹cy Komisji Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci

Serdecznie dziêkujê panu sêdziemu za bardzo profesjonalne przedsta-
wienie problematyki w bardzo interesuj¹cy sposób. Cieszê siê szczególnie
z odniesieñ do systemu angielskiego. Oczywiœcie nie wszystko jest mo¿li-
we do recypowania w Polsce, niemniej jednak ju¿ widzê, jakie zarzuty by
pad³y pod adresem polskiego wymiaru sprawiedliwoœci, gdyby cz³owiek od
razu z sali rozpraw by³ odprowadzony, bez mo¿liwoœci odwo³ania itd., itd.
Ale w pe³ni podzielam ten punkt widzenia, ¿e w³aœnie konsekwencja i nie-
uchronnoœæ kary s¹ konieczne. I tak powinno byæ. Myœlê, ¿e warto odwo³y-
waæ siê do dobrych doœwiadczeñ innych krajów. To jest bardzo wa¿ne.

Serdecznie dziêkujê te¿ za zwrócenie uwagi na naprawienie szkody, na
zadoœæuczynienie ofierze. Ten problem rzeczywiœcie w polskim wymiarze
sprawiedliwoœci doœæ czêsto jest marginalizowany, a przecie¿ to jest jedna
z najwa¿niejszych funkcji procesu karnego: naprawienie szkody i zadoœæu-
czynienie, a dopiero w dalszej kolejnoœci by mo¿na by³o rzec – kary i od-
dzia³ywanie na sprawcê, by zmieni³ swoje dotychczasowe postêpowanie.

Przez tak interesuj¹ce referaty uciek³a nam bardzo istotna formalna kwe-
stia, mianowicie powo³anie zespo³u redakcyjnego, a pad³o ju¿ bardzo wiele
wa¿kich stwierdzeñ i nie chcia³bym, aby one umknê³y naszej uwadze.

Bardzo proszê o przedstawienie kandydatów do zespo³u redakcyjnego.
(Wypowiedzi w tle nagrania)

Pan Janusz Zagórski, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich.
Pani Monika Zawadzka z Ministerstwa Sprawiedliwoœci.
Pan Andrzej Rzepniewski, zastêpca przewodnicz¹cego Krajowej Rady

Kuratorów.
P³k Kajetan Dubiel – przedstawiciel wiêziennictwa.
Serdecznie dziêkujê.
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I jeszcze oczekujê na przedstawiciela œrodowiska sêdziowskiego. Bar-
dzo proszê.

Sêdzia Hanna Pawlak.

Prof. dr hab. Andrzej Siemaszko
Dyrektor Instytutu Wymiaru Sprawiedliwoœci

Czy móg³bym jeszcze dwa s³owa ad vocem w odniesieniu do wypowie-
dzi pana sêdziego?

W wersji graficznej mam przed sob¹ stosowne dane. Otó¿, te dwie po-
staci uproszczone, tak to nazwijmy, skazanie bez rozprawy i dobrowolne
poddanie siê karze, stanowi³y jeszcze w 1999 r. 12% ogó³u skazañ. Obec-
nie, wed³ug najnowszych danych pochodz¹cych niestety z 2006 r. – ju¿
po³owê.

Chcia³em jeszcze uzupe³niæ wypowiedŸ o niebywa³¹, zdumiewaj¹co-za-
skakuj¹c¹ skutecznoœæ wniosków o skazanie bez rozprawy. Otó¿ s¹dy roz-
patrzy³y pozytywnie a¿ 97,2% takich wniosków. O czym to œwiadczy?
O pe³nym automatyzmie. ¯e to siê po prostu tak w³aœnie odbywa. Zainte-
resowany sk³ada taki wniosek, prokuratorowi w to graj, s¹d przyklepie i tak
zaczynamy siê bawiæ.

Przypomnia³em sobie jeszcze znamienn¹ rozmowê à propos skuteczno-
œci systemów probacji w ró¿nych krajach, której œwiadkiem by³ tu obecny
profesor Zbigniew Lasocik. Goœciliœmy w Warszawie szefow¹ szwedzkiej
Rady do spraw Probacji, to jest taka szwedzka czapa probacyjna. Zada³em
jej dwa króciutkie pytania. Po pierwsze: czy probation officer mo¿e wejœæ
o ka¿dej godzinie do osoby, która akurat ma siê powstrzymywaæ od za¿ywa-
nia narkotyków. I drugie: co wtedy on mo¿e zrobiæ, je¿eli jest ta osoba pod
wp³ywem narkotyków.

Tak wiêc, po pierwsze, w Szwecji, ultraliberalnym kraju, probation ofi-
cer mo¿e przyjœæ o ka¿dej porze dnia i nocy. Nawet o 3 w nocy mo¿e zapu-
kaæ i trzeba mu otworzyæ. Nie ma ¿adnych kwestii typu 6 czy 22 godzina.
To mo¿e byæ 3 w nocy. To po pierwsze.

A po drugie, je¿eli on akurat za¿ywa narkotyki albo jest pod ich wp³y-
wem, to probation officer dzwoni po policjê i jeszcze tej samej nocy ta oso-
ba l¹duje w wiêzieniu. I tak wygl¹da probacja po szwedzku. To te¿ daje
sporo do myœlenia. Dziêkujê.
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Senator Stanis³aw Piotrowicz
Przewodnicz¹cy Komisji Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci

Dziêkujê bardzo panu profesorowi.
Bardzo proszê sekretariat o odczytanie nazwisk cz³onków zespo³u re-

dakcyjnego.
(G³os z sali:)
Pan Janusz Zagórski, pani Monika Zawadzka z Ministerstwa Sprawied-

liwoœci, pan Andrzej Rzepniewski, kurator, pan Kajetan Dubiel, s³u¿ba
wiêzienna, i pani sêdzia Hanna Pawlak.

Senator Stanis³aw Piotrowicz
Przewodnicz¹cy Komisji Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci

Czy jest akceptacja dla takiego sk³adu?
Je¿eli nie ma sprzeciwów, to uwa¿am, ¿e zespó³ ukonstytuowa³ siê.
Myœlê, ¿e ciekawe referaty w³aœciwie przygotowa³y nas do dyskusji i bê-

d¹ zaczynem dobrej dyskusji. Bardzo gor¹co zachêcam do zabrania g³osu.



Dyskusja





Prof. dr hab. Teodor Szymanowski
Instytut Profilaktyki Spo³ecznej i Resocjalizacji,
Uniwersytet Warszawski

Chcia³bym zwróciæ uwagê na dwa zagadnienia. Pierwsze to odpowiedŸ
panu senatorowi prowadz¹cemu panel. Mianowicie, dobrze wiemy, sk¹d
siê bierze przeludnienie zak³adów karnych. Robi³em wielokrotnie analizy
i nie mam cienia w¹tpliwoœci. Zreszt¹ s¹ ku temu odpowiednie dane, które
pozwalaj¹ na wypowiadanie tak kategorycznej opinii. To przeludnienie,
które siêga siedemdziesiêciu tysiêcy, nawet i wiêcej, je¿eli siê jeszcze doli-
czy osoby, które maj¹ odbyæ zastêpcze kary pozbawienia wolnoœci, jest wy-
nikiem zbyt surowego wymiaru kary. Tu s¹ bardzo proste wskaŸniki.
Oczywiœcie, s¹ to wskaŸniki globalne. Mianowicie w Polsce œrednia kara
pozbawienia wolnoœci wynosi obecnie 1,89 roku, czyli rok i oko³o dziewiê-
ciu miesiêcy odbywania kary.

Jak mo¿na to uzasadniæ? Sk¹d siê bierze? Nawet gdyby w Polsce spada³a
przestêpczoœæ, a spada przestêpczoœæ, co do tego nie mamy w¹tpliwoœci, bo
zarówno statystyki policyjne, jak i wiêzienne na to wskazuj¹, to jednak licz-
ba wiêŸniów bêdzie wzrastaæ, musi, bo to jest najzwyczajniej w œwiecie
efekt kumulacji. Je¿eli ta œrednia kara tyle wynosi, to niezale¿nie od tego,
¿e mo¿e byæ mniej ni¿ przedtem przestêpców, musi siê zwiêkszaæ stan po-
pulacji. W tej chwili obserwujemy spadek, ale ma to bardzo wyraŸne wyt³u-
maczenie. Mianowicie bardzo wyraŸny spadek osób tymczasowo
aresztowanych, co muszê powiedzieæ, jest wielk¹ zas³ug¹ s¹dów polskich,
które s¹ niezale¿ne i moim zdaniem sêdziowie stosuj¹ w³aœciwie kpk, po-
stanowienie o okolicznoœciach, które pozwalaj¹ na tymczasowe aresztowa-
nie. To jest jedna z zasadniczych przyczyn. A druga taka, ¿e w minionych
dwóch latach zwiêkszy³a siê nieco liczba miejsc dla osób pozbawionych
wolnoœci, choæ nie wiem, czy s³owo „nieco” jest w³aœciwym s³owem, bo
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chyba od czterech do szeœciu tysiêcy Ot i mamy w³aœnie ten spadek. Nie
ma ¿adnego powodu przypuszczaæ, ¿e to siê zmniejszy.

Natomiast na Zachodzie te œrednie kary s¹ poni¿ej roku. No i jeszcze do
tego mo¿na by dodaæ warunkowe zwolnienie, które w ostatnich latach wy-
kazuje nieco pewien wzrost. Tak ¿e je¿eli nie rozstrzygniemy problemu te-
go, jak¹ chcemy mieæ politykê karn¹, jak surowo karaæ, bêdziemy mieli do
czynienia z tym przeludnieniem. We wszystkich by³ych krajach socjalisty-
cznych jest podobnie. Tak ¿e to jest zupe³nie oczywiste.

Pan senator zastanawia³ siê, jakie mamy wyjœcie, czy budowaæ wiêzie-
nia. Nie mo¿emy budowaæ, bo po prostu nas na to nie staæ. Kiedyœ oblicza-
³em, ¿e na dziesiêæ tysiêcy osób pozbawionych wolnoœci wybudowanie
wiêzieñ kosztowa³oby oko³o 1 miliarda 200 milionów z³. Ale to jest dopiero
pocz¹tek. A je¿eli brakuje miejsc dla piêædziesiêciu tysiêcy, to nasz bud¿et
nigdy tego nie udŸwignie, ju¿ pomijam, ¿e to by³oby bezsensowne. Nie jes-
teœmy Ameryk¹. Bo polityka amerykañska, która tak wielu fascynuje, jeœli
chodzi o politykê kryminaln¹, jest polityk¹, powiedzia³bym, bardzo niera-
cjonaln¹, krytykowan¹ przez kryminologów, zreszt¹ nie tylko europej-
skich, ale tak¿e i amerykañskich. W tym przypadku nie jest to wzór do
naœladowania.

Druga rzecz, któr¹ tu trzeba bardzo wyraŸnie zaakcentowaæ. Mówimy
o probacji. I chcê tutaj zwróciæ uwagê na œcis³oœæ rozumowania. Przecie¿
kodeks, prawo karne nie mówi o ¿adnej probacji, tylko mówi o poddaniu
sprawcy próbie, które mamy przy warunkowym umorzeniu postêpowania,
warunkowym zawieszeniu kary, warunkowym przedterminowym zwolnie-
niu, zastosowaniu warunkowego zwolnienia w przypadku zastosowania
œrodków zabezpieczaj¹cych zwi¹zanych z nadu¿ywaniem alkoholu czy
uzale¿nieniem od narkotyków, czy wreszcie dozór, ja to nazywam dobro-
wolny, w trybie wniosku sk³adanego przez osobê skazan¹, która zdajê sobie
sprawê, ¿e nie bêdzie mog³a u³o¿yæ sobie ¿ycia? A wiêc mamy tu do czynie-
nia z poddaniem sprawcy próbie.

Czym jest probacja? Nie ma teraz tu kolegi profesora, który twierdzi, ¿e
w Polsce nie ma probacji. Uwa¿am, ¿e nieco przesadza. Ale aby mówiæ
o probacji, musz¹ byæ spe³nione pewne warunki. Mianowicie okres próby,
to po pierwsze, ale nie tylko, nastêpnie na³o¿enie obowi¹zków i niektórzy
jeszcze mówi¹, ¿e wyznaczenie dozoru. Nie mo¿emy wiêc ogólnie opisy-
waæ ca³ego obszaru zagadnieñ tym w³aœnie okreœleniem. I postawienie ta-
kiego postulatu, ¿e ka¿da osoba, któr¹ podano próbie, ma byæ dok³adnie
kontrolowana, nie ma sensu, bo my sobie zdajemy sprawê, ¿e nie tylko
w Polsce, ale w wielu krajach, chocia¿by we Francji czy w Belgii jest tak
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zwane zawieszenie proste, bez ¿adnych obowi¹zków. W panelu bêdê siê
stara³ zilustrowaæ przyk³adami zwi¹zanymi z poszczególnymi przestêp-
stwami, ¿e w niektórych przypadkach w ogóle nie ma ¿adnego sensu. Wiêc
to trzeba odró¿niæ, które osoby chcemy poddaæ próbie. I to wystarcza, co
najwy¿ej mo¿na pod koniec tej próby sprawdziæ w krk czy ta osoba przy-
padkiem nie by³a skazana, a w stosunku do innych bêdzie potrzebne rozwi-
niêcie tej dzia³alnoœci, któr¹ nazywamy probacj¹. Ja nie rozstrzygam tego,
to jest kwestia dyskusyjna, co w warunkach polskich mo¿emy nazwaæ pro-
bacj¹. Zwracam na to uwagê dlatego, ¿e z tego wynikaj¹ niebagatelne
wnioski, jeœli chodzi o obowi¹zki kuratorów, jeœli chodzi o stawianie zadañ
przed polityk¹ pañstwa czy zmiany przepisów. Warto to rozró¿nienie uw-
zglêdniaæ. Dziêkujê bardzo za uwagê.

Dr Pawe³ Szczepaniak
Instytut Profilaktyki Spo³ecznej i Resocjalizacji
Uniwersytet Warszawski

Chcia³bym uzupe³niæ g³os pana profesora Szymanowskiego uwag¹, któ-
ra brzmi w kontekœcie tematu naszej konferencji.

Otó¿ gdybyœmy chcieli zadaæ pytanie, jakie s¹ standardy europejskie
w kategoriach okreœlania tego, co chcemy nazwaæ nie tylko probacj¹, ale
przede wszystkim kar¹ pozbawienia wolnoœci, to chcia³bym ze smutkiem
przypomnieæ, ¿e polski Kodeks karny nie definiuje kary pozbawienia wol-
noœci. Polski Kodeks karny nie okreœla treœci kary pozbawienia wolnoœci.
Nie zdefiniowa³ jej, w zwi¹zku z tym wykonujemy niezdefiniowan¹ ko-
deksowo karê, w takim przynajmniej znaczeniu, jak nadano to treœci¹ in-
nych kar. Osadzenie pozbawionego wolnoœci w wiêzieniu nie wyczerpuje
dobrze okreœlanej definicji.

I jeœli bêdziemy mówili o pozbawieniu wolnoœci, to chcia³bym pañstwu
przypomnieæ o kwestii, któr¹ pomijamy notorycznie, mianowicie, jeœli nie-
dobrowolne przetrzymywanie kogokolwiek mieœci siê w szeroko rozumia-
nym pozbawieniu wolnoœci, to w Polsce musimy obj¹æ równie¿ kar¹ czy
treœci¹, czy rozumieniem pozbawienia wolnoœci równie¿ osoby przebywa-
j¹ce i w policyjnych izbach dziecka, i w zak³adach poprawczych, i wielu in-
nych instytucjach, o których wiemy, ¿e maj¹ charakter totalny. W zwi¹zku
z tym trening pozbawienia wolnoœci zaczyna siê w naszym kraju dosyæ
szybko. I jeœli byœmy dodali do wszystkich tych, których chcemy kar¹ po-
zbawienia wolnoœci obj¹æ, ta liczba bêdzie niema³a nie tylko ze wzglêdu na
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stan faktyczny, ale równie¿ ze wzglêdu na kr¹g osób, których faktycznie to
dotyczy. To jest kwestia ma³o opisywana, w ogóle nie opisywana w literatu-
rze. Przyzwyczailiœmy siê do tego, ¿e pozbawieniem wolnoœci obejmujemy
tylko doros³ych, ale uwa¿am, ¿e to jest nieprawdziwe i nieuzasadnione.

Natomiast jeœli chodzi o jeszcze jedn¹ kwestiê, to nikt w tej sali prawdo-
podobnie nie bêdzie w stanie odpowiedzieæ na jedno proste pytanie: kto co
do osobowoœci przebywa w polskich zak³adach karnych. My nie znamy
osób, które siedz¹ w polskich wiêzieniach, poniewa¿ nie ma badañ osobo-
woœci – nie myliæ z badaniami osobopoznawczymi – i nie znamy osobowo-
œci ludzi, którzy s¹ poddawani sankcjom karnym. Odsetek badanych
prawdziwie, myœlê o orzeczeniach i nie tylko, jest zbyt skromny, a przez ek-
strapolacjê nie mo¿na zak³adaæ danych dotycz¹cych ca³ej populacji.

Jak wiêc mo¿na wykonywaæ orzeczenia personalnie, osobiœcie z zacho-
waniem godnoœci ludzkiej i adekwatnych do osobowoœci sprawcy, jeœli tak
naprawdê osobowoœci tych sprawców nie znamy. My znamy dane i do kla-
syfikacji równie¿ u¿ywamy informacji dotycz¹cych wymiaru kary. Zreszt¹
pan profesor Szymanowski to potwierdzi, ¿e wiêkszoœæ przes³anek ma cha-
rakter formalny, a nie materialny. To s¹ wstêpne uwagi, które chcia³bym
pañstwu poddaæ pod rozwagê.

Senator Stanis³aw Piotrowicz
Przewodnicz¹cy Komisji Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci

Serdecznie dziêkujê za interesuj¹cy g³os w dyskusji.
Dziêkujê panu profesorowi Szymanowskiemu za zwrócenie uwagi na

to, ¿e przeludnienie zak³adów karnych spowodowane jest nadmiern¹ re-
presyjnoœci¹, dlatego prosi³bym o wskazanie Ÿróde³ takiego stanu rzeczy.
Czy winna jest temu praktyka s¹dowa, czy te¿ niew³aœciwe ustawodaw-
stwo? Czy aby nie jest tak, ¿e s¹dy s¹ przypierane do muru. I nie dysponu-
j¹c innym katalogiem kar, wobec nieskutecznoœci wczeœniej stosowanych
kar, s¹ niejako zmuszane do zastosowania tej najsurowszej, bo tê s¹ w stanie
wyegzekwowaæ. Czy aby tak nie jest? Stawiam to pod rozwagê pañstwa
i prosi³bym bardzo o wypowiedzi na ten temat.

O g³os poprosi³a pani pose³ Beata Kempa, by³a minister sprawiedliwo-
œci. Bardzo proszê.
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Pose³ Beata Kempa
Zastêpca przewodnicz¹cego Komisji Sprawiedliwoœci i Praw Cz³owieka
Sejmu RP

Panie Przewodnicz¹cy! Szanowni Pañstwo!
Wypowiem siê tylko w kilku kwestiach, poniewa¿ moja osoba jest, ¿e

tak powiem kolokwialnie, przewidziana w dniu jutrzejszym do odpowied-
niego panelu. Chcia³am siê tylko króciutko ustosunkowaæ do wypowiedzi,
które tutaj ju¿ pad³y, bo to jest bardzo wa¿ne.

Myœlê, ¿e mamy ju¿ dzisiaj jeden postulat legislacyjny i myœlê, ¿e œrodo-
wisko w szczególnoœci kuratorów s¹dowych i sêdziów ze mn¹ siê zgodzi.
Na to zwróci³ uwagê pan sêdzia Str¹czyñski. Otó¿ uwa¿am, ¿e bardzo do-
brym postulatem bêdzie kwestia zwi¹zana z obowi¹zkiem uzyskania przed
wydaniem wyroku w³aœnie takiej diagnozy osoby, która jest poddana karze
bez rozprawy. To niezwykle wa¿ne, dlatego ¿e dzisiaj kuratorzy s¹dowi s¹
przygotowani do tego, aby takie diagnozy postawiæ. Diagnozy osobopoz-
nawcze. I mo¿na wyci¹gaæ wnioski, czy resocjalizacja w warunkach wolno-
œciowych bêdzie pozytywna, czy te¿ nie, czy prognoza przede wszystkim
bêdzie pozytywna, czy nie bêdzie. Pe³ne rozpoznanie œrodowiska rodzin-
nego, œrodowiska, w którym dana osoba przebywa, a tak¿e historia jej ¿ycia
mo¿e daæ sk³adowi orzekaj¹cemu naprawdê wiele do myœlenia.

Ten postulat w mojej ocenie jest do rozwa¿enia, jakkolwiek z materia-
³ów, które otrzymaliœmy na dzisiejsz¹ konferencjê, wynika, ¿e doœæ rzadko
zarówno s¹dy, jak i w szczególnoœci w tej pierwszej fazie postêpowania,
w postêpowaniu wyjaœniaj¹cym oczekuj¹, aby kuratorzy sporz¹dzali opinie
czy wywiad œrodowiskowy w trybie art. 214 kpk.

Przede wszystkim tam jest bardzo z³y druk. I to zweryfikowaliœmy, kie-
dy by³am wiceministrem sprawiedliwoœci. Ten projekt upad³, ale proponu-
jê, aby nadal siêgn¹æ do zmiany tego druku. Tam nawet nie ma miejsca
zamieszkania skazanego, czy w tej pierwszej fazie postêpowania oskar¿o-
nego, ale i równie¿ ten druk w tej chwili jest zbyt w¹ski, on odbiega od rze-
czywistoœci. Ale tam mo¿na sporz¹dziæ dobr¹ diagnozê. I powtarzam,
dzisiaj kuratorzy s¹ do tego profesjonalnie przygotowani i na pewno s³u¿¹
wiedz¹, doœwiadczeniem i umiejêtnoœciami w tym zakresie.

Pan senator przewodnicz¹cy by³ uprzejmy poruszyæ temat nadmiernej
represyjnoœci, równie¿ pan profesor Szymanowski. Myœlê, ¿e to jest kwe-
stia ustawodawstwa, na pewno.

Pierwsz¹ kwesti¹, która nasunê³a mi siê tutaj na gor¹co, jest kwestia tego
okresu, kiedy skazany ma prawo do warunkowego przedterminowego
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zwolnienia. Myœlê, ¿e te okresy w przypadku drobniejszych przestêpców
powinny ulec skróceniu. I mielibyœmy doskona³e wyniki w tym zakresie.

Po trzecie, rozmawialiœmy równie¿ o tym, pan profesor by³ uprzejmy po-
wiedzieæ, ¿e nie staæ nas na budowanie wiêzieñ. Uwa¿am, ¿e oczywiœcie nie
staæ nas i bud¿et pañstwa mamy taki, jaki mamy. Po okresie wzrostu gospo-
darczego mamy niestety spadek i ta tendencja chyba bêdzie siê utrzymy-
waæ z uwagi równie¿ na recesjê, która, jakkolwiek byœmy optymistycznie
patrzyli, jednak bêdzie. Ale mimo wszystko musimy wiedzieæ, ¿e bez sta-
³ych, choæby ma³ych nak³adów ta sytuacja bêdzie siê tylko pogarszaæ, dla-
tego ¿e, myœlê, ¿e pan minister mnie wesprze, oko³o, przynajmniej jeszcze
niedawno tak by³o, 70% substancji, któr¹ posiadamy w polskim wiêzienni-
ctwie, jest substancja niemal¿e sprzed I wojny œwiatowej. Si³¹ rzeczy musi
byæ odtworzenie tej substancji, bo inaczej warunki wykonywania kary bêd¹
warunkami bardzo z³ymi. One nie bêd¹ sprzyja³y resocjalizacji.

Wreszcie trzeci wniosek, bardzo wa¿ny, to jest kwestia nak³adów na
wiêziennictwo w obszarze funkcjonariuszy. Uwa¿am, ¿e powinno siê k³aœæ
w dzisiejszych czasach szczególny nacisk na to, aby by³o wiêcej funkcjona-
riuszy – nazywam to bardzo kolokwialnie, panowie ze œwiata nauki mog¹
mnie poprawiæ – tak zwanych funkcjonariuszy penitencjarnych, czyli przy-
gotowanych do pracy ze skazanym. Jest ogromna potrzeba – to te¿ jest po-
stulat ju¿ legislacyjny, ale oczywiœcie w obszarze aktów prawnych ni¿szego
rzêdu – aby odformalizowaæ tê kwestiê. Tych funkcjonariuszy wi¹¿e tyle
instrukcji, ¿e nie maj¹ czasu ze skazanym porozmawiaæ i oddzia³ywanie in-
dywidualne w warunkach zamkniêtych jest si³¹ rzeczy w ten sposób ogra-
niczone.

Jutro bêdzie szczególny panel, a ten wniosek legislacyjny w postaci w³a-
œnie tej diagnozy jest niezwykle wa¿ny i by³by bardzo dobrym narzêdziem,
które pozwala³oby polskim sêdziom na trafne orzekanie w tym zakresie.
Dziêkujê.

Senator Stanis³aw Piotrowicz
Przewodnicz¹cy Komisji Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci

Serdecznie dziêkujê pani pose³ za te refleksje.
Pan minister podpowiada mi, ¿e stosowny projekt zmiany prawa jest ju¿

w parlamencie, wiêc niebawem bêdziemy nad tym debatowaæ.
Co do opinii kuratorów, myœlê, ¿e jest tutaj pe³na zgodnoœæ, ¿e nale¿a³o-

by szerzej korzystaæ z opinii kuratorów na temat osób, które staj¹ przed
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s¹dem. Rodzi siê pytanie: czy kuratorzy s¹ w stanie sprostaæ zwiêkszonemu
zapotrzebowaniu na tego rodzaju opinie? To jest inne zagadnienie, bo nie-
w¹tpliwie s¹dy chcia³yby dysponowaæ takimi opiniami, ale czasami zdaj¹
sobie sprawê z ograniczonych mo¿liwoœci uzyskania takich opinii w roz-
s¹dnym terminie i st¹d pewnego rodzaju, jak s¹dzê, powœci¹gliwoœæ.

Bardzo proszê, pan sêdzia.

Piotr Hejduk
Przewodnicz¹cy V Wydzia³u Penitencjarnego i Nadzoru
nad Wykonywaniem Orzeczeñ Karnych S¹du Okrêgowego w Poznaniu

Prosi³em o g³os, bo po wyst¹pieniu Macieja Str¹czyñskiego, wspania³ym
zreszt¹, mog³oby powstaæ wra¿enie, ¿e w s¹dzie jest tak Ÿle, tak tragicznie,
z probacj¹ jest tak Ÿle, a nie chcia³bym, abyœmy na przerwê wyszli z takim
przeœwiadczeniem.

Notowa³em sobie na gor¹co wiele trafnych i s³usznych wypowiedzi ko-
legi, ale zacz¹³bym chyba od tego, ¿e na poprzednim kongresie mówiliœmy
du¿o o sprawiedliwoœci naprawczej. Podczas tego kongresu by³a mowa te¿
o kwestii zwi¹zanej z tym, o czym mówi³ Maciej Str¹czyñski, a mianowicie,
¿e orzekaj¹c zapominamy o pokrzywdzonym i zapominamy te¿ o tym, ¿e
wyrok ma nam w jakiœ sposób naprawiæ sprawê. Jest to pewnego rodzaju fi-
lozofia i rzeczywiœcie o niej siê nie mówi.

Na studiach aplikanci przychodz¹cy do nas do pracy, a póŸniej asesorzy,
nie s¹ œwiadomi tego, ¿e wyrok powinien ³¹czyæ w³aœnie to. Dla nich wyrok
to jest tylko numerek, zakreœlenie i po sprawie. Musimy zacz¹æ ju¿ chyba
tê pracê co najmniej z aplikantami s¹dowymi, aby tê filozofiê wpoiæ, ¿e to
nie tylko go³e zawieszenie, o którym tu by³a mowa, ale ¿e ten wyrok ma
z jednej strony daæ satysfakcjê pokrzywdzonemu spo³eczeñstwu, z drugiej
naprawiæ naszego skazanego.

Kolejne kwestie, o czym tutaj kolega mówi³. Z kontaktów z licznymi sê-
dziami, kuratorami wiem, ¿e nie jest tak w Polce, ¿e kurator w ramach pro-
bacji nie mo¿e nic, ¿e sêdzia orzekaj¹cy nie ma œwiadomoœci tego, ¿e
kurator coœ mo¿e.

W³aœnie dzisiaj kole¿anka z Poznania, kuratorka, odbiera nagrodê za
program, który funkcjonuje od kilku lat w Poznaniu. Jest on zwi¹zany ze
sprawcami przemocy domowej. Program liczy ponad sto godzin. Sêdziowie
o tym wiedz¹. Orzekaj¹ w tych sprawach poznañskich, bo dotyczy on oczy-
wiœcie regionu poznañskiego. Wiêziennicy równie¿. Kierowani s¹ skazani
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tam w ramach programów przygotowuj¹cych do ¿ycia na wolnoœci. Tego ty-
pu rzeczy s¹.

Kolejny program poznañski, zreszt¹ pieni¹dze na to s¹, bo kuratorzy po-
znañscy otrzymali fundusze na program zwi¹zany z dokszta³caniem na-
szych wychodz¹cych z wiêzieñ, którzy maj¹ równoczeœnie uprawnienia do
pracy na Zachodzie. Jutro chyba bêdzie trzeba porozmawiaæ o specyfice
probacji zwi¹zanej z osobami, które s¹ poza granic¹ Polski, bo to te¿ nam
umyka, a takich osób s¹ ju¿ tysi¹ce tysiêcy.

Kolejna kwestia. W³aœciwa wspó³praca kuratorów z sêdziami i sêdziów
z kuratorami powoduje to, ¿e probacja ma sens, ¿e to nie kurator sam, bo on
sam w sobie jest samotny i bezradny, ale kontakty kuratora z organami sa-
morz¹du, z sêdzi¹, z ksiêdzem, z nauczycielem, zespo³y tego typu, które
funkcjonuj¹ w okrêgu nie tylko poznañskim, jak siê orientujê, powoduj¹,
¿e probacja jest efektywna. Mo¿na pomóc. Zaanga¿owane w to jest ca³e lo-
kalne spo³eczeñstwo. Nie dubluje siê œrodków na to wszystko, je¿eli jest
œwiadomoœæ, ¿e coœ takiego funkcjonuje. I wtedy w³aœciwe orzecznictwo
powoduje, ¿e nie jest tak do koñca, jak mówi³ kolega.

Nastêpna kwestia to rozumienie probacji jako pewnego rodzaju kon-
traktu. Staramy siê w Poznaniu w³aœnie tak to rozumieæ. Wychodzi to
wspaniale w orzecznictwie penitencjarnym, bo tam nie potrzebujemy ju¿
udawaæ, ¿e ty jesteœ winny, niewinny, wiemy, ¿e ty wychodzisz, ale ty nie
wychodzisz i koniec, ¿e musisz siê zobowi¹zaæ do czegoœ, ¿e bêdziesz robi³
to i to, oczywiœcie nie pope³nia³ przestêpstwa, a w zamian za to jesteœ na
wolnoœci, pomaga tobie kurator wespó³ z du¿¹ liczb¹ osób w tym, abyœ wy-
trzyma³. Ta pomoc ró¿nego rodzaju jest i te mo¿liwoœci s¹. Oczywiœcie kon-
trakt rozumiany w ten sposób, ¿e je¿eli zawiedziesz, to niestety, wracasz do
zak³adu karnego.

Kwestia licznych obowi¹zków, które s¹ niezbêdne. Musimy sobie zda-
waæ sprawê, ¿e im wiêcej obowi¹zków, tym wiêcej mo¿liwoœci ich nie-
spe³nienia i uchylania siê od obowi¹zków. To mo¿e rodziæ wiêksz¹ liczbê
zarz¹dzeñ wykonania kary odwo³añ warunkowego przedterminowego
zwolnienia. Ta œwiadomoœæ równie¿ powinna byæ. A uœwiadomi³em sobie,
¿e im wiêkszy nadzór, tym wiêcej odwo³añ warunkowych zwolnieñ, w sy-
tuacji, gdy od kilku lat sêdzia penitencjarny otrzymuje ka¿dy wywiad, spra-
wozdanie kuratora pierwszy. Czyta, analizuje i nastêpnie, zgodnie zreszt¹
z obowi¹zuj¹cymi przepisami, wydaje zarz¹dzenia o czêstotliwoœci dal-
szych wywiadów. To spowodowa³o raptowny wzrost w okrêgu poznañskim
– tego typu nadzor – odwo³añ warunkowych przedterminowych zwolnieñ.
Trochê mo¿e chaotycznie mówiê, trochê skaczê po temacie, ale nie
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chcia³bym, aby powsta³ obraz, ¿e jest tak Ÿle, jak wynika³o z wypowiedzi
mojego kolegi. Dziêkujê.

Senator Stanis³aw Piotrowicz
Przewodnicz¹cy Komisji Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci

Serdecznie dziêkujê za te cenne uwagi. Dziêki temu, ¿e g³osy s¹ ró¿ne,
mamy o¿ywion¹ dyskusjê.

Bardzo proszê teraz ksiêdza Paw³a Wojtasa, naczelnego kapelana wiê-
ziennictwa.

Ks. Pawe³ Wojtas
Naczelny kapelan wiêziennictwa

Szanowni Pañstwo!
Pan profesor Siemaszko zwróci³ uwagê na bardzo istotn¹ kwestiê, której

te¿ chcia³bym dotkn¹æ od strony pragmatycznej. Mamy wzrost przestêp-
czoœci wœród nieletnich, a wiêc chodzi o jak¹œ m¹dr¹ prewencjê. Czy s¹ na
przyk³ad wœród nas tak¿e pracownicy MEN, którzy pracuj¹ z m³odym po-
koleniem, bo przecie¿ kiedyœ ci ludzie bêd¹ doroœli i bêdziemy z nimi mu-
sieli pracowaæ na skutek ich uczestnictwa w œwiecie przestêpczym.

Ja pracujê tak¿e w strukturach europejskich Naczelnych Kapelanów
Rzymskokatolickich i poprosi³em mojego odpowiednika ze Szkocji, aby
przygotowa³ mi mo¿liwoœæ spotkania z Polakami przebywaj¹cymi w bry-
tyjskich wiêzieniach. Wybra³em wiêzienie Linken, gdzie przebywa po-
nad szeœciuset skazanych. W koñcu lipca tego roku by³o tam kilkunastu
Polaków. Miêdzy innymi poprosi³ mnie dyrektor wiêzienia o rozmowê
z dziewiêtnastoletnim Polakiem. Przebywa³ w szpitalu wiêziennym nie
dlatego, ¿e by³ bardzo chory, ale prowadzili jeszcze jakieœ dodatkowe ba-
dania osobowoœciowe, bo chcieli go lepiej rozpoznaæ. Poniewa¿ on w ogó-
le prawie nie mówi³ w jêzyku angielskim, wiêc mieli wiele problemów.
Poprosili mnie, ¿ebym z nim szczerze porozmawia³. Poprosili mnie, ¿e-
bym zada³ mu ileœ pytañ. Kiedy wszed³em do niego do celi, dziewiêtna-
stolatek popatrzy³ na mnie i zada³ mi od razu pytanie: proszê ksiêdza,
dlaczego moja matka mnie katowa³a? Dlaczego mój ojciec by³ taki? Zada³
wiele pytañ bardzo jasno prezentuj¹cych traumê, z któr¹ siê zmaga³ od
dzieciñstwa.
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Ja jestem pragmatykiem, od wielu lat w pracy penitencjarnej, w zwi¹zku
z tym to wszystko po powrocie do kraju sprawdzi³em, bo on mi mówi³,
w którym MOPS przebywa³ wczeœniej, bêd¹c w Polsce, itd., itd. I on mnie
w niczym nie oszuka³. Dlaczego o tym mówiê? Dlatego ¿e wydaje mi siê, ¿e
aby dobrze mówiæ o probacji, trzeba tak¿e m¹drze myœleæ o prewencji. Te-
go mamy za ma³o w Polsce.

My siê tutaj profesjonalnie zajmujemy, co zrobiæ z tym cz³owiekiem,
który ju¿ nam zosta³ dany, ale co zrobiæ, ¿ebyœmy mieli jak najmniej ludzi,
z którymi potem bêdziemy pracowaæ. A obserwuj¹c i system prawny w Pol-
sce, i faktyczne dzia³ania, widaæ, ¿e za ma³o jest tych dzia³añ, które od sa-
mego pocz¹tku chwytaj¹ problem. Najczêœciej dowiadujemy siê z mass
mediów, ¿e ojciec katowa³, ¿e wkroczy³a policja i dopiero my przystêpuje-
my do pracy. Co by³o wczeœniej z instytucjami? Czy s¹ te instytucje, które
powinny zajmowaæ siê problemem wczeœniej?

Pyta³em moich odpowiedników w Holandii. Gdyby w Holandii zoba-
czono na ulicy pijan¹ matkê z maleñstwem raz, drugi, trzeci, natychmiast
pojawi³by siê ktoœ z lokalnej opieki socjalnej i ten problem od razu odnoto-
wa³. U nas siê przez lata nic z tym nie robi. Robi siê dopiero wtedy, kiedy
stanie siê tragedia.

W³aœnie z punktu widzenia takiego pragmatycznego kontaktu z m³ody-
mi przestêpcami, a jeœli ich liczba roœnie, no wiêc myœlmy, jak na przysz³oœæ
powinny byæ ustawione dzia³ania instytucjonalne, a tak¿e pozarz¹dowe,
które by tê pracê w³aœciwie ukierunkowa³y. Dziêkujê bardzo.

Senator Stanis³aw Piotrowicz
Przewodnicz¹cy Komisji Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci

Serdecznie dziêkujê ksiêdzu za uwagi dotycz¹ce tego, co czyniæ, aby
m³ody cz³owiek nie wszed³ na drogê przestêpstwa. Zdecydowanie lepiej
zapobiegaæ ni¿ póŸniej zwalczaæ. Proszê nastêpn¹ osobê.

Prof. dr hab. Piotr Stêpniak
Zak³ad Penitencjarystyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu

Panie Przewodnicz¹cy! Szanowni Pañstwo!
Chcia³bym siê na gor¹co ustosunkowaæ do niezmiernie interesuj¹cych

g³osów, zw³aszcza do g³osu pana profesora Szymanowskiego. Muszê po-
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wiedzieæ, ¿e równie¿ zastanawiam siê nad problemem przeludnienia w pol-
skich wiêzieniach, ale nie dlatego, ¿e akurat to jest w tej chwili problem
bardzo medialny i modny, ale ¿e jest to pewnego rodzaju fenomen, którego
ja tak szczerze mówi¹c do koñca nie rozumiem. Nie rozumiem, dlaczego to
przeludnienie w naszych wiêzieniach jest. Bo w³aœciwie wszystkie wskaŸ-
niki przestêpczoœci w Polsce s¹ bardzo wyraŸnie ni¿sze od porównywal-
nych wskaŸników przestêpczoœci na Zachodzie i to ze trzy razy co najmniej.

Przygotowujê teraz du¿e opracowanie na temat populizmu penalnego
w ró¿nych krajach: w Stanach Zjednoczonych, we Francji, w Anglii. Z tego
wynika, ¿e w tych krajach sytuacja spo³eczna, jeœli chodzi o zagro¿enie
przestêpczoœci¹, jest naprawdê o wiele powa¿niejsza ni¿ w Polsce.

Je¿eli wzi¹æ pod uwagê, co siê dzieje na przyk³ad we francuskich czy
w angielskich wiêzieniach, to liczba skazanych jednak ci¹gle jest zdecydo-
wanie ni¿sza. I to bardzo wyraŸnie. Bo na przyk³ad ró¿nice wskaŸników
prizonizacji miêdzy Polsk¹ a Francj¹ wynosz¹ dwa razy. To jest bardzo du-
¿a ró¿nica, podczas gdy z ca³¹ pewnoœci¹ przestêpczoœæ we Francji jest
o wiele wy¿sza.

Zastanawiam siê, co w³aœciwie jest przyczyn¹ tego, jak tutaj mówi³ pan
profesor Szymanowski, ¿e nastêpuje tak ogromne spiêtrzenie w polskich
zak³adach karnych.

Z pewnym niepokojem s³ucha³em g³osu pana profesora Siemaszki, ale
równie¿ jest mi wiadomo, ¿e liczba bezwzglêdnych kar spad³a z 30% na
10%. No dobrze, ale to siê nie przek³ada na zmniejszenie liczby skazanych
w zak³adach karnych. Co wiêc jest przyczyn¹? Byæ mo¿e jedn¹ z przyczyn
– i tu siê zgadzam z profesorem Szymanowskim – jest to, ¿e w Polce wymiar
kary przeciêtnej jest bardzo wysoki. Pan profesor mówi³ tutaj o prawie
dwóch latach. We Francji bardzo mocno wzrós³, bo prawie 100% za ostatnie
dziewiêæ lat, ale z czterech miesiêcy do siedmiu i pó³. A wiêc ró¿nica jest
ogromna. To pierwsza rzecz.

Druga rzecz. Mnie siê wydaje, ¿e my oczywiœcie mo¿emy budowaæ no-
we wiêzienia albo nowe miejsca w sytuacji, kiedy, jak tutaj mówi profesor
Siemaszko, przestêpczoœæ spada, co dla mnie jest niezupe³nie racjonalnym
chyba dzia³aniem, bo nie do koñca potrafiê sobie wyt³umaczyæ, ¿e chyba
nie trafiamy rzeczywiœcie w te potrzeby, skoro przestêpczoœæ maleje. Na-
wet ten program siedemnastu tysiêcy, który zreszt¹ dosyæ skutecznie jest
realizowany. Rodzi pytanie o racjonalnoœæ. To jedna kwestia.

Druga kwestia. Wydaje mi siê, ¿e polski system wykonania kary pozba-
wienia wolnoœci jest systemem niezwykle skostnia³ym na tle innych syste-
mów europejskich.
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By³a tutaj mowa o warunkowych zwolnieniach, których w Polsce jest ge-
neralnie bardzo ma³o w porównaniu z innymi krajami. Ale problem polega
na czym innym. Wypowiada³ siê tu kolega, który jest sêdzi¹ penitencjar-
nym, inny kolega, który jest sêdzi¹. Otó¿ wydaje mi siê, ¿e sêdzia peniten-
cjarny, który nadzoruje proces wykonania kary, z t¹ kar¹ nie mo¿e zrobiæ
nic. W systemie na przyk³ad francuskim jest wspania³a instytucja redukcji
kary, która pozwala skazanego o wiele wczeœniej zwalniaæ z zak³adu karne-
go. Niedawno by³a g³oœna, spektakularna sprawa pewnego poznaniaka,
który pojecha³ do Anglii, tam dokona³ przestêpstw seksualnych. Zosta³
skazany na podwójn¹ karê do¿ywocia. Ale z mo¿liwoœci¹ zwolnienia po
dziewiêciu latach. Ile by musia³ w zak³adzie karnym przebywaæ w Polsce?
Na pewno o wiele, o wiele wiêcej, minimum dwadzieœcia piêæ lat. Tak wiêc
ró¿nice s¹ tu olbrzymie. I nie wiem, czy jednym z rozwi¹zañ nie by³oby je-
dnak zastanowienie siê, jak uelastyczniæ proces wykonania kary pozbawie-
nia wolnoœci.

Zgadzam siê z pani¹ minister Kemp¹, która mówi, ¿e pewnie trzeba by-
³oby obni¿yæ dolne progi, po których nastêpuje warunkowe zwolnienie. No
tak, ale ja s³ysza³em przy okazji prac nad Kodeksem karnym wykonaw-
czym, ¿e ten próg ma byæ podniesiony do jednego roku. No wiêc tutaj rze-
czywiœcie s¹ bardzo sprzeczne i bardzo ró¿ne.

Marian Cichosz
Sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwoœci

Przepraszam, ¿e zareagujê, ale w projekcie zmian noweli do Kodeksu
karnego kk, projekt kkw jest propozycja jednoznaczna – zniesienie dol-
nych progów jako niezbêdnej przes³anki do mo¿liwoœci orzekania przed-
terminowego warunkowego zwolnienia. Szeœæ miesiêcy i rok odpowiednio
do recydywy. Nie s³ysza³em o koncepcji odwrotnej.

Prof. dr hab. Piotr Stêpniak
Zak³ad Penitencjarystyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu

S³ysza³em, Panie Ministrze. Mieliœmy okazjê dwa tygodnie temu wspól-
nie s³yszeæ na jednej z konferencji.

Mam nadziejê, ¿e w takim razie te progi dolne zostan¹ zniesione, czego
gor¹co ¿yczê wszystkim, dlatego ¿e ja równie¿ uwa¿am, ¿e te progi mo¿na
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bez ¿adnej szkody dla wykonania kary znieœæ, zak³adaj¹c, ¿e s¹dy s¹ racjo-
nalne i potrafi¹ oceniæ, kiedy skazanego mo¿na zwolniæ, a kiedy nie.

Jedna tylko jeszcze uwaga odnoœnie do probacji. Otó¿ je¿eli w Polsce
mówimy probacja, to w³aœciwie ci¹gle uto¿samiamy probacjê z probacj¹
amerykañsk¹, zupe³nie nie wiem dlaczego. Ameryka jest daleko. Kulturo-
wo jest nam dosyæ odleg³a. Nie patrzymy natomiast na rozwi¹zania euro-
pejskie w zakresie probacji.

Pan profesor Szymanowski mówi³ o francuskim zawieszeniu prostym.
Przecie¿ to jest europejski system probacji, który jest od koñca XIX w.
w Europie powszechny. Znakomicie siê on sprawdza w ró¿nych krajach.
System amerykañski, je¿eli chodzi o doros³ych, do Polski przyszed³ w zasa-
dzie dopiero w latach siedemdziesi¹tych XX wieku. Chocia¿ jest starszy,
je¿eli chodzi o swój rozwój, jest generalnie o wiele m³odszy. I muszê po-
wiedzieæ tak, ¿e chyba problem nie polega na tym, czy my tutaj mówimy
o tym, ¿e obowi¹zki s¹ racjonalne albo nieracjonalne, ¿e mamy to zawiesze-
nie proste orzekaæ albo zawieszenie z³o¿one, notabene pod dozorami kura-
torów pozostaje jedna czwarta ogó³u skazanych, wiêc nie tak du¿o, tylko
zawieszenia prostego jest o wiele wiêcej. Ale myœlê, ¿e tutaj chodzi chyba
trochê te¿ o racjonalizm sêdziów.

Z szacunkiem i z wielkim zainteresowaniem s³ucha³em pana sêdziego,
ale szczerze mówi¹c, trochê jedna mnie zaniepokoi³o, kiedy pan sêdzia po-
wiedzia³, ¿e po raz dziewi¹ty s¹d orzeka karê w zawieszeniu. Pytam wiêc,
czy naprawdê nie ma ¿adnej innej kary w Kodeksie karnym? Nie ma kary
grzywny? Nie ma kary ograniczenia? Nie ma œrodków karnych? Sêdzia nie
potrafi nic innego wymyœliæ jak po raz dziewi¹ty karê w zawieszeniu? To
jest oczywiœcie pytanie mo¿e ju¿ nie pod k¹tem probacji, ale pod k¹tem pe-
wnej racjonalnoœci polityki orzeczniczej. Pomimo to ¿e tutaj Rzecznik
Praw Obywatelskich mówi³, ¿e kodeks z 1997 r. jest bardzo z³y – byæ mo¿e
w niektórych rzeczach tak, bo na przyk³ad podniós³ próg wymagany do wa-
runkowego zwolnienia, do jednej drugiej kary z jednej trzeciej – to proszê
zobaczyæ, ¿e daje on wiele mo¿liwoœci orzekania ró¿nych œrodków karnych.
Tymczasem schemat s¹dowy jest taki, ¿e ci¹gle na pierwszym miejscu jest
kara pozbawienia wolnoœci. Zastanawiam siê dlaczego. I dochodzê do
wniosku, ¿e nam po prostu wykonywanie innych kar w Polsce za bardzo nie
wychodzi. Piêknie siê sprawdza kara community service w Anglii. W Pol-
sce ograniczenie wolnoœci nie bardzo.

Je¿eli chodzi o karê grzywny, pojawia siê argument, ¿e Polacy nie maj¹
czym p³aciæ. I w gruncie rzeczy, je¿eli przeœledziæ ca³y Kodeks karny, to do-
chodzimy do wniosku, ¿e nie ma innej kary, tylko kara pozbawienia wolno-

61



œci. I to jest jakieœ fatum, które ci¹¿y na wymiarze sprawiedliwoœci od
momentu, kiedy ja zosta³em pracownikiem wymiaru sprawiedliwoœci, czyli
ju¿ dobrze ponad trzydzieœci lat temu. I szczerze mówi¹c, nie widzê, ¿eby
jakoœ siê zmieni³ wachlarz tych œrodków. Nie wiem, czy to jest problem Ko-
deksu karnego, czy to jest problem pewnego schematyzmu s¹dowego. Ale
je¿eli my tego nie zmienimy, to myœlê, ¿e problemu ani roz³adowania wiê-
zieñ, ani probacji nie rozwi¹¿emy.

Jeszcze jedna uwaga na koniec, która mnie trochê niepokoi. Otó¿ jeœli
siê przeœledzi ró¿ne dane europejskie, to wydaje mi siê, ¿e w Polsce mamy
najwiêksz¹ liczbê sêdziów, mamy cztery razy tyle sêdziów co we Francji,
chyba ze trzy i pó³ razy tyle co w Anglii, znacznie wiêcej ni¿ w RFN, mamy
piêæ tysiêcy kuratorów zawodowych, a wiêc tyle co we Francji i w Anglii
i ci¹gle siê mówi, ¿e za ma³o, ¿e brakuje nam etatów, ¿e ci¹gle trzeba wszys-
tko rozbudowywaæ. A mo¿e po prostu trzeba zmniejszyæ liczbê podopiecz-
nych albo liczbê pods¹dnych? Mo¿e trzeba uruchomiæ jakiœ alternatywny
wymiar sprawiedliwoœci, jak na przyk³ad we Francji, gdzie s¹ trybuna³y po-
licji, a w Anglii sêdziowie pokoju. Inna rzecz, czy my to potrafimy robiæ. Ale
myœlê, ¿e te wszystkie schematy i te wszystkie stereotypy wp³ywaj¹ na to,
¿e wymiar sprawiedliwoœci jest, jaki jest, co siê przek³ada na obci¹¿enie or-
ganów, które musz¹ to wykonywaæ. Dziêkujê bardzo.

Senator Stanis³aw Piotrowicz
Przewodnicz¹cy Komisji Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci

Serdecznie dziêkujê za te cenne uwagi. Diagnoza dotycz¹ca nadmierne-
go orzekania kar pozbawienia wolnoœci wydaje siê byæ chyba trafna. W nie-
wystarczaj¹co dobrym stopniu funkcjonuj¹ inne kary, w szczególnoœci
myœlê tu o karze ograniczenia wolnoœci. I nale¿y sobie postawiæ pytanie,
dlaczego rzadko z tych kar korzystamy. Czy aby nie dlatego, ¿e trudno jest
je rzeczywiœcie wykonaæ? To pierwsza rzecz.

Gorzej funkcjonuj¹ kary grzywny. Ciê¿ko je wyegzekwowaæ. Byæ mo¿e
to, co sprawdza siê w innych krajach, bo jest tam inny status maj¹tkowy lu-
dzi, a inny u nas, w zwi¹zku z tym to, co jest dobre gdzie indziej, mo¿e byæ
z trudnoœci¹ do zrealizowania w Polsce. Ale gdy mówimy o represyjnoœci,
nale¿y siê odnieœæ do wskaŸników europejskich, dlatego ¿e wszystko jest
wzglêdne. Myœlê, ¿e tak¹ dobr¹ miar¹ jest odniesienie na przyk³ad liczby
orzekanych kar pozbawienia wolnoœci na przyk³ad do liczby stu tysiêcy
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mieszkañców. Czy rzeczywiœcie na tym tle polski wymiar sprawiedliwoœci
jawi siê jako szczególnie represyjny?

Do g³osu zg³asza³ siê pan profesor Moczyd³owski. Bardzo proszê.

Dr Pawe³ Moczyd³owski
Ekspert ds. wiêziennictwa

Ja mam co prawda wypowiedŸ w drugiej czêœci naszej konferencji, ale
zosta³em trochê sprowokowany przez pana przewodnicz¹cego. Muszê siê
podzieliæ pewnym odczuciem, ¿e coœ tu nie jest w porz¹dku. Zg³osi³em siê
do g³osu jeszcze zanim wyszed³ pan profesor Siemaszko, myœla³em, ¿e to
w³aœnie on powie, ¿e wskutek tego, ¿e w Polsce rozla³a siê fala represji, nie
maleje przestêpczoœæ. Myœla³em, ¿e tak siê stanie. Gdzie ten efekt? Jakoœ
nic ko³o tego. Ktoœ to zrobi³.

Do 1997 r., do momentu, kiedy kodeks wchodzi w ¿ycie, jak to krzycza-
no, ¿e to najbardziej liberalny kodeks œwiata, liczba wiêŸniów spada³a.
Wszed³ kodeks z 1997 r. i liczba wiêŸniów roœnie. Sk¹d to siê wziê³o? Z ni-
czego? Ktoœ tych sêdziów nastraszy³. My mamy po prostu do czynienia
z polityczno-spo³eczn¹ represyjnoœci¹, na co odpowiada w stosownym mo-
mencie wymiar sprawiedliwoœci i dlatego napêdza tych ludzi do krymina³u.
Najwiêcej w historii Polski, bo to by³o w swoim czasie dziewiêædziesi¹t trzy
tysi¹ce wiêŸniów. Jak dobrze czytam, a myœlê, ¿e dobrze czytam wypowie-
dzi pana ministra na spotkaniu komisji sprawiedliwoœci w parlamencie, to
liczba wiêŸniów, któr¹ pan poda³, Panie Ministrze, która nie przysz³a do
wiêzienia, wynosi siedemdziesi¹t tysiêcy. Siedemdziesi¹t tysiêcy nie sie-
dzi. Dziewiêædziesi¹t trzy plus siedemdziesi¹t to sto szeœædziesi¹t trzy ty-
si¹ce.

To nie wszystko. Mimo próby opóŸnienia, bo siê nie chcia³o Polsce raty-
fikowaæ konwencji, która nakazuje nam zabieraæ Polaków, których siê ska-
zuje w Europie, trzeba dodaæ do tego od czterech do oœmiu tysiêcy
wiêŸniów. To s¹ wszyscy ci, którzy zostali prawomocnie skazani na kary po-
zbawienia wolnoœci. Ktoœ ich tam wsadzi³, co siê sta³o w pewnym klimacie.
A tutaj s³yszê, ¿e autorzy niektórej tej polityki dziwi¹ siê i nie wiedz¹, sk¹d
to spada³o. To my mamy tu siedzieæ i mówiæ powa¿nie o jakichœ rozwi¹za-
niach? Trzeba to sobie powiedzieæ.

Proszê pañstwa, do tej represyjnoœci polskiego wymiaru sprawiedliwo-
œci przyzwyczai³ siê aparat wymiaru sprawiedliwoœci. Dlaczego siê nie sta³o
w kraju w ten sposób, ¿e bodaj¿e w Olsztynie, wiêzieñ pope³nia samobój-
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stwo. Mogê coœ tu pokrêciæ, bo nie jestem prawnikiem. A dlaczego on po-
pe³nia samobójstwo? Napisa³ dwa listy: do ¿ony i do narzeczonej. Tak siê
sta³o, ¿e mia³ wystêpowaæ w roli œwiadka koronnego.

Zwolnili go na wolnoœæ, bo im pomóg³. Pope³ni³ samobójstwo, to siê
zdenerwowali. Jak siê wkurzyli, obiecali mu, ¿e pójdzie siedzieæ do wiêzie-
nia, w którym siedz¹ ci, których obci¹¿a³. Pytam: siedzi ten prokurator?
Ktoœ siê tym zaj¹³ To siê dzieje. Tych przyk³adów jest mnóstwo i bêd¹ wy-
chodziæ na jaw. To jest ta represyjnoœæ, która siê w Polsce sta³a. Spo³ecz-
no-polityczna. Sêdziowie s¹ pod presj¹ i nie bêd¹ siê wycofywaæ
z przysalania wyroków. Te efekty, które obserwujemy w tej chwili, s¹
przede wszystkim z tego powodu, ¿e nast¹pi³o odblokowanie, bo to siê da³o
zrobiæ, na warunkowe zwolnienia. Polska ma sprawê s¹dow¹ bodaj¿e
w Strasburgu o bezsensowne wsadzanie do aresztów ludzi. To naciski poli-
tyczne, zewnêtrzne itd.

Spada liczba osób osadzanych w aresztach, rzeczywiœcie spada liczba
wiêŸniów, ale to wszystko ma³o. Trzeba zacz¹æ od odkrêcania represyjnoœci
spo³eczno-politycznej, bo inaczej ca³y eksperyment z probacj¹, o czym bê-
dziemy mówiæ, siê nie uda. Dziêkujê.

Senator Stanis³aw Piotrowicz
Przewodnicz¹cy Komisji Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci

Dziêkujê bardzo za ten emocjonalny g³os.
Myœlê, ¿e przedstawiciele œrodowisk sêdziowskich udziel¹ odpowiedzi

na tak postawione tematy.
Bardzo proszê teraz o zabranie g³osu pana profesora Lasocika.

Dr hab. Zbigniew Lasocik
Dziekan Wydzia³u Prawa Wy¿szej Szko³y Handlu i Prawa
im. Ryszarda £azarskiego w Warszawie

Panie Przewodnicz¹cy! Szanowni Pañstwo!
Przede wszystkim dziêkujê za zaproszenie. Chcia³em podziêkowaæ or-

ganizatorom za konsekwencjê w organizowaniu tego typu spotkañ. I w³a-
œciwie, niczego nie ujmuj¹c kuratorom, trzeba by oddaæ sprawiedliwoœæ
funkcjonariuszom s³u¿by wiêziennej, którzy tak naprawdê w drugiej po³o-
wie lat dziewiêædziesi¹tych, jak zobaczyli, ¿e im siê wiêzienia zapychaj¹,
stali siê pierwszymi orêdownikami probacji w Polsce.
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Po drugie, ¿eby byæ uczciwym i odpowiedzieæ na pytanie, dlaczego
uczeni mê¿owie nie przyje¿d¿aj¹ na te konferencje, trzeba sobie zadaæ py-
tanie, czy przez tych osiem lat osi¹gnêliœmy tyle, ile powinniœmy. Jeœli pier-
wsza konferencja na temat probacji odby³a siê osiem lat temu, to zróbmy
rachunek sumienia, niezale¿nie od zas³ug organizatorów tej konferencji.

Otó¿ obserwuj¹c wprowadzanie probacji w Polsce, mam wra¿enie ¿e jest
to taka próba za³o¿enia podkoszulka bez zdejmowania garnituru. I potem
pan sêdzia, maj¹c odrobinê talentu aktorskiego, mo¿e ze swad¹ sobie pou-
¿ywaæ na polskim wymiarze sprawiedliwoœci. Ale choæ pan sêdzia pewnie
ma w du¿ym stopniu racjê, to to w du¿ym stopniu nie posuwa dyskusji na
temat probacji w Polsce do przodu, dlatego ¿e ¿eby za³o¿yæ podkoszulek,
trzeba jednak marynarkê i koszulê zdj¹æ. Trzeba ten system troszkê roz-
montowaæ i trzeba zostawiæ trochê miejsca na probacjê, w przeciwnym ra-
zie nara¿amy siê na œmiesznoœæ chodzenia w podkoszulku na marynarce.

Zwracam uwagê pañstwa, ¿e dyskusja przy Ÿle zdefiniowanym przed-
miocie dyskusji zbacza na problem wykonania kary pozbawienia wolnoœci,
a przecie¿ nie to jest przedmiotem tej konferencji. Ale sposób wykonania
kary pozbawienia wolnoœci i przeludnienie w wiêzieniach to s¹ w³aœnie naj-
³atwiejsze tematy, na które mo¿na przeskoczyæ, je¿eli nie radzimy sobie ze
zdefiniowaniem przedmiotu probacji, jeœli takie s¹ miêdzy nami ró¿nice
w pojmowaniu probacji. A s¹, jak pokazuje choæby ta dyskusja.

Myœlê, ¿e – i to ju¿ jest chyba ostatnia uwaga, na któr¹ siê zdecydujê
– niebezpieczne jest pytanie w XXI wieku, czy wiêzienia s¹ przeludnione
dlatego, ¿e jest jakaœ polityka karna, czy jest za ma³a baza lokalowa. To jest
bardzo niebezpieczne pytanie. Cywilizowany kraj nie buduje nowego
miejsca dla wiêŸnia, nie zamykaj¹c starego. Chcemy byæ w ogonie Europy,
zawsze mo¿emy, tam jest dla nas miejsce. Natomiast ja apelujê o wstrzy-
manie wszelkich inwestycji na miejsca zakwaterowania w polskich wiêzie-
niach i przeznaczenie tych pieniêdzy na unowoczeœnianie systemu. Ale
jednoczeœnie oczywiœcie, to o czym mówi³ pan profesor Szymanowski, na
racjonalizowanie polityki karnej w naszym kraju. Polska ma jeden z najwy-
¿szych wspó³czynników prizonizacji w Europie. Polska w po³owie lat dzie-
wiêædziesi¹tych mia³a czterdzieœci piêæ, piêædziesi¹ty tysiêcy wiêŸniów.
I komu to przeszkadza³o?

I ostatnia rzecz. Uwa¿am, ¿e to rozmontowywanie systemu powinno rów-
nie¿ prowadziæ do stworzenia centralnej struktury, która bêdzie odpowie-
dzialna za wykonywanie wszelkich orzeczeñ w kraju. Myœlê, ¿e bez tego
mo¿emy siê spotykaæ na kolejnych konferencjach i w nieskoñczonoœæ biæ
w s³u¿bê wiêzienn¹, przeludnienie i w liczbê miejsc w zak³adach karnych.
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Ale przecie¿ nie o to chodzi. Trud organizatorów powinien byæ nagrodzony
moim zdaniem posuwaniem dyskusji ku rozwi¹zaniu, ku wprowadzeniu
rzeczywistej probacji do systemu. Dziêkujê bardzo.

Senator Stanis³aw Piotrowicz
Przewodnicz¹cy Komisji Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci

Dziêkujê bardzo panu profesorowi.



Materia³y





Informacja o konferencjach na temat probacji
i polityki karnej zorganizowanych przez Senat

w latach 2000 i 2003

Konferencja „Polski system probacji – stan i kierunki rozwoju w kon-
tekœcie standardów europejskich” jest trzeci¹ konferencj¹ poœwiêcon¹ za-
gadnieniu probacji organizowan¹ przez senack¹ Komisjê Praw Cz³owieka
i Praworz¹dnoœci.

Pierwsza konferencja „Probacyjne œrodki polityki karnej – stan
i perspektywy”, zorganizowana przy wspó³udziale Ministerstwa
Sprawiedliwoœci, Rzecznika Praw Obywatelskich i Naczelnego S¹du Ad-
ministracyjnego, odby³a siê w dniach 20–21 paŸdziernika 2000 r. Uczestni-
czyli w niej prawnicy, socjolodzy, przedstawiciele administracji rz¹dowej
i samorz¹dowej, parlamentarzyœci, funkcjonariusze s³u¿by wiêziennej oraz
kuratorzy s¹dowi i mediatorzy.

Na temat polityki karnej zabierali g³os m.in. profesorowie Andrzej Sie-
maszko, Jerzy Kwaœniewski, Teodor Szymanowski oraz dr Pawe³ Moczyd-
³owski. Problematykê probacji i rolê kuratorów s¹dowych w systemie
probacji przedstawili m.in. prof. Andrzej Ba³andynowicz, dr Katarzyna Sa-
wicka i mgr Andrzej Martuszewicz. Na temat problemów wprowadzania
mediacji w Polsce oraz roli mediacji w fazie karnego postêpowania przygo-
towawczego wypowiedzieli siê prof. Andrzej Murzynowski i dr Janina Wa-
luk.

Uczestnicy konferencji zapoznali siê równie¿ z nades³anymi materia³a-
mi ekspertów Rady Europy Erica Marksa oraz Martina Wright’a na temat
instytucji probacji oraz sprawiedliwoœci naprawczej i mediacji.

Podczas dyskusji zwracano uwagê, i¿ koszty stosowania probacji s¹ o po-
³owê ni¿sze od wydatków ponoszonych przy stosowaniu tradycyjnej kary
pozbawienia wolnoœci. Podkreœlano, ¿e wykonywanie œrodków probacyj-
nych winno opieraæ siê na sprawnym aparacie kuratorskim, tak aby proba-
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cja nie sta³a siê instytucj¹ pozorn¹, zwiêkszaj¹c¹ jedynie u sprawców
przestêpstw poczucie bezkarnoœci. Zdaniem uczestników konferencji
orzecznictwo s¹dów w sprawach karnych nie powinno byæ ani surowe, ani
³agodne, lecz adekwatne do stopnia winy sprawcy i spo³ecznej szkodliwo-
œci czynu.

Efektem konferencji by³y liczne rekomendacje, skierowane do Mini-
sterstwa Sprawiedliwoœci, parlamentu oraz innych organów pañstwa.
W szczególnoœci zwrócono uwagê na koniecznoœæ:

– przyspieszenia prac parlamentarnych nad projektem ustawy o kurato-
rach s¹dowych1,

– zakoñczenia procesu przekszta³cania modelu kurateli s¹dowej na mo-
del zawodowo-spo³eczny,

– zapewnienia udzia³u samorz¹dów miast i gmin w wykonywaniu kar
ograniczenia wolnoœci, np. w formie zadania zleconego przez admini-
stracjê rz¹dow¹,

– opracowania nowych procedur w przedmiocie mediacji.
Wiêkszoœæ z wymienionych rekomendacji i zaleceñ zosta³a zrealizowa-

na. W dniu 27 lipca 2001 r. zosta³a uchwalona ustawa o kuratorach s¹do-
wych, która obowi¹zuje od dnia 1 stycznia 2002 r. Trwa równie¿ proces
przekszta³cania modelu kurateli s¹dowej na model zawodowo-spo³eczny.
Ponadto w latach 2001–2003 minister sprawiedliwoœci wyda³ nowe rozpo-
rz¹dzenia dotycz¹ce postêpowania mediacyjnego. Istotne zmiany dla
w³aœciwego funkcjonowania instytucji mediacji wprowadzono w znoweli-
zowanym w 2003 r. Kodeksie postêpowania karnego. W Komisji Kodyfika-
cyjnej Prawa Cywilnego, dzia³aj¹cej przy ministrze sprawiedliwoœci,
podjêto prace nad problematyk¹ szerszego zastosowania instytucji media-
cji, tak¿e w sprawach rodzinnych.

Druga konferencja „Zapobieganie i zwalczanie przestêpczoœci
w Polsce przy zastosowaniu probacyjnych œrodków karania” odby³a
siê w dniach 1–2 grudnia 2003 r., a wspó³organizatorami byli: Ministerstwo
Sprawiedliwoœci, Centralny Zarz¹d S³u¿by Wiêziennej, Rzecznik Praw
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Obywatelskich oraz Stowarzyszenie Pomocy Spo³ecznej, Rehabilitacji
i Resocjalizacji im. Hansa Christiana Kofoeda w Siedlcach.

W konferencji uczestniczy³o ok. 130 osób, w tym naukowcy, sêdziowie,
parlamentarzyœci, kuratorzy s¹dowi i mediatorzy, funkcjonariusze s³u¿by
wiêziennej, przedstawiciele administracji rz¹dowej, samorz¹dowej, Ko-
œcio³a katolickiego i Polskiej Rady Ekumenicznej. Goœciem konferencji
by³ tak¿e ksi¹dz katolicki Jim Consedine – koordynator sieci sprawiedliwo-
œci naprawczej w Nowej Zelandii.

Na dwudniowe obrady z³o¿y³y siê 4 sesje tematyczne:
1. Œrodki probacyjne – alternatyw¹ dla kary pozbawienia wolnoœci (refera-

ty profesorów: Teodora Szymanowskiego, Andrzeja Ba³andynowicza,
Wiktora Osiatyñskiego, Andrzeja Siemaszki oraz gen. Jana Pyrcaka,
ks. Jima Consedine’a, Ewy Waszkiewicz i Marka Motuka).

2. Czy obowi¹zuj¹ce w Polsce rozwi¹zania prawne dobrze s³u¿¹ rozwojowi
probacji? (referaty profesorów: Andrzeja Murzynowskiego, Leszka Bo-
guni, Zbigniewa Ho³dy, doktorów: W³odzimierza Wróbla, Janusza Ko-
chanowskiego, Waldemara Rodakiewicza, Janiny Waluk, Janusza
Zagórskiego oraz Andrzeja Martuszewicza, p³k Ireny Dybalskiej
i kpt. Paw³a Nasi³owskiego).

3. Stosowanie kar i œrodków probacyjnych z uwzglêdnieniem przestrzega-
nia praw cz³owieka (panel I – „Probacja w polityce karnej” i panel II
– „Kuratela i pomoc postpenitencjarna”.

4. Dyskusja nad przyjêciem rekomendacji.
G³ównym przedmiotem dyskusji by³a polityka karna. Stwierdzono, ¿e

dotychczasowa polityka, oparta g³ównie na „represji w postaci kary pozba-
wienia wolnoœci, wyra¿aj¹cej siê miêdzy innymi wysokim wskaŸnikiem po-
wrotu do przestêpstwa (recydywy)” jest nieskuteczna. Zwracano równie¿
uwagê na dramatyczn¹ sytuacjê w zak³adach karnych, gdzie ogromne prze-
ludnienie uniemo¿liwia dzia³alnoœæ resocjalizacyjn¹. Wskazywano „na pil-
n¹ potrzebê zmiany polityki karnej w kierunku szerszego stosowania kar
nieizolacyjnych oraz œrodków probacyjnych jako skuteczniejszych, a przy
tym tañszych instrumentów przeciwdzia³ania przestêpczoœci i niwelowa-
nia jej skutków”.

Uczestnicy konferencji przygotowali rekomendacje, w których wyrazili
liczne uwagi i zalecenia oraz opinie na temat polityki karnej. Oto najwa¿-
niejsze z nich:

– nale¿y d¹¿yæ do zmiany polityki karnej w kierunku oparcia jej na idei
sprawiedliwoœci naprawczej, zgodnie z któr¹ „postêpowanie karne
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nie koncentruje siê na odwecie, lecz zmierza do zadoœæuczynienia po-
krzywdzonemu i spo³ecznoœci oraz do poprawy sprawcy”,

– kary nieizolacyjne s¹ najlepszymi œrodkami dla realizacji idei spra-
wiedliwoœci naprawczej; uznano za konieczne, aby s¹dy „stosuj¹c
œrodki probacyjne, w szczególnoœci – warunkowe umorzenie postêpo-
wania karnego b¹dŸ warunkowo zawieszaj¹c wykonanie kary pozba-
wienia wolnoœci, nak³ada³y na sprawcê przestêpstwa obowi¹zki,
których szeroki katalog przewiduje Kodeks karny, oraz aby te obo-
wi¹zki by³y egzekwowane”,

– dla nale¿ytego egzekwowania orzeczonych przez s¹d kar nieizolacyj-
nych konieczne jest stworzenie zintegrowanego modelu probacji
opartego na wspó³dzia³aniu s¹dów, kuratorów s¹dowych, mediato-
rów, prokuratury i policji, s³u¿b penitencjarnych i socjalnych, tereno-
wych organizacji administracji rz¹dowej i samorz¹dowej, koœcio³ów
i zwi¹zków wyznaniowych oraz organizacji pozarz¹dowych,

– nale¿y utworzyæ w resorcie sprawiedliwoœci centralny urz¹d ds. pro-
bacji, którego zadaniem by³oby koordynowanie i nadzorowanie wy-
konywania kar nieizolacyjnych oraz œrodków probacyjnych,

– nale¿y zwiêkszyæ liczbê kuratorów zawodowych i spo³ecznych,
– nale¿y zapewniæ powszechn¹ dostêpnoœæ mediacji w sprawach kar-

nych oraz w sprawach o czyny karalne nieletnich na ka¿dym etapie
postêpowania, w szczególnoœci w postêpowaniu przygotowawczym
oraz wyjaœniaj¹cym, a tak¿e w trakcie odbywania kary pozbawienia
wolnoœci,

– w celu stworzenia odpowiednich warunków dla prowadzenia media-
cji nale¿y organizowaæ oœrodki mediacyjne i szkolenia dla mediato-
rów,

– nale¿y podj¹æ skuteczne dzia³ania zmierzaj¹ce do rozwi¹zania proble-
mu znacznej liczby skazanych na krótkoterminowe kary pozbawienia
wolnoœci oczekuj¹cych na jej wykonanie,

– nale¿y podj¹æ ró¿ne dzia³ania informacyjne, maj¹ce na celu prze³amy-
wanie funkcjonuj¹cych stereotypów w spo³eczeñstwie, ¿e „skutecz-
ne zwalczanie przestêpczoœci wymaga zwiêkszenia represyjnoœci
karania, a w szczególnoœci szerokiego stosowania tymczasowego are-
sztowania i d³ugoterminowych kar bezwzglêdnego pozbawienia wol-
noœci”; nale¿y propagowaæ ideê sprawiedliwoœci naprawczej i system
œrodków probacyjnych.



Prof.dr hab. Leon Che³micki-Tyszkiewicz

Krótkie uwagi na temat probacji
na podstawie materia³ów

z poprzedniej konferencji w Popowie
w 2003 roku

1. Centralne dla konferencji pojêcie „probacji” jest w naszej nauce wie-
loznaczne. Miesza siê tutaj dwa pojêcia: „dozór kuratora” i „œrodki zwi¹za-
ne z poddaniem sprawcy próbie”, którymi s¹ warunkowe umorzenie
postêpowania, warunkowe zawieszenie wykonania kar i warunkowe przed-
terminowe zwolnienie. Probacja w³aœciwie pojêta to tylko „dozór kurato-
ra”. Je¿eli wymienionym œrodkom nie towarzyszy dozór kuratora, a tak jest
najczêœciej, nie mo¿na ich nazywaæ probacj¹. Przy warunkowym umorze-
niu postêpowania dozór kuratora jest orzekany bardzo rzadko, przy warun-
kowym zawieszeniu wykonañ kary orzekany jest znacznie czêœciej, ale –
jak dot¹d – nie przekracza siê oko³o 1/3 wszystkich zawieszeñ, jedynie przy
warunkowym zwolnieniu dozór kuratora jest orzekany bardzo czêsta (oko-
³o 90%).Wskazane wy¿ej rozró¿nienie jest wa¿ne z tego powodu, ¿e dozór
kuratora powinien byæ stosowany czêœciej i poziom sprawowania kurateli
podnoszony na wy¿szy poziom, natomiast s¹ powa¿ne i zasadne w¹tpliwo-
œci, czy zw³aszcza warunkowe zawieszenie kary nie jest stosowane zbyt
czêsto, bowiem jest to rezygnacja z kary, na któr¹ sprawca przestêpstwa nie
zawsze zas³uguje.

2. Radzi³bym unikaæ skrótu myœlowego „sprawiedliwoœæ naprawcza”,
bo kryj¹ siê w nim nie zawsze jasne i w czêœci mocno kontrowersyjne treœci.
Lepiej mówiæ o zwi¹zanych z t¹ nazw¹ konkretach, takie jak naprawienie
szkody czy zadoœæuczynienie oraz mediacja.
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Dr Jan Malec

Tezy na konferencjê
„Polski system probacji

– stan i kierunki rozwoju w kontekœcie
standardów europejskich”

1/ Kara pozbawienia wolnoœci jest dolegliwoœci¹ doznawan¹ przez sprawcê
w nastêpstwie pope³nienia przezeñ przestêpstwa. Im powa¿niejsze
przestêpstwo, tym wy¿sza kara. Wskazuje to bezspornie, ¿e wskazana
kara stanowi proporcjonalny do przestêpstwa akt odwetu, zemsty.

2/ Taka odwetowa reakcja w stosunku do przestêpcy ukszta³towa³a siê
w nastêpstwie stresu wywo³ywanego przez przestêpstwo. Z czasem uz-
nano, ¿e w ten sposób odp³aca siê abstrakcyjnej sprawiedliwoœci. Po-
szczególni myœliciele nadawali tej tezie ró¿n¹ postaæ. Na poparcie
swoich koncepcji nie mieli jednak niczego poza w³asnymi przemyœle-
niami. By³a to wiêc metafizyczna, abstrakcyjna racjonalizacja karania,
nie do przyjêcia w kategoriach myœlenia opartego o realia.

3/ Obok metafizycznej wykszta³ci³a siê racjonalizacja utylitarna. Za³o¿ono,
¿e dolegliwoœæ doznawana przez sprawcê, sama przez siê, ma kilka atry-
butów. Powoduje wiêc: odstraszenie sprawcy od pope³niania dalszych
przestêpstw, wychowuje go i izoluje, parali¿uj¹c w ten sposób jego prze-
stêpn¹ aktywnoœæ. Oddzia³uje tak¿e na spo³eczeñstwo, bo odstrasza po-
tencjalnych przestêpców, propaguje postawy poszanowania prawa oraz
zaspokaja spo³eczne poczucie sprawiedliwoœci. Racjonalizacja utylitar-
na, w przeciwieñstwie do metafizycznej, poddaje siê badaniu empirycz-
nemu. Przeprowadzono ogromn¹ liczbê takich badañ.

4/ Badania nad wytwarzaniem siê, pod wp³ywem kary pozbawienia
wolnoœci, lêku przed pope³nianiem dalszych przestêpstw nie daj¹ je-
dnoznacznych wyników. Mo¿na na ich podstawie wnioskowaæ, ¿e w nie-
których przypadkach taki lêk wystêpuje i dzia³a powœci¹gaj¹co.
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Niepodobna jednak okreœliæ tego liczbowo. Równoczeœnie bezsporne
jest, ¿e lêk maleje wraz z up³ywem czasu. Nadto, powa¿ny udzia³
w przestêpczoœci maj¹ psychopaci, a tych z regu³y cechuje deficyt lêku.

5/ G³ównym czynnikiem sprawczym przestêpczoœci umyœlnej s¹ internali-
zowane przez sprawców wadliwe normy moralne. Resocjalizacja polega
na odstêpowaniu od takich norm. Aby do niej dochodzi³o, musi nast¹piæ
zmiana w po³¹czeniach komórek mózgowych, a wiêc ukszta³towanie siê
nowego stereotypu dynamicznego. Stereotyp natomiast nie³atwo pod-
daje siê modyfikacji. W ¿adnym wypadku nie wystarczy sama perswaz-
ja. Sprawca, na podstawie oceny rzeczywistoœci, musi dojœæ do
przekonania, ¿e uczciwe ¿ycie siê op³aca. W wiêzieniu w zasadzie nie ma
warunków do nale¿ytego przebiegu takiego procesu. Skazany jest zwyk-
le w stanie stresu wywo³anego frustracj¹ i deprywacj¹ wielu podstawo-
wych potrzeb. Równoczeœnie podlega silnym wp³ywom podkultury
wiêziennej, która lansuje przestêpne wzorce postêpowania i podsuwa
ró¿ne formy usprawiedliwiania siê. Te i podobne czynniki powoduj¹, ¿e
w wiêzieniu przewagê maj¹ wp³ywy demoralizuj¹ce.

6/ Izolacja uniemo¿liwia skazanym pope³nianie przestêpstw, ale nie
w pe³nym zakresie. W wiêzieniu bowiem tak¿e dochodzi do pope³niania
wielu przestêpstw, zw³aszcza takich jak: znêcanie siê, wymuszanie, kra-
dzie¿, pobicie, handel narkotykami, zgwa³cenie homoseksualne i in. Zda-
rzaj¹ siê nawet zabójstwa. Wraz z osadzaniem cz³onków zorganizowanych
grup przestêpnych nasili³y siê czyny polegaj¹ce na d¹¿eniu do wymuszeñ
przez groŸby wobec funkcjonariuszy S³u¿by Wiêziennej i ich rodzin. To
samo dotyczy korupcji. Notuje sic czasem, ¿e przywódcy grup, wykorzy-
stuj¹c ró¿ne œrodki ³¹cznoœci, kieruj¹ swoimi podw³adnymi.

7/ Metoda odstraszania potencjalnych przestêpców przez karanie ujêtych
sprawców /prewencja specjalna negatywna/ w zasadzie nie znajduje po-
twierdzenia w badaniach empirycznych. Powœci¹gowy lêk wywo³uje
przede wszystkim obawa wykrycia sprawcy przestêpstwa.

8/ Nie ma nale¿ytych podstaw oczekiwanie, ¿e karanie sprawców prze-
stêpstw przyczynia siê do propagowania i utrwalania norm prawnych
/prewencja ogólna pozytywna/. Przyt³aczaj¹ca wiêkszoœæ przestêpstw to
czyny stanowi¹ce równoczeœnie naruszenie elementarnych norm moral-
nych. Te zaœ s¹ powszechnie znane. Dlatego nie nale¿y zak³adaæ, ¿e po-
lityka karna mo¿e tu zrobiæ coœ wiêcej ni¿ rodzina, szko³a, religia,
literatura i in.

9/ Stres, jako nastêpstwo doznania przestêpstwa, jest zjawiskiem ci¹gle
wstêpuj¹cym. Z tego wynika du¿y rygoryzm obywateli wobec przestêp-
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ców, który jest jeszcze pobudzany przez populistycznych polityków.
Sonda¿e obejmuj¹ce osoby pokrzywdzone wykazuj¹ jednak, ¿e toruje
sobie drogê racjonalne myœlenie. Przejawia siê to w gotowoœci znacznej
czêœci pokrzywdzonych do zawarcia ugody ze sprawc¹. Mo¿na zasadnie
oczekiwaæ, ¿e d³ugofalowe wskazywanie spo³eczeñstwu na walory ugo-
dy doprowadzi³oby do wydatnego z³agodzenia rygorystycznych postaw.

10/ Kara pozbawienia wolnoœci tylko w bardzo ograniczonym zakresie
osi¹ga cele, które s¹ jej przypisywane. Przynosi natomiast wiele szkód,
m.in. utrudnia zadoœæuczynienie pokrzywdzonym, bardzo du¿o kosztu-
je, powoduje pog³êbienie demoralizacji czêœci skazanych, przyczynia sic
do rozbicia rodzin itp. Dlatego nale¿y od tej kary sukcesywnie odstêpo-
waæ na rzecz sprawiedliwoœci naprawczej i œrodków nieizolacyjnych.
W stosunku zaœ do szczególnie niebezpiecznych przestêpców powinny
byæ przede wszystkim stosowane œrodki zabezpieczaj¹ce, analogiczne
do przewidzianego w art. 95a Kodeksu karnego œrodka dotycz¹cego
przestêpców seksualnych.



Pp³k mgr Grzegorz Koziara

Polski system probacji
– stan i kierunki rozwoju w kontekœcie

standardów europejskich

Od poprzedniej konferencji zorganizowanej pod patronatem marsza³ka
Senatu w dniach 1 i 2 grudnia 2003 r. „Zapobieganie i zwalczanie przestêp-
czoœci w Polsce przy zastosowaniu probacyjnych œrodków karania” up³ynê-
³o 5 lat. W dniu 3 czerwca 2004 r. Senat Rzeczypospolitej Polskiej przyj¹³
uchwa³ê w sprawie polityki karnej w Polsce (M.P. z dnia 15 czerwca 2004
r.), gdzie w 5 punktach ujêto najwa¿niejsze zagadnienia polityki karnej
pañstwa ze szczególnym uwzglêdnieniem potrzeby stworzenia zintegro-
wanego modelu probacji i niezw³ocznego podjêcia dzia³ania w tym zakre-
sie. Niestety, miniony okres nie tylko nie przyniós³ poprawy, lecz nadal
w tej dziedzinie funkcjonowania pañstwa pog³êbia siê regres.

Istnieje co prawda kuratela s¹dowa, nie mo¿e ona jednak byæ traktowa-
na jako w³aœciwa forma probacji, gdy¿ realizuje ona zadania g³ównie dla
s¹du, w tym nadzór nad wyznaczonymi przez s¹d przypadkami. Kuratela
s¹dowa powinna byæ jednak uwa¿ana za jeden z czynników do powstania
probacji w Polsce.

Wielokrotnie podnoszony by³ problem przepe³nionych zak³adów kar-
nych i wynikaj¹cych z tego konsekwencji dla S³u¿by Wiêziennej, to jest
warunków oraz efektów pracy zatrudnionych funkcjonariuszy i pracowni-
ków cywilnych. Nadal utrzymuje siê przez szereg lat wysoka w stosunku do
mo¿liwoœci liczba osadzonych w izolacji penitencjarnej. Potwierdzaj¹ to ra-
porty sporz¹dzone przez Europejski Komitet ds. Zapobiegania Torturom
i Nieludzkiemu lub Poni¿aj¹cemu Traktowaniu lub Karaniu (CPT).
Z utrzymuj¹cym siê sta³ym wysokim zagêszczeniem jednostek peniten-
cjarnych nie idzie w parze stosowny wzrost zatrudnienia zarówno propor-
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cjonalnie w s³u¿bach nadzoru ochronnego, jak te¿ g³ównie w pionie
penitencjarnym bezpoœrednio realizuj¹cym zadania resocjalizacyjne. Pod-
sumowuj¹c, mo¿na powiedzieæ, ¿e sytuacja wiêziennictwa jest bardzo trud-
na, populacja osadzonych jest o kilkanaœcie tysiêcy wiêksza ni¿ liczba
miejsc zakwaterowania, infrastruktura jest przestarza³a, wyeksploatowana
i niefunkcjonalna, a œrodki finansowe przeznaczane na wiêziennictwo za-
spokajaj¹ ok. 70% realnych potrzeb.

Niepokój budzi wzrost przestêpstw z art. 197–205 kk na kary izolacji pe-
nitencjarnej przy braku przygotowania i dostosowania zak³adów karnych
dla zapewnienia bezpieczeñstwa tym skazanym oraz brak oddzia³ów tera-
peutycznych dla skazanych z zaburzeniami seksualnymi.

Nadal wymaga rozwa¿enia problem skazywania na karê izolacji peniten-
cjarnej osób za przestêpstwa z art. 209 kk przy utrzymuj¹cym siê braku
mo¿liwoœci zatrudnienia tych skazanych.

W warunkach zak³adów karnych typu zamkniêtego dla recydywistów
penitencjarnych, którzy to osadzeni stwarzaj¹ najwiêcej problemów po
opuszczeniu zak³adu karnego s³u¿bom pomocy spo³ecznej, s¹dowym
s³u¿bom kuratorskim, wydzia³om lokalowym urzêdów administracji sa-
morz¹dowej i pañstwowej – brak jest odpowiedniego etatowego zabezpie-
czenia realizacji pracy resocjalizacyjnej i psychologicznej, a nawet
psychiatrycznej. Widoczna jest niechêæ wielokrotnych recydywistów peni-
tencjarnych do korzystania z pomocy kuratorów i innych s³u¿b socjalnych
w okresie przygotowawczym do opuszczenia zak³adu karnego i korzystania
z art. 164 §1. Zbadania wymaga deklaratywne podawanie miejsca udawania
siê skazanego po opuszczeniu zak³adu karnego, a jego rzeczywisty niereje-
strowany pobyt, pope³nianie przestêpstw jako Ÿród³a utrzymania, a¿ do ko-
lejnego zatrzymania i skazania.

Wzrost przestêpczoœci zorganizowanej, a tym samym wzrost populacji
tych osadzonych, wymaga odpowiedniego osadzania, podjêcia sta³ego
wzmo¿onego nadzoru ochronnego – przy jednoczesnym zagwarantowaniu
dostêpu do korzystania z ogólnie realizowanych zadañ resocjalizacyjnych
okreœlonych w kkw – stawia wyzwania dla s³u¿by wiêziennej w³¹cznie z po-
trzeb¹ zagwarantowania bezpieczeñstwa równie¿ funkcjonariuszom SW
i ich rodzinom. Nie mo¿emy powiedzieæ, ¿e sobie nie radzimy z tym pro-
blemem, ale w warunkach przepe³nionych wiêzieñ jest to istotne dla zape-
wnienia i zagwarantowania bezpieczeñstwa.

Dla realizacji zadañ w zakresie szeroko rozumianej probacji wiêzienni-
ctwo mo¿e wnieœæ istotny wk³ad poprzez w³aœciwie realizowan¹ pracê
osobopoznawcz¹. Jednak przy obecnym przeludnieniu jednostek peniten-
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cjarnych i du¿ych brakach etatowych trudno jest mówiæ o dobrym rozpoz-
naniu problemów, ich przyczyn oraz sposobów ich rozwi¹zania. Czy
odpowiednie s³u¿by penitencjarne s¹ w stanie poœwiêciæ odpowiedni¹ iloœæ
czasu osadzonemu, tak aby faktycznie prowadziæ pracê resocjalizacyjn¹
(udokumentowaæ j¹). Tak, aby – jak to jest postulowane – wiêzienia opusz-
czali ludzie nie w stanie gorszym ni¿ przyszli pod wzglêdem demoralizacji,
degeneracji. Wielokrotnie jest wykazany ten problem w badaniach, opra-
cowaniach w porównaniu do sytuacji w tym zakresie w pañstwach takich
jak: Niemcy, Francja, Dania, Holandia, Szwecja.

Dyskutowany i wielokrotnie podnoszony by³ problem alternatywnych
sposobów zapobiegania przestêpczoœci, powrotowi do normalnego ¿ycia
w spo³eczeñstwie m.in. poprzez elektroniczny monitoring. Wg dotychcza-
sowych dostêpnych analiz i badañ wynika, i¿ jest to op³acalny sposób zapo-
biegania przestêpczoœci i powrotowi do przestêpstw. Wprowadzony jest
w wielu krajach. S¹dzê, ¿e nale¿y wprowadziæ ten rodzaj alternatywnego
sposobu odbywania kary jak najszybciej, bowiem poniesione koszty zwró-
c¹ siê wielokrotnie. Wówczas wiêzienia przestan¹ byæ przechowalni¹ (do-
mem opieki spo³ecznej) dla recydywistów (na koszt podatnika), a pierwszy
raz skazani powinni otrzymaæ szansê poprawy i zadoœæuczynienia wy-
rz¹dzonej szkody lub krzywdy w warunkach wolnoœciowych, bêd¹c przez
wyznaczony czas kary pod nadzorem elektronicznym.

Potrzebny jest sta³y wzrost wzmocnienia aparatu pañstwa, jego autory-
tetu wyra¿aj¹cego siê równie¿ poprzez sprawne dzia³anie. Aby zapewniæ
sprawne dzia³anie, wyeliminowaæ trzeba – co wskazuj¹ statystyki – niew³a-
œciwe proporcje pocz¹wszy od braku zabezpieczenia odpowiedniej liczby
funkcjonariuszy Policji (dzielnicowi, patrole uliczne i drogowe), sprawno-
œci s¹dów poprzez zwiêkszenie liczby sêdziów, kuratorów s¹dowych, s³u¿-
by wiêziennej.

10. Nale¿y rozwa¿yæ mo¿liwoœæ utworzenia zupe³nie nowej struktury or-
ganizacyjnej pañstwa – Urzêdu Probacji, umiejscowionego jako centralny
organ w³adzy wykonawczej.



Bogus³aw WoŸnica

Tezy do konferencji: „Polski system probacji
– stan i kierunki rozwoju w kontekœcie

standardów europejskich”

Od lat sytuacja w polskich wiêzieniach jest alarmuj¹ca. Zak³ady karne s¹
przeludnione, a proponowane w Kodeksie karnym wykonawczym oddzia-
³ywania w ramach trzech systemów coraz czêœciej zawê¿aj¹ siê do wykony-
wania kary w systemie zwyk³ym. Funkcjonariusze SW nie s¹ w stanie obj¹æ
oddzia³ywaniami wszystkich, którym mo¿na by³oby pomóc, z prostego po-
wodu – jest ich zbyt ma³o.

Ergo nale¿a³oby jak najszybciej dostosowaæ liczbê osób odbywa-
j¹cych kary do mo¿liwoœci lokalowych i personalnych wiêzienni-
ctwa.

Sposobem na rozwi¹zanie wymienionego wy¿ej problemu jest stosowa-
nie przez s¹dy orzekaj¹ce mniejszej liczby kar bezwzglêdnego pozbawie-
nia wolnoœci. Mo¿na to uzyskaæ przez upowszechnienie w wymiarze
sprawiedliwoœci i spo³eczeñstwie idei sprawiedliwoœci naprawczej.

Mediacja jako istotne uzupe³nienie systemu rostrzygania sporów
w spo³eczeñstwie jest nadal stosowana w niewielkim zakresie, natomiast
w zak³adach karnych ma zupe³nie incydentalny charakter.

Korygowanie m.in. przez mediatora zaburzonej relacji miêdzy sprawc¹
a ofiar¹ jest niezbêdne w procesie powrotu do w³aœciwego funkcjonowania
w spo³eczeñstwie.

Kolejnym sposobem na zmniejszenie populacji osadzonych w zak³a-
dach karnych mo¿e byæ podjêcie inicjatyw ustawowych w zakresie
udzielania warunkowych zwolnieñ po up³ywie 2 czêœci kar krótko-
terminowych, np. na wspólny wniosek kuratora i dyrektora zak³adu kar-
nego.
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Nale¿a³oby rozwa¿yæ zmiany w przepisach dotycz¹cych tzw.
przepustek udzielanych skazanym w kierunku nadania uprawnieñ
dyrektorowi zak³adu udzielania zezwoleñ, np. do 21 dni jednorazo-
wo w œciœle wyznaczonym celu. Praktyki wielodniowych pielgrzymek
skazanych z niepe³nosprawnymi daj¹ podstawy, by s¹dziæ, ¿e takie przed-
siêwziêca maj¹ sens. System probacji winien byæ modyfikowany i rozwija-
ny równie¿ w wiêzieniu.

By unikn¹æ bulwersuj¹cych przypadków przestêpstw dokonywanych
przez wiêŸniów, s¹d orzekaj¹cy winien okreœliæ, które kategorie osób
pozbawionych wolnoœci i kiedy mog¹ byæ objête systemem oddzia³y-
wañ poza terenem wiêzienia.

Wraz ze wzrostem iloœci uprawnieñ dyrektorów zak³adów karnych nale-
¿a³oby postulowaæ poprawê jakoœci nadzoru nad wykonywaniem orzeczeñ.
S¹dy penitencjarne obci¹¿one ogromn¹ liczb¹ skarg i spraw o przerwy czy
warunkowe zwolnienia (te ostatnie rozpatrywane systematycznie na
wnioski skazanych co 3 miesi¹ce) nie s¹ w stanie przyjœæ z pomoc¹ admini-
stracji wiêziennej w rozwi¹zywaniu problemów, jakie niesie ze sob¹ np.
przeludnienie. Potrzeb¹ czasu wydaje siê wprowadzenie prokurato-
ra ds. penitencjarnych przy s¹dzie okrêgowym.



Dr Pawe³ Szczepaniak

Tezy wyst¹pienia

W nawi¹zaniu do tematu konferencji, a zw³aszcza prowadzenia obrad
i dyskusji z uwzglêdnieniem i w œwietle standardów europejskich nieod-
zowne jest ustawowe okreœlenie (zdefiniowanie) przez ustawodawcê
pojêcia i treœci KARY POZBAWIENIA WOLNOŒCI, bowiem obo-
wi¹zuj¹ca kodyfikacja karna nie precyzuje tych kwestii.

Taki stan rzeczy sprawia, ¿e wykonywany jest œrodek karny, którego
merytoryczne i metodyczne treœci (praktyka wykonania kary) w znacznej
mierze s¹ funkcj¹ aktów wykonawczych rangi podustawowej. Konsekwen-
cj¹ tego stanu rzeczy s¹ m. in.:
1. Znaczna dowolnoœæ i/lub arbitralnoœæ ograniczania praw i wolnoœci

obywateli karnie pozbawionych wolnoœci.
2. Jeœli przyj¹æ, ¿e wszelkie formy niedobrowolnego ograniczenia lub

pozbawienia swobody przemieszczania siê i wyboru miejsca pobytu s¹
dostateczn¹ przes³ank¹ i treœci¹ kary pozbawienia wolnoœci (porównaj
Europejskie Regu³y Wiêzienne) – nale¿a³oby uwzglêdniæ równie¿
przypadki dzieci i m³odzie¿y przebywaj¹cych np. w zak³adach popraw-
czych, wychowawczych, schroniskach, policyjnych izbach dziecka itp.
A przecie¿ te instytucje nosz¹ miano instytucji totalnych.
W tym stanie rzeczy liczba osób poddawanych w naszym kraju
treningowi izolacji penitencjarnej (pozbawienia wolnoœci i wszelkich
psychospo³ecznych skutków tego¿) jest znacznie wiêksza ni¿ statystyki
wymiaru sprawiedliwoœci.
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3. Brak klarownego pojêcia i ustawowego usankcjonowania kary pozba-
wienia wolnoœci utrudnia równie¿ zindywidualizowane postêpowanie
z uwiêzionymi. Nale¿y podkreœliæ, ¿e obowi¹zuj¹cy kkw pos³uguj¹c siê
w przewa¿aj¹cej mierze formalnymi, a nie materialnymi przes³ankami
klasyfikacji skazanych – nie sprzyja i nie u³atwia indywidualizacji.
Kodeks karny wykonawczy nie stanowi ponadto obligatoryjnych badañ
osobowoœci skazanych (a te s¹ nieodzowne do projektowania zindy-
widualizowanych oddzia³ywañ).
Pojêcie: „badania osobopoznawcze” u¿yte w kkw ma charakter opisowy
i instrumentalny.
Obejmowanie w praktyce niewielkiej czêœci skazanych (wstêpnie wy-
selekcjonowanych) badaniami koñcz¹cymi siê sformu³owaniem indy-
widualnej diagnozy osobowoœci i prognozy oddzia³ywañ nie upowa¿nia
do ekstrapolacji wyników na ca³¹ populacjê skazanych.
Obecnie nie jesteœmy w stanie udzieliæ odpowiedzi na pytanie, KTO
odbywa w Polsce karê pozbawienia wolnoœci (oprócz okreœlenia kwa-
lifikacji prawnej, wieku, p³ci, itp.).



Prof. zw. dr hab. Andrzej Ba³andynowicz

System probacji jako propozycja
humanitarnego, sprawiedliwego i efektywnego

karania przestêpców

Filozofia probacji – ogólna prezentacja zagadnienia

Przestêpstwo jako przejaw zachowania dewiacyjnego dotykaj¹cego wol-
ne spo³eczeñstwo uleg³o w trakcie d³ugiej ewolucji licznym zmianom. Na-
ukowcy spekuluj¹ na temat natury, efektów i sposobu kontrolowania tego
antyspo³ecznego zachowania. Niekoñcz¹ca siê debata na temat œrodków,
jakie mo¿e przedsiêwzi¹æ spo³eczeñstwo w celu zapobiegania antyspo³ecz-
nym zachowaniom, pozostaje nierozstrzygniêta. Jednak¿e ujawni³a ona
ró¿ne aspekty tego skomplikowanego zjawiska spo³ecznego.

Ludzie nie czuj¹ siê bezpieczni nie tylko z powodu bezsilnoœci prawa,
lecz tak¿e w nie mniejszym stopniu z powodu przemocy ze strony innych
osób. W spo³eczeñstwach prymitywnych wydawa³a siê istnieæ wewn¹trz-
plemienna solidarnoœæ. Solidarnoœæ ta ulega³a zak³óceniom w przypadku,
gdy jakikolwiek cz³onek spo³ecznoœci u¿ywa³ przemocy w stosunku do in-
nego jej cz³onka. Istniej¹ce dowody wskazuj¹ na to, ¿e odpowiedŸ spo³ecz-
noœci w celu powstrzymania tego dewiacyjnego zachowania by³a
natychmiastowa. Wraz ze wzrostem coraz bardziej z³o¿onych grup spo³ecz-
nych odkrywano nowe sposoby zapobiegania atakom gwa³tów. Historia
pe³na jest przyk³adów nieludzkiego i brutalnego sposobu traktowania tych,
którzy pogwa³cili fundamentalne formy wspó³¿ycia spo³ecznego.

Istnieje du¿y zasób literatury pozwalaj¹cy poznaæ idee zwi¹zane z prze-
stêpczoœci¹ oraz metody stosowane w celu jej powstrzymania. Ca³a istnie-
j¹ca literatura podpisuje siê pod stwierdzeniem, ¿e karanie przestêpców
by³o szczególn¹ mieszanin¹ zemsty, fizycznego powstrzymywania oraz
krêpowania, a tak¿e reformowania.
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Najwczeœniejsze formy kar nak³adane przez zorganizowane spo³eczeñ-
stwo na przestêpców mia³y za zadanie eliminacjê przestêpcy oraz jego po-
wstrzymanie, aby wiêcej nie zagra¿a³ spo³eczeñstwu. Uciekano siê g³ównie
do metod wygnania i transportacji.

W dobie racjonalizmu w póŸnym XVIII i wczesnym XIX wieku struktura
wyroków uleg³a zmianie. Niewielka liczba przestêpstw wymaga³a kar cieles-
nych, podczas gdy wiêkszoœæ przestêpców posy³ano do wiezienia. To przej-
œcie od barbarzyñskich metod karania do prewencyjnych (wiêzienie)
zapocz¹tkowane zosta³o przez Beccaria i Benthama. W XIX wieku zapocz¹t-
kowano programy maj¹ce na celu resocjalizacjê przestêpców w wiêzieniach
z poszanowaniem autonomii i godnoœci skazanego oraz z zachowaniem praw
osób uwiêzionych.

Wraz z postêpem nauki i technologii oraz rozwojem industrializacji
powsta³o wiele czynników powoduj¹cych dezorganizacjê spo³eczeñ-
stwa, przyczyniaj¹c siê tym samym do wzrostu przestêpczoœci. Przewa¿-
nie by³y to drobne przestêpstwa, zaœ wiêzienia przepe³nione by³y
drobnymi przestêpcami, których wyroki by³y zbyt krótkie, by rozpocz¹æ
dzia³alnoœæ resocjalizacyjn¹. Ich krótki pobyt w wiêzieniach stanowi³ ra-
czej problem dla zarz¹dzaj¹cych wiêzieniami, gdy¿ klasyfikacja by³a
znacznie utrudniona oraz powstawa³y nowe grupy przestêpców, np. re-
cydywistów.

W póŸnym okresie XIX wieku nowe kierunki w dziedzinie resocjalizacji
zmieni³y pojêcia przestêpczoœci i kryminologii. Przestêpstwa i wykrocze-
nia pope³niane przez osoby uznano za oznakê pora¿ki i dezorganizacji spo-
³eczeñstwa oraz samego sprawcy. Pozbawienie przestêpców kontaktu
z instytucjami spo³ecznymi, które mog³y byæ pomocne w doprowadzeniu
ich na w³aœciw¹ drogê uznano za szczególny przejaw takiej pora¿ki, a zatem
sposób resocjalizacji postrzegano jako ofertê wiêzi przestêpcy ze spo³e-
czeñstwem, integracji spo³ecznej, odbudowê wiêzi rodzinnych, zdobywa-
nie wykszta³cenia i zatrudnienia, zabezpieczenie na d³u¿szy okres,
znalezienie miejsca pracy dla przestêpcy w wolnym spo³eczeñstwie. Dzia-
³anie takie powinno obejmowaæ nie tylko zmianê przestêpcy, na którym
ogniskowa³y siê dotychczas wszelkie wysi³ki, ale równie¿ zmianê ca³ego
spo³eczeñstwa i jego instytucji.

Nadaj¹c kszta³t praktyczny przedstawionej filozofii traktowania prze-
stêpców, g³ówny nacisk k³adzie siê obecnie na jak najwiêksze wykorzysta-
nie resocjalizacji wspieraj¹cej w otwartym spo³eczeñstwie. Dzieje siê tak
dlatego, ¿e instytucje opiekuñcze praktycznie nie maj¹ dostêpu do progra-
mów resocjalizacyjnych, profesjonalnej obs³ugi i publicznego wsparcia.

85



Dlatego program resocjalizacyjny oparty na spo³eczeñstwie stanowi alter-
natywê dla programów instytucjonalnych.

Nie ma prostej definicji resocjalizacji opartej na spo³eczeñstwie. Jest to
raczej filozoficzne podejœcie do ludzkiego traktowania sprawców prze-
stêpstw, stosunkowo nowe podejœcie w zakresie organizacji dzia³añ.

Resocjalizacjê opart¹ na spo³eczeñstwie definiowano jako ca³oœæ dzia³añ
opiekuñczych, wychowawczych i terapeutycznych, które zachodz¹ w spo-
³eczeñstwie. Definicja ta wydaje siê jednak zbyt w¹ska. Operowanie jedy-
nie programem resocjalizacji w spo³eczeñstwie bez jego znacz¹cego
udzia³u sprawia, ¿e program ten jest raczej na spo³eczeñstwo zorientowany
ni¿ na nim oparty.

Resocjalizacja oparta na spo³eczeñstwie obejmuje ka¿de dzia³anie maj¹ce
na celu pomoc sprawcy przestêpstwa w powrocie na drogê prawa. Definicja
ta nie identyfikuje jednak kryteriów i za³o¿eñ pozwalaj¹cych rozró¿niæ pro-
gramy resocjalizacyjne oparte na spo³eczeñstwie od innego typu programów.
Jest zatem równie w¹ska i równie statyczna jak poprzednia.

Mówi¹c szerzej, program resocjalizacji oparty na spo³eczeñstwie jest
tym, co wp³ywa na wiêzi pomiêdzy sprawc¹ a spo³ecznoœci¹ lokaln¹, tj.
prawdziwym zaanga¿owaniem przestêpcy w powi¹zania lokalne, które
wytwarzaj¹ dobra i us³ugi wymagane przez tê spo³ecznoœæ. Obejmuj¹
one edukacjê, zatrudnienie, rekreacjê, dzia³ania socjalne i praktyki reli-
gijne.

Uznawanie danego programu do kategorii programu resocjalizacyjnego
opartego na spo³eczeñstwie tylko dlatego, ¿e zak³ada minimaln¹ kontrolê
lub dozór, jest b³êdne. Niew¹tpliwie, niektóre programy zak³adaj¹ mini-
mum kontroli czy dozoru (np. biura dla m³odzie¿y, kliniki dla alkoholików
lub narkomanów), lecz niektóre instytucje resocjalizuj¹ce maj¹ równie ma-
³o restrykcyjne programy (urlopy, przepustki do pracy). Dlatego stopieñ
kontroli i dozoru nie powala na odpowiednie rozró¿nienie pomiêdzy pro-
gramami resocjalizacyjnymi opartymi na spo³eczeñstwie oraz dzia³aniami
instytucjonalnymi.

Aby umieœciæ program w kategorii resocjalizacji opartej na spo³eczeñ-
stwie, wa¿ne wydaje siê stwierdzenie o istotnych wiêziach ze spo³eczno-
œci¹ lokaln¹. Istota tych wiêzi zale¿na jest od czêstotliwoœci, czasu ich
trwania oraz jakoœci stosunków wœród pracowników, klientów i spo³eczeñ-
stwa. Wszystkie te zmienne stanowi¹ podstawê dywersyfikacji pomiêdzy
programem opartym na spo³eczeñstwie i innymi programami.

Podsumowuj¹c, najbardziej sensowna i wyczerpuj¹ca wydaje siê defini-
cja Centrum Sprawiedliwoœci Karnej harwardzkiej Szko³y Prawa: „Im wiê-
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cej klientów uczestnicz¹cych w legalnych dzia³aniach wspieraj¹cych
obejmuje dany program, tym bardziej opiera siê on na spo³eczeñstwie”1.

Programy te obejmuj¹ szereg pozawiêziennych oddzia³ywañ takich jak
udzielanie przepustek do pracy, urlopów, „Halfway Houses” (domy pra-
cy), zwolnienia warunkowe i probacja.

Jednym z najwczeœniejszych œrodków zwalniania wiêŸniów przed za-
koñczeniem wyroku by³y przepustki do pracy. Maj¹ one swój pocz¹tek
w Rzymie w okresie masowych robót publicznych, do których anga¿owano
wiêŸniów. Nie mieli oni jednak widoków na uwolnienie – ich praca by³a je-
dynie inn¹ form¹ niewolnictwa.

W 1913 r. w Wisconsin zezwolono drobnym przestêpcom na kontynuo-
wanie pracy podczas odbywania kary wiêzienia. W odniesieniu do innych
przestêpców zasadê tê zaczêto stosowaæ w innych stanach, a¿ do uchwale-
nia Aktu Federalnego o Resocjalizacji WiêŸniów, który ustanowi³ przepu-
stki do pracy, urlopy i centra resocjalizacji spo³ecznej dla wiêŸniów
federalnych.

Przepustka do pracy nie jest substytutem zwolnienia warunkowego,
ale daje kuratorom mo¿liwoœæ efektywnego nadzoru przestêpcy. Nie jest
ona równie¿ w ¿adnym sensie alternatyw¹ dla kary wiêzienia. S³u¿y raczej
sprawdzeniu przestêpców oraz ich umiejêtnoœci zawodowych, jak rów-
nie¿ mo¿liwoœci kontrolowania swojego zachowania w spo³eczeñstwie.
Sprawca musi siê meldowaæ w instytucji pomimo faktu, ¿e wiêksz¹ czêœæ
czasu spêdza poza ni¹. Jest to zatem czêœciowa alternatywa, a nie ca³kowi-
te uwiêzienie.

Inn¹ formê niepe³nego uwiêzienia stanowi¹ urlopy. Przez wiele lat by³y
one wykorzystywane w sposób nieformalny. Œmieræ cz³onka rodziny lub ja-
kakolwiek inna sytuacja kryzysowa stanowi³y g³ówne powody zwracania
siê o udzielenie urlopu. Obecnie œrodek ten jest u¿ywany do ró¿nych ce-
lów, w³¹cznie z wizytami w domu podczas wakacji i œwi¹t lub te¿ przed
zwolnieniem, tak aby powrót na wolnoœæ by³ procesem stopniowym. Zalet¹
tego programu jest te¿ edukacja. G³ówn¹ korzyœci¹ p³yn¹c¹ z urlopów jest
zmniejszenie napiêcia seksualnego u skazanych umieszczonych w instytu-
cjach zamkniêtych.

Powszechnie wiadomo, ¿e nag³e zwolnienie wiêŸnia po d³ugim okresie
kary powoduje u niego szok kulturowy. Jest on zatem niezdolny do resocja-
lizacji. Aby unikn¹æ takiej kryzysowej sytuacji, przestêpcê wprowadza siê
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do spo³eczeñstwa stopniowo. Proces ten nosi nazwê stopniowego zwalnia-
nia. U³atwia on zniesienie szoku kulturowego, którego doœwiadcza zinsty-
tucjonalizowany przestêpca. Program ten nie stanowi alternatywy dla
uwiêzienia i mo¿e pomóc w eliminacji destrukcyjnych i wytwarzaj¹cych
uleg³oœæ efektach uwiêzienia.

Halfway House jest tworem d³ugich badañ nad znalezieniem alternaty-
wy dla uwiêzienia. Jest to miejsce, gdzie przestêpca mo¿e czerpaæ korzyœci
z pracy lub nauki na wolnoœci, rezyduj¹c jednoczeœnie w spo³ecznoœci. Po-
cz¹tkowo Halfway Houses by³y rezydencjami dla bezdomnych zwalnia-
nych z wiêzienia. Potem u¿ywano ich do ró¿nych celów. W ostatnich latach
s³u¿y³y jako miejsca budowania wiêzi spo³ecznych lub centra opiekuj¹ce
siê przestêpcami przed ich uwolnieniem.

Centra maj¹ce za zadanie prowadziæ oraz opiekowaæ siê przestêpc¹
przed jego zwolnieniem powsta³y w g³ównych metropoliach USA w 1961 r.
Przestêpcy byli odsy³ani tam na kilka miesiêcy przed zwolnieniem. Perso-
nel tych instytucji dobierano na podstawie kierunku resocjalizacji oraz
zdolnoœci doradczych. Przestêpca mo¿e pracowaæ i uczêszczaæ do szko³y
w spo³ecznoœci bez dozoru lub uczestniczyæ w zajêciach prowadzonych
przez Halfway Houses.

S³owo „parole” pochodzi z francuskiego i oznacza „dajê s³owo”. Defi-
nicja s³ownikowa to „s³owo honoru”. Po raz pierwszy w kontekœcie pro-
gramu resocjalizacyjnego s³owo to u¿yte zosta³o w 1847 r. przez Samuela
G. Howe’a.

Dopiero w 1972 r. Narodowa Rada ds. Resocjalizacji i Zwolnieñ Warun-
kowych Administracji w Nowym Orleanie uchwali³a, ¿e definicja zwolnie-
nia warunkowego powinna zawieraæ dwa elementy: 1) decyzjê stosownych
w³adz okreœlaj¹c¹, jaka czêœæ kary mo¿e zostaæ odbyta poza wiêzieniem
oraz 2) status – odbycie kary pozosta³ego wyroku w spo³eczeñstwie zgod-
nie z zasadami i regu³ami okreœlonymi przez £awê ds. Zwolnieñ Warunko-
wych oraz Radê ds. Zwolnieñ Warunkowych.

Zwolnienie warunkowe jest procedur¹, zgodnie z któr¹ osoba uwa¿ana
za spe³niaj¹c¹ warunki zwolnienia warunkowego mo¿e zostaæ zwolniona
w stosowanym czasie przez Radê ds. Zwolnieñ Warunkowych przed odby-
ciem ca³ego wyroku. Resztê kary mo¿e ods³u¿yæ w spo³eczeñstwie pod do-
zorem kuratora. Je¿eli osoba ta nie wywi¹¿e siê z warunków zwolnienia,
mo¿e wróciæ do wiêzienia.

Rozwój koncepcji zwolnieñ warunkowych mo¿na przypisaæ ró¿nym
œrodkom takim jak transportacja wiêŸniów, angielski lub irlandzki nakaz
opuszczenia kraju oraz pracom reformatorów amerykañskich w XIX w.
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Niezale¿nie u podstaw zwolnienia warunkowego doszukaæ siê mo¿na
trzech g³ównych przes³anek, tj.: darowanie czêœci kary, podpisanie przez
skazanego kontraktu i nadzór s¹dowo-kuratorski.

Probacja jako œrodek resocjalizacji oparty na spo³eczeñstwie bazuje na
teorii, ¿e najlepszym sposobem osi¹gniêcia celu, jakim jest resocjalizacja,
jest organizowanie sankcji kryminalnych w spo³eczeñstwie w przypad-
kach, gdy jest to uzasadnione funkcjami kary. Zak³ada siê, ¿e dana osoba
nauczy siê z powodzeniem ¿yæ w spo³eczeñstwie, a nie w sztucznym i ode-
rwanym œrodowisku, jakim jest instytucja wiêzienna. Probacja jako œrodek
resocjalizacji opieraj¹cy siê na spo³eczeñstwie, w po³¹czeniu z sensownym
zaanga¿owaniem spo³ecznym, zapewnia wymagane oddzia³ywanie spo³e-
czne, ekonomiczne oraz osobowoœciowe.

Korzyœci p³yn¹ce z probacji s¹ ogromne. Doprowadzi³y one Sanforda
Batesa, znanego amerykañskiego eksperta prawa karnego, do stwierdze-
nia, ¿e „probacja mo¿e byæ uwa¿ana za inwestycjê w ludzkoœæ. Zachêca za-
miast przynosiæ rozgoryczenie. Buduje, a nie degraduje. Jest inwestycj¹
w ochronê spo³eczeñstwa”2.

Wed³ug Panakala: „Tak jak wspó³czesna medycyna podkreœlaj¹ca wagê
dbania o zdrowie jako sposób zapobiegania chorobom, tak i probacja k³a-
dzie nacisk na zapobieganie zachowaniom niezgodnym z prawem poprzez
promocjê zachowañ zgodnych z prawem. Faworyzuj¹c resocjalizacjê za-
miast wiêzienia, probacja chroni spo³eczeñstwo i jednoczeœnie zapobiega
zbrodniom”3.

Tennerbaum s³usznie podsumowa³ znaczenie probacji: „Probacja
pomaga unikn¹æ druzgoc¹cych efektów na osobowoœæ ludzk¹, które s¹
czêsto wynikiem uwiêzienia. Probacja pozwala zachowaæ osobowoœæ
w jej dawnych ramach: nie powoduje nag³ych i gwa³townych zmian na-
wyków, nie niszczy wiêzi rodzinnych, kontaktów z przyjació³mi i ekono-
micznej niezale¿noœci. Pozwala zachowaæ te wszystkie dotychczasowe
nawyki, które by³y dobre, ka¿dy kontakt, zainteresowanie, emocje. Au-
tomatycznie wchodz¹ do gry przyzwyczajenia, które mog¹ byæ u¿yte do
zachowania zwi¹zków ze spo³eczeñstwem w oczekiwanych normach
i staj¹ siê wa¿nym czynnikiem umo¿liwiaj¹cym wyprowadzenie danej
osoby na dobr¹ drogê. Przestêpstwa, za które zosta³a aresztowana, nie s¹
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dramatyzowane i nie u¿ywa siê ich jako powodu do zak³ócania rytmu jej
¿ycia”4.

Oprócz tych korzyœci czêsto wspomina siê, ¿e wychowanie sprawcy
w spo³eczeñstwie t¹ metod¹ jest o wiele mniej kosztowne ni¿ utrzymywa-
nie go w wiêzieniu.

W USA obliczono, ¿e utrzymanie przestêpcy w wiêzieniu kosztuje od 10
do 13 razy wiêcej ni¿ jego nadzorowanie w spo³eczeñstwie. W innym rapor-
cie ukazano, ¿e probacja kosztuje zwykle od 100 do 300 USD rocznie,
a utrzymanie przestêpcy w wiêzieniu waha siê od 1000 do 3000 USD rocznie.

Brak spo³ecznej stygmatyzacji oraz minimalne ryzyko recydywizmu
uwa¿a siê tak¿e za zalety probacji.

Termin „probacja” pochodzi od ³aciñskiego s³owa „probare” oznacza-
j¹cego próbowaæ, testowaæ. Powy¿sze znaczenie terminu stanowi¹cego is-
totê probacji posunê³o siê daleko do przodu zacieniaj¹c jego tradycyjne
prawnicze znaczenie. Odnoœnie do probacji pojawi³o siê wiele koncepcji.

Probacja jest form¹ sankcji kryminalnych na³o¿on¹ przez s¹d na spraw-
cê, po og³oszeniu wyroku uznaj¹cego go winnym, lecz bez uprzedniego na-
³o¿enia na niego kary wiêzienia.

W Anglii najbardziej zbli¿on¹ definicjê zaproponowa³ Komitet Morriso-
na: „Probacja jest poddaniem sprawcy, który pozostaje na wolnoœci, nadzo-
rowi pracownika spo³ecznego, który jest urzêdnikiem s¹dowym, na czas
okreœlony”5.

W Ameryce Stowarzyszenie Prawnicze definiuje u¿ycie terminu „proba-
cja” jako wyrok nieobejmuj¹cy skazania, który okreœla warunki i przyznaje
s¹dowi orzekaj¹cemu prawo do zmodyfikowania warunków wyroku lub jego
ponownego orzeczenia w stosunku do sprawcy, który te warunki pogwa³ci³.

Departament Spraw Wewnêtrznych ONZ w 1951 r. (Probacja i analogi-
czne œrodki) zdefiniowa³ probacjê jako proces resocjalizacji przypisany
przez s¹d w stosunku do osoby oskar¿onej o pope³nienie przestêpstwa
w œwietle prawa, podczas którego osoba poddana kurateli ¿yje w spo³eczeñ-
stwie i reguluje swoje ¿ycie zgodnie z warunkami ustanowionymi przez s¹d
lub inn¹ w³adzê i pozostaje pod nadzorem kuratora6.
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Ze wzglêdu na ró¿norodnoœæ ujêæ definicyjnych terminu probacja, po-
rz¹dkujê klasyfikacjê tego terminu ze wzglêdu na okreœlone kryteria:

– formalnoprawne – wed³ug tej definicji probacja jest po prostu
wstrzymaniem wykonania wyroku przez s¹d. Sprawca pozostaje w spo³e-
czeñstwie pod dozorem kuratora na czas okreœlony przez s¹d. Je¿eli zaanga-
¿uje siê w cokolwiek, co jest zakazane przez s¹d, dozór kuratorski mo¿e
zostaæ odwo³any i sprawcê skazuje siê za pope³niony czyn. Tak¹ koncepcjê
probacji przyjê³o œrodowisko prawnicze,

– statusu podopiecznego – w tym kontekœcie probacja odzwiercied-
la status przestêpcy skazanego na probacje. Podczas gdy jego wolnoœæ po-
zostaje czêœciowo ograniczona, to status pozostaje lepszy ni¿ innych
przestêpców. Osoby te nie s¹ ani ca³kowicie wolne, ani uwiêzione; mog¹
pracowaæ, utrzymywaæ rodzinê, unikn¹æ efektów wiêzienia i naprawiæ wy-
rz¹dzone ofiarom szkody,

– podsystemu wykonawczego w ramach s¹downictwa karne-
go – probacja w tym kontekœcie odnosi siê do organu administracji lub organi-
zacji, która zajmuje siê œwiadczeniem us³ug probacyjnych dla m³odocianych
lub doros³ych sprawców. Obejmuje ona zastosowanie konkretnych œrodków
maj¹cych na celu pomoc przestêpcy w unikniêciu k³opotów. Podkreœla rolê
kuratora w pilnowaniu, nadzorowaniu i resocjalizacji klienta,

– procesu – w tej definicji zawiera siê zbiór funkcji, dzia³añ, us³ug
i postêpowanie samego sprawcy. Jest on postrzegany jako zjawisko równo-
leg³ej dzia³alnoœci s¹du, sprawcy i spo³eczeñstwa. Proces obejmuje konie-
cznoœæ regularnego meldowania siê skazanego u kuratora, koniecznoœæ
œwiadczenia us³ug, których potrzebuje sprawca w trakcie resocjalizacji oraz
doradztwa, a tak¿e nadzoru kuratora w celu kontroli przestrzegania warun-
ków probacji.

Podsumowuj¹c, probacja mo¿e byæ traktowana jako proces, który daje
sêdziemu orzekaj¹cemu alternatywê prawn¹, która poprawia status prze-
stêpcy w podsystemie s¹downictwa karnego.

W sytuacji idealnej probacja mog³aby zostaæ zorientowana na wszystkie
rodzaje przestêpstw. W praktyce nie jest to mo¿liwe. Istniej¹ ograniczenia
w stosunku do pewnego rodzaju przestêpców, którzy pope³niaj¹ zw³aszcza
zbrodnie lub nie rokuj¹ nadziei na poprawê. Zatem probacjê stosuje siê
wzglêdem tych przestêpców, u których istnieje pozytywna szansa na ich re-
socjalizacjê.

Ponadto, stosuje siê j¹ zwa¿aj¹c na kryterium wieku sprawcy. W przy-
padku bowiem m³odocianych wybiera siê œrodki probacji, poniewa¿
uwiêzienie jest dzia³aniem zbyt restryktywnym. W odniesieniu do m³o-



docianych probacja rozwinê³a siê wraz z rozwojem s¹dów dla nieletnich
w Ameryce i Anglii.

Probacja jest obecnie rodzajem sankcji kryminalnych nak³adanych
przez s¹d na przestêpcê po wydaniu wyroku bez uprzedniego orzeczenia
kary wiêzienia. A zatem przestêpca mo¿e byæ poddany probacji lub otrzy-
maæ wyrok w zawieszeniu.

Ró¿nica pomiêdzy zawieszeniem kary a probacj¹ sprowadza siê do
okreœlania zasad proceduralnych oraz do skutków prawnych ich odwo³ania.
Zawieszenie wykonania kary niesie ze sob¹ korzyœæ zwi¹zan¹ z tym, ¿e ska-
zany na kuratelê s¹dow¹ zna alternatywê, jak¹ jest kara wiêzienia, co mo¿e
pomóc w jego resocjalizacji, sk³aniaj¹c go do wype³nienia warunków okre-
su próby. W wiêkszoœci pañstw europejskich postêpowanie mo¿e zostaæ
umorzone, a przestêpca poddany opiece i nadzorowi na odpowiedni okres
na zasadzie dobrowolnej probacji lub, w niektórych przypadkach, s¹d mo¿e
orzec wyrok w zawieszeniu. W probacji kar¹ jest czêœciowe pozbawienie
wolnoœci, gdy¿ przestêpca pozostaje pod nadzorem kuratora, który kontro-
luje przestrzeganie warunków na³o¿onych przez s¹d. Probacja jest rodza-
jem wyrokowania, który mo¿na na³o¿yæ na skazanego za przestêpstwo,
a któremu pozwala siê ¿yæ w spo³eczeñstwie zgodnie z ustaleniami s¹du.
Musi on przyj¹æ warunki s¹du i zgodziæ siê na pozostanie pod nadzorem
kuratora. Je¿eli wywi¹¿e siê z warunków w wyznaczonym okresie, jego sta-
tus pozycyjny koñczy siê i zostaje zwolniony spod jurysdykcji s¹du.

Je¿eli nie wywi¹¿e siê, s¹d mo¿e zastosowaæ inny rodzaj kary w³¹cznie
z umieszczeniem w zak³adzie karnym. A zatem w szerszym sensie probacja
jest nie tylko sankcj¹ penaln¹ i okreœlon¹ instytucj¹ prawn¹, lecz równie¿
rozbudowanym systemem œwiadczeñ i us³ug.

Polityka karania – jej mankamenty

Chc¹c poprawiæ efektywnoœæ œrodków oddzia³ywania na sprawców czy-
nów inkryminowanych, nale¿y je odpowiednio zró¿nicowaæ, nie ogranicza-
j¹c siê jedynie do kary pozbawienia wolnoœci czy œrodków probacyjnych.
W chwili obecnej pomiêdzy izolacj¹ w wiêzieniach a zwyk³¹ probacj¹ roz-
ci¹ga siê pusta przestrzeñ, która mo¿e byæ zape³niona dolegliwoœciami kar-
nymi innego typu.

Nie jest odpowiednia ani zbytnia liberalizacja, ani nadmierna punity-
wnoœæ œrodków penalnych. W zwi¹zku z tym trzeba zmierzaæ w kierunku
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zwiêkszenia zaufania do zmodyfikowania dzia³añ probacyjnych, l¿ejszych
ni¿ kara pozbawienia wolnoœci. Obecnie zbyt wielu skazanych przebywa
w zak³adach karnych i zbyt ma³o podlega wp³ywom innego rodzaju instytu-
cji przymusowej kontroli spo³ecznej. Cechuje nas zbytnia pob³a¿liwoœæ
i przesadna surowoœæ; zbytnia pob³a¿liwoœæ – w stosunku do osób, które po-
winny znajdowaæ siê pod œciœlejszym nadzorem spo³eczeñstwa, a które
teraz poddane zosta³y oddzia³ywaniu œrodków probacyjnych, przesadna su-
rowoœæ – wobec osadzonych, którzy nie stanowi¹ powa¿nego zagro¿enia dla
bezpieczeñstwa publicznego.

Jakie s¹ przyczyny braku zadowalaj¹cych rezultatów, jeœli chodzi o polity-
kê karania? Niektóre z nich tkwi¹ w nastawieniu spo³eczeñstwa do œrodków
represji karnej i w genezie systemu prawa karnego, inne – w niestabilnym
rozwoju struktur penitencjarnych i w wieloœci podmiotów kszta³tuj¹cych sy-
tuacjê prawn¹ i faktyczn¹ osób ukaranych. Chc¹c zdynamizowaæ i usprawniæ
politykê karania, nale¿y wprowadziæ kary poœrednie, znajduj¹ce siê pomiê-
dzy kar¹ pozbawienia wolnoœci a zwyk³ymi œrodkami probacyjnymi.

Dlaczego u¿ywa siê pojêcia „kary poœrednie” zamiast wyra¿enia „kary
alternatywne” albo „sankcje alternatywne”? Okreœlenie „kary alternaty-
wne” wywo³uje wra¿enie, i¿ mamy na myœli substytuty kary pozbawienia
wolnoœci, co mo¿e skutkowaæ przekonaniem, ¿e najbardziej wydajn¹ kar¹
jest kara wiêzienia. Z drugiej strony, u¿ycie terminu „alternatywne” mo¿e
staæ siê swego rodzaju obietnic¹ zmniejszenia zagêszczenia w jednostkach
penitencjarnych, obietnic¹ – jak na razie – nie do spe³nienia.

Mo¿na przypuszczaæ, i¿ kary typu wysoka grzywna, przymusowa praca
spo³eczna, nadzór rezydencjalny, nakaz leczenia by³yby stosowane, przy-
najmniej pocz¹tkowo, wy³¹cznie w stosunku do osób, które warunkowo
zwolniono by z odbycia czêœci kary pozbawienia wolnoœci lub którym wa-
runkowo zawieszono by jej wykonanie.

W celu uzupe³nienia brakuj¹cego ogniwa pomiêdzy bezwzglêdnym po-
zbawieniem wolnoœci a postêpowaniem w warunkach probacji nale¿y za-
projektowaæ i wprowadziæ w ¿ycie odpowiadaj¹cy naszym warunkom
system kar poœrednich.

Dlaczego kary poœrednie nie mog¹ byæ nazywane sankcjami poœredni-
mi? Otó¿ w odbiorze spo³ecznym kara uto¿samiana jest z pozbawieniem
wolnoœci, a sankcje poœrednie kojarzono by z nieco ³agodniejsz¹ form¹ po-
stêpowania wobec sprawcy czynu zabronionego przez ustawê karn¹. Kary
poœrednie nie mog¹ staæ siê tym samym czymœ nadzwyczajnym, mniej do-
legliwym. Musz¹ byæ równoprawnym elementem istniej¹cego w naszym
kraju systemu œrodków represji karnej.
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Kara powinna byæ nieuchronna. Przestêpcy nale¿y siê cierpienie, przy-
mus i ograniczenie swobody. Redukowanie wolnoœci praw mo¿e siê jednak
odbywaæ nie tylko w warunkach izolacji wiêziennej, lecz tak¿e w ramach
niektórych oddzia³ywañ spo³ecznych innego typu.

Nie zmienia to faktu, i¿ rezultatem ka¿dego przestêpstwa winna byæ do-
legliwa sankcja, np. kara pozbawienia wolnoœci albo kara poœrednia. Nie
mo¿e ni¹ byæ:

– kara œmierci, która nie zawiera w sobie elementów poprawy sprawcy,
lecz jedynie wype³nia funkcjê eliminacyjn¹,

– kara piêtnuj¹ca, godz¹ca w godnoœæ cz³owieka,
– kara cielesna (np. ch³osta), poni¿aj¹ca nie tyle ofiarê tej kary, ile spo-

³eczeñstwo, które j¹ wymierza.
Skromny zestaw œrodków probacyjnych (warunkowe przedterminowe

zwolnienie, warunkowe zawieszenie wykonania kary oraz warunkowe umo-
rzenie postêpowania karnego), z jakim mamy do czynienia obecnie w Polsce,
nie pozwala skutecznie wyeliminowaæ negatywnych skutków kary pozba-
wienia wolnoœci i jednoczeœnie zapobiec powrotnoœci do przestêpstwa.

Dla niektórych przestêpców ju¿ samo oskar¿enie lub odnotowanie wy-
roku w aktach mo¿e byæ wystarczaj¹c¹ kar¹. Dla innych bêdzie ni¹ prze-
bieg procesu s¹dowego i honoraria wyp³acane adwokatom. Niepewnoœæ
i obawa zwi¹zane z oskar¿eniem i skazaniem mog¹ byæ tak dolegliwe, ¿e
czêsto orzekanie kary pozbawienia wolnoœci (bez zawieszania jej wykona-
nia) staje siê obci¹¿eniem niezbyt w³aœciwym.

Jak odró¿niæ prawid³owo ukszta³towan¹ i orzeczon¹ karê poœredni¹ od
zwyk³ej probacji? Czasem bywa to bardzo trudne. Odró¿nienie jest jednak
mo¿liwe. Otó¿, areszt domowy mo¿emy potraktowaæ i jako jeden z warun-
ków probacji, i jako karê umieszczenia w odosobnieniu, ustanowion¹ przez
instytucjê maj¹c¹ do tego prawo. Do kar poœrednich zaliczamy tzw. inten-
sywn¹ probacjê, kary pieniê¿ne, przymusowe prace spo³eczne i inne kary,
bêd¹ce w istocie sposobami œciœlejszej kontroli postêpowania osób skaza-
nych w warunkach ograniczonej wolnoœci.

„Intensywna probacja” jest pojêciem na tyle ogólnym, ¿e obejmuje ono
swym zakresem przedmiotowym zestaw restrykcji ograniczaj¹cych swobo-
dê ¿ycia w danej spo³ecznoœci i ró¿norodnoœæ programów zaprojektowa-
nych w celu zapobie¿enia recydywie. Poddanie przestêpcy konkretnemu
programowi probacyjnemu stanowi jedyn¹ w swym rodzaju karê, umo¿li-
wiaj¹c¹ dok³adne zbadanie i przynajmniej czêœciowe wyeliminowanie
czynników patologicznych, maj¹cych wiêkszy lub mniejszy wp³yw na po-
pe³nienie czynu zabronionego. Chodzi tu m.in. o programy walki z narko-
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tykami, alkoholem i chorobami umys³owymi. Intensywna probacja to areszt
domowy (rezydencjalny), wzmocniony w niektórych przypadkach monitoro-
waniem elektronicznym. To sprawia, ¿e nadzór nad skazanym staje siê bar-
dziej efektywny, a kontrola przestêpczoœci – coraz skuteczniejsza.

Innymi karami poœrednimi s¹: kara pieniê¿na (grzywna samoistna),
w Polsce niedoceniana ze wzglêdu na mierne mo¿liwoœci w zakresie jej eg-
zekwowania i nieegalitarny charakter, oraz przymusowa praca spo³eczna,
kara na wskroœ wychowawcza, pomagaj¹ca przywróciæ przestêpcê spo³e-
czeñstwu.

Kary poœrednie nie powinny funkcjonowaæ w izolacji jedna od drugiej.
Grzywnê mo¿na np. po³¹czyæ z aresztem domowym lub przymusow¹ prac¹
spo³eczn¹ i dodaæ do tego nadzór elektroniczny. Je¿eli jednak oka¿e siê to
niewystarczaj¹ce, powinno siê powy¿szy zestaw kar „wspomóc” krótkim
pobytem w instytucji zamkniêtej.

Jaki system kar poœrednich nale¿y zaprojektowaæ i wprowadzaæ w ¿ycie,
a¿eby unikn¹æ zarzutu uprzywilejowania pewnych grup przestêpców, dziele-
nia ludzi na „gorszych” i „lepszych” (ci „gorsi” pójd¹ do wiêzienia, wobec
„lepszych” bêd¹ stosowane kary poœrednie)? W jaki sposób dokonywaæ kon-
troli wyroków s¹dowych pod wzglêdem ich s³usznoœci w celu zminimalizowa-
nia niewspó³miernoœci kary do winy? W przysz³oœci nie unikniemy
odpowiedzi na tak postawione pytania. Mo¿e ju¿ dziœ nale¿a³oby ich udzieliæ.

Skazanym na karê grzywny samoistnej mo¿na by zaaplikowaæ i inne do-
legliwoœci:

– nakaz wynagrodzenia szkód poniesionych przez ofiarê przestêpstwa,
– pe³ne pokrycie kosztów s¹dowych,
– areszt domowy po³¹czony z monitorowaniem elektronicznym, op³a-

canym przez przestêpcê.
W stosunku do niektórych kategorii osób naruszaj¹cych prawo wystar-

czaj¹ca mog³aby siê okazaæ intensywna probacja, na któr¹ sk³ada³aby siê:
– dok³adny i regularny nadzór sprawowany przez kuratora s¹dowego

b¹dŸ przeszkolonego w tym celu policjanta,
– czasowy pobyt w oœrodku rehabilitacyjnym (np. odwykowym),
– zobowi¹zanie do odpracowania na cele spo³eczne okreœlonej liczby

godzin.
Wszystkie elementy kar poœrednich musz¹ byæ jednak skrupulatnie eg-

zekwowane. Orzekaj¹c w wyroku karê poœredni¹, przys³u¿ymy siê i spo³e-
czeñstwu, i ofierze przestêpstwa oraz samemu przestêpcy. Jest to bardziej
ekonomiczny sposób zadoœæuczynienia za wyrz¹dzone z³o ni¿ kara pozba-
wienia wolnoœci.
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Zaaprobowanie tak rozbudowanego katalogu kar mo¿e byæ nieco skom-
plikowane na poziomie wyrokowania s¹dowego. Zwi¹zane z nim oczekiwa-
nia dotycz¹ jednak kary wspó³miernej do zagro¿enia, jakie przestêpca
stworzy³ spo³eczeñstwu oraz do w³aœciwoœci warunków osobistych spraw-
cy. Rozs¹dna represja karna powinna przyczyniæ siê do ograniczenia nega-
tywnego zjawiska, jakim jest powrotnoœæ do przestêpstwa, i do wiêkszej
elastycznoœci w ferowaniu orzeczeñ.

Kary poœrednie nale¿y zintegrowaæ z istniej¹cym wszechstronnym sys-
temem œrodków penalnych. Efektywnie polityka karna mo¿e byæ prowa-
dzona tylko wtedy, gdy suma kar zostanie wzbogacona o dolegliwoœci
przystosowane do ró¿nych typów przestêpstw oraz do ró¿nych kategorii
przestêpców, pod warunkiem, ¿e bêd¹ to sankcje proste w egzekwowaniu.

Obecnie w teorii i praktyce podnosi siê zagadnienie znacznego przelu-
dnienia panuj¹cego w zak³adach karnych i aresztach œledczych, a tak¿e nie-
skutecznoœci warunkowego przedterminowego zwolnienia i warunkowego
zawieszenia wykonania kary jako podstawowych œrodków probacyjnych.
To powoduje koniecznoœæ odejœcia zarówno od preferencji przyznawanych
karze pozbawienia wolnoœci jako karze zasadniczej, jak i od czêstych de-
cyzji stosowania nazbyt ³agodnych œrodków w warunkach probacji. Sprzyja
to wiêkszemu zainteresowaniu form¹ ³¹cz¹c¹ dolegliw¹ represjê z nadzoro-
wanym pobytem na wolnoœci, jak¹ s¹ niew¹tpliwie kary poœrednie.

Jak na razie, w naszym kraju nie uda³o siê zinstytucjonalizowaæ systemu
kar znajduj¹cych siê pomiêdzy kar¹ pozbawienia wolnoœci a zwyk³¹ proba-
cj¹. Kara ograniczenia wolnoœci, bêd¹ca kar¹ zasadnicz¹, ostatnio doœæ rzad-
ko bywa stosowana. Ponadto daje ona zbyt ma³o mo¿liwych wariantów
rozwi¹zañ. Prawdopodobna w przysz³oœci selekcja pomiêdzy s³usznie ska-
zanymi na karê pozbawienia wolnoœci a tymi, wobec których orzeczono ka-
rê poœredni¹, nie mo¿e siê opieraæ wy³¹cznie na kryteriach wagi
pope³nionego przestêpstwa i czêstotliwoœci wystêpowania okreœlonego ro-
dzaju czynu zabronionego na danym obszarze. Podobne kryteria nie po-
winny równie¿ decydowaæ o wyborze miêdzy œrodkami probacyjnymi
a karami poœrednimi.

Kary poœrednie

Wprowadzenie kar poœrednich do systemu kar zasadniczych wi¹¿e siê
z koniecznoœci¹ prze³amania pewnego stylu rozumowania polegaj¹cego na
tym, ¿e przestêpstwa o jednakowej wadze i osoby o podobnej karierze kry-
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minalnej powinny byæ traktowane tak samo. Jest to nietrafne rozumienie
zasady zas³u¿onej kary. Nowoczesny system œrodków penalnych daje mo¿-
liwoœæ wymierzania ró¿nych kar w podobnych przypadkach, niektórych
skazanych odsy³aj¹c do zamkniêtych instytucji penitencjarnych, innych
represjonuj¹c na wolnoœci.

Co nale¿y zrobiæ, aby kary poœrednie spe³nia³y swoj¹ role?
Po pierwsze, musz¹ byæ one stosowane masowo, co pozwoli³oby zlik-

widowaæ przeludnienie wiêzieñ i doprowadzi³oby do stopniowej margina-
lizacji instytucji warunkowego przedterminowego zwolnienia i wyroków
z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolnoœci.

Po drugie, musz¹ byæ stanowczo egzekwowane. Ulgi i odroczenia w ich
wykonywaniu by³yby stosowane wyj¹tkowo.

Po trzecie, niewywi¹zywanie siê osoby, wobec której orzeczono karê
poœredni¹, z ci¹¿¹cych na niej obowi¹zków powinno skutkowaæ zaostrze-
niem represji ustanowionych pierwotnie, odpowiednio do winy sprawcy.

Po czwarte, grzywna jako kara poœrednia powinna byæ rozpatrywana al-
bo jako oddzielna kara, albo jako czêœæ okreœlonego zespo³u sankcji. Do-
piero po rozstrzygniêciu tej kwestii nale¿y ustaliæ wysokoœæ kary
pieniê¿nej i jej p³atnoœæ ewentualnie roz³o¿yæ na raty. Wysokoœæ grzywny
musi byæ dostosowana do mo¿liwoœci finansowych przestêpcy. Terminy
p³atnoœci powinny byæ œciœle przestrzegane. Najwiêcej innowacji wymaga
jednak sposób szacowania i tryb egzekucji nale¿noœci pieniê¿nych.
W chwili obecnej grzywny s¹ zbyt niskie, nie koreluj¹ ze zdolnoœciami p³at-
niczymi skazanych, egzekwowane s¹ z trudem.

Po pi¹te, przymusow¹ prace spo³eczn¹ mo¿na wykorzystaæ albo jako
pojedyncz¹ dolegliwoœæ, albo jako czêœæ zestawu kar. Œrodek ten mo¿e byæ
orzekany zarówno w stosunku do skazanych o niskim cenzusie maj¹tko-
wym, jak i osób zamo¿niejszych. Jego zaadaptowanie mo¿e przynieœæ pozy-
tywne efekty pod warunkiem, ¿e wykonawstwo bêdzie rzetelnie
nadzorowane.

Po szóste, chc¹c uzyskaæ znacznie wiêksz¹ kontrolê nad zachowaniem
skazanych w spo³eczeñstwie; aby umo¿liwiæ im powrót do normalnego ¿y-
cia, wolnego od zjawisk patologicznych, nale¿y zastosowaæ intensywn¹ pro-
bacjê, która mo¿e w sobie ³¹czyæ areszt domowy np. z przymusowym
leczeniem i nadzorem elektronicznym, którego koszt czêœciowo lub
w pe³ni pokryje przestêpca.

Po siódme, przed wprowadzeniem nowego systemu kar poœrednich
s¹downictwo powinno poddaæ siê wp³ywom okreœlonych dyrektyw inter-
pretacyjnych nowoczesnej polityki orzeczniczej:



a) istnieje ca³a gama przypadków, w których kary pozbawienia wolnoœci
i poœrednie by³yby mo¿liwe do zastosowania w równym stopniu (tak
samo, jeœli chodzi o œrodki probacyjne i kary poœrednie),

b) nale¿y zebraæ pe³ny zestaw informacji o samym przestêpcy, o jego
w³aœciwoœciach osobistych, mo¿liwoœciach finansowych, stosunkach
rodzinnych itp., a¿eby móc zdecydowaæ o odpowiedniej grzywnie,
przymusowej pracy spo³ecznej, leczeniu odwykowym, nadzorze re-
zydencjalnym lub monitorowaniu za pomoc¹ urz¹dzeñ elektronicz-
nych, albo o wymierzeniu w jednym wyroku kary pozbawienia
wolnoœci i kary poœredniej, z tym ¿e kary te nie mog³yby byæ wykony-
wane jednoczeœnie,

c) gdyby skazany na karê poœredni¹ nie realizowa³ ci¹¿¹cych na nim zo-
bowi¹zañ, sêdzia powinien odpowiednio zaostrzyæ sankcje, a nawet
zast¹piæ j¹ kar¹ pozbawienia wolnoœci.

Po ósme, skutecznoœæ oddzia³ywania kar poœrednich powinna byæ oce-
niona bardzo krytycznie, tak aby nie popaœæ w zbytni¹ euforiê w traktowa-
niu tych œrodków jako jedynie s³usznych instrumentów represji karnej.

Na przyk³ad w 1999 r. w naszym kraju skazano na karê pozbawienia wol-
noœci 211 941 osób, z czego 128 561 osób – na karê z warunkowym zawie-
szeniem jej wykonania. Mo¿na siê zastanawiaæ, jak wiele z tych osób
mog³oby byæ poddane karom poœrednim. Nale¿y przypuszczaæ, i¿ by³aby to
liczba ogromna.

Czy wszyscy pozbawieni wolnoœci rzeczywiœcie powinni byæ poddani
zastosowaniu tej¿e sankcji? Prób¹ odpowiedzi na to pytanie mo¿e byæ zde-
finiowanie kryteriów usprawiedliwiaj¹cych orzekanie kary izolacji od spo-
³eczeñstwa.

Skazanie na pobyt w zak³adzie karnym ma sens jedynie wtedy, gdy zo-
stan¹ spe³nione poni¿sze warunki:
– jakakolwiek ³agodniejsza kara nie by³aby wspó³mierna do wagi po-

pe³nionego przestêpstwa (przestêpstw),
– izolacja od spo³eczeñstwa zapobiega³aby kolejnym naruszeniom prawa,
– wczeœniej stosowane, l¿ejsze dolegliwoœci nie spe³ni³y swych celów.

A zatem, wymierzanie kary pozbawienia wolnoœci nale¿y ograniczyæ do
przypadków, kiedy pope³niono ciê¿k¹ zbrodniê, kiedy trzeba powstrzymaæ
przestêpcê od dokonania kolejnych przestêpstw i kiedy inne sankcje oka-
za³y siê niewystarczaj¹ce.

Stosuj¹c tylko te kryteria mo¿na stwierdziæ, i¿ jest wielu skazanych, któ-
rzy w zak³adach karnych byæ nie powinni. S¹ to ludzie pope³niaj¹cy niezbyt
ciê¿kie przestêpstwa i maj¹cy doœæ krótk¹ przesz³oœæ przestêpcz¹, którzy

98



nie zas³uguj¹ na odseparowanie od rodziny i bliskich im osób. Jak du¿¹ sta-
nowi¹ grupê, trudno oszacowaæ.

W praktyce dominuje jeden powód, który preferuje karê pozbawie-
nia wolnoœci. Wydaj¹cy wyrok sêdzia mo¿e nawet zachowywaæ scepty-
cyzm co do mo¿liwoœci resocjalizacyjnych tej kary i odstraszenia
potencjalnych przestêpców, jednak jednego jest pewien: przebywaj¹c
w jednostce penitencjarnej skazany z pewnoœci¹ nie pope³ni ¿adnego
przestêpstwa, chyba ¿e bêdzie na przepustce. Uniemo¿liwienie po-
pe³niania dalszych przestêpstw odgrywa coraz wiêksz¹ rolê przy ferowa-
niu wyroków i mo¿e byæ w czêœci wyt³umaczeniem obecnego przepe³nie-
nia zak³adów karnych.

Promowanie funkcji zapobiegawczej kary pozbawienia wolnoœci jest
w znacznej mierze zabiegiem populistycznym, gdy¿ s¹dy po pewnym cza-
sie korzystaj¹ jednak z instytucji warunkowego przedterminowego zwol-
nienia. Do zwolnienia teoretycznie wybiera siê osadzonych stwarzaj¹cych
mo¿liwie najmniejsze ryzyko pope³nienia przestêpstwa w przysz³oœci,
a przynajmniej w okresie próby. W praktyce dzia³a tu pewien automatyzm
– zwolnienie nastêpuje po odbyciu okreœlonej czêœci kary.

W jednostkach penitencjarnych znajduje siê wiele osób, w stosunku do
których istnieje znikome prawdopodobieñstwo naruszenia prawa w przy-
sz³oœci i których jedyn¹ szans¹ jest warunkowe przedterminowe zwolnie-
nie. Nie musz¹ oni przebywaæ w ca³kowitej izolacji od spo³eczeñstwa,
któremu ju¿ nie zagra¿aj¹, a któremu mog¹ siê jeszcze przydaæ. Z tej grupy
wielu nigdy nie trafi³oby do zak³adu karnego, gdyby istnia³ dostatecznie
rozbudowany system œrodków karania.

Z drugiej strony, wielu skazanych, którym warunkowo zawieszono wy-
konanie kary pozbawienia wolnoœci albo których warunkowo przedtermi-
nowo zwolniono, w okresie próby powinno zostaæ poddanych œciœlejszemu
nadzorowi ni¿ ma to miejsce obecnie. Niektórym nale¿a³oby, zamiast wa-
runkowo zawieszaæ wykonanie kary izolacyjnej, obligatoryjnie wymierzyæ
wysok¹ karê grzywny. Innych mo¿na wykorzystaæ na przyk³ad przy pracach
na rzecz ochrony œrodowiska. Obecnie œrodki probacyjne przewidziane
w Kodeksie karnym s¹ niewystarczaj¹c¹ szans¹ umo¿liwiaj¹c¹ powrót prze-
stêpcy do normalnego ¿ycia – ze wzglêdu na sw¹ ³agodnoœæ. Naruszanie
warunków okresów próby czêsto op³aca siê, gdy¿ ich przestrzeganie nie jest
nale¿ycie nadzorowane.

Reasumuj¹c, polski system karny zosta³ zanadto spolaryzowany. Rodzaj
orzeczonej kary czêsto nie odpowiada wadze pope³nionego przestêpstwa
i stopniowi, w jakim skazany mo¿e zagroziæ spo³eczeñstwu w przysz³oœci.
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Pomiêdzy kar¹ pozbawienia wolnoœci a œrodkami probacyjnymi istnieje
niemal pró¿nia, której nie jest w stanie wype³niæ kara ograniczenia wolno-
œci. Wszechstronny system represji karnej powinien zostaæ uzupe³niony
o zestaw kar poœrednich, który w znacznej mierze pozwoli³by wyelimino-
waæ karê wiêzienia oraz œrodki probacyjne w stosunku do okreœlonych ka-
tegorii przestêpców.

W okresie transformacji ustrojowej jesteœmy szczególnie nara¿eni na epi-
demiê przestêpstw tzw. bia³ych ko³nierzyków i na przestêpczoœæ zorganizo-
wan¹. Aby zapobiec tym niepo¿¹danym zjawiskom spo³ecznym, zaostrzamy
odpowiedzialnoœæ karn¹, najczêœciej poprzez podniesienie granic zagro¿enia
dla kary pozbawienia wolnoœci, w odniesieniu do konkretnych typów prze-
stêpstw. Nie wykorzystujemy przy tym mo¿liwoœci, jakie daje nam na przy-
k³ad kara grzywny. Niektóre pañstwa, w tym kraje skandynawskie, traktuj¹
grzywnê jako g³ówn¹ karê w systemie œrodków karnych. Jej wysokoœæ zale¿y
od stopnia zamo¿noœci i mo¿liwoœci zarobkowych skazanego. Jest to represja,
która skutecznie odstrasza potencjalnych przestêpców. Dzieje siê tak dlate-
go, i¿ kara ta w znacznym stopniu narusza pozycjê ekonomiczn¹ sprawców.
W Polsce zazwyczaj jest ona tylko dodatkiem do kary pozbawienia wolnoœci.

Obecnie w Polsce wprowadzono karê grzywny obliczan¹ wed³ug iloœci
i wysokoœci stawek dziennych. I tak minimalna wysokoœæ stawki wynosi
10 z³, a maksymalna 2 tys. z³; zaœ liczba stawek minimalnie 10, a maksymal-
nie 360. Wed³ug tych zasad minimalna grzywna wynosiæ mo¿e 100 z³,
a maksymalna 720 tys. z³. Ponadto przy orzekaniu kary grzywny nadzwy-
czajnie obostrzonej wprowadza siê mo¿liwoœæ podniesienia maksymalnej
liczby stawek do 540, co stanowi faktyczny wymiar kary grzywny w wyso-
koœci 1 miliona 80 tys. z³.

Natomiast drugie obostrzenie w zakresie wymiaru kary grzywny doty-
czy niektórych przestêpstw przeciwko obrotowi gospodarczemu (art. 296 §
3 kk – nadu¿ycie zaufania i wyrz¹dzenie szkody w wielkich rozmiarach; art.
297 § 1 kk – wy³udzenie kredytu i art. 299 kk – pranie brudnych pieniêdzy),
gdzie liczba stawek dziennych podniesiona zosta³a do 2000 – odnosi siê to
wy³¹cznie do grzywny orzekanej obok kary pozbawienia wolnoœci i wynosi
ogó³em 4 miliony z³ (Kodeks karny, Dz. U. 1997, nr 88, poz. 553).

Nale¿y podkreœliæ, i¿ w prawie karno-skarbowym wprowadzono tak¿e
zasadê orzekania kary grzywny wed³ug zasady liczby i wysokoœci stawek
(art. 22 k k s), gdzie okreœlono minimaln¹ liczbê 10, a maksymaln¹ 720 (Ko-
deks karno-skarbowy, Dz. U. 1999, nr 83, poz. 930).

Grzywny s¹ niedoceniane jako instrument karny przeciwko powa¿niej-
szym przestêpstwom. Kary pieniê¿ne dostrzega siê jako nieskuteczne
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w stosunku do osób o wysokim cenzusie maj¹tkowym i nie stosowane
w stosunku do jednostek spauperyzowanych, zapominaj¹c, i¿ wszystkiemu
winna jest egzekucja, któr¹ kiedyœ bêdzie mo¿na przecie¿ usprawiedliwiæ.

Kara grzywny, bêd¹ca podstawow¹ represj¹ w systemie œrodków penal-
nych, powinna w swej wysokoœci odpowiadaæ wadze pope³nionego prze-
stêpstwa i wydolnoœci finansowej skazanego. Efekt w postaci zwiêkszo-
nej œci¹galnoœci nale¿noœci pieniê¿nych mo¿e byæ osi¹gniêty bardzo ta-
nim kosztem, je¿eli do systemu organów egzekucyjnych w³¹czymy
samorz¹d terytorialny i komercyjne instrumenty finansowe (np. banki).
Niedoinwestowane i przeci¹¿one prac¹ s¹dy nie s¹ dobrymi egzekutorami.
W tym tkwi w³aœnie niewiara w skutecznoœæ kary grzywny jako zasadniczej
reakcji na powa¿ne naruszenia prawa.

Zgadzam siê, i¿ grzywna nie jest odpowiedni¹ kar¹ dla przestêpców
o bardzo niskich dochodach. Orzekana wobec ludzi pozbawionych maj¹tku
i œrodków do ¿ycia, faktycznie staje siê kar¹ pozbawienia wolnoœci (kara za-
stêpcza). Czy rzeczywiœcie wszyscy spauperyzowani sprawcy powinni tra-
fiaæ do wiezienia? Czy nie warto im daæ szansy rehabilitacji w warunkach
wolnoœci? Tak¹ mo¿liwoœæ daje przymusowa praca spo³eczna, która pozwa-
la na naprawienie wyrz¹dzonych szkód lub przys³u¿enie siê w jakiœ inny
sposób dobru wspólnemu. Odczuwamy regres w budownictwie mieszka-
niowym, jest wiele do zrobienia w dziedzinie ochrony œrodowiska i w infra-
strukturze komunalnej, czy w zwi¹zku z tym nie nale¿a³oby skorzystaæ
z umiejêtnoœci i pracy niektórych skazanych i z po¿ytkiem dla nich sa-
mych (nie byliby pozbawieni wolnoœci, otrzymaliby ca³odzienne wy¿y-
wienie, mogliby mieszkaæ w internatach), dla ca³ej gminy (pozyskanie
taniej si³y roboczej) i dla bud¿etu pañstwa (uzyskanie oszczêdnoœci bu-
d¿etowych)? W przypadku niewype³niania przez nich nale¿ycie obowi¹z-
ków pracowniczych karê przymusowej pracy spo³ecznej zamieniano by na
karê wiêzienia.

Kary poœrednie obejmuj¹ tak¿e inne dzia³ania spo³ecznie aprobowane,
m.in. intensywn¹ probacjê wykonywan¹ w ró¿nego rodzaju oœrodkach
przystosowawczych, zak³adach odwykowych, a nawet w miejscach sta³ego
zamieszkania sprawców (areszt domowy), w tych ostatnich – wsparte naj-
czêœciej elektronicznym lub telefonicznym monitoringiem.

Musimy sobie uœwiadomiæ, i¿ wielu przestêpców wymaga œciœlejszego
nadzoru ni¿ ma to miejsce przy zwyk³ej probacji, jednak nie na tyle inten-
sywnego, aby realizowaæ go w warunkach pobytu w jednostce penitencjar-
nej. Kary poœrednie wydaj¹ siê wiêc niezbêdnym ogniwem w ewolucji
systemu œrodków represji karnej.
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Rozbudowany system odpowiedzialnoœci karnej

Na uruchomienie eksperymentalnego programu kar poœrednich fundu-
sze na pewno siê znajd¹. Nowe inicjatywy zawsze spotykaj¹ siê z ¿ywym
zainteresowaniem. Wczesny entuzjazm szybko jednak wygasa, gdy docho-
dzi do porównañ z alternatywnymi rozwi¹zaniami obecnego systemu. Czy
z karami poœrednimi stanie siê podobnie? Czy wci¹¿ bêdziemy siê satysfak-
cjonowaæ rezultatami w postaci ogromnej liczby projektów, które nigdy nie
zostan¹ zrealizowane? Trudno powiedzieæ. A zatem, niech o wszystkim
zdecyduje skutecznoœæ. Przekonajmy siê, czy nowy zestaw sankcji nie wy-
eliminuje z wiêzieñ mniej groŸnych przestêpców, daj¹c im szansê zrehabi-
litowania siê na wolnoœci. Nie chcê, aby entuzjazm reformatorów znowu siê
rozproszy³ i zwyciê¿y³a biurokratyczna inercja.

Nale¿y podj¹æ ryzyko, pokonaæ trudnoœci organizacyjne, polityczne i finan-
sowe, je¿eli chcemy, aby nowe pomys³y zosta³y zinstytucjonalizowane i spo-
dziewane korzyœci osi¹gniête. Musz¹ znaleŸæ siê œrodki na wdro¿enie w ¿ycie
systemu kar poœrednich. Inaczej przy natê¿eniu zjawiska przestêpczoœci prze-
ludnienie jednostek penitencjarnych stanie siê czymœ normalnym.

Je¿eli w pewnym momencie nak³ady na rozwój kar poœrednich zostan¹
ograniczone, mo¿e dojœæ do sytuacji, jaka mia³a miejsce w latach szeœædzie-
si¹tych w Stanach Zjednoczonych. Doprowadzono tam, jak siê wydawa³o,
do prze³omu w leczeniu umys³owo chorych. Du¿¹ popularnoœci¹ cieszy³y
siê wtedy leki antypsychotyczne i powsta³ nawet ruch spo³eczny, którego
zwolennicy g³osili has³a przywrócenia psychicznie chorych spo³eczeñstwu.
Wierzono, ¿e chorzy ci mog¹ wykonywaæ pracê grupow¹ (bêd¹c oczywiœcie
pod œcis³ym nadzorem), ¿e mog¹ byæ leczeni w klinikach, w których sk³ada-
liby okresowe wizyty i ¿e mog¹ mieszkaæ na wolnoœci w specjalnie przysto-
sowanych obiektach. Niestety, leki antypsychotyczne okaza³y siê zbyt
drogie, a miejsca terapii zajêciowej, specjalistyczne klinki i domy dla osób
dotkniêtych chorob¹ umys³ow¹ nigdy nie pojawi³y siê w odpowiedniej licz-
bie. Opró¿niono szpitale, nie oferuj¹c nic w zamian. Podobnie mo¿e byæ
z karami poœrednimi. Wprowadzenie ich do katalogu kar zasadniczych wy-
maga bowiem zmian systemowych, a nie pó³œrodków w postaci szczup³ych
nak³adów na prace projektowe i eksperymenty oraz uczynienie z kar poœre-
dnich uzupe³nienia ju¿ istniej¹cego systemu kar.

System o zró¿nicowanej skali represji, od œrodków probacyjnych po-
przez kary „œredniej mocy” a¿ do kary pozbawienia wolnoœci, bêdzie tañszy
od tego, w którym kara wiêzienia jest dolegliwoœci¹ dominuj¹c¹, pod jed-
nym wszak¿e warunkiem: musi up³yn¹æ stosowny okres od momentu
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wdro¿enia reformy. Du¿y nak³ad pracy i œrodków nie przyniesie natych-
miastowych efektów.

Urzêdników nadzoruj¹cych wykonywanie kar poœrednich na pocz¹t-
ku bêdzie niewielu, co oznacza, ¿e i niewielu skazanych bêdzie mog³o
byæ poddanych oddzia³ywaniu tych kar. Ruch „alternatyw dla kary po-
zbawienia wolnoœci” rozwin¹³ siê pod niew³aœciwym has³em: natych-
miastowych oszczêdnoœci. Zapomniano, ¿e bud¿et wiêziennictwa rady-
kalnie zmniejsza siê tylko wtedy, gdy ubywa osadzonych i to w takiej licz-
bie, i¿ nale¿y zamkn¹æ jakiœ zak³ad karny lub przynajmniej jeden z jego
oddzia³ów.

Jest jeszcze jeden aspekt, na który trzeba zwróciæ szczególna uwagê: ka-
ra poœrednia musi byæ bardzo rygorystycznie wykonywana. Przestêpca
– narkoman, który przerywa program leczenia odwykowego, powinien wie-
dzieæ, ¿e czeka na niego kara znacznie surowsza od tej orzeczonej pierwot-
nie, tzn. pobyt w jednostce penitencjarnej.

Je¿eli orzeczono karê pieniê¿n¹, adekwatn¹ do warunków osobistych
mo¿liwoœci finansowych skazanego, i je¿eli zosta³ wyznaczony termin jej
uiszczenia, najwa¿niejsz¹ spraw¹ staje siê prosty i sprawny mechanizm eg-
zekucyjny. Wydaje siê niezbêdne uœwiadomienie sobie tych realiów, gdy¿
liczba grzywien, których nie uda³o siê œci¹gn¹æ, jest znaczna.

Aby cele postawione przed karami poœrednimi zosta³y osi¹gniête, nale-
¿y konsekwentnie dzia³aæ w kierunku wykwalifikowania odpowiednich
kadr i wiêkszej skutecznoœci aparatu wykonawczego.

W ci¹gu najbli¿szych lat, mam nadziejê, zostanie zachwiana pozycja ka-
ry pozbawienia wolnoœci jako kary dominuj¹cej. Powstanie system, który
bêdzie zapewnia³ mo¿liwoœæ wyboru jednego lub kilku œrodków karnych
(bez podzia³u na „lepsze” i „gorsze”) dla okreœlonych grup przestêpców.
Œrodki probacyjne powinny byæ uzupe³nione karami poœrednimi zak³ada-
j¹c, ¿e œrodkami probacyjnymi pozostan¹ tylko warunkowe przedtermino-
we zwolnienie, warunkowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia
wolnoœci oraz warunkowe umorzenie postêpowania karnego. Stwarzaj¹c
ca³¹ gamê kar, umo¿liwiamy, nawet w trakcie wykonywania jednej z nich,
zamianê pierwotnie orzeczonej sankcji (na inne), je¿eli bêd¹ za tym prze-
mawia³y jakieœ wa¿ne wzglêdy. Oceny wa¿noœci powodów zast¹pienia
okreœlonej represji inn¹ (innymi) powinien dokonywaæ s¹d po wys³uchaniu
opinii organów postêpowania wykonawczego.

Te rozwa¿ania teoretyczne mog¹ wydawaæ siê zbyt idealistyczne, ale s¹
one przed³u¿eniem osi¹gniêæ nauki prawa karnego w zakresie jak naj-
pe³niejszego urzeczywistnienia w trakcie wykonywania kar zasady huma-
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nitaryzmu. Ich wprowadzenie w ¿ycie wymaga poczynienia radykalnych
reform w sferze wydawania wyroków.

Nie mo¿e byæ tak, ¿e sêdzia wydaj¹cy wyrok staje faktycznie przed wy-
borem – kara pozbawienia wolnoœci (lub kara grzywny) albo warunkowe za-
wieszenie jej wykonania; coœ albo nic. W ten sposób kierujemy do zak³adów
karnych drobnych przestêpców, ludzi nieprzystosowanych spo³ecznie, bar-
dzo czêsto jednostki uchylaj¹ce siê od alimentacji. Jedyn¹ dla nich szans¹
jest warunkowe przedterminowe zwolnienie, mo¿liwe do zastosowania
w przypadku odbycia przez nich pewnej czêœci kary i pozytywnej w stosun-
ku do nich prognozy kryminologicznej. Szkoda, ¿e nie maj¹ oni szansy zreha-
bilitowania siê w inny sposób, bardziej u¿yteczny dla spo³eczeñstwa. Chyba
warto pomyœleæ nad zmianami legislacyjnymi, które usunê³yby granice cza-
sowe mo¿liwoœci podjêcia przez s¹dy decyzji o warunkowym przedtermino-
wym zwolnieniu. Jako alternatywne rozwi¹zanie rysuje siê potrzeba
ewentualnego zast¹pienia kary pozbawienia wolnoœci w toku jej wykonywa-
nia inn¹ kar¹, np. kar¹ grzywny czy przymusow¹ prac¹ spo³eczn¹. W tym wy-
padku krótkoterminowa kara wiêzienia znakomicie spe³nia³aby swoj¹ rolê
jako czynnik odstraszaj¹cy przed pope³nieniem kolejnych przestêpstw, a ka-
ra zastêpcza sta³aby siê ekonomicznym ekwiwalentem szkód i krzywd wy-
rz¹dzonych ofierze przestêpstwa oraz spo³eczeñstwu.

Przedstawione propozycje podlega³yby oczywiœcie odpowiedniemu
modelowaniu, tak aby dawa³y szansê wczeœniejszego wyjœcia na wolnoœæ
mo¿liwie szerokiemu krêgowi osadzonych. Nie dostawaliby takiej szansy
sprawcy niebezpieczni, g³êboko zdemoralizowani i ci, którzy wczeœniej,
choæby raz, nie potrafili z niej skorzystaæ.

Jak zatem powinien wygl¹daæ racjonalny system wydawania wyroków?
Po pierwsze, musi byæ zaakceptowana zasada mo¿liwoœci zmiany kary

w trakcie jej wykonywania.
Po drugie, nale¿y unikaæ uproszczeñ typu „kara pozbawienia wolnoœci

albo nic (albo prawie nic)”.
Po trzecie, sêdziom nale¿y daæ wiêcej swobody przy wyborze rodzaju

i wymiaru kary.
Swego rodzaju ograniczeniem by³aby nastêpuj¹ca klasyfikacja prze-

stêpców:
– „musi zostaæ skazany na karê pozbawienia wolnoœci”,
– „powinien zostaæ skazany na karê pozbawienia wolnoœci, chyba ¿e...”
– „nie powinien zostaæ skazany na karê pozbawienia wolnoœci, chyba

¿e...”,
– „musi zostaæ skazany na inn¹ karê ni¿ kara pozbawienia wolnoœci”.



Przedstawione wy¿ej kategorie klasyfikacyjne zosta³y zbudowane na
bazie dwóch równouprawnionych kryteriów: wagi pope³nionego przestêp-
stwa i kariery kryminalnej sprawcy.

Po czwarte, o wyborze odpowiedniej kary (ewentualnie o jej zmianie)
powinien decydowaæ wy³¹cznie organ s¹dowy.

System œrodków represji karnej, wzbogacony o zestaw kar poœrednich,
mo¿e spotkaæ siê z gwa³town¹ krytyk¹ ze strony sêdziów i zwolenników ró-
wnego traktowania sprawców przestêpstw tego samego rodzaju. Oczywi-
œcie, mo¿e siê zdarzyæ, ¿e dwaj jednakowo „zas³u¿eni” przestêpcy zostan¹
potraktowani w ró¿ny sposób, jeden – ³agodniej, drugi – surowiej. Ktoœ
otrzyma karê pozbawienia wolnoœci, ktoœ inny – karê grzywny lub karê
przymusowej pracy spo³ecznej.

Zarzut nierównego traktowania przestêpców ³atwo daje siê obaliæ.
Czy¿ dzisiaj sêdziowie nie ró¿ni¹ siê w ocenach, wymierzaj¹c na tej sa-
mej skali przestêpstwa, co prawda przewa¿nie karê pozbawienia wolno-
œci, jednak w ró¿nej wysokoœci? Rozbudowana teoria kary wymaga
akceptacji faktu, ¿e orzeczona w wyroku kara jest przypadkiem indywi-
dualnym i nie musi byæ precyzyjnie powtórzona w kolejnych wyrokach
w stosunku do sprawców tej samej kategorii. Jedyne, co mo¿e byæ osi¹g-
niête w tym zakresie, to przybli¿ona ekwiwalentnoœæ kar dla danego ty-
pu przestêpstwa.

Konsekwencjê wprowadzenia do systemu œrodków karnych kar poœre-
dnich stanowi przesuniêcie znacznej liczby sprawców, którzy poszliby do
wiêzienia, do sfery przymusowych oddzia³ywañ spo³ecznych w warunkach
wolnoœciowych. Jest to op³acalne zarówno dla przestêpców, którzy unikn¹
pobytu w zak³adzie karnym, jak i dla spo³eczeñstwa, choæby ze wzglêdów
ekonomicznych. Z drugiej strony, zmniejszy siê liczba osób poddawanych
probacji; kary poœrednie z powodzeniem mog¹ zast¹piæ np. warunkowe za-
wieszenie wykonania kary pozbawienia wolnoœci czy te¿ warunkowe
przedterminowe zwolnienie (w tym wypadku czêœæ kary pozbawienia wol-
noœci zamieniono by np. na karê przymusowej pracy spo³ecznej albo na
areszt domowy).

S¹d, równowa¿¹c w wyroku stopieñ naruszenia okreœlonych dóbr chro-
nionych oraz rodzaj i wymiar sankcji, powinien zastanowiæ siê nad celami
przyœwiecaj¹cymi poszczególnym rodzajom kar i wybraæ tê, która eliminu-
je przestêpcê ze spo³ecznoœci (kara pozbawienia wolnoœci) albo do niej
przywraca (kara poœrednia). Sprawcy niebezpieczni i zdemoralizowani,
którzy nigdy nie przystosuj¹ siê do „normalnego ¿ycia”, powinni byæ od
spo³eczeñstwa izolowani tak d³ugo, jak jest to racjonalne.
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Nale¿y zdaæ sobie sprawê, i¿ bardzo trudno bêdzie przekonaæ sêdziów,
¿e kara pozbawienia wolnoœci jest jedn¹ z wielu represji karnych i ¿e po-
winna byæ stosowana, mo¿e nie wyj¹tkowo, ale niezbyt czêsto. Wa¿n¹ rolê
do spe³nienia widzê dla S¹du Najwy¿szego w stosunku do nowej kodyfika-
cji karnej, który swym autorytetem mo¿e wp³yn¹æ na politykê sêdziów,
w celu racjonalnego wyboru sankcji karnych, w tym kary wiêzienia.

Wœród problemów praktycznych, towarzysz¹cych docelowemu wpro-
wadzeniu kar poœrednich do systemu œrodków represji karnej, najtrudniej-
sze wydaje siê pokonanie uprzedzeñ, ¿e kara pozbawienia wolnoœci
pozostanie kar¹ dla osób spauperyzowanych, zaœ inne rodzaje kar bêd¹ sto-
sowane wobec osób o wysokim cenzusie maj¹tkowym.

WeŸmy jako przyk³ad dwóch przestêpców uzale¿nionych od narkotyków,
oskar¿onych o dokonanie rozboju. Ka¿dy z nich by³ ju¿ raz skazany za podob-
ne przestêpstwo. Obaj s¹ pe³noletni, w tym samym wieku. Przestêpca A jest
studentem, pochodzi z pe³nej rodziny, pozostaje na utrzymaniu zamo¿nych
rodziców, nale¿y do klasy œredniej, korzysta³ wielokrotnie z kosztownych
kuracji odwykowych op³acanych przez rodzinê. Przestêpca B pochodzi z ro-
dziny patologicznej, wielodzietnej, mieszka razem z rodzin¹ pokoleniow¹,
posiada trudne warunki mieszkaniowe, ¿yje z doraŸnych zasi³ków z pomocy
spo³ecznej i nie staæ go na leczenie w oœrodku odwykowym.

Przestêpca B rzeczywiœcie najpierw powinien trafiæ do zak³adu karnego,
gdy¿ nie mo¿na wobec niego zastosowaæ ¿adnej innej sankcji:

– grzywna nie zosta³aby uiszczona,
– przymusowa praca spo³eczna nie wchodzi³aby w grê ze wzglêdu na

chorobê narkotykow¹,
– nadzór w warunkach intensywnej probacji by³by czymœ iluzorycz-

nym,
– koszty przymusowego leczenia w zak³adzie odwykowym na wolnoœci

musia³oby pokryæ pañstwo, a przestêpca, nie ponosz¹c ¿adnych ob-
ci¹¿eñ finansowych by³by w istocie „nagrodzony” za pope³nienie
zbrodni, dlatego te¿ w stosunku do niego powinna byæ zastosowana
kuracja antynarkotykowa w jednostce penitencjarnej, aby odczu³ ka-
rê, w tym przypadku w postaci pozbawienia wolnoœci, aby zrozumia³,
¿e dano mu szansê nie tylko wyleczenia, ale i zast¹pienia w przysz³o-
œci kary wiêzienia kar¹ przymusowej pracy spo³ecznej.

W stosunku do przestêpcy A postêpowanie powinno byæ inne. Zamiast
pozbawiaæ go wolnoœci, mo¿na mu wymierzyæ odpowiedni¹ karê pieniê¿-
n¹, która zadoœæuczyni³aby ofierze przestêpstwa oraz spo³eczeñstwu wy-
rz¹dzone krzywdy i szkody, nastêpnie poddaæ go intensywnemu
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nadzorowi probacyjnemu (jednym z warunków okresu próby by³by regu-
larny udzia³ w programie lecznictwa odwykowego – za to równie¿ sprawca
musia³by zap³aciæ – poza tym okresowo poddawano by go testom na obec-
noœæ w organizmie œrodków odurzaj¹cych), a jego pobyt na wolnoœci organi-
zowany winien byæ w warunkach odpowiadaj¹cych aresztowi domowemu
i, jeœli to niezbêdne, kontroli za pomoc¹ urz¹dzenia elektronicznego (do za-
kupu takiego urz¹dzenia mo¿na by zobligowaæ skazanego w wyroku).

Naleganie, aby przestêpca A poszed³ do wiêzienia wy³¹cznie z tego po-
wodu, ¿e brakuje stosownych œrodków do obchodzenia siê z przestêpc¹ B
w warunkach wolnoœciowych, jest iluzorycznym przyk³adem d¹¿enia do ró-
wnoœci w cierpieniu fizycznym, a jednoczeœnie znakomitym sposobem na
przeludnienie zak³adów karnych. Je¿eli karê pozbawienia wolnoœci nadal
bêdziemy traktowaæ instrumentalnie jako sankcjê dominuj¹c¹, to nie tylko
nie damy szansy przestêpcy A, ale tak¿e uniemo¿liwimy wyleczenie i po-
wrót do normalnego ¿ycia przestêpcy B.

Sprawcy potrafi¹cy zrehabilitowaæ siê na wolnoœci, którzy nie musz¹ byæ
izolowani od spo³eczeñstwa, nie powinni trafiaæ do jednostek penitencjar-
nych. Ich „uwolnienie”, co mo¿e wydawaæ siê paradoksem, bêdzie korzy-
stne dla przestêpców, którzy musz¹ siê znaleŸæ w wiêzieniu lub którzy
znajd¹ siê tam dlatego, ¿e inne kary nie by³y dla nich odpowiednie. Zredu-
kowana populacja wiêzienna mo¿e zostaæ poddana o wiele bardziej inten-
sywnym zabiegom terapeutyczno-resocjalizacyjnym, i o to przecie¿ chodzi
w nowoczesnej polityce penitencjarnej.

Wszechstronny system przywracania przestêpcy spo³eczeñstwu, bazu-
j¹cy na œrodkach probacyjnych, karach poœrednich i karze pozbawienia
wolnoœci, jest bardzo elastyczny i s¹d, wyszukuj¹c zestaw sankcji dla kon-
kretnego sprawcy, powinien o tym pamiêtaæ.

Nale¿y siê zgodziæ, i¿ dobry system karny to taki system, w którym kary s¹
ekwiwalentne w stosunku do przestêpców pope³niaj¹cych ten sam typ prze-
stêpstwa oraz maj¹cych podobn¹ karierê kryminaln¹. Trzeba siê jednak zasta-
nowiæ, w jakim sensie powinny byæ one ekwiwalentne. Istniej¹ co najmniej
dwie p³aszczyzny, na których mo¿na tej równowa¿noœci siê doszukiwaæ.

Z punktu widzenia przestêpcy ekwiwalentem czynu zabronionego jest
doznawanie cierpienia lub stosowny wymiar kary pozbawienia wolnoœci.
S¹dy jednak¿e powinny rozumieæ ekwiwalencjê inaczej – jako równowa¿-
nik funkcji pe³nionych przez kary, czêsto rodzajowo ró¿ne wobec rodzajo-
wo podobnych przestêpców.

Zró¿nicowane postacie, odmiany intensywnoœci bólu oraz rozmiarów
naruszania autonomii zawiera w sobie kara pozbawienia wolnoœci. £atwo
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jednak zauwa¿yæ, ¿e ró¿nice w statusie osadzonych, a tak¿e pomiêdzy typa-
mi i rodzajami zak³adów karnych wykluczaj¹ jak¹kolwiek ekwiwalentnoœæ.
Jednak¿e tylko w ocenie nieprofesjonalistów roczne uwiêzienie jest ekwi-
walentem racjonalnej polityki karania. Os¹d ten jest raczej pochodn¹ wie-
dzy na temat sprawiedliwoœci karnej, uzyskiwanej ze Ÿróde³ potocznych
ani¿eli z rzeczowych i zawodowych publikacji z zakresu polityki kryminal-
nej. Si³a oddzia³ywania wiêkszoœci spo³eczeñstwa jest tak du¿a, ¿e ustawo-
dawca czêsto ulega magii najbardziej surowych kar i ogranicza rolê s¹dów
do og³aszania wyroków i wymierzania kar niezmiennych i niepodwa¿al-
nych, quasi-egalitarnych. Równoœæ w cierpieniu i naruszaniu prawa do
wolnoœci jest idea³em iluzorycznym, opacznym rozumieniem zasady po-
wszechnej równoœci. Kar nie powinno siê dzieliæ na surowe i ³agodne, lecz
tylko na odpowiednie i nieodpowiednie wobec charakteru czynu inkrymi-
nowanego. Miar¹ ich ekwiwalentnoœci powinien byæ spodziewany efekt
w postaci zniwelowania skutków przestêpstwa (naprawa szkód i zadoœæu-
czynienia krzywdom), resocjalizacji czy te¿ odizolowania od spo³eczeñ-
stwa. Tylko takie podejœcie nie nacechowane przesadnym rygoryzmem
umo¿liwi zaakceptowanie kar poœrednich jako równorzêdnych œrodków
w stosunku do kary pozbawienia wolnoœci. Dopiero uœwiadomiona pozorna
„nierównoœæ” zdaje siê nie stanowiæ wiêkszego problemu.

Zainteresowanie wielu grup spo³ecznych ogranicza siê najczêœciej do
najpowa¿niejszych w skutkach, najbardziej sensacyjnych lub najbardziej
brutalnych przypadków przestêpstw. Nie s¹ to zazwyczaj przypadki, w któ-
rych kary poœrednie mog³yby byæ zastosowane. Nag³aœnianie takich spraw
powoduje jednak spo³eczn¹ nieakceptowalnoœæ ró¿norodnoœci sankcji, a co
za tym idzie – utwierdzenie dominuj¹cej pozycji kary izolacyjnej jako swe-
go rodzaju antidotum na zagro¿enie przestêpczoœci¹. Zinstytucjonalizowa-
nie kar poœrednich nie bêdzie mo¿liwe bez przekonania do nich ogó³u
spo³ecznoœci, która nadal wyznaje zasadê, ¿e surowsze kary spowoduj¹ zre-
dukowanie zjawiska przestêpczoœci.

Ból lub cierpienie mog¹ byæ wyznacznikami zas³u¿onej kary tylko
w takim znaczeniu, ¿e represja nie deprecjonuje wagi przestêpstwa i up-
rzedniej karalnoœci sprawcy poprzez, miêdzy innymi, wyrozumia³oœæ
dla jego obecnej sytuacji ¿yciowej, ani te¿ nie sankcjonuje cierpienia
przesadnego w stosunku do pope³nionego czynu lub stopnia zdemorali-
zowania przestêpcy. Nie wyklucza to wszak¿e mo¿liwoœci zastosowania
wobec okreœlonych sprawców zachowañ kryminalnych kary wiêzienia,
podczas gdy inni za podobne zachowanie podlegaliby rygorom kar po-
œrednich.
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Czy stopieñ ograniczenia autonomii jest lepsz¹ miar¹ ekwiwalentnoœci
kar od bólu i cierpienia? Ograniczenia wolnoœci w nastêpstwie umieszcza-
nia osób w zak³adach penitencjarnych s¹ oczywiœcie znacznie szersze ni¿
ma to miejsce w przypadku aresztu domowego po³¹czonego z elektronicz-
nym monitorowaniem. Jednak¿e ka¿dorazowo w ocenie trafnoœci orzecze-
nia s¹dowego co do rodzaju sankcji penalnej nale¿y wzi¹æ pod uwagê
element kosztoch³onnoœci spo³ecznej i indywidualnej tkwi¹cej w wymie-
rzonej sankcji. Koszty pobytu w zak³adach karnych obci¹¿aj¹ pañstwo, ko-
szty zakupu i obs³ugi urz¹dzenia elektronicznego nadzoru pokrywa
natomiast sam skazany.

Osoba przebywaj¹ca w wiêzieniu z jednej strony, „korzysta” z opieki pañ-
stwa, z drugiej – musi poddaæ siê re¿imowi jednostki totalnej. Aresztant do-
mowy z kolei ma, z jednej strony, wiêcej swobody w organizowaniu swego
¿ycia prywatnego, z drugiej – ponosi bardzo wysokie koszty ekonomiczne
orzeczonej w stosunku do niego kary. Okresy trwania nadzoru rezydencjal-
nego i kary pozbawienia wolnoœci mo¿na tak zrównowa¿yæ, ¿e areszt domo-
wy bêdzie równie dotkliw¹ sankcj¹ jak pobyt w wiêzieniu. ¯eby tego
dokonaæ, nale¿y przeprowadziæ rewolucjê w sposobie myœlenia na temat
sprawiedliwej kary, co wydaje siê byæ realne w nied³ugiej przysz³oœci.

A zatem wyobra¿enie, i¿ sprawiedliwa i równa kara to, na przyk³ad, san-
kcja piêciu lat pozbawienia wolnoœci, mo¿e w praktyce podlegaæ ró¿nym
modyfikacjom w ocenie samych sprawców przestêpstw. Jedni odczuj¹ j¹
jako dobrodziejstwo w postaci bezp³atnego wy¿ywienia i noclegu lub jako
okazjê do spotkania siê z osobami ze œrodowisk kryminogennych, inni – ja-
ko niemo¿noœæ zrekompensowania spo³eczeñstwu i ofierze przestêpstwa
wyrz¹dzonego z³a lub te¿ jako wy³¹cznie okres frustracji i poni¿enia godno-
œci osobistej.

Pe³na ekwiwalentnoœæ kar pozostaje tylko idea³em, do którego nale¿y
d¹¿yæ. Rodzaj i wymiar sankcji nie powinien zatem opieraæ siê na subiekty-
wnych oczekiwaniach spo³ecznych, lecz na obiektywnej prognozie postê-
pów karania.

Zinterpretujemy tê tezê okreœlonym przyk³adem. Dwóch sprawców po-
pe³ni³o przestêpstwo tego samego typu, np. kradzie¿ z w³amaniem. Obaj
uzale¿nieni s¹ od narkotyków. Przyjmijmy, i¿ chcieli ukraœæ przedmioty
o zbli¿onej wartoœci i ¿e przedtem byli karani s¹downie. Przestêpca A, bez
zawodu, bezrobotny, mieszka w bardzo z³ych warunkach w rodzinie wielo-
dzietnej, utrzymuje siê z zasi³ków i doraŸnej pracy fizycznej. Przestêp-
ca B ma sta³e zatrudnienie, ukoñczy³ szko³ê œredni¹, nie ma k³opotów
finansowych, korzysta z odpowiednich warunków mieszkaniowych wraz
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z rodzin¹ pokoleniow¹. Czy nastêpuj¹ce kary by³yby dla nich sprawiedli-
we? Dla przestêpcy A – dwa lata pozbawienia wolnoœci; w trakcie odbywa-
nia kary w jednostce penitencjarnej uczestniczy³by w programie leczenia
odwykowego i póŸniej, po odbyciu kary, leczy³by siê na koszt pañstwa
w zak³adzie specjalistycznym. Dla przestêpcy B – trzy lata intensywnej
probacji na nastêpuj¹cych warunkach:

– rok pobytu w szpitalu odwykowym (w zak³adzie zamkniêtym),
– przez nastêpne dwa lata – raz w tygodniu kontakt z kuratorem i regu-

larne badanie na obecnoœæ w organizmie narkotyków, poza tym obo-
wi¹zek naprawienia szkód wyrz¹dzonych przestêpstwem; koszty
leczenia odwykowego i wydatki zwi¹zane z nadzorem probacyjnym
pokrywa³by skazany.

Takie zró¿nicowanie sankcji wydaje siê uzasadnione z punktu widzenia
funkcji, jakie spe³niaj¹ one wobec spo³eczeñstwa i samego sprawcy prze-
stêpstwa. Fakt posiadania wsparcia ze strony rodziny, odpowiednie wy-
kszta³cenie i mo¿liwoœci kontynuowania pracy zarobkowej na wolnoœci nie
mog¹ pozostawaæ bez znaczenia przy wyborze kary (zestawu kar). Czy wo-
bec tego nadal powinniœmy forsowaæ tezê, ¿e zarówno dla przestêpcy A, jak
i przestêpcy B najodpowiedniejsz¹ kar¹ bêdzie kara pozbawienia wolnoœci,
bêd¹ca uosobieniem opacznie rozumianej zasady powszechnej równoœci?

Naleganie, aby obaj sprawcy zostali skazani na pobyt w zak³adzie kar-
nym tylko dlatego, ¿e w stosunku do przestêpcy A nie mo¿na zastosowaæ
innego œrodka karnego (oprócz kary pozbawienia wolnoœci), bior¹c pod
uwagê jego trudn¹ sytuacjê socjaln¹, jest niczym innym jak prób¹ osi¹gniê-
cia pozornej równoœci za zbyt wygórowan¹ cenê. Nie przynios³oby to ko-
rzyœci ani przestêpcy A, ani przestêpcy B, ani spo³eczeñstwu. Prawo karne
nie jest w stanie naprawiæ nierównoœci spo³ecznych. Wytwarza siê tu je-
dnak pewien stan nierównoœci moralnej, który zmusza nas do zastanowie-
nia siê nad tym, czy system zró¿nicowanych kar uzyska akceptacjê
powszechn¹ jako sprawiedliwy i czy, zanim to nast¹pi, mo¿e prawid³owo
funkcjonowaæ.

W polityce kryminalnej powinno przewa¿aæ przekonanie, i¿ wartoœcio-
wanie sankcji pod wzglêdem bólu, cierpienia czy ograniczenia autonomii
nie ma ju¿ ¿adnego sensu, a ekwiwalencja kar powinna raczej wyra¿aæ siê
w ich funkcjach.

Dyrektywa interpretacyjna o potrzebie ekwiwalencji rozumianej jako
rezultat wype³nianych przez karê funkcji tak¿e dla sêdziów powinna staæ
siê podstawowym argumentem przy wyborze okreœlonego œrodka karania.
Jeœli kara ma polegaæ na odstraszaniu sprawcy od pope³nienia kolejnego
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przestêpstwa, to w równym stopniu mo¿na to osi¹gn¹æ za pomoc¹ krótko-
terminowego pozbawienia wolnoœci, jak i odpowiednio wysokiej grzywny.
Tak samo funkcja izolacyjna kary mo¿e byæ z powodzeniem wype³niana
zarówno przez wiêzienie, jak i w warunkach aresztu domowego, po³¹czone-
go z monitorowaniem elektronicznym.

Korzyœci w postaci oszczêdnoœci finansowych i unikania niepotrzebnego
cierpienia sk³aniaj¹ ku preferencjom dla mniej restryktywnych kar poœre-
dnich, których funkcjonalne cele s¹ zgo³a odmienne od celów kary pozba-
wienia wolnoœci.

Teoria zas³u¿onej kary

Kiedy mówimy, i¿ jakaœ kara jest zas³u¿ona, nie mamy na myœli dolegli-
woœci ani zbyt ³agodnej, ani zbyt surowej, ani takiej, która jest adekwatna
dla znamion stanu podmiotowego przestêpcy czy proporcjonalna do stop-
nia szkodliwoœci czynu przestêpczego, ani te¿ takiej, która jest okrutna lub
nie daje szans jednostce na powrót do normalnego ¿ycia. Chodzi o karê
sprawiedliw¹, dalek¹ zarówno od przesadnego rygoryzmu, jak i od abolicjo-
nizmu.

Dialektyka ludzkich myœli i dzia³añ okreœli z czasem wartoœci wyznacza-
j¹ce minima i maksima zas³u¿onych kar w stosunku do okreœlonych typów
przestêpstw czy podobnych w swej naturze przestêpców. Wartoœci takie na
pewno istniej¹; trzeba byæ jednak cierpliwym w ich poszukiwaniach, nie
ulegaj¹c jednoczeœnie presji opinii publicznej, która przechyla szalê spra-
wiedliwoœci zawsze tylko w jedn¹ stronê – ku nadmiernemu rygoryzmowi.

Okreœlaj¹c górn¹ i doln¹ granicê kary, która mo¿e byæ orzeczona w sto-
sunku do danego typu przestêpstwa, ustawodawca czêsto kieruje siê emo-
cjami, widz¹c w przestêpcach wy³¹cznie ludzi zdemoralizowanych,
nieprzystosowanych spo³ecznie i niezas³uguj¹cych na danie im choæby
jednej szansy zrehabilitowania siê na wolnoœci. Nie wszyscy z nich s¹ je-
dnak niebezpieczni; wielu popchnê³a do przestêpstwa nierównoœæ
spo³eczno-maj¹tkowa, nieznajomoœæ prawa lub, po prostu, zwyk³y przypa-
dek. Najgorsze jest jednak to, ¿e praktycznie jedyn¹ alternatyw¹ dla orze-
czonej kary pozbawienia wolnoœci (bez zawieszenia jej wykonania) wci¹¿
pozostaje skrócenie okresu jej trwania.

Kojarzenie sprawiedliwej kary wy³¹cznie z wymiarem czasowym poby-
tu w jednostce penitencjarnej musi budziæ sprzeciw teoretyków prawa kar-
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nego. Jeszcze wiêkszy opór powinien wzbudziæ schemat myœlowy,
polegaj¹cy na zaakceptowaniu regu³y stosowania i wykonywania kary po-
zbawienia wolnoœci jako gwarantuj¹cej równoœæ skazanych w cierpieniu
i naruszaniu autonomii. Przyjêcie takiego rozwi¹zania spowodowa³oby ko-
niecznoœæ utworzenia nowych zak³adów karnych i rozbudowy ju¿ istnie-
j¹cych. W takim systemie niewielu skazanych mog³oby liczyæ na inn¹ karê
ni¿ kara wiêzienia.

Konkurencyjne myœlenie to system zmodyfikowany, je¿eli chcemy
unikn¹æ nadmiernej surowoœci w polityce karnej i polityce penitencjarnej.
Za przestêpstwa powa¿niejsze wymierzamy karê pozbawienia wolnoœci, za
mniejszej wagi – inne sankcje, np. karê grzywny, przymusowej pracy spo³e-
cznej czy dozór probacyjny. Ogólnie rzecz bior¹c, przestêpstwa przeciwko
¿yciu i zdrowiu powinny spotkaæ siê z odpowiedzi¹ w postaci represji izola-
cyjnych, a przestêpstwa przeciw mieniu i przestêpstwa gospodarcze
– w postaci sankcji ekonomicznych, nieraz bardzo dotkliwych.

Ale nawet system „kara pozbawienia wolnoœci lub inna kara plus rów-
noœæ w cierpieniu lub ograniczaniu autonomii” by³by nadmiernie surowy,
a to z powodu k³opotów z uszeregowaniem szkód ekonomicznych i strat
moralnych w odniesieniu do konkretnych typów przestêpstw. Takie po-
grupowanie zosta³oby zapewne przeprowadzone na zasadzie „najgorszego
przypadku”, co mog³oby doprowadziæ do paradoksu polegaj¹cego na tym,
¿e sprawca rozboju, który gro¿¹c konkretnej osobie u¿yciem si³y, zabra³ jej
nieznaczn¹ kwotê pieniê¿n¹, zosta³by znacznie surowiej potraktowany
przez s¹d ni¿ malwersant finansowy, który narazi³ bud¿et pañstwa na wie-
lomiliardowe straty. W³adza ustawodawcza, ustalaj¹c granice zagro¿enia
kar¹ dla danego typu przestêpstwa, dopasowuje je do najbardziej brutal-
nych przypadków pogwa³cenia prawa. Cierpi¹ na tym zw³aszcza „przeciêt-
ni” przestêpcy, którzy staj¹ siê „ofiarami” rygoryzmu ustawodawcy niejako
z przypadku. Jeœli chcemy wprowadziæ system rozs¹dnej i sprawiedliwej
kary, musimy odrzuciæ schematyzm przy wyborze rodzaju i rozmiaru san-
kcji, pozostawiaj¹c s¹dom swobodê decyzji, który z œrodków karnych i w ja-
kim wymiarze bêdzie odpowiedni dla danego sprawcy. Doprowadzi to do
oszczêdniejszego korzystania z grupy œrodków penalnych najbardziej re-
presyjnych.

Warto zwróciæ uwagê na jeszcze jeden aspekt, bardzo wa¿ny i czêsto
niedostrzegany, a mianowicie – na modyfikacje wewnêtrzne w obrêbie po-
szczególnych kar. Kara pozbawienia wolnoœci jako represja mo¿e byæ wy-
konywana w ró¿ny sposób w zale¿noœci od typu zak³adu karnego
i zastosowanego programu. £agodzenie jej skutków mo¿e siê odbywaæ np.
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poprzez czêste udzielanie przepustek lub mo¿liwoœci zatrudnienia skaza-
nych na zewn¹trz. Skrócenie pobytu w warunkach izolacji – dziêki warun-
kowemu przedterminowemu zwolnieniu – równie¿ w pewien sposób
ró¿nicuje osadzonych. Jeœli chodzi o karê grzywny, to jej modyfikacje mog¹
polegaæ na odroczeniu p³atnoœci albo na roz³o¿eniu œwiadczenia na raty.
Myœlê, i¿ warto rozwa¿yæ, czy nie wprowadziæ do Kodeksu karnego wyko-
nawczego nowego instrumentu, stosowanego w wyj¹tkowych przypad-
kach, a mianowicie – redukcji czêœci nale¿noœci (nie nale¿a³oby wtedy tak
czêsto orzekaæ zastêpczej kary pozbawienia wolnoœci).

W przypadku postulowanej kary intensywnej probacji nale¿yte wy-
pe³nianie obowi¹zków i sumienne przestrzeganie warunków œcis³ego dozo-
ru powinno staæ siê przes³ank¹ do skrócenia okresu ich trwania. To samo
mo¿na odnieœæ do kary przymusowej pracy spo³ecznej.

Istnieje pe³na gama mo¿liwych rozwi¹zañ w zakresie ukszta³towania po-
winnoœci i sposobów dozoru, jeœli chodzi o intensywn¹ probacjê, oraz ro-
dzaju i czêstotliwoœci prac w przypadku przymusowej pracy spo³ecznej.
Umiejêtne wykorzystanie zró¿nicowania wewnêtrznego kar mo¿e staæ siê
najlepszym instrumentem do rugowania punitywnoœci z obcego systemu
karnego.

Konkluduj¹c, nale¿y stwierdziæ, i¿ dominuj¹ca pozycja kary pozbawie-
nia wolnoœci w zestawie kar zasadniczych, choæ nadal siê utrzymuje, zosta³a
poddana druzgoc¹cej krytyce. Aktualnie karze pozbawienia wolnoœci od-
mawia siê miana œrodka poprawczego oraz zwraca siê uwagê na postêpuj¹c¹
dehumanizacjê wiêŸniów w warunkach izolacji wiêziennej. Poszukiwania
systemu sprawiedliwej represji karnej, opieraj¹cego siê na cierpieniach fi-
zycznych i psychicznych zwi¹zanych z uwiêzieniem, nie powinny mieæ ra-
cji bytu w kraju demokratycznym, w którym prawa cz³owieka nie s¹ tylko
czcz¹ deklaracj¹.

Wprowadzenie nowego systemu odpowiedzialnoœci karnoprawnej,
opartego na karach poœrednich, utrudniaj¹ komplikacje natury prawnej,
politycznej, ideologicznej, organizacyjnej oraz finansowej.

Bariery prawne wi¹¿¹ siê z trudnoœciami asymilacji instytucji kar poœre-
dnich – jako wytworu systemu prawa anglo-amerykañskiego – na grunt po-
rz¹dku krajowego (Kodeksu karnego, Kodeksu postêpowania karnego
i Kodeksu karnego wykonawczego). Przysz³ym substratem dla rozwoju no-
wego typu sankcji mog³yby byæ: kara ograniczenia wolnoœci, kara grzywny,
œrodki zabezpieczaj¹ce (izolacyjno-lecznicze), œrodki probacyjne (warun-
kowe umorzenie postêpowania karnego, warunkowe przedterminowe
zwolnienie, warunkowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolno-
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œci), a tak¿e instytucja zamiany rodzaju kary na œrodek ³agodniejszy. Chc¹c
przeprowadziæ gruntown¹ reformê systemu karnego, nie wystarczy za-
st¹piæ kilku instytucji nowymi. Najpierw trzeba zdiagnozowaæ ca³oœciowo
przyczyny dysfunkcjonalnoœci poprzednich rozwi¹zañ, a nastêpnie wpro-
wadziæ nowe – lub zmodyfikowaæ dotychczasowe instrumenty polityki ka-
rania. Jak siê wydaje, g³ówn¹ przeszkod¹ wprowadzenia w naszym kraju
systemu kar poœrednich wci¹¿ pozostaje propenitencjarny (w znaczeniu –
prowiêzienny) charakter przepisów prawa karnego materialnego (zapis
ustawowych sankcji odnosz¹cych siê do przepisów zawartych w czêœci
szczególnej Kodeksu karnego), prawa karnego procesowego (rola, jak¹ od-
grywa tymczasowe aresztowanie – izolacyjny œrodek zapobiegawczy w po-
stêpowaniu karnym) i prawa karnego wykonawczego (w Kodeksie karnym
wykonawczym kara pozbawienia wolnoœci zajmuje centralne i dominuj¹ce
miejsce).

Powierzchowna analiza mo¿e uzasadniaæ pogl¹d, i¿ wystarczy wprowa-
dziæ zmiany w kodyfikacjach karnych w kierunku obni¿enia rangi instytu-
cji izolacyjnych i tym samym w zestawie kar zasadniczych zmieœciæ œrodki
bardziej humanitarne. Tego typu racjonalizacja jest niezadowalaj¹ca, gdy¿
od razu pojawiaj¹ siê komplikacje m.in. natury praktycznej.

Do przeprowadzenia nowelizacji aktów prawnych rangi ustawowej po-
trzeba woli politycznej ugrupowañ maj¹cych wiêkszoœæ w parlamencie.
Bez uzyskania poparcia wp³ywowych polityków ¿adna inicjatywa ustawo-
dawcza nie zostanie w procesie legislacyjnym skonsumowana.

Niemo¿noœæ przekonania wiêkszoœci parlamentarnej (przeszkody poli-
tyczne) mo¿e spowodowaæ, i¿ rewolucyjne zmiany w polityce kryminalnej
dotycz¹ce wprowadzenia kar poœrednich nie wyjd¹ poza sferê studiów ana-
litycznych.

Z barierami politycznymi œciœle wi¹¿¹ siê komplikacje ideologiczne.
Wielu dzia³aczy politycznych, odwo³uj¹c siê do reliktowych teorii kary
oraz stereotypów interpretacyjnych zakorzenionych w powszechnej œwia-
domoœci spo³ecznej, g³osi populistyczne pogl¹dy na temat Ÿróde³ prze-
stêpczoœci, restryktywnych metod reagowania na ni¹ i pozytywnych b¹dŸ
negatywnych skutków poszczególnych dolegliwoœci karnych. Ta ideolo-
gia sprawiedliwoœci spo³ecznej prowadzi jednoznacznie w stronê punity-
wnego systemu karnego z kar¹ pozbawienia wolnoœci i kar¹ œmierci – jako
najbardziej efektywnymi sankcjami. A zatem g³oszone przekonanie
o niewystarczaj¹cym stopniu poczucia pewnoœci w³adzy oraz stopniu pe-
wnoœci bezpieczeñstwa prawnego obywateli i zwi¹zanego z nim s¹du
o sposobie kontrolowania przestêpczoœci nie toruj¹ drogi do modyfikacji
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systemu odpowiedzialnoœci karnej poprzez wprowadzenie katalogu sank-
cji poœrednich.

Poza tym, wprowadzenie nowych reakcji karnoprawnych stwarza, przy-
najmniej na pocz¹tku, wiele problemów strukturalno-organizacyjnych.
Podmioty w³aœciwe w zakresie wykonywania orzeczeñ w postêpowaniu
karnym poddawane s¹ wtedy systemowej reorganizacji poci¹gaj¹cej za so-
b¹ przekwalifikowanie kadry do nowych zadañ oraz rotacjê osób nienada-
j¹cych siê do wype³niania nowych funkcji zawodowych. Zmiany tego typu
nie s¹ odbierane pozytywnie przez personel etatowy s³u¿b odpowiedzial-
nych za wykonawstwo œrodków penalnych. Ewentualne w³¹czenie kar po-
œrednich do systemu kar zasadniczych i czêœciowe wyparcie przez nie kary
pozbawienia wolnoœci najbardziej odczuliby wiêziennicy, jako ¿e straciliby
oni pozycjê g³ównych wykonawców kar na rzecz organów egzekwuj¹cych
grzywny, kuratorów i policjantów. W zwi¹zku z tym najwiêkszym oponen-
tem nowego rodzaju sankcji wydaje siê byæ obecna struktura organizacyjna
odpowiedzialna za proces wykonania kary pozbawienia wolnoœci.

Przekszta³cenie wielu jednostek penitencjarnych w zak³ady rehabilita-
cji spo³ecznej oraz lecznictwa odwykowego, usprawnienie systemu œci¹ga-
nia nale¿noœci pieniê¿nych, a tak¿e przeszkolenie kadry kuratorów
i policjantów wymaga równie¿ odpowiednich nak³adów finansowych. A za-
tem kolejnymi trudnoœciami, które mog¹ napotkaæ reformatorzy systemu
karnego na drodze do jego rehumanizowania, s¹ komplikacje natury finan-
sowej. Bud¿et pañstwa obci¹¿ony d³ugiem zewnêtrznym i wewnêtrznym,
nadmiernie rozdêty w sferze wydatkowej, nie jest w stanie partycypowaæ
w kosztach reformy polegaj¹cej na wkomponowaniu kar poœrednich do ze-
stawu kar zasadniczych. Ciê¿ar przeprowadzenia tej operacji musia³by
wiêc spocz¹æ na gminach. Najpierw jednak nale¿a³oby je przekonaæ, i¿ in-
westowanie w infrastrukturê wykonawcz¹ w zakresie kar poœrednich by³o-
by dla nich op³acalne, chocia¿by ze wzglêdu na pozyskiwanie znacznej
grupy skazanych do prac fizycznych (kara przymusowej pracy spo³ecznej)
i zwiêkszone wp³ywy pieniê¿ne (czerpanie korzyœci finansowych z odp³at-
nego lecznictwa odwykowego, egzekucji grzywien oraz ró¿nego rodzaju
op³at zwi¹zanych z wykonywaniem nadzoru w warunkach intensywnej
probacji).

D³uga lista przeszkód stoj¹cych na drodze zmiany systemu odpowie-
dzialnoœci karnoprawnej nie oznacza, i¿ dokonanie tej¿e modyfikacji nie
bêdzie mo¿liwe. Wymagaæ to jednak bêdzie zbudowania odpowiedniej
strategii, za pomoc¹ której owe komplikacje uda siê pokonaæ. Zmiany
w polityce spo³ecznej dotycz¹ce form kontrolowania przestêpczoœci po-
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winny rozpocz¹æ siê od reformowania postaw spo³ecznych, oddzia³ywania
na opiniê publiczn¹, urabiania ustawodawcy oraz ró¿nych licznych antago-
nistów do proponowanej reformy, i¿ jest ona niezbêdna dla stworzenia no-
woczesnej i skutecznej polityki kryminalnej ograniczania przestêpczoœci.

Kary poœrednie nie mog¹ byæ postrzegane jako alternatywy dla kary po-
zbawienia wolnoœci. S¹ one sankcjami niezale¿nymi, zape³niaj¹cymi pust¹
przestrzeñ pomiêdzy pobytem w zak³adzie karnym a œrodkami probacyjny-
mi. System odpowiedzialnoœci, w którym karê wiêzienia uwa¿a siê za pod-
stawow¹ sankcjê, a inne œrodki – za jej substytuty, powinien jak najszybciej
przejœæ do historii. Tak twierdz¹ nie tylko przedstawiciele nauki prawa kar-
nego, ale tak¿e sêdziowie, prokuratorzy, którzy w przeludnieniu jednostek
penitencjarnych oraz degradacji resocjalizacyjnych dzia³añ dostrzegaj¹
bardzo niepokoj¹ce zjawisko spo³eczne. Wszyscy oni widz¹ potrzebê zmo-
dyfikowania obecnego systemu odpowiedzialnoœci karnoprawnej i s¹ po-
tencjalnymi zwolennikami kar poœrednich.

Czy reforma polegaj¹ca na wprowadzeniu do zestawu kar zasadniczych
nowego typu sankcji jest op³acalna pod wzglêdem ekonomicznym
i polityczno-prawnym?

W pierwszej fazie reformy, czyli w fazie inwestowania, koszty poli-
tyczno-ekonomiczne wprowadzanych zmian mog¹ byæ doœæ wysokie, a efek-
ty – nieznaczne. Nie nale¿y siê spodziewaæ, i¿ w krótkim czasie nast¹pi nag³e
odwrócenie tendencji w polityce orzeczniczej organów s¹dowych i ¿e rady-
kalnie zmniejszy siê populacja wiêzienna. Na to potrzeba czasu.

Na pocz¹tku kary poœrednie spe³nia³yby rolê zaostrzonych œrodków pro-
bacyjnych. Zast¹pi³yby zapewne warunkowe zawieszenie wykonania kary
pozbawienia wolnoœci, warunkowe umorzenie postêpowania i warunkowe
przedterminowe zwolnienie (w tym wypadku mielibyœmy do czynienia
z wariantem – kara pozbawienia wolnoœci plus kara poœrednia). Za takim
w³aœnie rozwi¹zaniem przemawia³yby wzglêdy zarówno subiektywne, jak
i obiektywne. Subiektywnymi nazywam te, które wi¹¿¹ siê z nieodpart¹
wol¹ sêdziów do stosowania surowych represji i uleganiem w ten sposób
opinii publicznej (np. warunkowe zawieszenie wykonania kary jest po-
strzegane w spo³eczeñstwie jako œrodek zbyt ³agodny i nieadekwatny do
wyrz¹dzonych przestêpstwem szkód i krzywd), obiektywnymi zaœ – mo¿li-
wie szybkie przekszta³cenie bazy organizuj¹cej oddzia³ywania spo³eczne
w warunkach okresu próby w infrastrukturê niezbêdn¹ do pe³nego wyko-
rzystania zestawu kar poœrednich.

Chc¹c przeciwdzia³aæ ca³kowitej deprecjacji instytucji œrodków proba-
cyjnych i zastêpowaniem ich przez kary: przymusowej pracy spo³ecznej,
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aresztu domowego czy grzywny, nale¿a³oby jak najszybciej doprowadziæ
do sytuacji, kiedy kary poœrednie by³yby orzekane wobec sprawców, którzy
nie powinni byæ kierowani do zak³adów karnych (albo nie powinni w nim
d³u¿ej przebywaæ) i jednoczeœnie niezas³uguj¹cych na szansê powrotu do
spo³eczeñstwa w warunkach zwyk³ej probacji.

Koszty detronizacji systemu opartego na dominuj¹cej pozycji kary po-
zbawienia wolnoœci mog¹ byæ jednak na tyle wysokie, ¿e kary poœrednie ni-
gdy nie stan¹ siê przeciwwag¹ dla kary wiêzienia i nie spowoduj¹
znacznego zmniejszenia siê populacji wiêziennej. Obni¿enie tych kosztów
jest jednak mo¿liwe pod warunkiem, ¿e gruntowna modyfikacja obecnego
systemu zosta³aby przeprowadzona szybko i sprawnie w ramach realizacji
szczegó³owych programów restrukturyzacyjnych, w których uczestniczy³y-
by nie tylko jednostki pañstwowe, ale tak¿e gminy, banki i inne podmioty,
jak chocia¿by zak³ady ubezpieczeñ czy organizacje spo³eczne.

Po pierwsze, program zagospodarowania infrastruktury powiêziennej.
Na bazie likwidowanych jednostek penitencjarnych mog³yby powstaæ za-
k³ady rehabilitacji spo³ecznej czy te¿ oœrodki lecznictwa odwykowego, pro-
wadzone na zasadzie czêœciowej lub pe³nej odp³atnoœci, jak równie¿
internaty dla osób odbywaj¹cych karê przymusowej pracy spo³ecznej. Zna-
czna czêœæ funkcjonariuszy s³u¿by wiêziennej powinna znaleŸæ w nich za-
trudnienie.

Po drugie, program przyuczenia czêœci kadry wiêziennej do wykonywa-
nia nowych zadañ w ramach sprawowania nadzoru nad osobami znajduj¹cy-
mi siê w aresztach domowych (chodzi tu m.in. o przeszkolenie w zakresie
pos³ugiwania siê urz¹dzeniami monitorowania elektronicznego).

Po trzecie, program skuteczniejszego egzekwowania grzywien. Efekt
w postaci zwiêkszonej œci¹galnoœci kar pieniê¿nych móg³by zostaæ osi¹g-
niêty z ³atwoœci¹ w przypadku powierzenia funkcji organów egzekucyj-
nych bankom, zak³adom ubezpieczeniowym lub jednostkom samorz¹du
terytorialnego.

Czêœciowa komunalizacja lub komercjalizacja systemu wykonania œrod-
ków karnych nie tylko prowadzi do ograniczenia zakresu stosowania kary
bezwzglêdnego pozbawienia wolnoœci, ale tak¿e do uznawania regu³ spra-
wiedliwoœci formalnej oraz sprawiedliwoœci wyrównawczej za podstawowe
i naczelne dyrektywy nowoczesnej polityki karania.



Podsumowanie

Ca³y œwiat od dziesiêcioleci gwa³townie poszukuje skutecznych, z pun-
ktu widzenia zabezpieczenia spo³ecznego, substytutów kary pozbawienia
wolnoœci. Ostatnio w polityce kryminalnej modne jest poszukiwanie tzw.
trzeciego toru w systemie nastêpstw prawnych pope³nienia przestêpstwa.
Chodzi tu o tego typu œwiadczenia sprawcy, które zdatne s¹ do wytworze-
nia sytuacji, w której spo³eczeñstwo i pokrzywdzony mog¹ byæ w „rozs¹dny”
sposób zaspokojeni. Przejawem takich poszukiwañ jest zaprojektowany
przez autora system nowoczesnej polityki kryminalnej uwzglêdniaj¹cy ze-
staw kar poœrednich i sankcji probacyjnych. Jest to novum w stosunku do
obowi¹zuj¹cego stanu normatywnego i do zmian proponowanych w projek-
tach ustawodawstwa karnego. G³ównym celem tej reformy jest doprowa-
dzenie do œwiadomoœci praktyków, i¿ zachodzi koniecznoœæ prze³amania
stylu myœlenia polegaj¹cego na tym, ¿e przestêpstwo o jednakowej wadze
i osoby o podobnej karierze kryminalnej powinny byæ traktowane jednako-
wo. Nale¿y ostatecznie prze³amaæ mit tak w³aœnie rozumianej zasady za-
s³u¿onej kary.

1. Badania kryminologiczne wyraŸnie podkreœlaj¹ istnienie zwi¹zku po-
miêdzy przestêpczoœci¹ a innymi problemami spo³ecznymi i to na pozio-
mie struktury mikro- i makrospo³ecznej. Ten bliski zwi¹zek upowa¿nia
badaczy do poszukiwania wspólnego i jednorodnego paradygmatu nauko-
wego dla zbudowania ca³oœciowego modelu zapobiegania zjawiskom pato-
logii spo³ecznej. Wydaje siê, i¿ terapia spo³eczna jest szans¹ na poziomie
integracyjnoœci myœli, filozofii i idei postêpowania do skonstruowania tych-
¿e przedsiêwziêæ.

2. Dzia³alnoœæ reformatorska mo¿e byæ wy³¹cznie domen¹ zmiany ob-
razu rzeczywistoœci spo³ecznej poprzez przeobra¿enie jakoœciowe, a nie ilo-
œciowe. Te pierwsze polegaj¹ na modyfikacji obejmuj¹cych przewartoœcio-
wania co do celów, funkcji, zadañ oraz metod i œrodków postêpowania
w ujêciu strukturalnym i dynamicznym. Zaœ drugi rodzaj przebudowy
opiera siê na wybranych elementach zmian z katalogu czynników oddzia-
³uj¹cych na spo³eczeñstwo, nie wywo³uj¹c pozytywnych nastêpstw w sfe-
rze kontroli zjawisk spo³ecznych.

3. Odrzucaj¹c stagnacjê jako stan bezruchu spo³ecznego i charakteryzu-
j¹cy siê rezygnacj¹ z ca³oœciowych zmian, a jedynie dokonywaniem korekt,
które w niczym nie naruszaj¹ istoty – struktury, nale¿a³oby reformowaæ
procesy i zjawiska spo³eczne na poziomie podejœcia modernizacyjnego uw-
zglêdniaj¹cego globalnoœæ przekszta³ceñ jako warunku do koordynacji
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dzia³añ w zakresie formu³owania nowego prawa wspartego na rzeczywi-
stym autorytecie. Na tej p³aszczyŸnie winna powstaæ homeostaza wszyst-
kich podmiotów organizuj¹cych dzia³alnoœæ profilaktyczn¹, socjalizacyjn¹
i resocjalizacyjn¹ w zakresie ograniczania zjawisk patologii spo³ecznej,
marginalizacji i wykluczenia spo³ecznego uznaj¹cych wspólne i funkcjo-
nalne prawo oparte na to¿samej aksjologii obiektywizuj¹cej jego treœæ jako
okolicznoœci budowania systemowego podejœcia w zakresie profilaktyki
spo³ecznej drugiego stopnia.

4. Myœl reformatorska inspirowana nastawieniami konserwatywnymi, li-
beralnymi b¹dŸ radykalnymi co do intelektualnej koncepcji tych¿e zmian
i jakoœci formu³owanego prawa, bêdzie z kolei decydowaæ o granicach, g³ê-
bokoœciach i motywach budowania struktur organizacyjnych odpowie-
dzialnych za wykonawstwo i realizacjê modelu profilaktyki spo³ecznej na
poziomie profilaktyki predeliktualnej, przestêpczej (objawowej) oraz post-
deliktualnej. Wydaje siê, i¿ zaadaptowanie rozwi¹zañ praktycznych z dzie-
dziny humanistycznej pedagogiki spo³ecznej uznaj¹cych model dzia³añ
klinicznych – wychowawczych oraz dzia³añ probacyjnych, pozwoli³oby do-
prowadziæ do integracyjnoœci organizowanego systemu na trzecim pozio-
mie, odpowiedzialnej za ponowny po aktywizacji udany powrót jednostek
do spo³eczeñstwa. Jest to mo¿liwe, aby w procesie zmian prowadzonych
w instytucjach pomocowych i probacyjnych doprowadzaæ jednostkê do po-
ziomu cz³owieka zintegrowanego poprzez rozbudowanie elementów to¿sa-
moœci osobowej i to¿samoœci spo³ecznej, tj. sfery praw i wolnoœci
indywidualnej oraz odpowiedzialnoœci i zrozumienia spo³ecznego dla tych
osób.

5. W polskiej polityce kryminalnej nadal dominuje tendencja do orzeka-
nia za pope³nione przestêpstwo sankcji karnej w postaci kary bezwzglê-
dnego pozbawienia wolnoœci. Opiera siê ona w g³ównej mierze na
przeœwiadczeniu, i¿ ka¿dy skazany bez wyj¹tku jest podatny na dane od-
dzia³ywania wychowawcze oraz za³o¿eniu, ¿e kara izolacyjna stwarza opty-
malne warunki do przeprowadzenia okreœlonych czynnoœci w zakresie
procesu resocjalizacji, które skutecznie reformuj¹c osobowoœæ przestêpcy
zapobiegaj¹ wyst¹pieniu zjawiska przestêpczoœci wtórnej.

Jednym z g³ównych powodów ferowania tego rodzaju kary jest spe³nia-
nie przez ni¹ funkcji zapobiegawczej wyra¿aj¹cej siê w braku mo¿liwoœci
dokonywania kolejnych czynów przestêpczych. Promowanie znaczenia
powy¿szej funkcji wydaje siê byæ jednak zabiegiem populistycznym, gdy¿
s¹dy po up³ywie pewnego czasu korzystaj¹ w sposób niejako automatyczny
z instytucji warunkowego przedterminowego zwolnienia, nie tylko w sto-
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sunku do osadzonych stwarzaj¹cych najmniejsze ryzyko pope³nienia prze-
stêpstwa w przysz³oœci, ale równie¿ jednostek, które winny zostaæ poddane
znacznie œciœlejszemu nadzorowi.

Obecny punitywny model zwalczania przestêpczoœci, korzystaj¹cy
w szerokim zakresie z orzekania dotkliwych, niezró¿nicowanych œrodków
karnych, wydaje siê nie dostrzegaæ istniej¹cych ju¿ od pocz¹tków XIX
stulecia nurtów neguj¹cych poprawcze wartoœci kary izolacji. Powsta³a na
prze³omie XIX i XX wieku koncepcja demoralizuj¹cego wp³ywu œrodo-
wiska wiêziennego na skazanego wspó³czeœnie potwierdzana jest przez
wyniki badañ empirycznych, przeprowadzanych w Polsce i krajach za-
chodnich. Wykazuj¹ one otwarcie nik³¹ wartoœæ represyjnego modelu
przestêpczoœci dla efektów procesu resocjalizacji. Badania Krajewskiego
udowodni³y, i¿ Polska posiada najwy¿szy w Europie wskaŸnik prizoniza-
cji. Wed³ug wielu autorów zjawisko przystosowania wiêziennego jest sys-
temem autodestrukcyjnym i nie sprzyja prowadzeniu resocjalizacji
w jednostkach penitencjarnych, nie przygotowuje wiêŸniów do ¿ycia na
wolnoœci.

Badania uwidoczni³y ponadto, i¿ na podniesienie efektywnoœci kary izo-
lacyjnej nie wywiera wp³ywu okres pobytu w wiêzieniu, zw³aszcza zaœ d³u-
goterminowy charakter kary oraz fakt, ¿e kara wolnoœci nie stanowi
skutecznego œrodka poprawczego, zw³aszcza w przypadku orzekania jej
wobec recydywistów penitencjarnych.

Konieczne wydaje siê wiêc poszukiwanie doskonalszych sposobów
i metod oddzia³ywania na sprawców przestêpstw przez stworzenie odpo-
wiedniego systemu œrodków penalnych niezbêdnych do ograniczenia
i zwalczania zjawiska przestêpczoœci.

6. W³aœciw¹ odpowiedzi¹ na wskazane poszukiwania jest rozwój idei
probacji jako profesjonalnej dzia³alnoœci ró¿nych podmiotów na rzecz osób
psychospo³ecznie dysfunkcyjnych w rygorach odpowiednich dla wolno-
œciowych sankcji karnoprawnych.

Wprowadzenie probacji jako nowej filozofii karania nie oznacza wymu-
szenia rezygnacji ze stosowania surowych œrodków penalnych, ogranicza
jednak ich stosowanie do rozmiarów niezbêdnych na potrzeby ochrony
spo³eczeñstwa.

Skazanie cz³owieka na pobyt w zak³adzie karnym ma sens jedynie w sy-
tuacji, gdy jakakolwiek kara ³agodniejsza by³aby ra¿¹co niewspó³mierna do
wagi pope³nionego przestêpstwa (na przyk³ad ciê¿ka zbrodnia), gdy wczeœ-
niej stosowane sankcje nie spe³ni³yby za³o¿onych celów oraz w przypadku,
gdy izolacja mog³aby zapobiec kolejnym naruszeniom prawa.
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Probacja winna stanowiæ system poprawczy, przede wszystkim umo¿li-
wiaj¹cy skazanemu udany powrót do ¿ycia w spo³eczeñstwie oraz dawaæ
szansê rehabilitacji w warunkach wolnoœci kontrolowanej.

Nie ukrywam, i¿ filozofia probacji stanowi próbê rewolucyjnego podej-
œcia w polityce karania, proponuje bowiem jakoœciowe, generalne zmiany
w obrêbie polityki kryminalnej.

Nie mo¿na jej traktowaæ jako wy³¹cznie korekty systemowej, która
wprowadzona do polityki w niczym nie narusza ustanowionych wczeœniej
funkcji i zadañ.

Chc¹c usprawniæ i zmieniæ politykê karania, która jest integraln¹ czêœci¹
polityki kryminalnej obok œciœle zwi¹zanej z ni¹ polityki legislacyjnej i pe-
nitencjarnej, nale¿y wprowadziæ i stosowaæ system kar poœrednich. Zapro-
ponowana koncepcja œrodków probacyjnych opiera siê na idei
wspó³uczestnictwa ogó³u spo³eczeñstwa w realizacji celów polityki krymi-
nalnej, niezbêdne jest wiêc rzetelne, kompleksowe uœwiadamianie ludzi
za pomoc¹ stosownych metod, i¿ ma ono szansê byæ skutecznie chronione
przed zjawiskiem przestêpczoœci za pomoc¹ innych sposobów ni¿ klasycz-
ne œrodki represji.

7. Niezmiernie istotne jest rozbicie funkcjonuj¹cego w œwiadomoœci
spo³ecznej mitu represji oraz opartego na nim sposobu myœlenia, i¿ kara
skuteczna to kara jedynie surowa, gdzie wzmaganie elementów represyj-
nych podnosi jeszcze jej skutecznoœæ.

Jak wykaza³em, kary poœrednie nie powinny byæ traktowane jako alter-
natywa dla kary pozbawienia wolnoœci. S¹ one niezale¿nymi sankcjami
uzupe³niaj¹cymi lukê pomiêdzy kar¹ izolacyjn¹ a œrodkami probacyjnymi.

Oprócz tego, sformu³owanie „kary alternatywne” przywo³ywaæ mo¿e
skojarzenie, i¿ mamy do czynienia z substytutami kary pozbawienia wolno-
œci, co z kolei prowadziæ mo¿e do przekonania, i¿ jedyn¹ wydajn¹ sankcj¹
jest kara wiêzienia.

Kary poœrednie nie mog¹ byæ równie¿ nazywane sankcjami poœrednimi,
gdy¿ w odbiorze spo³ecznym kara uto¿samiana jest z faktem pozbawienia
wolnoœci, kary poœrednie mog³yby wiêc zostaæ uznane za ³agodniejsz¹ for-
mê postêpowania wobec sprawcy przestêpstwa.

Kary poœrednie nie mog¹ byæ karami mniej dolegliwymi, musz¹ stano-
wiæ równoprawny element istniej¹cego systemu œrodków represji karnych.

Kary poœrednie, jak równie¿ œrodki probacyjne musz¹ byæ traktowane
w sposób autonomiczny, nie stanowi¹ bowiem zastêpstwa, ale posiadaj¹
dolegliwoœæ samoistn¹ w myœl sprawiedliwoœci formalnej oraz sprawiedli-
woœci wyrównawczej.
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Nie ulega wiêc w¹tpliwoœci, i¿ kara powinna byæ nieuchronna, i powinna
zawieraæ element dolegliwoœci czy przymusu. Trzeba mieæ jednak na uwa-
dze fakt, i¿ jej pierwotnym celem jest przede wszystkim resocjalizacja i po-
prawa cz³owieka w zakresie jego spo³ecznego, emocjonalnego i duchowego
funkcjonowania. W zwi¹zku z powy¿szym, karê probacyjn¹ powinna ce-
chowaæ odpowiednioœæ polegaj¹ca na wspó³miernoœci orzekanej kary do
pope³nionego czynu zabronionego oraz skutków, jakie wywo³a³.

8. Orzekane kary powinny byæ warunkowane zale¿noœci¹ od etiologii za-
chowañ przestêpczych. S¹dy ekwiwalencjê winny rozumieæ jako równo-
wa¿nik funkcji pe³nionych przez kary, czêsto ró¿nego rodzaju wobec
rodzajowo podobnych przestêpców (D.J. West, 1983).

Kary sprawiedliwe nie maj¹ dzieliæ siê na kary ³agodne b¹dŸ surowe, tylko
na odpowiednie lub nieodpowiednie charakterowi czynu przestêpczego.

Ból czy cierpienie mog¹ byæ wyznacznikami zas³u¿onej kary jedynie
w takim znaczeniu, i¿ wymierzana kara nie deprecjonuje wagi przestêp-
stwa poprzez na przyk³ad wyrozumia³oœæ dla obecnej sytuacji ¿yciowej
sprawcy, nie powinna równie¿ sankcjonowaæ cierpienia przesadnego w sto-
sunku do pope³nionego czynu lub stopnia demoralizacji.

W za³o¿eniach polityki kryminalnej powinno byæ zaznaczone w wyraŸny
sposób, i¿ wartoœciowanie sankcji pod wzglêdem ograniczania autonomii
zadawania bólu nie ma ¿adnego sensu; ekwiwalencja kar powinna wyra¿aæ
siê w ich funkcjach.

Kara sprawiedliwa winna wiêc spe³niaæ funkcje w zakresie spe³nienia
wymogów sprawiedliwoœci formalnej (nale¿y tu: odpowiednioœæ kary; ró¿-
ne rodzaje kar dla ró¿nego rodzaju przestêpstw) oraz sprawiedliwoœci wyrów-
nawczej, zwi¹zanej z wyrównywaniem strat powsta³ych w wyniku po-
pe³nienia przestêpstwa na poziomie ofiar sprawcy przestêpstwa, spo³e-
czeñstwa oraz samego sprawcy.

Kary probacyjne nale¿y konstruowaæ w taki sposób, by osi¹ga³y elementy
obydwu rodzajów sprawiedliwoœci. Nie wystêpuj¹ zreszt¹ istotne przeszko-
dy w zakresie kszta³towania sposobów i powinnoœci dozoru w przypadku in-
tensywnej probacji oraz rodzaju, czasu w przypadku orzeczenia
przymusowego wykonywania prac spo³ecznych. W³¹czyæ tu mo¿na progra-
my walki z wszelkimi uzale¿nieniami, pomoc osobom upoœledzonym umys-
³owo b¹dŸ niesprawnym fizycznie. Intensywna probacja to równie¿
mo¿liwoœæ zastosowania dozoru rezydencjalnego oraz poddania przestêpcy
monitoringowi elektronicznemu czy zastosowanie kary grzywny samoistnej.

9. Probacja jako nowa filozofia karania musi byæ budowana jako system
kar. Kary poœrednie, do których zalicza siê miêdzy innymi intensywn¹ pro-
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bacjê, nie powinny funkcjonowaæ w izolacji, lecz pozostawaæ po³¹czone;
w sytuacji gdy wybrany zestaw kar okaza³by siê nieefektywny mo¿na by³o-
by wesprzeæ go krótkoterminowym pobytem w placówce zamkniêtej.
Wszystkie elementy kary musz¹ byæ œciœle egzekwowane, aby przys³u¿yæ
siê w zadowalaj¹cym stopniu ofierze przestêpstwa, spo³eczeñstwu oraz sa-
memu przestêpcy. Musz¹ byæ nadto orzekane i stosowane w skali masowej,
w celu doprowadzenia do marginalizacji instytucji warunkowego przedter-
minowego zwolnienia, warunkowego zawieszenia wykonania kary pozba-
wienia wolnoœci, pozwoli³oby te¿ na zlikwidowanie przeludnienia wiêzieñ.
Zasadne wydaje siê obci¹¿enie skazanego pe³nymi lub czêœciowymi kosz-
tami kar orzekanych w systemie intensywnej probacji. Z punktu widzenia
efektywnoœci procesu resocjalizacji nieskuteczne jest wprowadzenie kar
poœrednich bez stosowania przez s¹dy dyrektyw odnoœnie do koniecznoœci
zbierania pe³nego zestawu informacji o sytuacji socjalno-bytowej przestêp-
cy, warto równie¿ wykazywaæ kontrolowany optymizm w ocenie oddzia³y-
wania tych kar.

Ka¿dy rodzaj orzeczonej kary powinien s³u¿yæ naprawie jednostki, do-
legliwoœæ zawarta w treœci kary ma na celu resocjalizacjê, odbiegaj¹c od nie-
go jedynie utrwali siê wadliwe mechanizmy postêpowania przestêpcy.

10. Nale¿y przede wszystkim mieæ na uwadze, i¿ nowa filozofia karania
jest traktowana jako teoria wychowania do wolnoœci oraz teoria adaptacji do
wolnoœci. Oznacza to przygotowanie skazanego i nauczenie go poprawnego
pe³nienia okreœlonych ról w œrodowisku spo³ecznym, akceptowanych po-
wszechnie form zachowañ jako alternatyw wobec pope³nianych uprzednio
czynów zabronionych i zachowañ antyspo³ecznych. Zak³ada tworzenie po-
zytywnych zmian w osobowoœci sprawcy oraz wyrównywanie psychicznych
dysfunkcji, pomaga te¿ wdra¿aæ ca³y program w ¿ycie sprawuj¹c kontrolê
nad jego realizacj¹. Wspomnieæ tu warto o istniej¹cym duchowym nurcie
dotycz¹cym wychowania cz³owieka, którego twórc¹ by³ na pocz¹tku lat
dwudziestych XX wieku Rudolf Steiner. Przedwczesna œmieræ tego myœli-
ciela i filozofa przerwa³a rozpoczête badania w powy¿szym zakresie; Stei-
ner opracowa³ program wychowania opartego na rozwoju duchowym
cz³owieka. Zak³ada³ on zgodnie z koncepcj¹ antropozofii istnienie w ka¿-
dej jednostce pierwiastka duchowego, który nale¿y rozwijaæ. Mo¿e byæ to
osi¹gniête przez ka¿dego cz³owieka, gdy¿ absolutnie ka¿da jednostka po-
siada wrodzon¹ zdolnoœæ do rozwijania wewnêtrznej m¹droœci. Nie jest to
kwestia wiary, lecz wiedzy i mo¿e byæ wykorzystywana przy udziale odpo-
wiedzialnych pedagogów do przekszta³cania spo³ecznej rzeczywistoœci
w po¿¹danym kierunku.

123



11. Fakt pope³nienia przestêpstwa jest oceniany przez spo³eczeñstwo za
zachowanie wysoce naganne, staj¹c siê Ÿród³em ró¿norodnych konfliktów.
W tym zakresie kara jest wiêc sposobem eliminowania sytuacji konflikto-
wej wœród ogó³u spo³ecznoœci zarówno w chwili obecnej, jak i w przysz³o-
œci. Stanie siê to jednak mo¿liwe dopiero po nawi¹zaniu wspó³pracy
pomiêdzy sprawc¹, ofiar¹ oraz spo³eczeñstwem. Porozumienie bêdzie
mo¿liwe dziêki wykorzystaniu mediacji i zadoœæuczynieniu spo³eczeñstwu
poprzez podjêcie dzia³añ wyrównuj¹cych straty wynik³e z pope³nienia czy-
nu przestêpczego na rzecz œrodowiska lokalnego. Nale¿¹ tutaj wszelkie
prace o charakterze spo³ecznym na terenie hospicjów, szpitali oraz prace
interwencyjne.

Aby wprowadziæ w ¿ycie i stosowaæ w praktyce na szerok¹ skalê dzia³a-
nia podlegaj¹ce teorii sprawiedliwego karania, nale¿y w³¹czyæ spo³eczeñ-
stwo w rzeczywiste wykorzystanie kar œredniej mocy i œrodków
probacyjnych. Zwi¹zane jest to z zapewnieniem ludnoœci odpowiedniej
w tym zakresie edukacji.

Wyznacznikiem pañstwa prawa jest dostêpnoœæ do edukacji; w Polsce
obecnie ogó³ spo³eczeñstwa nie jest informowany, edukowany w wystar-
czaj¹cym stopniu w zakresie zwalczania przestêpczoœci innymi œrodkami
ni¿ represyjne œrodki penalne, nie posiada te¿ wiedzy o faktycznej sytuacji
psychospo³ecznej skazanych. Trudno jest pracowaæ na rzecz odst¹pienia
od stosowania kary pozbawienia wolnoœci, jeœli nie ma siê realnych szans na
zapewnienie spo³eczeñstwu mo¿liwoœci wyuczenia odpowiednich reakcji
spo³ecznych, postaw. Dzisiejsze postawy ludzi wobec nowej filozofii kara-
nia maj¹ raczej charakter fasadowy, populistyczny. Ma to œcis³y zwi¹zek
z faktem, i¿ za wykonywanie kary ponosi w g³ównej mierze odpowiedzial-
noœæ rz¹d oraz dominuj¹cy trend polityczny. Wiêziennictwo nie odpowiada
za sposób wykonywania kary. Gdyby dano szansê spo³eczeñstwu – przed-
stawicielom banków, policji, pracownikom gmin – wykonywania kar poœre-
dnich w formie zastosowania na przyk³ad wolnoœci dozorowanej, by³aby
realna szansa w³aœciwego budowania postaw ludzi wobec kary, przestêpcy
i nowoczesnych metod zapobiegania przestêpstwu. Program edukacji aka-
demickiej nie uznaje obecnie koniecznoœci w³¹czenia doñ jako przedmiotu
obligatoryjnego teorii sprawiedliwego karania czy nowej filozofii karania.

12. Wci¹¿ prawo karne, penitencjarne i procesowe posiada charakter
propenitencjarny, wystêpuje równie¿ wieloœæ podmiotów kszta³tuj¹cych
prawo, zaœ resort wiêziennictwa nie pozostaje odpowiedzialny za kszta³t is-
tniej¹cych wiêzieñ. Proponowane reformy mog³yby zaradziæ obecnie ist-
niej¹cej sytuacji, wymaga to jednak prze³amania wielu barier. Bez pomocy
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wp³ywowych polityków ¿aden inicjator zmian nie ma mo¿liwoœci zrealizo-
wania reform. Potrzebna jest tu wola polityczna partii posiadaj¹cych wiêk-
szoœæ parlamentarn¹. Tymczasem wielu polityków przez odsy³anie do
przestarza³ych i nieskutecznych teorii karnych negatywnie generuje œwia-
domoœæ spo³eczn¹ i propaguje populistyczny punkt widzenia na sprawy
kryminalne.

Promowanie wiary w niewystarczaj¹cy poziom zaufania w stosunku do
w³adz publicznych oraz niski poziom bezpieczeñstwa prawnego stoi w wy-
raŸnej sprzecznoœci z wprowadzaniem w ¿ycie kar poœrednich.

13. Prócz tego wprowadzenie nowego systemu restrykcji karnych rodzi
wiele problemów organizacyjnych. Potencjalne wprowadzenie do podsta-
wowego systemu karnego poœredniego karania wraz z czêœciow¹ eliminacj¹
kar wiêzienia mog³oby wywo³aæ silny skutek dla personelu wiêziennego;
utraci³by on pozycjê instytucji karnej na rzecz organów zbieraj¹cych grzy-
wnê, kuratorów czy policjantów. Wydaje siê, i¿ najwiêkszymi przeciwnika-
mi wprowadzenia nowych sankcji s¹ jednostki funkcjonuj¹ce w istniej¹cej
strukturze organizacyjnej odpowiedzialnej za proces ³¹czenia kar z uwiê-
zieniem.

14. Kolejn¹ barier¹, na któr¹ natykaj¹ siê inicjatorzy reform, jest bariera
finansowa – jak wiadomo bud¿et pañstwa nie ma mo¿liwoœci uczestnictwa
w kosztach reform skierowanych na wdro¿enie kar poœrednich w obrêb
podstawowych instytucji penalnych.

Istniej¹ce przeszkody nie wykluczaj¹ w sposób kategoryczny modyfikacji
systemu karania. Na pocz¹tek wystarczy zajêcie siê reform¹ postaw spo³ecz-
nych, przekonywaniem profesjonalnych grup zwi¹zanych z dzia³alnoœci¹
w systemie, o koniecznoœci ustanowienia narzêdzi nowoczesnej, efektywnej,
humanitarnej polityki kryminalnej eliminuj¹cej przestêpczoœæ. W znacznie
póŸniejszym okresie nale¿a³oby wprowadziæ programy utylizacji infrastruk-
tury wiêziennej, programy specjalnych szkoleñ dla s³u¿by wiêziennej doty-
cz¹ce nowych zadañ, program efektywnego zbierania grzywien.

15. Bardzo wa¿nym elementem w zakresie zmian systemowych by³yby
zmiany w obrêbie organu s¹du. S¹d powinien byæ organem niezawis³ym
przy wyborze œrodka i powinien mieæ mo¿liwoœæ jego zamiany w trakcie
wykonywania kary.

Kuratorzy stanowi¹cy grupê profesjonalistów powinni byæ stron¹ w po-
stêpowaniu s¹dowo-wykonawczym, w przeciwieñstwie do roli teraŸniej-
szej – aparatu wykonawczego. Kurator jako specjalista winien stawiaæ
diagnozê odnoœnie do wyboru w³aœciwego œrodka karnego i jako organ wyko-
nawczy winien móc korzystaæ z us³ug wolontariatu. Powy¿sze propozycje re-
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form nie s¹ promowane przez instytucje rz¹dowe. Pomimo to istnieje szansa
na przeprowadzenie pierwszej zmiany poprzez stworzenie nowego systemu
kurateli jako podstawowego warunku dla systemu probacji w Polsce.

Probacja jest inwestycj¹ w ludzkoœæ; daje mo¿liwoœæ budowania, a nie
rujnowania ludzkiej osobowoœci, i w takim spojrzeniu powinna tkwiæ si³a
funkcjonowania nowego systemu karania.



Prof. dr hab. Piotr Stêpniak

Populizm karny
a perspektywy rozwoju probacji

1. Perspektyw rozwoju probacji, tak w œwiecie, jak i w Polsce, nie mo¿na
rozpatrywaæ w oderwaniu od ogólnej sytuacji geopolitycznej i spo³ecznej.
Jej dramatycznym wyznacznikiem by³ pocz¹tek XXI stulecia, który przy-
niós³ wiele nowych, groŸnych zjawisk kryminalnych. Kluczowym wydarze-
niem by³y zamachy terrorystyczne w Stanach Zjednoczonych w dniu
11 wrzeœnia 2001r. Spowodowa³y one bardzo znaczny wzrost niepokoju
spo³ecznego zarówno w Europie, jak i Stanach Zjednoczonych Ameryki
Pó³nocnej. Niepokój ten zapocz¹tkowa³ wyraŸn¹ metamorfozê spo³eczeñ-
stwa demokratycznego w kierunku spo³eczeñstwa o podwy¿szonym stop-
niu bezpieczeñstwa. Po tych zamachach sytuacjê w œwiecie demokratycz-
nym okreœla siê czêsto jako „strach bez granic.”1

2. Nowe zagro¿enia przynios³y wzrost zjawiska populizmu karnego
w Stanach Zjednoczonych, a tak¿e w Europie, szczególnie Anglii, w jakimœ
stopniu równie¿ w Polsce. W takiej perspektywie powstaje wa¿ne pytanie,
czy i na ile widoczny obecny stan populizmu karnego w takich krajach, jak
USA, Anglia, Francja, a tak¿e i Polska mo¿e wp³yn¹æ na perspektywy roz-
woju probacji w najbli¿szych latach.

3. Szukaj¹c odpowiedzi na to pytanie nale¿y wskazaæ, ¿e populizm kar-
ny, który nasili³ siê na prze³omie XX i XXI wieku, spowodowa³ wybuch pa-
niki moralnej oraz nasili³ spo³eczn¹ „chêæ karania” jako remedium na
opanowanie tej paniki. Jest rzecz¹ oczywist¹, ¿e sytuacja ta musi wp³ywaæ
na kszta³t i priorytety polityki kryminalnej pañstw Unii Europejskiej oraz
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Stanów Zjednoczonych, a wiêc tak¿e na perspektywy rozwoju probacji. Na
kszta³t tej polityki wywieraj¹ bowiem du¿y wp³yw oczekiwania spo³eczne.
¯aden polityk nie mo¿e pozostawaæ na nie obojêtny.

4. Pod pojêciem „populizmu karnego” nale¿y rozumieæ schlebianie
okreœlonym grupom spo³ecznym poprzez g³oszenie hase³ obliczonych na
³atwy efekt, szafowanie pró¿nymi obietnicami oraz budzenie nieziszczo-
nych nadziei dla uzyskania poklasku.2 Dodanie przymiotnika „karny” oz-
nacza, ¿e chodzi tu o dzia³alnoœæ polityczn¹, polegaj¹c¹ na rozbudzaniu
nadziei na ³atwe i szybkie rozwi¹zanie problemu przestêpczoœci poprzez
zaostrzenie odpowiedzialnoœci karnej przestêpców. W powy¿szym kontek-
œcie populizm mo¿e te¿ oznaczaæ sk³onnoœæ do ulegania takim dzia³aniom.

5. Czy probacja jako jedna z najbardziej obiecuj¹cych metod karania
sprawców, której najwiêkszym walorem jest to, ¿e pod pewnymi warunka-
mi pozwala na pozostawienie ich na wolnoœci, zamiast umieszczania w wiê-
zieniu, potrafi siê przed zagro¿eniami dalszego jej rozwoju wynikaj¹cymi
z nasilaj¹cego siê populizmu karnego, obroniæ? Pytanie to nabiera obecnie
znacznie powa¿niejszego wymiaru. Odpowiedzi na nie nale¿y szukaæ m.in.
w analizie dotychczasowych doœwiadczeñ w jej stosowaniu.

6. Warto przypomnieæ, ¿e chocia¿ jako instytucja prawa karnego proba-
cja powsta³a i rozwinê³a siê w I po³owie XIX wieku w Anglii i Stanach Zje-
dnoczonych Ameryki Pó³nocnej, to jednak na jej kszta³t na kontynencie
europejskim wp³ynê³y w zasadniczej mierze rozwi¹zania francuskie w tym
zakresie, datuj¹ce siê na prze³om XIX i XX wieku (Ustawa Berangera
z 1896 r.). Jest to wiêc metoda stosunkowo m³oda.

7. Nale¿y podkreœliæ, ¿e wskutek takiego dualizmu rozwojowego wy-
kszta³ci³y siê dwa wielkie systemy probacyjne:

– klasyczny, tj. probacja anglo-amerykañska od pocz¹tku swojego ist-
nienia zwi¹zana ze sprawowaniem dozoru nad osob¹ ukaran¹ oraz

– probacja w Europie kontynentalnej, która by³a w I po³owie XX wieku
tzw. probacj¹ prost¹, a wiêc bezdozorow¹ (francuski model zawiesze-
nia prostego). Do tej ostatniej dozór dodano dopiero w II po³owie XX
wieku, pozostawiaj¹c równolegle do tego jej formê pierwotn¹.

Probacja po³¹czona z dozorem umo¿liwi³a rozwój kurateli s¹dowej.
W Anglii i Stanach Zjednoczonych jeszcze w I po³owie XIX wieku, w Eu-
ropie kontynentalnej jednak znacznie póŸniej, bowiem dopiero po II woj-
nie œwiatowej. Warto to przypomnieæ, bowiem mówi¹c w Polsce o probacji,
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myœli siê najczêœciej o modelu probacji anglo-amerykañskiej, s³abiej do-
strzegaj¹c model europejski, który dominuje w praktyce wymiaru spra-
wiedliwoœci do dziœ.

8. Powstanie i rozwój probacji w Polsce nast¹pi³y w okresie po roku 1918
tj. po odzyskaniu niepodleg³oœci. Podobnie jak w innych krajach Europy
kontynentalnej by³a ona pocz¹tkowo oparta na francuskim modelu tzw. za-
wieszenia prostego i obejmowa³a nieletnich. Pocz¹wszy od lat piêædzie-
si¹tych XX wieku do zawieszenia prostego dodano dozór kuratora, przy
czym najpierw w sprawach nieletnich, z pocz¹tkiem lat siedemdziesi¹tych
zaœ równie¿ doros³ych.

Probacja polska obejmuje zatem rozwi¹zania wypracowane w ramach
obu tych modeli, st¹d w Kodeksie karnym wystêpuje ona jako zawieszenie
proste (art. 69 – 73 kk; inna nazwa skazanie warunkowe) oraz zawieszenie
po³¹czone z dozorem kuratora lub osoby godnej zaufania albo te¿ innego
podmiotu wskazanego w art. 73 kk. Statystyka prawomocnych skazañ za
rok 2006 pokazuje, ¿e skazania na karê pozbawienia wolnoœci stanowi¹
64,40 % ogó³u skazañ, zaœ z zastosowaniem dozoru 25,52 %.3

Wynika z tego, ¿e w polskim orzecznictwie s¹dowym bezdozorowa for-
ma probacji jest znacznie czêstsza, tym samym wa¿niejsza.

9. Wyniki wiêkszoœci badañ empirycznych pokazuj¹ du¿¹ skutecznoœæ
probacji. Dotyczy to jednak przestêpczoœci œredniej i drobniejszej. Wobec
przestêpczoœci najgroŸniejszej probacja ze wzglêdów oczywistych nie jest
i nie mo¿e byæ adekwatn¹ i skuteczn¹ odpowiedzi¹. Wynika z tego wnio-
sek, ¿e spo³eczna akceptacja dla dalszego rozwoju probacji mo¿e zale¿eæ od
stopnia spacyfikowania przez pañstwo przestêpczoœci najgroŸniejszej. Wy-
daje siê, ¿e istnieje tu nastêpuj¹ca zale¿noœæ. Jeœli uda siê j¹ utrzymaæ
w granicach kontrolowanych przez pañstwo, wówczas stopieñ spo³ecznego
poczucia zagro¿enia przestêpczoœci¹ bêdzie mniejszy, tak wiêc populizm
karny, widoczny w „¿¹dzy karania”, ³agodniejszy. Sprzyjaæ to bêdzie roz-
wojowi probacji. I na odwrót.

10. Nale¿y zatem postawiæ pytanie: jak w obliczu zagro¿eñ globalnych
oraz ró¿nych poziomów rzeczywistego zagro¿enia przestêpczoœci¹ w Sta-
nach Zjednoczonych, Anglii, Francji, i in. kszta³tuj¹ siê perspektywy na
rozwój probacji w tych krajach, a jak – w porównaniu z nimi – w Polsce?

11. Warto podkreœliæ, ¿e po reformie prawa karnego z roku 1997 i wej-
œciu w ¿ycie nowego Kodeksu karnego zdecydowana wiêkszoœæ polskich
rozwi¹zañ prawnych umo¿liwia dalszy rozwój œrodków probacyjnych. Ela-
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stycznoœæ i rozbudowanie katalogu sankcji karnych zawieraj¹cego tzw.
œrodki zwi¹zane z poddaniem sprawcy próbie pokazuj¹, ¿e polskie ustawo-
dawstwo stara siê obecnie zerwaæ z tradycyjnym schematem izolacji w wiê-
zieniu jako najlepszym sposobem reakcji na przestêpstwo. Czy obecna
rzeczywistoœæ spo³eczna nie przekreœli tych szans?

12. Szukaj¹c przes³anek do odpowiedzi na to pytanie, nale¿y przypom-
nieæ o tym, ¿e krytyka idei resocjalizacji, a zw³aszcza opartej na niej prakty-
ki sprawi³a, i¿ w ostatnich dziesiêcioleciach XX wieku w europejskim
cyklu represyjnoœci nast¹pi³ powrót do zasad sprawiedliwego karania,
a wiêc do ograniczania represji i humanizacji prawa karnego. Humanizacja
prawa karnego nie oznacza jednak rezygnacji ze zhumanizowanego odwe-
tu. Ten nowy, bardzo zró¿nicowany zreszt¹ nurt, okreœlany jest w Europie
jako nowy realizm lub neoklasycyzm.4

Odmiennie przedstawia siê sytuacja w Stanach Zjednoczonych. Rozwi-
n¹³ siê tu bowiem nurt tzw. nowej penologii, którego g³ówna idea zak³ada,
¿e wykonanie kary polega na zarz¹dzaniu ryzykiem oraz kosztoch³onno-
œci¹, nie zaœ na ochronie praw jednostki czy te¿ wzglêdzie na jej rehabilita-
cjê spo³eczn¹ lub resocjalizacjê. Idea ta bazuje na coraz silniejszym
populizmie karnym, który nasili³ siê zw³aszcza po takich wydarzeniach, jak
zamachy na Twin Towers, wie¿owiec w Oklahoma City czy spektakularne,
wyj¹tkowo brutalne przestêpstwa seksualne.

Podstawowymi kategoriami pojêciowymi tego nurtu s¹ wiêc: koszty wy-
nikaj¹ce ze strat spowodowanych przestêpczoœci¹, jak równie¿ wydatki
zwi¹zane z okreœlonym stopniem zagro¿enia przestêpczoœci¹ jako jednej
z determinant polityki kryminalnej pañstwa. Ryzyko zwi¹zane z zagro¿e-
niem przestêpczoœci¹ ³¹czy siê w tym podejœciu z zagadnieniem bezpie-
czeñstwa subiektywnego i obiektywnego mieszkañców oraz ca³ej
struktury spo³ecznej chronionej przez aparat pañstwa. 5

Warto zauwa¿yæ, ¿e taka filozofia dostarcza argumentów na rzecz reali-
zacji represyjnej polityki karnej, zbli¿aj¹c siê w warstwie teoretycznej do
retoryki tzw. realizmu prawicowego. Umo¿liwia ona wykorzystanie ró¿-
nych form przestêpczoœci w programach politycznych. Wielkie grupy biz-
nesu traktuj¹ wiêc rozwój nowej penologii jako dogodny sposób na
bezpieczn¹ mobilizacjê spo³eczeñstwa wokó³ zagro¿eñ wywo³ywanych
przez ludzi z marginesu. Dra¿liwe kwestie nierównoœci spo³ecznych i nie-
sprawiedliwej redystrybucji dochodu narodowego, wobec nowego uzasa-
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dnienia dla nakrêcenia kolejnego cyklu represyjnoœci, schodz¹ na plan
dalszy.6

W literaturze wskazuje siê na zwi¹zek takiego stanu rzeczy z szerszym
problemem zachwiania podstaw ideologicznych pañstwa dobrobytu7.

9. W powy¿szej perspektywie warto w tym miejscu przypomnieæ genezê
amerykañskiego prawa „Three strikes and you’ re out” (Trzy kroki i ciebie
nie ma). Impulsem do jego uchwalenia by³a œmieræ kalifornijskiej dziew-
czynki Polly Klaus, zabitej pewnego wieczoru spêdzanego razem z kole-
¿ankami przez multirecydywistê R. Davisa. Prawo to, o ewidentnie
populistycznym charakterze, przewiduje mo¿liwoœæ orzeczenia kary do¿y-
wotniego wiêzienia zarówno dla zabójcy, jak i prostego z³odzieja. Czy wo-
bec jego regulacji jest jeszcze obecnie miejsce na probacjê? Jednoznacznej
odpowiedzi na nie udzieliæ nie sposób. Odpowiedzi na nie stara³ siê udzie-
liæ m.in. Kongres Amerykañskiego Stowarzyszenia Probacji, który odby³
siê w Filadelfii w dniach od 10 do 13 lipca 2007 r. Zabieraj¹c g³os na tym
Kongresie Prezydent amerykañskiej probacji Gerald Hinzmann stwierdzi³
m.in.: „Spo³eczeñstwo amerykañskie chce obecnie bezpieczeñstwa. Cho-
dzi tu zarówno o zabezpieczenie przed zbrodni¹, jak i zrekompensowanie
ofiarom wyrz¹dzonych im szkód i krzywdy. Spo³eczeñstwo nasze chce su-
rowego karania, w którym probacja schodzi na plan dalszy. Niestety, nie ma
ono dostatecznej wiedzy co do istoty oraz zadañ probacji, tak wiêc nie ma
zaufania, ¿e probacja zdolna jest jako metoda przeciwdzia³aæ coraz groŸ-
niejszym zjawiskom przestêpczym.”8

Taka pesymistyczna ocena mo¿liwoœci dzia³ania s³u¿b probacyjnych
wyp³ywa z obecnych oczekiwañ spo³eczeñstwa amerykañskiego. W jej
konsekwencji od amerykañskiej probacji oczekuje siê coraz sprawniejszej
kontroli przestêpczoœci, przy wykorzystaniu najnowszych osi¹gniêæ tzw.
przemys³u penitencjarnego, a wiêc monitoringu elektronicznego, kartotek
z punktacj¹ skazanych, wprowadzania rejestrów przestêpców seksualnych,
tworzenia stron internetowych z informacjami o groŸnych przestêpcach,
lepszego monitorowania za pomoc¹ systemu kamer ró¿nych elementów ¿y-
cia codziennego, np. ulic, sklepów, szkó³, itp. W takiej perspektywie ame-
rykañscy oficerowie probacji staj¹ siê w efekcie oficerami policji. Ich
g³ównym zadaniem ma byæ wspieranie tych ostatnich w coraz skuteczniej-
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szej prewencji, zaœ wychowawcze cele ich dzia³alnoœci dawno ju¿ zesz³y na
plan dalszy.

10. Europejski populizm penalny jest wyraŸnie s³abszy. Pozwala on na
„umiarkowanie” w stosowaniu kar (moderation des peines). Ró¿nica po-
miêdzy Stanami Zjednoczonymi a Starym Kontynentem jest wiêc zasadni-
cza, na co dobitnie wskazuje m.in. zniesienie kary œmierci przez wszystkie
kraje cz³onkowskie Unii Europejskiej. Taki stan rzeczy wynika jednak
z bardzo z³o¿onych uwarunkowañ, które powstawa³y i rozwija³y siê na prze-
strzeni dziejów w mocno zdywersyfikowanym, a przez to niezmiernie bo-
gatym, europejskim obszarze kulturowym.

Sytuacja w zakresie polityki karania, której jedn¹ z determinant stanowi
„spo³eczna ¿¹dza karania”, jest w Europie zró¿nicowana. Jednak i tu mo¿na
zauwa¿yæ rozwój tendencji populistycznych. Sprzyja im, podobnie jak
w Stanach Zjednoczonych, wykorzystywanie problemów przestêpczoœci
do celów politycznych. Dobrym tego przyk³adem mo¿e byæ sytuacja
w Wielkiej Brytanii. Najbardziej represyjne reformy prawa karnego wpro-
wadzi³a w latach dziewiêædziesi¹tych Partia Pracy Anthony’ego Blaira, kie-
dy media mocno nag³oœnia³y problem przestêpczoœci z u¿yciem przemocy.
Doradcy z zakresu marketingu politycznego podpowiadali mu, ¿e dla wy-
grania wyborów konieczne jest przekonanie opinii publicznej o wiêkszej
bezwzglêdnoœci wobec przestêpców ni¿ deklarowa³a jego konserwatywna
konkurencja polityczna. Najwiêksze zaostrzenie polityki kryminalnej na-
st¹pi³o wiêc w okresie, kiedy w kraju tym przestêpczoœæ z u¿yciem przemo-
cy wykazywa³a lekk¹ tendencjê spadkow¹. Nie zmieni³o to stanowiska
tych si³ politycznych. Przeciwnie, zosta³o og³oszone jako sukces represyj-
nej polityki rz¹du.9

Charakteryzuj¹c w tym kontekœcie perspektywy rozwoju probacji w An-
glii podczas IV Polskiego Kongresu Penitencjarnego, który odby³ siê
w dniach 22 – 24 listopada 2006 w Kaliszu, David Thomas – zastêpca szefa
S³u¿b Probacyjnych okrêgu South Yorkshire – sformu³owa³ w tym zakresie
nastêpuj¹ca ocenê. Stulecie rozwoju s³u¿b probacyjnych w Zjednoczonym
Królestwie w perspektywie zachodz¹cych na Wyspach Brytyjskich zmian
prawnych pokazuje nasilaj¹ce siê niedomogi angielskiego systemu proba-
cji, jej przebiurokratyzowanie oraz niezadowalaj¹c¹ jej skutecznoœæ wobec
ró¿nych, groŸnych zjawisk przestêpczych. Pojawia siê zatem paradoksalne,
a przy tym dramatyczne pytanie o racjonalizacjê jej dalszego istnienia.
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Taka ocena wywo³a³a ¿yw¹ polemikê ze strony specjalistów krajowych,
wg których probacja jest rozwi¹zaniem dobrze sprawdzonym i bardzo po-
trzebnym, zw³aszcza wobec powszechnego w Polsce przekonania o potrze-
bie dalszego rozwoju kurateli s¹dowej. Nie powinno siê zatem
kwestionowaæ jej idei i za³o¿eñ. D. Thomas podtrzyma³ jednak swoj¹ oce-
nê, ¿e jest ona starannie przemyœlana. Dotyczy ona Wysp Brytyjskich, któ-
re s¹ ojczyzn¹ probacji i maj¹ wyj¹tkowo bogate w tym zakresie
doœwiadczenia.1010

11. Doœæ podobnie przedstawia³a siê sytuacja w tym zakresie we Francji.
Przypomnieæ trzeba choæby reformy w zakresie ochrony porz¹dku publicz-
nego podjête w pocz¹tkach obecnego stulecia przez ówczesnego ministra
spraw wewnêtrznych – Nicolasa Sarkozy’ego. W ten nurt reform wpisuje
siê ustawa z roku 2004 r. o dostosowaniu wymiaru sprawiedliwoœci do zmie-
niaj¹cej siê przestêpczoœci, która da³a pocz¹tek narodowemu programowi
budowy wiêzieñ dla nieletnich.11

N. Sarkozy wykorzysta³ zreszt¹ bardzo udanie w¹tek walki z przestêp-
czoœci¹ w kampanii prezydenckiej z roku 2007. Zakoñczy³a siê ona jego
sukcesem. Przedtem jednak media mocno nag³aœnia³y problem tzw. dziel-
nic wra¿liwych (quartiers sensibles), w których zamieszkuj¹ mniejszoœci
etniczne, zw³aszcza pochodzenia afrykañskiego, niemaj¹ce szans na inte-
gracjê spo³eczn¹. W dzielnicach tych, ulokowanych na pó³nocnych przed-
mieœciach Pary¿a, dosz³o wiosn¹ 2007 do zamieszek, które wywo³a³ drobny
incydent na tle rasowym.

12. Niezale¿nie jednak od powy¿szych uwag, mo¿na postawiæ wniosek,
¿e czynniki sprzyjaj¹ce populizmowi karnemu nie ujawniaj¹ siê w Europie
tak silnie jak w Stanach Zjednoczonych. W efekcie tego obecny, europej-
ski cykl represyjnoœci w pocz¹tkach XXI wieku nie jest tak silny jak w Sta-
nach Zjednoczonych. £agodz¹ go, jak siê wydaje, nastêpuj¹ce czynniki:

a. europejskie dziedzictwo w zakresie praw cz³owieka i antytotalitaryz-
mu,

b. antropologiczny dualizm godnoœci cz³owieka widoczny przy porów-
nywaniu Europy i Stanów Zjednoczonych,
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c. donioœlejsza rola w równowa¿eniu polityki judykacyjnej przez euro-
pejskie s¹dy najwy¿sze oraz Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³o-
wieka ni¿ rola, jak¹ ma w tym zakresie S¹d Najwy¿szy w USA,

d. mniejsze poddanie siê presji zagro¿enia globalnego w Europie.
13. Mo¿na zatem postawiæ wniosek, ¿e pespektywy rozwoju probacji

w Europie, zw³aszcza zaœ kontynentalnej, s¹ wyraŸnie korzystniejsze ni¿
w Stanach Zjednoczonych. Niemniej jednak wobec zagro¿eñ globalnych,
zw³aszcza zaœ terroryzmu i przestêpczoœci zorganizowanej, równie¿ w Eu-
ropie duch umiarkowania w stosowaniu sankcji kar nie przeszkadza sta³e-
mu wzrostowi populacji wiêŸniów w poszczególnych krajach Unii.
Dowodzi to du¿ego wp³ywu populizmu karnego, widocznego w spo³ecznej
chêci karania, na zaostrzanie polityki kryminalnej. Zaostrzanie jest jednak
traktowane instrumentalnie, tzn. stanowi narzêdzie realizacji okreœlonych
celów politycznych, np. zwyciêstwa w wyborach.

Francuski kryminolog C. Faugeron zauwa¿a, ¿e we Francji wzrost lub
spadek liczby osadzonych zale¿y od aktualnego stanu emocji spo³ecznych.
W g³êbi wiêzienia bowiem spo³eczeñstwo chowa swoje lêki i neutralizuje
ryzyka. 12 Sytuacja taka stanowi zatem istotn¹

barierê dla rozwoju probacji równie¿ i w tym kraju. Podobnie jak w Sta-
nach Zjednoczonych, problem surowoœci karania ulega tu obecnie silnemu
upolitycznieniu. W konsekwencji du¿emu przyspieszeniu uleg³y procesy
legislacyjne w dziedzinie prawa karnego. Wystarczy powiedzieæ, ¿e tylko
w latach 2000 – 2003 uchwalono 65 ustaw karnych, 11 rozporz¹dzeñ, 77 de-
kretów, by ostatecznie zaostrzyæ prawo karne w roku 2004.13 Doœæ podob-
nie jak w USA, we Francji koegzystuj¹ ze sob¹ przemoc i uspokojenie,
dobroczynnoœæ i chêæ karania, potrzeba bezpieczeñstwa i strach. Wobec
tych faktów odpowiednio przetworzonych przez media politycy nie mog¹
pozostawaæ obojêtni, zw³aszcza w trakcie kampanii elektoralnej. Nikt nie
chce ryzykowaæ rozgniewania opinii publicznej. Na spo³eczne oczekiwa-
nie bezpieczeñstwa wszyscy zgodnie odpowiadaj¹, ¿e trzeba surowo karaæ.
Reakcje polityków francuskich s¹ jednak bardziej stonowane.

Brzemiê opinii publicznej wytwarza wiêc presjê na reformy karne. Na
szczêœcie jednak Francja jest krajem mniej ekspansjonistycznym w tej
dziedzinie ni¿ Stany Zjednoczone, je¿eli braæ pod uwagê statystyki wiê-
zienne. Jej polityka karna oscyluje tradycyjnie wokó³ dualizmu œrodków
przeciwdzia³ania przestêpstwu. Z jednej strony odpowiada z pewnym
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umiarkowaniem na przestêpczoœæ drobn¹ i œredni¹, z drugiej zaœ z ca³¹ su-
rowoœci¹ prawa na przestêpczoœæ zorganizowan¹ i terrorystyczn¹.

Taki wymiar sprawiedliwoœci jest kompromisem pomiêdzy pragmaty-
czn¹ efektywnoœci¹ a idealistycznymi za³o¿eniami probacji wychowuj¹cej.
Na tym pierwszym poziomie utrwala siê jednak stopniowo model kontroli
przestêpczoœci (crime control) ze szkod¹ dla modelu respektuj¹cego prawa
oskar¿onego (due process). Sprzyja temu klimatu populizmu karnego, po-
jawiaj¹cy siê w wypowiedziach niektórych polityków prawicowych, zw³a-
szcza zaœ Jean Marie Le Pena reprezentuj¹cego skrajnie prawicowa partiê
– Front Narodowy (Front National).14

Tradycyjna tolerancja spo³eczeñstwa francuskiego ³agodzi jednak
w znacznym stopniu te tendencje. Polityka karania we Francji, w obecnym
cyklu represyjnoœci, jest zatem o wiele ³agodniejsza ni¿ amerykañskie zwy-
czaje karne. Ideologia ofiary, charakteryzowana powy¿ej uwidacznia siê je-
dnak równie aktywnie.15 Probacja francuska, eksponuj¹ca tradycyjnie tzw.
proste zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolnoœci, a wiêc bez do-
zoru kuratora, wydaje siê wiêc jak na razie niezagro¿ona, przynajmniej
w takim stopniu jak amerykañska.

14. Jak zatem w œwietle powy¿szych uwag kszta³tuj¹ siê perspektywy
rozwoju probacji w Polsce?

Przy ich ocenie warto powo³aæ pracê M. Melezini „Punitywnoœæ wymia-
ru sprawiedliwoœci karnej w Polsce w XX wieku” (Bia³ystok 2003). Autorka
ta podaje, ¿e pomiêdzy rokiem 1998 a 2001 wspó³czynnik prawomocnych
skazañ za przestêpstwa œcigane z oskar¿enia publicznego wzrós³ z 566,5 do
815,4 na 100 000 mieszkañców.16 Z kolei analizuj¹c dynamikê wzrostu licz-
by wiêŸniów pomiêdzy rokiem 1998 a 2002, wskazuje, ¿e nast¹pi³ wzrost na
poziomie 48,00%. Jednoczeœnie odsetek wiêŸniów, którym udzielono wa-
runkowego przedterminowego zwolnienia, spad³ z 49,7% w roku 1998 do
30,6% w roku 2002.17 Podkreœla ona, ¿e nag³y zwrot w polityce aresztowej,
skutkuj¹cy gwa³townym wzrostem populacji wiêziennej w roku 2000
(o 35,4% w porównaniu do roku 1998), nie znajduje usprawiedliwienia
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w zmianie stanu zagro¿enia przestêpczoœci¹. Wprawdzie liczba prze-
stêpstw stwierdzonych w roku 2000 wzros³a w porównaniu do roku 1998
o 18,1%, jednak nie na tyle, aby wzrost ten mo¿na by³o powi¹zaæ z dynami-
k¹ zmian liczby osób uwiêzionych i tymczasowo aresztowanych. W porów-
naniu do roku 1998, w roku 2000 liczba ta wzros³a odpowiednio o 90,7%.
Zdaniem M. Melezini, mo¿na i nale¿y szukaæ gwa³townego zwrotu w poli-
tyce aresztowej w wyraŸnie zaznaczonych w roku 2000 naciskach pocho-
dz¹cych z Ministerstwa Sprawiedliwoœci, zmierzaj¹cych do zaostrzenia
represji karnej.18 Naciskom tym towarzyszy³o równoczeœnie podjêcie pró-
by wprowadzenia zasadniczych zmian nowej kodyfikacji karnej, wydatnie
zwiêkszaj¹cych punitywnoœc prawa karnego.19 Warto przypomnieæ, ¿e
w owym czasie ministrem sprawiedliwoœci by³ Lech Kaczyñski z prawico-
wej partii Prawo i Sprawiedliwoœæ. Tak wiêc w okresie tym tendencje do
populizmu karnego w polityce kryminalnej by³y wyraŸne. Utrzyma³y siê
one pod rz¹dami kolejnego ministra sprawiedliwoœci z PiS-u Zbigniewa
Ziobry, który zainicjowa³ m.in. program budowy nowych 17 000 miejsc dla
wiêŸniów, nie licz¹c siê z tym, ¿e polski wskaŸnik prizonizacji jest i tak jed-
nym z najwy¿szych w Europie (w roku 2001 – 207/100 000 mieszkañców).20

15. Jak siê wydaje, taka polityka karania nie jest jednak uzasadniona po-
pulizmem karnym spo³eczeñstwa polskiego. Jakkolwiek nie ma w polskich
piœmiennictwie bardziej kompleksowego opisu badañ nad jego nasile-
niem, to jednak wiele publikacji, m.in. A. Siemaszki, wskazuje, ¿e popu-
lizm ten nie jest tak wyraŸny jak amerykañski czy angielski. Autor ten
zauwa¿a, ¿e w porównaniu z poprzednimi badaniami w ramach polskiej
czêœci ICVS w roku 1996 daje siê obecnie zauwa¿yæ tendencjê do ³ago-
dniejszego karania, wyra¿an¹ przez polsk¹ opiniê spo³eczn¹.21 Wynika³oby
z tego, ¿e spo³eczeñstwo polskie nie czuje siê jakoœ wyraŸniej zagro¿one
w swoim bezpieczeñstwie, a ju¿ na pewno nie tak jak amerykañskie, an-
gielskie czy chocia¿by francuskie.

16. Trudno zatem zrozumieæ i wyt³umaczyæ, dlaczego pomimo stosun-
kowo niskiego poczucia zagro¿enia przestêpczoœci¹ w Polsce wskaŸnik pri-
zonizacji jest u nas jednym z najwy¿szych w Unii Europejskiej. Byæ mo¿e
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stanowi on spuœciznê po ustrojach totalitarnych, w których wiêzienie by³o
jednym z filarów w³adzy. Mog¹ to potwierdzaæ równie wysokie wskaŸniki
prizonizacji w krajach by³ego bloku wschodniego. W roku 2001 wynosi³y
one dla Czech 207/100 000, dla Estonii 350/100 000, £otwy 364/100 000,
Ukrainy 406/100 000, Rumunii 225/100 000, Wêgier 171/100 000, podczas
gdy dla Francji 77/100 000, Anglii i Walii 126/100 000, zaœ Niemiec
95/100 000.22

Wysoki wskaŸnik prizonizacji dowodzi jednak, i to w oczywisty sposób,
¿e w³adzom nie zale¿y wbrew okazjonalnym deklaracjom na zastêpowaniu
wiêzienia wolnoœciowymi œrodkami karnymi.

17. Taki sposób konstruowania polityki karania jest jednak nie do pogo-
dzenia z ide¹ spo³eczeñstwa obywatelskiego w ramach ustroju demokraty-
cznego. Nie znajduje on bowiem odbicia w rzeczywistym zagro¿eniu
przestêpczoœci¹ mierzonym wskaŸnikiem przestêpstw zg³oszonych policji
na 100 000 mieszkañców. Jest ono w Polsce stosunkowo niskie w porówna-
niu z innymi krajami europejskimi. Oto bowiem wskaŸnik ten dla Polski
wynosi 3 278 na 100 000 mieszkañców, podczas gdy w Anglii i Walii odpo-
wiednio – 10 064, Francji – 10 261, Niemczech – 7615, W³oszech – 3 827,
zaœ w Hiszpanii – 2 308.23 Pomimo trudnoœci w porównywaniu prezentowa-
nych powy¿ej danych, wynikaj¹cych z odmiennych regulacji krajowych sy-
stemów karnych oraz statystyczno-informatycznych, mo¿na stwierdziæ, ¿e
dane te daj¹ dobre wyobra¿enie o wyraŸnie mniejszym poziomie zagro¿e-
nia przestêpczoœci¹ w Polsce.

18. Pozostaje zatem postawiæ na koniec pytanie, jakimi czynnikami
– poza wskazan¹ wy¿ej spuœcizn¹ historyczn¹ – t³umaczyæ nale¿y nieracjo-
naln¹ surowoœæ polskiej polityki kryminalnej. Surowoœæ ta stanowi jedn¹
z najpowa¿niejszych barier dla rozwoju probacji, tak w postaci prostej, jak
i po³¹czonej z dozorami kuratorów s¹dowych.

Nie ma przecie¿ w Polsce, na szczêœcie, podobnych zagro¿eñ bezpie-
czeñstwa jak we Francji i Anglii, nie mówi¹c ju¿ o USA, zwi¹zanych np.
z emigrantami, istnieniem dzielnic „wra¿liwych”, w których w ka¿dej
chwili mog¹ wybuchn¹æ zamieszki spo³eczne na tle rasowym,24 zamachami
terrorystycznymi, œwiêt¹ wojn¹ islamu z bogatym Zachodem itd., zaœ inne
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zagro¿enia s¹ ci¹gle jeszcze utrzymywane na poziomie bezpiecznym dla
spo³eczeñstwa jako ca³oœci (np. przestêpczoœæ seksualna).

Jak siê wydaje, równie¿ zjawisko populizmu karnego w polskim spo³e-
czeñstwie nie jest szczególnie silnie rozwiniête, zaœ spo³eczna wola karania
nie jest tak silna jak w innych krajach, o czym œwiadcz¹ dane powo³ywane
powy¿ej. Sk¹d zatem opisywana, nadmierna punitywnoœæ w polskiej poli-
tyce kryminalnej?

Odpowiedzi na to pytanie stara³ siê udzieliæ w swoich rekomendacjach
IV Polski Kongres Penitencjarny, który odby³ siê w dniach 22 – 24 listopa-
da 2006 r. w Kaliszu.25 W ich opracowaniu, poza krajowymi, uczestniczyli
tak¿e eksperci z USA i Francji. W rekomendacjach stwierdzono, ¿e polity-
ka kryminalna pañstwa jest przedmiotem manipulacji politycznych, dla
których uprawomocnienia wci¹ga siê doœæ s³abo wyrobion¹ w Polsce opiniê
publiczn¹. Podzielaj¹c to stanowisko, mo¿na by jeszcze do tego dodaæ pew-
n¹ niechêæ do anga¿owania siê polskiego spo³eczeñstwa w dzia³alnoœæ pro-
filaktyczn¹, maj¹c¹ na celu przeciwdzia³anie powstaj¹cym zagro¿eniom.
Jest ona odreagowywana wspieraniem polityków próbuj¹cych zdobyæ ka-
pita³ polityczny na ¿¹daniu coraz wiêkszej represji karnej, poprzez wyko-
rzystanie z³udnej wiary niektórych grup spo³ecznych w istnienie prostych
i radykalnych sposobów rozwi¹zania problemu przestêpczoœci.

19. Z powy¿szych uwag wynika zatem, ¿e perspektywy rozwojowe pol-
skiej probacji zale¿¹ od aktualnych tendencji w polityce kryminalnej pañ-
stwa oraz oczekiwañ spo³ecznych. ¯ywiæ nale¿y nadziejê, ¿e nie zdominuje
ich populizm karny, który staraj¹ siê nasilaæ politycy i to niestety dla osi¹ga-
nia w³asnych, egoistycznych celów.

20. Dalszy rozwój polskiej probacji jest ponadto uzale¿niony od roz-
wi¹zania problemów polskiego wiêziennictwa. Chodzi zw³aszcza o zmniej-
szenie populacji osadzonych w polskich zak³adach karnych. W 1989 r.
kszta³towa³a siê ona na poziomie 59 000, jednak spo³eczeñstwo nie czu³o
siê zagro¿one skutkami jej gwa³townego zmniejszenia w porównaniu z II
po³ow¹ lat dziewiêædziesi¹tych XX wieku (w roku 1986 by³o ich 108 867,
zaœ w roku 19878 – 96 438)26. Kogo bowiem maj¹ nadzorowaæ kuratorzy
s¹dowi, aby mo¿liwy by³ racjonalny rozwój ich s³u¿by, jeœli tak ogromna li-
czba skazanych zostaje osadzona w imiê w¹tpliwych racji w wiêzieniach?
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S¹ to przy tym w du¿ej liczbie skazani za przestêpstwa o œrednim i ma³ym
stopniu szkodliwoœci czynów. Czy polskie spo³eczeñstwo obywatelskie,
o tak wysokim stopniu rozwoju cywilizacyjnego, nie potrafi znaleŸæ innych
sposobów pacyfikowania przestêpczoœci tej kategorii sprawców jak osadza-
nie ich w wiêzieniach? Pytanie tyle retoryczne, co w³aœciwie dramatyczne.
Czy rzeczywiœcie poziom przestêpczoœci stwierdzonej w Polsce, w porów-
naniu z innymi krajami, uzasadnia tak punitywn¹ politykê kryminaln¹?
Czy mo¿na racjonalnie uzasadniæ, na podstawie doœwiadczeñ prze³omu lat
osiemdziesi¹tych i dziewiêædziesi¹tych XX wieku, ¿e zwolnienie z pol-
skich zak³adów karnych, wskazywanej wy¿ej grupy skazanych i poddanie
ich pod dozór kuratorom s¹dowym obni¿y poziom bezpieczeñstwa publicz-
nego.

W¹tpiê! Dlaczego wiêc nie mo¿na tego zrobiæ, daj¹c zielone œwiat³o dal-
szemu rozwojowi nie tylko probacji w ogóle, we wszystkich jej ustawowych
formach, lecz tak¿e kuratorskiej s³u¿bie s¹dowej? Czy polsk¹ politykê kry-
minaln¹ w perspektywie najbli¿szych lat kszta³towaæ bêdzie populizm kar-
ny, czy te¿ pragmatyczny racjonalizm? Nie da siê chyba jednoczeœnie
rozwijaæ probacji i jednoczeœnie zwiêkszaæ liczby osadzonych w zak³adach
karnych. Na coœ trzeba siê zdecydowaæ. Racjonalnoœæ wyboru bêdzie za-
tem miernikiem nie tylko dojrza³oœci polskich klas politycznych, lecz tak¿e
wskaŸnikiem stopnia cywilizacyjnej dojrza³oœci spo³eczeñstwa obywatel-
skiego.



Prof. dr hab. Jerzy Kwaœniewski

Kara pozbawienia wolnoœci
w œwiadomoœci spo³ecznej oraz w œwietle

zasad sprawnego karania

Uwagi wstêpne

G³ówna teza tego opracowania g³osi, ¿e prawne za³o¿enia i praktyka sto-
sowania kary pozbawienia wolnoœci odbiegaj¹ znacznie od spo³ecznych
wyobra¿eñ na temat istoty i funkcji tej kary oraz od zasad sprawnego kara-
nia formu³owanych przez teoriê zachowania, prakseologiê, socjotechnikê
oraz psychologiê spo³eczn¹.

Ju¿ wówczas, gdy kara pozbawienia wolnoœci pojawi³a siê jako kara prze-
widziana prawem – w oœwieceniowych reformach prawa karnego – jej losa-
mi zdawa³a siê kierowaæ opatrznoœæ; kara ta nigdy nie pe³ni³a funkcji, jak¹
jej przypisywali ówczeœni projektodawcy prawa karnego. Jak zauwa¿a Paul
Michel Foucault1, zgodnie z za³o¿eniami reformatorów kara wiêzienia po-
strzegana by³a jako kara drugorzêdna, jedna z wielu, odnosz¹ca siê do kon-
kretnych deliktów, takich jak np. zamach na czyj¹œ wolnoœæ, a tak¿e jako
œrodek umo¿liwiaj¹cy wykonywanie niektórych kar, np. kary ciê¿kich ro-
bót. Idea kary izolacyjnej by³a ponadto szeroko krytykowana, jako odbiera-
j¹ca mo¿liwoœæ wp³ywu na publicznoœæ, bezu¿yteczna dla spo³eczeñstwa,
demoralizuj¹ca bezczynnoœci¹ wiêŸniów, kosztowna; jako przejaw bezpra-
wia dotychczasowych w³adców oraz przeciwieñstwo „karnego teatru,
o którym œni³ wiek XVIII i który mia³ oddzia³ywaæ g³ównie na umys³y pod-
s¹dnych”2. Mimo to, wbrew zamierzeniom reformatorów, w bardzo krót-
kim czasie pozbawienie wolnoœci sta³o siê jednak podstawow¹ form¹
karania. W kodeksie z roku 1810 wype³nia, pomiêdzy œmierci¹ a grzywna-
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mi, prawie ca³¹ przestrzeñ mo¿liwych kar. „Czym jest system karny przyjê-
ty przez nowe prawo? To wtr¹canie do wiêzienia we wszystkich mo¿liwych
formach. Bo proszê tylko porównaæ cztery podstawowe kary, które pozosta-
³y w Kodeksie karnym. Roboty przymusowe s¹ form¹ uwiêzienia. Deporta-
cja jest wiêzieniem na wolnym powietrzu. Areszt i dom poprawczy s¹
jedynie rozmaitymi nazwami jednej i tej samej kary.”3 Bardzo szybko we
francuskich i europejskich zak³adach karnych znalaz³y siê dziesi¹tki tysiê-
cy wiêŸniów i ich liczba stale ros³a.

Percepcja kary pozbawienia wolnoœci
i innych sankcji karnych

Prawna kara pozbawienia wolnoœci w ró¿nych formach dominuje tak¿e
wspó³czeœnie, równie¿ w Polsce. Artyku³ 32 kk. z 1997r. stwierdza, ¿e kara-
mi s¹:

1) grzywna,
2) ograniczenie wolnoœci,
3) pozbawienie wolnoœci,
4) 25 lat pozbawienia wolnoœci,
5) do¿ywotnie pozbawienie wolnoœci.
Ta dominacja wydaje siê byæ jedyn¹ w³aœciwoœci¹ kary pozbawienia

wolnoœci, która wspó³wystêpuje zarówno w prawodawstwie, jak i w œwiado-
moœci spo³ecznej. Wskazuj¹ na to m. in. interesuj¹ce badania nad spo³ecz-
n¹ percepcj¹ sankcji prawnych, które przeprowadzi³ w 1970 r. w Nowej
Hucie Jacek Wódz. Chocia¿ dotyczy³y one niewielkiej zbiorowoœci (160
osób), warto tutaj przedstawiæ niektóre wyniki tych unikatowych badañ.
Autor interesowa³ siê zarówno znajomoœci¹ rozmaitych sankcji przez re-
spondentów, spo³eczn¹ ocen¹ ich dotkliwoœci i skutecznoœci, opiniami
o tym, czy wybrane zachowania powinny byæ karane przez prawo, jak i po-
stulowanymi przez badanych karami wobec wybranych zachowañ. Otó¿
znajomoœæ sankcji karnych przewidzianych w obowi¹zuj¹cym prawie pol-
skim okaza³a siê niewielka. Niemniej, najczêœciej wymienianymi karami
okaza³y siê: wiêzienie (31%) i grzywna (23%). Jest charakterystyczne, ¿e
karê œmierci, obowi¹zuj¹c¹ wówczas, wymieniano incydentalnie. Karê po-
zbawienia wolnoœci badani uznawali tak¿e zdecydowanie najczêœciej za ka-
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rê najdotkliwsz¹ (55%) (karê œmierci za karê najdotkliwsz¹ uzna³o 6%
badanych) oraz za karê najskuteczniejsz¹, z tym ¿e najwy¿szy okaza³ siê ró-
wnoczeœnie odsetek postrzegaj¹cych tê karê jako najmniej skuteczn¹. Po-
dzia³ opinii badanych nt. skutecznoœci kary pozbawienia wolnoœci nie
przeszkadza wysoce powszechnemu traktowaniu przez nich tej kary jako
swoistego „panaceum” na bardzo ró¿ne przestêpstwa i wykroczenia. 87%
uwa¿a j¹ za w³aœciw¹ w przypadku rozboju, 79% w przypadku kradzie¿y,
72% w przypadku chuligañstwa, 49% w przypadku spowodowania wypad-
ku drogowego, 33% w przypadku niesp³acenia d³ugu.

Kara pozbawienia wolnoœci na tle innych strategii
reagowania na zachowania i zjawiska kontrowersyjne,

problemowe

Podobnych wniosków dostarczaj¹ wyniki ogólnopolskich badañ
z 1995r.4; kara pozbawienia wolnoœci proponowana by³a najczêœciej przez
Polaków wobec czynów niezgodnych z prawem i zagro¿onych wysok¹ kar¹
przez prawo. We wspomnianych badaniach przedmiotem badania by³y nie
tylko kary prawne, ale tak¿e rozmaite inne sposoby reagowania na ocenia-
ne zachowania. Badane zachowania obejmowa³y nie tylko przestêpstwa,
ale tak¿e rozmaite inne zachowania kontrowersyjne, dewiacyjne, proble-
mowe. Respondenci wypowiadali siê5 na temat tego, w jaki sposób – ich
zdaniem – nale¿a³oby reagowaæ na poszczególne, wymienione w ankiecie
zjawiska lub zachowania. Pozbawienie wolnoœci by³o tylko jednym z wielu
nastêpuj¹cych sposobów reagowania, które badani mogli wybraæ (lub
okreœliæ w³aœciwy sposób reagowania wedle swego uznania): 1. nie nale¿y
w ogóle reagowaæ, 2. poddaæ leczeniu, 3. poddaæ perswazji, wyt³umaczyæ,
¿e nie nale¿y tak postêpowaæ, 4. obj¹æ pomoc¹, opiek¹, wesprzeæ material-
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nie itp., 5. zaoferowaæ mo¿liwoœæ odmiennego, godnego sposobu postêpo-
wania, ¿ycia, 6. ukaraæ materialnie, 7. odizolowaæ od spo³eczeñstwa, 8.
ukaraæ pozbawieniem wolnoœci, wiêzieniem, 9. publicznie napiêtnowaæ,
potêpiæ, 10. nagrodziæ, 11. inne.

Ni¿ej podane s¹ poszczególne sposoby postêpowania wraz z zachowa-
niami i zjawiskami, wobec których najczêœciej by³y proponowane:
1. „nie nale¿y w ogóle reagowaæ” – „emigracja zarobkowa” (69,3), na³ogo-

we palenie (32,8), brak zainteresowania sprawami publicznymi (31,1),
przerywanie ci¹¿y (27,7),

2. „poddaæ leczeniu” – pijañstwo (70,2), narkomania (68,9), na³ogowe pa-
lenie (19,6),

3. „poddaæ perswazji, wyt³umaczyæ, ¿e nie nale¿y tak postêpowaæ” – gor-
sze traktowanie ludzi innego wyznania (48,5), gorsze traktowanie ludzi
innej narodowoœci (47,7), „znieczulica spo³eczna”, obojêtnoœæ na k³opo-
ty innych (40,5), na³ogowe palenie (28,1), brak zainteresowania sprawa-
mi publicznymi (27,8), przerwanie ci¹¿y (24,4), odmowa s³u¿by
wojskowej (21,3),

4. „obj¹æ pomoc¹, opiek¹, wesprzeæ materialnie itp.” – ubóstwo (79,5),
bezdomnoœæ (78,1), ¿ebractwo (50,6), bezrobocie (44,3),

5. „zaoferowaæ mo¿liwoœæ odmiennego, godnego sposobu postêpowania,
¿ycia” – bezrobocie (34,2), ¿ebractwo (22,1), wyje¿d¿anie za granicê dla
zarobku (15,1), bezdomnoœæ (14,8), ubóstwo (12,1),

6. „ukaraæ materialnie” – uchylanie siê od p³acenia podatków (74,6), zatru-
dnianie pracownika „na czarno” (70,3), dzia³alnoœæ gospodarcza bez ze-
zwolenia (67,8), pêdzenie bimbru (44,2), przyjêcie przez pracownika
prezentu (39,2), popieranie siê ludzi na stanowiskach w celu czerpania
korzyœci materialnych (30,7),

7. „odizolowaæ od spo³eczeñstwa” – napady, rozboje (7,5), terroryzm (6,1),
kradzie¿ (3,2),

8. „ukaraæ pozbawieniem wolnoœci, wiêzieniem” – terroryzm (85,7), napa-
dy, rozboje (83,2), kradzie¿ (76,9),

9. „publicznie napiêtnowaæ, potêpiæ” – przyjêcie przez pracownika pre-
zentu (24,1), obojêtnoœæ na k³opoty innych (12,9), gorsze traktowanie lu-
dzi innej narodowoœci (24,2), gorsze traktowanie ludzi innego wyznania
(23,1), popieranie siê ludzi na stanowiskach w celu czerpania korzyœci
materialnych (35,6).
Zarówno „nagroda”, jak i „inne” sposoby reagowania nie uzyska³y zna-

cz¹cego odsetka wyborów w przypadku ¿adnego z badanych kontrowersyj-
nych zachowañ.
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Z kolei poszczególnym kontrowersyjnym zachowaniom mo¿emy przy-
porz¹dkowaæ najczêœciej proponowane wobec nich sposoby reagowania.
I tak, wobec „emigracji zarobkowej”, najczêœciej (69,3) proponowane jest
niereagowanie, wobec pijañstwa – poddanie leczeniu (70,2), wobec urzê-
dnika przyjmuj¹cego prezent za za³atwienie sprawy – ukaranie materialnie
(39,2), wobec sprawcy napadów i rozbojów – ukaranie pozbawieniem wol-
noœci, wiêzieniem (83,2), wobec narkomana – poddanie leczeniu (68,9),
wobec ubóstwa – objêcie ubogich pomoc¹, opiek¹, wsparciem materialnym
(79,5), wobec „znieczulicy”, obojêtnoœci ludzi na k³opoty innych – podda-
nie perswazji, wyt³umaczenie, ¿e nie nale¿y tak postêpowaæ (40,5), wobec
¿ebractwa – objêcie pomoc¹, opiek¹, wsparciem materialnym (50,6), wobec
prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej bez zezwolenia – ukaranie mate-
rialnie (67,8), wobec aborcji – niereagowanie (27,7), wobec bezdomnoœci
– objêcie pomoc¹, opiek¹, wsparciem materialnym (78,1), wobec braku za-
interesowania sprawami publicznymi – niereagowanie (31,1), wobec na³o-
gowego palenia tytoniu – niereagowanie (32,8), wobec kradzie¿y
– ukaranie pozbawieniem wolnoœci, wiêzieniem (76,9), wobec terroryzmu
– ukaranie pozbawieniem wolnoœci, wiêzieniem (85,7), wobec gorszego
traktowania ludzi innej narodowoœci – poddanie perswazji, wyt³umaczenie,
¿e nie nale¿y tak postêpowaæ (47,7), wobec gorszego traktowania ludzi in-
nego wyznania – poddanie perswazji, wyt³umaczenie, ¿e nie nale¿y tak po-
stêpowaæ (48,5), wobec ludzi pozostaj¹cych bez pracy (na zasi³ku dla
bezrobotnych) – objêcie pomoc¹, opiek¹, wsparciem materialnym (44,3),
wobec uchylania siê od p³acenia podatków – ukaranie materialnie (74,8),
wobec zatrudniania pracownika „na czarno” – ukaranie materialnie (70,3),
podobnie wobec pêdzenia bimbru (44,2), wobec odmowy s³u¿by wojsko-
wej – publiczne napiêtnowanie, potêpienie (27,3), podobnie wobec popie-
rania siê ludzi na stanowiskach – (35,6).

Okazuje siê, ¿e ujawnione w œwiadomoœci spo³ecznej strategie reagowa-
nia na zachowania i zjawiska kontrowersyjne, problemowe s¹ wysoce zró¿-
nicowane; zarówno w tym sensie, ¿e tylko niewielka czêœæ zachowañ
spotyka siê z jednakow¹ reakcj¹ znacz¹cej wiêkszoœci badanych, jak
i w tym sensie, ¿e wystêpuj¹ doœæ zró¿nicowane zwi¹zki proponowanych
sposobów reagowania z charakterem ocenianych zachowañ i zjawisk. I tak,
w stosunku do autodestrukcyjnych uzale¿nieñ (pijañstwo, narkomania, ni-
kotynizm), a tak¿e wobec aborcji, najczêœciej proponowane jest poddanie
leczeniu b¹dŸ niereagowanie. Niereagowanie wydaje siê funkcjonowaæ
w œwiadomoœci spo³ecznej jako w³aœciwy sposób postêpowania wobec roz-
maitych form eskapizmu, czy to w przypadku „emigracji zarobkowej” czy
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te¿ w przypadku, gdy ktoœ wycofuje swoje zainteresowanie sprawami pub-
licznymi. Podobnie wyraŸny zwi¹zek widoczny jest miêdzy strategi¹ pole-
gaj¹c¹ na „objêciu pomoc¹, opiek¹, wsparciem materialnym” a rozmaitymi
zjawiskami, których wspóln¹ cech¹ jest czyjeœ upoœledzenie materialne
(ubóstwo, bezrobocie, ¿ebractwo, bezdomnoœæ). Dodajmy, ¿e we wszyst-
kich tych przypadkach na drugim miejscu pojawia siê reakcja wobec ludzi
w takiej sytuacji w postaci „zaoferowania im mo¿liwoœci odmiennego, god-
nego sposobu postêpowania, ¿ycia”. Strategia „dostarczania ubogim wêd-
ki” jest znacznie rzadziej preferowana ni¿ strategia „dostarczania im
gotowych ryb”. Ukaranie pozbawieniem wolnoœci, wiêzieniem jest uwa¿a-
ne – wysoce jednomyœlnie – za w³aœciw¹ strategiê postêpowania przede
wszystkim wobec sprawców czynów uznanych przez prawo za przestêp-
stwa i godz¹cych w ludzk¹ osobê oraz w³asnoœæ. Taki typ postêpowania,
jak: „odizolowanie od spo³eczeñstwa”, k³ad¹cy nacisk nie na karanie, lecz
na wy³¹czenie jednostki ze zbiorowoœci, proponowany jest rzadko, nie
przekracza 7,5% badanych. Ró¿ne formy obchodzenia prawa, czy to w sfe-
rze podatków, zatrudniania ludzi, w dzia³alnoœci gospodarczej, a tak¿e wy-
korzystywanie stanowisk dla prywatnych korzyœci chcemy najczêœciej
karaæ materialnie.

Ogólnie bior¹c, karanie (materialnie b¹dŸ w formie pozbawienia wolno-
œci) postrzegane jest jako w³aœciwy sposób reagowania z regu³y w przypad-
ku zachowañ naruszaj¹cych normy prawa stanowionego, oficjalnego,
przewiduj¹ce surowe kary, w tym: pozbawienie wolnoœci. Potwierdza to
prawid³owoœci stwierdzane w poprzednich badaniach6 oraz w badaniach
najnowszych. Jak stwierdza Aleksandra Korwin-Szymanowska7, zdecydo-
wana wiêkszoœæ badanych w 2006r. Polaków „karê najsurowsz¹, tj. bez-
wzglêdn¹ karê pozbawienia wolnoœci, proponowa³a dla sprawców
nastêpuj¹cych zachowañ spoœród kilkudziesiêciu uwzglêdnionych w an-
kiecie: zabójstw, zgwa³ceñ, niezale¿nie od tego, jak zachowywa³a siê ko-
bieta, a tak¿e handlu narkotykami. Równie¿ w przypadku znêcania siê nad
cz³onkiem rodziny, prowadzenia pojazdu pod wp³ywem alkoholu i kra-
dzie¿y z w³amaniem zwolennicy bezwzglêdnej kary pozbawienia wolnoœci
przewa¿ali nieco nad zwolennikami innych kar. Natomiast w przypadku
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pozosta³ych czynów znacznie czêœciej ni¿ bezwzglêdne kary pozbawienia
wolnoœci wskazywane by³y inne kary, zw³aszcza kara grzywny i ograni-
czenia wolnoœci, lub kara pozbawienia wolnoœci w zawieszeniu”. Zda-
niem Aleksandry Korwin-Szymanowskiej, fakt, ¿e wiêkszoœæ tych
czynów spotka³a siê ze zdecydowanym potêpieniem badanych, pozwala
uznaæ, ¿e potêpienie jakiegoœ czynu nie oznacza domagania siê zawsze
surowych kar dla jego sprawcy; kara powinna byæ nie tylko skuteczna, ale
równie¿ sprawiedliwa.

Postrzeganie funkcji kary pozbawienia wolnoœci

W przywo³anych wy¿ej badaniach Jerzego Kwaœniewskiego z 1995 r.
uwzglêdnione zosta³y równie¿ pogl¹dy Polaków na temat funkcji, któr¹ po-
winna pe³niæ kara pozbawienia wolnoœci.

Przypomnijmy, ¿e kkw z 1997r. formu³uje funkcjê tej kary nastêpuj¹co:
„Art. 67.§1. Wykonywanie kary pozbawienia wolnoœci ma na celu wzbu-
dzanie w skazanym woli wspó³dzia³ania w kszta³towaniu jego spo³ecznie
po¿¹danych postaw, w szczególnoœci poczucia odpowiedzialnoœci oraz po-
trzeby przestrzegania porz¹dku prawnego i tym samym powstrzymania siê
od powrotu do przestêpstwa”. To sformu³owanie ró¿ni siê nieco od sformu-
³owañ zawartych we wczeœniejszych kkw, niemniej wspólne jest im akcen-
towanie reedukacji i resocjalizacji, jako g³ównej funkcji kary.

Otó¿ okazuje siê, ¿e w spo³eczeñstwie polskim przewa¿a poparcie dla
funkcji okreœlonej we wspomnianych badaniach z 1995r., jako: „uwolnie-
nie spo³eczeñstwa od przestêpców, izolowanie ich” (24,8) w porównaniu
z funkcj¹: „przywracanie przestêpcy do normalnego ¿ycia” (17,2). Przy
czym najwiêcej zwolenników ma funkcja kary pozbawienia wolnoœci for-
mu³owana jako: „ukaranie przestêpcy” (33,1), wskazuj¹ca na odp³atê jako
g³ówny cel tej kary. Wiêzienie ludzi w celu „odstraszania innych od po-
pe³niania przestêpstw” ma 22,9% zwolenników.

Przesz³o czterdzieœci lat wczeœniejsze wyniki badañ A. Podgóreckiego8

nad presti¿em prawa, a tak¿e wyniki badañ H. Wantu³y z 1976r.9 wskazy-
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wa³y na dominacjê w œwiadomoœci spo³ecznej resocjalizacyjnej, zgodnej
z treœci¹ kkw, funkcji kary pozbawienia wolnoœci; zarówno w porównaniu
z funkcj¹ izolacyjn¹, jak i wobec wszelkich innych funkcji przypisywanych
tej karze. Zmiana ta mo¿e byæ w jakimœ stopniu nastêpstwem innego, ni¿
w porównywanych badaniach, okreœlenia w pytaniu naszego kwestionariu-
sza funkcji resocjalizacyjnej; zamiast sformu³owania: „aby przestêpców
wychowaæ – zmieniæ na po¿ytecznych cz³onków spo³eczeñstwa” u¿yte zo-
sta³o mniej emocjonalnie zabarwione okreœlenie: „przywracanie przestêp-
ców do normalnego ¿ycia”. Niezale¿nie od tego, stwierdzony spadek
poparcia dla resocjalizacyjnej funkcji kary wiêzienia wydaje siê byæ przeja-
wem ogólniejszej tendencji zwiêkszania siê punitywnoœci spo³eczeñstwa
polskiego w ostatnich latach. Potwierdzaj¹ to miêdzy innymi wyniki ogól-
nopolskich badañ OBOP z 1993 i 1995 roku10. Wprawdzie w badaniach
tych uwzglêdniony by³ stosunek nie do celów kary pozbawienia wolnoœci,
lecz do celów karania przestêpców w ogóle, a tak¿e odmiennie, ni¿ w poró-
wnywanych badaniach, okreœlone zosta³y rozmaite funkcje kary, lecz wyniki
jednoznacznie wskazuj¹ na rosn¹c¹ dominacjê funkcji: „ochrona spo³eczeñ-
stwa przed przestêpcami” oraz funkcji: „odp³ata lub zadoœæuczynienie spra-
wiedliwoœci” w porównaniu z tak¹ funkcj¹ jak: „poprawa skazanego” czy:
„oddzia³ywanie na innych ludzi, by nie pope³niali przestêpstwa”11.

Podobne wyniki przynosz¹ sonda¿e przeprowadzane po 2000 roku.
I tak, Omnibus OBOP: „Opinie Polaków na temat karania przestêpców”
z sierpnia 2001r. wykaza³, ¿e blisko po³owa badanych (45%) uwa¿a, ¿e naj-
wa¿niejszym celem kary jest ochrona spo³eczeñstwa przed przestêpcami
przez ich uwiêzienie. Zdaniem jednej czwartej (26%) kara ma spowodo-
waæ, aby inni ludzie nie pope³niali przestêpstw. Dla 15% respondentów ro-
la, jak¹ ma spe³niaæ kara, to odp³ata, zadoœæuczynienie sprawiedliwoœci.
Najmniej, bo 13% Polaków, prezentuje pogl¹d, i¿ kara powinna mieæ na ce-
lu poprawê skazanego.

Z kolei Omnimas OBOP: „Jak karaæ przestêpców?” z paŸdziernika 2002
roku ujawni³, ¿e: „prace nad nowelizacj¹ prawa karnego, w spo³ecznym od-
czuciu, powinny zmierzaæ do tego, by przede wszystkim chroniæ spo³e-
czeñstwo przed przestêpczoœci¹ (77%) i surowo karaæ winnych (73%). Na
kolejnym miejscu w hierarchii wa¿noœci celów reformy znalaz³o siê napra-
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wienie szkody wyrz¹dzonej przestêpstwem (42%). Takie przes³anki jak
u³atwienie skazanym powrotu do spo³eczeñstwa po odbyciu kary czy obni-
¿enie kosztów ekonomicznych ograniczania i zwalczania przestêpczoœci
wskazywa³o co najwy¿ej kilkanaœcie procent badanych. Najmniej istotne
jest dla Polaków, w pracach nad kszta³tem prawa karnego, przestrzeganie
praw ludzkich skazanych (6%)”.

Podobnych wyników dostarczy³y badania Aleksandry Korwin-Szyma-
nowskiej; ilustruje je poni¿sze zestawienie autorki12 (dane w procentach)

Cel reformy prawa 1993 2006

Ochrona spo³eczeñstwa przed przestêpczoœci¹ 95 72

Surowe karanie i wykonywanie kar 55 49

Naprawienie szkody wyrz¹dzonej przestêpstwem* - 43

U³atwienie skazanym powrotu do spo³eczeñstwa po odbyciu kary 67 31

Obni¿enie kosztów ekonomicznych zwalczania przestêpczoœci 37 11

Inne 2 2

* Cel ten nie by³ uwzglêdniony w badaniu w 1993 r.

Jak stwierdza Aleksandra Korwin-Szymanowska, „w opinii badanych
zarówno w 1993 r., jak i 2006 r. najwa¿niejszym celem reformy prawa kar-
nego powinna byæ ochrona spo³eczeñstwa przed przestêpczoœci¹, mo¿na
jednak stwierdziæ, ¿e odsetek badanych, który ten cel wskazali w 1993 r.,
by³ znacznie wy¿szy ni¿ w 2006 r. W 2006 r. równie¿ znacznie ni¿sze by³y
odsetki badanych wskazuj¹cych na inne cele. Ró¿nice te mog¹ byæ wyni-
kiem postrzegania zmian, jakie nast¹pi³y po wprowadzeniu nowego usta-
wodawstwa, spadku przestêpczoœci w ostatnich latach, a tak¿e wzrostem
poczucia bezpieczeñstwa”. Dodajmy, ¿e Polska nale¿y do krajów o wyso-
kich i wzrastaj¹cych wskaŸnikach prizonizacji.

Wspomniane wczeœniej badania H. Wantu³y z 1976 roku dostarczy³y
wiedzy o tym, jak Polacy postrzegaj¹ pozytywne i negatywne skutki kary
pozbawienia wolnoœci. Wyniki te s¹ szczególnie interesuj¹ce dlatego, ¿e za-
gadnienie to badane by³o za pomoc¹ tzw. pytañ otwartych, nienarzuca-
j¹cych badanym wizji i koncepcji badacza. Otó¿ pozytywne skutki
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wymieniane by³y przez badanych Polaków czêœciej i niektóre z nich kore-
spondowa³y, ogólnie bior¹c, z za³o¿onymi, prawnymi celami tej kary: „od-
straszenie od pope³niania dalszych przestêpstw”, „lêk przed powtórnym
uwiêzieniem” itp. (22%); „poprawa zachowania w wyniku pobytu w wiêzie-
niu” itp. (16,8%); „przemiana œwiadomoœci wiêŸnia” itp. (9,3%); „wiêzienie
kszta³tuje pozytywne cechy, nawyki i przekonania (zdyscyplinowanie, sa-
modzielnoœæ, nawyk dobrej pracy, szacunek dla mienia)” itp. (8,2%); „mo¿-
liwoœæ nauki zawodu”, „mo¿liwoœæ zdobycia wykszta³cenia, kwalifikacji”
itp. (7,8%); „zrozumienie przez wiêŸnia, ¿e przestêpstwo nie pop³aca” itp.
(6,6%).

Powy¿sze dane dowodz¹, i¿ pogl¹dy cz³onków spo³eczeñstwa polskiego
na temat kary pozbawienia wolnoœci i jej stosowania s¹ w znacznym stopniu
wynikiem braku wiedzy ludzi na temat realiów dotycz¹cych stosowania tej
kary, faktycznych warunków, w jakich jest ona odbywana oraz braku wie-
dzy o jej rzeczywistych skutkach. Wiedzê na ten temat w wiêkszym stop-
niu manifestowali ci badani, którzy wskazywali rozmaite negatywne skutki
kary pozbawienia wolnoœci. Najczêœciej wymieniane to: „demoralizacja,
przyjmowanie przez osoby odbywaj¹ce karê pozbawienia wolnoœci negaty-
wnych wartoœci moralnych” (27,4%); „wiêzienie jest szko³¹ przestêpczo-
œci” (9,8%); „pobyt w wiêzieniu nadaje piêtno wiêzienia, skazanego”
(5,7%); „pobyt w wiêzieniu mo¿e za³amaæ psychicznie” (7,7%); „wiêzienie
skazuje na recydywê, sk³ania do dalszych przestêpstw” (5,9%); „pobyt
w wiêzieniu os³abia, niszczy zdrowie” (4,3%). Zarazem wiêkszoœæ bada-
nych Polaków chcia³aby zaostrzenia warunków odbywania kary pozbawie-
nia wolnoœci.

Pozbawianie wolnoœci w œwietle zasad sprawnego karania

Teoria zachowania, psychologia spo³eczna, socjotechnika czy prakseo-
logia dostarczaj¹ sporo wiedzy na temat prawid³owoœci, które, jak wynika
z badañ, rz¹dz¹ pos³ugiwaniem siê karami jako regulatorem zachowañ
w ¿yciu zbiorowym. Z owych prawid³owoœci wynikaj¹ ogólne zasady, które
powinny byæ respektowane dla zapewnienia sprawnoœci karania13, tak¿e
tego, które przewidziane jest przez prawo karne.
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Jedn¹ z zasad sprawnego karania jest zasada potencjalizacji g³osz¹ca, ¿e
skutecznemu oddzia³ywaniu kar sprzyja wiedza, poinformowanie osoby
maj¹cej byæ osob¹ ewentualnie ukaran¹ o tym, ¿e okreœlone zachowanie
mo¿e spowodowaæ jej ukaranie. Zauwa¿my, ¿e do prawid³owoœci, na któ-
rych opiera siê powy¿sza zasada, odwo³uje siê ca³y system normatywny,
a tak¿e doktryna polityki karnej; niezale¿nie od wp³ywu innych czynni-
ków, mo¿na stwierdziæ, ¿e im wiêksza znajomoœæ przepisów prawa, a tak¿e
prawnokarnych sankcji, tym wiêksza skutecznoœæ oddzia³ywania prawa na
zachowania ludzi, tym wiêksza mo¿liwoœæ tego, ¿e taka wiedza bêdzie po-
wstrzymywaæ ludzi od pope³niania przestêpstw.

Wyniki badañ dowodz¹, ¿e znajomoœæ prawa wœród Polaków jest nie-
wielka, natomiast jeœli chodzi o sankcje prawa karnego, to dominuje znajo-
moœæ kary pozbawienia wolnoœci.

Zdaje siê to wp³ywaæ w sposób istotny na pogl¹dy Polaków dotycz¹ce
sposobów rozwi¹zywania problemów spo³ecznych, w tym problemu prze-
stêpczoœci; kara pozbawienia wolnoœci traktowana jest jako swego rodzaju
panaceum na przestêpczoœæ. Prawdopodobnie wp³ywa to w pewnym stop-
niu na konformizowanie tych, którzy tak uwa¿aj¹. Ale czy wiedza o prawie
i karze pozbawienia wolnoœci wp³ywa skutecznie na ograniczanie rozmia-
rów przestêpczoœci? Stan przestêpczoœci i recydywy karanych pozbawie-
niem wolnoœci wydaje siê temu przeczyæ, co sugeruje, ¿e potencjalizuj¹ca
(odstraszaj¹ca, powstrzymuj¹ca) rola kary pozbawienia wolnoœci pozosta-
wia wiele do ¿yczenia.

Kolejna zasada to tzw. zasada stosowania kar, jako kar naturalnych, czyli
takich, które przez karanego odbierane s¹ jako obiektywna konsekwencja
jego w³asnego postêpowania. Zgodnie z t¹ zasad¹, skutecznoœæ stosowa-
nych kar jest tym wiêksza, w im wiêkszym stopniu postrzegane s¹ one jako
dolegliwoœci, które karany wymierza sobie niejako sam, decyduj¹c siê na
okreœlone zachowanie. Wydaje siê, ¿e ta zasada jest uwzglêdniana w wyso-
kim stopniu w systemie karnego wymiaru sprawiedliwoœci; s¹d wymierza-
j¹c kary dba o to, by mia³y one charakter takich kar, o które ukarany mo¿e
mieæ pretensje do zdepersonifikowanego prawa lub siebie samego. S³u¿y
temu m. in. procedura i forma og³aszania orzeczenia.

Z kolei – zasada natychmiastowoœci karania. Pojawienie siê kary bezpo-
œrednio po karanym zachowaniu jest warunkiem zaistnienia w psychice ka-
ranego zwi¹zku pomiêdzy tym zachowaniem a kar¹; im póŸniej pojawia siê
kara, tym mniejsza mo¿liwoœæ wytworzenia siê takiego zwi¹zku, a tym sa-
mym mniejsza jej skutecznoœæ. To ze wzglêdu na tê prawid³owoœæ stosuje
siê ró¿ne formy przyspieszonego reagowania karnego wymiaru sprawiedli-
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woœci. Tzw. s¹dy 24-godzinne, tryb doraŸny czy przyspieszony to przyk³a-
dy zabiegów zmierzaj¹cych do zwiêkszania efektywnoœci karania w ramach
karnego wymiaru sprawiedliwoœci. Chodzi o przeciwdzia³anie dominuj¹cej
w praktyce sytuacji, polegaj¹cej na tym, ¿e od czynu przestêpczego do wy-
mierzenia przez s¹d kary za ten czyn oraz osadzenia skazanego up³ywa za-
zwyczaj bardzo wiele czasu, co zrywa u karanego psychiczny zwi¹zek
orzeczonej kary z czynem karanym. Mo¿na powiedzieæ, ¿e zasada naty-
chmiastowoœci karania jest najmniej przestrzegan¹ zasad¹ sprawnego sto-
sowania kar w praktyce stosowania kary pozbawienia wolnoœci.

Zasada ci¹g³oœci karania g³osi, ¿e ustanowione kary powinny byæ stoso-
wane zawsze, gdy wyst¹pi zagro¿one nimi zachowanie. Jeœli nie s¹ stosowa-
ne zawsze, gdy zdarzaj¹ siê przerwy w reagowaniu systemu kar – mo¿e
wyst¹piæ zjawisko kompensacji niepo¿¹danych zachowañ, a tak¿e zjawisko
zmniejszenia ich podatnoœci na karanie w przysz³oœci. Przerwy w karaniu
jakiegoœ niepo¿¹danego zachowania powoduj¹, ¿e zachowanie to staje siê
dla sprawcy nagradzaj¹cym. Do omawianej zasady nawi¹zuj¹ koncepcje,
zgodnie z którymi najwa¿niejszym warunkiem skutecznoœci systemu kar
jest zapewnianie nieuchronnoœci ich stosowania.

Czy w przypadku stosowania kary pozbawienia wolnoœci mamy do czy-
nienia z wiêkszym, czy te¿ mniejszym stopniem przestrzegania zasady
ci¹g³oœci karania ni¿ w przypadku stosowania innych kar? Wydaje siê, ¿e
nie; stopieñ ten jest niski w odniesieniu do praktyki stosowania wszystkich
rodzajów kar prawnych; wysoki jest odsetek czynów karalnych, które z ró¿-
nych powodów nie spotykaj¹ siê z reakcj¹ karn¹. Fakt ten bardzo obni¿a
sprawnoœæ karania.

Zasada stosowania bodŸców znacz¹cych podkreœla, ¿e stosowane przez nas
oddzia³ywania powinny byæ dla obiektu naszych oddzia³ywañ znacz¹ce.
Nie powinny byæ bodŸcami obojêtnymi. Jeœli, mimo naszych wyobra¿eñ,
oka¿¹ siê one obojêtne dla obiektu naszych oddzia³ywañ, nie doprowadz¹
do zamierzonych przez nas skutków lub ¿adnych skutków nie wywo³aj¹.
Trudno powiedzieæ, jak sprawa ta przedstawia siê w przypadku karanych
pozbawieniem wolnoœci; s¹dy nie badaj¹ tego, czy i jakie znaczenie ma dla
pods¹dnych bodziec w postaci tej czy innej kary. Przy ustalaniu wymiaru
kary sêdzia nie bierze pod uwagê tego, ¿e dla jednego pods¹dnego ogromn¹
dolegliwoœci¹ jest kilka dni aresztu, podczas gdy dla innego znacz¹c¹ kar¹
jest np. rok pozbawienia wolnoœci.

Zasada adekwatnoœci bodŸców. Chodzi o adekwatnoœæ stosowanych bodŸ-
ców do sposobu ich odczuwania przez obiekt oddzia³ywania. Kara powinna
byæ odczuwana jako kara, a nie np. jako nagroda, przez obiekty naszych od-
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dzia³ywañ. Wobec masochisty nie nale¿y stosowaæ kar cielesnych; mo¿e
mu to sprawiæ przyjemnoœæ, wbrew naszym zamierzeniom, i wówczas ma³e
s¹ szanse, ¿e nasze oddzia³ywanie wp³ynie w sposób przez nas zamierzony
na jego postêpowanie, które chcieliœmy zmieniæ. Raczej nie uzyskamy za-
mierzonego celu, stosuj¹c takie nieadekwatne, pozornie dolegliwe oddzia-
³ywanie. Wydaje siê, ¿e nierzadko ma to miejsce w przypadku stosowania
kary pozbawienia wolnoœci; wielu w ten sposób ukaranych nie postrzega
i nie odczuwa pozbawienia wolnoœci jako kary b¹dŸ te¿ jako znacznej do-
legliwoœci. Znane s¹ przypadki bezdomnych, którzy przed ostr¹ zim¹ po-
pe³niali przestêpstwa, ¿eby dostaæ siê do ciep³ego aresztu czy zak³adu
karnego.

Z powy¿sz¹ zasad¹ wi¹¿e siê zasada g³osz¹ca, ¿e: kara nie powinna byæ op-
³acalna. Zwraca³ na to uwagê Cesare Beccaria w dziele O przestêpstwach i ka-
rach, gdy pisa³, ¿e aby kara powodowa³a skutek, jakiego nale¿a³oby po niej
oczekiwaæ, wystarczy, aby z³o przez ni¹ wyrz¹dzane przewy¿sza³o dobro,
jakie winowajca mo¿e czerpaæ ze zbrodni.14 Podkreœlaj¹ to tak¿e
wspó³czesne utylitarystyczne teorie dewiacji – nawi¹zuj¹ce do za³o¿eñ teo-
rii wymiany George Homansa – gdy twierdz¹, ¿e decyzja o przestrzeganiu
norm jest wynikiem naszej kalkulacji wskazuj¹cej na nieop³acalnoœæ ich
naruszania15.

Zasada komplementarnoœci nagradzania i karania. Pouczaj¹ce wnioski na
ten temat p³yn¹ z badañ psychologów eksperymentalnych. Np. ekspery-
menty Estesa nad zachowaniami szczurów wykaza³y, ¿e wygaszanie niepo-
¿¹danego zachowania trwa mniej wiêcej tyle samo, gdy wygasza siê je za
pomoc¹ kar, jak i za pomoc¹ nienagradzania. Karanie szczurów za niepo-
¿¹dane zachowania powodowa³o szybkie zmniejszenie siê czêstoœci niepo-
¿¹danych zachowañ, ale przerwanie karania prowadzi³o do kompensacji
tych zachowañ; ich czêstotliwoœæ przekracza³a czêstotliwoœæ pocz¹tkow¹.
Te oraz inne badania nad zachowaniami szczurów dowiod³y, ¿e najszybciej
i w sposób najbardziej trwa³y zachowania niepo¿¹dane wygaszane by³y
przez jednoczesne karanie tych zachowañ i nagradzanie zachowañ alterna-
tywnych. Najbardziej racjonaln¹ strategi¹ postêpowania jest umiejêtne
³¹czenie karania i nagradzania; karz¹c zachowania niepo¿¹dane nale¿y je-
dnoczeœnie nagradzaæ zachowania alternatywne lub stwarzaæ nagradzaj¹ce

152

14 Podajê za: M. Foucault, 1993, Nadzorowaæ i karaæ. Narodziny wiêzienia. Spacja
– Aletheia, Warszawa s. 111.

15 Por. J. H. Turner, 1994, Socjologia. Koncepcje i ich zastosowanie. Zysk i S-ka, Po-
znañ, s. 185.



warunki podejmowania takich zachowañ. To w³aœnie jest istot¹ wspomnia-
nej zasady komplementarnoœci. Omawiana zasada nie jest w ogóle uwzglê-
dniana ani w prawie karnym, ani w prawie penitencjarnym. Pewnym
substytutem zawartej w niej strategii s¹ rozmaite gratyfikuj¹ce mo¿liwoœci
stwarzane wiêŸniom (np. œrodki probacyjne, nauka, praca, mo¿liwoœæ wa-
runkowego zawieszenia, skrócenia kary) przewidziane w trakcie odbywa-
nia kary pozbawienia wolnoœci, czy te¿ pomoc spo³eczna i opieka
postpenitencjarna.

Podsumowuj¹c rozwa¿ania na temat zasad sprawnego karania warto
przypomnieæ s³owa Raghbira Singh Basi, badacza funkcjonowania admini-
stracji, który twierdzi³, ¿e dobry system karania mo¿na porównaæ do go-
r¹cego pieca; powinien mieæ on wszystkie w³aœciwoœci, które ma gor¹cy
piec: powinien promieniowaæ, z daleka zapowiadaj¹c mo¿liwoœæ oparzenia,
powinien parzyæ wszystkich, w równym stopniu, zawsze i w sposób ci¹g³y,
bez przerwy. No i nie mo¿na mieæ do pieca pretensji, gdy siê o piec oparzy-
my, wiedz¹c, ¿e jest gor¹cy. Oprócz zasad, które ju¿ omówiliœmy, stwier-
dzenie Basiego zawiera jeszcze dwie zasady „dobrego systemu karania”:
Zasadê powszechnoœci oraz zasadê egalitaryzmu. Tak jak gor¹cy piec parzy
wszystkich, którzy znajd¹ siê w polu jego oddzia³ywania, tak i system kar
powinien obejmowaæ swoim oddzia³ywaniem wszystkich, dla których zo-
sta³ ustanowiony. Jeœli jego adresaci zauwa¿¹ b¹dŸ odczuj¹, ¿e system ka-
rania dzia³a selektywnie, w sposób przypadkowy, jego moc i skutecznoœæ
oddzia³ywania natychmiast ulegnie zmniejszeniu. Z powy¿sz¹ zasad¹
zwi¹zana jest zasada egalitaryzmu, czyli stosowania równych miar wobec
sprawców karanych zachowañ. Równe traktowanie zwiêksza jego przewi-
dywalnoœæ i skutecznoœæ, miêdzy innymi przez kszta³towanie siê poczu-
cia sprawiedliwoœci systemu karania. Wydaje siê, ¿e kara pozbawienia
wolnoœci i jej stosowanie w znacznym stopniu narusza równie¿ powy¿sze
dwie zasady.



Krzysztof Mycka

Podstawowe problemy i za³o¿enia zmian
w systemie polskiej probacji

Problematyka skutecznego realizowania polityki karnej wi¹¿e siê niero-
zerwalnie z funkcj¹ wykonywania orzeczeñ s¹dowych w sprawach karnych.
Sprawnie poprowadzone postêpowanie, zakoñczone niezw³ocznie wyda-
nym prawomocnym orzeczeniem, w istocie nie koñczy sprawy. Dopiero
sprawne i efektywne wykonanie orzeczenia œwiadczy o rzeczywistej skute-
cznoœci organów wymiaru sprawiedliwoœci, które przez ten pryzmat oce-
niane s¹ przez spo³eczeñstwo.

Usprawnienie postêpowania wykonawczego jest zatem jedn¹ z podsta-
wowych przes³anek sanacji wymiaru sprawiedliwoœci, która s³u¿yæ bêdzie
zwiêkszeniu poczucia bezpieczeñstwa w spo³eczeñstwie i realnemu obni-
¿aniu przestêpczoœci.

Jednym z najistotniejszych filarów postêpowania wykonawczego z uwa-
gi na specyfikê orzecznictwa w polskich sprawach karnych powinien byæ
funkcjonuj¹cy system probacji, w którym istotn¹ rolê pe³ni¹ kuratorzy
s¹dowi. Aby w pe³ni realizowaæ swoje cele i podstawowe za³o¿enia, system
polskiej probacji na pewno wymaga zmian prawnych (ustrojowych, organi-
zacyjnych i proceduralnych).

Na wstêpie nale¿y zaznaczyæ kilka podstawowych problemów, z który-
mi borykaj¹ siê organy wymiaru sprawiedliwoœci przy wykonywaniu orze-
czeñ karnych, a które wynikaj¹ ze struktury orzecznictwa s¹dowego.

Z analizy statystyki dotycz¹cej orzecznictwa polskich s¹dów rejono-
wych wynika, ¿e w 2007 roku z ogólnej liczby 452 690 skazanych, karê po-
zbawienia wolnoœci z warunkowym zawieszeniem wykonania kary
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wymierzono 276 034 skazanym, co stanowi 61% wszystkich kar1. Taki za-
kres szerokiego orzekania probacji w stosunku do niewielkiego udzia³u sa-
moistnej kary grzywny jest na pewno ewenementem na skalê europejsk¹
i powoduje, ¿e na koniec 2007 roku mamy w kraju 570 290 wykonywanych
orzeczeñ s¹dów rejonowych skazuj¹cych na karê pozbawienia wolnoœci
z warunkowym zawieszeniem jej wykonania. Je¿eli do tej liczby dodamy li-
czbê spraw dotycz¹cych wykonania kary ograniczenia wolnoœci, warunko-
wych przedterminowych zwolnieñ i warunkowych umorzeñ postêpowania
to ³¹cznie mo¿emy szacowaæ, i¿ w Polsce mamy oko³o 750 000 spraw szero-
ko rozumianej probacji.

Pytaniem zasadniczym jest, jak mo¿emy na tak du¿¹ grupê skazanych
oddzia³ywaæ w okresie próby, wykorzystuj¹c dostêpne narzêdzia i instytu-
cje, w tym zw³aszcza kuratorsk¹ s³u¿bê s¹dow¹ w liczbie oko³o 3000 kura-
torów zawodowych.

W 2007 roku do zespo³ów kuratorskiej s³u¿by s¹dowej w pionie kurateli
dla doros³ych wp³ynê³o 403 110 spraw. W tym czasie zakoñczono postêpo-
wanie w 342 236 sprawach. Stan na dzieñ 31 grudnia 2007 roku wynosi³
672 496 spraw. Zaleg³oœæ zwiêkszy³a siê wobec stanu w ostatnim dniu po-
przedniego roku (611 622) – o 60 874 sprawy2.

W ramach wykonywanych œrodków probacji kuratorzy dla doros³ych na
dzieñ 31 grudnia 2007 roku wykonywali:

306 608 dozorów, w tym 119 784 – kuratorzy zawodowi (39%) i 186 824
– kuratorzy spo³eczni (61%);

100 802 kar ograniczenia wolnoœci i pracy spo³ecznie u¿ytecznej;
263 953 kontroli okresu próby, gdzie skazanych nie oddano pod dozór

kuratora;
1133 innych spraw.
Analizuj¹c powy¿sze dane nale¿y stwierdziæ, ¿e w praktyce zadania pier-

wszoplanowe, tj. dozory, wykonuj¹ przede wszystkim kuratorzy spo³eczni.
W latach 2003 – 2007 liczba kuratorów zawodowych wyraŸnie ros³a

i przedstawia³a siê nastêpuj¹co:
w 2003 roku – 3691, w 2004 roku – 4047,7 w 2005 roku – 4138,4,

w 2006 roku 4688, a w 2007 roku – 5022.
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Wzrost liczby kuratorów zawodowych i spo³ecznych nie ma bezpoœre-
dniego prze³o¿enia na wzrost efektywnoœci dzia³añ, wyra¿aj¹cy siê przede
wszystkim poprzez przestêpczoœæ osób poddanych oddzia³ywaniom proba-
cyjnym. W 2007 roku tylko w s¹dach rejonowych zarz¹dzono wykonanie
kary uprzednio warunkowo zawieszonej wobec 49 408 osób, g³ównie z po-
wodu pope³niania kolejnych przestêpstw w okresie próby. W tym samym
roku odwo³ano warunkowe przedterminowe zwolnienie wobec 5707 osób
i wobec 19 574 osób zarz¹dzono zastêpcz¹ karê pozbawienia wolnoœci z po-
wodu uchylania siê od wykonywania kary ograniczenia wolnoœci.

Liczby te ³¹cznie obrazuj¹, jak wielu skazanych, którzy poddani zostali
próbie na wolnoœci, odbêdzie ostatecznie karê w zak³adzie karnym.
W œwietle powy¿szego nie budzi w¹tpliwoœci fakt, który praktycy obserwu-
j¹ od kilku lat, i¿ zdecydowana wiêkszoœæ osób osadzonych w wiêzieniach
to byli klienci nieskutecznej probacji.

Dopiero ten wniosek mo¿e wyt³umaczyæ paradoks polegaj¹cy na tym, ¿e
pomimo stosunkowo niewielkiego odsetka osób skazanych na bezwzglê-
dn¹ karê pozbawienia wolnoœci, placówki penitencjarne s¹ przeludnione,
a polski wskaŸnik prizonizacji jest jednym z najwy¿szych w Europie.

Jedn¹ z powszechnie akceptowanych alternatyw dla izolacji w zak³adzie
karnym jest kara ograniczenia wolnoœci. Najwa¿niejszym jednak¿e proble-
mem w naszej rzeczywistoœci jest jej sprawne wykonywanie. W pierwszym
pó³roczu 2007 roku do zespo³ów kuratorskiej s³u¿by s¹dowej wp³ynê³y do
wykonania 57 733 orzeczenia dotycz¹ce kary ograniczenia wolnoœci i pracy
spo³ecznie u¿ytecznej. W tym samym okresie zakoñczono wykonywanie
58 112 takich orzeczeñ. Stan spraw w ostatnim dniu okresu sprawozdaw-
czego wyniós³ 112 8983, co œwiadczy o tym, ¿e kara ta nie jest sprawnie
i szybko wykonywana. Œredni okres jej wykonywania zgodnie z wyrokiem
wynosi mniej ni¿ szeœæ miesiêcy. Mo¿na zatem wnioskowaæ, ¿e œrednio wy-
konywana jest co najmniej dwukrotnie d³u¿ej ani¿eli okres, na który j¹
orzeczono. Nale¿y przy tym zauwa¿yæ, ¿e g³ówn¹ przyczyn¹ przewlek³oœci
jej wykonywania nie jest brak miejsc pracy – co w statystykach s¹dowych
dotyczy poni¿ej 1% spraw, lecz uchylanie siê skazanych od pracy oraz brak
stanowczej i szybkiej reakcji organów postêpowania wykonawczego – ku-
ratorów s¹dowych i s¹dów orzekaj¹cych w sprawach wykonawczych. Na
skutek przekonania o niemo¿noœci sprawnego wykonania tej kary procen-
towy udzia³ kary ograniczenia wolnoœci wœród ogó³u kar spada.
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Polska probacja pomimo jej szerokiego stosowania jest p³ytka. Orzecz-
nictwo szafuje warunkowym zawieszeniem nie ³¹cz¹c okresu próby z obo-
wi¹zkami probacyjnymi, np. polegaj¹cymi na poddaniu siê leczeniu
odwykowemu. Znikomy jest zakres stosowania tzw. zakazów zbli¿ania siê
oraz obowi¹zków poddania siê oddzia³ywaniom terapeutycznym i ucze-
stnictwa w programach korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy
w rodzinie. Praktycznie w ogóle nie wystêpuje orzecznictwo szczególnych
obowi¹zków probacyjnych dla przestêpców seksualnych i maj¹cych pro-
blemy z agresj¹. Niestety równie¿ aktywnoœæ kuratorów zawodowych
w postêpowaniu wykonawczym w odpowiednim diagnozowaniu potrzeb
skazanych pod k¹tem dostosowywania do nich odpowiednich obowi¹zków
probacyjnych jest znikoma. W 2007 r. kurator zawodowy œrednio nieca³e
dwa razy wyst¹pi³ do s¹du z wnioskiem o ustanowienie, rozszerzenie lub
zmianê obowi¹zków w okresie próby.

Kolejn¹ przyczyn¹ nieskutecznoœci polskiej probacji poza zakresem
orzecznictwa, które nak³ada na kuratorów liczbê zadañ przerastaj¹cych
mo¿liwoœci kurateli zawodowej, jest nieracjonalnoœæ niektórych rozwi¹zañ
ustrojowych i organizacyjnych tej s³u¿by. Efektem obu tych czynników s¹
problemy zwi¹zane z nienale¿ytym wykonywaniem przez kuratorów s¹do-
wych dla doros³ych niektórych zadañ i obowi¹zków, w tym:

– nieefektywne i przewlek³e wykonywanie kary ograniczenia wolnoœci
– œrednio dwa razy d³u¿ej ni¿ okres, na który karê orzeczono;

– brak aktywnoœci kuratorów zawodowych w odpowiednim zastosowa-
niu oddzia³ywañ w dozorach na potrzeby indywidualnych przypad-
ków;

– znikoma liczba wniosków o modyfikacjê obowi¹zków probacyjnych
podczas wykonywania dozoru;

– niewielka liczba wniosków o zakoñczenie dozorów przed up³ywem
terminu z uwagi na osi¹gniêcie efektu resocjalizacyjnego.

W za³o¿eniu polski system probacji spoczywa w g³ównej mierze na kura-
torach s¹dowych. Musimy pamiêtaæ, ¿e g³ównym celem tej s³u¿by jest ob-
ni¿anie przestêpczoœci osób, które wesz³y w konflikt z prawem i które
dosta³y swoj¹ szansê. Wszelkie inne cele, funkcje i dzia³ania takie jak reso-
cjalizacja, wychowywanie, kontrola, monitoring i ró¿ne formy oddzia³ywa-
nia s¹ tylko œrodkiem do osi¹gania tego celu.

W przyjêtym w Polsce modelu kuratorska s³u¿ba s¹dowa organizacyjnie
umiejscowiona jest w s¹dach powszechnych, jednak¿e kwestie dotycz¹ce
odpowiedzialnoœci za wykonywanie zadañ przez kuratorów i wp³ywu pre-
zesów na obsadê kadrow¹ w tej s³u¿bie s¹ uregulowane specyficznie, czy-
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ni¹c ów model niespójny. Pomimo bowiem takiego usytuowania s³u¿by
i jednoczesnej odpowiedzialnoœci prezesów s¹dów okrêgowych i Ministra
Sprawiedliwoœci za wykonywanie orzeczeñ s¹dowych, s¹ oni pozbawieni
rzeczywistego wp³ywu na obsadê kuratorów okrêgowych i na realizowan¹
w ramach okrêgów politykê probacyjn¹. Brak jest nadto jasnych regu³ pod-
leg³oœci s³u¿bowej.

Podleg³oœæ s³u¿bowa kuratorskiej s³u¿by s¹dowej jest odzwierciedle-
niem systemu nadzoru, ukszta³towanego na wzór nadzoru administracyj-
nego nad s¹dami powszechnymi, który nie mo¿e wkraczaæ w niezawis³oœæ
sêdziowsk¹.

Nadzór nad kuratorami, jako s³u¿b¹ powo³an¹ do wykonywania orze-
czeñ, w sposób oczywisty nie mo¿e ograniczaæ siê do kwestii administracyj-
nych, ale musi mieæ na uwadze metody pracy, sposób wykonywania
obowi¹zków i ewaluacjê efektywnoœci pracy.

Wybór kuratora okrêgowego dokonywany przez prezesa s¹du okrêgo-
wego spoœród dwóch przedstawionych mu kandydatów jest de facto wybo-
rem podejmowanym przez okrêgowe zgromadzenie kuratorów. Takie
rozwi¹zanie jest niespotykane w jakiejkolwiek s³u¿bie pañstwowej. Do-
prowadzi³o to do sytuacji, ¿e prezesi s¹dów okrêgowych i Minister Spra-
wiedliwoœci ponosz¹ odpowiedzialnoœæ za wykonywanie orzeczeñ, nie
maj¹c bezpoœredniego wp³ywu na obsadê kadry zarz¹dzaj¹cej s³u¿b¹ powo-
³an¹ do realizacji zadañ Ministerstwa.

Poni¿ej przedstawiê niezbêdne kierunki zmian, które mog¹ przyczyniæ
siê do poprawienia i unowoczeœnienia funkcjonowania kuratorskiej s³u¿by
s¹dowej.

Nowelizacja ustawy o kuratorach s¹dowych:

a) tryb powo³ywania i odwo³ywania kuratorów okrêgowych, kierowni-
ków zespo³ów i kuratorów s¹dowych skorelowany z ocen¹ efekty-
wnoœci i jakoœci pracy kurateli;

b) dookreœlenie zasad dotycz¹cych aplikacji kuratorskiej, rekrutacji
i egzaminów;

c) wskazanie kryteriów awansu zawodowego kuratorów zawodowych
i wprowadzenie w tym zakresie jasnych procedur opartych na okreso-
wych ocenach kwalifikacyjnych;

d) dookreœlenie przepisów o funduszu nagrodowym i dodatkach do wy-
nagrodzenia;

e) podstawy prawne odpowiedzialnoœci dyscyplinarnej poszerzone
o naruszenie etyki zawodowej, zmiany w postêpowaniu dyscyplinar-
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nym, w tym poprzez czêœciowe powierzenie s¹downictwa dyscypli-
narnego kuratorskiej s³u¿by s¹dowej w rêce sêdziów zawodowych;

f) uszczegó³owienie statusu zawodowego kuratora: powo³ywanie, od-
wo³ywanie, zawieszenie, przenoszenie, delegowanie, w tym delego-
wanie do Ministerstwa Sprawiedliwoœci;

g) zmiany dotycz¹ce praw i obowi¹zków kuratorów zawodowych i spo-
³ecznych;

h) zmiany dotycz¹ce zakresu praw i obowi¹zków kierowników zespo-
³ów i kuratorów okrêgowych w celu wzmocnienia pracy zespo³owej
w kierunku podnoszenia jakoœci i efektywnoœci wykonywanych zadañ;

i) wzmocnienie biur kuratorów okrêgowych poprzez kuratorów delego-
wanych np. do spraw metodyki pracy i szkoleñ;

j) wprowadzenie specjalizacji pracy kuratorów zawodowych i spo³ecz-
nych, podniesienie wymagañ w stosunku do kandydatów na kurato-
rów spo³ecznych;

Zmiana modelu kuratorskiej s³u¿by s¹dowej ze spo³eczno-zawodo-
wego na zawodowy z pozostawieniem okreœlonych pomocniczych
zadañ w rêkach kuratorów spo³ecznych:

a) analiza obci¹¿eñ prac¹ wszystkich okrêgów celem wyrównania ich
uzawodowienia poprzez przyznanie nowych etatów kuratorskich
w pierwszej kolejnoœci tym okrêgom, w których najwiêcej zadañ wy-
konuj¹ kuratorzy spo³eczni;

b) „zamiana rycza³tów na etaty” – blokada bud¿etowa œrodków na ry-
cza³ty dla kuratorów spo³ecznych celem przeznaczenia uzyskanych
w ten sposób œrodków na nowe etaty kuratorskie;

c) dookreœlenie w przepisach wykonawczych, które zadania mog¹ wy-
konywaæ kuratorzy spo³eczni (co do zasady zadania o mniejszym ciê-
¿arze gatunkowym, dozory „mniejszego ryzyka”).

Informatyzacja kurateli:

a) stworzenie zintegrowanego informatycznego systemu zarz¹dzania
sprawami;

b) zapewnienie wszystkim kuratorom zawodowym odpowiedniego
sprzêtu i oprogramowania komputerowego;

c) wprowadzenie mo¿liwoœci sprawowania nadzoru on-line zapewnia-
j¹cego bie¿¹cy wgl¹d w pracê kuratora, zespo³u i okrêgu przez kiero-
wnika zespo³u, kuratora okrêgowego i osoby sprawuj¹ce nadzór
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci;
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d) stworzenie bazy danych jako niezbêdnego modu³u w systemie infor-
matycznym (dane statystyczne, informacje o programach terapeuty-
cznych, leczniczych, korekcyjno-edukacyjnych, resocjalizacyjnych,
readaptacyjnych, baza teleadresowa dotycz¹ca wykonywania kary
ograniczenia wolnoœci oraz pracy spo³ecznie u¿ytecznej. Docelowo
synchronizowanie lokalnych systemów informatycznych poszczegól-
nych biur kuratorów okrêgowych z jednostk¹ centraln¹ w Minister-
stwie Sprawiedliwoœci;

e) zapewnienie obs³ugi biurowej kurateli w sposób zintegrowany z jej
informatyzacj¹ (dobór fachowej kadry administracyjnej zapewnia-
j¹cej sprawne i wydajne funkcjonowanie systemu informatycznego);

f) wprowadzenie nowoczesnych informatycznych instrumentów dia-
gnostyczno-prognostycznych odgrywaj¹cych kluczow¹ rolê w plano-
waniu pracy kuratora, specjalizacji pracy i ocenie efektów pracy
resocjalizacyjnej, wychowawczej i kontrolnej.

Rozwój funkcji diagnostycznych kurateli w fazie postêpowania
przygotowawczego i rozpoznawczego

Przewidziany przez ustawodawcê w art. 214 kpk wywiad œrodowiskowy
w praktyce nie dostarcza sêdziemu informacji pozwalaj¹cych na g³êbok¹
i do koñca trafn¹ prognozê kryminologiczn¹. Ponadto zakres zlecania przez
prokuraturê i s¹dy tych dodatkowo p³atnych wywiadów kuratorom jest bar-
dzo niewielki. Œrednio na jednego kuratora zawodowego przypada w roku
5 wywiadów œrodowiskowych z art. 214 kpk. O wiele czêœciej na zasadach
bezp³atnych wywiady te zlecane s¹ Policji, przy czym ich jakoœæ jest zbli¿o-
na. Tymczasem w dzia³alnoœci rozwiniêtych s³u¿b probacyjnych bardzo
wa¿n¹ rolê odgrywaj¹ tzw. raporty przeds¹dowe, które pomagaj¹ sêdziemu
w zindywidualizowany sposób w doborze kar, œrodków karnych i probacyj-
nych. Najnowoczeœniejsze narzêdzie do diagnozy osobopoznawczej i pro-
gnozy kryminologicznej jest warunkiem sine qua non rozwoju kurateli dla
doros³ych. Musi ono uwzglêdniaæ dorobek nauk psychologicznych, krymi-
nologicznych i statystycznych. Opracowane w formie z³o¿onej ankiety po-
winno byæ przystêpne w formie i ³atwe w zastosowaniu. Warunki takie
mo¿e obecnie spe³niæ program komputerowy specjalnie przygotowany al-
bo przystosowany.

Instrument diagnostyczno-prognostyczny powinien zawieraæ:
– element rozwiniêtego szacowania ryzyka powrotnoœci do przestêpstwa (ja-

ko szczególny w probacji warunek prognozy kryminologicznej wynikaj¹cy
z art. 66 § 1 k.k. in fine oraz 69 § 1 k.k. in fine oraz art. 77§ 1 k.k. in fine);



– ustalenia w zakresie deficytów skazanego (uzale¿nienia, problemy oso-
biste, rodzinne, œrodowiskowe, obszary niedostosowania spo³ecznego
i zagro¿eñ);

– konkretne wyniki analizy w postaci skali ryzyka recydywy oraz propozy-
cji zastosowania okreœlonych œrodków, oddzia³ywañ, terapii i obowi¹z-
ków.
Zalet¹ informatycznego instrumentu diagnostyczno-prognostycznego

jest:
– powszechnoœæ, jednolitoœæ, ³atwoœæ w obs³udze;
– mo¿liwoœæ wprowadzenia zobiektywizowanego powierzania dozorów

wed³ug kategorii przypadków wyspecjalizowanym kuratorom;
– dostosowanie intensywnoœci pracy w dozorze do wymogów poszczegól-

nego przypadku w sposób jednolity i w miarê obiektywny (ekonomicz-
ne wykorzystanie œrodków i pracy ludzkiej);

– mo¿liwoœæ stosowania tej samej metody prognozy kryminologicznej
w postêpowaniu przygotowawczym, s¹dowym i wykonawczym;

– stosowanie tej samej metody wobec tej samej osoby na przestrzeni cza-
su stwarza mo¿liwoœæ obiektywnej oceny postêpów resocjalizacji i oceny
efektywnoœci pracy kurateli.
Diagnoza osobopoznawcza musi determinowaæ skutek w postaci dok³a-

dnej (nie tylko opisowej) klasyfikacji oskar¿onego lub skazanego pod
k¹tem wymagañ co do zakresu dzia³añ w celu jego resocjalizacji i kontroli.
Wynik diagnozy winien zawieraæ wniosek co do zaliczenia skazanego do
okreœlonej kategorii dozoru, który bêdzie dookreœlony przez ramow¹ meto-
dykê pracy ze skazanym. Zakres tej pracy bêdzie mia³ wp³yw na koszty, in-
tensywnoœæ dzia³añ, liczby i rodzaj kontaktów z kuratorem s¹dowym,
rodzaj obowi¹zków probacyjnych.

W przypadku orzeczenia dozoru kuratora s¹dowego diagnoza powinna
warunkowaæ, czy dozór powinien byæ prowadzony osobiœcie przez profe-
sjonalistê – kuratora zawodowego, czy te¿ wystarczaj¹cy jest dozór kuratora
spo³ecznego (skazani niskiego ryzyka).

Nale¿y doprowadziæ do powierzania specyficznych dozorów wyspe-
cjalizowanym, posiadaj¹cym odpowiednie przygotowanie teoretyczne
i doœwiadczenie praktyczne zawodowym kuratorom specjalistom, a w wy-
j¹tkowych przypadkach wyspecjalizowanym kuratorom spo³ecznym posia-
daj¹cym odpowiednie wykszta³cenie i przygotowanie zawodowe.

W szczególnoœci dotyczy to:
l skazanych uzale¿nionych od alkoholu i substancji psychoaktywnych,
l osób z zaburzeniami preferencji seksualnych,
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l skazanych z zaburzeniami psychicznymi,
l skazanych w zwi¹zku ze stosowaniem przemocy wobec najbli¿szych,

w szczególnoœci w sytuacji pozostawania z osob¹ pokrzywdzon¹ we
wspólnym gospodarstwie domowym w okresie próby,

l skazanych zwi¹zanych z subkulturami przestêpczymi.
Kategorie dozorów powinny zostaæ zdefiniowane nie tylko przez powy¿-

sze determinanty, ale przede wszystkim przez dok³adnie oszacowany sto-
pieñ ryzyka ponownego pope³nienia przestêpstwa przez osobê poddan¹
próbie. W Europie Zachodniej (Wielka Brytania) i innych krajach wysoko
rozwiniêtych (USA, Kanada, Australia, Nowa Zelandia) instrumenty szaco-
wania ryzyka recydywy w stosowaniu probacji i kar alternatywnych opraco-
wano po d³ugoletnich badaniach nad wp³ywem poszczególnych czynników
kryminogenicznych na powrotnoœæ do przestêpstwa. Oceniono poziom
wp³ywu czynników zwi¹zanych z osob¹ skazanego i jego œrodowiskiem na
zdolnoœæ do resocjalizacji (oddzia³ywania, terapii, readaptacji, zmiany po-
staw, charakteru, stylu ¿ycia, nawyków) oraz na podatnoœæ na kontrolê,
nadzór, monitoring.

Wœród czynników zasadniczych wyró¿niono:
l zatrudnienie, wykszta³cenie, umiejêtnoœci zawodowe,
l nastawienie i motywacjê,
l pobudki, temperament, czynniki emocjonalne,
l zwi¹zki rodzinne, ma³¿eñskie, partnerskie,
l œrodowisko spo³eczne, zamieszkiwanie, stosunki kole¿eñskie i przy-

jacielskie,
l styl ¿ycia, zainteresowania, hobby,
l warunki finansowe,
l u¿ywanie alkoholu i substancji psychoaktywnych.
Instrumenty szacowania ryzyka maj¹ postaæ od gotowych formularzy (an-

kiet, testów), które narzucaj¹ minimalne wymagania co do zawartoœci mery-
torycznej pozostawiaj¹c miejsce na opisow¹ czêœæ w sytuacjach nietypowych
(np. opracowany w latach osiemdziesi¹tych stosowany w Kanadzie, USA,
Wielkiej Brytanii kwestionariusz Level of Service Inventory – Revised), a¿
po rozwiniête programy komputerowe przetwarzaj¹ce dane z ró¿nych Ÿróde³
okreœlane jako instrumenty szacowania ryzyka czwartej generacji.

Diagnoza osobopoznawcza (prognoza kryminologiczna) uwzglêdnia-
j¹ca czynniki ryzyka, stosowana w Federalnej S³u¿bie Probacji w USA ju¿
w latach siedemdziesi¹tych, doprowadzi³a do wyodrêbnienia trzech kate-
gorii grup skazanych, do których zastosowano ró¿ne stopnie intensywno-
œci dozoru.
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W Wielkiej Brytanii w 1996 r. Copas i Marshall zaprojektowali diagnozê
pomocn¹ w podejmowaniu decyzji o warunkowym przedterminowym
zwolnieniu, która obecnie w swojej czwartej wersji obejmuje równie¿ pod-
grupy skazanych, w³¹czaj¹c w to kobiety, sprawców przestêpstw seksual-
nych i z u¿yciem przemocy.

Zwolennikami klasyfikacji skazanych dozorowanych w okresie próby
byli Kanadyjczycy D. A. Bonta i James L. Andrews, którzy doprowadzili do
rozwoju diagnozy Level of Service Inventory – Revised, która obecnie jest
szeroko stosowana w krajach anglojêzycznych (w³¹czaj¹c USA, Australiê
i Now¹ Zelandiê).

Obecnie w Wielkiej Brytanii powszechnie stosowanym instrumentem
szacowania ryzyka jest rozwijany od koñca lat dziewiêædziesi¹tych OASys
(Offender Assessment System), który jest zaawansowanym programem
komputerowym przetwarzaj¹cym wiele ró¿nych danych. Podobne systemy
zosta³y wprowadzone i rozwiniête w Szwecji, Holandii oraz ostatnio Portu-
galii. Bezpoœrednio oparte na OASys systemy wprowadzone zosta³y ostat-
nio w kilku krajach, w³¹czaj¹c Bu³gariê i Turcjê.

W Anglii i Walii badania wykaza³y, ¿e zastosowanie tego narzêdzia od
2001 r. spowodowa³o spadek wskaŸnika powrotnoœci do przestêpstwa
o 5,8 %. Do chwili obecnej w Wielkiej Brytanii poddano diagnozie w syste-
mie OASys ponad milion osób, co czyni ten system najwiêkszym na œwiecie.

Zastosowanie rozwiniêtych informatycznie narzêdzi szacowania ryzyka
i zarz¹dzania dozorami wykaza³o, ¿e uprzednio podejmowane wysi³ki
w pracy s³u¿b probacyjnych nie koncentrowa³y siê na skazanych wymaga-
j¹cych odpowiednich dzia³añ. Zmiana spowodowa³a nie tylko najwa¿niej-
szy skutek w postaci obni¿enia recydywy, ale zracjonalizowa³a koszty
ekonomiczne pracy kuratorów pozwalaj¹c na szersze i bardziej adekwatne
stosowanie probacji jako akceptowanego spo³ecznie œrodka walki z prze-
stêpczoœci¹.

Dookreœlenie zasad sprawowania dozoru w okresie próby

Dozór nie mo¿e byæ wykonywany w sposób jednorodny bez konkretne-
go uwzglêdnienia specyficznych wymogów resocjalizacji i kontroli skaza-
nego oraz potrzeb jego i jego œrodowiska. Wymogi takie mog¹ powodowaæ
krañcowo ró¿ne potrzeby, choæby co do czasu pracy potrzebnej do odpo-
wiedzialnej resocjalizacji, readaptacji i monitorowania zachowañ podopie-
cznego. Ani obecnie obowi¹zuj¹cy Kodeks karny wykonawczy, ani
rozporz¹dzenie w sprawie zakresu praw i obowi¹zków podmiotów sprawu-
j¹cych dozór, zasady i tryb wykonywania dozoru oraz tryb wyznaczania
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przez stowarzyszenia, organizacje i instytucje swoich przedstawicieli do
sprawowania dozoru z dnia 7 czerwca 2002 r. nie okreœlaj¹ choæby minimal-
nej czêstotliwoœci kontaktów kuratora z podopiecznym, sk³adania sprawo-
zdañ czy odnotowywania wywiadów i innych czynnoœci w karcie czynnoœci.
Poza sprawozdaniem z objêcia dozoru o koniecznoœci przedk³adania dal-
szych sprawozdañ decyduje s¹d zgodnie z § 4 ust. 1 rozporz¹dzenia. Wedle
treœci art. 172 § 2 kkw kurator s¹dowy obowi¹zany jest do sk³adania s¹dowi
okresowych sprawozdañ z przebiegu dozoru. W praktyce o tym, czy spra-
wozdania te s¹ przedk³adane, decyduje sam kurator przy okazji zazwyczaj
z³o¿enia odpowiedniego wniosku do s¹du, zaœ w najlepszym razie o czêsto-
tliwoœci tych sprawozdañ (co czêsto determinuje czêstotliwoœæ wywiadów
œrodowiskowych) decyduje sêdzia wykonawczy. Je¿eli sêdzia wykonawczy
okreœli czêstotliwoœæ sprawozdañ w dozorze, to zazwyczaj decyzja ta nie
jest poprzedzona wnikliw¹ prognoz¹ kryminologiczn¹. Wszystko zale¿y
w za³o¿eniu nie tylko od analizy akt sprawy karnej, ale przede wszystkim
od poziomu merytorycznego sprawozdania z objêcia dozoru. Nale¿y zau-
wa¿yæ, ¿e sêdzia wykonawczy z regu³y nie orzeka³ w danej sprawie o ka-
rze i œrodkach karnych oraz nie dokonywa³ rozwa¿añ o prognozie
kryminologicznej. Zwykle jest to sêdzia orzekaj¹cy w sekcjach i wydzia-
³ach wykonawczych albo przewodnicz¹cy wydzia³u, który orzeka w spra-
wach wykonawczych.

Sprawozdanie z objêcia dozoru ma pe³niæ w za³o¿eniu funkcjê diagnozy
i planu pracy ze skazanym w ca³ym okresie próby. Rozporz¹dzenie okreœla
bardzo powierzchownie ten bardzo wa¿ny element dozoru, który determi-
nuje przecie¿ dalsz¹ pracê w okresie próby. Prawie zawsze dozór kontynuo-
wany jest przez kuratora, który sporz¹dzi³ sprawozdanie z objêcia dozoru
bez wzglêdu na specyfikê przypadku, doœwiadczenie, wykszta³cenie
i umiejêtnoœci kuratora oraz fakt czy dozór wykonywany jest przez kuratora
zawodowego czy spo³ecznego. W za³o¿eniu zgodnie z § 6 pkt 8 rozpo-
rz¹dzenia do obowi¹zków kuratora zawodowego nale¿y osobiste sprawowa-
nie dozorów trudnych lub wymagaj¹cych bezzw³ocznego podjêcia
czynnoœci, jednak¿e liczba wszystkich wykonywanych w kraju dozorów
oraz liczba kuratorów zawodowych i spo³ecznych nie pozostawiaj¹ w¹tpli-
woœci, ¿e przepis ten pozostaje fikcj¹. Obowi¹zek ten jest sformu³owany
nieprecyzyjnie poprzez zupe³n¹ niedookreœlonoœæ pojêcia „dozór trudny”
lub „wymagaj¹cy bezzw³ocznego podjêcia czynnoœci”. Ustawodawca
zdaje siê zak³adaæ, ¿e kurator zawodowy, obci¹¿ony w praktyce ponad
miarê, bêdzie z w³asnej inicjatywy przejmowa³ dozór trudny do osobiste-
go prowadzenia po zapoznaniu siê ze sprawozdaniem z objêcia dozoru
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sporz¹dzonym przez kuratora spo³ecznego i samodzielnym zakwalifiko-
waniu przypadku jako „trudny”. W praktyce pracy nadzorczej odnotowu-
je siê czasem przypadki, gdy kurator okrêgowy po badaniu akt zwraca
uwagê, i¿ poszczególny dozór powinien byæ wykonywany przez kuratora
zawodowego, jednak¿e wystêpuje to jednostkowo. Brak jest racjonalnego
sta³ego mechanizmu rozstrzygaj¹cemu o powierzeniu dozoru. Jedynym
powszechnie stosowanym kryterium decyduj¹cym, komu powierzyæ wy-
konywanie dozoru, jest podzia³ terytorialny obszaru w³aœciwoœci zespo³u.
Kryterium to z jednej strony u³atwia terenow¹ pracê kuratora s¹dowego,
a z drugiej strony powoduje, ¿e przyjmujemy, i¿ ka¿dy kurator s¹dowy,
nawet bez uwzglêdnienia, czy jest to kurator profesjonalista, czy spo³ecz-
nik, tak samo predysponowany jest do prowadzenia dozoru ka¿dego ska-
zanego bez wzglêdu na charakter przypadku. W tym kontekœcie bez
znaczenia jest rodzaj wy¿szego wykszta³cenia kierunkowego kuratora za-
wodowego (np. resocjalizacja, pedagogika, prawo, psychologia), ewen-
tualna specjalizacja naukowa, wiedza specjalistyczna nabyta na
szkoleniach, kursach i treningach, szczególne doœwiadczenie i warunki
psychofizyczne, ale równie¿ stopieñ s³u¿bowy. Najwy¿szy stopieñ s³u¿-
bowy kuratora specjalisty w zupe³noœci abstrahuje w praktyce od specjali-
zacji.

Wypracowanie optymalnego systemu nadzoru nad kuratorsk¹ s³u¿-
b¹ s¹dow¹:

a) wypracowanie spójnego systemu uzyskiwania danych;
b) stworzenie jednolitego systemu oceny efektywnoœci probacji po-

przez analizê wskaŸników powrotnoœci do przestêpstwa osób podda-
nych probacji i sankcjom alternatywnym oraz analizê postêpów
w resocjalizacji wynikaj¹cych z powszechnego zastosowania jednoli-
tych narzêdzi diagnostyczno-prognostycznych;

c) realizacjê obsady kadrowej kuratorów okrêgowych opart¹ na jasnych,
jednolitych i transparentnych zasadach zwi¹zanych z ocen¹ efekty-
wnoœci pracy s³u¿by kuratorskiej w okrêgu i efektywnoœci nadzoru
sprawowanego przez kuratora okrêgowego;

d) doprowadzenie do nadzoru on-line.

Uzyskiwanie wiedzy oraz upowszechnianie pozytywnych i owoc-
nych praktyk, rozwój wspó³pracy miêdzynarodowej:

a) diagnoza funkcjonowania kuratorskiej s³u¿by s¹dowej na tle roz-
wi¹zañ miêdzynarodowych oraz przeprowadzenie analizy i imple-
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mentacji wybranych standardów wykonania orzeczeñ o wysokim po-
ziomie jakoœci funkcjonuj¹cych w krajach UE, w szczególnoœci po-
przez opracowanie raportów diagnostycznych, wizyty studyjne,
seminaria, opracowanie programów wdro¿eniowych, implementacjê
wybranych rozwi¹zañ;

b) rozwój wspó³pracy o charakterze miêdzynarodowym w celu wymiany
doœwiadczeñ, dokonywania analizy porównawczej, wspó³tworzenia
miêdzynarodowego forum kszta³tuj¹cego trendy i standardy instytu-
cji probacyjnych. Nale¿y wskazaæ, ¿e racjonalizm i skutecznoœæ podej-
mowanych oddzia³ywañ probacyjnych s¹ w du¿ej mierze uzale¿nione
od aktualnej wiedzy na temat struktury spo³ecznej i umiejêtnego wy-
korzystania tej wiedzy do kszta³towania narzêdzi oddzia³ywania na
osoby poddane próbie. We wrzeœniu 2007 r., w efekcie dzia³añ podjê-
tych przez Departament Wykonania Orzeczeñ i Probacji, Polska zo-
sta³a przyjêta w poczet cz³onków najwiêkszej europejskiej
organizacji miêdzynarodowej s³u¿b probacyjnych: Sta³ych Konferen-
cji Europejskich ds. Probacji (CEP). Zaledwie roczna wspó³praca
przynios³a ju¿ wymierne efekty w postaci rozpoznania funkcjonu-
j¹cych w krajach europejskich narzêdzi i systemów probacyjnych.
We wspó³pracy miêdzynarodowej nale¿y równie¿ uwzglêdniæ posze-
rzanie obszarów kontaktu z pozosta³ymi wa¿nymi partnerami miê-
dzynarodowymi posiadaj¹cymi bogate doœwiadczenie
w kszta³towaniu polityki probacyjnej; American Probation and Paro-
le Association (APPA); National Association of Probation Executives
(NAPE); brytyjskim National Offenders Management Service
(NOMS). Nale¿y w tym miejscu podkreœliæ bardzo dobre relacje
z najwiêkszymi organizacjami amerykañskimi wynikaj¹ce ze
wspó³pracy z nimi Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kuratorów.
Szczególny charakter partnerstwa miêdzynarodowego ma równie¿
bezpoœredni wymiar ekonomiczny. W ramach nawi¹zanej wspó³pra-
cy miêdzynarodowej mo¿na bowiem staraæ siê o fundusze celowe UE
na realizacjê nowatorskich projektów pilota¿owych i strukturalnych;

c) poszerzanie wspó³pracy ze œrodowiskiem naukowym oraz organiza-
cjami pozarz¹dowymi;

d) wspó³praca z samorz¹dem kuratorskim;
f) wydawanie periodyku dotycz¹cego sankcji alternatywnych dla kura-

torów s¹dowych oraz sêdziów wykonawczych i penitencjarnych;
h) inicjowanie tworzenia lokalnych koalicji na rzecz readaptacji osób

skazanych oraz zarz¹dzania i planowania dzia³añ z zakresu bezpie-
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czeñstwa spo³ecznego. Sta³e zespo³y interdyscyplinarne, funkcjonu-
j¹ce w okreœlonym œrodowisku lokalnym s¹ w stanie najszybciej
i najefektywniej analizowaæ aktualny stan problematyki przestêp-
czoœci, bezpieczeñstwa spo³ecznego, patologii spo³ecznej czy proble-
mów zwi¹zanych z bezdomnoœci¹. Planowanie takich dzia³añ na
szczeblu centralnym ma niewielk¹ szansê na skutecznoœæ ze wzglêdu
na istotne zró¿nicowania spo³eczne i kulturowe.
Istotn¹ si³¹ lokalnych koalicji jest równie¿ oparcie w strukturach sa-
morz¹dowych, które dysponuj¹c œrodkami finansowymi mog¹ w od-
powiedzi na zdiagnozowane problemy podj¹æ szybk¹ interwencjê;

i) wyposa¿enie kuratorów zawodowych w instrumenty kontroli
w zwi¹zku z potrzebami dokonywania ustaleñ, czy osoby poddane
próbie za¿ywaj¹ œrodki odurzaj¹ce czy substancje psychoaktywne.
Nale¿y wskazaæ, ze jest to jedyny sposób na przeciwstawienie siê
obecnie panuj¹cemu demoralizuj¹cemu sposobowi egzekwowania
na³o¿onych na osoby poddane próbie obowi¹zków utrzymywania
abstynencji.

Niezbêdne zmiany w systemie prawa karnego materialnego, prawa
karnego wykonawczego, w tym nadzoru s¹dowego nad wykonywa-
niem sankcji alternatywnych w celu podniesienia ich efektywnoœci

Podjêcie dzia³añ w celu zapewnienia rzeczywistego udzia³u Proku-
ratury w postêpowaniu karnym wykonawczym

Analiza statystyk wskazuje, ¿e aktywnoœæ prokuratora w postêpowaniu
wykonawczym dotycz¹cym probacji mieœci siê w granicach b³êdu staty-
stycznego, co œwiadczy o absolutnym braku kontradyktoryjnoœci w postê-
powaniu s¹dowym prowadz¹cym do prawomocnych orzeczeñ w wykonaw-
stwie. Kontrola instancyjna w praktyce dokonywana jest prawie wy³¹cznie
na skutek za¿aleñ sk³adanych przez skazanych.

Wskazane powy¿ej dzia³ania powinny byæ etapem i wstêpem do szero-
kiej dyskusji nad systemow¹ reform¹ s³u¿b probacyjnych. Poprzednie kon-
ferencje senackie postulowa³y stworzenie urzêdu do spraw probacji jako
sposobu efektywnej organizacji s³u¿by kuratorskiej. W tym kontekœcie py-
tanie o model polskiego systemu kurateli, o systemow¹ odrêbnoœæ tej s³u¿-
by z w³asnym bud¿etem, infrastruktur¹, zapleczem osobowym, baz¹
lokalow¹, bior¹c pod uwagê zarówno polskie doœwiadczenia i tendencje
w Europie, pozostaje nadal otwarte.



Micha³ Lewoc

Polska polityka karna w zakresie
zapobiegania i zwalczania przestêpczoœci,

ze szczególnym uwzglêdnieniem
oddzia³ywañ probacyjnych

Tematem dzisiejszego spotkania jest polityka karna w zakresie zapo-
biegania i zwalczania przestêpczoœci, ze szczególnym uwzglêdnieniem od-
dzia³ywañ probacyjnych. Pomijaj¹c na pewno dyskusyjn¹ kwestiê definicji
polityki karnej, chcia³bym skupiæ siê na kilku zasadniczych problemach.

Po pierwsze, nale¿y zapytaæ, jaki jest g³ówny cel polityki karnej pañ-
stwa, w sytuacji gdy orzekane s¹ œrodki probacyjne. Otó¿ moim zdaniem,
g³ównym zadaniem dzia³añ organów pañstwowych w tym zakresie jest
zmniejszanie przestêpczoœci, w tym zw³aszcza recydywy. Nale¿y mental-
nie odejœæ od b³êdnej moim zdaniem alternatywy: karaæ surowo b¹dŸ ³ago-
dnie, a przyj¹æ inne odniesienie, a mianowicie karaæ skutecznie albo
nieskutecznie. Wszystko zale¿y od oceny konkretnego przypadku, którym
zajmuje siê w³adza s¹downicza. Nie ma w¹tpliwoœci, ¿e powrót sprawcy
do przestêpstwa jest pora¿k¹ wymiaru sprawiedliwoœci. Skazany zosta³
ukarany nieskutecznie. Nale¿y wskazaæ, ¿e w 2007 roku ponad 1/5 wszyst-
kich skazañ dotyczy³o osób poprzednio karanych1. Takie sytuacje zdarzaj¹
siê zarówno przy zastosowaniu wobec sprawcy przestêpstwa probacji, jak
i kar izolacyjnych. Dzisiaj jednak¿e skoncentrujmy siê na oddzia³ywaniach
probacyjnych.

Nale¿y postawiæ pytanie, dlaczego jest tak, ¿e z jednej strony polskie
wiêzienia s¹ przeludnione, choæ jak wczeœniej wspomnia³em, zaludnienie
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w jednostkach penitencjarnych znacznie spad³o w ostatnim czasie, liczba
osadzonych, w przeliczeniu na liczbê obywateli – jedna z najwy¿szych
w Europie, na osadzenie oczekuje ponad 40.000 skazanych, a z drugiej stro-
ny orzecznictwo s¹dów uznawane jest za stosunkowo ³agodne. Dodaæ
w tym miejscu nale¿y, ¿e ponad 60% skazanych to osoby, wobec których
orzeczono karê pozbawienia wolnoœci z warunkowym zawieszeniem ich
wykonania. OdpowiedŸ, jaka siê nasuwa, jest taka, ¿e probacja, orzekana
tak szeroko, jest nieskuteczna. Zbyt czêste stosowanie probacji, zamiast
np. samoistnej kary grzywny, bez nale¿ytych nak³adów finansowych i zaso-
bów kadrowych s³u¿b probacyjnych, nie mo¿e przynieœæ wymaganych i za-
k³adanych rezultatów.

W moim przekonaniu istnieje koniecznoœæ zasadniczych zmian w zakre-
sie funkcjonowania s³u¿b probacyjnych, a tak¿e przegl¹d przepisów ustro-
jowych, proceduralnych, prawa materialnego, a tak¿e metod i narzêdzi
pracy prokuratorów, sêdziów, a w szczególnoœci kuratorów s¹dowych. Do-
tychczasowy model s³u¿b probacyjnych nie jest skuteczny ani odpowiedni.
Moim zdaniem kuratela s¹dowa w dzisiejszym kszta³cie i dzisiejszej liczbie
nie jest w stanie udŸwign¹æ i podo³aæ swoim obowi¹zkom, a jej kszta³t
ustrojowy nie pozwala na ukszta³towanie siê nowoczesnej s³u¿by probacyj-
nej odpowiadaj¹cej najwy¿szym standardom europejskim. Konieczne jest
rozpoczêcie dyskusji na temat zmian w naszym systemie probacji, maj¹c
w szczególnoœci na uwadze rozwi¹zania europejskie i œwiatowe. Jak ju¿ up-
rzednio wspomnia³em, mo¿liwe s¹ ró¿norodne modele ustrojowe. Nale¿y
zatem zdecydowaæ siê i wybraæ ten, który bêdzie najbardziej odpowiada³
naszym rodzimym warunkom.

Po drugie, niezale¿nie od wyboru modelu w przysz³oœci, nale¿y zastano-
wiæ siê nad systemem obecnym i skupiæ siê nad formami polityki karnej.
Jak ju¿ podkreœli³em na wstêpie, moim zdaniem zapobieganie ponowne-
mu pope³nianiu przestêpstw jest celem nadrzêdnym przy orzekaniu i wy-
konywaniu probacji. W zwi¹zku z tym orzeczona wobec sprawcy
przestêpstwa kara, œrodki karne lub œrodki probacyjne musz¹ byæ odpowie-
dnie i adekwatne zarówno do pope³nionego czynu, jak i samej osoby
sprawcy. Dobranie w³aœciwych œrodków daje du¿e gwarancje sukcesu, któ-
ry wyra¿a siê w zapobie¿eniu ponownego pope³nienia przestêpstwa. Orze-
czenie w³aœciwej kary wi¹¿e siê nierozerwalnie z prawid³owym
rozpoznaniem osoby i potrzeb sprawcy w kontekœcie zastosowania w³aœci-
wych oddzia³ywañ. Do tego celu s³u¿¹ œrodki, którymi dysponuj¹ s³u¿by
probacyjne, w naszym systemie kuratorzy s¹dowi, w postaci mo¿liwoœci
przeprowadzenia profesjonalnej diagnozy osobowoœciowej i œrodowisko-
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wej sprawcy jeszcze na etapie postêpowania przygotowawczego lub rozpo-
znawczego. Niestety z narzêdzi tych s¹downictwo nie korzysta zbyt czêsto.
W 2007 roku na etapie postêpowania przygotowawczego lub rozpoznaw-
czego w trybie art. 214 kpk kuratorzy przeprowadzili tylko 15.622 wywia-
dów œrodowiskowych. W trybie zaœ art. 14 kkw, a zatem na etapie
postêpowania wykonawczego, kiedy ju¿ orzeczenie jest prawomocne, ku-
ratorzy na zarz¹dzenie s¹dów przeprowadzili a¿ 214.5062. Przedstawiona
dysproporcja wskazuje wyraŸnie na fakt, ¿e dopiero na etapie wykonywa-
nia kar, orzekanych zwykle z okresem próby, s¹dy dowiaduj¹ siê, poprzez
wywiady œrodowiskowe, wielu istotnych okolicznoœci, które maj¹ wp³yw
na wykonywanie orzeczeñ. Czêsto okazuje siê wtedy, ¿e zastosowane kary
lub œrodki karne b¹dŸ probacyjne s¹ niedostosowane do sprawców, co skut-
kuje pora¿k¹ dzia³añ probacyjnych, wyra¿aj¹cych siê np. w koniecznoœci
orzekania kar zastêpczych b¹dŸ te¿ zarz¹dzania wykonania kar orzeczo-
nych uprzednio z warunkowym zawieszeniem.

Istnieje w moim odczuciu koniecznoœæ przeprowadzenia wnikliwej dia-
gnozy tych sprawców przestêpstw, dla których probacja mo¿e staæ siê skute-
cznym lekarstwem. Chodzi tu np. o osoby uzale¿nione, sprawców l¿ejszych
form przemocy domowej, sprawców nieprzystosowanych spo³ecznie, lecz ro-
kuj¹cych poprawê. Takie osoby nale¿y rozpoznaæ w procesie karnym mo¿li-
wie najszybszym, jeszcze na etapie przed wydaniem orzeczenia.

Probacja nie mo¿e bowiem ograniczaæ siê do pozostawienia skazanego
samemu sobie w okresie próby. Tam, gdzie jest to mo¿liwe i potrzebne, ko-
nieczne jest zastosowanie oddzia³ywañ probacyjnych w postaci dzia³añ re-
socjalizacyjnych, leczenia, terapii, pomocy psychologicznej, finansowej,
a w pozosta³ych przypadkach wymagana jest kontrola i monitoring, przy
stanowczym egzekwowaniu, w obu przedstawionych sytuacjach, obowi¹z-
ków wynikaj¹cych z orzeczenia s¹du.

Chcia³bym zwróciæ przy tym uwagê na fakt, ¿e wobec ponad 71% skaza-
nych (276.034 – z warunkowym zawieszeniem kary pozbawienia wolnoœci
+ 49.700 – na karê ograniczenia wolnoœci = 325.734)3 oraz wobec ponad
25.000 osób, wobec których warunkowo umorzono postêpowanie, mo¿emy
skutecznie oddzia³ywaæ w ramach probacji, w warunkach wolnoœciowych,
za pomoc¹ instrumentów dostêpnych w prawie karnym wykonawczym.
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W chwili obecnej, w 2007 roku wykonujemy ponad pó³ miliona (576.345)
orzeczeñ s¹dów rejonowych dotycz¹cych kary pozbawienia wolnoœci z wa-
runkowym zawieszeniem jej wykonania4. Wraz z orzeczeniami dotycz¹cy-
mi warunkowego umorzenia postêpowania karnego, kary ograniczenia
wolnoœci oraz warunkowego przedterminowego zwolnienia orzecznictwo
polskich s¹dów rejonowych rocznie generuje ponad 375.000 spraw, w któ-
rych sprawca poddawany jest okresowi próby5.

Oczywiœcie nie we wszystkich sprawach konieczne jest jednakowe za-
anga¿owanie s³u¿b probacyjnych. Z uwagi na sytuacjê bud¿etow¹, a tak¿e
i realne potrzeby, kuratorzy zawodowi, jako wyspecjalizowani profesjonali-
œci, powinni anga¿owaæ siê i wykonywaæ dzia³ania w najtrudniejszych spra-
wach, w których orzeczono dozór kuratora. Oprócz powierzenia kuratorom
zawodowym spraw najtrudniejszych, gdzie istnieje wy¿sze ryzyko ponow-
nego naruszenia przez sprawcê porz¹dku prawnego, b¹dŸ te¿ sprawca wy-
maga wyspecjalizowanych dzia³añ zwi¹zanych np. z leczeniem lub terapi¹,
konieczne jest tak¿e podjêcie dzia³añ w ramach samej s³u¿by kuratorskiej,
umo¿liwiaj¹cych specjalizacjê kuratorów w ró¿nych zakresach dzia³añ.
Sprawy o l¿ejszym zaœ gatunku mog¹ z powodzeniem wykonywaæ przed-
stawiciele spo³ecznoœci lokalnych, których zaanga¿owanie jest niezwykle
istotne, tj. kuratorzy spo³eczni.

Po trzecie. Wspomnia³em uprzednio o ewentualnych zmianach w pra-
wie procesowym lub w prawie karnym materialnym. W zwi¹zku z faktem,
¿e recydywa w przestêpczoœci o l¿ejszym ciê¿arze gatunkowym jest najczê-
stszym problemem polskiej probacji (np. tzw. niealimentacja lub prowa-
dzenie roweru w stanie nietrzeŸwym), nale¿y w mo¿liwie najszerszym
stopniu ograniczyæ mo¿liwoœæ osadzania takich osób w jednostkach peni-
tencjarnych. S¹ to ogromne koszty, zw³aszcza w przypadku osób, które ma-
j¹ do odbycia stosunkowo krótki okres odbycia kary, a nadto powoduje
przeludnienie placówek. Oprócz tego powoduje, ¿e osoby, które nigdy nie
powinny znaleŸæ siê w wiêzieniu, s¹ stygmatyzowane jako przestêpcy peni-
tencjarni i nara¿eni na negatywne oddzia³ywanie wspó³wiêŸniów. W moim
przekonaniu pañstwo polskie nie mo¿e sobie pozwoliæ na to, aby takie oso-
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by osadzane by³y w wiêzieniach, a prawdziwi przestêpcy nie stawiali siê
do zak³adów karnych.

Orzekanie wobec tej kategorii sprawców kary pozbawienia wolnoœci
nawet z warunkowym zawieszeniem jej wykonania winno byæ ostatecz-
noœci¹.

Po czwarte, wydaje siê te¿ zasadne uproszczenie postêpowania wyko-
nawczego, w tym dotycz¹cego wykonywania kary ograniczenia wolnoœci,
w celu usprawnienia procesu wprowadzania kary do wykonania i pracy ska-
zanego.

Po pi¹te, na kszta³t probacji, w tym obowi¹zki nak³adane na skazanego
w okresie próby, pañstwo mo¿e skutecznie oddzia³ywaæ zarówno na etapie
postêpowania rozpoznawczego, jak i postêpowania wykonawczego.

W toku postêpowania rozpoznawczego istotnym narzêdziem w tym
przedmiocie s¹ wnioski oskar¿yciela publicznego sk³adane nie tylko w g³o-
sach stron, ale przede wszystkim przed rozpraw¹ o wydanie wyroku skazu-
j¹cego i orzeczenie uzgodnionych z oskar¿onym kary lub œrodka karnego bez
przeprowadzenia rozprawy. Ten tryb jest bardzo skuteczn¹ form¹ szybkiego
i sprawnego zakoñczenia postêpowania, co w wiêkszoœci przypadków spoty-
ka siê z akceptacj¹ s¹dów, koñcz¹cych w ten sposób postêpowanie. Maj¹c
powy¿sze na wzglêdzie, nale¿y wykorzystaæ te formy wspó³kszta³towania
merytorycznego orzeczenia koñcz¹cego postêpowanie i wraz z wnioskami co
do kary oraz wymiaru warunkowego zawieszenia wykonania kary postulo-
waæ orzeczenie obowi¹zków probacyjnych, stosownie do rodzaju sprawy
i potrzeby skutecznego oraz aktywnego oddzia³ywania na skazanego w okre-
sie próby.

Analiza danych dotycz¹cych liczby orzekanych obowi¹zków probacyj-
nych, zw³aszcza wobec nagminnych przestêpstw budz¹cych spo³eczny
sprzeciw, pope³nionych w zwi¹zku ze stanem nietrzeŸwoœci, np. prowadze-
nie w takim stanie pojazdów mechanicznych, b¹dŸ te¿ pobiæ, rozbojów, bó-
jek, czy te¿ znêcania siê nad najbli¿szymi pod wp³ywem alkoholu lub
innych œrodków odurzaj¹cych, wskazuje na rezygnacjê pañstwa w realizo-
waniu aktywnej probacji. Z orzecznictwa s¹dów rejonowych w 2007 roku
wynika, ¿e ponad 72.000 skazanych w zwi¹zku z pope³nionymi przestêp-
stwami drogowymi w stanie nietrzeŸwoœci oraz ponad 13.000 skazanych
z ustawy o przeciwdzia³aniu narkomanii, zosta³o skazanych na kary pozba-
wienia wolnoœci, które warunkowo zawieszono. Tymczasem jedynie nie-
wielu ponad 3.000 skazanych zobowi¹zanych jest do realizowania
obowi¹zku poddania siê leczeniu odwykowemu lub rehabilitacyjnemu al-
bo oddzia³ywaniom terapeutycznym lub uczestnictwu w programach
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korekcyjno-edukacyjnych6. Liczba ta wynika z orzeczeñ wydawanych
w 2007 roku, a tak¿e w latach poprzednich.

Moim zdaniem, wobec ewidentnej nieskutecznoœci ustawy z dnia 26 paŸ-
dziernika 1982 roku o wychowaniu w trzeŸwoœci i przeciwdzia³aniu alkoho-
lizmowi w zakresie postêpowania wobec osób nadu¿ywaj¹cych alkoholu,
pañstwo dysponuje innym skutecznym œrodkiem na wyegzekwowanie od
skazanego obowi¹zku podjêcia leczenia odwykowego, w postaci wskazane-
go powy¿ej obowi¹zku probacyjnego. Obawa przed osadzeniem w zak³a-
dzie karnym z pewnoœci¹ u wielu skazanych, wobec których orzeczono by
ów obowi¹zek, z pewnoœci¹ sk³oni³aby do podjêcia leczenia odwykowego.
W innym przypadku osoby te zostan¹ poddane leczeniu odwykowemu
w warunkach izolacyjnych.

Uwa¿am, ¿e nak³adanie tak¿e i innych obowi¹zków probacyjnych, wy-
mienionych w art. 72 kk, np. informowania s¹du lub kuratora o przebiegu
okresu próby, przeproszenia pokrzywdzonego, powstrzymywania siê od
przebywania w okreœlonych œrodowiskach lub miejscach, powstrzymywa-
nia siê od kontaktowania z pokrzywdzonym lub innymi osobami w okreœlo-
ny sposób, opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym,
czy te¿ naprawienia szkody, pozwoli zarówno na aktywne oddzia³ywanie na
skazanego w okresie próby, jak i na realizacjê waloru kompensacji szkody.

Powy¿ej przedstawi³em jedynie kilka aspektów dotycz¹cych polityki
karnej pañstwa, zwi¹zanej z zapobieganiem i zwalczaniem przestêpczoœci,
zw³aszcza maj¹c na uwadze oddzia³ywania probacyjne, które moim zda-
niem s¹ kluczowe. Z ca³¹ pewnoœci¹ nie wyczerpuj¹ one tematu, ale liczê
na to, ¿e podczas tej konferencji uda siê wspólnie wskazaæ przynajmniej te
najwa¿niejsze i podyskutowaæ nad nimi.

6 Dane pochodz¹ z MS – Wydzia³ Statystyki S¹dy Rejonowe MS – S10r SPRAWO-
ZDANIE z s¹dowego wykonywania orzeczeñ wed³ug w³aœciwoœci rzeczowej w s¹dzie re-
jonowym za 2007 rok.
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Dr Pawe³ Moczyd³owski

Mo¿e zacznê od podzielenia siê – co ma znaczenie dla tego, co chcê po-
wiedzieæ na temat probacji w Polsce – doœwiadczeniami, które mam pracu-
j¹c dla ONZ w centralnej Azji w tamtejszych wiêzieniach. I to, co tam siê
dzieje, wyraŸnie pokazuje pewien limit w polityce, mo¿na powiedzieæ, re-
presyjnej. Jak pañstwo wiedz¹, tamte strony maj¹ bardzo wysoki wskaŸnik
prizonizacji. W stosunku do liczby obywateli siedzi tam w zak³adach kar-
nych bardzo du¿o ludzi i mo¿na powiedzieæ realizuje siê tak¹ politykê, ¿e
wrzuca siê ich za mur wiêzienia i zostawia samych sobie, poniewa¿ na orga-
nizowanie ¿ycia w œrodku nie ma pieniêdzy. W tym wzglêdzie jest to model
bardzo zbli¿ony do modelu wykonania kary pozbawienia wolnoœci Afryki,
Ameryki Po³udniowej, £aciñskiej, tyle tylko, ¿e jest on spadkiem po ³a-
grach sowieckich, gdzie to, ¿e nie ma na wiêzienia, wiêŸniów i funkcjona-
riuszy pieniêdzy wynika z tego, ¿e za³ama³ siê ca³y system ekonomiczny
obozów pracy, ³agrów czy póŸniej kolonii. Nie funkcjonuj¹, nie dostarczaj¹
œrodków, a funkcjonariusze s³u¿by wiêziennej byli z nich op³acani. Wiêzie-
nia, wiêŸniowie byli utrzymywani z tego dochodu. Dosz³o w zwi¹zku z tym
do tak powa¿nego za³amania ekonomicznego, ¿e nie by³o pieniêdzy na p³ace
dla funkcjonariuszy. Bywa³o tak, ¿e p³acono im raz na pó³ roku. Zdarza³o siê,
¿e przyje¿d¿a³ poci¹g z kapust¹, któr¹ funkcjonariusze wymieniali na wsi na
inne warzywa, ¿eby nieco urozmaiciæ menu. Zbiednia³a kadra wiêzienna,
podobnie wiêŸniowie. W zwi¹zku z tym w wiêzieniach pojawi³y siê wszyst-
kie mo¿liwe choroby. I niekiedy trzeba by³o og³aszaæ amnestiê, przy czym
g³ównie wypuszczano chorych na gruŸlicê, HIV, AIDS i inne. W jednym
z krajów co drugi wiêzieñ ma hepatitis C. Nastêpuje te¿ rozwój narkomanii.
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Mówiê to pañstwu po to, ¿eby powiedzieæ, co siê sta³o dalej. Otó¿ w tych
krajach istnieje bardzo g³êboki konflikt polityczny, co powoduje, ¿e maj¹
tam terroryzm. Okazuje siê, ¿e w tym konflikcie wykorzystuje siê ludzi,
którzy opuszczaj¹ wiêzienia, którzy s¹ chorzy i oczywiœcie bardzo nie ko-
chaj¹ swojego pañstwa czy w³adzy. Anga¿uje siê tych ludzi wprost jako na-
rzêdzia, mo¿na powiedzieæ pistolet czy kule. Taki cz³owiek dostaje parê
groszy albo zostaje namawiany, ¿eby zra¿a³ HIV lub gruŸlic¹. Czyli w tej
walce siêga siê ju¿ po nich jako pewne narzêdzia walki lub ich samych an-
ga¿uje do walki ze stron¹, która dzier¿y w³adzê i trzyma ich w wiêzieniu.

Amerykanie bardzo uwa¿nie siê temu przygl¹daj¹, poniewa¿ kraje, któ-
re zafunduj¹ sobie ewentualnie g³êboki konflikt polityczno-spo³eczny, nie
mog¹ ju¿ neutralnie patrzeæ na jakoœæ polityki karania w danym kraju, po-
niewa¿ to zagra¿a ju¿ bezpoœrednio bezpieczeñstwu wewnêtrznemu dane-
go kraju. W Stanach Zjednoczonych przyjrzano siê temu, co tam siê dzieje
i okaza³o siê, ¿e za niektórymi przypadkami terroryzmu, który oni tam mie-
li, stoi w³aœnie by³y wiêzieñ, który nie kocha w³asnego kraju.

To perspektywa, wziêta nie tylko z tych krajów, która pokazuje, ¿e
mamy powa¿ny problem. Je¿eli bêdzie siê zaostrzaæ jakaœ na przyk³ad
walka polityczna, pog³êbiaæ konflikt, to wiêzienie s³u¿y jak gdyby de-
stabilizacji wewnêtrznej w ró¿nych mo¿liwych wymiarach: bezpieczeñ-
stwa wewnêtrznego itd. W zwi¹zku z tym w tym nieskoñczonym
czynieniu z³a w kryminale odkrywa siê, ¿e to jest z³a droga, ¿e przy glo-
balizacji i narastaniu terroryzmu oraz przyk³adów takiego konfliktu ta
polityka musi siê zmieniæ. Moim zdaniem mamy ju¿ wyraŸnie tego po-
cz¹tki w Stanach Zjednoczonych. Jeœli chodzi o politykê karania, powin-
na siê zmieniæ na politykê, mo¿na powiedzieæ, reintegracyjn¹, ¿eby nie
„produkowaæ” obywatela, który staje siê wrogiem pañstwa, poniewa¿
po niego mo¿e ewentualnie siêgn¹æ jakaœ struktura. Do tej pory takie
mówienie, ¿e mo¿e po niego siêgn¹æ struktura przestêpczoœci zorgani-
zowanej, by³o niechwytliwe, ale ju¿ wiemy, czym to grozi, jeœli to zrobi
jakaœ struktura terrorystyczna, pó³przestêpczo-polityczna czy nie wiem,
jak j¹ zwaæ. To jest ju¿ nie bez znaczenia, w zwi¹zku z tym myœlenie
o takiej prostej, zerojedynkowej represji, która mia³a byæ wyra¿ona
w wiêzieniach do koñca itd., zniszczyæ ich itd., daje niebezpieczne efek-
ty, przynajmniej w uk³adzie politycznym, który siê gdzieniegdzie w ró¿-
nych krajach pojawi³.

To jest ten jeden element. Chcê zaraz przejœæ do pewnej wizji tej polity-
ki reintegracyjnej, w której siê probacja mieœci. Drugi element. Bardzo czê-
sto we wszelkich badaniach, szczególnie by³o to nag³aœniane w Stanach
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Zjednoczonych, kiedy krytykowano wszystkie programy resocjalizacyjne
itd., kiedy mówiono it doesn’t work – to nie pracuje. Ale co nie pracuje? To
znaczy ktoœ, kto przejdzie przez program resocjalizacyjny w wiêzieniu, wy-
chodzi na zewn¹trz i po jakimœ czasie wraca do wiêzienia.

Zasz³o tu uproszczenie, które moim zdaniem by³o efektem polityzacji.
Mogê powiedzieæ tak absurdalnie: nie wiêzienie odpowiada za to, ¿e lu-
dzie do niego wracaj¹. Prosty przyk³ad dla tych, którzy chcieliby, ¿eby
w wiêzieniu bardzo przykrêcaæ œrubê. By³y takie kampuce w Stanach Zje-
dnoczonych, o wysokiej dyscyplinie, mo¿na powiedzieæ, tak do szeœcia-
nu, coœ w stylu naszego programu w okresie unitarnym w wojsku. M³ody
cz³owiek dŸga no¿em obywatela, który go potr¹ci³ i wyla³ mu siê kieli-
szek, jest definiowany przez sêdziego jako ktoœ, kto ma problem nastêpu-
j¹cy: najpierw robi, potem myœli. To mo¿e bym mu zafundowa³ taki
œrodek, który by go nauczy³, ¿eby najpierw pomyœleæ, zanim coœ zrobi.
Proponuje mu albo siedem miesiêcy w takim kampucu, gdzie jest nie-
znoœna atmosfera, która go prowokuje ka¿dego dnia do agresywnego za-
chowania i uczynienia czegoœ z³ego otoczeniu, straci wtedy prawo do
pobytu siedem miesiêcy, lub idziesz siedzieæ siedem lat do krymina³u.
On oczywiœcie wybiera te siedem miesiêcy. Potem ka¿dego dnia 24 go-
dziny na dobê zaznaje tego: albo go zrobiê, albo siedem miesiêcy lub sie-
dem lat. Taki cz³owiek przechodzi przez coœ takiego. Za³o¿enie jest
takie, ¿e nauczy siê go pewnej umiejêtnoœci kontrolowania wewnêtrz-
nych impulsów i ¿e wtedy on mo¿e ¿yæ na wolnoœci.

Mo¿na powiedzieæ, ¿e przecie¿ ten sêdzia chcia³ jego resocjalizacji. ¯e
chcia³ zmieniæ na tyle jego osobowoœæ, ¿e do przestêpstwa nie bêdzie wra-
ca³. Tyle tylko, ¿e badania robione nad tym, co siê z nim potem dzia³o, po-
kazuj¹, ¿e nawet ci bardzo wzorowi wracali, dlatego ¿e byli odrzucani przez
spo³eczeñstwo. Mówiê o tych dwóch rzeczach, tym efekcie. Powiadam, nie
kara wiêzienia odpowiada za powrót do przestêpstwa, a represja w krymi-
nale ostatecznie siê obraca w maksymalnej skali przeciwko spo³eczeñstwu.
Wiêc co?

W tej chwili probacja to ju¿ za ma³o. Myœli siê o – u¿yjê skrótu myœlowe-
go – ¿e system karny to ma byæ wiêzienie, ma byæ probacja, ma byæ warun-
kowe zwolnienie, maj¹ byæ wszystkie inne zabawki na tej choince, które
dzia³aj¹ w sposób zintegrowany i mo¿na powiedzieæ, chodzi o program ka-
rania, o którym mo¿na powiedzieæ jak w Matrixie: jesteœ w programie.
Przychodzisz do probacji, w probacji funkcjonujesz, nie wychodzi to,
idziesz siedzieæ do wiêzienia, w wiêzieniu nie ma ju¿ „trzymactwa”, tylko
jest program i jeœli w nim siê zachowujesz dobrze, to wyjdziesz wczeœniej.
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O to zreszt¹ chodzi. Mo¿na powiedzieæ, w tym warunkowym zwolnieniu to
jest taki problem, ¿e mo¿na powiedzieæ, ¿e tylko niespecjalnie m¹dre pañ-
stwa staæ na to, ¿eby trzymaæ wiêŸniów do koñca wyroku, poniewa¿ jeœli on
wyrok skoñczy, to mo¿e pokazaæ, co trzeba i ju¿ jest wolny.

Nikt nie daje warunkowego zwolnienia w ten¿e sposób. Znaczy siê, wy-
chodz¹c na warunkowe ma dziesiêæ lub wiêcej punktów do spe³nienia,
a najwa¿niejszy, ostatni: i masz synu udowodniæ, ¿e ty realizujesz te wszyst-
kie punkty programu, a wiadomo, ¿e te punkty programu s³u¿¹ temu, ¿e
wzrasta prawdopodobieñstwo braku powrotu do przestêpstwa.

Jest probacja, która tak¿e jest wyprogramowana i generalnie mo¿na po-
wiedzieæ, temu programowi przydaje siê, on bêdzie wraca³ do przestêpstwa,
mo¿e siê ponownie znaleŸæ w naszych rêkach. I chodzi ju¿ o tak zwan¹ zinte-
growan¹ sieæ miêdzy warunkowym zwolnieniem, odsiadk¹ w kryminale
i probacj¹. Przy czym elementem dominuj¹cym jest element probacyjny, to
znaczy, przepraszam u¿yjê tu niedobrego skrótu, ale funkcjonariusze s³u¿by
wiêziennej mi wybacz¹ – mo¿na powiedzieæ tak: niemyœl¹ca, trzymaj¹ca
czêœæ to jest to wiêzienie, a tu w probacji myœli siê o programach, terapii, taka
bardziej intelektualna, inteligentna. Tu chodzi³o o tak¹ strukturê, która by
ju¿ na poziomie s¹du – co z nim zrobiæ – przychodzi³a z programem, czy on
powinien pójœæ tu czy tam i powinniœmy zastosowaæ taki, a nie inny œrodek
pomocny sêdziemu. Sêdzia ostatecznie podejmuje decyzjê. Ta struktura,
ten Matrix, w ca³oœci koncentruje wiedzê o jego biografii przestêpczej na ka-
¿dym z tych etapów i konstruuje ewentualnie programy. Jego postêpy w tym
programie s¹ odnotowywane i od tego, w którym momencie tego programu
siê znajdzie, podejmuje potem decyzje. W Anglii bardzo powa¿nie ju¿ siê
nad tym myœli i to rozwa¿a, aby to by³y takie rzeczy zintegrowane.

Czy to jest mo¿liwe w Polsce i jak to zrobiæ? Chcê siê z pañstwem po-
dzieliæ pewn¹ wizj¹ tego, czy jest mo¿liwe zrobienie coœ takiego w Polsce,
je¿eli chodzi w ogóle jako oœrodek.

Jeden z problemów, jakie ma wiêziennictwo, wynikaj¹cych z przeludnienia
rozpocz¹³ siê w roku 1990, kiedy areszty policyjne przesz³y w rêce wiêzienni-
ctwa. Sytuacja by³a wtedy taka, ¿e myœmy musieli przej¹æ ca³¹ populacjê, któ-
r¹ zwykle osadzano w aresztach milicyjnych i równomiernie rozmieœciæ.
W zwi¹zku z tym w Polsce dalej coœ, co siê nazywa zak³adem karnym, coœ are-
sztem œledczym, nie oddaje zupe³nie stanu rzeczy. Mówi¹c skrótowo, w po³o-
wie jest on aresztem œledczym, w po³owie zak³adem karnym, bo chodzi o to,
¿eby aresztowo obs³u¿yæ s¹dy i ¿eby te areszty by³y jak najbli¿ej danego s¹du,
a zak³ad karny niedaleko od miejsca pobytu rodziny. Próbuje siê tutaj w ró¿-
ny sposób rozwi¹zaæ ten problem i nie bardzo to wychodzi.
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Myœmy przejêli strukturalnie tê populacjê do wiêziennictwa nie dosta-
j¹c ani jednego obiektu i ani jednej z³otówki, nie mówiê ju¿ o etatach. Wiêc
mo¿na powiedzieæ, pierwszy ruch, który powinien byæ zrobiony, jeœli cho-
dzi o tê wizjê, o której bêdê próbowa³ tutaj pañstwu powiedzieæ, jest taki,
¿e trzeba by – co wymagaæ bêdzie wielu zmian i ustaw – zaanga¿owaæ
w proces wykonania kary, proces mo¿na powiedzieæ realizacji bezpieczeñ-
stwa wewnêtrznego w pañstwie – samorz¹dy. W mojej gminie samorz¹d za-
fundowa³ posterunek policji. Kupi³, zap³aci³ za niego, da³ im posterunek
policji. Badaliœmy ten problem z panem Dubielem i jeszcze z innymi, jaka
by by³a potrzebna struktura w Polsce, jak ta probacja, czy ta makrostruktu-
ra mia³aby funkcjonowaæ, ¿eby ten problem rozwi¹zywaæ. Jest trzysta ileœ
powiatów, za³ó¿my trzysta piêædziesi¹t, zak³adajmy, ¿e ka¿dy powiat da
budyneczek – tu nie bêdzie siê osadzaæ niebezpiecznych – na sto osób, to
jest trzydzieœci piêæ tysiêcy. My tylu aresztowanych nie mamy. Tam mogli-
by byæ osadzani aresztanci, którzy s¹ kwalifikowani jako niebezpieczni.
Nie chcê powiedzieæ, ¿e mamy takich niegroŸnych przestêpców, nie o to
mi chodzi, chodzi o to, ¿e nie jest on cz³onkiem na przyk³ad Pruszkowa czy
innej podobnej grupy. Dla tamtych mamy areszty bardzo dobrze zabezpie-
czone. Tak¹ populacjê mo¿na by tu przej¹æ i podejrzany móg³by przejœæ
z policjantem na piechotê do pobliskiego s¹du.

Wiêziennictwo przeje¿d¿a rocznie oko³o 6 milionów kilometrów. To
jest olbrzymi koszt. Gdyby wci¹gn¹æ do tego samorz¹dy, co siê w koñcu
musi staæ, poniewa¿ przestêpczoœæ – ja przynajmniej jestem zwolennikiem
takiej tezy – najintensywniej siê rozwija wtedy, kiedy s¹ pozrywane wiêzi
spo³eczne, kiedy przestêpca ma poczucie, ¿e jest anonimowy, ma tak¹ spo-
³eczn¹ czapkê niewidkê na g³owie, to wtedy – mówiliœmy tu o nieuchron-
noœci – to jemu siê w mózgu zwalnia, ¿e oto jest nieuchronny itd., itd. A na
bazie tych¿e „kóz” lokalnych mo¿na by montowaæ w³aœnie oficerów proba-
cji. Oni mogliby na bazie tego organizowaæ ró¿ne prace spo³eczne, gdyby
samorz¹dy w to wesz³y. Myœmy rozmawiali z samorz¹dowcami. Mówili, ¿e
to jest mo¿liwe, tylko powinna byæ dokoñczona ustawa o samorz¹dach,
w której realnie niech siê zajm¹ bezpieczeñstwem, bo im to zabra³a policja.
Niech wejd¹ w te problemy, by³by w³aœnie tam taki oficer probacji, który
móg³by organizowaæ prace, u którego mogliby siê meldowaæ ci, którzy maj¹
nakaz s¹dowy meldowania siê. Móg³by on realizowaæ faktyczny elektroni-
czny nadzór, mog³oby siê wykonywaæ ró¿ne kary krótkoterminowe, w tym
tygodniowe, dwutygodniowe, skazany móg³by sprz¹taæ itd., itd. Nie zrobi-
my probacji z prawdziwego zdarzenia, je¿eli nie bêdziemy mieli takiej sie-
ci, je¿eli bêdziemy wierzyli, ¿e tylko my tutaj to wymyœlimy. W to
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naprawdê trzeba wci¹gn¹æ samorz¹dy, w to naprawdê trzeba wci¹gn¹æ
i MSWiA, poniewa¿ nie utworzy siê takiej sieci, która by faktycznie koñ-
czy³a z problemem przeludnienia, które zabija ka¿d¹ resocjalizacjê, ka¿de
wykonanie kary.

Tyle razy powtarzam, ¿e sam mam obrzydzenie, ¿e wiêzienia s¹ tak prze-
ludnione, ¿e siê oddaje w³adzê wiêŸniom, a oni tworz¹ tê dewiacyjn¹, demo-
ralizuj¹c¹ podkulturê. Z tego powodu wiêzieñ nie zachowuje siê w ten
sposób, ¿e wypuszcza ludzi gorszych ni¿ do niego przyszli, ¿e jest to zaprze-
czenie, ¿e to demoralizuje funkcjonariuszy, bo w³aœciwie, po pierwsze, pañ-
stwo nie dzia³a w zgodnoœci z prawem. Ja osobiœcie, jako nieprawnik dziwiê
siê, jak jest mo¿liwe w pañstwie prawa, ¿e Trybuna³ Konstytucyjny ustala
coœ takiego, ¿e schodzenie poni¿ej 3 metrów jest niezgodne z prawem. Rozu-
miem, ¿e tak powiedzia³, ale dlaczego powiedzia³, ¿e jeszcze pó³tora roku to
nie jest przestêpstwo, jeœli to jest przestêpstwo. Sami nie dostrzegamy pew-
nych rzeczy, które przechodz¹. Nie dostrzegamy, ¿e tam po prostu skazuje-
my ludzi na to, ¿e dziej¹ siê pewne niezgodne z prawem rzeczy. To ona
w³aœciwie jest takim demoralizatorem. Nie ma legitymacji moralnej s³u¿ba
wiêzienna do realizowania resocjalizacji, jeœli musi kryæ ró¿ne niedoróbki
wymiaru sprawiedliwoœci. Ona jest nieautentyczna i w tym momencie nie
bêdziemy mogli mówiæ o ¿adnym autentycznym procesie resocjalizacji.
Trzeba takiej struktury, która w s³u¿bie wiêziennej pozwoli tak¹ byæ, która
bêdzie mog³a realnie realizowaæ tego typu zadania. I tak bym widzia³ proba-
cjê. Trzeba wci¹gn¹æ samorz¹dy, w ka¿dym powiecie co najmniej jeden taki
areszt, który pozwala odci¹¿yæ wiêzienia, a na bazie tego w terenie osadziæ
oficerów probacji, którzy bêd¹ mogli faktycznie realizowaæ nadzór nad œrod-
kami wolnoœciowymi resocjalizacji, wszelako pojêtej. Dziêkujê bardzo.

Senator Stanis³aw Piotrowicz
Przewodnicz¹cy Komisji Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci

Serdecznie dziêkujê.
Ale jeszcze bym bardzo prosi³ pana profesora o odpowiedŸ, poniewa¿ pa-

nu ministrowi zrodzi³o siê pewne pytanie.
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Marian Cichosz
Sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwoœci

To œwiadczyæ bêdzie o tym, ¿e bardzo uwa¿nie s³ucha³em pana doktora,
by³ego dyrektora generalnego S³u¿by Wiêziennej, z którym ju¿ mieliœmy
wiele razy mo¿liwoœæ dyskusji i na te tematy. Wprawdzie mówimy o dwóch
ró¿nych obszarach dzia³alnoœci, ale w moim przekonaniu, co stara³em siê
mo¿e nieudolnie na wstêpie udowodniæ, istnieje œcis³y zwi¹zek przyczyno-
wy pomiêdzy wykonywaniem kary pozbawienia wolnoœci a stosowaniem
metod probacyjnych, wiêc zadam panu profesorowi pytanie. Je¿eli dobrze
zrozumia³em, mówimy o potrzebie tworzenia wiêzieñ samorz¹dowych,
czyli zwiêkszenia pojemnoœci miejsc dla osób, które bêd¹ mia³y orzeczon¹
karê pozbawienia wolnoœci. Czy dobrze zrozumia³em?

Dr Pawe³ Moczyd³owski

Panie Ministrze! Jest tu pewne nieporozumienie wynikaj¹ce po prostu
chyba z braku czasu.

Mamy wiele wiêzieñ, które trzeba zamkn¹æ, bo one nie trzymaj¹ ¿a-
dnych standardów. Mamy i taki problem, który przy tym, ¿e te wiêzienie
nale¿a³oby równomierniej rozmieœciæ w Polsce, ¿eby tam realizowaæ inne
normy z dojazdami, z podtrzymaniem rodziny. I w tym wzglêdzie mo¿na
powiedzieæ, widzê, ¿e mo¿na by balastowaæ pewne tutaj koszty. Bez wiê-
zienia, jak na razie, siê nie obêdzie, choæ w œwiecie jest takie przekonanie,
¿e to jest kiepski wynalazek. I pewnie by go nie by³o, gdyby by³ inny, do-
bry. I teraz to co siê nad tym myœli, jak trzymaæ, ju¿ nawet groŸnych ludzi
pt. pedofilii przestêpców na wolnoœci, bo to jest kosztowne, nie trzymaæ ich
w wiêzieniu, a jednoczeœnie ludzie mieliby poczucie, ¿e to jest kara. Zro-
bienie tych¿e aresztów, takich „kóz” powiatowych, przy racjonalnym zago-
spodarowaniu reszty wiêziennictwa, moim zdaniem, chcê nawet
prowokacyjnie powiedzieæ, idê o to, ¿e nie wiem, czy nie by³oby to tañsze.
Robiliœmy ju¿ wstêpne przymiarki, jak to by wygl¹da³o, choæ nie dam za to
uci¹æ rêki, poniewa¿ nie mam dostêpu do danych, aby mo¿na to wszystko
by³o dok³adnie przeliczyæ.

Rozumiem pana ministra w¹tpliwoœæ, bo rzeczywiœcie tak jest w œwie-
cie, ¿e im wiêcej wiêzieñ siê wybuduje, to okazuje siê, ¿e s¹dy potrafi¹ je
zape³niæ. No ale tu idzie o to, ¿eby na te „kozy” zbudowaæ, ale jednoczeœ-
nie, Panie Ministrze, s¹dy nie daj¹ probacji, bo nie widz¹ realnej alternaty-
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wy do wiêzienia, to znaczy, jeœli jest coœ, co pracuje it do works, dzia³a.
Je¿eli ludzie maj¹ poczucie, ¿e to dzia³a, wtedy siê na to zgadzaj¹. Ju¿
w czasach ciê¿kich wyniki badañ na temat tego, na co byœ poszed³, na wiê-
zienie czy na ciê¿kie roboty, ludzie w 65% odpowiedzieli, ¿e na roboty a nie
wiêzienie, co znaczy, ¿e na alternatywê do wiêzienia wiêkszoœæ spo³eczeñ-
stwa naszego siê zgadza, tylko trzeba im tê alternatywê daæ, pokazaæ, jak by
to wygl¹da³o, ¿e chodz¹ w kolorowych kombinezonach, sprz¹taj¹ te ulice,
czyszcz¹ lasy itd., itd., s¹ zaprogramowani, ¿e to im wolno, to nie, bo ich mo-
nitoring elektroniczny kontroluje itd.

Nie chcê opowiadaæ o tych elementach, bo one s¹ znane. Nasz problem
w Polsce to jest, jak to zrobiæ, ¿eby s¹d mia³ poczucie, ¿e to jest, i tam móg³
probacjê upychaæ.

Senator Stanis³aw Piotrowicz
Przewodnicz¹cy Komisji Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci

Serdecznie dziêkujê panu profesorowi za interesuj¹ce przedstawienie
tematu, za zainspirowanie nas nowym spojrzeniem na sposób wykonywa-
nia kary.

Chcieliœmy debatowaæ nad probacj¹, dowiedzieliœmy siê, ¿e mówiæ
o probacji to ju¿ dziœ za ma³o.

Myœlê, ¿e rzeczywiœcie trzeba zawsze wybiegaæ dalej, wybiegaæ w przy-
sz³oœæ. Serdecznie dziêkujê za te spostrze¿enia.

Bardzo proszê o zabranie g³osu pana profesora Teodora Szymanowskie-
go z Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji na Uniwersytecie Warszawskim.



Prof. dr hab. Teodor Szymanowski

Szanowne Prezydium! Szanowni Zebrani!
W swoim wyst¹pieniu chcê poruszyæ dwa problemy. Pierwszy, to miej-

sce warunkowego zawieszenia kary w systemie karnym w Polsce, w syste-
mie polityki karnej. To by³oby pierwsze zagadnienie. Ograniczam to do
warunkowego zawieszenia, bo gdyby wprowadziæ inne œrodki polegaj¹ce
na poddaniu sprawcy próbie, to bardzo wiele czasu musia³bym temu po-
œwiêciæ, dlatego ¿e co innego jest przecie¿ warunkowe umorzenie postêpo-
wania, warunkowe zwolnienie, samo przez siê to s¹ problemy samoistne,
a to odgrywa szczególn¹ rolê.

Jeœli chodzi o to pierwsze zagadnienie, to podam dane, które bêd¹ obra-
zowa³y znacz¹cy wzrost, jaki nast¹pi³, gdy chodzi o warunkowe zawiesze-
nie wykonania kary, mianowicie w 1997 r., ostatnim pe³nym roku
obowi¹zywania Kodeksu karnego jeszcze z czasów PRL, tych warunko-
wych zawieszeñ by³o sto szesnaœcie tysiêcy, nie bêdê podawa³ szczegó³o-
wych danych, co stanowi³o 55% ogó³u wszystkich kar. W dziesiêæ lat
póŸniej, a w³aœciwie jedenaœcie lat póŸniej warunkowych zawieszeñ by³o
dwieœcie piêædziesi¹t siedem tysiêcy, co stanowi³o 60%.

Nastêpne pytanie dotyczy³o, w przypadku jakich sprawców przestêpstw
stosuje siê to warunkowe zawieszenie. Poniewa¿ ja przeprowadzam moni-
toring polityki karnej i z roku na rok œledzê statystyki policyjne i statystyki
s¹dowe, zrobi³em wykaz przestêpstw najczêœciej pope³nianych, w przy-
padku których s¹ kary zawieszane.

Na pierwszym miejscu znalaz³y siê oszustwa, w przypadku których 85%
kar jest warunkowo zawieszanych. Na drugim miejscu jest przestêpstwo kra-
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dzie¿y – 84%. Na trzecim miejscu jest uchylanie siê od obowi¹zku alimenta-
cyjnego – 80%. Na kolejnym miejscu jest nieprzestrzeganie zakazów – 67%.
I udzia³ w bójce lub pobiciu – 75%. Paserstwo umyœlne – 74%. W sumie
w przypadku tych przestêpstw, które wymieniam – a nie wszystkie wymie-
ni³em – ponad dwie trzecie wszystkich kar jest warunkowo zawieszonych.

Drugie zagadnienie to stosowanie dozoru. Gdy siê stosuje dozór, mo¿na
by powiedzieæ, ¿e to jest w³aœciwa probacja. Moim zdaniem mo¿na by przy-
j¹æ takie tutaj okreœlenie probacji. I w 1997 r. w przypadku, ogó³em licz¹c,
36% zastosowano dozór, a w 2007 r. w 27% i to stanowi³o ponad siedem-
dziesi¹t tysiêcy. Sk¹d siê wziê³y te zwiêkszone liczby? To bardzo proste.
Po prostu nast¹pi³ wzrost przestêpczoœci.

Nie bêdê tutaj siê wdawa³ w rozwa¿ania na temat, dlaczego, s¹ pewne
prace, które wykazuj¹, ¿e to siê na ogó³ wi¹¿e z transformacj¹, jaka siê
w Polsce dokona³a. Obrót gospodarczy, otwarcie granic itd., itd. Nie bêdê
o tym mówi³, tylko chcia³em zwróciæ uwagê na to, w przypadku jakich
przestêpstw s¹d zastosowa³ dozór.

Na pierwszym miejscu jest wymienione prowadzenie pojazdów w sta-
nie nietrzeŸwoœci, w odniesieniu do których w 92% orzekano warunkowe
zawieszenie bez dozoru. Wydaje siê to logiczne, prawid³owe, bo trudno so-
bie wyobraziæ, na czym mia³by polegaæ dozór. Czy¿by kurator mia³ jeŸdziæ
z t¹ osob¹, je¿eli jej nie odebrano prawa jazdy? Jest wiêc zupe³nie zrozu-
mia³e, ¿e s¹d ograniczy³ siê tylko do warunkowego zawieszenia, bez zasto-
sowania dozoru.

Na drugim miejscu znalaz³o siê nieprzestrzeganie zakazów – 87% bez
orzekania dozoru. Na kolejnym miejscu fa³szowanie dokumentów – 85%.
Na nastêpnym miejscu jest przestêpstwo oszustwa – 83%. No i wreszcie
uchylanie siê od obowi¹zku alimentacji na pi¹tym miejscu.

Ja sobie tutaj postawi³em znaki zapytania w przypadku tych czynów, co
do których mo¿na by mieæ w¹tpliwoœci, czy orzeczenie o warunkowym za-
wieszeniu bez orzekania dozoru by³o prawid³owe. I w tym przypadku na
pierwszym miejscu bym wymieni³ znêcanie siê nad cz³onkiem rodziny lub
osob¹ zale¿n¹, dlatego ¿e w tym przypadku wydaje siê, ¿e dozór mia³by
szczególne znaczenie.

S¹ jeszcze inne tego typu przestêpstwa, co do których mo¿na mieæ w¹t-
pliwoœci, jak na przyk³ad zwi¹zane z narkotykami. Równie¿ mo¿na siê za-
stanowiæ, czy wystarczy tylko warunkowe zawieszenie bez tej kontroli,
jaka tutaj mia³aby miejsce, czy uchylanie siê od obowi¹zku alimentacyjne-
go, chocia¿by po to, ¿eby sprawdziæ, czy ten obowi¹zek jest wykonywany.
Widzimy wiêc,  ¿e to odgrywa bardzo donios³¹ rolê.
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Oczywiœcie nie bêdê mówi³ tu o przestêpstwach najciê¿szych, najpo-
wa¿niejszych, w przypadku których warunkowe zawieszenie albo jest
w ogóle wykluczone, albo tylko w drodze nadzwyczajnego z³agodzenia ka-
ry mo¿e mieæ miejsce. Wspomnê natomiast bardzo krótko na temat tego,
jak ta struktura kary wygl¹da w krajach Europy. To s¹ dane sprzed kilku
lat, ale wydaje mi siê, ¿e s¹ aktualne, to znaczy zmiany mog¹ nie przekra-
czaæ kilku procent. Otó¿ w krajach zachodniej Europy w ogromnej wiêk-
szoœci stosuje siê inne kary ni¿ pozbawienie wolnoœci. I tak na przyk³ad,
gdy chodzi o stosowanie grzywien, to w dziesiêciu krajach Europy Zacho-
dniej grzywny maj¹ zastosowanie w przypadku od 52% do 91%. Czyli jest
to kara dominuj¹ca w rozwiniêtych krajach Europy, do których zalicza siê
zachodni¹ Europê i europejskie kraje pó³nocne, czyli skandynawskie.

Natomiast w krajach postsocjalistycznych tutaj tê rolê zasadnicz¹ odgry-
wa kara pozbawienia wolnoœci, siêgaj¹ca od 52% do 72%. Dlaczego tak siê
dzieje? Wydaje mi siê, ¿e odpowiedŸ jest stosunkowo prosta. I tutaj doty-
kam w ogóle problemu struktury kar. Pierwsza rzecz, ¿e wymiar kary
i w ogóle prawo karne w krajach socjalistycznych by³o niezmiernie surowe.
Na to kiedyœ zwróci³ uwagê Leszek Ko³akowski pisz¹c o tym, ¿e prawo so-
cjalistyczne cechowa³y dwa czynniki. Jeden to niejasnoœæ tego prawa, drugi
– niezmiernie represyjne i surowe sankcje karne. To jest jedna rzecz.

I trochê z tej tradycji zosta³o. Zreszt¹ ta punitywnoœæ i przed wojn¹ by³a
wzglêdnie wysoka. Tak ¿e to jest uwarunkowane, powiedzia³bym, chyba
historycznie, ale nie tylko, bo mo¿na powiedzieæ, ¿e przecie¿ poza kar¹ po-
zbawienia wolnoœci s¹ inne kary. I tutaj dochodzimy do innych kar, miano-
wicie, pozostaje kara ograniczenia wolnoœci i grzywna. Jeœli chodzi
o grzywnê. Tutaj ktoœ wspomnia³ o tym, ¿e spo³eczeñstwo polskie jednak
nie jest jeszcze spo³eczeñstwem zamo¿nym. A sprawcy przestêpstw drob-
niejszych, do których mo¿na zastosowaæ sankcje nie³¹cz¹ce siê z pozbawie-
niem wolnoœci, pochodz¹ z warstw upoœledzonych. Ubóstwo, jak wykaza³y
ostatnie badania, dotyczy oko³o 7% populacji polskiej. Oczywiœcie mo¿na
dyskutowaæ, co jest ubóstwem, co jest niespe³nieniem minimum socjalne-
go. Nie chcê siê wdawaæ w szczegó³y. Ale wœród klienteli s¹dów, potem za-
k³adów karnych, wœród przestêpców jest bardzo du¿o ludzi z warstw upoœle-
dzonych, którzy w³aœciwie nie maj¹ pieniêdzy, ¿eby zap³aciæ grzywnê. Inna
rzecz, mo¿na by siê zastanowiæ nad tym, czy by nie stosowaæ grzywien na do-
syæ niskim poziomie. Ale w stosunku do niepracuj¹cych, do alkoholików czy
tak zwanych meneli itd. to w ogóle nie wchodzi w rachubê.

Pozostaje jeszcze kara ograniczenia wolnoœci. Ja bra³em udzia³ w pra-
cach nad kodyfikacj¹ karn¹, ta kara jest kar¹ modelowo bardzo dobrze po-
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myœlan¹. Je¿eli ktoœ dopuœci³ siê przestêpstwa niezbyt groŸnego, a nie ma
pieniêdzy, to kara ograniczenia wolnoœci. Nie chcê siê wypowiadaæ szcze-
gó³owo, ale s¹ pewne problemy, o których napisa³ pan doktor Zagórski,
który robi³ badania na temat kar ograniczenia wolnoœci. Chodzi o to, ¿e sys-
tem ten nie funkcjonuje nale¿ycie w terenie. S¹ takie samorz¹dy, takie
w³aœnie miejsca, gdzie to funkcjonuje i to by przemawia³o za tym, ¿e to jest
mo¿liwe, ale s¹ te¿ i takie, w których to niestety nie wychodzi z uwagi na
brak zainteresowania samorz¹dów i tych instytucji, które by mog³y zatru-
dniaæ. Zreszt¹ problemy s¹ i obiektywne. Z tym, ¿e to by³oby kosztowne,
bo trzeba by³oby ubezpieczaæ tych ludzi w pewnych przypadkach, podda-
waæ badaniom lekarskim, dostarczyæ, spe³niæ pewne warunki dotycz¹ce
BHP itd. Tak ¿e ta kara modelowo pomyœlana jest dobrze, ale jest to trudno
wykonalne z uwagi na te k³opoty, o których powiedzia³em. Tak ¿e to by
t³umaczy³o, ¿e w³aœciwie jesteœmy skazani na karê pozbawienia wolnoœci
z warunkowym zawieszeniem. Takie jest moje stanowisko od dawien daw-
na, ¿e w sytuacji Polski, kraju, którego nie staæ na wiêzienia, zreszt¹ moim
zdaniem, nie ma potrzeby, dlaczego mamy mieæ tak wysoce represyjn¹ ka-
rê. To nie wchodzi w rachubê.

Kwesti¹ nastêpn¹, któr¹ chcia³em poruszyæ, jest sprawa skutecznoœci.
Tê skutecznoœæ mo¿na pojmowaæ dwojako. Po pierwsze, skutecznoœæ do-
raŸn¹, to znaczy wykonanie do koñca warunkowego zawieszenia, tego
okresu próby, w sposób zadowalaj¹cy. S¹ tu mierniki statystyczne bardzo
wyraŸne, w oko³o jednej pi¹tej przypadków s¹dy zarz¹dzaj¹ wykonanie ka-
ry ze wzglêdu na pope³nienie przestêpstwa b¹dŸ te¿ niedope³nienie innych
warunków, jakie s¹ stawiane skazanemu, któremu s¹d zawiesi³ warunkowo
karê. Mo¿na dyskutowaæ, czy to jest du¿o, czy ma³o. W ka¿dym razie na pe-
wno to jest lepiej ni¿ gdy chodzi³oby o osoby pozbawione wolnoœci.

Druga rzecz. Ja wprowadzam pojêcie efektywnoœci finalnej, koñcowej.
Bo celem zastosowania jakiejkolwiek kary jest to przede wszystkim,
o czym Kodeks karny wyraŸnie mówi, by sprawca nie pope³nia³ ju¿ wiêcej
przestêpstwa. To jest tak zwana poprawa jurydyczna, jest to pewne mini-
mum, którego oczekujemy. Otó¿ takich badañ nie by³o. A je¿eli by³y, to
bardzo dawno i dotyczy³y raczej warunkowo zwolnionych. Ja takie badanie
zainicjowa³em i dziêki pomocy resortu sprawiedliwoœci je finalizujê. W tej
chwili mogê powiedzieæ tylko jedno, ¿e te rezultaty mierzone w trzy lata po
zakoñczeniu okresu próby s¹ znacznie korzystniejsze ni¿ w przypadku po-
zbawionych wolnoœci, bo te¿ robi³em badania nad recydyw¹ pozbawionych
wolnoœci kilka lat temu. Ten odsetek jest rzeczywiœcie, powiedzia³bym,
doœæ nieprzyjemny, bo wynosi ponad 60%, ogólnie. To jest bardzo wysoka
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recydywa. Czyli ¿e w wiêkszoœci kara jest nieskuteczna, trzeba to otwarcie
powiedzieæ. Je¿eli siê poka¿e, ¿e w przypadku warunkowego zawieszenia
bêdzie to po³owa tego wskaŸnika, to ju¿ jest sukces. Oczywiœcie, od razu siê
narzuca myœl, ¿e przecie¿ na karê z warunkowym zawieszeniem skazywane
s¹ inne osoby. To jest jasne zupe³nie i zrozumia³e. Ale je¿eli wystarczy wa-
runkowe zawieszenie w stosunku do sprawców, to po co kara pozbawienia
wolnoœci? Jak mówiê, nie chcê tutaj siê kategorycznie wypowiadaæ. Liczê
na to, ¿e w wyniku badania recydywy bêdzie mo¿na okreœliæ te¿, w przy-
padku jakich przestêpstw ta kara jest relatywnie bardziej efektywna z pun-
ktu widzenia przysz³ej recydywy, a w przypadku jakich jest mniejsza. To
bêdzie z ca³¹ pewnoœci¹ rzecz wa¿na.

Nastêpna rzecz. Chcia³em tu powiedzieæ o samej kurateli – a te sprawy
by³y mi bliskie, kiedy by³em przewodnicz¹cym zespo³u, który przygotowa³
Kodeks karny wykonawczy – ¿e w kurateli trzeba by by³o wprowadziæ rze-
czy nowe. Po pierwsze, iloœæ. Ja pamiêtam, ¿e bêd¹c przewodnicz¹cym
wspomnianego zespo³u, kierowa³em pisma do kilku ministrów po kolei,
z uwagami, ¿e wprowadzenie Kodeksu karnego jednoczeœnie bêdzie wy-
maga³o zwiêkszenia liczby kuratorów, na pocz¹tek do piêciu tysiêcy. Bo je-
¿eli siê zorientujemy, ¿e ten œrodek karny dobrze zastêpuje inne œrodki
wi¹¿¹ce siê z pozbawieniem wolnoœci, to trzeba to urealniæ. Nie chcê o tym
mówiæ szczegó³owo, bo bêd¹ inni o tym mówili w referatach. Ale jest wyso-
ce niewystarczaj¹ce, dlatego ¿e nawet je¿eli weŸmiemy pod uwagê normy
zachodnioeuropejskie, w naszych krajach one s¹ zbli¿one, ale prócz tego
kurator wykonuje karê ograniczenia wolnoœci, przeprowadza wywiady
i wszystkie inne czynnoœci. Formu³uje to tak, ¿e kurator wykonuje wszyst-
kie orzeczenia z wyj¹tkiem kary pozbawienia wolnoœci i – chocia¿ zaraz je-
szcze uwaga drobna na ten temat – z wyj¹tkiem grzywien, czym zajmuj¹ siê
organy egzekucyjne. A wszystko inne ma robiæ kurator. Jeœli tak, to nie
mo¿na mówiæ, ¿e kurator jest tylko, tak jak probation officer, od probacji,
bo jest od wszelkich innych kar. Zajmuje siê przerw¹ w karze, pomoc¹
postpenitencjarn¹ itd. Tak ¿e moim zdaniem jest absolutnie konieczne
zwrócenie uwagi na to i powinna w tej sprawie zapaœæ decyzja polityczna.
Zdajemy sobie sprawê, ¿e nie mo¿na w jednym roku zwiêkszyæ liczby kura-
torów o piêæ tysiêcy, ale powinien byæ plan. Proponowa³em, ¿eby rokrocz-
nie przybywa³o kilkuset kuratorów. To moim zdaniem jest bardzo wa¿na
sprawa.

Druga rzecz to specjalizacja kuratorów. Podam przyk³ad amerykañski
dotycz¹cy przypadku osób skazanych, które dopuœci³y siê przemocy w ro-
dzinie, bicia, przewa¿nie ¿ony, rzadko kiedy dzieci, bo nie jest tak Ÿle, to, co
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prasa nag³aœnia, wykrzywia obraz, dlatego ¿e ze statystyki s¹dowej wynika,
¿e jest to znikomy procent w³aœnie – nie mówiê o karceniu dzieci, nie, tylko
o przestêpczym biciu. A zatem przewa¿nie ¿ony. W tym przypadku, je¿eli
nastêpuje warunkowe zawieszenie, to powinno byæ po³¹czone z jak¹œ specja-
listyczn¹ dzia³alnoœci¹. I w USA prowadzi siê przymusow¹ terapiê wobec
tych w³aœnie sprawców przestêpstw przeciwko cz³onkom rodzin, to znaczy
konkretnie ¿on. To jest wa¿na rzecz. By³y pewne doœwiadczenia bardzo po-
zytywne tak zwanych kuratorów penitencjarnych. Chcia³em powiedzieæ
o jednym absurdzie. Nie spotka³em prawnika, który by powiedzia³, ¿e to jest
normalne. Mianowicie w okresie wykonywania kary nie powinien byæ pro-
wadzony dozór. Przecie¿ to nie ma ¿adnego uzasadnienia prawnego. Kodeks
karny wykonawczy wyraŸnie powiada, kto wykonuje karê: funkcjonariusze
s³u¿by wiêziennej i inni pracownicy wiêziennictwa, koniec, kropka. Nie
spotka³em prawnika, który by powiedzia³, ¿eby by³ stosowany dozór w czasie
wykonywania kary. Bo po prostu nast¹pi³aby pewna kolizja. Zreszt¹ nie ma
podstawy prawnej. Bo gdybym zapyta³, na jakiej podstawie prawnej przy-
chodzi kurator i co ma w³aœciwie powiedzieæ wychowawcy, dyrektorowi? ¯e
tak czy inaczej ma wygl¹daæ postêpowanie? Ale kurator penitencjarny – by³
znany eksperyment bia³ostocki – wykonywa³ zadania bardzo istotne, doty-
cz¹cy ³¹cznoœci skazanego ze œwiatem zewnêtrznym i przygotowania go do
zwolnienia, œwiadczenia pomocy postpenitencjarnej.

Kolejna kwestia. Wydaje mi siê, ¿e jest potrzebna reorientacja polityki
karnej pañstwa. Mam wielkie uznanie dla pana marsza³ka Romaszewskie-
go, ¿e ju¿ po raz trzeci tak¹ konferencjê organizuje. ¯yczy³bym, ¿eby wre-
szcie ta s¹czona kropla wody tê ska³ê wydr¹¿y³a. Mimo wszystko, mimo
mojego wieku jestem optymist¹, bo rozmowy z panem ministrem Cicho-
szem pokazuj¹ siê, ¿e coœ siê ma dziaæ, ¿e wreszcie problem polityki karnej
w naszym kraju ma byæ racjonalnie rozwi¹zywany. Mo¿e wiêc chcê wie-
rzyæ, ¿e to siê wreszcie stanie. Dziêkujê za uwagê.

Senator Stanis³aw Piotrowicz
Przewodnicz¹cy Komisji Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci

Serdecznie dziêkujê panu profesorowi za interesuj¹ce przedstawienie
tematu. Zyska³ on aplauz, jak mieliœmy okazjê siê przekonaæ, ze strony œro-
dowiska kuratorskiego, co jest zrozumia³e. Natomiast mia³bym pewn¹ w¹t-
pliwoœæ, ¿e tylko ¿ony bije siê. Czy aby nie jest tak, ¿e mê¿owie wstydz¹ siê
do tego przyznaæ?
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Bardzo proszê o zabranie g³osu pana profesora Marka Konopczyñskiego
z Wy¿szej Szko³y Pedagogiki Resocjalizacyjnej.

Wicemarsza³ek Senatu Zbigniew Romaszewski

Przepraszam pañstwa bardzo, ale niestety tu siê zdarzy³o nieszczêœcie.
Profesor Konopczyñski z³ama³ nogê. W zwi¹zku z tym nie mo¿e w naszej
konferencji uczestniczyæ. Dlatego zdecydowaliœmy, ¿e w³¹czymy do na-
szej dyskusji pana Paw³a Nasi³owskiego, który powie na temat doœwiad-
czeñ resocjalizacyjnych i to zarówno swoich, jak i doœwiadczeñ zwi¹zanych
z Fundacj¹ H. Ch. Kofoeda.



Gen. Pawe³ Nasi³owski

Bardzo trudno jest nieobecnego profesora zast¹piæ, tym bardziej tak
prê¿nego naukowca jak tu wszyscy obecni, jakim te¿ jest pan profesor
Konopczyñski. Chcia³bym uczestników konferencji i grono parlamenta-
rzystów zapoznaæ z jednym z najnowoczeœniejszych aktualnie w Polsce
œrodków probacji, czyli ze wdra¿anym systemem wykonania kary pozba-
wienia wolnoœci w systemie dozoru elektronicznego. O tym siê wiele mówi
w ró¿nych publikatorach.

Chcia³bym pañstwu zdaæ krótk¹ relacjê z dziewiêciu miesiêcy pracy nad
wdro¿eniem wykonania kary pozbawienia wolnoœci w systemie dozoru
elektronicznego jako te¿ elementu czasem jednego z bardziej w wielu sys-
temach liczebnie wykorzystywanego œrodka probacji.

Jak pañstwo wiedz¹, parlament przyj¹³ 7 wrzeœnia 2007 r. ustawê o wy-
konaniu kary pozbawienia wolnoœci w systemie dozoru elektronicznego.
Ta ustawa by³a znowelizowana 30 maja 2008 r. Na czym polega³a ta noweli-
zacja? Ustawa zak³ada³a, ¿e kara pozbawienia wolnoœci w systemie dozoru
elektronicznego bêdzie dotyczy³a jakby trzech instytucji, powiedzmy ogól-
nie, kar. Bêdzie to klasyczny areszt domowy, czyli s¹d orzeknie, ¿e skazany
ma harmonogram i ma przebywaæ w danym miejscu w przedziale czasu
okreœlonym œciœle przez s¹d i w orzeczeniu s¹du. Druga instytucja to jest
zakaz zbli¿ania siê do osób, czyli klasycznie, o czym mówi³ tutaj pan doktor
Moczyd³owski i pañstwo profesorowie. Bardzo istotna instytucja prawna,
która niestety do tej pory w Polsce nie jest, bo nie mo¿e byæ w³aœciwie wy-
konana. I trzecia instytucja to zakaz zbli¿ania siê do okreœlonych miejsc.
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Tu chodzi konkretnie o jakieœ ograniczenie obszaru wszystkich negaty-
wnych skutków dzia³añ chuliganów stadionowych, to mniej wiêcej temu
przyœwieca³o, ale równie¿ i do innych miejsc te¿.

Ustawa zak³ada³a równie¿, ¿e te trzy tak rozleg³e w swoim zakresie wy-
miary nowych instytucji prawnych bêd¹ realizowane przez jakby po³¹cze-
nie dwóch si³, a mianowicie, ustawa jeszcze wczeœniej opierana by³a na
ustawie, która do dziœ nie funkcjonuje wprost, bo jest tylko zapisana, usta-
wie o partnerstwie publiczno-prawnym, gdzie podmiotem prywatnym
mia³a byæ wy³oniona instytucja, która ca³oœæ tego systemu mia³a wykony-
waæ. Oczywiœcie wszystkie instytucje wymiaru sprawiedliwoœci mia³y
pe³niæ swoj¹ rolê.

W zwi¹zku z tym nowela z maja 2008 r. doœæ istotnie urealni³a zapisy tej
ustawy, wprowadzi³a trzy bardzo wa¿ne rzeczy.

Pierwsza nowoœæ, która zosta³a przez tê nowelê wprowadzona, to w³aœ-
nie zmiana proporcji realizacji tego systemu, w³aœciwie tego œrodka proba-
cyjnego. Do tej pory w za³o¿eniach ogólnych figurowa³o, ¿e – bêdê
pos³ugiwa³ siê jêzykiem ustawy – tak zwany upowa¿niony podmiot dozoru-
j¹cy wykona wszystkie czynnoœci zwi¹zane z realizacj¹ kary pozbawienia
wolnoœci w systemie dozoru elektronicznego.

Myœmy tu wielokrotnie zg³aszali ró¿ne krytyczne uwagi, poniewa¿ de
facto ten upowa¿niony podmiot dozoruj¹cy, który oczywiœcie w ramach re-
alizacji ustawy – Prawo zamówieñ publicznych ma byæ wy³oniony z rynku
wolnego, najczêœciej przypuszczaliœmy, ¿e bêdzie to konsorcjum podmio-
tów, uzyskuje status organu wykonawczego Kodeksu karnego wykonaw-
czego, co jest trochê nieporozumieniem.

Trzeba mieæ œwiadomoœæ, jak to jest wszystko istotne i wa¿ne. I œwiado-
moœæ niestety wielkiego niebezpieczeñstwa i niekodeksowego dzia³ania, bo
oddania w³adzy wykonawczej pañstwa w rêce prywatnego podmiotu. Po no-
welizacji centrum systemu, czyli centrala monitorowania, któr¹ mia³ ten
podmiot prowadziæ, jest elementem systemu, który tylko ten upowa¿niony
podmiot nam zrealizuje i po prostu go uruchomi, a w ci¹gu szesnastu miesiê-
cy ma przeszkoliæ kadrê resortu sprawiedliwoœci, która równolegle od pier-
wszego dnia bêdzie tam szkolona, potem przejmuje tê centralê
monitorowania. Czyli de facto kodeksowa w³adza pañstwa zostaje w rêkach
nale¿nych organów, a poza tym jeszcze, co najwa¿niejsze, od pocz¹tku, ¿eby
nie by³o niejasnoœci prawnej, centrala monitorowania jest zakupiona ze œrod-
ków Ministerstwa Sprawiedliwoœci, jest jego w³asnoœci¹ i taki niewdziêczny
passus w ustawie, który mówi³ o tym, ¿e jak na przyk³ad jeden podmiot upa-
dnie, on przekazuje bazê danych skazanych drugiemu podmiotowi, w ogóle
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nie zachodzi, poniewa¿ pe³n¹ ochronê danych zapewnia ten zapis, gdy¿ baza
danych jest w³asnoœci¹ ministerstwa, wiêc nie ma koniecznoœci, aby komu-
kolwiek j¹ udostêpniaæ, przekazywaæ i cokolwiek z tym robiæ. Ta noweliza-
cja by³a ogromnie wa¿n¹ nowelizacj¹. Przywróci³a te proporcje w³adzy
pañstwowej w stosunku do tego systemu w kierunku jego wykonania.

Kolejny element bardzo wa¿ny. Nowelizacja wprowadzi³a nowy typ
urz¹dzenia, o którym na etapie konstruowania tej ustawy nawet nikt nie
marzy³, ¿e mo¿emy go posiadaæ, poniewa¿ by³o ono kosmicznie drogie. Jest
to urz¹dzenie, które wykorzystuje dupleksowo dwie technologie, techno-
logiê pozycjonowania GPS po³¹czon¹ z pozycjonowaniem GSM. Te te-
chnologie wzajemnie siê uzupe³niaj¹. To urz¹dzenie by³o ogromnie
kosztowne. W tej chwili ceny rynku tak spad³y, ¿e dla nowoczesnoœci syste-
mu i dla odpowiedzialnoœci za jego funkcjonowanie nie mo¿na by³o tego
urz¹dzenia nowelizacj¹ nie w³¹czyæ.

Takie s¹ warunki ustawy. Ustawa obecnie zak³ada, ¿e upowa¿niony
podmiot dozoruj¹cy ma wykonaæ czynnoœci materialno-techniczne dozoru
elektronicznego. Do zadañ tego podmiotu dozoruj¹cego bêdzie nale¿a³o:
posiadanie tego sprzêtu (jak pisze prasa, obro¿y) do wykonywania systemu
dozoru elektronicznego, monta¿ tego sprzêtu zgodnie z orzeczeniem s¹du
w miejscu, gdzie skazany przebywa, b¹dŸ w innych sytuacjach, w których
on siê znajduje. I dozorowanie tego sprzêtu, ³¹cznie z patrolami interwen-
cyjnymi, które to patrole interwencyjne oczywiœcie bêd¹ wykonywane
w zale¿noœci od skategoryzowanych dwunastu ró¿nych alarmów, które te
urz¹dzenia bêd¹ anonsowa³y.

Zalet¹, któr¹ uda³o nam siê bardzo tak istotnie wprowadziæ do tego sys-
temu jest to, ¿e obowi¹zuje na terenie kraju jedna centrala monitoringu
elektronicznego, która bêdzie umiejscowiona w Warszawie, ale oczywiœcie
bêdzie obejmowa³a swoimi technicznymi walorami powierzchniê ca³ego
kraju. I upowa¿niony podmiot dozoruj¹cy ma w swoim obowi¹zku czy to
skazanego w Suwa³kach, czy na przyk³ad w Sanoku, który tam bêdzie od-
bywa³ karê pozbawienia wolnoœci w systemie dozoru elektronicznego, tak
techniczne sposoby wprowadzenia systemu ustawiæ, aby sygna³ od tego
skazanego bezpoœrednio by³ w jedynym miejscu kumulowany, czyli w cen-
trali monitorowania. Uda³o siê nam zawrzeæ w zapisach, ¿e ka¿dy sygna³,
który podlega rejestracji w tej¿e centrali, jest archiwizowany i do tego syg-
na³u ma te¿ dostêp sêdzia, który tê karê orzek³ i oczywiœcie kuratorska s³u¿-
ba s¹dowa, która mo¿e bezpoœrednio ze swojego terminala zarz¹dzaæ ró¿ne
sytuacje: zmiany harmonogramu, sprawdzaæ, ewentualnie zarz¹dzaæ inne
œrodki, które przewiduje system probacji dodatkowo do wykonania tej kary.

194



Jak pañstwo s¹dz¹, o jakiej populacji mo¿emy mówiæ? Bo tak du¿ego sy-
stemu w ¿adnym pañstwie œwiata nie wprowadzono od razu. Uda³o nam siê
przyj¹æ takie rozwi¹zanie, ¿e w Polsce system dozoru elektronicznego wy-
konania kary pozbawienia wolnoœci bêdzie wprowadzany w piêciu etapach.
Pierwszy etap, mo¿na powiedzieæ, jeszcze siê nie zacz¹³, bo w œrodê minis-
ter sprawiedliwoœci og³osi wynik postêpowania w ramach ustawy – Prawo
zamówieñ publicznych na dostarczenie us³ugi, bo podkreœlam, to minister-
stwo zamawia us³ugê utworzenia, wdro¿enia i eksploatowania systemu do-
zoru elektronicznego. Po wielu miesi¹cach to ju¿ zosta³o skoñczone.
Minister sprawiedliwoœci w œrodê og³osi wyniki postêpowania. Wska¿e wy-
konawcê, który zosta³ wy³oniony w trakcie postêpowania przetargu nieo-
graniczonego, do którego przyst¹pi³o siedem konsorcjów sk³adaj¹cych siê
z dziewiêtnastu podmiotów, z dwoma podmiotami zagranicznymi. W trak-
cie postêpowania nap³ynê³o czterysta czterdzieœci pytañ co do wymogów
okreœlonych przez ministerstwo.

Nastêpnie trwa etap techniczny, który zakoñczy siê dok³adnie 31 sier-
pnia 2009 r. W tym etapie wy³oniony podmiot – jeœli oczywiœcie nie bêdzie
protestów i werdykt komisji utrzyma siê w stosunku do wszystkich innych
uczestników – ma zorganizowaæ, wyposa¿yæ, uruchomiæ centralê monitoro-
wania i dok³adnie 31 sierpnia 2009 zg³osiæ gotowoœæ do przyjêcia pier-
wszych skazanych. Od 1 wrzeœnia system powinien byæ gotowy do
przyjêcia, ju¿ do wykonania kary pozbawienia wolnoœci. Etap drugi koñczy
siê dok³adnie 31 maja 2010 r., w etapie drugim system ma przyj¹æ piêciuset
skazanych. To na razie jest to podzielone na apelacje, ¿eby wykonawca do-
k³adnie móg³ sytuowaæ wszystkie swoje mo¿liwoœci techniczne.

Kolejny, trzeci etap, koñczy siê 31 grudnia 2010. Wtedy w systemie po-
winno funkcjonowaæ ju¿ dwa tysi¹ce osób skazanych. Tu trzeba usytuowaæ
jeszcze inaczej. Dwa tysi¹ce zestawów funkcjonuj¹cych w ka¿dym mie-
si¹cu. I w zale¿noœci od orzecznictwa s¹du, jeœli s¹d bêdzie orzeka³ karê po-
zbawienia wolnoœci sde na przyk³ad na dwa miesi¹ce, to wykonawstwo
tego systemu oczywiœcie siê powiêksza w zale¿noœci od krótkich orzeczeñ.
Bo wykonawca ma zapewniæ w tym etapie trzecim mo¿liwoœæ na przyk³ad
zastosowania dwóch tysiêcy codziennie funkcjonuj¹cych zestawów.

Etap czwarty koñczy siê 31 grudnia 2011 r. ju¿ wynikiem czterech tysiê-
cy skazanych. Cztery tysi¹ce zestawów funkcjonuj¹cych co miesi¹c. Ostat-
ni etap, etap pi¹ty, koñczy siê 30 wrzeœnia 2014 r., gdzie przez te dwa lata
funkcjonuje w systemie siedem i pó³ tysi¹ca skazanych w skali miesiêcz-
nej, czyli w skali jakby mo¿na powiedzieæ dziennej. Taka powinna byæ go-
towoœæ systemu.
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Kolejna bardzo ciekawa rzecz. Jak pañstwo s¹dz¹, jak wygl¹da populacja
potencjalnych u¿ytkowników tego systemu, czy potencjalnych skazanych?
Ustawa stanowi, o czym pañstwo doskonale wiedz¹, do wykonania kary po-
zbawienia wolnoœci w systemie dozoru elektronicznego mog¹ byæ zakwali-
fikowani skazani, którzy s¹ skazani na karê pozbawienia wolnoœci do
szeœciu miesiêcy, wtedy s¹d penitencjarny mo¿e ich w swoim orzeczeniu
skierowaæ do wykonania tej kary w sde, b¹dŸ skazani, którzy s¹ skazani na
karê do dwunastu miesiêcy, z czego szeœæ odbyli.

Obecnie w polskich jednostkach penitencjarnych, na 30 kwietnia,
przebywa osiem tysiêcy piêæset siedemdziesi¹t osób skazanych i odbywa-
j¹cych karê pozbawienia wolnoœci, które spe³niaj¹ kryterium ustawowe.
Z tego tysi¹c sto osób to recydywiœci, których ustawa warunkowo dopusz-
cza, a siedem tysiêcy czterystu siedemdziesiêciu s¹ to pierwszy raz karani
w tych warunkach. Ale idŸmy dalej. Z wyroków orzeczonych, a nie wyko-
nanych z tej puli czterdziestu piêciu tysiêcy wyroków dwadzieœcia sie-
dem tysiêcy osób skazanych kwalifikuje siê do wymogów tej ustawy.
Czyli taka jest populacja, s¹ to potencjalni u¿ytkownicy, czyli potencjalni
skazani w tym systemie, których oczywiœcie i tak zweryfikuje s¹d peni-
tencjarny.

Nie bêdê mówi³ pañstwu o pewnych niedomogach zapisów czysto logi-
stycznych tej ustawy i kompetencyjnych, bo w tej chwili jest pe³na zgoda,
nowelizacja tej ustawy przesz³a przez Sejm i Senat jednog³oœnie. Jest wiel-
kie oczekiwanie na to, ¿eby ten system móg³ wreszcie w tych piêciu eta-
pach zaistnieæ, bo jeszcze w perspektywie tego systemu, jak pañstwo
wiedz¹, z chwil¹, kiedy ju¿ bêdzie wiadomo, jak on rzeczywiœcie funkcjo-
nuje, jakie jest orzecznictwo s¹dów penitencjarnych, trzeba mieæ œwiado-
moœæ, ¿e na ten system równie¿ czekaj¹ ci groŸni przestêpcy, którzy
w ramach w³aœnie dozoru mog¹ byæ nastêpnie umieszczani, po odpowied-
nich zmianach prawa. Mówi siê tutaj o pedofilach, mówi siê o osobach, któ-
re s¹ na przyk³ad skazane za przestêpstwa najwy¿szego kalibru,
mordercach, gwa³cicielach, którzy s¹ zwalniani po odbyciu kary w pe³nym
wymiarze, a niestety ich prognoza kryminalno-spo³eczna jest negatywna.
Nie ma ¿adnych niestety w¹tpliwoœci, ¿e bêd¹ w stanie spe³niæ te normy
spo³eczne, wiêc trzeba ich te¿ obj¹æ systemem takiego ca³odobowego do-
zoru. Kurator te¿ nie jest w stanie sobie z tym poradziæ, wiêc ten system jest
idealnym uzupe³nieniem.

Oczywiœcie do³¹czaj¹c inne obowi¹zki, system jest bardzo dobrym roz-
wi¹zaniem dla pedofilów, którzy s¹ zwalniani z naszych jednostek, którzy
tam odbyli terapiê, którzy równie¿ bez œwiadomoœci, ¿e jakiœ „wielki brat”

196



na nich przez ca³¹ dobê patrzy, nie byliby w stanie funkcjonowaæ normal-
nie w warunkach spo³eczeñstwa wolnego.

Jak pañstwo widz¹, jest to wielki potencja³, a z drugiej strony wielka na-
dzieja na to, ¿e ten system pozwoli zrealizowaæ wnioski probacyjne, które
dodatkowo bêd¹ nak³adane. Z drugiej strony, po racjonalizacji tych zapi-
sów dotycz¹cych kompetencji s¹dów penitencjarnych, dotycz¹cych kom-
petencji i obowi¹zków kuratorów, jeœli techniczna strona bêdzie odpowiada-
³a wszystkim tym uzgodnieniom, naprawdê przed tym systemem jest du¿a
perspektywa.

Bior¹c jeszcze pod uwagê warunki formalne, kodeksowe, przed którymi
stoimy, i tych siedemdziesi¹t tysiêcy, o których by³a mowa, d³ugo zdolnoœæ
systemu nie bêdzie praktycznie zrealizowana w ten sposób, ¿e siê system
wyczerpie. Mo¿na go u¿yæ w jeszcze wielu innych obszarach, dla nas bar-
dzo wa¿nych, istotnych, w obszarze polityki karnej. Powiem o symulacji
kosztów. Ta populacja siedmiu tysiêcy czterystu siedemdziesiêciu skaza-
nych, którzy przebyliby miesi¹c w zak³adach karnych, kosztuje dok³adnie
14 milionów 139 tysiêcy. Rok pobytu tej populacji w wiêzieniu kosztuje ju¿
150 milionów z³. A œrednie ceny zg³oszone przez podmiot dozoruj¹cy w naj-
wy¿szej wartoœci wynosz¹ mniej wiêcej 40% tej ceny miesiêcznego pozba-
wienia wolnoœci i s¹ oczywiœcie jeszcze inne, ni¿sze. Tak ¿e od strony
kosztów jest to doœæ atrakcyjna i dla nas wa¿na szansa i oferta.

Obecnie w wielu oœrodkach system by³ testowany. W wielu krajach Eu-
ropy ma ju¿ czasem kilkunastoletnie tradycje i dobrze wprowadzony wszy-
stkim bêdzie s³u¿y³.

Chcia³em siê jeszcze odnieœæ do trzech rzeczy.
Nie mo¿emy wykonaæ programów adaptacji spo³ecznej skazanych

i osób, które s¹ przygotowane do wolnoœci, bez œrodowiska zewnêtrznego,
o czym te¿ mówi³ pan Moczyd³owski i inni pañstwo. Pragnê tylko przy-
pomnieæ, ¿e to w³aœnie s³u¿ba, o czym mówi³ pan profesor Lasocik, inicjo-
wa³a te dzia³ania ju¿ od lat dziewiêædziesi¹tych. I poprzez dzia³ania s³u¿by
uda³o siê doprowadziæ do takiego stanu, ¿e w skali roku 3,5 miliona robo-
czogodzin skazani przepracowuj¹ na rzecz lokalnych spo³ecznoœci.

Poza tym w³aœnie probacja, o której mówimy, jest kontynuacj¹ tego
przygotowywania do wolnoœci w otwartym spo³eczeñstwie. I koalicje lokal-
nego samorz¹du, organizacji koœcielnych, pozarz¹dowych, które stwarzaj¹
te programy, o których pan sêdzia mówi, ¿e ich w Polsce nie ma, choæ one
s¹, tylko trzeba je w odpowiednich miejscach ulokowaæ. Bo s¹ takie oœrod-
ki, jaki pan sêdzia widzia³ w Liverpoolu, które mo¿e nie za takie du¿e pie-
ni¹dze i nie z takim wyposa¿eniem, ale bardzo profesjonalnie te programy
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prowadz¹. Oczywiœcie, niedomog¹ jest to, ¿e nie ma ich w ca³ej Polsce. Ale
równie¿ by³a mowa o prewencji kryminalnej.

Przed wieloma laty komisja w³aœnie inicjowa³a poprzez Radê G³ówn¹ do
spraw Spo³ecznej Adaptacji program prewencji kryminalnej, który by³
oparty na trzydziestoletnich doœwiadczeniach na przyk³ad Rady Duñskiej
Królewskiej do spraw Prewencji Kryminalnej i ten program jest progra-
mem, który jest dla nas kopalni¹ wiedzy. Ten program równie¿ mo¿emy
wprowadzaæ. Jest tu obecny pan pu³kownik Chruœlicki, dyrektor Zak³adu
Karnego w Nowym S¹czu, który od szeœciu lat autorsko na ziemi polskiej
prowadzi program prewencji kryminalnej, lekcji wychowawczych dla ucz-
niów szkó³ gimnazjalnych i licealnych oparty na programie niemieckim,
który by³ najpierw dyskutowany w Ma³opolsce, a w tej chwili œwiêci ten
program sukcesy i to jest w³aœnie element prewencji kryminalnej, który
nam pokazuje te obszary, których nie znamy.

Poka¿ê pañstwu sprzêt do wykonania monitoringu elektronicznego.
Urz¹dzenie z lokalizacj¹ GPS, GSM, które pos³uguje siê dupleksowym
sygna³em. I drugie urz¹dzenie – stacjonarne, które bêdzie montowane
w domu skazanego. Wszystkie urz¹dzenia maj¹ podobny wygl¹d, podobnie
dzia³aj¹. To urz¹dzenie równie¿ komunikuje siê z tym ma³ym urz¹dze-
niem, które jest zamontowane najczêœciej na przegubie d³oni skazanego.
I dziêki temu urz¹dzeniu sêdzia okreœla harmonogram, w wymiarze ilu go-
dzin skazany musi przebywaæ w swoim miejscu zamieszkania i poprzez ko-
munikacjê tego urz¹dzenia stacjonarnego z t¹ w³aœnie bransoletk¹ ten
system harmonogramowy jest realizowany.

Jeœli skazany wyjdzie poza obrêb tego sygna³u, urz¹dzenie natychmiast
alarmuje o tym centralê. Jeœli skazany naruszy pasek swojego urz¹dzenia,
nadetnie, czy bêdzie stara³ siê go naderwaæ, natychmiast jest równie¿ ten
sygna³ przesy³any do centrali.

S¹ ju¿ takie urz¹dzenia tego systemu, które s¹ w stanie sprawdziæ na przy-
k³ad poziom zawartoœci alkoholu w organizmie skazanego, czy wykonaæ
wstêpny test na narkotyki. Te urz¹dzenia pozwalaj¹ skazanemu ¿yæ normal-
nie, poniewa¿ baterie w tym indywidualnym urz¹dzeniu maj¹ trwa³oœæ pra-
wie dwunastu miesiêcy, a z kolei w tym urz¹dzeniu, które wymaga
wiêkszego zasilania, urz¹dzenie musi byæ co 32 godziny do³adowywane.

S¹ jeszcze i takie zestawy, które w³aœnie s³u¿¹ g³ównie do stacjonarnego
wykonania aresztu domowego, oparte tylko i wy³¹cznie na sygnale radio-
wym. I podkreœlam, ka¿de zdarzenie, ka¿de oddalenie siê skazanego, czy
ka¿de wyjœcie poza zasiêg, jego czas, miejsce jest rejestrowane w systemie.
I potem sêdzia mo¿e to oceniæ na bie¿¹co, on line, tak samo i kurator. Tak
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¿e jest to naprawdê bardzo wymagaj¹ce narzêdzie, a z drugiej strony bez-
wzglêdne narzêdzie, które poka¿e wszystko.

To w³aœnie jest zbli¿ony zestaw domowy. To urz¹dzenie mo¿e zawieraæ
piêædziesi¹t ró¿nych programów i mo¿e kontrolowaæ jednoczeœnie w nie-
których wydaniach swoich piêædziesiêciu skazanych. Na przyk³ad jeœli
montujemy je w hotelu, czy jak mówi³ pan Moczyd³owski, w takiej „kozie”
gminnej, to równie¿ jedno urz¹dzenie mo¿e kontrolowaæ piêædziesiêciu in-
dywidualnych odbiorców, zapisuj¹c wszystkie zdarzenia, wszystkie harmo-
nogramy.

I tak to ogólnie wygl¹da. Oczywiœcie wszystkie urz¹dzenia s¹ wodood-
porne. One nie zak³ócaj¹ w ogóle rytmu ¿ycia. To urz¹dzenie, które posia-
da GPS, jest równie¿ umiejscowione na mapie cyfrowej. Dziêki temu
urz¹dzeniu mo¿na na przyk³ad okreœliæ strefy i na mapie cyfrowej ozna-
czyæ, do której skazany siê nie mo¿e zbli¿aæ. To s¹ strefy na przyk³ad dla
pedofila, dla osoby, która jest sprawc¹ przemocy i dla chuligana stadiono-
wego. I to urz¹dzenie bêdzie wtedy te strefy wykrywa³o. System pozwala
równie¿, aby to urz¹dzenie komunikowa³o na przyk³ad osobê chronion¹.
Jeœli do osoby, sprawca z³amie zakaz zbli¿ania siê do danej osoby i siê zbli-
¿y, równie¿ ta osoba otrzymuje sygna³, ¿e w jej pobli¿u nienormatywnym
znajduje siê sprawca, przed którym ona jest chroniona.

Pan senator Piotrowicz pyta³ o skalê i o obszar ró¿norodnoœci wyroków
pozbawienia wolnoœci wykonywanych obecnie w jednostkach. Pos³u¿ê siê
schematem, podam pañstwu odpowiedŸ na pytanie, dlaczego tak jest. Bo
jak mówi³ profesor Kotarbiñski, na pewno nie jest tak Ÿle jak nam siê wyda-
je i tak dobrze, jak byœmy chcieli. Wiêc w ramach tej normy jeszcze poka¿ê
pañstwu dok³adny wykaz skazañ, które s¹ wykonywane w polskich jedno-
stkach penitencjarnych w roku 2007 – 2008.

I tu pañstwo znajd¹ klucz do probacji. Tak mi siê przynajmniej wydaje.
Bo same fakty obiektywne i liczby pañstwu poka¿¹ to, co jest nie do koñca
zawsze dostrzegane.

Na ekranie widaæ, ¿e karê do trzech miesiêcy odbywa aktualnie dzie-
wiêæset osiemdziesi¹t siedem osób. W tym trzydzieœci cztery kobiety. Od
trzech do szeœciu miesiêcy – cztery tysi¹ce dziewiêæset piêædziesi¹t osiem
osób. Od szeœciu miesiêcy do roku – trzynaœcie tysiêcy trzysta jedenaœcie
osób. Powy¿ej roku, do pó³tora roku – dziesiêæ tysiêcy sto szeœædziesi¹t
osób. Maj¹e tu pañstwo odpowiedŸ na temat przyczyn, dla których proba-
cja nie jest wykonywana. Ja rozumiem orzeczenia, rozumiem w¹tpliwoœci
sêdziów, ale proszê zobaczyæ, jaka populacja odbywa karê bezwzglêdn¹.
Oprócz tej populacji, któr¹ pañstwu poda³em, ta, która jest klasyfikowana

199



do sde i ta, która oczekuje, to oko³o osiemnastu tysiêcy ludzi nie powinno
byæ w jednostkach penitencjarnych, choæby w wyniku tych progów, w któ-
rych odbywaj¹ karê. I to chcia³em pañstwu tak pro memoria do waszego
niezale¿nego intelektu, wra¿liwoœci i wyobraŸni pokazaæ.

Rzadko siê mówi, ¿e liczba skazanych na karê do¿ywotni¹ nam wzrasta,
o czym te¿ mówi³ pan Moczyd³owski i poprzedni mówcy. Jak zachowaæ
bezpieczeñstwo i poziom pracy wychowawczej, czy poziom pracy peniten-
cjarnej przy przeludnieniu, maj¹c tak¹ populacjê, jaka w ca³ej Europie ni-
gdy by siê w wiêzieniach nie znalaz³a. Nie muszê pañstwu mówiæ,
naukowcom, ¿e w pañstwach s¹siaduj¹cych kary do dwudziestu czterech
miesiêcy pozbawienia wolnoœci s¹ wykonywane najpierw w probacji. A
z tej statystyki widaæ, ¿e ponad siedem i pó³ tysi¹ca skazanych, którzy po
raz pierwszy pope³nili przestêpstwo, jest obecnie naszymi pensjonariusza-
mi. To wygl¹da bardzo niepokoj¹co.

Dziêkuj¹c za uwagê mam nadziejê, ¿e choæ trochê pañstwa ciekawoœæ
co do systemu czy probacyjnych elementów zaspokoi³em. Pragnê te¿ pod-
kreœliæ, ¿e wspó³praca pomiêdzy s³u¿b¹, kuratorami, ze œrodowiskami lo-
kalnymi jest w³aœnie tym najlepszym mechanizmem napêdzaj¹cym
probacjê. Ju¿ nie mówiê o prawie dwudziestu projektach w naszych jedno-
stkach, które wspieraj¹ domy dziecka, domy dla dzieci upoœledzonych,
gdzie w³aœnie poprzez tê drogê przygotowania do wolnoœci i tam pracy ska-
zanych oni znajduj¹ potem swoje miejsce i równie¿ tam s¹ realizowane ró-
wnolegle œrodki probacyjne. To jest du¿a praca i chcia³bym, ¿ebyœcie
pañstwo w niej uczestnicz¹c na co dzieñ i j¹ wspieraj¹c równie¿ mieli na ty-
le si³y, abyœmy wspólnymi wysi³kami doprowadzili j¹ na poziom wy¿szy
i lepszy, czego pañstwu serdecznie ¿yczê i, jak œwiêtej pamiêci ju¿ bard kra-
kowski, a tu mamy mnóstwo naszych przyjació³ z Krakowa, Marek Grechu-
ta œpiewa³, ¿e wa¿ne s¹ tylko te dni, których jeszcze nie znamy, wa¿ne jest
tylko kilka tych chwil, na które czekamy. I ¿yczê pañstwu, aby te chwile
by³y tak piêkne jak ta dzisiejsza s³oneczna jesieñ i ¿eby ta rzeczywistoœæ
probacyjna dziêki naszemu wspólnemu wysi³kowi i tym chwilom, których
nie znamy, by³a szybko zmieniona. Bardzo dziêkujê, Panie Marsza³ku, Pa-
nie Senatorze. Dziêkujê bardzo.
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Senator Stanis³aw Piotrowicz
Przewodnicz¹cy Komisji Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci

Serdecznie dziêkujê panu genera³owi Paw³owi Nasi³owskiemu z Cen-
tralnego Zarz¹du S³u¿by Wiêziennej w Warszawie za wskazanie mo¿liwo-
œci zlikwidowania przeludnienia w zak³adach karnych. Nie tak dawno
prezentowa³ system dozoru elektronicznego w Senacie. By³ tak przekony-
waj¹cy, ¿e bez wiêkszej dyskusji Senat przyj¹³ tak¹ ustawê, widz¹c w tym
systemie jeden ze sposobów na zlikwidowanie przeludnienia w zak³adach
karnych.

Do wyczerpania dzisiejszych obrad pozosta³o nam jeszcze kilka pun-
któw. Teraz bardzo proszê o wyg³oszenie referatu pana doktora Tadeusza
Jedynaka, kuratora okrêgowego w S³upsku. PóŸniej bêdzie jeszcze mia³
g³os pan doktor Przemys³aw Kazimirski z Biura Rzecznika Praw Obywatel-
skich i nasz goœæ z zagranicy, po czym nast¹pi dyskusja.



Dr Tadeusz Jedynak

Jest mi niezmiernie mi³o po raz kolejny uczestniczyæ w konferencji po-
œwiêconej problematyce probacji. By³em na pierwszej i teraz na trzeciej.
Tak siê sk³ada – rozmawia³em o tym z panem marsza³kiem – ¿e konferen-
cje s¹ organizowane w momentach dla kuratorskiej s³u¿by s¹dowej trud-
nych albo wa¿nych, w ka¿dym razie momentach historycznych.

Po pierwsze, chcia³bym przypomnieæ, w momencie, kiedy zaczêto pro-
cedowaæ w parlamencie nad ustaw¹ o kuratorach s¹dowych. I tutaj pan
marsza³ek by³ moderatorem i promotorem tej ustawy.

Teraz jesteœmy w przededniu byæ mo¿e gruntownej zmiany ustawy
o kuratorach, tej, o której ju¿ mówiono dzisiaj, ¿e by³a i jest bardzo dobra.
Ale jesteœmy te¿ w przededniu jubileuszu. I chcia³bym tutaj to wyraŸnie
powiedzieæ, ¿e oto w lutym minie dziewiêædziesi¹t lat, kiedy w odrodzonej
Polsce powsta³a kuratela s¹dowa. Niedawno œwiêtowano w Anglii stulecie,
wiêc jak na owe czasy byliœmy dosyæ postêpowi.

Ta tradycja, z wy³¹czeniem krótkiego okresu wojennego, trwa nieprzer-
wanie a¿ do dzisiaj. Zobaczymy, co dzieñ przyniesie i jakie bêd¹ te chwile,
na które jeszcze czekamy.

Ja mia³em wyst¹piæ w panelu poœwiêconemu efektywnoœci probacji. Ju¿
tutaj wczeœniej pada³y stwierdzenia, ¿e w zasadzie nie ma definicji w pra-
wie kary pozbawienia wolnoœci, nie ma definicji, a raczej jest tyle definicji,
ilu definiuj¹cych probacjê. I teraz do tego czujê siê trochê niezrêcznie, bo
chcia³bym do tego dorzuciæ jeszcze stwierdzenie, ¿e nie ma te¿ definicji
efektywnoœci kuratorskiej s³u¿by s¹dowej. Mam nadziejê, ¿e pañstwo to ja-
koœ wytrzymaj¹.
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Najpierw chcia³bym uzasadniæ ten tytu³, dlaczego mówiê o kuratorskiej
s³u¿bie s¹dowej w Polsce, a nie na przyk³ad o probacji. Uwa¿am, ¿e w ostat-
nich czasach nast¹pi³a moda na mówienie o efektywnoœci kurateli. Zaczê³o
siê to mniej wiêcej w 2005 r., kiedy to powo³ano szereg ró¿nych zespo³ów,
miêdzy innymi zespó³ do oceny efektywnoœci pracy kuratorów. To by³ ze-
spó³ dwudziesty ósmy. Z kolegami mieliœmy okazjê uczestniczyæ w jego
pracach jako konsultanci.

Poszukiwano okreœlenia zarówno efektywnoœci pod wzglêdem w³aœnie
resocjalizacyjnym, jak i efektywnoœci pod wzglêdem ekonomicznym. I do
tego chcia³bym jeszcze nawi¹zaæ. To jest pierwsza sprawa.

Jeszcze kwestia tego po³¹czenia tytu³u. Chcê mówiæ zarówno o efekty-
wnoœci s³u¿by, jak i o standardach dotycz¹cych sankcji i œrodków. Chcia-
³em tym samym moim wyst¹pieniem stworzyæ jakby pomost pomiêdzy
dwoma panelami, ale w miêdzyczasie nast¹pi³y zmiany, wiêc to siê mo¿e
nie uda. Takie mia³o byæ wyjaœnienie.

Dlaczego efektywnoœæ a standardy? Otó¿ regu³y europejskie, które tutaj
zosta³y w programie przywo³ane i które mia³y byæ tematem kolejnego pa-
nelu, maj¹ na celu dostarczenie zbioru norm, które umo¿liwia³yby organom
ustawodawczym poszczególnych pañstw oraz wykonawcom, czyli na przy-
k³ad kuratorom, zapewnienie sprawiedliwego i efektywnego stosowania
sankcji i œrodków alternatywnych. Zwracam uwagê na to „efektywne”.
A tak¿e powinny zapewniæ konieczn¹ równowagê pomiêdzy, z jednej stro-
ny, ochron¹ spo³eczeñstwa, a z drugiej strony – te¿ zwracam uwagê – reso-
cjalizacj¹ przestêpców. Czyli standardy europejskie maj¹ s³u¿yæ – to jest
fragment preambu³y – w³aœnie stworzeniu takiego systemu.

Regu³y europejskie, jak pañstwu wiadomo, jak wszystkie regu³y, które
s¹ tak¿e œwiatowe, nie preferuj¹ jakiegoœ okreœlonego systemu stosowania
wykonywania tych œrodków, ale raczej formu³uj¹ tylko ogólne normy, które
poszczególne systemy krajowe powinny w sobie zawieraæ i respektowaæ.
Czyli nie mo¿na mówiæ, ¿e te standardy wskazuj¹ na jakieœ konkretne roz-
wi¹zania ustrojowe.

Dlaczego o kuratorskiej s³u¿bie s¹dowej? Otó¿, jak powiedzia³em, od
pewnego czasu jest mowa o tym, ¿e poszukuje siê okreœlenia, co jest efek-
tywnoœci¹ czy skutecznoœci¹ kuratorskiej s³u¿by s¹dowej. Chcia³em tylko
przypomnieæ, ¿e kuratorska s³u¿ba s¹dowa to nie tylko kuratela dla doros-
³ych, ale tak¿e kuratela rodzinna. I tutaj nawi¹zanie do tego, co wczeœniej
ksi¹dz kapelan by³ ³askaw powiedzieæ, ¿e brakuje mu instytucji, które zaj-
muj¹ siê nieletnimi. Mia³em œwiadomoœæ tego, ¿e mamy siê skupiæ na tych
konkretnie regu³ach, a zatem wskazujê tylko, ¿e wskazania, które siê odno-
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sz¹ do przestêpczoœci nieletnich, wskazuj¹ wyraŸnie, ¿e zapobieganie prze-
stêpczoœci nieletnich stanowi istotn¹ czêœæ zapobiegania przestêpczoœci
w ca³ym spo³eczeñstwie. A zatem uwa¿am, ¿e nale¿a³oby, mówi¹c o tych
standardach i mówi¹c o probacji jako czêœci systemu profilaktycznego,
wspominaæ tak¿e o nieletnich i o tych kuratorach, którzy nieletnimi siê zaj-
muj¹, czyli o kuratorach rodzinnych.

Ktoœ z przedmówców wskaza³, ¿e na pewno kuratorzy poka¿¹ to, co ro-
bi¹. Istotnie, chcia³em pañstwu pokazaæ sankcje i œrodki wykonywane
przez kuratorsk¹ s³u¿bê s¹dow¹.

Kuratorzy dla doros³ych i kuratorzy rodzinni. Kuratorów dla doros³ych,
pracuj¹cych w terenie, to znaczy maj¹cych bezpoœrednio wp³yw na popula-
cjê resocjalizowanych podopiecznych, jest trzy tysi¹ce stu osiemnastu. Ku-
ratorów zawodowych rodzinnych jest tysi¹c oœmiuset siedemdziesiêciu
jeden. Oni wspó³pracuj¹ oczywiœcie z kuratorami spo³ecznymi. Najpierw
mo¿e o kuratorach dla doros³ych. Kuratorzy dla doros³ych wykonywali we-
d³ug danych na koniec roku 2007 ponad szeœæset siedemdziesi¹t tysiêcy
spraw. To by³o trzysta szeœæ tysiêcy dozorów, ponad sto tysiêcy kar ograni-
czenia wolnoœci. To nie s¹ wcale ma³e liczby, jeœli chodzi o stosunek kary
ograniczenia wolnoœci do liczby dozoru, bo to jest jedna czwarta. I ponad
dwieœcie szeœædziesi¹t piêæ tysiêcy innych spraw, które – jak tutaj pan pro-
fesor Szymanowski powiedzia³ – kuratorzy dla doros³ych oprócz dozoru
wykonuj¹.

Ponadto wykonali ponad dwieœcie trzydzieœci tysiêcy wywiadów œrodo-
wiskowych i udzielili dwudziestu dwóm tysi¹com uprawnionych pomocy
na kwotê ponad 4,5 miliona. W tym samym czasie w roku 2007 kuratorzy
dla doros³ych zakoñczyli wykonywanie zadañ w ponad trzystu czterdziestu
dwóch tysi¹cach spraw. Z tego ponad sto trzydzieœci dziewiêæ tysiêcy dozo-
rów. Proszê zwróciæ uwagê, prawie ponad sto piêtnaœcie tysiêcy, kary ogra-
niczenia wolnoœci, któr¹ organizowali i nadzorowali. Jak widaæ, liczby s¹
dosyæ wysokie. W tym samym czasie kuratorzy rodzinni wykonywali ponad
dwieœcie siedem tysiêcy spraw, z czego sto czterdzieœci siedem tysiêcy to
nadzory, a zakoñczyli siedemdziesi¹t szeœæ tysiêcy spraw.

Czy to jest efektywnoœæ? Mo¿na siê zastanawiaæ. Je¿eli niespe³na piêæ
tysiêcy tak zwanych kuratorów liniowych, maj¹cych do pomocy nieco po-
nad trzydzieœci tysiêcy kuratorów spo³ecznych, wykonuje czynnoœci, bo
nie wszystkie to s¹ nadzory, wobec oœmiuset osiemdziesiêciu tysiêcy podo-
piecznych, tych podopiecznych jest wiêcej, to jest osiemset osiemdziesi¹t
tysiêcy spraw, które s¹ w toku, to znaczy, ¿e orzeczono tam ró¿ne œrodki
probacyjne lub dozory, lub nadzory i te sprawy s¹ tak d³ugo w toku, jak d³u-
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go trwa wyznaczony okres próby albo tak d³ugo, w przypadku s¹dów ro-
dzinnych, dopóki nie ustan¹ warunki, które doprowadzi³y do ingerencji
s¹du. Wiêc to jest osiemset osiemdziesi¹t tysiêcy spraw, które s¹ czynne.
W tym samym czasie zakoñczono ponad czterysta osiemnaœcie tysiêcy
spraw, te oba piony. Kuratorzy zawodowi i spo³eczni obu pionów wykonali
ponad piêæset szeœædziesi¹t siedem tysiêcy spraw. To jest ³¹cznie prawie
milion dziewiêæset tysiêcy spraw, w których jakiekolwiek czynnoœci wyko-
nali kuratorzy.

W tym samym czasie wydatki poniesione na kuratelê, liczone jako wy-
datki poniesione na wynagrodzenia kuratorów, rycza³ty kuratorów spo³ecz-
nych, rycza³ty na wywiady, wynios³y blisko 460 milionów z³. 460 milionów
okreœla koszt jednej sprawy w skali miesi¹ca rzêdu 28 z³. Wed³ug kursu eu-
ro z czasów, kiedy przygotowa³em prezentacjê, to jest 8 euro, w tej chwili
by³oby to 7, ale to ju¿ tak na marginesie.

Mam œwiadomoœæ, ¿e to nie s¹ wszystkie koszty zwi¹zane z utrzyma-
niem kuratorów, bo mo¿na mówiæ te¿ o obs³udze biurowej, która dla piêciu
tysiêcy kuratorów zawodowych zajmuje w tej chwili niespe³na dwieœcie
etatów. To mo¿na uznaæ za ¿art, ale takie s¹ fakty. Tak wiêc koszt utrzyma-
nia tych sekretarzy, koszt sprzêtu, który mamy i ewentualnie jeszcze inne
rzeczy. Ale tych kosztów nie da³o siê niestety wydestylowaæ spoœród ca³ych
wydatków bud¿etowych s¹du.

Czy to jest efektywnoœæ? Oczywiœcie nie jestem na tyle naiwny, ¿eby
twierdziæ, ¿e kuratorzy s¹ bardzo efektywni, poniewa¿ ich praca ze skaza-
nymi czy podopiecznymi kuratorów rodzinnych kosztuje zaledwie 28 z³
miesiêcznie. Jesteœmy nies³ychanie tani. To nie o to chodzi.

Ale co to w³aœciwie jest resocjalizacja? Tu zosta³o powiedziane, ¿e bra-
kuje nam definicji. W opracowaniach kryminologów na pewno wa¿nym
wskaŸnikiem, parametrem efektywnoœci jest niepowrotnoœæ do przestêp-
stwa czy brak ponownego pope³nienia przestêpstwa. Ale pedagodzy, teore-
tycy resocjalizacji bêd¹ twierdziæ, ¿e nie s¹ to jeszcze dane wystarczaj¹ce,
¿e potrzeba tu jeszcze czegoœ wiêcej, potrzeba tu wewnêtrznej przemia-
ny, trzeba ustania niepo¿¹danych symptomów demoralizacji, trwa³ej
zmiany postaw, zachowañ. S¹ to ró¿ne rodzaje definiowania czy wskazy-
wania na te parametry, które mog³yby œwiadczyæ o resocjalizacji przyta-
czane przez teoretyków resocjalizacji, miêdzy innymi w³aœnie pana pro-
fesora Ba³andynowicza, profesora Konopczyñskiego i innych.

Profesor Urban w swojej ocenie rezultatów resocjalizacji wskazuje je-
dnak, ¿e dobór tych zmiennych, które œwiadczy³yby o resocjalizacji, jest je-
dnak dosyæ dowolny. I mo¿na by powiedzieæ, ¿e, cytuj¹c jego prace, „dobór

205



zmiennych i wskaŸników efektywnoœci w du¿ym stopniu jest wyznaczony
przez preferowane w danym czasie strategie ogólniejsze teorie, dotycz¹ce
etiologii przestêpczoœci”.

Istotnie, jest tak, ¿e nie maj¹c definicji efektywnoœci, na dobr¹ sprawê
b³¹dzimy, poniewa¿ jakby badamy coœ, czego wczeœniej nie zdefiniowaliœ-
my. I tak bardzo czêsto siê dzieje. Wspomina³em prace w zespole. Zespó³
te¿ mia³ powa¿n¹ trudnoœæ, ¿eby okreœliæ, co mia³oby œwiadczyæ o efekty-
wnoœci kuratorów. I wskazywano na ró¿ne parametry, nawet powstaj¹ce ad
hoc. Wœród nich by³a na przyk³ad liczba sk³adanych przez kuratorów
wniosków o zarz¹dzanie wykonania kary. To te¿ mia³oby œwiadczyæ o efek-
tywnoœci.

Je¿eli chodzi o wskaŸniki efektywnoœci, to niestety, jak wspomnia³ pan
profesor Szymanowski, nie mamy badañ doœæ œwie¿ych, a te, które istniej¹,
s¹ dosyæ starej daty. W moim odczuciu badania najbardziej systematyczne
przeprowadzi³ pan Marek Heine z Uniwersytetu Wroc³awskiego, ale te ba-
dania pochodz¹ z 1982 r. Przytaczam tutaj te¿ badania, które przeprowadzi-
li nasi koledzy, Maria Kokorzecka-Piber i Andrzej Rzepniewski, dotyczace
tego samego tematu, tylko ¿e w odniesieniu do kuratorów dla doros³ych.

Proszê zwróciæ uwagê, ¿e Heine bada³ dozór nad nieletnimi, a Koko-
rzecka-Piber – Rzepniewski badali dozór nad doros³ymi. I wskazuj¹ na te
same parametry jako wskaŸniki efektywnoœci nadzoru. Heine dowiód³ je-
szcze czegoœ, mianowicie,¿e istotne znaczenie dla efektywnoœci pracy
z podopiecznym ma styl sprawowania nadzoru. Wydzieli³ jakby trzy, cztery
ró¿ne style nadzoru, przy czym jeden to by³ nadzór pozorny. Wskaza³, ¿e
najmniej efektywny w jego ocenie, wed³ug badañ, które przeprowadzi³,
jest nadzór typu kontrolnego, a najbardziej efektywny nadzór typu
terapeutyczno-opiekuñczego. I jeszcze s¹ tam pewne gradacje pomiêdzy
tymi nadzorami.

Je¿eli chodzi o czynniki, które wp³ywaj¹ na efektywnoœæ, chcia³bym
siê krótko odwo³aæ do teorii zarz¹dzania. Wed³ug pana Boyatzisa na sku-
tecznoœæ dzia³ania w ogóle maj¹ wp³yw co najmniej trzy grupy czynni-
ków. Po pierwsze, s¹ to kompetencje jednostkowe. Po drugie, wymagania
zwi¹zane z wykonywanymi zadaniami. I trzecie, œrodowisko organizacyj-
ne. Dopiero wypadkowa tych trzech czynników mo¿e nas informowaæ
o efektywnoœci.

Inny teoretyk zarz¹dzania, Kane, wskaza³, ¿e efektywnoœæ zale¿y w ja-
kimœ stopniu od czynników indywidualnych, czyli tutaj bêdzie ten pod-
miot dzia³aj¹cy, a tak¿e od czynników sytuacyjnych. Proszê zwróciæ uwagê,
ju¿ zaczynamy siê zbli¿aæ do tego, co dla kuratorów jest oczywiste. Po pier-

206



wsze, do czynników sytuacyjnych zaliczy³ czas na wykonanie zadania, do-
stêpnoœæ zasobów, czyli wyposa¿enie, narzêdzia, informacje, pomoc ze
strony innych i jasne procedury, a tak¿e nieprzewidziane zdarzenia losowe.
Te wszystkie elementy graj¹ jak¹œ rolê, jeœli chodzi o efektywnoœæ wyko-
nywania dzia³añ.

Kane dowiód³ w swoich badaniach, ¿e czynniki indywidualne odgrywaj¹
mniejsz¹ rolê ni¿ czynniki sytuacyjne. To jest ciekawa sprawa, ¿e okaza³o
siê, ¿e personel s³abiej przygotowany merytorycznie do pracy – bada³ me-
ned¿erów – mo¿e lepiej funkcjonowaæ, je¿eli œrodowisko, w którym fun-
kcjonuje, jest lepiej zorganizowane, mo¿e osi¹gaæ bardzo dobre efekty.
Proszê wiêc zwróciæ uwagê, to s¹ cztery czynniki, które warunkuj¹ efekty-
wnoœæ teorii zarz¹dzania.

Je¿eli chodzi o pedagogikê, to nieobecny tutaj pan profesor Konopczyñ-
ski te¿ wskazuje na cztery grupy czynników, które wp³ywaj¹ na, jego zda-
niem, skuteczn¹ resocjalizacjê. To s¹ warunki personalne, czyli te warunki,
które s¹ zwi¹zane z kompetencjami personelu, który to wykonuje, ale tak-
¿e przes³anki prawno-administracyjne, rozwi¹zania infrastrukturalne
i sprzyjaj¹cy klimat spo³eczny. Nie bêdê tego teraz rozwija³, za chwilê to
przy okazji innych czynników bêdzie poruszone.

Uczony m³odszego pokolenia jako warunki skutecznej resocjalizacji
wskazuje te¿, z jednej strony, kompetencje podmiotowe, czyli wiedzê,
kwalifikacje, doœwiadczenie, osobowoœæ, postawy wychowawcze, ale z dru-
giej strony, organizacjê kurateli, warunki pracy i percepcjê instytucji kura-
tora w spo³eczeñstwie.

Proszê zwróciæ uwagê, to s¹ niezale¿ne wyniki. Uczeni doszli do tych
konkluzji niezale¿nie od siebie. Czyli nie jest tak, ¿e je¿eli chcemy mówiæ
rozs¹dnie o skutecznej b¹dŸ efektywnej resocjalizacji czy skutecznej b¹dŸ
efektywnej kurateli s¹dowej, mo¿emy wskazywaæ, ¿e o tej skutecznoœci
bêdzie decydowaæ tylko jakoœæ dzia³aj¹cego podmiotu, czyli jakoœæ kurato-
ra. Na to sk³ada siê, oprócz tej wysokiej kondycji kuratora, wykszta³cenia,
jego umiejêtnoœci praktycznych tak¿e organizacja kurateli, warunki pracy,
percepcja instytucji kuratora w spo³eczeñstwie.

Chcia³bym teraz przejœæ w³aœnie do tych regu³, o których by³a mowa.
Chcia³bym je pokazaæ pañstwu mniej wiêcej w takiej kolejnoœci, ¿eby naj-
pierw nawi¹zaæ do czynników indywidualnych, a potem do czynników sy-
tuacyjnych. Otó¿, analizuj¹c te regu³y, pocz¹wszy od preambu³y, wiemy, ¿e
maj¹ one s³u¿yæ efektywnoœci pracy. Je¿eli wiêc chodzi o czynniki indywi-
dualne, Rada Europy zwraca uwagê na koniecznoœæ przestrzegania okreœ-
lonych procedur przy rekrutacji i doborze kadry. One powinny, po
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pierwsze, respektowaæ pewne zasady postêpowania w odniesieniu do grup
podopiecznych, z którymi bêdzie kurator, personel pracowa³. Dalej, liczeb-
noœæ personelu powinna byæ na tyle du¿a, aby móg³ on efektywnie wyko-
nywaæ swoje zadania. I w tym celu zosta³y opracowane odpowiednie normy
i zasady polityki gwarantuj¹ce odpowiedni¹ liczebnoœæ.

Ja do tych norm jeszcze wrócê, bo takie normy zosta³y opracowane. Czy
one jednak trzymaj¹ te standardy? Mam powa¿ne w¹tpliwoœci, które wyra¿ê.

Pracownicy otrzymaj¹ przeszkolenie w zakresie wiadomoœci, dziêki któ-
rym bêd¹ mogli formu³owaæ trafne s¹dy na tematy zwi¹zane z ich prac¹. To
tyle na temat rekrutacji i kompetencji personelu.

Dalej. Sankcje bêd¹ wykonywane w taki sposób, aby mia³y mo¿liwie
najg³êbszy sens dla sprawcy, aby przyczynia³y siê do jego osobistego i spo-
³ecznego rozwoju i do resocjalizacji. Ci¹gle k³adê nacisk na tê resocjaliza-
cjê. A metodami, które maj¹ byæ w tym celu stosowane, jest metoda
nadzoru i kontroli. Ale to s¹ tylko metody, natomiast ma to doprowadziæ do
rozwoju i resocjalizacji.

Wykonywanie sankcji bêdzie siê opiera³o na realizacji zindywidualizo-
wanych programów, a organy w³adzy wykonawczej bêd¹ siê pos³ugiwa³y
sprawdzonymi i profesjonalnymi metodami.

Przenosz¹c to na nasz grunt, chcia³bym powiedzieæ, ¿e je¿eli chodzi o re-
krutacjê, dobór kadr, to myœlê, ¿e osi¹gnêliœmy taki stan w³aœnie w ustawie
o kuratorach, w którym dobór kadr czy wymagania stawiane wobec kandy-
datów na personel pracuj¹cy z naszymi podopiecznymi jest na dosyæ przy-
zwoitym poziomie. Te normy zosta³y okreœlone tak, jak w przypadku
kandydatów do urzêdu sêdziowskiego, tak ¿e myœlê, ¿e w stosunku do s³u¿-
by kuratorskiej na poziomie rzeczywiœcie bardzo wysokim. Bo je¿eli mamy
spe³niaæ te same normy co sêdziowie, to wydawa³oby siê, ¿e s¹ one istotnie
dosyæ wysoko postawione.

Je¿eli chodzi o personel – do tego jeszcze nawi¹¿ê – to nawet personel
spo³eczny ma normy okreœlone w sposób analogiczny. Ja tê analogiê za
chwilê poka¿ê.

Je¿eli chodzi o liczebnoœæ personelu, niestety, tutaj jest sprawa nieco
trudniejsza, o czym za chwilê.

I jeszcze kwestia procedur, ale to ju¿ za chwilê pañstwu poka¿ê.
Je¿eli chodzi o regu³y, narzucaj¹ one sformu³owanie jasnych zasad po-

stêpowania wobec pracowników zajmuj¹cych siê resocjalizacj¹. I, niestety,
tutaj te¿ nale¿a³oby powiedzieæ, ¿e takie regu³y, takie instrukcje w³adzy
wykonawczej nie zosta³y do tej pory ustalone. Jako przyk³ad mo¿na podaæ
rozporz¹dzenie ministra sprawiedliwoœci z 9 czerwca 2003 r. w sprawie
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standardów, które to rozporz¹dzenie pewn¹ kategoriê zadañ, które kurato-
rzy maj¹ wykonaæ, wy³¹cza spod regulacji prawnej. Rozporz¹dzenie to sta³o
siê przedmiotem krytyki, miêdzy innymi Rzecznika Praw Obywatelskich
poprzedniej kadencji, który krytykowa³ w 2003 r., ¿e przepisy nie zosta³y
zredagowane w taki sposób, aby w sposób zrozumia³y dla adresatów norm
wyra¿a³y intencje prawodawcy, nadto pojêcia: standardy obci¹¿eñ i sprawy
w³asne nie zosta³y jasno okreœlone. Poza tym nale¿a³oby wskazaæ, ¿e rozpo-
rz¹dzenie to nie wype³nia delegacji wynikaj¹cej z ustawy o kuratorach
z art. 13, poniewa¿ a priori pomija znaczn¹ iloœæ obowi¹zków i zadañ kurato-
ra wynikaj¹cych z ustaw, miêdzy innymi wywiady, z kpc, upn i Kodeksu ro-
dzinnego. Nie definiuje materii, której dotyczy, a tak¿e nie okreœla iloœci
czasu, na co ju¿ wskaza³em, niezbêdnego do wykonania zadania, przez co
narusza art. 140 w zwi¹zku z art. 129 Kodeksu pracy.

Je¿eli chodzi o rozporz¹dzenie o standardach, mo¿na czasami us³yszeæ,
¿e kuratorzy s¹ jedyn¹ grup¹ zawodow¹ w wymiarze sprawiedliwoœci, która
posiada okreœlone standardy obci¹¿enia prac¹. Mo¿na by odpowiedzieæ na
to, ¿e co z tego, skoro maksymalne obci¹¿enie przypisane w tym rozpo-
rz¹dzeniu o standardach wynosi dla kuratorów dla doros³ych sto dwadzie-
œcia spraw, a realne, wed³ug œredniej na koniec roku, wynosi dwieœcie
piêtnaœcie, nadto siedemdziesi¹t cztery wywiady rocznie, które maj¹ kura-
torzy wykonaæ. To samo dotyczy kuratorów rodzinnych. To jest sto jedena-
œcie spraw na osobê i sto osiemdziesi¹t jeden wywiadów œrodowiskowych,
których nie bierze siê do obci¹¿enia. Na podstawie takich parametrów do-
konuje siê potem ocen naszych obci¹¿eñ. Poza tym, drugie rozporz¹dzenie,
czyli dwa z czterech rozporz¹dzeñ, które normuj¹ funkcjonowanie s³u¿by
kuratorskiej, rzecznik zakwestionowa³ jako niekonstytucyjne. Ostatnio
rzecznik zakwestionowa³ rozporz¹dzenie w sprawie obowi¹zków kuratora,
poniewa¿ ono nie s³u¿y s³u¿y wykonaniu ustawy o kuratorach, ale de facto
wykonaniu Kodeksu karnego wykonawczego.

Je¿eli chodzi o udzia³ spo³eczeñstwa, regu³y okreœlaj¹ wyraŸnie, ¿e kry-
teria i procedury selekcji osób prywatnych do wykonywania tych kar i œrod-
ków w spo³eczeñstwie powinny byæ jasno okreœlone i one s¹ w ustawie
o kuratorach okreœlone. Nadto jest przewidziane w regu³ach, ¿e te osoby
powinny otrzymywaæ odpowiednie wynagrodzenie w formie rycza³tu,
a tak¿e powinny zostaæ ubezpieczone od wypadków, obra¿eñ i OC. Istot-
nie, rycza³t jest okreœlony. Ja go wskaza³em w art. 90 i 91. Je¿eli zaœ chodzi
o ubezpieczenia, to jeszcze daleka droga przed nami.

Je¿eli chodzi o kwestie badañ naukowych, regu³y wyraŸnie wskazuj¹, ¿e
powinny byæ prowadzone badania nad sankcjami i œrodkami alternatywny-
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mi. One maj¹ byæ popierane. Ocena tych sankcji ma odpowiadaæ na pyta-
nia, czy stosowanie sankcji jest zgodne z oczekiwaniami ustawodawcy, czy
przyczynia siê do ograniczenia liczby osadzonych, czy zaspokaja potrzeby
sprawców, zmniejsza koszty i zmniejsza przestêpczoœæ w spo³eczeñstwie.

¯eby nie koñczyæ w takim minorowym nastroju. Jeszcze mamy wiele do
zrobienia. Otó¿, najpilniejsze potrzeby diagnozowa³bym w sposób nastê-
puj¹cy. Konieczne jest opracowanie jasnych i jednolitych kryteriów naboru
i szkolenia kandydatów do zawodu oraz doskonalenia zawodowego kadry
kuratorskiej. Krajowa Rada Kuratorów proponuje utworzenie krajowej
szko³y dla kuratorów przy Krajowym Centrum Szkolenia Kadr S¹dów Po-
wszechnych i Prokuratury. Ustalenie szczegó³owych procedur postêpowa-
nia personelu, czyli unormowanie zadañ w prawie, kkw, kpc, w ustawie
o nieletnich; stworzenie warunków organizacyjnych, czyli okreœlenie reali-
stycznych standardów obci¹¿enia, stworzenie sekretariatów, ¿eby sekreta-
rzy by³a odpowiednia liczba, ¿eby kuratorzy nie musieli siê zajmowaæ
prowadzeniem akt, kartotek, zszywaniem akt i jeszcze innymi dziwnymi
rzeczami; stworzenie odpowiedniej bazy narzêdzi diagnostycznych, sprzêt
elektroniczny i inne. Te narzêdzia mia³yby umo¿liwiæ wiêksz¹ mobilnoœæ
kuratorów. Dalej, popieranie badañ naukowych, czyli wypracowanie zaró-
wno metod i technik pracy, jak i ustalenie definicji efektywnoœci oraz jej
miernika. Wreszcie budowanie sprzyjaj¹cego klimatu spo³ecznego w sto-
sunku do sankcji i œrodków opartych na spo³eczeñstwie. Dziêkujê pañstwu
za uwagê.

Senator Stanis³aw Piotrowicz
Przewodnicz¹cy Komisji Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci

Serdecznie dziêkujê panu doktorowi za wnikliwe przedstawienie pracy
kuratorów, jej rozmiarów i efektywnoœci, a tak¿e, jak s³yszeliœmy, niewiel-
kich kosztów. By³a te¿ mowa wczeœniej o potrzebie szerszego korzystania
z wywiadów kuratorskich.

Tymczasem dowiedzieliœmy siê, ¿e kuratorzy s¹ przeci¹¿eni prac¹ i po-
trzeba jest nowych rozwi¹zañ, potrzebne s¹ zmiany natury organizacyjnej,
a tak¿e natury prawnej. Myœlê, ¿e wszystkie te postulaty zostan¹ uwzglê-
dnione przez zespó³ redakcyjny. Dziêkujê bardzo.

Proszê o zabranie g³osu pana doktora Przemys³awa Kazimirskiego z Biu-
ra Rzecznika Praw Obywatelskich. Po tym referacie g³os zabierze nas goœæ
z zagranicy. I to bêdzie ju¿ przed dyskusj¹ ostatni punkt.
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Przemys³aw Kazimirski

Panie Marsza³ku! Panie Przewodnicz¹cy! Szanowni Pañstwo!
Jestem pracownikiem Zespo³u Prawa Karnego Wykonawczego. W ra-

mach tego w³aœnie zespo³u w roku ubieg³ym zakoñczyliœmy badania
zwi¹zane z wykonywaniem œrodków probacji. Ja zaj¹³em siê wykonywa-
niem warunkowego umorzenia postêpowania karnego i chcia³bym pokrót-
ce podzieliæ siê z pañstwem wynikami tych¿e badañ.

Chcia³em zaznaczyæ, ¿e celem i w zasadzie g³ównym zainteresowaniem,
jakie przyœwieca³o wykonaniu tych badañ, by³o okreœlenie roli kuratora ja-
ko takiego swoistego stra¿nika probacji w resocjalizacyjnym, wychowaw-
czym oddzia³ywaniu na osobê objêt¹ jego piecz¹.

Jeœli chodzi o sam¹ metodê, to badania zosta³y przeprowadzone w trzech
zasadniczych etapach. W pierwszym poddano analizie akta s¹dowe w spra-
wach zakoñczonych zastosowaniem omawianej instytucji probacji. Takimi
badaniami objêliœmy trzysta trzynaœcie spraw, z których sto piêædziesi¹t
trzy zosta³y obwarowane zastosowaniem dozoru kuratorskiego, sto szeœæ-
dziesi¹t takiego dozoru zosta³o pozbawione przez s¹d. NajwyraŸniej rzecz
ujmuj¹c, s¹d nie stwierdzi³ wobec tych sprawców potrzeby dodatkowego
wzmocnienia probacyjnoœci zastosowanej instytucji.

W drugim etapie zwróciliœmy siê ze stosownymi zapytaniami do spraw-
ców objêtych tymi dozorami z proœb¹ o wypowiedzenie siê na temat jako-
œci, na temat sposobów wykonywania, dzia³añ podejmowanych wobec nich
przez kuratorów, a w trzecim zwróciliœmy siê do kierowników dwudziestu
siedmiu zespo³ów kuratorskich z pytaniami dotycz¹cymi praktyki postêpo-
wania z orzeczeniami, wyrokami o warunkowym umorzeniu postêpowania
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karnego. Te badania, o których tutaj w³aœnie wspomnia³em, poprzedzone
by³y wnikliw¹ analiz¹ uwarunkowañ formalnoprawnych zwi¹zanych z wy-
konywaniem analizowanej instytucji. Analizie poddaliœmy zatem wszyst-
kie przepisy dotycz¹ce tego œrodka probacji. I wyszed³ nam jeden taki
zasadniczy wniosek, który przedstawiliœmy ministrowi sprawiedliwoœci,
podobnie jak wnioski natury praktycznej. Ten wniosek to niedoskona³oœæ
w sferze legislacyjnej, polegaj¹ca na braku rozró¿nienia na gruncie wiêk-
szoœci tych poddanych analizie przepisów sytuacji sprawcy skazanego, a ta-
kiego, wobec którego s¹d zastosowa³ warunkowe umorzenie postêpowania
karnego. Wykazaliœmy, ¿e ze wzglêdu na brak wyraŸnego odró¿nienia obu
kategorii sprawców czynów zabronionych, do wykonywania dozoru czy te¿
kontroli okresu próby omawianej instytucji siêga siê w praktyce po przepisy,
w których literalna wyk³adnia nakazywa³aby stosowanie tylko i wy³¹cznie do
osób skazanych. Co do tego, ¿e obie te kategorie sprawców s¹ kategoriami
ró¿nymi, nie czujê siê zobowi¹zany pañstwu tutaj przedstawiaæ argumen-
tów. Myœlê, ¿e ka¿dy z obecnych zdaje sobie sprawê z tej zasadniczej acz
subtelnej ró¿nicy miêdzy tymi dwoma kategoriami sprawców.

Jeœli chodzi o postulaty zwi¹zane z analiz¹ wyników badañ empirycz-
nych, to one w zasadzie dotyczy³y samego sposobu sprawowania dozoru,
jak i te¿ dzia³añ kuratorów podejmowanych w ramach kontroli.

¯eby przejœæ do p³yn¹cych wniosków, nakreœlê pañstwu obraz aktywno-
œci kuratorskiej w stosunku do sprawców objêtych dozorami.

Ustaliliœmy, ¿e w tej grupie stu piêædziesiêciu trzech spraw dzia³alnoœæ
kuratorska polega³a najczêœciej na spotkaniach i rozmowach ze sprawc¹,
przeprowadzaniu wywiadu œrodowiskowego czy te¿ sprawozdañ z odby-
tych rozmów oraz pytaniu, rozmów z rodzin¹ sprawcy, tak¿e kontaktu
z dzielnicowym oraz rozmów z s¹siadami.

Ponadto wykazaliœmy i stwierdziliœmy, ¿e w trzech z analizowanych
spraw kuratorzy rzeczywiœcie przyczynili siê w sposób wymierny do za³at-
wienia podopiecznym pracy czy te¿ psychoterapii czy terapii przeciwuzale-
¿enieniowej. W siedmiu sprawach niestety nie natknêliœmy siê na ¿adne
przejawy œwiadcz¹ce o jakiejkolwiek aktywnoœci podjêtej wobec podopie-
cznych.

Jeœli chodzi o sposoby i okresy, w których kuratorzy obejmowali powie-
rzone im dozory, to tutaj te¿ wykazaliœmy pewn¹ niejednolit¹ praktykê,
która wyra¿a³a siê w tym, ¿e te dozory by³y obejmowane w zasadzie w okre-
sie od jednego do czterech miesiêcy, tak jak ustaliliœmy w jednym przypad-
ku. Jeœli chodzi o sam¹ czêstotliwoœæ spotkañ, oscylowa³a ona od trzech do
trzydziestu razy w ci¹gu ca³ego okresu, w którym podopieczny korzysta³
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z pomocy kuratora. Same wyniki mog¹ œwiadczyæ, ¿e tak swobodne podej-
œcie do realizacji powierzonego dozoru przez kuratorów potêgowa³o, g³ó-
wnie wœród podopiecznych, brak przydatnoœci w sferze ich resocjalizacji
takiego instrumentu, jakim jest dozór.

Jeœli chodzi o ocenê pracy kuratorów, wyra¿on¹ przez osoby, do których
zwróciliœmy siê ze stosownymi pytaniami, to by³a ona podzielona. Dok³a-
dnie po³owa z respondentów stwierdzi³a, ¿e te dzia³ania rzeczywiœcie mia³y
wymierny wp³yw na ich postawê w trakcie trwania okresu dozoru. Trzech
zdecydowanie negatywnie oceni³o, twierdz¹c, ¿e w zasadzie nie widz¹ ¿a-
dnej ró¿nicy miêdzy sytuacj¹, w której wykonywaliby orzeczone obowi¹zki
bez dozoru kuratora, a sytuacj¹, do jakiej zmuszeni zostali przez s¹d, czyli
do kontroli wykonywania tych¿e obowi¹zków w okresie próby.

Jeœli chodzi o wyniki dotycz¹ce bezdozorowego okresu próby i tutaj ak-
tywnoœci kuratorskiej, wykazaliœmy, g³ównie dziêki odpowiedziom, jakie
skierowali do nas kierownicy zespo³ów kuratorskich, niejednolit¹ praktykê
w zakresie sprawowania kontroli okresu próby, a polegaj¹c¹ na nieupra-
wnionym, jak siê wydaje, odsuwaniu od tej¿e roli kuratorów spo³ecznych.

Ponadto wykazaliœmy równie¿, dok³adnie kierownicy trzech zespo³ów
objêtych badaniami poinformowali, ¿e do zespo³ów kuratorskich do wyko-
nania trafiaj¹ tylko te wyroki warunkowo umarzaj¹ce postêpowanie karne,
w których zosta³ orzeczony dozór. Pozosta³e zaœ tylko wówczas, jeœli w ra-
mach okresu próby s¹d na³o¿y³ jakiekolwiek obci¹¿enia na sprawcê.

S¹dz¹c po takich odpowiedziach, mo¿na stwierdziæ, ¿e na zetkniêcie siê
z tak¹ resocjalizacyjn¹ i wychowawcz¹ funkcj¹ sprawowanej przez kurato-
rów kontroli mieli szansê naprawdê nieliczni sprawcy, wobec których s¹d
warunkowo umorzy³ postêpowanie karne.

Ponadto wykazaliœmy rozbie¿noœci w dzia³aniach poszczególnych ze-
spo³ów kuratorskich, jeœli chodzi o etap przeprowadzania pierwszego wy-
wiadu œrodowiskowego. Po³owa respondentów odpowiedzia³a, ¿e pierwszy
wywiad œrodowiskowy sporz¹dzony jest w terminie czternastu dni od daty
przekazania przez s¹d orzeczenia wykonania. Pozostali stwierdzili, ¿e ten
termin czternastodniowy nie obowi¹zuje ze wzglêdu na to, ¿e jest on, zgod-
nie z liter¹ prawa, przewidziany g³ównie na sporz¹dzenie wywiadu œrodo-
wiskowego o skazanym, nie zaœ o osobie, wobec której zastosowano
umorzenie postêpowania warunkowego, czyli o sprawcy nieskazanym.

Jeœli chodzi o zebranie postulatów zarówno natury legislacyjnej, jak
i praktycznej, znalaz³y one ujœcie w publikacji, któr¹ dzisiaj udostêpniliœ-
my pañstwu przed konferencj¹ oraz w wyst¹pieniach rzecznika, skierowa-
nych do ministra sprawiedliwoœci.
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Co do reakcji Ministerstwa Sprawiedliwoœci, rzeczywiœcie uznaæ nale¿y,
¿e w wiêkszoœci organ ów podzieli³ nasze spostrze¿enia. Za zasadne uzna³
wnioski dotycz¹ce rozbie¿noœci terminologicznych. Za nieuprawnion¹, po-
dobnie jak my, uzna³ praktykê pozbawiania kuratorów spo³ecznych mo¿li-
woœci wykonywania kontroli okresu próby.

Jeœli chodzi o oddŸwiêk tych naszych badañ i równie¿ stanowiska Mini-
sterstwa Sprawiedliwoœci, uznaæ nale¿y, ¿e projekt nowelizacji ustawy
– Kodeks karny wykonawczy czyni zadoœæ wiêkszoœci postulatów tutaj
przedstawionych.

Krótko mówi¹c, nale¿y mieæ nadziejê, ¿e jeœli projektowane rozwi¹zania
rzeczywiœcie zostan¹ wcielone w ¿ycie, to przyczyni¹ siê do realnego i zde-
cydowanie lepszego wykonywania wyroków warunkowo umarzaj¹cych po-
stêpowanie karne, które w obecnie obowi¹zuj¹cym stanie prawnym nie s¹
orzeczeniami wykonywanymi najlepiej i co do których powinny byæ podjê-
te jakieœ dzia³ania, które usprawni¹ ich realizacjê. Dziêkujê bardzo.

Senator Stanis³aw Piotrowicz
Przewodnicz¹cy Komisji Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci

Serdecznie dziêkujê panu doktorowi za interesuj¹ce przedstawienie te-
matu. W ogóle jestem wdziêczny, ¿e Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
¿ywotnie interesuje siê tematyk¹ probacji.

Wiele ju¿ powiedzieliœmy na temat stanu probacji w Polsce, ale wszyst-
ko jest wzglêdne, dlatego te¿ bardzo interesuje, jak s¹dzê, nas wszystkich,
jak probacja w Polsce wygl¹da na tle probacji w Unii Europejskiej. Dlatego
mam wielki zaszczyt i przyjemnoœæ poprosiæ o zabranie g³osu pana Leo
Tiggesa, sekretarza generalnego Sta³ej Konferencji Europejskiej do spraw
Probacji. Przypomnê tylko, ¿e konferencja jest to jedyna w Europie, jedna
z najwa¿niejszych na œwiecie organizacji zajmuj¹cych siê probacj¹ i maj¹c¹
realny wp³yw na jej rozwój. Realizuje ona zadania z zakresu polityki proba-
cji na forum europejskim samodzielnie oraz w œcis³ej wspó³pracy z instytu-
cjami Rady Europy oraz Unii Europejskiej.

Bardzo proszê pana sekretarza generalnego Leo Tiggesa o zabranie g³osu.
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Jerzy Ksi¹¿ek

Zastosowanie konferencji
sprawiedliwoœci naprawczej

w reintegracji spo³ecznej nieletnich sprawców
czynu karalnego

Pilota¿owy program – „Powrót do domu”
realizowany z programu PHARE

Celem projektu by³o wdra¿anie instytucji „sesji konferencji sprawiedli-
woœci naprawczej” w zak³adach poprawczych, by zmieniaæ sposób postê-
powania z nieletnimi, wprowadzaj¹c do niego element brania przez
m³odzie¿ odpowiedzialnoœci za swoje dzia³ania, jak równie¿ zaanga¿owanie
w ten proces spo³ecznoœci lokalnej, dziêki czemu, w dalszej perspektywie,
wp³yn¹æ na zmniejszenie przestêpczoœci wœród nieletnich.

Konferencje sprawiedliwoœci naprawczej to jedna z form sprawiedliwo-
œci naprawczej, znana pod nazw¹ restorative justice conference1, od wielu lat
z powodzeniem stosowana m.in. w Nowej Zelandii, Australii i Anglii, g³ó-
wnie w odniesieniu do nieletnich sprawców czynów karalnych.

Sesje sprawiedliwoœci naprawczej s¹ zbli¿one do istniej¹cej w polskich
przepisach instytucji mediacji. Obie polegaj¹ na zaanga¿owaniu stron kon-
fliktu, spowodowanego pope³nieniem przestêpstwa – a wiêc sprawcy i po-
krzywdzonego – w jego rozwi¹zanie poprzez zawarcie porozumienia
(ugody) przy pomocy bezstronnego i neutralnego mediatora. W ugodzie
zostaje okreœlony m.in. sposób zadoœæuczynienia pokrzywdzonemu za
krzywdê, doznan¹ w wyniku pope³nienia przestêpstwa. Instytucje te obli-
guj¹ sprawcê do wziêcia na siebie odpowiedzialnoœci za pope³niony czyn
i zrozumienia jego skutków dla innych osób (mo¿liwoœci takiej praktycznie
nie daje postêpowanie prowadzone przez wymiar sprawiedliwoœci). Innowa-
cyjnoœæ sesji sprawiedliwoœci naprawczej, w stosunku do mediacji, polega na
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dodatkowym zaanga¿owaniu w ten proces przedstawicieli spo³ecznoœci lo-
kalnej. Pomagaj¹ oni stronom w dojœciu do porozumienia, a nastêpnie
w wype³nieniu jego postanowieñ.

W³¹czenie przedstawicieli spo³ecznoœci lokalnej (s¹siadów, szko³y, poli-
cji, przyjació³ etc.) w proces naprawienia szkody jest bardzo istotne. Z jed-
nej strony zwiêksza ono zaanga¿owanie ró¿nych osób i instytucji w proces
opieki i kontroli nad sprawc¹, co przyczyniæ siê mo¿e wydatnie do niepo-
pe³niania przestêpstw w przysz³oœci. Zwiêksza on równie¿ proces integracji
spo³ecznoœci lokalnej, brania odpowiedzialnoœci za spo³eczeñstwo, jakie
wspólnie buduj¹, co przyczynia siê do stworzenia spo³eczeñstwa obywatel-
skiego. Z drugiej strony powoduje, ¿e przestêpca nie jest przez nich odrzu-
cany – wg teorii „zawstydzenia reintegracyjnego” opracowanej przez
J. Braithwite’a – potêpiaj¹ oni czyn przez niego pope³niony, ale nie jego sa-
mego. Niezwykle istotny jest tu element nieodrzucania sprawcy. Jest on
jednym z elementów mog¹cych powodowaæ, ¿e nie bêdzie postêpowa³a
dalsza marginalizacja i demoralizacja sprawcy, a co za tym idzie – jego dal-
sza kariera przestêpcza. W³¹czenie rodzin nieletnich w sesje sprawiedliwo-
œci naprawczej pomaga równie¿ odbudowywaæ wiêzi w rodzinie.

Nieletni sprawcy czynów karalnych uczestnicz¹c w sesjach sprawiedli-
woœci naprawczej mieli mo¿noœæ wziêcia odpowiedzialnoœci za swoje czy-
ny, zrozumienia swojego postêpowania i skutków, jakie wywar³o ono na
innych. Odpracowania swojej winy w ramach spo³ecznoœci lokalnej i dla jej
korzyœci oraz dla korzyœci pokrzywdzonego. Taka niepowtarzalna mo¿li-
woœæ, której nie daje ¿adna inna instytucja poza mediacj¹ i sesj¹ sprawiedli-
woœci naprawczej, wp³ywa na proces wychowawczy nieletniego poprzez
uczenie zachowañ prospo³ecznych i przyczynia siê w dalszej perspektywie
do niewykluczania go ze spo³ecznoœci oraz pomocy w powrocie nieletniego
na jej ³ono. Dodatkowo s¹d dla nieletnich mo¿e wzi¹æ pod uwagê pozyty-
wne wyniki sesji sprawiedliwoœci naprawczej i zmieniæ œrodek zastosowany
w stosunku do nieletniego (na podstawie art. 3a ustawy o postêpowaniu
w sprawach nieletnich s¹d musi wzi¹æ pod uwagê pozytywny wynik media-
cji, a mo¿na uznaæ, ¿e sesje sprawiedliwoœci naprawczej s¹ jej specyficznym
rodzajem).

Mediacje i sesje konferencji naprawczej poprawiaj¹ tak¿e sytuacjê ma-
³oletnich z grup szczególnego ryzyka, którzy s¹ zagro¿eni wszczêciem prze-
ciwko nim postêpowania w s¹dzie dla nieletnich. Dziêki rozpropagowaniu
nowego sposobu rozwi¹zywania konfliktów wiele spraw mo¿e nie trafiæ do
s¹dów i byæ za³atwionych na wczeœniejszym etapie (w szkole, spo³ecznoœci
lokalnej), bez stygmatyzowania nieletniego lub te¿ mo¿e byæ za³atwionych
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na pocz¹tkowym etapie postêpowania s¹dowego. Dziêki uczestnictwu
w sesjach naprawczych tak¿e szerszej spo³ecznoœci lokalnej osoby te po-
winny zostaæ objête szersz¹ i lepsz¹ opiek¹, co powinno uchroniæ ich w du-
¿ej czêœci przed dalszymi zachowaniami aspo³ecznymi. Poprzez poprawê
sytuacji samych dzieci projekt przys³u¿y siê tak¿e rodzicom. Ich uczestni-
ctwo w sesji sprawiedliwoœci naprawczej jest niezwykle istotne. Pokazuje
bowiem, jak wielka odpowiedzialnoœæ za dziecko na nich spoczywa. Czê-
sto to dopiero konferencja pozwala im to uœwiadomiæ. Z drugiej jednak
strony pokazuje tak¿e, ¿e nie s¹ sami ze swoimi problemami i jest wiele
osób przychylnych im i ich dzieciom, do których mo¿na siê zwróciæ, które
mog¹ pomóc im w wychowaniu i tym samym zapobiec wykolejaniu siê
ma³oletnich lub nieletnich. Poprzez w³¹czenie przedstawicieli spo³ecz-
noœci lokalnych w proces poprawy nieletniego osi¹gamy wiele pozyty-
wnych rezultatów. Z jednej strony integrujemy spo³ecznoœæ lokaln¹,
przyczyniaj¹c siê do wytworzenia spo³eczeñstwa obywatelskiego, promu-
jemy bowiem postawy aktywne i prospo³eczne. Z drugiej pokazujemy, ¿e
s¹ oni odpowiedzialni za to, co dzieje siê wokó³ ich domów i mog¹ wp³y-
waæ na te procesy. Pokazujemy, ¿e nie s¹ bezradni. Ponadto niwelujemy
te¿ poziom strachu przed przestêpczoœci¹ i m³odzie¿¹ – gdy ludzie ci spot-
kaj¹ siê z m³odym cz³owiekiem w trakcie sesji, przekonuj¹ siê, ¿e nie jest
to bandzior, tylko zagubiony m³ody cz³owiek, który poprzez swoje zacho-
wanie szuka pomocy. Projekt wp³ywa tak¿e na przedstawicieli instytucji
i organizacji pracuj¹cych z nieletnimi. Z jednej strony daje im mo¿liwoœæ
skorzystania z nowej instytucji, nowego sposobu wychowawczego od-
dzia³ywania na nieletnich, który mog¹ do³¹czyæ do katalogu œrodków, ja-
kimi dysponuj¹. Z drugiej strony projekt daje im konkretn¹ wiedzê
i umiejêtnoœci komunikacyjne oraz mediacyjno-negocjacyjne, powodu-
j¹c, ¿e sami mog¹ rozwi¹zaæ czêœæ konfliktów, z jakimi siê zetkn¹ w swojej
pracy z m³odzie¿¹.

Niezwykle wa¿ne jest tak¿e wzajemne poznanie siê osób pracuj¹cych
w ró¿nych instytucjach i organizacjach. Daje ono mo¿liwoœæ podejmowania
wspólnych dzia³añ, prowadzenia ich na wiêksz¹ skalê i docierania do szer-
szego krêgu odbiorców. Pozwala tak¿e nie dublowaæ tych dzia³añ, a uzu-
pe³niaæ je, wymieniaæ siê doœwiadczeniem i wzajemnie korzystaæ ze swojej
pomocy oraz wspólnie planowaæ niektóre oddzia³ywania w poszczególnych
przypadkach.

Na podstawie doœwiadczeñ pilota¿owego programu w celu wdro¿enia
sesji sprawiedliwoœci naprawczej wœród wychowanków zak³adu popraw-
czego konieczne jest:
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– w³aœciwe przygotowanie mediatorów do prowadzenia sesji sprawiedli-
woœci naprawczej, kiedy oprócz doskonalenia warsztatu pracy mediatora
wa¿ne jest opracowanie odpowiednich metod i technik pracy z rodzina-
mi zmarginalizowanymi, wykluczonymi,

– w pracy z wychowankiem du¿y nacisk nale¿y po³o¿yæ na przygotowanie
rodziny przez wychowawcê prowadz¹cego, do którego rodzina ma zau-
fanie,

– wa¿ne jest równie¿ ograniczenie uczestników konferencji do zaufanych
osób – wskazanych przez rodziny oraz do osób zawodowo zaanga¿owa-
nych w pomoc wychowankowi zak³adu poprawczego, np. kurator, poli-
cjant, PCPR itp.

Sesje sprawiedliwoœci naprawczej

Uczestnicy sesji sprawiedliwoœci naprawczej:
– wychowankowie zak³adu;
– rodziny wychowanków, jeœli mog¹ ich wspieraæ i nie s¹ patologiczne

i demoralizuj¹ce. Najczêœciej by³y to rodziny niepe³ne i w konferen-
cjach uczestniczy³y matki, czasami babcie – tak jak w 2 przeprowadzo-
nych w ramach programu. W pozosta³ych wychowankowie niestety
wystêpowali sami, w jednym przypadku by³ opiekun prawny – wycho-
wanka by³a nieletnia;

– wychowawcy z zak³adu poprawczego – osoba wspieraj¹ca wychowanka
w trakcie konferencji. Wychowawcy dobrze znaj¹c wychowanków, spo-
sób zachowania, wyra¿ania emocji przez nieletniego mogli s³u¿yæ pomo-
c¹ koordynatorowi konferencji w trakcie rozmów wstêpnych oraz
w czasie jej prowadzenia;

– kuratorzy zawodowi i spo³eczni – osoby wspieraj¹ce wychowanka i z ra-
cji swojej funkcji przejmuj¹ce nad nim opiekê po wyjœciu z zak³adu po-
prawczego. Czêsto to w³aœnie kurator stawa³ siê osob¹ koordynuj¹c¹
wypracowany podczas konferencji kontrakt z nieletnim, czyli osob¹, do
której wp³ywaj¹ wszystkie informacje na jego temat dotycz¹ce realizacji
kontraktu, co w du¿ym stopniu pomaga³o mu w jego pracy zawodowej;

– policjanci, inspektorzy ds. nieletnich – najczêœciej jako osoby nadzoru-
j¹ce i kontroluj¹ce zachowanie nieletniego;

– pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – wspieraj¹ce wy-
chowanka od strony socjalnej – zabezpieczaj¹ce go od strony finansowej
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– dysponuj¹cy pieniêdzmi na usamodzielnienie, naukê. Mog¹cy rów-
nie¿ s³u¿yæ inn¹ pomoc¹, np. ewentualn¹ pomoc¹ w uzyskaniu samo-
dzielnego mieszkania itp.;

– pracownicy oœrodków pomocy spo³ecznej – równie¿ jako osoby mog¹ce
s³u¿yæ pomoc¹ od strony socjalnej – finansowej, jak równie¿ wychowaw-
czej. W OPS -ie coraz czêœciej prowadzone s¹ zajêcia z psychologami,

– przedstawiciele samorz¹du – osoby mog¹ce pomóc wychowankowi zna-
leŸæ swoje miejsce w spo³ecznoœci i równoczeœnie s³u¿yæ pomoc¹ praw-
n¹ i finansow¹ – zainteresowanie i chêæ uczestnictwa w konferencji
wykaza³a tylko jedna osoba;

– przedstawiciele urzêdów pracy – osoby wspieraj¹ce wychowanka w po-
szukiwaniu pracy i znalezieniu drogi zawodowej, zw³aszcza pracuj¹cy
tam doradcy zawodowi;

– przedstawiciele organizacji pozarz¹dowych – osoby mog¹ce zapropono-
waæ wychowankowi ró¿nego rodzaju zajêcia dodatkowe, np. kursy za-
wodowe, jêzykowe, wolontariat, itp., co z jednej strony pozwoli
wychowankowi ³atwiej nawi¹zaæ kontakt z nowym œrodowiskiem, z dru-
giej zapewni mu ró¿norodne zajêcia, co utrudnia mu powrót do œrodo-
wiska, które go demoralizowa³o i sk³ania³o do pope³niania czynów
karalnych;

– przedstawiciele szko³y – jeœli wychowanek podejmie naukê. Maj¹ oni
szansê poznaæ wychowanka w bezpoœredniej rozmowie przed rozpoczê-
ciem nauki, jak równie¿ porozmawiaæ o nim z wychowawc¹ poznaj¹c
mocne i s³abe strony nieletniego. To by³ zwykle bardzo wa¿ny punkt
konferencji, przedstawiciel szko³y móg³ zobaczyæ, ¿e tak naprawdê to
jest zwyk³y ch³opak i nie ma potrzeby „ostrzegaæ” przed nim wszyst-
kich. Czêsto poznaj¹c ¿yciorysy ch³opców i dziewcz¹t zaczynali dostrze-
gaæ, ¿e byli oni pozbawieni ca³kowitego oparcia w rodzinach, musieli
sami siê utrzymywaæ z prac dorywczych i sami w³¹czali siê w pomoc wy-
chowankowi, np. w dostarczaniu bezp³atnie ksi¹¿ek lub bezp³atna po-
moc w nauce w razie pierwszych k³opotów. Widzieli równie¿, ¿e nie s¹
pozostawieni sobie sami i w razie problemów mog¹ zwróciæ siê do kura-
tora – zwykle on pozostawa³ koordynatorem kontraktu, tzn. osob¹ czu-
waj¹c¹ nad wype³nianiem kontraktu i osob¹, do której w razie k³opotów
wszyscy mog¹ siê zwróciæ;

– przedstawiciele spo³ecznoœci lokalnej – s¹siedzi, przyjaciele, znajomi,
przedstawiciele lokalnych zak³adów pracy itp. Oczywiœcie pod warun-
kiem, ¿e s¹ to osoby umiej¹ce wesprzeæ wychowanka i niewp³ywaj¹ce
na niego demoralizuj¹co.
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Plan dzia³ania koordynatora przygotowuj¹cego konferencje sprawiedli-
woœci naprawczej:
– spotkanie z pracownikami zak³adu poprawczego, ewentualnie kuratora-

mi s¹dowymi, w celu wybrania wychowanka do udzia³u w konferencji,
zgodnie z przedstawionym powy¿ej modelem. Omówienie z wycho-
wawc¹ planu konferencji oraz IPR – Indywidualnego Planu Resocjaliza-
cji, jaki wychowawca przygotowuje z ka¿dym z wychowanków maj¹cym
opuœciæ zak³ad. Wa¿ne jest, aby za³o¿enia IPR znalaz³y odzwierciedle-
nie w osobach zaproszonych na konferencjê. Prosty przyk³ad, jeœli wy-
chowanek zamierza zg³osiæ siê do szko³y, wa¿ne jest uczestnictwo
w konferencji dyrektora lub wychowawcy ze szko³y;

– spotkanie z nieletnim, wyjaœnienie mu zasad konferencji i przyjêcie oœ-
wiadczenia o zgodzie na udzia³ w niej. Zorientowanie siê, jak¹ ma posta-
wê w stosunku do swojego czynu, osoby pokrzywdzonej i w zale¿noœci
od tego dalsza z nim praca. Nastêpnie wspólne wytypowanie osób, które
z jego strony bêd¹ bra³y udzia³ w konferencji;

– spotkanie z osob¹ pokrzywdzon¹ i wyjaœnienie jej zasad konferencji
sprawiedliwoœci naprawczej, odebranie zgody na udzia³ i wspólne wyty-
powanie osób, które bêd¹ z jej strony bra³y udzia³ w sesji. Przewidujemy
tak¿e mo¿liwoœæ prowadzenia sesji bez udzia³u pokrzywdzonego, je¿eli
nie wyrazi on na to zgody (praktyka taka jest rozpowszechniona w in-
nych pañstwach, np. w Austrii), b¹dŸ jak wczeœniej pisa³em, raczej
w konferencjach z wychowankami zak³adów poprawczych osoby po-
krzywdzone nie wystêpuj¹;

– spotkania z osobami wskazanymi przez pokrzywdzonego i przez spraw-
cê do udzia³u w konferencji – wyjaœnienie zasad, ich roli w ca³ym proce-
sie i przyjêcie zgody na uczestnictwo;

– spotkania z przedstawicielami szko³y, organizacji pracuj¹cych z m³o-
dzie¿¹, w³adz samorz¹dowych i publicznych, przedstawicielami spo³e-
cznoœci lokalnej – wyjaœnienie zasad, ich roli w procesie i odebranie
zgody na uczestnictwo;

– przeprowadzenie sesji sprawiedliwoœci naprawczej;
– opracowanie planu dzia³ania dla sprawcy – spisanie kontraktu z nielet-

nim.
Istotn¹ czêœci¹ sesji sprawiedliwoœci naprawczej jest przygotowanie pla-

nu dzia³ania dla sprawcy, aby zosta³ przywrócony ³ad spo³eczny – czyli z je-
dnej strony pokrzywdzony otrzyma³ zadoœæuczynienie zgodne ze swoimi
potrzebami i oczekiwaniami, z drugiej strony naprawione zosta³y normy
spo³eczne, a nieletni wspólnie z uczestnikami sesji wypracowa³ narzêdzie,
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pozwalaj¹ce mu w przysz³oœci nie wchodziæ w kolizjê z prawem. Mog¹ to
byæ czêsto bardzo proste zabiegi, jak np. zajêcia w klubie sportowym, mu-
zycznym itp., które spowoduj¹ zmianê otoczenia, dadz¹ nowe wyzwania
i wype³ni¹ wolny czas.

Wa¿nymi uczestnikami sesji sprawiedliwoœci naprawczych s¹ rodziny
nieletnich. Jeœli zaburzone lub zerwane zosta³y wiêzi miêdzy dzieæmi a ro-
dzicami, sesja i praca z mediatorem koordynatorem daje te¿ szansê na od-
budowanie ich lub przygotowanie drogi do ich odbudowania – omówienia
warunków i podjêcie decyzji uczestnictwa w terapii rodzinnej. Niestety
wœród beneficjentów programu tylko w kilku przypadkach w konferen-
cjach uczestniczyli rodzice.

Wychowankowie zak³adów poprawczych czêsto wywodz¹ siê ze œrodo-
wisk patologicznych i tak naprawdê jedynym wyjœciem dla wychowanka,
¿eby nie wróciæ na drogê przestêpcz¹, jest odseparowanie go od rodziny
i dawnego otoczenia. Zwykle udawa³o nam siê dotrzeæ do dalszej rodziny
lub przyjació³, którzy zadeklarowali swoj¹ pomoc. Czêsto motorem ich za-
chowania by³a chêæ uczestniczenia w dzia³aniu, w które zaanga¿owana jest
grupa innych osób, a nie tylko chêæ pomocy nieletniemu. Niemniej, mimo
takiej motywacji efekty ich dzia³ania by³y bardzo pozytywne, a udzia³
w konferencji spowodowa³ jej zmianê.

W przeprowadzonych sesjach sprawiedliwoœci naprawczej uczestnicy
podpisywali kontrakty. W trakcie ich ustalania na konferencjach mediato-
rzy koordynatorzy k³adli szczególny nacisk na tak¹ pracê z uczestnikami,
aby nieletni wzi¹³ odpowiedzialnoœæ za swoje dzia³ania – przy jednoczesnej
kontroli ze strony uczestników. Wychowankowie zapisywali siê do szko³y
i w przypadku trudnoœci w nauce sami mieli obowi¹zek zg³oszenia siê do
osoby, która zadeklarowa³a pomoc w tej dziedzinie – najczêœciej do przed-
stawiciela szko³y, zobowi¹zywali siê do podjêcia pracy w okreœlonym ter-
minie lub ju¿ j¹ podjêli – czêsto uczestnicy konferencji szukali
i przedstawiali im propozycje pracodawców. Wa¿nym elementem by³o zo-
bowi¹zanie do podjêcia leczenia antyalkoholowego w momencie, gdy ku-
rator b¹dŸ inny uczestnik konferencji stwierdz¹, ¿e wychowanek ma
problemy z alkoholem. Zobowi¹zywali siê równie¿ do sta³ego uczêszczania
do lekarza psychiatry lub psychologa, czasami by³y to terapie rodzinne.
Wszystkie te decyzje wskazuj¹, ¿e wychowankowie i ich rodziny, jeœli bra³y
udzia³, zdecydowali siê wzi¹æ odpowiedzialnoœæ za swoje czyny i decyzje,
a co za tym idzie za swoje ¿ycie, czyli podstawowy cel konferencji spra-
wiedliwoœci naprawczej dla osób wychodz¹cych z zak³adu poprawczego zo-
sta³ spe³niony. Równoczeœnie uda³o nam siê stworzyæ sieæ osób, która
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w razie problemów nieletniego, który opuœci³ zak³ad poprawczy, bêdzie
mu s³u¿y³a rad¹ i wsparciem.

Uczestnicy programu widzieli mo¿liwoœæ wykorzystania tej metody
swojej pracy zawodowej np. w szko³ach, placówkach socjoterapeutycz-
nych. Cel ten osi¹gnêliœmy dziêki pokazaniu ró¿nych mo¿liwoœci wykorzy-
stania konferencji sprawiedliwoœci naprawczej. Jim Consedine w Nowej
Zelandii prowadzi³ konferencje sprawiedliwoœci naprawczej z nieletnim
sprawc¹ czynu karalnego, przed pójœciem do placówki resocjalizuj¹cej.
W naszym programie pracowaliœmy z nieletnimi po opuszczeniu placówki.
Nastêpnym przyk³adem zastosowania konferencji sprawiedliwoœci na-
prawczej jest wczeœniejszy nasz program realizowany z Ministerstwem
Sprawiedliwoœci – dotycz¹cy nieumyœlnych sprawców przestêpstw, a kolej-
nym by³y konferencje sprawiedliwoœci naprawczej szko³ach.

Przyk³adowy kontrakt

POWRÓT DO DOMU
ZASTOSOWANIE SPRAWIEDLIWOŒCI NAPRAWCZEJ

W INTEGRACJI SPO£ECZNEJ NIELETNICH SPRAWCÓW
CZYNU KARALNEGO

Program realizowany z funduszy UE – Phare 2003 – Wzmocnienie sys-
temu wymiaru sprawiedliwoœci.

Program realizowany przy wsparciu Ministerstwa Sprawiedliwoœci.

KONTRAKT ZAWARTY PRZEZ UCZESTNIKÓW KONFERENCJI
SPRAWIEDLIWOŒCI NAPRAWCZEJ

W dniu............ w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w................,
przy ul........................., odby³a siê Konferencja Sprawiedliwoœci Naprawczej,
w której udzia³ wziêli:
Anna – wychowanka zak³adu poprawczego w.................., od niedawna przebywa
poza zak³adem na mocy art. 90 ustawy o postêpowaniu w sprawach nieletnich;
Jan – prawny opiekun usamodzielnienia Anny;
Pani Zofia – przedstawicielka zak³adu poprawczego w................, wychowawczyni
Anny;
Pani Teresa – kurator spo³eczny Anny;
Pani Krystyna – pracownik Miejskiego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w.....................
Pani Dorota – pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w.................,
odpowiedzialna za indywidualny program usamodzielnienia Anny;
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Pani Hanna – przedstawicielka sekcji Poradnictwa Rodzinnego PCPR, w..............;
Pani Zuzanna – przedstawicielka Miejskiego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej............;
Pani Danuta – przedstawicielka Fundacji...............
Jadwiga – przyjació³ka Anny;
Ewa i El¿bieta – koordynatorzy konferencji.

Podczas konferencji ustalono, ¿e Anna, przebywaj¹c poza zak³adem po-
prawczym na okres próby na podstawie art. 90 ustawy o postêpowaniu w spra-
wach nieletnich. W lutym 2007 zak³ad poprawczy oceni zachowanie
wychowanki oraz jej postêpy w readaptacji. W zale¿noœci od przebiegu pier-
wszego okresu próbnego istnieje mo¿liwoœæ przed³u¿enia okresu próby przez
zak³ad poprawczy lub z³o¿enia wniosku do s¹du o warunkowe zwolnienie.

Uczestnicy konferencji podjêli ponadto nastêpuj¹ce ustalenia:
– Anna ma obowi¹zek kontaktowaæ siê ze swoim patronem Pani¹ Zofi¹

raz w miesi¹cu oraz na wezwanie stawiaæ siê w zak³adzie poprawczym
osobiœcie.

– Anna zapisa³a siê do szko³y............................ Zajêcia bêd¹ odbywa³y siê
co tydzieñ w pi¹tki i soboty. Pierwsze zajêcia odbêd¹ siê................ Anna
zobowi¹za³a siê kontynuowaæ naukê oraz op³acaæ czesne za szko³ê.

– Pani kurator zadeklarowa³a, ¿e bêdzie regularnie kontaktowaæ siê z dy-
rektorem szko³y i monitorowaæ postêpowanie Anny.

– Pani kurator zadeklarowa³a, ¿e pomo¿e Annie w zdobyciu niezbêdnych
podrêczników i pomocy naukowych.

– Pani kurator zadeklarowa³a, ¿e bêdzie Annê wspieraæ w ró¿nych ¿ycio-
wych sytuacjach problemowych.

– Pani Dorota (PCPR) równie¿ zadeklarowa³a Annie wsparcie w trudnych
sytuacjach – Anna mo¿e przyjœæ do siedziby PCPR codzienne,
w godz..........

– Anna zobowi¹za³a siê informowaæ Pani¹ Dorotê o wszelkich zmianach
zachodz¹cych w jej ¿yciu – np. o zmianie miejsca zamieszkania.

– Anna ma obowi¹zek zg³osiæ siê do Pani Doroty z zaœwiadczeniem szkol-
nym do dnia............., a nastêpnie do dnia............. Zaœwiadczenie szkolne
jest niezbêdne do tego, aby Anna otrzyma³a œwiadczenie z PCPR na
naukê.

– Pani Dorota zadeklarowa³a, ¿e pomo¿e Annie wype³niæ dokumenty nie-
zbêdne do otrzymania œwiadczenia na naukê.

– Anna bêdzie musia³a odebraæ pierwsze œwiadczenie w kasie............... do
dnia............. – powinna mieæ przy sobie dowód osobisty oraz decyzjê
o przyznaniu œwiadczenia, któr¹ otrzyma od Pani Doroty drog¹ pocztow¹.
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– Anna ma obowi¹zek za³o¿enia konta bankowego, aby móc otrzymywaæ
comiesiêczne œwiadczenia z PCPR. Pani Dorota zadeklarowa³a, ¿e wy-
stawi Annie zaœwiadczenie do banku oraz pomo¿e dope³niæ wszelkich
formalnoœci zwi¹zanych z za³o¿eniem konta. Anna zobowi¹za³a siê zg³o-
siæ w tej sprawie do Pani Doroty po................

– Anna ma obowi¹zek przyjœæ do Pani Doroty z dokumentem potwierdza-
j¹cym za³o¿enie konta do koñca..............

– Anna zobowi¹zuje siê kontaktowaæ z Pani¹ Dorot¹............... w miesi¹cu
– osobiœcie lub telefonicznie.

– Pani Dorota zadeklarowa³a, ¿e bêdzie regularnie kontaktowaæ siê ze
szko³¹ w sprawie Anny.

– Pani Dorota zadeklarowa³a równie¿, ¿e pomo¿e Annie wype³niæ wnio-
sek na œwiadczenie zdrowotne. Anna ma przyjœæ w tej sprawie do Pani
Doroty w dniu...........

– Anna posiada umowê o pracê w przedsiêbiorstwie............ do dnia ............
Od dnia............ jest ona gotowa podj¹æ ka¿d¹ pracê w pe³nym wymiarze
godzin i oœwiadczy³a, ¿e aktywnie szukaæ zatrudnienia (Ju¿ po zakoñcze-
niu konferencji umowa z Ann¹ zosta³a przed³u¿ona)

– Pani Dorota zadeklarowa³a, ¿e pomo¿e Annie napisaæ CV na komputerze.
– Pani Hanna (PCPR) zadeklarowa³a, ¿e pomo¿e Annie w utrzymaniu

pracy w............ poprzez wspóln¹ interwencjê z Pani¹ Zuzann¹ (MOPS).
Pani Hanna skontaktuje siê z Ann¹ w sprawie pracy w.......... do
dnia...............

– Pani Zuzanna zaoferowa³a Annie pomoc w monitorowaniu ofert oraz
w rozmowach z Powiatowym Urzêdem Pracy.

– Pani Zuzanna zobowi¹za³a siê do monitorowania postêpów Anny
w kwestii poszukiwania pracy oraz do wspierania jej w tym zakresie; za-
oferowa³a równie¿ wsparcie w przypadku jakichkolwiek problemów.

– Je¿eli Anna nie bêdzie mia³a pracy, to ma obowi¹zek zarejestrowaæ siê
jako bezrobotna w Urzêdzie Pracy. Anna mo¿e w tej sprawie zwróciæ siê
o pomoc do Pani Kurator.

– Je¿eli Anna nie bêdzie mia³a pracy, to ma obowi¹zek zg³osiæ siê do Pani
Krystyny (MOPS) wraz z podaniem o zasi³ek oraz zaœwiadczeniem z po-
przedniej pracy – z informacj¹ przez jaki okres i do kiedy by³a zatrudnio-
na. Pani Krystyna zadeklarowa³a Annie pomoc w dope³nieniu formalno-
œci niezbêdnych do otrzymania zasi³ku oraz w aktywizacji zawodowej.
Anna mo¿e kontaktowaæ siê z Pani¹ Krystyn¹ codziennie w siedzibie
MOPS przy ul.............., w pokoju nr...... w godz.............. lub pod nr
tel....................
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– Anna mo¿e w ka¿dej trudnej sytuacji liczyæ na swoj¹ przyjació³kê Jadwi-
gê – mo¿e do niej zawsze przyjœæ, nawet na noc. Jadwiga zadeklarowa³a
równie¿ Annie pomoc w nauce.

– Anna ma umówione dwie wizyty w Poradni................... w dniu..........
o godz.......... zg³osi siê do psychologa – ..................., zaœ...................
do................. W razie rezygnacji z drugiej wizyty Anna zobowi¹zuje siê
odwo³aæ j¹ w recepcji poradni.

– Pani Krystyna (MOPS) zadeklarowa³a, ¿e pomo¿e Annie znaleŸæ miesz-
kanie do wynajêcia.

– Pani Dorota oraz Pani Zuzanna (PCPR) zadeklarowa³y, ¿e Anna mo¿e
zwróciæ siê do nich po pomoc w kwestii uzyskania mieszkania socjalnego.

– Pani Zuzanna zadeklarowa³a, ¿e bêdzie wspieraæ Annê w poszukiwaniu
oddzielnego lokalu mieszkalnego. Pani Zuzanna zadeklarowa³a, ¿e bê-
dzie wraz z Pani¹ Dorot¹ prowadziæ w tej sprawie rozmowy z Urzêdem
Miasta.

– Anna jest zobowi¹zania do napisania wniosku o poparcie do PCPR.
– Pani Dorota zadeklarowa³a, ¿e bêdzie pisaæ i wysy³aæ do Urzêdu Miasta

pisma popieraj¹ce dla Anny, jak równie¿ bêdzie umawiaæ j¹ na rozmowy
w sprawie lokalu.

– Fundacja............ zaoferowa³a Annie pomoc w postaci kursów doszkala-
j¹cych oraz porad specjalistów. Fundacja zaoferowa³a Annie pokrycie
kosztów przyjazdu na zajêcia do...............

– Pani Hanna zaoferowa³a dowiedzieæ siê, czy jest mo¿liwoœæ zatrudnie-
nia Anny w...................

– Pan Jan ma obowi¹zek realizowaæ zadania opiekuna usamodzielnienia
Anny oraz przekazywaæ kuratorowi wszelkie informacje zwi¹zane z Ann¹.

– Pan Jan zobowi¹zuje siê niezw³ocznie odpowiadaæ na pisma Pani Doro-
cie oraz informowaæ j¹ o wszelkich zmianach ¿yciowych dotycz¹cych je-
go osoby lub Anny.

– Pani kurator zobowi¹za³a siê do monitorowania realizacji kontraktu
przez Annê. W razie jakichkolwiek problemów czy informacji na temat
przebiegu realizacji kontraktu wszyscy podpisane ni¿ej osoby powinny
kontaktowaæ siê z Pani¹ kurator pod numerem tel......................

Uczestnicy konferencji zgodnie oœwiadczaj¹, ¿e akceptuj¹ warunki ni-
niejszego kontraktu.

Ka¿dy uczestnik konferencji otrzyma³ jeden egzemplarz kontraktu.



Andrzej Rejzner

Budowanie czy niszczenie?
Polityka spo³eczna wobec m³odzie¿y

niedostosowanej spo³ecznie

Rozumienie polityki spo³ecznej

Elementem polityki spo³ecznej ukierunkowanej na pomoc dziecku i ro-
dzinie jest polityka, która obejmuje dzieci i m³odzie¿ o ró¿nym stopniu za-
burzeñ socjalizacyjnych.

W ka¿dym, nawet najbardziej rozwiniêtym spo³eczeñstwie wystêpuje
problem m³odzie¿y niedostosowanej spo³ecznie i przestêpczej. Wi¹¿e siê
on najczêœciej z wadliwym funkcjonowaniem rodziny, brakiem skutecznej
pomocy rodzinie w przypadku zagro¿enia patologiami, a tak¿e z brakiem
lub spóŸnion¹ interwencj¹ w sytuacjach koniecznych.

Z tego wynika, i¿ na ca³oœciow¹ politykê spo³eczn¹ sk³ada siê suma reali-
zowanych lub postulowanych zamierzeñ i dzia³añ rozwi¹zuj¹cych proble-
my spo³eczne.

S¹ to wszelkie dzia³ania (zamiary), które maj¹ stwarzaæ warunki do
osi¹gania celów grupowych, a tak¿e realizowania (spo³ecznie poprawnych)
celów indywidualnych.

Politykê spo³eczn¹ mo¿na rozpatrywaæ w dwóch aspektach: jako dzia-
³alnoœæ praktyczn¹ i jako dyscyplinê naukow¹ (J. Auleytner, 2002, 2004;
A. Kurzynowski, 2002; S.Golinowska, 2002).

W ka¿dej chwili i na ka¿dym etapie ¿ycia mamy do czynienia z polityk¹
spo³eczn¹.

Polityka spo³eczna wystêpuje w wielu aspektach i zawsze nasz stosunek
do niej jest aktywny. Mo¿emy byæ jej wspó³twórcami, na przyk³ad próbuj¹c
rozwi¹zywaæ lokalne problemy spo³eczne o ró¿nej donios³oœci, mo¿emy
byæ tak¿e klientami opieki spo³ecznej.
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Z polityk¹ spo³eczn¹ jest jak z pogod¹ – towarzyszy nam zawsze, chocia¿
nie zawsze zwracamy na ni¹ uwagê. Mo¿e byæ przyjazna i równoprawna dla
wszystkich, ale mo¿e byæ te¿ krzywdz¹ca i bezduszna. Niekiedy mo¿e
przyczyniaæ siê do klêski jednostki, rodziny lub du¿ych grup spo³ecznych.

Mówi¹c o wspó³czesnej polityce spo³ecznej odnieœæ siê trzeba do jej do-
œwiadczeñ w poprzednich okresach. W tym zakresie warto przeanalizowaæ
okres Polski miêdzywojennej, w którym z du¿ym mozo³em rodzi³o siê no-
woczesne pañstwo polskie i spo³eczeñstwo patriotyczne (Z. Daszyñska-
-Goliñska,1933; M. D¹browski,1928). Do tego okresu nawi¹zujemy bardzo
niechêtnie, niestety, ci¹g³oœæ historyczna zosta³a przerwana.

Okres do roku 1999 to polityka spo³eczna uzale¿niona od uwarunkowañ
politycznych, ograniczana kryzysami gospodarczymi, bez spo³ecznego
wsparcia i akceptacji, d¹¿¹ca do socjalistycznych idea³ów (M. Olêdzki,
1979). Pañstwo w swojej nakazowo-rozdzielczej filozofii bra³o w du¿ym
stopniu odpowiedzialnoœæ za rodzinê i procesy socjalizacyjne.

S³aboœci¹ polityki spo³ecznej w tym okresie (oprócz wielu innych) by³
brak postêpu w walce ze zjawiskami patologicznymi (J.K. Falewicz, J. Ja-
siñski, A. Ra¿niewski, 1975), które odziedziczyliœmy po poprzednim ustro-
ju, a tak¿e pojawianie siê nowych.

Przebudowa spo³eczna, która nast¹pi³a w latach 90., oprócz niew¹tpli-
wych sukcesów, przynios³a wiele negatywnych zjawisk spo³ecznych,
a mianowicie pauperyzacjê, bezrobocie, uzale¿nienia, wzrost przestêpczo-
œci, korupcjê, nadmierne rozwarstwienie, a tak¿e korozjê podstawowych
wartoœci aksjologicznych (J. Kwaœniewski,1997).

Zasadniczym czynnikiem, który zawsze negatywnie wp³ywa na roz-
wi¹zywanie kwestii spo³ecznych, jest wysokie bezrobocie. Nierozwi¹zy-
wanie tego problemu powoduje wzrost negatywnych zjawisk spo³ecznych
(M. Szylko-Skoczny,1992). Nasila siê kryzys rodziny, liczba rodzin potrze-
buj¹cych pomocy wzrasta. Obci¹¿enie wydatkami socjalnymi przerasta
mo¿liwoœci bud¿etowe pañstwa, programy socjalne i spo³eczne staj¹ siê
niewystarczaj¹ce, a instytucje pomocowe niewydolne.

W Polsce prze³omem w polityce spo³ecznej ukierunkowanej na pomoc
rodzinie by³ rok 1999, kiedy to samorz¹dy (powiaty i województwa) przejê-
³y do rozwi¹zywania zadania i problemy spo³eczne.1
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Nowe podejœcie i reforma systemu polega³y na odejœciu od centralnego
sterowania polityk¹ spo³eczn¹ w zakresie pomocy rodzinom i przekazanie
odpowiedzialnoœci za rodzinê spo³ecznoœciom lokalnym.

Polityka spo³eczna musi widzieæ wszystkie te problemy, systemowo im
zapobiegaæ, przewidywaæ zagro¿enia i ryzyko spo³eczne (J. Auleytner,
2004), poniewa¿ niekorzystne zjawiska kumuluj¹ siê g³ównie w rodzinach
o niskim poziomie socjalnym i kulturowym i dotykaj¹ g³ównie dzieci.2

Jak dotychczas nie uda³o siê wypracowaæ spójnej i racjonalnej polityki
spo³ecznej wobec m³odzie¿y. Badania empiryczne na jej temat s¹ wycinko-
we i niesystematyczne, brakuje naukowego monitoringu szans i zagro¿eñ
m³odego pokolenia.

Kryzys rodziny obserwujemy równie¿ w krajach bogatszych o ugrunto-
wanej ju¿ demokracji. U nas zmiany i korekty maj¹ce na celu poprawê sy-
tuacji musz¹ dokonywaæ siê szybciej i gwa³towniej, a w takiej sytuacji
nietrudno o b³êdy i przeoczenia.

Ze wzglêdu na niepokoj¹ce sygna³y i doniesienia o wzrastaj¹cym zagro-
¿eniu patologi¹ (g³ównie przestêpczoœci¹ i uzale¿nieniami) œrodowiska
m³odzie¿owego (B. Urban, 1999), polityka spo³eczna powinna w pierwszej
kolejnoœci podj¹æ próby ich rozwi¹zania.

Na pytanie, czy tak siê dzieje i jakie podjêto dzia³ania w tym zakresie,
chcia³bym odpowiedzieæ omawiaj¹c zmianê systemu opiekuñczo-wycho-
wawczego i resocjalizacyjnego (M. Gdowska-Wiliñska,1983), ze zwróce-
niem szczególnej uwagi na m³odzie¿ niedostosowan¹ spo³ecznie
i przestêpcz¹ przebywaj¹c¹ w m³odzie¿owych oœrodkach wychowawczych
(A. Rejzner, 1995).

Funkcjonowanie placówek opiekuñczo-wychowawczych
i resocjalizacyjnych

System placówek opiekuñczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych ut-
worzony zosta³ po drugiej wojnie œwiatowej g³ównie jako reakcja na zjawis-
ko sieroctwa naturalnego. Zasadniczym elementem tego systemu by³y
domy dziecka, które póŸniej stopniowo przyjmowa³y dzieci z problemem
sieroctwa spo³ecznego. Oprócz domów dziecka (domów ma³ego dziecka)

230

2 Por. Pe³nomocnik Rz¹du do Spraw Rodziny, Raport o sytuacji polskich rodzin, Warsza-
wa 1998.

2



funkcjonowa³y specjalne oœrodki szkolno-wychowawcze, pogotowia opie-
kuñczo-wychowawcze, œwietlice œrodowiskowe, ogniska wychowawcze.
W latach piêædziesi¹tych powo³ano m³odzie¿owe oœrodki wychowawcze,
(zak³ady wychowawcze) dla m³odzie¿y niedostosowanej spo³ecznie
(J. Stañdo-Kawecka, 2000).

Placówki opiekuñczo-wychowawcze wspierane by³y sieci¹ poradni za-
wodowych i wychowawczych, placówkami s³u¿by zdrowia, milicyjnymi
izbami dziecka. Równolegle funkcjonowa³ podsystem resortu sprawiedli-
woœci z aparatem s¹dowym dla nieletnich oraz zak³adami poprawczymi
i schroniskami dla nieletnich skupiaj¹cy nieletnich przestêpców (placówki
diagnostyczne dla nieletnich przestêpców to rodzinne oœrodki diagnosty-
czno-kieruj¹ce), (J.Sza³añski,1978).

Kuratorzy w nadzorach indywidualnych i kuratorskich oœrodkach pracy
z m³odzie¿¹ prowadzili œrodowiskow¹ pracê resocjalizacyjn¹ i prewencyjn¹.

Do lat osiemdziesi¹tych funkcjonowa³y instytucje organizuj¹ce dzie-
ciom i m³odzie¿y wolny czas, od funkcji wychowawczych nie stroni³a szko-
³a. Ale to w³aœnie w latach osiemdziesi¹tych na tle ogólnospo³ecznego
kryzysu ujawni³a siê niewydolnoœæ systemu opiekuñczo-wychowawczego,
przejawiaj¹cego siê wzrostem zachowañ przestêpczych, problemami nar-
kotykowymi i innymi. Jednym ze sposobów poprawy sytuacji by³o przyjê-
cie w dniu 26 paŸdziernika 1982 roku ustawy o postêpowaniu w sprawach
nieletnich3 (do tego dnia obowi¹zywa³ Kodeks karny z 1932 roku).

Ustawa ta w sposób kompleksowy uregulowa³a postêpowanie z nielet-
nimi, okreœli³a rozbudowane rozumienie nieletniego i sprecyzowa³a dzia-
³anie dla jego dobra. Okreœlone w niej zosta³y tak¿e mo¿liwe do
zastosowania wobec nieletniego œrodki wychowawcze i poprawcze. Kata-
log œrodków wychowawczych zawiera miêdzy innymi umieszczenie nie-
letniego w placówce resocjalizacyjnej albo odpowiedniej placówce
opiekuñczo-wychowawczej. Œrodki te mog¹ byæ stosowane wobec nielet-
nich, którzy pope³nili czyn karalny lub wykazuj¹ przejawy demoralizacji.

Do zadañ m³odzie¿owych oœrodków wychowawczych nale¿y niwelowa-
nie objawów niedostosowania spo³ecznego, resocjalizacja nieletnich prze-
stêpców poprzez ich przygotowanie do poprawnego funkcjonowania
w spo³eczeñstwie4.
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Do reformy systemu opiekuñczo-wychowawczego, tj. do roku 2000,
funkcjonowa³y nastêpuj¹ce typy MOW:

– oœrodki diagnostyczno-kieruj¹ce (pocz¹tkowo dwa, a póŸniej cztery
(zwiêkszenie liczby oœrodków zwi¹zane by³o z tendencj¹ do kierowa-
nia wychowanków jak najbli¿ej miejsca zamieszkania); do ich zadañ
nale¿a³o wykonywanie pog³êbionych badañ diagnostycznych, opar-
tych równie¿ na obserwacji;

– oœrodki resocjalizacyjno-wychowawcze (wiêkszoœæ z ponad piêædzie-
siêciu oœrodków) dla dzieci i m³odzie¿y w wieku 12 –18 lat, w normie
intelektualnej;

– oœrodki resocjalizacyjno-rewalidacyjne dla m³odzie¿y o sprzê¿onych
trudnoœciach (niedostosowanie spo³eczne z lekkim upoœledzeniem
umys³owym.

Wszystkie oœrodki, zorganizowane oddzielnie dla ch³opców i dziewcz¹t,
dopracowa³y siê w miarê efektywnych systemów resocjalizacji (A.Rejzner,
1994). Stanowi³y jedn¹ instytucjê z³o¿on¹ z internatu i szko³y. Rezultaty
pracy pedagogicznej w wielu okresach funkcjonowania tych oœrodków de-
terminowane by³y zmniejszaj¹cymi siê subwencjami na ich funkcjonowa-
nie. Mo¿na powiedzieæ, i¿ okres ostatnich dziesiêciu lat to walka oœrodków
o przetrwanie i stosowanie polityki coraz mocniejszego zaciskania pasa.

Reforma systemu

Silnym impulsem do zmiany systemu opiekuñczo-wychowawczego by-
³y przyjête 1 stycznia 1999 roku postêpowe reformy spo³eczne Zasadni-
czym celem reform by³o nadanie polityce spo³ecznej samorz¹dowego
i lokalnego charakteru poprzez stopniow¹ eliminacjê zbiurokratyzowanej
i scentralizowanej polityki spo³ecznej. Najwa¿niejszym elementem nowe-
go systemu by³y samorz¹dowe powiaty i województwa maj¹ce kszta³towaæ
tê politykê. Dwa lata póŸniej (tj. od roku 2001) podobne zadania podjê³y
gminy.

Zakres kompetencji i odpowiedzialnoœci powiatu jest bardzo szeroki.
Polega on na rozwi¹zywaniu problemów spo³ecznych (pomoc niepe³no-
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sprawnym, uzale¿nionym, chorym psychicznie, starym, bezrobotnym, bez-
domnym, ubogim oraz rodzinom problemowym).

Powiaty zosta³y tak¿e zobligowane do zapewnienia specjalistycznej
opieki potrzebuj¹cym w odpowiednio zorganizowanych oœrodkach, a tak¿e
do (poprzez œrodowiskowe badania diagnostyczne) sporz¹dzania listy po-
trzeb i problemów do rozwi¹zania w programach polityki spo³ecznej.

Po raz pierwszy powa¿nie i kompleksowo spróbowano rozwi¹zaæ proble-
my m³odzie¿y z rodzin niewydolnych przekazuj¹c odpowiedzialnoœæ za
prawid³ow¹ socjalizacjê œrodowisku lokalnemu.

To w³aœnie powiatowym centrom pomocy rodzinie powierzono pomoc
i nadzór nad rodzinami niewydolnymi, dzieæmi i m³odzie¿¹ z problemem
sieroctwa spo³ecznego, niedostosowanymi spo³ecznie, nieletnimi po-
pe³niaj¹cymi przestêpstwa.

Wydane rozporz¹dzenie Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia
1 wrzeœnia 2000 roku W sprawie funkcjonowania placówek opiekuñczo-
-wychowawczych wprowadza³o jasny i klarowny system.5 Wszystkie ist-
niej¹ce dotychczas placówki zmieni³y swoje nazwy i na nowo okreœlono ich
funkcje.

Za³o¿ono równie¿, i¿ placówki te mog¹ specjalizowaæ siê w opiece nad
dzieæmi specjalnych potrzeb organizuj¹c odpowiednie formy opieki. Po-
nadto ka¿da z placówek ma obowi¹zek wspó³pracowaæ z rodzin¹ dziecka
i powiatowym centrum pomocy rodzinie oraz przygotowywaæ wychowan-
ków do usamodzielnienia. Paragraf 4 powy¿szego rozporz¹dzenia ustala na-
stêpuj¹ce typy placówek:

– Placówki wsparcia dziennego dzia³aj¹ w najbli¿szym œrodowisku lo-
kalnym dziecka, wspieraj¹ jego rodzinê w sprawowaniu podstawo-
wych funkcji, zapewniaj¹ pomoc rodzinie i dzieciom sprawiaj¹cym
problemy wychowawcze, zagro¿onym demoralizacj¹, przestêpczoœci¹
lub uzale¿nieniem.

– Placówka interwencyjna zapewnia dziecku pozbawionemu czêœcio-
wo lub ca³kowicie opieki rodziców, znajduj¹cemu siê w sytuacji kry-
zysowej, doraŸn¹ ca³odobow¹ opiekê, kszta³cenie dostosowane do
wieku i mo¿liwoœci rozwojowych, opiekê i wychowanie do czasu po-
wrotu do rodziny lub rodziny zastêpczej, placówce rodzinnej albo pla-
cówce socjalizacyjnej. Przygotowuje diagnozê stanu psychicznego
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i sytuacji ¿yciowej dziecka oraz ustala wskazania do dalszej pracy
z dzieckiem.

– Placówka rodzinna zapewnia dzieciom czêœciowo lub ca³kowicie po-
zbawionym opieki rodziców ca³odobow¹ opiekê i wychowanie w wa-
runkach zbli¿onych do domu rodzinnego oraz opiekê do czasu
powrotu dziecka do rodziny, umieszczenia go w rodzinie adopcyjnej
lub jego usamodzielnienia.

– Placówka socjalizacyjna zapewnia ca³odobow¹ opiekê i wychowanie
dzieciom ca³kowicie lub czêœciowo pozbawionym opieki rodziców,
dla których nie znaleziono rodzinnej opieki zastêpczej.

– Placówka resocjalizacyjna zapewnia dzieciom niedostosowanym spo-
³ecznie opiekê i wychowanie, resocjalizacjê i rewalidacjê, mo¿liwoœæ
leczenia uzale¿nieñ, zdobycie kwalifikacji zawodowych.

Warto odnotowaæ, i¿ w paragrafie 18 p.2 cytowanego wy¿ej rozporz¹dze-
nia zapisano mo¿liwoœæ prowadzenia placówek resocjalizacyjnych w formie
dziennej, ca³odobowej turnusowej lub okresowej.

Omawiane rozporz¹dzenie okreœla tak¿e standardy us³ug opiekuñczo-
-wychowawczych, wymogi kwalifikacyjne personelu oraz zasady zatru-
dniania pracowników w przeliczeniu na pe³ne etaty.

Do wy¿ej wymienionych placówek kieruje dzieci i m³odzie¿ powiat w³a-
œciwy ze wzglêdu na miejsce zamieszkania. W uzasadnionych przypadkach
pobyt dziecka bez skierowania mo¿e nast¹piæ na wniosek jego rodziców
lub opiekunów. Mo¿liwoœci takiej nie przewidziano odnoœnie do placówek
resocjalizacyjnych, jakimi s¹ m³odzie¿owe oœrodki wychowawcze.

Podstawowym dokumentem w tym przypadku jest orzeczenie s¹du oraz
wniosek rodziców lub opiekunów prawnych dziecka.

Powiat, w obrêbie którego zamieszkuje dziecko (nieletni), realizuje po-
stanowienie s¹du umieszczaj¹c dziecko w odpowiedniej placówce. W przy-
padku placówek resocjalizacyjnych (MOW) jest to bardzo trudne,
poniewa¿ powiatów jest nieporównywalnie wiêcej ni¿ funkcjonuj¹cych oœ-
rodków. Je¿eli na terenie danego powiatu nie ma takiej placówki lub bra-
kuje w niej miejsca, PCPR zwraca siê do innego powiatu w ramach
województwa.

Z perspektywy kilku lat wyraŸnie widaæ, i¿ najs³abszym elementem
reformy systemu by³ brak koncepcji sprawnego kierowania dzieci i m³o-
dzie¿y do placówek opiekuñczo-wychowawczych, a zw³aszcza resocjaliza-
cyjnych.

Cztery M³odzie¿owe Oœrodki Diagnostyczno-Kieruj¹ce straci³y swoje
uprawnienia na rzecz Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie.
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Negatywne skutki podjêtej reformy w MOW

Podjêta próba reformy systemu, realizowana m.in. poprzez przeniesie-
nie m³odzie¿owych oœrodków wychowawczych z resortu oœwiaty do pomo-
cy spo³ecznej, przynios³a szereg niekorzystnych zmian, które w istotny
sposób utrudni³y funkcjonowanie tych oœrodków.

Zasadniczym mankamentem wdra¿ania reformy by³o przeznaczenie
niedostatecznych œrodków finansowych na ich sfinalizowanie. Reformato-
rzy nie przewidzieli np. kosztów zwi¹zanych z zapewnieniem miejsc pracy
zwalnianym, a tak¿e kosztów zdobywania przez nich nowych kwalifikacji.
Niestety nie pomyœlano np. o dofinansowaniu reform z funduszy Unii Eu-
ropejskiej.

W ostatnim dziesiêcioleciu mo¿na zaobserwowaæ istotny wzrost no-
wych uregulowañ prawnych w kwestii funkcjonowania placówek wycho-
wawczych dla m³odzie¿y. Swoje odrêbne przepisy wyda³y ministerstwa:
Sprawiedliwoœci, Edukacji Narodowej, Pracy i Polityki Spo³ecznej. Roz-
proszenie kompetencji i bardzo szybkie zmiany legislacyjne spowodowa³y
niema³y chaos informacyjny i organizacyjny.

Podjêta próba reform nie tylko nie zosta³a wsparta dodatkowymi fun-
duszami, ale drastycznie zmniejszono dotacje oœrodkom. Wymusi³o to re-
strukturyzacjê oœrodków i zmniejszenie liczby zatrudnianych pracowników
administracji i pracowników pedagogicznych.

Trudno o dok³adne dane na ten temat, ale z dostêpnych badañ i donie-
sieñ wynika, i¿ ograniczenia finansowe dotknê³y równie¿ inne rodzaje pla-
cówek opiekuñczo-wychowawczych takich jak np. domy dziecka,
pogotowia opiekuñcze, specjalne oœrodki szkolno-wychowawcze, œwietlice
i inne.

W badanym przeze mnie m³odzie¿owym oœrodku wychowawczym z 61
pracowników etatowych pracê utraci³o 17 osób, w tym 11 pracowników pe-
dagogicznych. Czynnikiem, który oddzia³ywa³ negatywnie na motywacjê
pracowników i ich stosunek do pracy, by³ brak informacji. Wytwarza³o to
niepewnoœæ nawet co do istnienia poszczególnych placówek.

Przejêcie przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie bezpoœredniego
nadzoru administracyjno-finansowego i pozostawienie szko³y oœrodkowej
pod nadzorem wydzia³ów edukacji spowodowa³o rozbicie jednoœci oœrod-
ków. Rozdzielono funkcjonowanie internatu i szko³y poprzez powo³anie
niezale¿nego dyrektora szko³y, co praktycznie rozbija³o jednoœæ oddzia³y-
wañ wychowawczych, poniewa¿ zabrak³o wspólnych ustaleñ nauczycieli
i wychowawców.

235



W wielu oœrodkach ograniczano liczbê grup wychowawczych, a zwiêk-
szano liczbê wychowanków w grupie. Brakowa³o dobrej atmosfery do pra-
cy wychowawczej, utrudnione zosta³y indywidualne oddzia³ywania
resocjalizacyjne. Ze wzglêdu na ograniczenia finansowe zlikwidowano lub
zawieszono dzia³alnoœæ wielu kó³ zainteresowañ.

Kierowanie niedostosowanych spo³ecznie z najbli¿szej okolicy np. nie-
letnich przestêpców maj¹cych zatargi jeszcze przed ich skierowaniem do
oœrodków powodowa³o intensywne trudnoœci, konflikty i napiêcia.

M³odzie¿owe Oœrodki Wychowawcze utraci³y funkcje diagnostyczno-
-kieruj¹ce, co w rezultacie doprowadza³o do mechanicznego kierowania
i powstawania homogenicznych grup wychowawczych.

Pojawi³y siê tak¿e blokady zwi¹zane z przenoszeniem wychowanków
szczególnie odpornych na zabiegi resocjalizacyjne do innych oœrodków.
W zwi¹zku z brakiem oœrodków diagnostycznych zaniechano w procesie
kierowania rozpatrywania poziomu demoralizacji. W rezultacie nie rozgra-
niczano nieletnich powa¿nie zdemoralizowanej od wychowanków np. z fo-
bi¹ szkoln¹. Nie rozwi¹zano tak¿e problemu nieletnich nieobecnych
w oœrodku na skutek ucieczki lub niepowrotu z przepustki. W pewnym
okresie pojawia³o siê wiele wolnych miejsc w oœrodkach, które powstawa³y
w wyniku skreœlania wychowanków nieobecnych z ró¿nych nieusprawied-
liwionych powodów. Ze wzglêdu na to, ¿e stale brakowa³o wolnych miejsc,
nikt nie robi³ z tego problemu. Mo¿na zadaæ pytanie: kto monitoruje sytua-
cjê m³odzie¿y niedostosowanej spo³ecznie i przestêpczej, kto jest odpo-
wiedzialny za narastanie i rozwi¹zanie tego problemu.

Mo¿na powiedzieæ, ¿e brakuje tutaj rozwi¹zañ systemowych i popraw-
nego rozumienia funkcji polityki spo³ecznej.

Brakuje tak¿e uregulowañ dotycz¹cych nieletnich uzale¿nionych. Z ba-
dañ wynika, ¿e MOW, zw³aszcza te usytuowane w miastach, borykaj¹ siê
z narastaj¹cym problemem narkotykowym.

Wypracowane przez lata sposoby postêpowania z nieletnimi okaza³y siê
zawodne. Systemy postêpowania resocjalizacyjnego uleg³y dezaktualiza-
cji. Co prawda w analizowanym okresie nie dosz³o do zbiorowych negaty-
wnych wyst¹pieñ wychowanków, ale to g³ównie z powodu otwartoœci
oœrodków. Symptomatycznym wskaŸnikiem by³a liczba nowych miejsc
w oœrodkach uzyskiwanych w wyniku skreœlenia wychowanków, którzy sa-
mowolnie zrezygnowali z pobytu w oœrodkach. Lekcewa¿enie decyzji
s¹dowych przez nieletnich i ich opiekunów, a tak¿e brak stanowczoœci
w ich egzekwowaniu ze strony organów œcigania pog³êbia tylko procesy de-
moralizacji i œwiadczy o s³aboœci pañstwa.
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M³odzie¿owe Oœrodki Wychowawcze w tym okresie nie otrzyma³y nale-
¿ytego wsparcia ze strony organów prowadz¹cych, a o rozwi¹zania systemo-
we by³o trudno, poniewa¿ Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej nie
posiada³o dostatecznego doœwiadczenia w prowadzeniu tych placówek.

Wyrazem bezradnoœci, braku koncepcji w postêpowaniu z m³odzie¿¹
niedostosowan¹ spo³ecznie oraz ³amaniu przyjêtego systemu by³o przy-
wrócenie m³odzie¿owych oœrodków wychowawczych Ministerstwu Edu-
kacji Narodowej. Do 31 grudnia 2003 m³odzie¿owe oœrodki wychowawcze
by³y w resorcie pracy i polityki spo³ecznej. Zmiana z dnia 27.06. 2003 roku
ustawy o systemie oœwiaty z dnia 07.09.1991 roku przywróci³a m³odzie¿o-
we oœrodki wychowawcze do systemu oœwiaty z dniem 1.01. 2004 roku De-
cyzja ta nie by³a chyba jednak do koñca przemyœlana, bowiem na przepisy
wykonawcze oœrodki czeka³y ponad rok. W wyniku bezw³adu legislacyjne-
go i powszechnej obojêtnoœci spraw¹ funkcjonowania MOW zaj¹³ siê
Rzecznik Praw Obywatelskich. W tym czasie na umieszczenie w MOW
oczekiwa³o oko³o 1500 nieletnich (na ok.3000 miejsc).6

Nieletni, dla których nie znaleziono wolnych miejsc, przebywaj¹
w swoim zazwyczaj patologicznym œrodowisku, a przecie¿ g³ównym zamys-
³em s¹du jest to, by ich od tego œrodowiska odsun¹æ. W bardzo wielu przy-
padkach okres oczekiwania na wolne miejsce w MOW to dwa, trzy lata.

Rozporz¹dzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca
2005 roku w sprawie rodzajów i szczegó³owych zasad dzia³ania placówek
publicznych, warunków pobytu dzieci i m³odzie¿y w tych placówkach oraz
wysokoœci i zasad odp³atnoœci wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzie-
ci w tych placówkach wesz³o w ¿ycie z dniem 21 marca 2005 roku i przy-
wróci³o m³odzie¿owe oœrodki wychowawcze, m³odzie¿owe oœrodki
socjoterapii i specjalne oœrodki szkolno-wychowawcze resortowi edukacji.

Jak widaæ, zamieszanie wokó³ oœrodków resocjalizacyjnych, oœrodków
resocjalizacyjno-rewalidacyjnych, skupiaj¹cych wyselekcjonowan¹, pro-
blemow¹ m³odzie¿ trwa³o bardzo d³ugo. Cztery lata to tylko czas podejmo-
wania decyzji o zmianie resortu.

W rezultacie oœrodki te wysz³y z tych perturbacji poobijane, a nowe
unormowania prawne nie wnios³y ¿adnych korzystnych rozwi¹zañ. Powró-
cono do starych, a w kilku przypadkach niekorzystnych zapisów nie wpro-
wadzono uregulowañ, które gwarantowa³yby poszanowanie prawa, nie
powrócono do poprzedniego systemu kierowania.
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W dalszym ci¹gu problem m³odzie¿y uzale¿nionej i ich pobytu w m³o-
dzie¿owych oœrodkach wychowawczych i m³odzie¿owych oœrodkach socjo-
terapii nie znalaz³ kompleksowych rozwi¹zañ. Nie utworzono nawet
poœrednich placówek, w których mo¿na by prowadziæ badania diagnostycz-
ne, zapewniæ natychmiastowe wykonanie orzeczenia s¹du przed skierowa-
niem nieletniego do wybranego MOW.

Zalecenia i wnioski

Nie osi¹gniemy postêpów w dziedzinie rozwi¹zywania problemów spo-
³ecznych bez powszechnego uœwiadomienia roli i funkcji polityki spo³ecz-
nej. Polityka ta, jak zaznaczono na wstêpie, ma wyznaczaæ cele, kierunki,
priorytety w pañstwie. Polityka socjalna natomiast, tak jak i polityka edu-
kacyjna, zdrowotna, karna, ekonomiczna, kulturalna, jest tylko elementem
pewnej ca³oœci, w³aœnie polityki spo³ecznej.

Dlatego si³¹ wiod¹c¹ odpowiedzialn¹ za obecny i przysz³y stan naszego
spo³eczeñstwa, odpowiedzialn¹ za stworzenie warunków do godnego ¿ycia
powinna byæ jasno okreœlona, umocowana w spójnych aktach prawnych po-
lityka spo³eczna.

W sytuacji kryzysu spo³ecznego, wystêpowania wielu zjawisk patologi-
cznych polityka spo³eczna nadaje priorytety i rozstrzyga, z jakimi negaty-
wnymi zjawiskami powinniœmy walczyæ w pierwszej kolejnoœci.

S¹ to dylematy, które powinni analizowaæ i rozstrzygaæ zarówno decy-
denci, jak równie¿ politycy lokalni w powiatach i gminach.

Niew¹tpliwie trzeba stwierdziæ, ¿e sprawy m³odego pokolenia nie mog¹
czekaæ, równie¿ wiele rodzin oczekuje na skuteczn¹ pomoc. Dlatego te¿
jak najszybciej, w wyniku spo³ecznego dyskursu, trzeba zdecydowaæ
o miejscu i randze spraw dzieci i m³odzie¿y i ich rodzin. Nale¿y odpowie-
dzieæ na pytanie, czy sprawami dziecka i rodziny ma siê zajmowaæ wiele re-
sortów (wydaj¹cych nie raz sprzeczne ze sob¹ akty prawne, dubluj¹cych
dzia³añ i form pomocy), czy wszystkie te sprawy powierzyæ jednemu resor-
towi, który bêdzie mia³ uprawnienia koordynuj¹ce i projektuj¹ce. Odpo-
wiedzi wymaga równie¿ szereg innych pytañ maj¹cych na celu postawienie
pe³nej diagnozy spo³ecznej. A odpowiedzi maj¹ doprowadziæ nas do nowe-
go spojrzenia na polskie spo³eczeñstwo, na skutki przemian spo³ecznych
dla polskich rodzin, na szanse i zagro¿enia rozwoju m³odego pokolenia, itp.
Te wszystkie odpowiedzi powinny siê znaleŸæ w programach polityki spo-
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³ecznej, a przyjête tam cele (kilka najwa¿niejszych strategicznych celów
spo³ecznych, które powinny byæ osi¹gniête w wyznaczonym czasie) reali-
zowane w polityce finansowej, edukacyjnej, kulturalnej, resocjalizacyjnej,
karnej i innych.

Ograniczaj¹c omawianie dzia³ania polityki spo³ecznej do problemów
m³odzie¿y niedostosowanej spo³ecznie i funkcjonowania MOW trzeba
zg³osiæ nastêpuj¹ce postulaty:

– najwa¿niejszym celem polityki spo³ecznej jest uporanie siê w œrodo-
wisku m³odzie¿owym z takimi zjawiskami jak:

– niedostosowanie spo³eczne, przestêpczoœæ, uzale¿nienia, agresjê
i przemoc poprzez przywrócenie szkole jej opiekuñczych funkcji,
a ograniczeniem jej nadmiernej funkcji selekcyjnej i naznaczaj¹cej.
Polityka edukacyjna powinna byæ odpowiedzialna za kreowanie no-
wego ³adu moralnego;

– resocjalizacjê nieletnich trzeba oprzeæ na naukowych przes³ankach,
teorie s¹ ju¿ dostêpne (bardzo du¿a grupa studentów specjalizuje siê
w pedagogice resocjalizacyjnej), brakuje wskazañ praktycznych, ana-
lizy rezultatów wychowania zak³adowego, a tak¿e spo³ecznych skut-
ków pobytu (dla nieletniego i jego rodziny). Dlatego spraw¹
nadzwyczaj piln¹ jest powo³anie placówki naukowo-dydaktycznej;
np. Instytutu M³odzie¿y Trudnej o dzia³alnoœci badawczej, eksper-
ckiej, dydaktycznej. Naukowe ekspertyzy powinny stanowiæ prze-
s³ankê do projektowanych dzia³añ polityki spo³ecznej i wyznaczaæ
kierunki racjonalnej pomocy nieletnim;

– kierowanie do placówki ca³odobowej nale¿y stosowaæ z ca³¹ ostro¿no-
œci¹, z du¿ym umiarem pozbawiaæ rodziców czy opiekunów odpowie-
dzialnoœci za wychowanie swoich dzieci;

– resocjalizacja zak³adowa jest równie¿ za droga (przeciêtnie pobyt
miesiêczny wychowanka w MOW kosztuje 3-4 tysi¹ce, dotacja na
dziecko w œwietlicy to przeciêtnie 120 z³otych), a efekty pobytu trud-
ne do okreœlenia, wiele oœrodków nie prowadzi szkolenia zawodowe-
go i po dwuletnim, trzyletnim pobycie wychowankowie wracaj¹ do
swoich domów bez ¿adnego zawodu;

– nale¿y wdra¿aæ krótkie, turnusowe formy pobytu, o intensywnych
dzia³aniach (nie tylko na wychowanka. ale i tak¿e na jego rodzinê) pe-
dagogicznych, psychologicznych, medycznych;

– zmieniæ system kierowania, wybranym placówkom (MOW) przypisaæ
funkcje diagnostyczno-kieruj¹ce;

– zintegrowaæ system maj¹c na wzglêdzie przestrzeganie prawa;
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– d¹¿yæ do tworzenia lokalnych systemów rozwi¹zywania zjawisk pato-
logicznych opieraj¹c siê na organizacjach pozarz¹dowych i pracy spo-
³ecznej;

Czy przedstawione wy¿ej postulaty mo¿na zrealizowaæ, jaka jest pro-
gnoza trudnych problemów m³odego pokolenia? Mo¿na i trzeba mieæ na-
dziejê, ¿e potrafimy poradziæ sobie z otaczaj¹cymi nas problemami, ¿e
potrafimy z nadziej¹ patrzeæ w przysz³oœæ.
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Pp³k mgr Tadeusz Chruœlicki

Probacja w wiêzieniu

Tytu³em wstêpu

Termin „œrodki probacyjne” w literaturze prawniczej i pedagogice
resocjalizacyjnej interpretowany jest ró¿nie, i tak: w wê¿szym znaczeniu
œrodkiem probacyjnym jest oddanie sprawcy czynu zabronionego, co do któ-
rego zapad³ wyrok prawomocny, wyrok skazuj¹cy, pod dozór kuratora i na³o-
¿enie na sprawcê okreœlonych w tym orzeczeniu obowi¹zków.

W szerszym znaczeniu œrodki probacyjne to œrodki poddaj¹ce sprawcê
próbie, niezale¿nie od stosowania dozoru kuratora i nak³adanie na niego
obowi¹zków.

Mówi¹c o probacji w polskim prawie karnym mamy na myœli trzy insty-
tucje:
l warunkowe umorzenie postêpowania,
l warunkowe zawieszenie wykonania kary,
l warunkowe przedterminowe zwolnienie.
Istota ka¿dej z nich polega – jak wiadomo – na rezygnacji ze skazania

i kary w przypadku warunkowego umorzenia postêpowania, z wykonania
orzeczonej kary w przypadku warunkowego skazania czy z odbycia czê-
œci kary w przypadku warunkowego zwolnienia oraz na na³o¿eniu na
sprawcê obowi¹zków próby i poddanie go dozorowi kuratora.

Jak z tego wynika, tego rodzaju mo¿liwoœæ rezygnacji z ca³oœci lub czêœci
kary wystêpuje, po pierwsze, na etapie oddania pod s¹d przed rozpraw¹
g³ówn¹. Po drugie, jest ona mo¿liwa na etapie wyroku skazuj¹cego w przy-
padku warunkowego skazania. Po trzecie, na etapie wykonania kary w przy-
padku warunkowego zwolnienia skazanego.
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U podstaw takiej regulacji prawnej pozostaje idea dania szansy spraw-
cy czynu zabronionego, szybszego i mniejszym kosztem dostosowania go
do pe³nienia w przysz³oœci ról spo³ecznie oczekiwanych, przez oddzia³y-
wanie wychowawcze, prowadz¹ce do wyparcia cech dewiantywnych
(aspekt preparacyjny) i wszczepiania przez internalizacjê nowych, pro-
spo³ecznych wartoœci (aspekt kreatywny w resocjalizacji).1

Mo¿liwoœci dzia³añ probacyjnych na etapie
wykonywania kary pozbawienia wolnoœci

O ile warunkowe umorzenie postêpowania karnego czy te¿ warunkowe
zawieszenie wykonania kary le¿¹ w gestii s¹du, wiêziennictwo mo¿e wy-
wieraæ pewien wp³yw na stosowanie istotnego œrodka probacyjnego, jakim
jest warunkowe przedterminowe zwolnienie.

Warunkowe zwolnienie jest w istocie warunkow¹ rezygnacj¹ z wyko-
nania czêœci (reszty) orzeczonej kary pozbawienia wolnoœci i poddaniem
sprawcy procesowi resocjalizacji w warunkach kontrolowanej wolnoœci,
a wiêc stanowi niejako przed³u¿enie procesu resocjalizacji z zmiennych
warunkach, maj¹c na celu przystosowanie sprawcy do ¿ycia na wolnoœci
z pomoc¹ kuratora s¹dowego (innej osoby, organizacji) oraz w zwi¹zku z na-
³o¿onymi obowi¹zkami. Pozytywny wynik próby zmienia ow¹ rezygnacjê
na bezwarunkow¹ i skutkuje uznaniem, ¿e ca³¹ karê odbyto z chwil¹ wa-
runkowego zwolnienia, a negatywny – fakultatywne lub obligatoryjne
zarz¹dzanie wykonywania reszty nie odbytej kary2. Zatem warunkiem
udzielenia warunkowego zwolnienia jest przewidywana, pozytywna pro-
gnoza kryminologiczna, przekonanie s¹du, ¿e po zwolnieniu skazany bê-
dzie przestrzega³ porz¹dku prawnego, g³ównie nie pope³ni kolejnego czynu.
Jednym z elementów prognozy jest ocena zachowania skazanego w trakcie
odbywania kary i poddania siê procesowi reedukacji.

Jak stanowi wspó³czesne prawo, celem kary pozbawienia wolnoœci jest
wzbudzanie w skazanym woli wspó³dzia³ania w kszta³towaniu jego spo³e-
cznie po¿¹danych postaw, w szczególnoœci poczucia odpowiedzialnoœci
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oraz potrzebê przestrzegania ustalonego porz¹dku prawnego i tym sa-
mym powstrzymania siê od powrotu na drogê przestêpstwa.

Oddzia³ywania na skazanych winny byæ nie tylko zindywidualizowane,
poprzez rodzaje i typy zak³adów karnych, ale równie¿ system wykonania
kary. W przypadku systemu programowanego oddzia³ywania cech¹ cha-
rakterystyczn¹ jest z jednej strony aktywna praca personelu wychowaw-
czego zmierzaj¹ca do rekonstrukcji osobowoœci podopiecznego, a z drugiej
równie aktywny wspó³udzia³ skazanego w opracowaniu i realizacji indywi-
dualnego programu stanowi¹cego treœæ tego systemu. Podstaw¹ i treœci¹
systemu programowanego oddzia³ywania jest indywidualny program
oddzia³ywania. W nim to okreœla siê metody i œrodki najbardziej w³aœciwe
z punktu widzenia potrzeb wychowawczych skazanego. Konieczne jest wiêc
przede wszystkim okreœlenie tych potrzeb w drodze diagnozowania i progra-
mowania.3

W tym miejscu trzeba podkreœliæ, ¿e znacz¹ca czêœæ osadzonych, zw³asz-
cza recydywistów, to osoby w ró¿nym stopniu dotkniête psychodegradacj¹
w zwi¹zku z przewlek³ym nadu¿ywaniem alkoholu. Na podstawie ró¿nych
publikacji ustalono, ¿e wœród ogó³u wiêŸniów znajduje siê co najmniej 30%
uzale¿nionych od alkoholu, a wœród recydywistów – 80%. Nadreprezenta-
cja uzale¿nionych od alkoholu i innych œrodków psychoaktywnych w je-
dnostkach penitencjarnych jest zjawiskiem stwierdzonym w Polsce od
dziesi¹tków lat.4 Dlatego te¿ problematyka alkoholowa stanowi podstawê
konstruowania wiêkszoœci indywidualnych programów oddzia³ywañ wycho-
wawczych. W miarê mo¿liwoœci skazani uzale¿nieni od alkoholu s¹ kiero-
wani do oddzia³ów terapeutycznych w celu podjêcia terapii odwykowej.
Jednak¿e baza lecznictwa odwykowego w zak³adach karnych jest zdecydo-
wania zbyt skromna w stosunku do potrzeb. W 23 oddzia³ach terapeutycz-
nych jest 780 miejsc, a podstawowy program terapeutyczny trwa 3 miesi¹ce.
Tak wiêc terapi¹ odwykow¹ mo¿na obj¹æ tylko 3120, co stanowi ok. 13%
wszystkich uzale¿nionych skazanych (przyjmuj¹c 30% wskaŸnik uzale¿-
nienia ca³ej populacji wiêŸniów). Warto zwróciæ uwagê na szczególn¹ kate-
goriê skazanych, jak¹ s¹ sprawcy czynów okreœlonych w art. 207 kk, czyli
znêcaj¹cy siê psychicznie i fizycznie nad osobami najbli¿szymi. Brak jest
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szczegó³owych badañ na ten temat, ale z du¿ym prawdopodobieñstwem
mo¿na przyj¹æ, ¿e ci sprawcy maj¹ powa¿ny problem alkoholowy. Stanowi¹
oni blisko 6% wszystkich skazanych, a z doœwiadczenia wynika, ¿e skazywa-
ni s¹ na kary pozbawienia wolnoœci poni¿ej 3 lat. Je¿eli uwzglêdni siê fakt,
¿e czas oczekiwania na przyjêcie do oddzia³u terapeutycznego wynosi 1,5 do
2 lat, to ca³y proces resocjalizacji stoi pod wielkim znakiem zapytania. Nie-
odbycie terapii praktycznie uniemo¿liwia przygotowanie skazanego do
funkcjonowania w warunkach wolnoœci dozorowanej, a tym samym zastoso-
wania wobec niego œrodka probacyjnego w postaci warunkowego przedter-
minowego zwolnienia. Zasygnalizowany powy¿ej problem jest jednym
z wielu, jaki utrudnia czy wrêcz uniemo¿liwia prowadzenie prawid³owej po-
lityki penitencjarnej. Nie wspomniano o coraz powa¿niejszym problemie
skazanych uzale¿nionych od œrodków odurzaj¹cych i koniecznoœci poddawa-
nia ich specyficznym formom terapii.

Problemy praktyki

Praktyczne problemy, z jakimi boryka siê kadra penitencjarna najle-
piej omówiæ na podstawie konkretnej jednostki penitencjarnej. Tak¹ jedno-
stk¹ jest Zak³ad Karny w Nowym S¹czu przeznaczony dla recydywistów pe-
nitencjarnych z oddzia³em dla tymczasowo aresztowanych.

Przeludnienie

Jak wszystkie wiêzienia w kraju tak¿e Zak³ad Karny w Nowym S¹czu
boryka siê przede wszystkim z przeludnieniem. W okresie od pocz¹tku sty-
cznia do koñca grudnia 2007 r. w jednostce przebywa³o 502 osadzonych, co
przy pojemnoœci jednostki penitencjarnej 390 osób da³o œrednie zaludnienie
w wysokoœci 129%. Trudno w takim stanie rzeczy o prowadzenie senso-
wnych oddzia³ywañ wychowawczych.

Kadra penitencjarna

Kadra wychowawców pracuj¹cych bezpoœrednio ze osadzonymi w od-
dzia³ach mieszkalnych liczy tylko 8 osób. Przy piêciuset osadzonych, jak
³atwo obliczyæ, na jednego wychowawcê wypada œrednio ponad 60 wiêŸ-
niów. Wymusza to z braków czasowych znaczne ograniczenie pracy wycho-
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wawczej na rzecz czynnoœci administracyjnych. W przypadku jednego
zatrudnionego psychologa sytuacja wygl¹da wrêcz tragicznie. Wiêkszoœæ
czasu musi poœwiêcaæ na ³agodzenie trudnoœci adaptacyjnych, szczegól-
nie tymczasowo aresztowanych. Tak wiêc na realizacjê zadañ dotycz¹cych,
m.in. konsultacji pod k¹tem uzale¿nienia od alkoholu wzglêdem skaza-
nych pozostaje bardzo niewiele czasu. Oprócz tego psycholog przyj¹³ ³¹cznie
770 osadzonych zg³aszaj¹cych siê w poszczególnych oddzia³ach mieszkal-
nych. Mimo to w 2007 r. zrealizowano ponad 40 zg³oszeñ do oddzia³ów tera-
peutycznych skazanych, u których lekarz stwierdzi³ uzale¿nienie od
alkoholu.

Stosowanie œrodków probacyjnych – warunkowe zwolnienie

Mimo wielu piêtrz¹cych siê trudnoœci w bie¿¹cej pracy penitencjarnej
w Zak³adzie Karnym w Nowym S¹czu w 2007 r. rozpatrzono 105 wnios-
ków dotycz¹cych warunkowego przedterminowego zwolnienia skaza-
nych odbywaj¹cych karê pozbawienia wolnoœci w tutejszym zak³adzie
karnym. Pozytywnie rozstrzygniêto 28 wniosków, z czego a¿ 25 przypadków,
czyli niemal 90% stanowi³y wnioski z urzêdu z³o¿one przez dyrektora za-
k³adu karnego, 1 przez kuratora zawodowego, a tylko 2 przez skazanych
niemaj¹cych poparcia administracji jednostki – s¹d uzasadni³ zwolnienia
m.in. bliskim terminem koñca kary. Postanowienia o odmowie warun-
kowego przedterminowego zwolnienia s¹d penitencjarny wyda³ w 77
przypadkach, zawsze stanowisko s¹du by³o zgodne z opini¹ dyrektora zak³a-
du karnego dotycz¹c¹ skazanego, który wniosku nie popiera³. Przedstawione
powy¿ej proporcje, bior¹c pod uwagê typ i rodzaj Zak³adu Karnego w No-
wym S¹czu, wydaj¹ siê jak najbardziej prawid³owe i œwiadcz¹ o precyzyjnie
okreœlonej polityce w zakresie prowadzonych oddzia³ywañ penitencjar-
nych. Zadaniem podstawowym do realizacji na kolejne lata staje siê utrzy-
manie na dotychczasowym poziomie sposobu wspó³pracy z w³aœciwym
terenowo s¹dem penitencjarnym.

Wnioski i postulaty

Wiêzienia, ze swej natury, jako instytucje izolacyjne, zw³aszcza wobec
nasilaj¹cych siê obecnie problemów z ich przeludnieniem, brakiem zatrud-
nienia dla osadzonych, brakiem odpowiedniej bazy do zajêæ kulturalno-
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-oœwiatowych i sportowych, bezczynnoœci wiêŸniów oraz brakiem alterna-
tywnych sensownych sposobów spêdzania wolnego czasu itp., nie mog¹ niko-
go poprawiæ i wychowaæ do ¿ycia na wolnoœci. Dlatego nale¿a³oby:

1. W sposób radykalny zmniejszyæ liczbê skazanych i wyeliminowaæ prze-
ludnienie.

2. Zdecydowanie zwiêkszyæ liczbê kadry penitencjarnej – wychowawczej
i specjalistycznej.

3. Zwiêkszyæ nak³ady finansowe na wiêziennictwo.
4. Rozbudowaæ bazê terapeutyczn¹ w celu objêcia profesjonalnymi od-

dzia³ywaniami jak najwiêkszej grupy skazanych.



Sesja III
Charakterystyka

systemów probacyjnych
w wybranych krajach

Unii Europejskiej

Przewodnicz¹cy obrad:
senator Stanis³aw Piotrowicz
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Leo Tigges

Szanowni Pañstwo! Szanowny Panie Ministrze! Szanowni Przedstawi-
ciele Senatu! Szanowni Goœcie i Drodzy Koledzy!

Jest dla mnie wielk¹ przyjemnoœci¹ jako dla sekretarza generalnego
CEP, Europejskiej Organizacji do spraw Probacji, mieæ mo¿liwoœæ wy-
st¹pienia na tej konferencji. ¯a³ujê jedynie, ¿e nie mówiê po polsku.
W zwi¹zku z tym straci³em wiele cennych w¹tków z dyskusji. W ka¿dym
razie poinformowano mnie o ogólnej tematyce i tonie debaty, cieszê siê
bardzo, ¿e tak o¿ywiona dyskusja odbywa siê na tak wa¿ne tematy.

Chcia³bym powiedzieæ parê s³ów na temat naszej organizacji, nastêpnie
poinformowaæ pañstwa o obecnym stanie probacji w Europie i w trzecim
punkcie chcia³bym zaj¹æ siê wa¿nymi nadchodz¹cymi decyzjami ramowy-
mi, jeœli chodzi o sankcje i œrodki alternatywne, które zostan¹ ujête w for-
mie rozporz¹dzeñ w 2011 r. Mam nadziejê, ¿e bêdê móg³ odpowiedzieæ na
pañstwa pytania, jeœli takie bêd¹. Skróci³em swoje wyst¹pienie, abyœmy
mogli ewentualnie podyskutowaæ na ten temat.

Mówiê do pañstwa jako sekretarz generalny Europejskiej Organizacji
do spraw Probacji. Jest to organizacja bardzo aktywna, w tej chwili mamy za
sob¹ ju¿ 29 lat dzia³alnoœci, mamy oko³o piêædziesiêciu cz³onków z ca³ej
Europy, g³ównie organizacji probacji publicznej, ale s¹ to równie¿ funda-
cje, stowarzyszenia maj¹ce jako cel œwiadczenie us³ug probacyjnych. Roz-
szerzamy nasze dzia³ania na uniwersytety, wci¹gamy uniwersytety do tego,
poniewa¿ prowadzimy badania na temat wyników probacji i te badania s¹
bardzo wa¿ne. Na naszych konferencjach organizowanych corocznie za-
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wsze mamy bardzo du¿¹ ró¿norodnoœæ s³uchaczy, od pó³nocy do po³udnia,
od wschodu do zachodu. Taka jest rozpiêtoœæ. Mamy równie¿ pracowni-
ków naukowych, kuratorów, specjalistów zajmuj¹cych siê polityk¹ proba-
cyjn¹, kierowników wiêzieñ i zak³adów penitencjarnych, mamy równie¿
adwokatów, sêdziów i przedstawicieli ministerstw.

Ta ró¿norodnoœæ krajów i równie¿ uczestników odzwierciedla ró¿noro-
dnoœæ naszej organizacji, co nas cieszy, ale mog¹ pañstwo zapytaæ, co nas
³¹czy, co jest dla nas wspólne. Dlatego te¿ sformu³owaliœmy pewn¹ wizjê
dla Europy, która obejmuje trzy kwestie. Po pierwsze, wychodzimy z za³o-
¿enia, ¿e przestêpczoœæ wystêpuje w spo³ecznoœciach i w spo³ecznoœciach
problemy jej dotycz¹ce musz¹ byæ rozwi¹zywane. Druga sprawa to prawa
cz³owieka i po trzecie, wydawanie efektywnych wyroków. Praca nad chro-
nieniem cz³onków spo³eczeñstwa i jednoczeœnie przedstawianie opcji, któ-
re s¹ ostre, ale logiczne, uczciwe, oparte na dobrych zasadach i dobrych
dowodach. Taka wizja to zasadniczy, pierwszy krok. Dlatego nale¿y j¹ rea-
lizowaæ wszêdzie, w miastach, miasteczkach i w spo³ecznoœciach. CEP
wierzy w swoich ludzi, w realizatorów polityki probacyjnej, badaczy i prak-
tyków, którzy urzeczywistniaj¹ tê wizjê. Ka¿dy kraj musi tak¹ wizjê prze³o-
¿yæ na swoje w³asne warunki i staraæ siê dostosowywaæ do w³asnego
spo³eczeñstwa.

W jaki sposób nasza organizacja mo¿e pomóc? Pomagamy przede wszys-
tkim poprzez program dzia³alnoœci, przez organizowanie konferencji, war-
sztatów, seminariów. Podam pañstwu parê przyk³adów naszych ostatnich
seminariów. Mieliœmy w marcu tego roku seminarium o tym, jakie s¹ efek-
tywne œrodki w probacji, co dzia³a. Mieliœmy konferencjê w Szwajcarii.
Przesiedlanie sprawców przestêpstw w Glasgow, w kwietniu, byliœmy
w Lipsku, gdzie dyskutowaliœmy na temat prewencji i probacji, w Holandii
mówiliœmy o przestêpcach zagranicznych w europejskich wiêzieniach.
W przysz³ym roku w maju bêdziemy mieli szóst¹ konferencjê na temat
elektronicznego monitoringu. Ostatnim razem spotka³em tam równie¿ ko-
legów z Polski. W przysz³ym roku bêdziemy mieli równie¿ konferencjê na
temat mo¿liwoœci finansowania dzia³añ probacyjnych i jednoczeœnie na te-
mat implementacji decyzji ramowych.

Drug¹ spraw¹ jest wymiana idei, wymiana koncepcji poprzez biuletyny,
raporty, sprawozdania, strony internetowe. Mamy bardzo nowoczesn¹ stro-
nê internetow¹. Bêdzie nowe wydanie ksi¹¿ki na temat probacji w Euro-
pie, która wyjdzie w listopadzie tego roku. Bêdê mówi³ o interesuj¹cych
tendencjach, które s¹ omawiane w tej ksi¹¿ce. Bardzo wa¿n¹ spraw¹ jest, ¿e
my dostarczamy ekspertów do krajów Unii Europejskiej, do Rady Europy,
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specjalistów od spraw probacyjnych, i bardzo œciœle wspó³pracujemy z Ko-
misj¹ Europejsk¹ i z Rad¹ Europy. Nasza organizacja istnieje g³ównie po
to, ¿eby pomagaæ, ¿ebyœmy wymieniali miêdzy sob¹ doœwiadczenia, uczyli
siê od siebie. Czêsto s³yszê na konferencjach, jak wa¿ne jest zapoznawanie
siê z doœwiadczeniami innych, poniewa¿ wtedy mo¿emy unikn¹æ wpadania
w pu³apki, w które inni wpadli. Uczymy siê na b³êdach.

Utworzyliœmy radê CEP, okreœliliœmy nasz cel i nasz¹ misjê i to odczy-
tam: „CEP promuje wszecheuropejsk¹ wspó³pracê w zakresie rozwoju i re-
alizacji sankcji i œrodków alternatywnych. Jesteœmy zobowi¹zani do
realizacji tych celów, zwiêkszenia ochrony spo³eczeñstwa i spo³ecznoœci
i zwiêkszenia zaanga¿owania spo³ecznoœci w zmniejszaniu przestêpczoœci
we wszystkich krajach Europy opieraj¹c siê na prawach cz³owieka poprzez
odpowiednio ukierunkowan¹ na ten cel politykê, najlepsz¹ praktykê i naj-
lepsze wykorzystanie œrodków publicznych”.

Przejdê teraz do drugiej czêœci mojego wyst¹pienia, ¿eby powiedzieæ,
jak dzia³a w tej chwili probacja w Europie. Jak to siê rozwija, jakie s¹ podo-
bieñstwa i ró¿nice w ró¿nych krajach. Wykorzystam do tego celu nowe wy-
danie tej ksi¹¿ki, o której wspomnia³em „Probacja w Europie”, w której
32 kraje opisuj¹ swoje systemy probacyjne. Jest bardzo wa¿ne, daje wiele
cennych obserwacji, kiedy mo¿emy porównaæ zmiany, jakie zasz³y i jakie
zosta³y przedstawione w ostatnim wydaniu tej ksi¹¿ki.

Przedstawiê to w jedenastu punktach. Probacja w tej chwili odgrywa ak-
tywn¹ rolê w wiêkszej liczbie krajów ni¿ przedtem, w coraz wiêkszej liczbie
krajów probacja jest dobrze zorganizowana i zajmuje siê wieloma sprawa-
mi. Druga rzecz, pomiêdzy dzia³alnoœci¹ ró¿nych s³u¿b probacyjnych ob-
serwujemy coraz wiêcej podobieñstw. Mog¹ byæ tu wyodrêbnione cztery
g³ówne zadania. Pierwsze, dostarczenie w³adzom s¹dowym innych wyso-
kiej jakoœci informacji przed wyrokiem, sprawozdania doradcze. Dajemy
równie¿ oceny, by pomóc w³adzom s¹dowym w wydawaniu wyroków
i w innych decyzjach. Egzekwowanie sankcji i nadzór nad przestêpcami.
Opracowanie, organizacja i nadzór sankcji œrodków alternatywnych i zape-
wnienie, ¿e s¹ efektywnie realizowane. I czwarte zadanie, zapewnienie
praktycznej finansowej, socjalnej i psychologicznej pomocy, opieki i pracy
socjalnej nad przestêpcami w czasie ich kontaktów z systemem karnym.
Dotyczy to ca³ego systemu mediacji, kontaktów z przestêpc¹.

Trzecia uwaga. W wielu krajach dzia³ania s³u¿b probacyjnych s¹ czêœci¹
ogólnej polityki oceny ryzyka i ochrony spo³eczeñstwa. Doprowadzi³o to
do nowego rodzaju opracowywanych obecnie sprawozdañ, koncentru-
j¹cych siê g³ównie na ryzykach recydywy i na podstawie techniki oceny ry-
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zyka. Wiem, ¿e w Polsce ocena ryzyka nie jest praktykowana na co dzieñ
ani te¿ s³u¿by probacyjne nie s¹ zaanga¿owane w doradzanie s¹dom, w ja-
kich sprawach sprawozdania czy raporty probacyjne mog¹ byæ po¿yteczne
i efektywne. W Polsce jeszcze to nie odgrywa takiej roli, a my uwa¿amy to
za bardzo wa¿n¹ sprawê, poniewa¿ zawsze odczuwamy brak œrodków, brak
zasobów i zawsze odczuwamy potrzebê wiêkszej liczby kuratorów. S³u¿by
probacyjne mog¹ odegraæ wa¿n¹ rolê jako s³u¿by doradcze dla prokuratury
i dla s¹dów. W takich sprawach sprawozdania s³u¿b probacyjnych mog¹ byæ
bardzo po¿yteczne.

Czwarta sprawa. Szczególnie wyroki w zawieszeniu, zawieszenie oskar-
¿enia, prace spo³eczne i mediacja wydaj¹ siê byæ coraz bardziej stosowane
w praktyce. Kraje europejskie przesuwaj¹ siê w kierunku systemu spra-
wiedliwoœci naprawczej, ukierunkowanie na sprawy spo³ecznoœci i równie¿
na rolê spo³ecznoœci w egzekwowaniu wyroku s¹dowego, które zapobiega-
³oby ca³kowitemu wykluczeniu sprawcy ze spo³eczeñstwa. Ten nacisk na
inkluzjê sprawcy, a nie jego ekskluzjê ze spo³eczeñstwa zak³ada zaanga¿o-
wanie spo³ecznoœci, a szczególnie spo³ecznoœci lokalnych. G³ównie w³aœ-
nie wprowadzenie tej nowej kategorii sankcji, która zwiêkszy³a spo³eczny
profil probacji i jednoczeœnie stworzy³a z probacji wa¿nego gracza na forum
sprawiedliwoœci i orzecznictwa karnego.

W wielu krajach wprowadzono formalne lub mniej formalne sposoby dla
zmniejszenia nacisku na prze³adowane wiêzienia i obci¹¿one s¹dy, ¿eby je-
dnoczeœnie unikaæ sta³ej stygmatyzacji przestêpców. Próby minimalizacji
szkodliwych efektów wyroków s¹dowych i zmniejszenia rzeczywistego
czasu spêdzanego w wiêzieniu doprowadzi³y do szerokiego wachlarza œrod-
ków i alternatywnych metod czêsto stosowanych przez s³u¿by probacyjne.
Da³bym tu dwa przyk³ady. W Holandii mamy dobrze dzia³aj¹cy system
programów probacyjnych. Szeœæ miesiêcy przed zakoñczeniem wyroku
s¹dowego sprawca bêdzie w wiêzieniu, ale bêdzie poza cel¹, bêdzie na ze-
wn¹trz i jest tam zobowi¹zany do pracy. Bardzo czêsto bêdzie poddany
nadzorowi elektronicznemu. Jest to nadzorowane przez s³u¿by probacyjne.
Kolejn¹ form¹, stosowan¹ równie¿ w innych krajach, jest warunkowe zwol-
nienie po dwóch trzecich wyroku pod nadzorem s³u¿b probacyjnych, czyli
pod nadzorem kuratora.

W wiêkszoœci krajów elektroniczny monitoring zosta³ wprowadzony ja-
ko sankcja albo jako warunek do³¹czony do warunkowego zwolnienia, ale
nie zawsze jest to realizowane przez s³u¿by probacyjne. Mamy ró¿norodne
praktyki stosowane w ró¿nych krajach. Siódma tendencja – wiêkszoœæ de-
klaracji misji odzwierciedla tradycyjny etos probacji, ¿eby chroniæ spo³e-
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czeñstwo poprzez efektywne egzekwowanie œrodków alternatywnych
i sankcji. Te dwie koncepcje – ochrona obywateli i praca metodami rehabi-
litacji i resocjalizacji – stanowi¹ w tej chwili j¹dro dzia³alnoœci probacyjnej
w Europie.

Nastêpne zadania. Opieka i pomoc przestêpcom s¹ w dalszym ci¹gu naj-
wa¿niejsz¹ czêœci¹ s³u¿b probacyjnych. Zadania te mog¹ byæ uznawane ja-
ko czynnik wi¹¿¹cy ca³¹ pracê probacyjn¹ i obejmuj¹ ca³y szereg
problemów. Interwencje s³u¿b probacyjnych s¹ dostosowane do charakte-
ru problemu, specjaln¹ wagê przyk³adamy do przestêpstw powodowanych
nadu¿yciem narkotyków, przestêpstw seksualnych, przestêpstw brutal-
nych i do rodzaju przestêpców – czy s¹ to osoby z zaburzeniami osobowo-
œci, narkomani, mniejszoœci etniczne. Wskazówki, wsparcie i pomoc mog¹
byæ udzielone we wszystkich przypadkach postêpowania karnego. W wiê-
kszoœci europejskich krajów mamy ca³kiem dobrze rozwiniête systemy
probacyjne, chocia¿ obecny stan tych systemów ró¿ni siê ze wzglêdu na
ró¿ne poziomy skutecznoœci i wsparcia spo³ecznego, które jest potrzebne
dla utrzymania najwy¿szego poziomu s³u¿b probacyjnych.

W innych krajach, szczególnie w tych, gdzie probacja zosta³a wprowa-
dzona ostatnio, s¹ bardziej ograniczone œrodki, niektóre mog¹ realizowaæ
tylko podstawowe zadania probacyjne, takie jak na przyk³ad nadzór nad
skazanymi przestêpcami. Muszê wskazaæ, ¿e struktura polskiej s³u¿by pro-
bacyjnej jest inna ni¿ w innych europejskich krajach. W wiêkszoœci krajów
s³u¿by probacyjne s¹ bezpoœrednio zwi¹zane z Ministerstwem Sprawiedli-
woœci i ponosz¹ odpowiedzialnoœæ bezpoœrednio przed departamentem
probacyjnym Ministerstwa Sprawiedliwoœci. Tak¿e kierownik szczebla re-
gionalnego jest bezpoœrednio odpowiedzialny przed departamentem pro-
bacji Ministerstwa Sprawiedliwoœci, a nie jest odpowiedzialny przed
s¹dami, jak, zdaje siê, wygl¹da to w obecnym polskim systemie.

Dziesi¹ty trend. Powiem o rosn¹cej tendencji do uzgadniania i podo-
bieñstw, jeœli chodzi o sprawy misji, zadañ i organizacji w ró¿nych krajach
europejskich, to jednak pozostaj¹ bardzo du¿e ró¿nice, jeœli chodzi o prze-
stêpstwa i sprawców. Wiêkszoœæ us³ug s³u¿b probacyjnych, tak jak w Pol-
sce, zajmuje siê jedynie mniej powa¿nymi i niebrutalnymi przestêpstwami
i przestêpcami pope³niaj¹cymi przestêpstwo po raz pierwszy, ale inni, na
przyk³ad w Holandii, w Anglii, w dalszym ci¹gu stale tworz¹ coraz wiêksze
zagro¿enie.

Punkt jedenasty. Wszêdzie brak badañ i publikacji na temat efektywno-
œci probacji. Jesteœmy w bardzo interesuj¹cym czasie dla s³u¿b probacyj-
nych, poniewa¿ w tej chwili w Europie zwraca siê na probacjê du¿o
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pozytywnej uwagi. Dam przyk³ady. Rada Europy podejmuje w tej chwili
badanie dotycz¹ce probacji, które zaowocuje rekomendacjami, zalecenia-
mi lub wytycznymi dla rz¹dów, jeœli chodzi o minimalne wymagania dla
systemów probacyjnych i ich dzia³alnoœci. To spowoduje wiêksz¹ harmoni-
zacjê systemów probacyjnych, a tak¿e ich procedur. Spodziewamy siê fina-
lizacji tych zaleceñ w 2009 r.

Drugi przyk³ad. W tej chwili Unia Europejska finalizuje ramy dla trans-
feru œrodków alternatywnych i sankcji probacyjnych przez ca³¹ Europê.
Trzeci przyk³ad. Rada Europy i Unia Europejska uznaj¹ wagê opracowania
podstawowego zestawu statystyki probacyjnej z definicjami, danymi i je-
dnoczeœnie z opracowanym systemem zbierania danych. Rada Europy
przedstawi instrumenty States II, w wyniku czego zostan¹ one dostosowa-
ne i ulepszone, a jednoczeœnie bardziej dok³adne badanie finansowane
przez CEP i finansowane z Unii Europejskiej zostanie podjête dla ustale-
nia, w jaki sposób ró¿ne systemy probacyjne mog¹ byæ porównywalne, jeœli
chodzi o ich dzia³alnoœæ.

Unia Europejska jest zainteresowana przydzieleniem wiêkszej iloœci
œrodków na badania i projekty badawcze dotycz¹ce najlepszych praktyk,
jeœli chodzi o probacjê europejsk¹. Nasza organizacja utrzymuje bliskie
kontakty z instytucjami Unii Europejskiej w celu ustalenia priorytetów
w zakresie programów finansuj¹cych prowadzonych przez Uni¹ Europej-
sk¹ zgodnie z priorytetami wyra¿anymi przez cz³onków naszej organizacji
CEP. Te cztery przyk³ady podkreœlaj¹ coraz wiêksz¹ wagê dzia³alnoœci
probacyjnej w dalszym zmniejszaniu liczby i d³ugoœci wyroków wiêzienia
i jednoczeœnie zmniejszenia kosztów pobytu w wiêzieniu. Jestem przeko-
nany, ¿e ten proces mo¿e byæ wzmocniony, jeœli s³u¿by probacyjne w ca³ej
Europie zechc¹ ze sob¹ bli¿ej wspó³pracowaæ i zharmonizowaæ swoje
struktury, zadania i praktykê.

Trzecim tematem mojego wyst¹pienia jest to, o czym bêdê mówi³ obec-
nie. Ju¿ wspomnia³em o ramowej decyzji europejskiej na temat sankcji
i œrodków alternatywnych. Unia Europejska jako swój cel ma swobodê
przep³ywu osób, towarów, us³ug i kapita³u. Realizacja tego wspólnego celu
spowodowa³a siln¹ pozycjê Unii Europejskiej w konkurencji œwiatowej
i spowodowa³a równie¿ wzrost bogactwa krajów cz³onkowskich. Wiemy
oczywiœcie w tej chwili o kryzysie finansowym, który równie¿ trapi Europê
i czekaj¹ nas nieco trudniejsze czasy, ale ciemn¹ stron¹ tego obrazu jest to,
¿e przestêpczoœæ wzros³a i sta³a siê zjawiskiem transgranicznym. Wszystkie
kraje cz³onkowskie maj¹ w tej chwili bardzo du¿o wiêŸniów pochodz¹cych
z zagranicy, g³ównie z innych krajów europejskich, co stwarza problemy dla
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systemu wiêziennictwa, jeœli chodzi o zarz¹dzanie i jednoczeœnie o sposób
traktowania wiêŸniów z zagranicy, ale przede wszystkim w zwi¹zku ze
sprawami zwi¹zanymi ze zwolnieniem i resocjalizacj¹ takich wiêŸniów.
W tym zakresie nie zrobiono nic. Jeœli chodzi o wiêŸniów zagranicznych,
wymaga to uzgodnionych dzia³añ.

W zwi¹zku z tym Unia Europejska przyjê³a decyzjê ramow¹ na temat
transferu skazanych osób pomiêdzy krajami cz³onkowskimi. Powinna byæ
ona byæ wdro¿ona do 2011 r. Czêœci¹ tego rozporz¹dzenia jest mo¿liwoœæ
transferu alternatywnych sankcji i œrodków probacyjnych pomiêdzy krajami
cz³onkowskimi. Na przyk³ad pozwoli³oby to na transfer sankcji wspólnoto-
wej, jak kara pracy, do kraju pochodzenia przestêpcy. Z kolei da³o to wiêksz¹
szansê na to, ¿e sprawca, przestêpca zagraniczny nie bêdzie skazany na karê
pozbawienia wolnoœci, karê zamkniêcia, do której najczêœciej uciekaj¹ siê
w tej chwili s¹dy. Teraz bardzo czêsto sprawca ma mo¿liwoœæ powrotu do
swojego kraju pochodzenia. Przygotowanie takiej decyzji ramowej oraz san-
kcji i œrodków to by³ bardzo trudny proces, poniewa¿ krajowe definicje i pro-
cedury dla stosowania sankcji alternatywnych ró¿ni¹ siê znacznie bardziej
w ró¿nych krajach ni¿ te same, jeœli chodzi o wyroki wiêzienia.

Wygl¹da na to, ¿e pod prezydencj¹ francusk¹ ta decyzja ramowa zostanie
przyjêta, co jednoczeœnie bêdzie wyzwaniem, ale te¿ i szans¹, szczególnie
dla s³u¿b probacyjnych. Wyzwanie to bêdzie spowodowanie efektywnoœci
transnarodowego nadzoru. Dlatego tak wa¿ne s¹ programy, oceny, które za-
jmuj¹ siê czynnikami kryminogenicznymi i spo³ecznymi, wa¿na jest mo¿li-
woœæ identyfikacji tych czynników i zapewnienie, ¿e sprawcy zostan¹
postawieni przed s¹dem, jeœli nie poddadz¹ siê tym wymogom.

W wielu przypadkach transfer oznacza zamianê jednej celi na inn¹, ale
dla probacji transfer do innej jurysdykcji obejmuje przygotowanie warun-
ków zamieszkania, szkolenia, zwi¹zków rodzinnych i osobistych, w wyniku
czego jest to znacznie wiêksze wyzwanie ni¿ po prostu wymiana wiêŸniów.
Ale daje to bardziej trwa³e efekty, poniewa¿ doprowadza do zmian w posta-
wach i w zachowaniu, zmniejsza mo¿liwoœci recydywy i powoduje zmniej-
szenie liczby potencjalnych ofiar. Po raz pierwszy w tej chwili prawo Unii
Europejskiej jest rozszerzone, prawo Unii Europejskiej, nie Rady Europy,
i w tej chwili obejmie ono probacjê po raz pierwszy. Bêdzie mia³o to zasto-
sowanie do wszystkich krajów europejskich. Oczywiœcie sêdziowie i polity-
cy bêd¹ obserwowaæ dok³adnie, w jaki sposób zareagujemy. Jeœli bêdzie
du¿y poziom niepowodzenia lub te¿ jeœli powstanie wra¿enie, ¿e probacja
nie jest traktowana powa¿nie, to wówczas decyzja ramowa stanie siê znowu
martw¹ liter¹, tak jak konwencja Rady Europy z 1964 r. By³oby to wielk¹
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szkod¹. Jeœli natomiast wszystko bêdzie dzia³aæ dobrze i taka bêdzie opi-
nia, wówczas mo¿emy pokazaæ, ¿e potrafimy osi¹gn¹æ dobre wyniki i mo¿e-
my uczyniæ z probacji bardzo interesuj¹c¹ opcjê dla ca³ej Europy.

Da³em pañstwu przegl¹d tego, czym zajmuje siê nasze organizacja, jakie
s¹ g³ówne zmiany w systemach probacji w Europie i jakie s¹ najbli¿sze roz-
porz¹dzenia, które obejm¹ po raz pierwszy sprawy probacyjne. Mam na-
dziejê, ¿e bêdzie to z po¿ytkiem dla pañstwa, poniewa¿ teraz rozwa¿acie
w którym kierunku iœæ i w jakim kierunku rozwijaæ wasze s³u¿by probacyj-
ne. Jeœli chcecie, nasza organizacja w ka¿dej chwili gotowa jest usi¹œæ z wa-
mi i z waszymi przedstawicielami, aby przedyskutowaæ obecn¹ sytuacjê
i pomóc wam w dostosowaniu waszych w³asnych wyborów tak, abyœcie
osi¹gnêli najlepsze wyniki w zmniejszeniu liczby wiêŸniów i jednoczeœnie
w wypracowaniu alternatywnych œrodków, co przygotowa³oby wasze s³u¿-
by do wyzwañ, przed którymi stoi Europa.

Jestem œwiadomy, ¿e prawdziwa, najciê¿sza praca wykonywana jest co-
dziennie w³aœnie tam, dlatego te¿ dzia³alnoœæ naszej organizacji zmierza do
w³¹czenia siê do tego entuzjazmu, wytrwa³oœci i satysfakcji z pracy tych
wszystkich, którzy realizuj¹ wa¿ne zadania probacyjne. To jest w³aœnie
przypadek Polski, ale te¿ innych krajów Europy. To tworzy sta³¹ inspiracjê
dla was, dla mnie jako sekretarza generalnego i dla mojej organizacji. Dziê-
kujê bardzo.

Senator Stanis³aw Piotrowicz
Przewodnicz¹cy Komisji Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci

Serdecznie dziêkujê panu sekretarzowi generalnemu za przedstawienie
doœwiadczeñ europejskich w zakresie stosowania probacji. Myœlê, ¿e jest
teraz okazja, by zadaæ kilka pytañ lub ustosunkowaæ siê do wypowiedzi na
temat systemu probacji w Polsce.

Bardzo proszê.

Dr El¿bieta Dobiejewska
Prezes Wroc³awskiego Towarzystwa Opieki nad WiêŸniami

Jestem prezesem Wroc³awskiego Towarzystwa Opieki nad WiêŸniami,
mediatorem s¹dowym, cz³onkiem spo³ecznej rady do spraw ADR przy mi-
nistrze sprawiedliwoœci.

256



Bardzo dziêkujê za zaproszenie, uczestniczê po raz trzeci w konferencji
poœwiêconej temu tematowi i po raz trzeci, o czym mówiê z przykroœci¹,
bêdê mówi³a o tej samej sprawie. Naszemu goœciowi zagranicznemu
ogromnie dziêkujê, bo po raz pierwszy z jego ust dziœ pad³o s³owo doty-
cz¹ce praw cz³owieka. Otó¿ chcia³abym powiedzieæ, ¿e do jednych z proba-
cyjnych metod, o czym pan sêdzia Hejduk by³ uprzejmy wspomnieæ,
nale¿y sprawiedliwoœæ naprawcza. G³ówn¹ jej instytucj¹ jest mediacja i to
na ka¿dym etapie postêpowania. Nasze przepisy prawne umo¿liwiaj¹ sto-
sowanie tej mediacji i w okresie przygotowawczym od 2003 r., a od 1998 r.
umo¿liwia³y stosowanie przed rozpoczêciem rozprawy g³ównej.

Niestety, w Kodeksie karnym wykonawczym jest pewien dziwol¹g.
Mieœci siê on w art. 162 §1. Pada tam s³owo mediacja. Jest parê osób na sali,
które wiedz¹, dlaczego nie umiemy tego artyku³u w³aœciwie odczytaæ, bo
w Kodeksie karnym wykonawczym w 1997 r., kiedy to instytucjê mediacji
dziêki komisji senackiej, dziêki senatorom Komisji Praw Cz³owieka i Pra-
worz¹dnoœci uda³o siê wprowadziæ do Kodeksu, w art. 9 kkw by³a równie¿
mediacja. Wtedy ten artyku³ skreœlono, przypuszczam, ¿e nie zauwa¿ono,
¿e w art. 126 §1 okreœlenie mediacja zosta³o, z którym nie wiadomo, co ro-
biæ – czy jest to mediacja przed wyrokiem, czy jest to mediacja w trakcie.
W zwi¹zku z powy¿szym jest to paragraf martwy.

Pan profesor Szymanowski na III Miêdzynarodowej Konferencji Praw
Cz³owieka (1998 r.), gdzie z moj¹ nie¿yj¹c¹ przyjació³k¹ przedstawi³yœmy
artyku³ o mo¿liwoœci stosowania mediacji w Polsce, równie¿ mediacji po
wyroku, powiedzia³ mi, ¿ebym siê nie niepokoi³a, poniewa¿ nie jest to za-
kazane, to bêdzie dozwolone. Do dnia dzisiejszego, ³¹cznie z tym gremium,
które nazywa siê spo³eczn¹ rad¹ do spraw ADR, opracowujemy z roku na rok
wspólnie z penitencjarystami projekty pilota¿owe dotycz¹ce mediacji po
wyroku skazuj¹cym na karê bezwzglêdnego pozbawienia wolnoœci b¹dŸ na
karê, jak to tutaj mówiono, w zawieszeniu. Jest to idealna sprawa, która
umo¿liwi realizowanie praw cz³owieka, bo strony tej mediacji, sprawca i po-
krzywdzony, s¹ podmiotami. W ubieg³ym roku wydawa³o nam siê, ¿e ju¿ siê
ten pilota¿owy projekt uda wprowadziæ, ale nieba s¹ nie¿yczliwe, dlatego ¿e
jak otwieraj¹ nam siê drzwi w Ministerstwie Sprawiedliwoœci, to zamykaj¹
siê drzwi u wiêzienników. I tak by³o tym razem. Jest tu pani wiceminister,
która by³a otwarta i powiedzia³a, ¿e nasz projekt trzeba tylko przekazaæ do
konsultacji do wiêzienników. Trwa³o to bardzo d³ugo, by³y uwagi s³uszne
i uwagi nies³uszne, ale znowu sprawa spali³a na panewce.

Jeœli pañstwo pozwol¹, cofnê siê do poprzednich naszych sesji. Miano-
wicie do tego, co powiedzia³ pan profesor Siemaszko, ¿e liczba przestêpstw
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nieletnich wzrasta i staj¹ siê one coraz bardziej groŸne. Nale¿y zadaæ sobie
pytanie, dlaczego, jeœli od 2001 r. w art. 3a upn (ustawa o postêpowaniu
w sprawach nieletnich) sêdziowie mog¹ posy³aæ sprawê do mediacji, tak
ma³o tych spraw jest posy³anych. Prezesi s¹dów okrêgowych maj¹ listy me-
diatorów do prowadzenia spraw nieletnich, mediatorów merytorycznie
przygotowanych, bo jest to niezwykle porz¹dne rozporz¹dzenie ministra
dotycz¹ce spraw nieletnich. W 2007 r. by³o 327 przypadków w ca³ej Polsce,
a ugód ponad 80%. Proszê zwa¿yæ skutecznoœæ, kiedy m³ody cz³owiek musi
stan¹æ twarz¹ w twarz z osob¹, któr¹ skrzywdzi³, kiedy musi nauczyæ siê po-
wiedzieæ, dlaczego to zrobi³, musi nauczyæ siê przeprosiæ i ewentualnie, je-
œli jest to mo¿liwe, zadoœæuczyniæ, on, a nie rodzice, którzy za niego
zap³ac¹. 327 przypadków w ca³ej Polsce. Podobnie od dwóch lat, niestety,
nie wzrasta liczba spraw kierowanych do mediacji w sprawach doros³ych.

Proszê wierzyæ, ¿e istnieje ju¿ spora liczba rzetelnie przygotowanych
mediatorów, s¹ podyplomowe dwusemestralne studia na Uniwersytecie
Warszawskim, w Wy¿szej Szkole Psychologii Spo³ecznej, s¹ gremia organi-
zacji pozarz¹dowych, Polskie Centrum Mediacji, Dolnoœl¹ski Oœrodek
Mediacji, Towarzystwo Mediatorów Rodzinnych, Krajowe Towarzystwo
Mediatorów, które szkol¹ mediatorów. Pytamy wiêc, dlaczego maj¹c takie
mo¿liwoœci, pañstwo tak bardzo boicie siê s³owa mediacja w tej probacji.
Mo¿e dlatego, ¿e jest to zmiana filozofii karania, a ³atwiej zmieniæ przepis,
trudniej zaœ zmieniæ filozofiê. Dlatego oœmieli³am siê tyle czasu pañstwu
zaj¹æ t¹ kwesti¹. Ucieszy³am siê s³ysz¹c od naszego zagranicznego goœcia
o mediacjach transgranicznych. Istnieje ju¿ w Polsce projekt polsko-nie-
miecki wzorowany na projekcie niemiecko-francuskim, niemiecko-amery-
kañskim i niemiecko-angielskim dotycz¹cym konwencji haskiej i cywilnej
odpowiedzialnoœci za uprowadzenie dziecka poza granice jego sta³ego
miejsca zamieszkania.

Pan sêdzia powiedzia³ mi, ¿e to wi¹¿e siê równie¿ z Kodeksem karnym
i gdzieœ sobie tutaj, zdaje siê, artyku³ 211 zapisa³am, jeœli wiêc bêd¹ takie
sprawy, proszê pamiêtaæ, istnieje deklaracja wroc³awska opracowana przez
Niemców i Polaków i na tej podstawie wiemy, jak mediowaæ. Mieliœmy ju¿
trzy seminaria, przygotowujemy siê do czwartego seminarium transgrani-
cznego. Chcê te¿ pañstwu powiedzieæ, ¿e w maju tego roku Rada Europy
opracowa³a do koñca dyrektywy, w jaki sposób pañstwa Unii Europejskiej
maj¹ postêpowaæ w przypadku mediacji transgranicznych dotycz¹cych pra-
wa cywilnego, w tym prawa rodzinnego. Do 2011 r. pierwsza informacja,
a do koñca 2016 r. – koñcowa informacja z pañstw, które w tym uczestni-
czy³y. Wszystkie europejskie pañstwa, poza Dani¹, podpisa³y tê dyrekty-
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wê. Trzeba bêdzie zdaæ sprawozdanie. Zaczêliœmy wczeœnie, obyœmy ze
wzglêdów na opór materii nie byli ostatni. Dziêkujê bardzo.

Senator Stanis³aw Piotrowicz
Przewodnicz¹cy Komisji Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci

Dziêkujê bardzo pani doktor za interesuj¹c¹ wypowiedŸ.
Chcia³bym jednak zaapelowaæ do pañstwa, ¿ebyœmy wykorzystali obec-

noœæ naszego goœcia, a w szczególnoœci, ¿ebyœmy zadali pytania, bo niew¹t-
pliwie jego wyst¹pienie takie pytania zrodzi³o.

Dr El¿bieta Dobiejewska
Prezes Wroc³awskiego Towarzystwa Opieki nad WiêŸniami

Chcia³abym zadaæ pytanie, czy organizacja, któr¹ reprezentuje nasz
goœæ, jest organizacj¹ stricte pozarz¹dow¹, czy nale¿y do jakiejœ struktury
wykonania czy orzekania kary? Jeœli jest to organizacja pozarz¹dowa, to
proszê jeszcze coœ o niej powiedzieæ.

Leo Tigges
Sekretarz generalny Europejskiej Organizacji do spraw Probacji (CEP)

Jest to organizacja pozarz¹dowa, ale wiêkszoœæ cz³onków s¹ to minister-
stwa sprawiedliwoœci krajów europejskich.

Prof. dr hab. Zofia Œwida
Kierownik Katedry Postêpowania Karnego
na Uniwersytecie Wroc³awskim
Sêdzia S¹du Apelacyjnego we Wroc³awiu

Chcia³am siê w paru s³owach odnieœæ do trzech zagadnieñ. Po pierwsze,
pan profesor Szymanowski mówi³ o tym, o czym zreszt¹ by³o mówione, jak
pamiêtam, te¿ w 2003 r. podczas naszej konferencji, ¿e w krajach zacho-
dnich to g³ównie grzywna, a u nas warunkowe zawieszenie wykonania kary
pozbawienia wolnoœci. Wynika to bardzo prosto z przepisu art. 58 §2 Ko-
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deksu karnego, który ci¹gle obowi¹zuje – mo¿e to siê zmieni, jak bêdzie
bogatsze spo³eczeñstwo – i stanowi zakaz orzekania grzywny, kiedy kondy-
cja maj¹tkowa cz³owieka, którego chce siê skazaæ, uzasadnia przypuszcze-
nie, ¿e on nie uiœci grzywny albo nie bêdzie jej mo¿na œci¹gn¹æ. I to jest
zakaz obligatoryjny, wiêc s¹d nie mo¿e orzec grzywny, musi orzec warun-
kowe zawieszenie.

Jeszcze parê s³ów powiem o warunkowym umorzeniu postêpowania.
By³a tu mowa o jego wykonaniu, ale chcê zwróciæ uwagê na to, ¿e jest to in-
stytucja absolutnie u nas niedoceniona. Wynika to zreszt¹ z tego, co zrobio-
no z tym w œrodkach masowego przekazu, kiedy spo³eczeñstwo w³aœciwie
to warunkowe umorzenie traktuje jak umorzenie, a miêdzy warunkowym
umorzeniem a umorzeniem jest wiêksza ró¿nica ni¿ miêdzy warunkowym
umorzeniem a skazaniem. Dlatego nie widzê w tym nic z³ego na przyk³ad,
o czym dzisiaj by³a mowa, ¿e to wykonanie pracy przez kuratorów, to znaczy
dozór, nie ró¿ni siê, bo przecie¿ cz³owiek, wobec którego umarza siê warun-
kowo postêpowanie, jest cz³owiekiem winnym, jest wobec niego stwierdzo-
na wina. To trzeba bardzo podkreœlaæ, dlatego ¿e by³ w 2000 r. wyrok
Trybuna³u Konstytucyjnego – dzisiaj jest ju¿ nieaktualny – wydany po to,
¿eby uzasadniæ, ¿e to mo¿na stwierdziæ postanowieniem, bo orzekamy wa-
runkowe umorzenie zawsze wyrokiem i to te¿ na posiedzeniu. Dlatego trze-
ba by³o tak zrobiæ, poniewa¿ nasza Konstytucja mówi, ¿e winê mo¿na
stwierdziæ tylko wyrokiem, a warunkowe umorzenie stwierdza winê.

Poniewa¿ ten wyrok trybuna³u twierdzi³, ¿e warunkowe umorzenie nie
obala domniemania niewinnoœci, to o tyle jest zupe³nie bez sensu takie
stwierdzenie, ¿e w³aœnie przy warunkowym umorzeniu postêpowania jest
obligatoryjne orzeczenie naprawienia szkody. Czyli gdybyœmy uznali, ¿e
jest nadal domniemanie niewinnoœci, które nie zosta³o obalone, to oznacza-
³oby, ¿e cz³owiek niewinny naprawia obligatoryjnie szkodê. Warunkowe
umorzenie daje mnóstwo mo¿liwoœci, oczywiœcie tylko przy przestêp-
stwach drobnych, bo zagro¿onych kar¹ do trzech lat, i wtedy, kiedy cz³o-
wiek by³ niekarany za przestêpstwo umyœlne, wiêc to obejmuje tylko ma³y
okres. Moim zdaniem to wspania³y œrodek w³aœnie dla tej sytuacji. Tu jest
te¿ pole do mediacji, przy czym muszê te¿ na marginesie powiedzieæ, ¿e
mediacja jest wspania³a, tylko musimy pamiêtaæ, ¿e ona nie musi byæ, ona
jedynie mo¿e byæ, musimy pamiêtaæ, ¿e musz¹ byæ dwie strony, ¿e do me-
diacji trzeba oskar¿anego i pokrzywdzonego, którzy chc¹ tej mediacji. Nie
ma ¿adnej si³y, ¿eby narzuciæ mediacjê. Mo¿na j¹ propagowaæ, ale narzuciæ
siê nie da. Mo¿na apelowaæ do organów, ¿eby robi³y mediacje, ale przecie¿
je¿eli zainteresowani nie zechc¹, nie ma o niej mowy. Przy warunkowym
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umorzeniu mediacja te¿ mo¿e pomóc, bo mo¿e wtedy obj¹æ przestêpstwa
zagro¿one do lat piêciu, bo wtedy, kiedy ugoda, ale ugoda mo¿e byæ te¿
bezpoœrednia.

Krótko mówi¹c, moim zdaniem trzeba w jakiœ sposób zwróciæ uwagê.
By³ okres, kiedy optowano za ostroœci¹ karania i wtedy rzeczywiœcie warun-
kowe umorzenie by³o bardzo Ÿle widziane w prawie. Dlatego te¿ wtedy
prokuratorzy nie sk³adali wniosków o warunkowe umorzenie, mieli to w ja-
kiœ odgórny sposób za³o¿one, ¿e to prawie jakby nic nie jest, a przecie¿ mo-
¿e to byæ bardzo dolegliwy œrodek. Dlatego ¿e jest wprawdzie mowa
o sprzeciwie, ale sprzeciw to tylko wczeœniej, kiedy cz³owiek czuje siê nie-
winny i nie chce warunkowego umorzenia na posiedzeniu, tylko chce unie-
winnienia na rozprawie, a jak siê skoñczy, przecie¿ nie wiadomo.

Z kolei mo¿liwoœæ podjêcia warunkowego umorzenia oznacza, ¿e proba-
cja nie zda³a egzaminu, ¿e okres próby nie powiód³ siê, ale nie tylko, ¿e ktoœ
coœ pope³ni³, ale w³aœnie nie zap³aci³ za szkodê, za któr¹ mia³ zap³aciæ obli-
gatoryjnie, nie wykona³ obowi¹zków, które siê orzeka przy okazji warunko-
wego zwolnienia, na przyk³ad zakaz prowadzenia samochodu, wiele innych
uci¹¿liwych, i ¿e cz³owiek, który pope³ni³ niewielki wystêpek i nie by³ ka-
rany za przestêpstwo umyœlne, jednak jest winien i ma dolegliwoœæ. To jest
spora grupa sytuacji, w których mo¿na ten œrodek probacyjny, moim zda-
niem, niedoceniany, zastosowaæ. Trzeba oczywiœcie równie¿ przekonaæ do
tego spo³eczeñstwo. Mnie siê wydaje, ¿e ta nazwa, ¿e jest to ze s³owem
umorzenie, które normalnie oznacza po prostu formaln¹ przeszkodê w ogó-
le rozwa¿ania winy, bo umorzenie jest wtedy, kiedy jest przeszkoda proce-
sowa i nic siê nie dzieje, nie ma orzekania ani o winie, ani o niewinnoœci,
tylko po prostu przedawnienie czy inne przeszkody. Mo¿e gdyby by³a
zmiana nazwy, to by to warunkowe umorzenie postrzegano jako odpowie-
dzialnoœæ karn¹ winnego cz³owieka. Tyle ¿e nie nazwan¹ skazaniem, bo
w³aœnie wina i spo³eczna szkodliwoœæ nie jest znaczna, ale je¿eli coœ nie jest
znaczne, to jednak jest. Dziêkujê.

Senator Stanis³aw Piotrowicz
Przewodnicz¹cy Komisji Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci

Serdecznie dziêkujê pani profesor, w szczególnoœci za zwrócenie uwagi
na niedocenienie instytucji warunkowego umorzenia. Rzeczywiœcie zo-
rientowani s¹ w tym profesjonaliœci, natomiast w opinii spo³ecznej warun-
kowe umorzenie jest czêsto uto¿samiane z ca³kowit¹ bezkarnoœci¹,
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w szczególnoœci czêsto w mediach lansuje siê taki pogl¹d, ¿e skoro warun-
kowo umorzono, to cz³owiek jest niewinny. Bardzo wa¿ne jest to, o czym
powiedzia³a pani profesor, ¿e tam przecie¿ wyrokiem przes¹dza siê o winie
cz³owieka i to o winie, która nie budzi w¹tpliwoœci, bo jest to jedna z pod-
stawowych przes³anek warunkowego umorzenia postêpowania karnego:
wina nie budzi w¹tpliwoœci.

Drugi bardzo wa¿ny element to obowi¹zek naprawienia wyrz¹dzonej
przestêpstwem szkody, na co nale¿y w polskim procesie karnym, w moim
przekonaniu, k³aœæ g³êboki nacisk. Dlatego ¿e trzeba czyniæ wszystko, ¿eby
proces karny s³u¿y³ zadoœæuczynieniu pokrzywdzonemu. To jest przecie¿
jedna z podstawowych funkcji prawa karnego.

Dziêkujê bardzo.
Bardzo proszê nastêpn¹ osobê.

Dr hab. Barbara Stañdo-Kawecka
Zak³ad Prawa i Polityki Penitencjarnej, Uniwersytet Jagielloñski

Chcia³am zadaæ pytanie, mo¿e nawet dwa. W Holandii du¿a czêœæ spraw
o drobne i œrednie czyny za³atwiana jest przed wniesieniem sprawy do
s¹du, w drodze tak zwanej transakcji, nawet nie warunkowe umorzenie po-
stêpowania, ale transakcja, rodzaj negocjacji pomiêdzy podejrzanym a pro-
kuratorem. Prokurator stawia warunki, podejrzany wyra¿a zgodê na ich
wype³nienie albo nie. Czy to warunkowe odst¹pienie od œcigania, po³¹czo-
ne ze zgod¹ podejrzanego na wype³nienie szeregu warunków typu zap³ata
odszkodowania, naprawienie szkody, nie rodzi jakichœ problemów konsty-
tucyjnych?

Czy prokurator w momencie, kiedy proponuje podejrzanemu warunko-
we odst¹pienie od œcigania, oczywiœcie przy spe³nieniu pewnych warun-
ków, czy zwykle korzysta z raportu sporz¹dzonego przez kuratora? Czy te¿
korzysta czasami, czy te¿ na tym etapie s³u¿by kuratorskie w ogóle nie s¹
anga¿owane w sporz¹dzenie raportu czy przedstawienie jakichœ rekomen-
dacji?

Ostatnie pytanie. W momencie, kiedy s¹d orzeka, wydaje wyrok skazu-
j¹cy, czy zwykle ma do dyspozycji raport kuratora, czy ten raport zawiera
rekomendacje co do zastosowania ewentualnych sankcji na³o¿enia obo-
wi¹zków i czy nie pojawia siê tu problem kolizji z zasad¹ domniemania nie-
winnoœci albo prawa do obrony? Poniewa¿ w Holandii nie ma rozbicia
procesu na stadium orzekania o winie i o karze, tylko s¹d decyduje o tym
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jednoczeœnie. W momencie kiedy ma raport kuratora z zaleceniami co do
wyboru sankcji, co do rodzaju obowi¹zków, czy nie ma tu naruszenia zasa-
dy domniemania niewinnoœci? W ka¿dy razie u nas w literaturze karnisty-
cznej rozwa¿a siê ten problem. Dziêkujê bardzo.

Leo Tigges
Sekretarz generalny Europejskiej Organizacji do spraw Probacji (CEP)

Z wielk¹ przyjemnoœci¹ odpowiem na te pytania. Nie jestem prawni-
kiem, wiêc mo¿e nie uwzglêdniê wszystkich aspektów s¹dowych, ale
s¹dzê, ¿e Holendrzy maj¹ bardzo pragmatyczne podejœcie do tych zaga-
dnieñ i w³aœnie w ten sposób postêpujemy z wieloma sprawami. W sposób
efektywny, ale naszym zdaniem uczciwy. Nasi prokuratorzy zawsze mieli
prawo warunkowego zrezygnowania z oskar¿enia. Co to oznacza? ¯e pro-
kurator ju¿ nie bêdzie oskar¿a³ w dalszym ci¹gu, mo¿e z powodu tego, ¿e
przestêpstwo nie jest zbyt powa¿ne, albo mo¿e ¿e bêdzie lepiej dla spo³e-
czeñstwa, dla ofiary czy nawet dla przestêpcy, albo mo¿e nawet bêdzie le-
piej dla sprawcy, jeœli obieca on spe³niæ pewne warunki. W konsekwencji
tego zrzeczenia siê powsta³a koncepcja transakcji, o której pani wspomnia-
³a. Jeœli chodzi o specjalne sankcje alternatywne, czyli prace na rzecz spo³e-
cznoœci, mo¿na zastosowaæ tak¹ transakcjê, ale tylko przy zgodzie
pozwanego, jeœli on siê nie zgodzi, to bêdzie sprawa przed s¹dem. Zanim
prokurator nie podejmie takiej decyzji na temat warunków takiej transak-
cji i w wiêkszoœci przypadków to s¹ prace spo³eczne, czyli znowu, jest to
nowy po¿ytek p³yn¹cy z tego typu orzecznictwa, ale zawsze jest to poprze-
dzone sprawozdaniem kuratora, czyli oficera probacyjnego. W tym raporcie
musimy mieæ rekomendacje, ¿e ta osoba jest odpowiednia do realizacji ta-
kich prac spo³ecznych. Musi byæ wiadomo, czy on jest zatrudniony, czy te¿
nie jest zatrudniony. W zwi¹zku z tym od tego bêdzie zale¿a³a liczba go-
dzin pracy na rzecz spo³ecznoœci, jakie siê orzeknie w jego przypadku. Czy-
li jest to w³aœnie taka transakcja.

Nastêpnie pytanie, jeœli chodzi o sprawozdanie, o raport. W tych przy-
padkach, kiedy pozwany mówi, ¿e nie jest winny, wówczas s³u¿by kuratora,
s³u¿by probacyjne nie przedstawiaj¹ takiego raportu. Jeœli przyzna siê do
winy – mo¿e siê nie przyznaæ do wszystkich punktów oskar¿enia prokura-
tora, ale jeœli jest winny i mówi, ¿e jest winny, przyznaje siê, to oczywiœcie
s³u¿by probacyjne przedstawiaj¹ raport. Ale proszê pamiêtaæ, ¿e mo¿liwo-
œci s³u¿by probacyjnej nie s¹ na tyle du¿e i nie zawsze jest potrzebne, ¿eby
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w ka¿dym przypadku przedstawiaæ taki raport. Dlatego te¿ w Pa³acu Spra-
wiedliwoœci, gdzie pracuje generalny prokurator, jak równie¿ w s¹dach jest
specjalna sekcja probacji i oni w tej sekcji probacji mog¹ prokuratorowi
przedstawiæ sprawozdanie, czy te¿ nie, czyli po prostu s³u¿by probacyjne
pe³ni¹ tu funkcje doradcze i doradzaj¹, czy warto przedstawiæ raport proba-
cyjny kuratora czy te¿ nie.

S¹dzê, ¿e jest to bardzo efektywny system. Dziêkujê bardzo.

Senator Stanis³aw Piotrowicz
Przewodnicz¹cy Komisji Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci

Wydaje mi siê, ¿e transakcja, o któr¹ pani pyta³a, jest chyba istytucj¹ po-
dobn¹ do warunkowego umorzenia postêpowania karnego. Wczeœniej, jak
pamiêtamy, tê instytucjê w Polsce stosowa³ prokurator, ostatnio podnieœ-
liœmy standardy i przesz³a do s¹du, ale chyba o tym samym mówimy.

Czy ktoœ z pañstwa chcia³by jeszcze zabraæ g³os?

Dr Pawe³ Moczyd³owski
Ekspert ds. wiêziennictwa

Chcia³em siê wypowiedzieæ na temat szans udanego wdro¿enia elektro-
nicznego monitoringu w Polsce. Po pierwsze, je¿eli analizowaæ niepowo-
dzenia i powodzenia w zakresie wdro¿enia elektronicznego monitoringu
w krajach œwiata, w tym przede wszystkim Europy, to trzeba powiedzieæ,
¿e wdro¿enie elektronicznego monitoringu zawsze by³o problematyczne,
a uda³o siê przede wszystkim tam, gdzie istnia³ bardzo silny system proba-
cji. Zacz¹³ siê w Stanach Zjednoczonych, w zwi¹zku z tym tam powsta³a
idea wdro¿enia elektronicznego monitoringu. G³ówny motyw to przelu-
dnienie w wiêzieniach i niemo¿noœæ „przerobienia” pewnej populacji
przez oficerów probacji. O ile dobrze pamiêtam, oficer probacji nie mo¿e
siê tam zajmowaæ wiêcej ni¿ trzydziestoma osobami. W zwi¹zku tym, je¿eli
byœmy zastosowali elektroniczny monitoring, gdzie pewien program, który
jest zainstalowany w komputerze, jest w stanie kontrolowaæ drug¹ osobê,
w zwi¹zku z tym ta mo¿liwoœæ kontrolowania innych osób zdecydowanie
siê tu zwiêksza. Generalnie nadzór nad tym nowym narzêdziem, które
zwiêksza pojemnoœæ mo¿liwoœci kontrolowania ludzi w warunkach wolno-
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œciowych, czy te¿ realizowania resocjalizacji w warunkach wolnoœciowych,
zosta³ zbudowany na ju¿ wykszta³conych bardzo silnych systemach proba-
cji. To jest ta pierwsza w¹tpliwoœæ. Radzi³bym najpierw dobrze pomyœleæ
i zrobiæ system probacji.

Druga rzecz, to proszê pamiêtaæ, ¿e bêdzie to eksperyment doœæ orygi-
nalny, bo bêdzie wdra¿any w spo³eczeñstwie o innej kulturze prawnej.
Myœlê, ¿e pañstwo wiedz¹, co dok³adnie stoi za pojêciem innej kultury pra-
wnej i ¿e nale¿y siê tego eksperymentu troszkê z tego powodu obawiaæ, bo
stosunek naszego spo³eczeñstwa do prawa i tak dalej jest trochê inny ni¿ na
Zachodzie i mog¹ tu wyst¹piæ pewne problemy. Nie podam nazwy kraju,
ale jeden z by³ych europejskich krajów socjalistycznych, obecnie cz³onek
Unii, próbowa³ to zrobiæ, a potem przekl¹³ to, zakopa³ pod ziemiê i powie-
dzia³, ¿e nigdy do tego nie wróci.

Kolejna sprawa. Musimy pamiêtaæ, ¿e u nas w Polsce elektroniczny mo-
nitoring bêdzie instalowany w obrêbie nieporównywalnej do Anglii infra-
strukturze elektrotechnicznej. To jest wa¿na sprawa. Tam jest to ju¿
ugruntowane i tam odnosi z pewnoœci¹ pewne sukcesy. Trzeba by tak¿e
o tym powiedzieæ.

Nastêpna sprawa. Powodzenie elektronicznego monitoringu w mniej-
szym stopniu zale¿y od kwestii technologicznych ni¿ kwestii programo-
wych. Dam prosty przyk³ad. WyobraŸcie sobie pañstwo, ¿e ¿yjemy w kraju,
w którym do tej pory nie by³o instytucji ma³¿eñstwa i trzeba j¹ wdro¿yæ.
Ludzie nie wiedz¹, co to jest. Dajmy na to s¹ dwie propozycje. Jedna, tak
jak kiedyœ by³a w Bu³garii taka koncepcja ma³¿eñstwa, ¿e przychodzi³o siê
z partnerem na policjê i rejestrowa³o zwi¹zek. Po tygodniu parze siê nudzi
i wychodz¹ ze zwi¹zku. To jest pewna koncepcja ma³¿eñstwa, ale jest jed-
n¹ z koncepcji. Ludzie wiedzieli, co to jest, mieli odpowiedni stosunek do
tego i tak by³o. Ale mo¿e byæ inna koncepcja, model rzymskokatolicki, czy-
li przysiêga na zawsze przed panem Bogiem, nierozerwalnie itd., itp.

Co chcê przez to powiedzieæ? Otó¿ czy prokuratorzy zostali przeszkoleni
i bêd¹ wiedzieli, co to jest elektroniczny monitoring, jak siê nim pos³ugiwaæ,
za jakie przekroczenia mo¿na wnioskowaæ o ten elektroniczny monitoring.

Czy s¹d, sêdziowie s¹ przygotowani, wiedz¹ o tym itd., itd. Czy funkcjo-
nariusze s³u¿by wiêziennej, kiedy bêd¹ namawiaæ wiêŸniów, wiedz¹ o tym,
jakiego to rodzaju ma³¿eñstwo i czy w ogóle jest pewien model. Czy wiêŸ-
niowie bêd¹ wiedzieli, co to jest. Na Zachodzie s¹ ksi¹¿ki, w których napi-
sano, co to jest ten elektroniczny monitoring, i co musisz zrobiæ, jeœli
bêdziesz chcia³ ubiegaæ siê o elektroniczny monitoring. Czy jest program,
jak przekonaæ spo³eczeñstwo poprzez mass-media do tego, ¿eby ludzie ze-
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chcieli poprzeæ tê ideê. Dopiero w klimacie jasnoœci, na co siê decydujemy,
i przyzwolenia mo¿e siê to udaæ.

Proszê pamiêtaæ, ¿e s¹ to pewne koszty, a nie s³ysza³em, ¿e s¹ na to tak¿e
bud¿etowe pieni¹dze.

(G³os z Sali: Ju¿ s¹)
Jak na razie elektroniczny monitoring wiêcej obiecuje, ni¿ daje. Do tej

pory ten, który znamy i który zdaje siê chcemy instalowaæ w Polsce, jest
elektronicznym monitoringiem pierwszej generacji, czyli tym stró¿em,
który pilnuje, czy opuszczam dom, czy nie. Zarzuty, które by³y w œwiecie
pod adresem elektronicznego monitoringu s¹ takie, ¿e by³a taka tendencja,
¿eby elektroniczny monitoring stosowaæ wobec tych, co do których byæ
mo¿e mo¿na by³o nie stosowaæ elektronicznego monitoringu, bo jakoœ da-
wali sobie radê w œrodkach wolnoœciowych. Powodzenie elektronicznego
monitoringu polega na tym, ile my niebezpiecznych przestêpców wyci¹g-
niemy z krymina³u i w³o¿ymy pod porz¹dnego, prawdziwego stró¿a prawa.

Ten elektroniczny monitoring ju¿ drugiej ju¿ generacji, który nie jest je-
szcze doskona³y, ¿eby zgodnie z naszymi fantazjami i obietnicami co do
elektronicznego monitoringu spe³nia³ sw¹ rolê, by³by z GPS. Wtedy rze-
czywiœcie mo¿na wypuœciæ pedofila, mo¿na mu zainstalowaæ program GPS,
¿eby wiedzieæ, w których czêœciach miasta mo¿e przebywaæ, a w których
nie, ale trzeba do tego do³o¿yæ program, który alarmuje policjê, jeœli zbli¿a
siê on w dany obszar, by policja w miarê szybko mog³a tam dojechaæ.
W zwi¹zku z tym trzeba uwzglêdniæ infrastrukturê pañstwa, która bêdzie
w stanie przekazywaæ te informacje.

I tutaj zaczynamy byæ bli¿ej spe³nienia naszych fantazji na temat elek-
tronicznego monitoringu. Jest i trzeciej generacji, kiedy w ogóle wchodzi
ju¿ ca³y system i tak dalej, i tak dalej.

Panie Ministrze, Szanowni Pañstwo, chcia³em tylko powiedzieæ, ¿eby nie
by³o tu naiwnej wiary w to, ¿e to siê uda, bo generalnie jestem ostro¿nym
zwolennikiem. Musimy wsi¹œæ do tego poci¹gu, bo potem znajdziemy siê za
œwiatem, ale proszê nie mieæ ¿adnych z³udzeñ co do tego, ¿e to rozwi¹¿e pro-
blem przeludnienia i tak dalej. To trzeba pilota¿owo, króciutko, krok po kro-
ku, ¿eby wykszta³ciæ ludzi, którzy bêdê mogli kszta³ciæ innych itd.

Zakoñczê w takiej oto konwencji, o jakiej tu ju¿ by³a mowa: ¿eby nie by-
³o tak, ¿e im wiêcej elektronicznego monitoringu, tym mniej elektronicz-
nego monitoringu. Naprawdê ¿yczê pañstwu tego sukcesu, ¿eby w 2014 r.,
bo by³o powiedziane, ¿e pi¹ta faza, nie by³o potem po pi¹tej fazie szóstej fa-
zy, czyli powo³anie sejmowej komisji do spraw wyjaœnienia, dlaczego to siê
nie uda³o. Dziêkujê.
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Senator Stanis³aw Piotrowicz
Przewodnicz¹cy Komisji Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci

Dziêkujê bardzo.
Bardzo proszê o zabranie g³osu pana sekretarza generalnego, a póŸniej

pana genera³a Nasi³owskiego.

Leo Tigges
Sekretarz generalny Europejskiej Organizacji do spraw Probacji (CEP)

Dziêkujê bardzo za tê uwagê. My zezwalamy na monitoring elektronicz-
ny, chocia¿ uwa¿amy, ¿e nie jest to panaceum na wszystkie problemy. Myœ-
lê, ¿e jest to jeden ze œrodków, który mo¿e zostaæ wykorzystany, aby
zmniejszyæ liczbê wiêŸniów, ale nie jedyny. Myœlê, ¿e na przyk³ad wyroki
warunkowe dla tych osób, które w tej chwili s¹ posy³ane do wiêzienia, te któ-
re maj¹ prawdziw¹ treœæ, z odpowiednimi warunkami, kontrol¹, zobowi¹za-
niami, powrotem do prokuratora, kiedy te warunki nie s¹ spe³niane, mo¿e
byæ bardzo silnym œrodkiem nie tylko zmieniaj¹cym zachowanie i postawê
sprawcy, ale mo¿e byæ stosowany wobec ró¿nego rodzaju wiêŸniów.

Po drugie, rozumiem pewne niepokoje, je¿eli chodzi o to, ¿e nowe in-
strumenty, nowe mo¿liwoœci, nowe metody okazuj¹ siê nie byæ alternatyw¹
dla osób, które s¹ w tej chwili w wiêzieniu, ale mog¹ byæ stosowane wobec
osób, które w innym przypadku mog³yby byæ pos³ane do wiêzienia, a wiêc
bardzo wa¿ne jest przeprowadzenie odpowiednich badañ. W przypadkach,
gdzie to stanowi alternatywê dla niebezpiecznego przestêpcy, aby pozosta³
on poza wiêzieniem, myœlê, ¿e w tym przypadku monitoring elektroniczny
nie jest wystarczaj¹cy, poniewa¿ wa¿na jest kontrola, nadzór i kierowanie
przez kuratora, funkcjonariusza s³u¿by probacyjnej. Myœlê, ¿e taki program
powinien byæ realizowany krok po kroku, poniewa¿ wszystkie organizacje
musz¹ nauczyæ siê, w jaki sposób to robiæ, w jaki sposób siê komunikowaæ
ze sob¹ wzajemnie, a wiêc musi to byæ wdra¿ane stopniowo, ale jestem za
monitoringiem elektronicznym pod warunkiem, ¿e jest to wdra¿ane w spo-
sób przemyœlany i krok po kroku.
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Senator Stanis³aw Piotrowicz
Przewodnicz¹cy Komisji Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci

W³aœciwie przewidujemy wdra¿anie monitoringu w drodze etapów.
S¹dzê, ¿e pan genera³ lepiej tê sprawê doprecyzuje.

Gen. Pawe³ Nasi³owski
Centralny Zarz¹d S³u¿by Wiêziennej

Panie Przewodnicz¹cy!
Przykro mi, ¿e pan doktor Moczyd³owski w s³usznych swoich obawach

nie znalaz³ w mojej krótkiej prezentacji uspokojenia tych obaw. W tej
chwili trudno wyskalowaæ, z jakim powodzeniem system bêdzie wdro¿ony,
ale samo to, ¿e wdra¿any jest w etapach i pierwszy etap dotyczy tylko piê-
ciuset skazanych, jednej apelacji. Pan doktor napisa³ ksi¹¿kê „Przestêpca
na uwiêzi”, która zbiera doœwiadczenia ró¿nych krajów, i uczyliœmy siê
w tych samych pañstwach i dok³adnie próbujemy pójœæ t¹ drog¹, ¿eby naj-
pierw by³a ma³a próba, pierwszy etap, piêciuset skazanych, jedna apelacja.
Proszê te¿ nie mieæ zmartwienia o to, ¿e kadry nie bêd¹ przygotowane, na
ka¿dym etapie jest zaplanowana odpowiednia forma szkolenia kadry, która
bêdzie uczestniczy³a w tym eksperymencie. Jeœli tych szkoleñ bêdzie za
ma³o b¹dŸ ewentualnie uka¿e siê jeszcze inny obszar, oczywiœcie bêd¹ uzu-
pe³niane.

Na ka¿dym etapie musz¹ byæ wype³nione warunki przewidziane dla te-
go etapu. Jeœli nie zostan¹ spe³nione, nikt nie pójdzie dalej. Trudno teraz
przewidzieæ, jaka bêdzie fluktuacja skazanych w monitoringu, jak bêd¹
orzeka³y s¹dy. Przykro mi te¿, ¿e pan doktor nie dostrzeg³ tego, ¿e urz¹dze-
nie najnowszej generacji jest wprowadzone, czyli tej drugiej generacji, ju¿
nie mówi¹c o trzeciej, do której na razie trudno siêgn¹æ. Po to by³a wprowa-
dzona nowela ustawy, ¿eby to urz¹dzenie drugiej generacji ju¿ funkcjono-
wa³o w systemie. Hume mawia³: „Nic nie wiemy bez doœwiadczenia”. Tu
chcemy doœwiadczaæ w sposób racjonalny, bardzo wywa¿ony. Wielka Bry-
tania wdra¿a³a system piêtnaœcie lat i dopiero teraz dochodzono do tego
etapu. I podzielono te¿ Wielk¹ Brytaniê i Waliê na dwie strefy. Znamy te
doœwiadczenia i wiemy, ¿e nie jest to proste, ale oczekujemy wsparcia wie-
dzy naukowej i praktycznej, a tak¿e oczywiœcie aparatu wykonawczego, bo
wszystkie szczegó³y wykonawcze dopiero teraz bêd¹ doprecyzowane. Nie
mo¿na by³o przecie¿ doprecyzowaæ szczegó³owych kompetencji s¹dów
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i sêdziów penitencjarnych i kuratorów bez wyboru oferty, czyli bez wiedzy,
kto i jak oferuje ten system wykonaæ.

Tak wiêc zapewniam, ¿e to, co od nas zale¿y i to, co jest nam dane, bê-
dzie wykonane z nale¿yt¹ starannoœci¹ i ca³¹ wiedz¹ europejsk¹, któr¹ pan
tu podsumowa³, a któr¹ my posiadamy i której siê uczymy. Kiedyœ Euge-
niusz Szwarc, dramaturg, który urodzi³ siê w sowieckiej Rosji, a którego
otruto za jego dramaty, w najwiêkszym swym dramacie „Smok” napisa³, ¿e
jest milion chorób znanych, ale trzy miliony jeszcze nieznanych. My jesteœ-
my na takim etapie, poznajemy wszystkie ewentualnoœci. Trudne wdro¿e-
nie przed nami, ale chcemy wszystkie b³êdy usun¹æ i prosimy o pomoc.

Senator Stanis³aw Piotrowicz
Przewodnicz¹cy Komisji Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci

Serdecznie dziêkujê panu genera³owi za to wyjaœnienie.
Bardzo proszê pana Krzysztofa Myckê.

Krzysztof Mycka
Naczelnik Wydzia³u Kurateli w Departamencie Wykonania Orzeczeñ
i Probacji w Ministerstwie Sprawiedliwoœci

Mam w zasadzie jedno pytanie. Na koniec 2007 r. w polskiej probacji
by³o oko³o 750 tysiêcy spraw, w tym warunkowe zawieszenie wykonania
kar, praktycznie dotyczy to kary pozbawienia wolnoœci warunkowo zawie-
szonej, warunkowe umorzenie, kara ograniczenia wolnoœci, warunkowe
przedterminowe zwolnienie i inne zadania tego typu, jak na przyk³ad przy-
gotowanie do zwolnienia. 750 tysiêcy spraw i kuratela dla doros³ych, czyli
tak naprawdê s³u¿ba probacyjna w liczbie oko³o 3 tysiêcy kuratorów zawo-
dowych i oko³o 20 tysiêcy kuratorów spo³ecznych.

Moje pytanie brzmi: jak my sobie mo¿emy radziæ? A odnosz¹c to pyta-
nie do sekretarza generalnego CEP, jak s³u¿by probacyjne w Europie,
w sytuacji, kiedy wymiar sprawiedliwoœci generuje dla tych s³u¿b zbyt du-
¿o zadañ, a¿eby mo¿na by³o je wykonaæ na takim poziomie na przyk³ad jak
trzydzieœci osób do jednego kuratora zawodowego, jak radzi³y sobie s³u¿by
europejskie i jakie by³y ewentualnie etapy wychodzenia z sytuacji, które
byæ mo¿e mia³y miejsce w niektórych krajach?
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Leo Tigges
Sekretarz generalny Europejskiej Organizacji do spraw Probacji (CEP)

To oczywiœcie jest bardzo trudne pytanie i jest mi bardzo trudno na nie
odpowiedzieæ, poniewa¿ nie znam waszej sytuacji szczegó³owo. Ale pier-
wsze, co mi przychodzi na myœl, to ¿e 3 tysi¹ce kuratorów zawodowych
i grupa kuratorów spo³ecznych to bardzo du¿o. Wiele krajów europejskich
z zazdroœci¹ patrzy³oby, ¿e macie tyle osób pracuj¹cych w systemie proba-
cji. Zwiêkszanie liczby kuratorów nie zawsze rozwi¹zuje problem. Myœlê,
¿e najwa¿niejsze jest to, by przyjrzeæ siê ca³emu systemowi egzekucji kar-
nej, w jaki sposób partnerzy w tym ³añcuchu efektywnie ze sob¹ wspó³pra-
cuj¹ i wykorzystuj¹ s³u¿by probacyjne w tych przypadkach, w których te
s³u¿by mog¹ byæ rzeczywiœcie skuteczne i efektywne.

Wydaje mi siê, ¿e najwa¿niejsze jest to, aby s³u¿by probacyjne s³u¿y³y
pomoc¹ s¹dom w taki sposób, gdzie te dzia³ania mog¹ byæ efektywne,
w ocenie tego, gdzie wystêpuje ryzyko recydywy. Jest wiele badañ pokazu-
j¹cych, ¿e zbyt wiele ingerencji, zbyt wiele kar, ale równie¿ zbyt wiele in-
terwencji probacyjnej, gdzie ryzyko jest niskie, mo¿e pogorszyæ sytuacjê.
Warto wiêc mieæ jasnoœæ, gdzie jest ryzyko recydywy, gdzie wystêpuj¹
czynniki kryminogenne. Myœlê, ¿e trzydzieœci spraw na kuratora to jest rea-
listyczne, pod warunkiem, ¿e nie wszystkie s¹ na takim etapie, ¿e potrze-
buj¹ bardzo intensywnego zajmowania siê nimi. To musz¹ byæ osoby, które
ju¿ s¹ od d³u¿szego czasu pod nadzorem i ju¿ w tej chwili potrzebuj¹ mniej-
szej kontroli i te, które dopiero wchodz¹ w ten system.

Myœlê, ¿e jest bardzo wa¿ne, aby usi¹œæ z sêdziami, z prokuratorami, ze
s³u¿b¹ wiêzienn¹ i przedyskutowaæ, w jaki sposób zwiêkszyæ efektywnoœæ
s³u¿by probacyjnej. Trzeba mieæ otwarty umys³ i mieæ to, co my nazywamy
w Holandii, partnerów w ³añcuchu, ¿ebyœmy byli przygotowani do tego, aby
opuœciæ wydeptane œcie¿ki i pójœæ now¹ drog¹. W ten sposób mo¿na jak naj-
lepiej wykorzystaæ zasoby ludzkie, które mamy do dyspozycji. Wed³ug
mnie, w wielu krajach s³u¿by probacyjne, równie¿ w Polsce, mog¹ mieæ do
czynienia z bardziej powa¿nymi przypadkami, ni¿ ma to miejsce w tej chwili.
Oczywiœcie do tych mniej powa¿nych przypadków trzeba podchodziæ w inny
sposób, ale równie efektywny. Wiem, ¿e jest niemo¿liwe w wielu krajach,
aby p³aciæ grzywny, ale jest pewien system, w ramach którego mo¿na zatrud-
niæ wielu przestêpców, aby mogli oni zap³aciæ spo³eczeñstwu za to, co zrobili.

Mo¿na tu w³¹czyæ bardzo du¿¹ grupê przestêpców, którym nie potrzeba
nic wiêcej ni¿ po prostu wykonywanie pewnej pracy. Niektórzy oczywiœcie
bêd¹ potrzebowaæ pomocy, potrzebowaæ kierownictwa. W Holandii mamy
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takich przestêpców, którzy wykonuj¹ prace spo³eczne i nie stwarza to wiê-
kszych problemów. Po prostu trzeba znaleŸæ inne sposoby ukarania tych
przestêpców, bardziej efektywne kosztowo.

Senator Stanis³aw Piotrowicz
Przewodnicz¹cy Komisji Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci

Dziêkujê bardzo.
Bardzo proszê o zabranie g³osu nastêpnego mówcê.

Marek Motuk
Dyrektor Departamentu Wykonania Orzeczeñ i Probacji
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci

Mam siedem pytañ, ale ograniczê siê do trzech. Pierwsze, co pana zda-
niem jest miar¹ efektywnoœci s³u¿b probacyjnych? Co decyduje o tym
w pana ocenie, ¿e te s³u¿by dzia³aj¹ skutecznie, efektywnie, ¿e probacja
jest skuteczna i efektywna b¹dŸ nie? Drugie pytanie. W Polsce funkcjonu-
je kuratela rodzinna, kurator rodzinny. Czy kuratela rodzinna wystêpuje
te¿ w szerokim zakresie w innych krajach Europy, w Unii Europejskiej?
I trzecie pytanie, jak wygl¹da wspó³praca s³u¿b probacyjnych ze s³u¿b¹
wiêzienn¹, jeœli chodzi o bie¿¹c¹ pracê?

Leo Tigges
Sekretarz generalny Europejskiej Organizacji do spraw Probacji

Najwa¿niejszym wskaŸnikiem takiej efektywnoœci jest oczywiœcie
zmniejszenie liczby sprawców. S³u¿by probacyjne mog¹ doprowadziæ do
tego, ¿e sprawcy zmieniaj¹ swoje zachowanie, zdaj¹ sobie sprawê, ¿e po-
winni postêpowaæ inaczej, wówczas nawet nowy system motywacyjny po-
wstanie dla nich i wtedy mo¿emy uznaæ to za sukces. Ale nie zawsze tak
jest. Czêsto miernikiem efektywnoœci jest to, ¿e sprawca pope³nia inne je-
szcze przestêpstwo, ale mniej groŸne i w d³u¿szym odstêpie czasu. W koñ-
cu mo¿emy siê spodziewaæ przyspieszenia tego procesu, nie mo¿emy
oczekiwaæ, ¿e wszyscy przestêpcy stan¹ siê anio³kami i przestan¹ pope³niaæ
przestêpstwa, ale ten czas siê wyd³u¿y.
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W wielu krajach nie ma kuratora rodzinnego, ale jak ju¿ mówi³em, pro-
bacja dotyczy spo³ecznoœci, a rodziny s¹ czêœci¹ spo³ecznoœci, czyli tam,
gdzie s¹ rzeczywiœcie jakieœ problemy rodzinne, s³u¿by probacyjne nie tyl-
ko musz¹ wspó³pracowaæ ze sprawc¹, ale z ca³ym systemem, z t¹ struktur¹,
w której on ¿yje, bo ta struktura, to œrodowisko, w którym on ¿yje, mo¿e byæ
równie¿ czynnikiem sprzyjaj¹cym przestêpstwu. Wspó³praca s³u¿b proba-
cyjnych i wiêziennych ma znaczenie wrêcz zasadnicze, poniewa¿ kiedy siê
skoñczy pobyt w wiêzieniu, on znajdzie siê na ulicy, a musi byæ przygoto-
wany do swojego zwolnienia. Jeœli nie jest przygotowany, to znowu bêdzie
na ulicy i wiemy, ¿e pierwsze tygodnie s¹ najwa¿niejszymi tygodniami
w ¿yciu powiêziennym, w ¿yciu na wolnoœci.

Musimy stworzyæ sprawcy przestêpstw mo¿liwoœci, ¿eby pracowa³ nad
swoimi problemami w czasie odbywania kary wiêzienia. Najlepsze rezulta-
ty s¹, jeœli mamy na tym etapie wspó³pracê miêdzy s³u¿b¹ wiêzienn¹ i s³u¿-
b¹ probacyjn¹. To jest kwestia tego, ¿e oficer probacyjny bêdzie kuratorem
po zwolnieniu i bardzo czêsto, a widzimy to coraz czêœciej w ró¿nych krajach,
probacja jest bardzo zaanga¿owana w ostatnim etapie odbywania kary wiê-
zienia, tu¿ przed zwolnieniem i wspólnie ze sprawc¹ staraj¹ siê sporz¹dziæ li-
stê problemów, jakie skazany przewiduje po zwolnieniu, po wyjœciu na
wolnoœæ i co ma zamiar zrobiæ w tym wzglêdzie. Bêdzie to coœ w rodzaju kon-
traktu sprawcy ze sob¹, jak ma zamiar postêpowaæ po odbyciu kary, a kurator
dopomaga mu w realizowaniu warunków tego kontraktu.

Jest jeszcze kwestia rozpoczêcia zwolnienia warunkowego. To jest rów-
nie¿ bardzo wa¿na rola kuratorów, ¿eby skazany spe³ni³ te zobowi¹zania, ja-
kie podj¹³ w stosunku do siebie. Dlatego podkreœlam raz jeszcze, ogromne
znaczenie ma wspó³praca s³u¿b probacyjnych i wiêziennych. Dziêkujê.

Senator Stanis³aw Piotrowicz
Przewodnicz¹cy Komisji Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci

Na tym zakoñczylibyœmy dzisiejsz¹ dyskusjê.
Serdecznie pañstwu dziêkujê. Dziêkujê naszemu goœciowi za bogat¹ in-

formacjê dotycz¹c¹ funkcjonowania systemu probacyjnego w Unii Euro-
pejskiej. Jesteœmy wdziêczni, ¿e zechcia³ pan odpowiedzieæ na stawiane
pytania. Serdecznie dziêkujê pañstwu za du¿¹ aktywnoœæ, za zaanga¿owa-
nie w dyskusji.



Sesja IV
Ocena stanu realizacji przez Polskê

Zaleceñ nr R(92)16
Komitetu Ministrów Rady Europy

w sprawie europejskich regu³
dotycz¹cych sankcji

i œrodków alternatywnych
z dnia 19 paŸdziernika 1992 roku

Przewodnicz¹cy obrad:
senator Zbigniew Romaszewski

wicemarsza³ek Senatu

senator Stanis³aw Piotrowicz
przewodnicz¹cy Komisji Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci





Dr hab. Barbara Stañdo-Kawecka

Panie Marsza³ku! Panie Przewodnicz¹cy! Szanowni Pañstwo!
Bardzo dziêkujê za zaproszenie na konferencjê, na której sporo cieka-

wych rzeczy dowiedzia³am siê wczoraj. Przede wszystkim zauwa¿y³am je-
dnoznaczne poparcie dla zmiany polityki karnej, zmiany zmierzaj¹cej do
tego, ¿eby ograniczyæ stosowanie bezwzglêdnej kary pozbawienia wolno-
œci. Tak jednoznacznego poparcia dla koncepcji rozwoju sankcji alternaty-
wnych chyba ju¿ dawno nie uda³o mi siê zauwa¿yæ. Jest to bardzo
obiecuj¹ce.

Przedmiotem tej sesji ma byæ ocena stanu realizacji przez Polskê zale-
ceñ Rady Europy z 1992 r. Zalecenia dotycz¹ stosowania sankcji i œrodków
wykonywanych w spo³ecznoœci lokalnej, to znaczy takich sankcji i œrod-
ków, które polegaj¹ na pozostawieniu podejrzanego, oskar¿onego, skaza-
nego na wolnoœci przy jednoczesnym ograniczeniu jego wolnoœci
i na³o¿eniu na niego ró¿nych obowi¹zków. Tak naprawdê sankcje i œrodki
wykonywane w spo³ecznoœci lokalnej s¹ to sankcje i œrodki, o których my
tutaj wczoraj powszechnie mówiliœmy, sankcje i œrodki probacyjne czy pro-
bacja. Tak zdefiniowane sankcje i œrodki wykonywane w spo³ecznoœci lo-
kalnej odpowiadaj¹ temu, o czym my mówimy przynajmniej tutaj na tej
konferencji, jako o probacji.

Zalecenia z 1992 r. zawieraj¹ ca³y zespó³ ró¿nych standardów maj¹cych
zapewniæ stosowanie i wykonywanie tych sankcji i œrodków probacyjnych
w sposób bezstronny, równy wobec prawa, proporcjonalny do ciê¿aru po-
pe³nionego czynu z uwzglêdnieniem w³aœciwoœci sprawcy, równie¿ w taki
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sposób, który bêdzie zapewnia³ poszanowanie praw podejrzanego, oskar¿o-
nego i skazanego. Realizacja tych regu³, które dotycz¹ poszanowania, prze-
strzegania pewnych standardów równoœci wobec prawa, bezstronnoœci
raczej nie budzi w¹tpliwoœci. Jeœli zaœ oceniaæ stopieñ realizacji zaleceñ Ra-
dy Europy przez Polskê, to nale¿a³oby siê w pierwszym rzêdzie zastanowiæ
nad pytaniem, czy w praktyce te sankcje i œrodki probacyjne traktowane s¹,
tak jak wynika z tego dokumentu, jako wa¿ny, istotny, znacz¹cy œrodek
zwalczania przestêpczoœci i unikania ujemnych skutków uwiêzienia.

OdpowiedŸ na to pytanie w œwietle tego, co us³yszeliœmy wczoraj,
brzmi: raczej nie. W praktyce w polityce karnej ostatnich lat w Polsce
sankcje i œrodki probacyjne traktowane by³y jako istotny sposób zwal-
czania przestêpczoœci w doœæ ograniczonym zakresie, myœlê, ¿e pañstwo
zgodz¹ siê ze mn¹ w tej kwestii. Chcia³am pañstwu zwróciæ uwagê, ¿e
zalecenia te pochodz¹ z 1992 r. W latach 1999–2004, jeœli wierzyæ staty-
stykom Rady Europy, w Polsce nast¹pi³ wzrost populacji wiêziennej
o 50% i wysunêliœmy siê wtedy na czo³o wszystkich krajów europej-
skich. Jeœli chodzi o tempo przyrostu liczby osób pozbawionych wolno-
œci, mieliœmy niekwestionowane pierwszeñstwo w tym zakresie. Nie
œwiadczy to dobrze o popularnoœci sankcji i œrodków probacyjnych,
zw³aszcza jeœli wzi¹æ pod uwagê, ¿e ten ogromny wzrost populacji uwiê-
zionych nast¹pi³ w czasie, kiedy przestêpczoœæ by³a stabilna, czy te¿ wy-
kazywa³a tendencjê spadkow¹, wiêc nie mo¿na go t³umaczyæ gwa³townie
narastaj¹c¹ przestêpczoœci¹.

Dlaczego tak siê dzieje, sk¹d ten wzrost populacji wiêziennej, sk¹d
utrzymuj¹ce siê od lat przeludnienie wiêzieñ? Oczywiœcie odpowiedŸ na to
pytanie nie jest prosta, jest mnóstwo czynników, które w jakimœ zakresie
t³umacz¹ to zjawisko. Jeœli weŸmiemy pod uwagê strukturê orzekanych
kar, to mo¿emy stwierdziæ, tak jak mówiono wczoraj, ¿e odsetek kary po-
zbawienia wolnoœci w strukturze bezwzglêdnej kary pozbawienia wolnoœci
w strukturze orzekanych kar nie jest jakiœ ra¿¹co wysoki. Na stu skazanych
mniej wiêcej jedenastu skazanych s¹ to skazani na karê bezwzglêdnego po-
zbawienia wolnoœci. W porównaniu z innymi krajami europejskimi nie jest
to jakoœ ra¿¹co wysoki odsetek, ale proszê zwróciæ uwagê na to, ¿e jeœli
przyjrzymy siê dok³adnie statystykom, to oka¿e siê, ¿e w Polsce liczba po-
dejrzanych jest niemal równa liczbie skazanych. Niemal ka¿dy podejrzany
zostaje skazany, nie mamy takich mechanizmów, jakie funkcjonuj¹ w kra-
jach skandynawskich, w Holandii, o której mówi³ wczoraj Leo Tigges, któ-
re pozwala³yby na za³atwianie spraw z zakresu drobnej i œredniej
przestêpczoœci, tam gdzie sprawca nie kwestionuje, ¿e pope³ni³ zarzucany
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czyn, gdzie jest gotów wzi¹æ na siebie odpowiedzialnoœæ za ten czyn. Nie
mamy takich mechanizmów, które pozwala³aby za³atwiaæ te sprawy na eta-
pie przed wydaniem wyroku skazuj¹cego czy w ogóle przed wniesieniem
aktu oskar¿enia do s¹du i które pozwoli³yby trochê odblokowaæ s¹dy i zaj¹æ
im siê naprawdê powa¿nymi sprawami.

Oczywiœcie twierdzenie, ¿e nie mamy takich mechanizmów, jest pewn¹
przesad¹, poniewa¿ mamy instytucjê choæby warunkowego umorzenia po-
stêpowania karnego. Z tym ¿e po przekazaniu orzekania o warunkowym
umorzeniu postêpowania karnego s¹dom nast¹pi³ znacz¹cy spadek zakresu
stosowania tej instytucji. Dlaczego? Pañstwo, którzy jesteœcie praktykami,
na pewno wiecie to lepiej ode mnie. Spotka³am siê z opini¹ prokuratorów,
¿e skoro i tak musz¹ pisaæ wniosek o warunkowe umorzenie postêpowania
do s¹du, to wol¹ ju¿ napisaæ akt oskar¿enia, bo satysfakcja dla prokuratury
jest wiêksza, jeœli nast¹pi skazanie. Nie twierdzê bynajmniej, ¿e jest to po-
stawa charakterystyczna dla wszystkich prokuratorów, ale spotka³am siê
z takim stanowiskiem.

Faktem jest, ¿e zakres stosowania warunkowego umorzenia postêpowa-
nia karnego znacz¹co siê zmniejszy³, natomiast jego miejsce w du¿ym stop-
niu zajê³o dobrowolne poddanie siê karze, czyli wniosek o skazanie bez
przeprowadzenia rozprawy. Jak ktoœ z pañstwa wczoraj zauwa¿y³, wniosek
ten czêsto dotyczy orzeczenia kary pozbawienia wolnoœci z warunkowym
zawieszeniem wykonania. Dlaczego? Byæ mo¿e dlatego, ¿e w spo³ecznym
odbiorze ta sankcja traktowana jest jak sankcja nienios¹ca ze sob¹ ¿adnej
realnej dolegliwoœci, byæ mo¿e równie¿ dlatego, ¿e daje skazanemu doœæ
korzystne perspektywy na zatarcie skazania, lepsze nawet ni¿ w wypadku
skazania go na grzywnê. Zmiany te do pewnego stopnia t³umacz¹ ten bar-
dzo wysoki odsetek kar pozbawienia wolnoœci z warunkowym zawiesze-
niem wykonania, który czêsto budzi zdziwienie. Tak wysoki odsetek kary
pozbawienia wolnoœci z warunkowym zawieszeniem wykonania jest doœæ
charakterystyczny dla krajów Europy Œrodkowej i Wschodniej i bierze
siê miêdzy innymi w³aœnie z braku wypracowanych, ugruntowanych
w praktyce, wykorzystywanych sposobów za³atwiania spraw na etapie
wczeœniejszym ni¿ formalne, oficjalne skazanie.

Chcia³am pañstwu jeszcze zwróciæ uwagê na kwestie zwi¹zane z orzeka-
niem grzywny. Grzywna nie jest sankcj¹ wykonywan¹ w spo³ecznoœci,
w rozumieniu europejskich regu³, zaleceñ dotycz¹cych stosowania sankcji
i œrodków probacyjnych. Natomiast ten zakres stosowania grzywny jest
doœæ istotnym problemem w tej chwili w Polsce. Twórcy Kodeksu karnego
z 1997 r. zak³adali, ¿e grzywna stanie siê podstawow¹ reakcj¹ na przestêp-
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stwa z zakresu drobnej, œredniej przestêpczoœci, które stanowi¹ zdecydo-
wan¹ wiêkszoœæ wœród wszystkich przestêpstw, jakie trafiaj¹ do s¹du.
Tymczasem praktyka rozminê³a siê z intencjami ustawodawcy. Okaza³o
siê, ¿e na stu skazanych na grzywnê po 1998 r., kiedy wszed³ w ¿ycie Ko-
deks karny, by³o mniej wiêcej osiemnastu, czasami dwudziestu, czyli grzy-
wna orzekana jest faktycznie w doœæ ograniczonym zakresie.

Mo¿na spotkaæ siê z twierdzeniem, ¿e przyczyn¹ takiego stanu rzeczy
jest art. 58 §2 Kodeksu karnego, który stanowi, ¿e grzywny nie orzeka siê,
jeœli z okolicznoœci wynika, ¿e skazany nie bêdzie jej móg³ zap³aciæ i grzy-
wny nie da siê œci¹gn¹æ. Przepis, który w za³o¿eniu mia³ chroniæ przed za-
stêpcz¹ kar¹ pozbawienia wolnoœci, w praktyce uwa¿any jest za przeszkodê
do orzekania grzywny. Pojawiaj¹ siê coraz czêœciej propozycje, ¿eby ten
przepis skreœliæ. Byæ mo¿e nie s¹ to propozycje nieuzasadnione, ale chcia-
³am pañstwu zwróciæ uwagê, ¿e ten niewielki zakres stosowania grzywny
wynika równie¿ z innych przyczyn. W œwietle badañ, choæ jeszcze nieopub-
likowanych, okazuje siê, ¿e s¹d ma raczej umiarkowan¹ wiedzê na temat
stanu maj¹tkowego, zarobków, dochodu oskar¿onego, a Ÿród³em tej wiedzy
w wiêkszoœci spraw jest sam oskar¿ony. Czyli s¹d po prostu pyta oskar¿one-
go, jakie ma dochody, jaki ma maj¹tek i na podstawie tych oœwiadczeñ
ustala, czy w razie skazania na grzywnê, skazany bêdzie móg³ zap³aciæ grzy-
wnê, czy bêdzie mo¿na j¹ œci¹gn¹æ.

Jest to doœæ w¹tpliwe Ÿród³o informacji. Ten brak informacji s¹du na te-
mat sytuacji nie tylko maj¹tkowej, ale równie¿ sytuacji rodzinnej, zawodo-
wej, ró¿nych w³aœciwoœci, osobistych czynników, które le¿¹ u podstaw
pope³nionego przestêpstwa, brak informacji s¹du czy niewielki zakres in-
formacji jest równie¿ przeszkod¹ do orzekania, czy jest jednym z powodów,
dla których kara ograniczenia wolnoœci orzekana jest w wê¿szym zakresie,
ni¿ pewnie by³oby to celowe z punktu widzenia racjonalnej polityki karnej.

Chcia³am pañstwu zwróciæ tak¿e uwagê, ¿e oprócz tych zaleceñ z 1992 r.,
o których w tej chwili mówimy, doœæ interesuj¹c¹ lektur¹ s¹ zalecenia Rady
Europy z 2000 r. dotycz¹ce poprawy sytuacji, jeœli chodzi o stosowanie san-
kcji i œrodków wykonywanych w spo³ecznoœci lokalnej. Mianowicie okaza-
³o siê po kilku latach od przyjêcia tych regu³ z 1992 r., ¿e ten zakres
stosowania sankcji i œrodków wykonywanych w spo³ecznoœci jest ni¿szy,
ni¿ oczekiwali tego eksperci Rady Europy w ró¿nych krajach, równie¿
w krajach Europy Zachodniej. W zwi¹zku z tym pojawi³ siê problem, co na-
le¿a³oby zrobiæ, ¿eby ten zakres stosowania tych w³aœnie sankcji i œrodków
probacyjnych rozszerzyæ, jakie s¹ powody relatywnie niewielkiego u¿ywa-
nia ich w praktyce, co nale¿a³oby w tym zakresie zmieniæ.
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Wœród tych zaleceñ dotycz¹cych poprawy sytuacji, jeœli chodzi o stoso-
wanie sankcji i œrodków alternatywnych, znajduj¹ siê takie, które dla wiêk-
szoœci z pañstwa bêd¹ pewnie oczywiste. Mianowicie, ¿eby skutecznie
ograniczaæ stosowanie kary pozbawienia wolnoœci, ¿eby rozszerzaæ zakres
stosowania sankcji i œrodków probacyjnych, nale¿y podejmowaæ œrodki
zmierzaj¹ce do tego, ¿eby wzros³o zaufanie sêdziów do sankcji i œrodków
probacyjnych, ¿eby sêdziowie traktowali te sankcje i œrodki jak wiarygo-
dn¹, realn¹ alternatywê do kary pozbawienia wolnoœci. Do realizacji tego
celu nale¿a³oby prowadziæ dobr¹ politykê informacyjn¹ i anga¿owaæ sê-
dziów w ocenê prowadzonej polityki karnej, w ocenê zarówno efektów
ekonomicznych, jak i efektów spo³ecznych sankcji orzekanych w ramach
prowadzonej polityki karnej, anga¿owaæ sêdziów w ocenê stopnia realizacji
celów karania, takich jak zapewnienie ochrony spo³eczeñstwa, redukcja re-
cydywy, a tak¿e stopieñ zabezpieczenia interesów ofiar w postêpowaniu
karnym.

Generalnie dla szerszego zakresu stosowania sankcji i œrodków proba-
cyjnych istotne jest poparcie spo³eczne, a to poparcie spo³eczne mo¿na
uzyskaæ równie¿ tylko przez dobr¹ politykê informacyjn¹, przez wskazywa-
nie na skutki ró¿nych kar, ró¿nych œrodków stosowanych w ramach polityki
karnej. S¹ takie kraje, gdzie poparcie dla stosowania œrodków probacyjnych
znacz¹co wzros³o w³aœnie pod wp³ywem dobrej polityki informacyjnej,
w wyniku nag³aœniania w spo³ecznoœci faktu, ¿e na przyk³ad ten budynek
zosta³ wyremontowany przez skazanych, to przedszkole zosta³o wyremon-
towane przez skazanych na karê wykonywan¹ w spo³ecznoœci lokalnej, ten
plac, pokazany w lokalnej gazecie, w programie telewizyjnym zosta³ wyre-
montowany przez skazanych. W ten sposób ³atwiej jest przekonaæ opiniê
publiczn¹, ¿e orzekanie kar zwi¹zanych z prac¹ na rzecz spo³ecznoœci lokal-
nej, z punktu widzenia spo³eczeñstwa ma lepsze skutki ni¿ osadzanie ko-
goœ w wiêzieniu za pieni¹dze podatników w sytuacji, kiedy perspektywa
recydywy w œwietle wszystkich dostêpnych badañ wynosi oko³o 50%,
a w przypadku nieletnich i m³odocianych nawet 70%. Nie jest to zachêca-
j¹ca perspektywa, przemawiaj¹ca za tym, ¿eby z tej kary korzystaæ rzeczy-
wiœcie ostro¿nie, wtedy kiedy faktycznie jest to niezbêdne z uwagi na
ciê¿ar pope³nionego czynu, na stopieñ zagro¿enia, jaki stwarza sprawca.

Z punktu widzenia upowszechnienia sankcji wykonywanych w spo³ecz-
noœci nale¿a³oby siê przyjrzeæ w Polsce polityce, ale tak¿e przepisom regu-
luj¹cym warunkowe przedterminowe zwolnienie. Nie chcê pañstwu
zabieraæ zbyt du¿o czasu, ale jest rzecz¹ zdumiewaj¹c¹, ¿e jeden przepis
mo¿e byæ tak ró¿nie interpretowany w praktyce, nie tylko stosowany, ale
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równie¿ interpretowany, przez ró¿ne s¹dy. Zwrócê tylko uwagê na to, ¿e
wœród orzeczeñ s¹dów apelacyjnych dotycz¹cych podstaw warunkowego
zwolnienia mo¿na znaleŸæ orzeczenia skrajnie odmienne. Jedne s¹dy twier-
dz¹, ¿e je¿eli spe³nione s¹ przes³anki formalne i zachodzi pozytywna pro-
gnoza, to udzielenie warunkowego przedterminowego zwolnienia jest
obligatoryjne, poniewa¿ ustawodawca nie przewidzia³ ¿adnych podstaw,
wed³ug których mo¿na by³oby w takiej sytuacji tego zwolnienia odmówiæ.

Zdaniem innych s¹dów udzielenie warunkowego przedterminowego
zwolnienia jest zawsze fakultatywne i nawet je¿eli spe³nione s¹ wszystkie
przes³anki – i formalne, i przes³anka materialna – to od s¹du zale¿y, czy on
tego zwolnienia udzieli, czy nie udzieli. Nie tylko kwestia podstaw stoso-
wania w orzecznictwie, ale równie¿ praktyka orzekania warunkowego
przedterminowego zwolnienia jest mocno zró¿nicowana. Nie wiem, czy to
zjawisko utrzymuje siê nadal, ale rok, dwa lata, trzy lata temu mo¿na by³o
w niektórych rejonach obserwowaæ zjawisko tak zwanej turystyki zwolnie-
niowej, to znaczy skazani odbywaj¹cy karê w pewnym okrêgu, zamiast
koncentrowaæ siê na tym, co powinni zrobiæ, ¿eby by³y podstawy do korzy-
stnej oceny ich prognozy w przysz³oœci, koncentrowali siê na tym, co zro-
biæ, ¿eby zostali przeniesieni w odpowiednim czasie do zak³adu karnego
po³o¿onego w rejonie innego s¹du penitencjarnego. Przy tak zró¿nicowa-
nym sposobie interpretowania przepisów i stosowania wydaje mi siê, ¿e po-
trzebna jest ingerencja ustawodawcy. S¹ to bardzo niepokoj¹ce zjawiska
i kwestia prawid³owej realizacji celów wykonywania kar, ale równie¿ kwe-
stia równoœci wobec prawa.

Na zakoñczenie chcia³am jeszcze tylko zwróciæ uwagê na to, ¿e sporo
mówiono na temat dozoru elektronicznego. Z wprowadzeniem dozoru
elektronicznego w Polsce wi¹¿e siê doœæ du¿e nadzieje na mo¿liwoœæ ogra-
niczenia populacji wiêziennej, chocia¿ pada³y te¿ wczoraj takie stwierdze-
nia, ¿e dozór elektroniczny nie jest ¿adnym z³otym œrodkiem, nie jest
¿adnym panaceum na rozwi¹zanie wszystkich obecnych problemów
zwi¹zanych z du¿¹ populacj¹ wiêzienn¹. Nie wchodz¹c w szczegó³owo
w kwestie dozoru elektronicznego, bo nie mamy na to czasu, chcia³am pañ-
stwu zwróciæ uwagê na zakres stosowania dozoru elektronicznego w obec-
nej ustawie o wykonywaniu kary pozbawienia wolnoœci poza zak³adem
karnym w systemie dozoru elektronicznego. Udzielenie skazanemu zgody
na odbywanie kary pozbawienia wolnoœci w systemie dozoru elektronicz-
nego wymaga spe³nienia pewnych przes³anek ogólnych oraz przes³anek
szczegó³owych. To s¹ moje notatki, jeœli z czymœ pañstwo siê nie zgadzacie,
bardzo proszê o sprostowanie. Do przes³anek ogólnych stosowania dozoru
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bêdzie nale¿a³a zgoda skazanego, czyli udzieliæ zezwolenia na odbywanie
kary w tym systemie mo¿na tylko w przypadku zgody skazanego. Zgoda
osób pe³noletnich, które zamieszkuj¹ wspólnie ze skazanym, posiadanie
przez skazanego okreœlonego miejsca sta³ego pobytu, odpowiednie warun-
ki mieszkaniowe, które umo¿liwiaj¹ zainstalowanie urz¹dzeñ monitoru-
j¹cych i funkcjonowanie tego systemu. Tak¹ przes³ank¹ ogóln¹ s¹ jeszcze
warunki techniczne, czyli techniczne mo¿liwoœci podmiotu dozoruj¹cego
zainstalowania, uruchomienia i realizacji tego dozoru.

Zwróæmy jeszcze uwagê na przes³anki szczegó³owe. Mianowicie jeœli
chodzi o zgodê na odbywanie krótkoterminowej kary pozbawienia wolno-
œci orzeczonej w wymiarze do szeœciu miesiêcy w systemie dozoru elektro-
nicznego, to zgodnie z treœci¹ ustawy podstaw¹ udzielania takiego
zezwolenia s¹ nastêpuj¹ce przes³anki: oczywiœcie kara nie przekracza sze-
œciu miesiêcy, odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego jest wy-
starczaj¹ce dla osi¹gniêcia celów kary, szczególne wzglêdy bezpieczeñstwa
i stopieñ demoralizacji i inne szczególne okolicznoœci nie przemawiaj¹ za
potrzeb¹ osadzenia skazanego w zak³adzie karnym, skazany za przestêp-
stwo umyœlne lub umyœlne przestêpstwo skarbowe nie by³ uprzednio ska-
zany na bezwzglêdn¹ karê pozbawienia wolnoœci, chyba ¿e zachodz¹
warunki do wydania wyroku ³¹cznego.

Proszê zerkn¹æ na te przes³anki i powiedzieæ, czy one przypadkiem nie s¹
bardziej restrykcyjne ni¿ przes³anki warunkowego zawieszenia wykonania
kary pozbawienia wolnoœci. Tym bardziej ¿e w ustawie dotycz¹cej dozoru
ustawodawca odwo³uje siê do celów kary, podczas gdy w Kodeksie karnym
przy warunkowym zawieszeniu wykonania kary akcentuje cel indywidual-
no-prewencyjny, co równie¿ wp³ywa na fakt, ¿e te przes³anki stosowania do-
zoru s¹ ostrzejsze ni¿ warunkowego zawieszania wykonywania kary.

W takim razie przy prawid³owym stosowaniu przepisów Kodeksu kar-
nego dotycz¹cych warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia
wolnoœci w ogóle nie powinno byæ klientów do stosowania dozoru w tej for-
mie, czyli nie powinno byæ skazanych na bezwzglêdn¹ karê pozbawienia
wolnoœci, którzy spe³nialiby wszystkie przes³anki dotycz¹ce udzielenia
zgody na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego. Podobny
jest problem, jeœli chodzi o stosowanie dozoru elektronicznego w innym
wariancie, to znaczy, w przypadku skazanych za karê nieprzekraczaj¹c¹
dwunastu miesiêcy, po odbyciu co najmniej po³owy kary. Tam równie¿ te
przes³anki s¹ rygorystyczne.

Natomiast przy za³o¿eniu, ¿e jeœli minimum niezbêdne do uzyskania
warunkowego zwolnienia – myœlê o okresie odbytej kary nie mniej ni¿
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szeœæ miesiêcy – zostanie skreœlone, to wtedy podstawy do udzielenia wa-
runkowego, przedterminowego zwolnienia i do uzyskania zgody na odby-
wanie kary w systemie dozoru elektronicznego znowu bêd¹ siê w du¿ej
mierze pokrywaæ i dozór elektroniczny bêdzie konkurowa³ tak naprawdê
z warunkowym zwolnieniem, a nie bêdzie stanowi³ alternatywy dla fakty-
cznie odbywanej kary. Trzeba przedyskutowaæ dobrze zakres stosowania
dozoru elektronicznego, zanim wy³o¿y siê doœæ du¿e publiczne pieni¹dze
na uruchomienie tej instytucji. Byæ mo¿e te w¹tpliwoœci dotycz¹ce zakresu
stosowania dozoru elektronicznego w ustawie wynikaj¹ st¹d, ¿e wzorem
dla ustawodawcy by³y rozwi¹zania stosowane w innych krajach, ale tam,
gdzie Anglicy czy Szwedzi mówi¹ o dozorze elektronicznym przed koñcem
kary, to dla nich oznacza przed warunkowym zwolnieniem, które ma cha-
rakter automatyczny. Po prostu skazany po odbyciu okreœlonej czêœci kary,
w Anglii po³owê, w Szwecji dwóch trzecich, wychodzi z wiêzienia, jeœli nie
zachodz¹ jakieœ szczególne powody, na przyk³ad jeœli nie by³ karany dys-
cyplinarnie i w wyniku tego nie przed³u¿ono mu pobytu.

To co dla niektórych krajów jest stosowaniem dozoru przed koñcem ka-
ry, w istocie oznacza dla nich przed terminem automatycznego warunko-
wego zwolnienia. Dozór stosowany w tym wariancie faktycznie wchodzi
zamiast kary, zamiast kilku miesiêcy pobytu w zak³adzie karnym w okresie
poprzedzaj¹cym warunkowe zwolnienie, nie konkuruje z tym warunko-
wym zwolnieniem.

Jeœli zaœ chodzi o stosowanie dozoru jako formy odbywania krótkotermi-
nowej kary pozbawienia wolnoœci, to w zasadzie poza Szwecj¹ nie jest to
zjawisko, które wystêpowa³oby w innych krajach europejskich. Mo¿e jesz-
cze wczeœniej w Szwajcarii przed zmian¹ czêœci ogólnej Kodeksu karnego,
ale tam sytuacja by³a bardzo skomplikowana, bo szwajcarski Kodeks karny
przed zmian¹ czêœci ogólnej, przeprowadzon¹ w ostatnich latach, by³ ko-
deksem uchwalonym w 1937 r. Struktura federacyjna Szwajcarii sprawia,
¿e wprowadzenie wszelkich zmian na poziomie federalnym jest bardzo
trudne, wiêc w³aœciwie ten kodeks przewidywa³ tylko karê pozbawienia
wolnoœci bezwzglêdn¹, zawieszon¹ i grzywnê, nie by³o w nim sankcji nie-
zolacyjnych, które wchodzi³y do kodeksów karnych pañstw europejskich
w latach siedemdziesi¹tych i osiemdziesi¹tych.

Poniewa¿ w ró¿nych kantonach organy wykonuj¹ce karê pozbawienia
wolnoœci mia³y pewien zakres swobody decydowania o sposobie jej wyko-
nania, w niektórych kantonach przyjêto takie rozwi¹zanie, ¿e to organy de-
cyduj¹ce o wykonaniu kary pozbawienia wolnoœci wyra¿a³y zgodê na
odbycie tej kary w formie pracy spo³ecznie u¿ytecznej. Dla nas jest to zu-
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pe³nie niezrozumia³e, jak karê pozbawienia wolnoœci mo¿na odbywaæ
w formie pobytu na wolnoœci po³¹czonego z prac¹ spo³ecznie u¿yteczn¹,
czy te¿ wyra¿ano tam zgodê w³aœnie na odbycie tej kary w systemie dozoru
elektronicznego. Wynika³o to z jakiejœ praktycznej potrzeby radzenia sobie
z sytuacj¹, w której Kodeks karny nie przewidywa³ sankcji nieizolacyjnych.

Znacznie czêœciej dozór elektroniczny stosowany jest tak, jak to mówio-
no wczoraj, jako jeden z obowi¹zków nak³adanych na skazanego na karê
ograniczenia wolnoœci czy karê pozbawienia wolnoœci z warunkowym za-
wieszeniem wykonania jako jeden z obowi¹zków, którego podstawowym
celem jest u³atwienie kontroli wykonywania innych obowi¹zków, ma te¿
u³atwiæ kontakt ze skazanym i systematyczne, konsekwentne realizowanie
innych obowi¹zków. Dziêkujê bardzo.

Senator Stanis³aw Piotrowicz
Przewodnicz¹cy Komisji Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci

Serdecznie dziêkujê pani profesor za interesuj¹cy wyk³ad.
Chcia³bym dopowiedzieæ coœ do kwestii, któr¹ poruszy³a pani profe-

sor, mianowicie, ¿e liczba podejrzanych w Polsce równa siê zazwyczaj li-
czbie skazanych i ¿e nale¿a³oby podj¹æ dzia³ania w tym kierunku, ¿eby
odci¹¿yæ s¹d. Jak zrozumia³em, nale¿a³oby podj¹æ takie dzia³ania, ¿eby do
pewnych rozstrzygniêæ dochodzi³o na etapie przeds¹dowym. Pragnê
zwróciæ uwagê, ¿e to ju¿ mieliœmy, bo kiedyœ w kompetencjach prokura-
tora by³a instytucja warunkowego umorzenia, ale poszliœmy w innym kie-
runku, ¿e o winie cz³owieka nie powinien orzekaæ ¿aden inny organ jak
tylko niezawis³y s¹d. Dlatego te mo¿liwoœci do rozstrzygania przed s¹dem
zosta³y prawnie przekazane s¹dom. To jest pierwsza rzecz. Druga, myœlê,
¿e warto o tym powiedzieæ, poniewa¿ wpisuje siê to w pewien stereotyp
myœlenia, ¿e prokurator jest bardzo zainteresowany jak najwiêksz¹ liczb¹
aktów oskar¿enia. Otó¿ nie jest to do koñca prawdziwe. To, dlaczego pro-
kuratorzy pisz¹ mniej wniosków o warunkowe umorzenie, wynika zu-
pe³nie z innego powodu. Mianowicie z takiego, ¿e je¿eli prokurator
napisze do s¹du wniosek o warunkowe umorzenie, a s¹d po zapoznaniu
siê z aktami sprawy stwierdzi, ¿e jednak w tym wypadku nie zachodz¹
podstawy do warunkowego umorzenia, zwraca sprawê prokuratorowi,
¿eby ten napisa³ akt oskar¿enia.

To wszystko wyd³u¿a procedurê. W zwi¹zku z tym prokurator niejako
z ostro¿noœci procesowej woli napisaæ od razu akt oskar¿enia, po to, by na
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posiedzeniu s¹du z³o¿yæ wniosek o warunkowe umorzenie. Czyli powie-
dzia³bym, ¿e nie chodzi o to, ¿e prokurator ma wiêksz¹ satysfakcjê, jak na-
pisze akt oskar¿enia, tylko o to, ¿eby przyspieszyæ to postêpowania. I to
tym jest, w moim przekonaniu, g³ównie podyktowane.

Inna jeszcze kwestia. Myœlê, ¿e te¿ warto o tym wspomnieæ, to rzeczywi-
œcie paradoks wynikaj¹cy z przepisów prawa. S¹dzê, ¿e pañstwo zgodz¹ siê
z tym. Otó¿ wedle prawa szybciej zatarciu ulega kara pozbawienia wolnoœci
z warunkowym zawieszeniem jej wykonania ni¿ najdrobniejsza kara grzy-
wny. To te¿ jest jedna z okolicznoœci, dla których skazani s¹ zainteresowa-
ni, ¿eby wymierzyæ im karê pozbawienia wolnoœci w niewielkim wymiarze
w zawieszeniu, bo szybciej ulegnie ona zatarciu. Okres zawieszenia plus
dalszych szeœæ miesiêcy, a grzywna, jak pamiêtam, piêæ lat to najkrótszy
okres do zatarcia skazania. Myœlê, ¿e tê sytuacjê prawn¹ pewnie nale¿a³oby
zmieniæ.

Serdecznie dziêkujê pani profesor.
Bardzo proszê o zabranie g³osu pana doktora Janusza Zagórskiego, dy-

rektora Zespo³u Prawa Karnego i Wykonawczego w Biurze Rzecznika
Praw Obywatelskich.



Dr Janusz Zagórski

Szanowny Panie Marsza³ku! Szanowny Panie Przewodnicz¹cy! Szano-
wni Pañstwo!

Mam przyjemnoœæ powiedzieæ trochê o praktyce stosowania czy wyko-
nywania europejskich regu³ dotycz¹cych sankcji i œrodków alternaty-
wnych, bo te¿ na praktyce bazujemy w Biurze Rzecznika i mamy dosyæ
bogate doœwiadczenia badawcze w tym zakresie.

Dziêkujê pani profesor, dziêki której otrzymaliœmy du¿¹ dawkê infor-
macji dotycz¹cych polityki karnej w kraju i za granic¹ i generaln¹ ocenê
orzecznictwa s¹dów w tym zakresie.

Ja chcia³bym siê skoncentrowaæ, tak jak powiedzia³em, na praktyce i ta-
ka bêdzie treœæ mojego wyst¹pienia. Przygotowa³em obszerny materia³,
który jest takim przegl¹dem poszczególnych regu³, które zawiera zalecenie
nr 92 w sprawie europejskich regu³ dotycz¹cych sankcji i œrodków alterna-
tywnych, a wiêc bêdzie mo¿na póŸniej, kiedy uka¿e siê publikacja przygo-
towana przez Senat, doczytaæ wiêcej. Ja nie bêdê mia³ tyle czasu, wiêc
skoncentrujê siê na pewnym przegl¹dzie sytuacji, myœlê, ¿e zw³aszcza dla
praktyków, których mamy w wiêkszoœci na sali, bêdzie to interesuj¹ce i byæ
mo¿e bêdzie jakimœ przyczynkiem do dyskusji, w której ewentualnie za-
biorê jeszcze g³os.

Chcia³em nawi¹zaæ do wczorajszego wyst¹pienia pana Leo Tiggesa, bo
jak przys³uchiwa³em siê temu, co mówi³, to okazuje siê, ¿e w znacznym stop-
niu wypowiada³ siê o tym, co jest oparte w³aœnie na tych regu³ach, a wiêc ta
praktyka krajów europejskich, o której mówi³, dotyczy wprost sytuacji, która
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wynika z regu³. Te regu³y powinny byæ u nas stosowane, nie s¹ one nam jesz-
cze szeroko nam znane, ale ju¿ w znacznym stopniu docieraj¹ do powsze-
chnej wiadomoœci w³aœnie poprzez te trzy kolejne spotkania, które
organizuje Senat z naszym udzia³em. Jeœli chodzi o to, co zawieram w swoim
referacie, który bêdzie wydrukowany, to jak powiedzia³em, bêdzie to prze-
gl¹d poszczególnych regu³ w odniesieniu do sytuacji w praktyce.

Tê swoj¹ ocenê stanu realizacji poszczególnych regu³ europejskich od-
noszê do organizacji i statusu kuratorów s¹dowych dla doros³ych, w pier-
wszej czêœci. W drugiej czêœci z kolei opieram to na stosowaniu kar,
odnoszê je do stosowania kar nieizolacyjnych i koncentrujê siê, po pier-
wsze, na wykonywaniu i stosowaniu kary ograniczenia wolnoœci raczej
w odniesieniu do praktyki, mniej w odniesieniu do naszych rozwi¹zañ pra-
wnych, a w drugiej czêœci odnoszê siê równie¿ do stosowania dozoru przy
warunkowym zawieszeniu wykonania kary pozbawienia wolnoœci, bo te¿
analizê sytuacji w tym zakresie przeprowadzi³em w ostatnich latach. I na
tym bêdê siê koncentrowa³.

Trzeba by³oby poczyniæ takie podstawowe zastrze¿enie, ¿e europejskie
regu³y nie s¹ jakimiœ wzorcowymi regu³ami, a wiêc nie jest to wzorzec, do
którego musimy d¹¿yæ, a wiêc coœ, co jest rzeczywiœcie do osi¹gniêcia. To
s¹ raczej regu³y, które stanowi¹ zbiór pewnych wymogów do powszechne-
go przyjêcia i stosowania. Bez poszanowania tych wymogów nie jest mo¿li-
we zadowalaj¹ce stosowanie sankcji i œrodków alternatywnych. Myœlê, ¿e
te regu³y to jest to, co powinno mieæ miejsce i w praktyce orzeczniczej,
i w praktyce wykonywania poszczególnych sankcji i œrodków o charakterze
nieizolacyjnym.

Chcia³em zwróciæ uwagê na to, ¿e stosowanie sankcji i œrodków alterna-
tywnych musi zapewniæ pewn¹ równowagê, z jednej strony, pomiêdzy
ochron¹ spo³eczeñstwa, a z drugiej z strony, stworzeniem warunków do re-
socjalizacji osoby poddanej tym œrodkom. Ten kompromis jest tu widocz-
ny, jest to za³o¿enie generalne ca³ego zalecenia 92 i trzeba o tym pamiêtaæ,
a wiêc pogodziæ te korzyœci, jakie przynosi sprawcy przestêpstwa stosowa-
nie okreœlonych sankcji, z interesem spo³eczeñstwa, ochron¹ spo³eczeñ-
stwa, a wiêc utrzymaniem porz¹dku prawnego, zapewnieniem ofiarom
przestêpstw rekompensaty za poniesione straty.

Odniosê siê do tych regu³, które dotycz¹ statusu kuratora s¹dowego.
W nastêpnym panelu bêdzie równie¿ o tym mowa, w nastêpnej sesji bê-
dziemy mówili o sytuacji kuratorów. Pozwolê sobie po³¹czyæ to, co dotyczy
oceny stosowania regu³, z tym, co bêdzie póŸniej mówione o rozwoju kura-
teli s¹dowej w Polsce.
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Zacz¹³bym od bardzo wa¿nej regu³y 38, by³a ona ju¿ wczoraj wskazywa-
na przez jednego z referentów. Ta regu³a k³adzie nacisk na odpowiedni do-
bór kadry kuratorów pod wzglêdem iloœciowym i jakoœciowym. ¯¹da siê
w szczególnoœci od poszczególnych jednostek administracyjnych, aby
okreœla³y i wykonywa³y w³asne normy, które stanowi¹ uk³ad odniesienia
w ramach danego systemu do stosowania istniej¹cych sankcji i œrodków al-
ternatywnych oraz zadañ stoj¹cych przed pracownikami.

Mo¿na powiedzieæ, ¿e w Polsce zadañ okreœlonych w regule 38 nie reali-
zuje siê w stopniu dostatecznym. Brakuje przede wszystkim fundamentów
dla obu elementów krajowego systemu wykonywania kar alternatywnych,
o co dopomina³ siê ju¿ w swoich wyst¹pieniach Rzecznik Praw Obywatel-
skich. Po pierwsze, w³aœciwie skonstruowanych, takich realnych limitów
obci¹¿enia zadaniami kuratora zawodowego. To rozporz¹dzenie, które fun-
kcjonuje, nie jest odniesieniem do praktyki i nie stanowi perspektywy roz-
wojowej kurateli s¹dowej. Po drugie, to odniesienie powinno dotyczyæ
ustalonych warunków systematycznego doposa¿ania s¹dów w etaty kurato-
rów zawodowych. To powinien byæ proces sta³y, je¿eli nawet bêdzie kiedyœ
trzeba zmniejszyæ stan etatowy kuratorów, to nale¿a³oby to zrobiæ, ale uw-
zglêdniaj¹c w³aœnie realizacjê tego pierwszego wskaŸnika, skonstruowania
realnych limitów obci¹¿enia zadaniami kuratora zawodowego.

PóŸniej przek³ada siê to na pewn¹ praktykê obci¹¿enia kuratorów zawo-
dowych w poszczególnych s¹dach rejonowych, w poszczególnych okrêgach
sadowych. Z badañ nad kar¹ ograniczenia wolnoœci mam negatywne spo-
strze¿enia, wyrazi³em je na poprzedniej konferencji probacyjnej, która by-
³a tu organizowana w 2003 r. Ówczesny wiceminister sprawiedliwoœci
i naczelnik wydzia³u kurateli sprzeciwiali siê tym moim twierdzeniom, i¿
obowi¹zki na³o¿one na kuratorów nie s¹ równomiernie roz³o¿one. Te ob-
ci¹¿enia s¹ ró¿ne i nie s¹ dostosowane. Ostatnio spotka³em siê z kolei z oce-
nami, które potwierdza³y moje zdanie z tamtego okresu, ¿e jednak
obci¹¿enie kuratorów nie jest równomiernie roz³o¿one w ca³ym kraju. Po
kilku latach otrzyma³em jak¹œ satysfakcjê, zreszt¹ opiera³em wówczas swo-
je oceny na badaniach, na rozmowach z kuratorami s¹dowymi, którzy rów-
nie¿ na to wskazywali. Byæ mo¿e, ¿e w tym czy w nastêpnym panelu bêdzie
okazja do wys³uchania samych kuratorów zawodowych w tej sprawie, bo je-
stem ciekawy, jak do dziœ uporano siê z tym problemem, o którym mówi-
³em wczeœniej.

Z kolei regu³a 41 zaleca, aby personel zawodowy podlega³ organom w³a-
dzy wykonawczej, które bêd¹ sprawowaæ nad nimi nadzór. Ja bym prze-
szed³ do porz¹dku dziennego nad t¹ regu³¹, bo jest ona zrozumia³a, jasna,
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ale zapozna³em siê z ostatnim projektem Ministerstwa Sprawiedliwoœci
z 18 wrzeœnia 2008 r. dotycz¹cym nowelizacji ustawy o kuratorach s¹do-
wych. Stwierdzono tam, ¿e sytuacja, jaka wystêpuje w tej chwili w kurateli,
nie przystaje do standardu okreœlonego w regule 41. Dlatego ¿e wybór ku-
ratora okrêgowego, dokonywany przez prezesa s¹du okrêgowego pomiêdzy
dwoma przedstawionymi mu kandydatami, jest – cytujê – de facto wybo-
rem podejmowanym przez Okrêgowe Zgromadzenie Kuratorów. Dopro-
wadzi³o to, zdaniem ministerstwa, do sytuacji, ¿e prezesi s¹dów
okrêgowych i minister sprawiedliwoœci ponosz¹ odpowiedzialnoœæ za wy-
konywanie orzeczeñ, a nie maj¹ bezpoœredniego wp³ywu na kadrê za-
rz¹dzaj¹c¹ s³u¿b¹ powo³an¹ do realizacji tych zadañ. Jest to dosyæ
kontrowersyjne stwierdzenie, ale myœlê, ¿e wymaga³oby to raczej oceny ze
strony jakiegoœ fachowego czynnika niezale¿nego od ministerstwa, bo wy-
daje mi siê, ¿e ta rola samorz¹du kuratorów powinna byæ nadal bardzo wa¿-
na, istotna, a z drugiej strony powinno mieæ miejsce podporz¹dkowanie
kuratorów okrêgowych czy to prezesom s¹dów okrêgowych, czy mo¿e bar-
dziej œciœle równie¿ mieæ miejsce podporz¹dkowanie resortowi sprawiedli-
woœci, zw³aszcza w³aœciwemu departamentowi czy wydzia³owi w tym
ministerstwie. Jest to jeszcze kwestia do dyskusji i myœlê, ¿e warto by³oby
dokonaæ pewnej oceny w tym zakresie.

Regu³a 42 ma s³u¿yæ w swojej treœci miêdzy innymi realizacji zadañ, któ-
rych wykonanie zaleci³a regu³a 38. Mianowicie organy w³adzy wykonawczej
powinny otrzymaæ na cel wykonywania swoich zadaæ odpowiednie œrodki fi-
nansowe z funduszy publicznych. Fundusze te maj¹ przede wszystkim po-
chodziæ z bud¿etu pañstwa, ale mog¹ pochodziæ równie¿ z innych Ÿróde³, to
jest od instytucji i od osób prywatnych. Na Zachodzie jest ta praktyka stoso-
wana, widaæ, ¿e s¹ uruchamiane ró¿ne fundusze, które s³u¿¹ realizacji dzia³añ
probacyjnych. U nas tego nie ma. Swego czasu napisa³em seriê artyku³ów,
kiedy by³em sta³ym korespondentem „Rzeczpospolitej”, o tym, ¿e potrzeb-
ny nam jest udzia³ czynnika prywatnego w dzia³alnoœci zwi¹zanej z wykony-
waniem kar, zw³aszcza kar o charakterze nieizolcyjnym.

Tymczasem u nas, jak pamiêtamy, ustawa o kuratorach s¹dowych wesz³a
w 2002 r. bez zwi¹zania ze œrodkami finansowymi, w okresie vacatio legis tej
ustawy wesz³a bowiem w ¿ycie nowelka, która wskazywa³a, ¿e wejœcie w ¿y-
cie tej ustawy nie bêdzie wywo³ywa³o w pierwszym roku jej obowi¹zywania
skutków finansowych dla bud¿etu, to o czymœ ju¿ œwiadczy. Druga rzecz, jak
to siê przek³ada na wykonywanie kar w tej chwili, na stosowanie tych kar.
Œrodków finansowych nie ma na to, ¿eby uruchamiaæ je na wykonywanie ka-
ry ograniczenia wolnoœci, na realizacjê pewnych zadañ zwi¹zanych z u³at-
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wianiem wykonywania poleceñ, obowi¹zków przez skazanych na kary
nieizolacyjne. To jest te¿ szeroki temat, ja tylko sygnalizujê pewne kwestie.

Regu³a 44 k³adzie z kolei nacisk na rolê sprawnego obiegu informacji
w tworzeniu takich warunków spo³ecznych, w których te sankcje i œrodki
alternatywne s¹ akceptowane jako taka w³aœciwa, wiarygodna reakcja na
zachowania kryminalne. W Polsce ta dzia³alnoœæ informacyjna, o czym
przed chwil¹ mówi³a pani profesor, na rzecz zapewnienia w³aœciwego zro-
zumienia sankcji i œrodków alternatywnych przez opiniê publiczn¹ jest da-
leko niewystarczaj¹ca. Dlatego te¿ spo³eczeñstwo, nie znaj¹c walorów
innych kar i œrodków karnych, koncentruje uwagê na karze pozbawienia
wolnoœci jako tym podstawowym, a czasem jedynym œrodku represji kar-
nej. O tej karze siê wie, tê karê siê zna w spo³eczeñstwie i dlatego o niej siê
mówi i jest ona preferowana. Wynika to przede wszystkim z faktu, ¿e
w Polsce od wielu lat brakuje aktualnych wyników badañ nad efektywno-
œci¹ tych kar. Myœlê, ¿e jest tu du¿a rola Instytutu Wymiaru Sprawiedliwo-
œci, s³ysza³em, ¿e w 2006 r. rozpoczê³y siê pewne badania instytutu
zwi¹zane ze stosowaniem w³aœnie dozoru i przebiegu okresów próby i bê-
dzie badana równie¿ efektywnoœæ tych œrodków. Zobaczymy, za jaki czas
i w jakiej formie otrzymamy te wyniki badañ.

Pani Dobrohna Wójcik, z któr¹ dziœ rozmawia³em, pani profesor, stwier-
dzi³a, ¿e te badania s¹ kontynuowane w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwo-
œci. Mo¿e to byæ taki pierwszy generalny przyczynek do oceny sytuacji
w tym zakresie.

Najwa¿niejsze zadania zwi¹zane z wykonywaniem œrodków probacyj-
nych, tak jak sprawowanie dozoru, wykonuj¹ przede wszystkim kuratorzy
spo³eczni. To jest fakt. Na przyk³ad w 2007 r. a¿ 61% dozorów by³o wyko-
nywanych przez kuratorów spo³ecznych, a 39% przez kuratorów zawodo-
wych. Zapewne sytuacja ta stoi w pewnej sprzecznoœci z treœci¹ regu³y 49,
która zaleca, aby pomoc ze strony osób prywatnych nale¿¹cych do danej
spo³ecznoœci nie zastêpowa³a pracy, która powinna byæ wykonana przez
personel zawodowy. Obowi¹zki na³o¿one na kuratorów spo³ecznych nie
maj¹ bowiem charakteru pomocniczego i uzupe³niaj¹cego wobec tych, ja-
kie wykonuj¹ kuratorzy zawodowi, a praca kuratorów zawodowych te¿
w rzeczywistoœci s³u¿y odci¹¿eniu personelu zawodowego, o ile oczywiœcie
uznamy, i¿ kuratorzy spo³eczni, chocia¿ sama nazwa na to wskazuje, s¹ rze-
czywiœcie osobami prywatnymi w tym zakresie, o którym mowa w regule
powo³anej przeze mnie. Jest tu pewien konflikt interesów, st¹d d¹¿enie do
tego, aby nasza kuratela by³a kuratel¹ przede wszystkim zawodow¹,
a w uzupe³nieniu – spo³eczn¹. Chocia¿ jak mówi³em na poprzedniej konfe-
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rencji w Bialowie¿y przedstawiaj¹c wyniki badañ, sytuacjê w zakresie wy-
konywania dozorów, to muszê z ca³¹ pewnoœci¹ stwierdziæ na podstawie
tych badañ sonda¿owych, ¿e kuratorzy spo³eczni wcale nie gorzej spisywali
siê realizuj¹c te dozory od kuratorów zawodowych, ba, czêsto kuratorzy za-
wodowi przekazywali im trudne przypadki, z którymi sobie radzili albo sa-
modzielnie, albo z udzia³em kuratorów zawodowych.

To mo¿e tyle tytu³em regu³ w odniesieniu do stanu kurateli polskiej.
Szanowni Pañstwo!
Trochê uwag na temat stosowania œrodków o charakterze probacyjnym

oraz kary ograniczenia wolnoœci i pracy spo³eczno-u¿ytecznej. Tu pewne
oceny s¹ wyraziste, bo mamy badania, które przeprowadzi³em w tym zakre-
sie w odniesieniu do kary ograniczenia wolnoœci i teraz stosowania wykony-
wania dozoru. Mogê te swoje opinie oprzeæ na w³asnych doœwiadczeniach,
które uwa¿am za prawdziwe, wiarygodne, próby wynosi³y powy¿ej dwustu
skazanych, ka¿dy z przypadków. Badana by³a dokumentacja aktowa, akt
s¹dowych, teczek dozoru, teczek wykonywania kary ograniczania wolno-
œci, a wiêc pe³ny materia³ w tym sonda¿u. Zwróci³bym uwagê na regu³ê 21,
która zakazuje tworzenia i nak³adania sankcji alternatywnych, które by³y-
by sprzeczne z miêdzynarodowymi zasadami, zw³aszcza przyjêtymi przez
ONZ i Radê Europy. Jest to pewien problem zwi¹zany z obowi¹zkiem pra-
cy, który jest istotnym elementem. Proszê zauwa¿yæ, w art. 72 Kodeksu
karnego mówi siê o obowi¹zku wykonywania okreœlonej pracy. Praca jest
podstaw¹ w prawie ograniczenia wolnoœci, pracy spo³eczno-u¿ytecznej.
Mo¿na powiedzieæ, ¿e nasze akty prawne dopuszczaj¹ pracê przymusow¹,
bez stworzenia jasnej procedury wyra¿ania zgody skazanych wykonuj¹cych
pracê.

Tymczasem akty prawne prawa miêdzynarodowego dopuszczaj¹ tak¹
pracê przymusow¹ tylko w odniesieniu do kary pozbawienia wolnoœci i wa-
runkowego przedterminowego zwolnienia. To jest te¿ temat jeszcze do
dyskusji, do rozwiniêcia, myœlê, ¿e pewne przepisy, rozwi¹zania prawne s¹
tu potrzebne, które s³u¿y³yby rozwi¹zania tego problemu.

Treœæ regu³y 22 z kolei bierze w obronê prawa skazanego i zaznacza, ¿e
dla tworzenia i stosowania sankcji i œrodków alternatywnych nale¿y d¹¿yæ
do takiej trudnej równowagi w³aœnie pomiêdzy ochron¹ porz¹dku prawne-
go w spo³eczeñstwie a interesami skazanego. Ta konkluzja generalna wy-
chodzi tu w zwi¹zku z regu³¹ 22 w sposób jasny. W trakcie moich badañ nie
stwierdzi³em, aby w wyniku wykonywania kary ograniczenia wolnoœci albo
dozoru przy warunkowym zawieszeniu wykonania kary pozbawienia wol-
noœci zosta³y w jakiœ sposób naruszone prawa skazanych do poszanowania
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ich ¿ycia prywatnego i rodzinnego, co gwarantuje oczywiœcie art. 8 Kon-
wencji o Ochronie Praw Cz³owieka i Podstawowych Wolnoœci.

W tej sprawie nie odnotowa³em te¿ w trakcie badañ ¿adnych zarzutów,
a wiêc mo¿na powiedzieæ, ¿e realizacja tej regu³y odbywa siê w sposób w³a-
œciwy. Myœlê, ¿e warto w tym kontekœcie powiedzieæ o regule 23, która
wskazuje jednoczeœnie, aby ingerencja zwi¹zana z wykonywaniem sankcji
alternatywnych nie nara¿a³a na szwank godnoœci osobistej, stosunków ro-
dzinnych, relacji spo³ecznej i zdolnoœci do funkcjonowania w spo³eczeñ-
stwie. W warunkach wykonywania kary ograniczenia wolnoœci czy te¿
stosowania dozoru wpisane jest funkcjonowanie skazanego w spo³eczeñ-
stwie ludzi wolnych. To jest zasada. Ten brak izolacji, a czasami mo¿na po-
wiedzieæ, wrêcz wystawienie skazanego na widok publiczny nara¿a go na
publiczne zniewa¿enia lub na stygmatyzacjê, która bêdzie chocia¿by pole-
ga³a na niezdrowej ciekawoœci ludzi postronnych. Osoby, które by³y objête
badaniem, nie skar¿y³y siê na wystêpowanie tego rodzaju dolegliwoœci
w czasie odbywania przez nie kary ograniczenia wolnoœci lub dozoru, wiêc
sytuacja tu jest te¿ w³aœciwa. Byæ mo¿e dlatego, ¿e najczêœciej tylko nie-
wielka grupa pracowników w poszczególnych zak³adach pracy zdawa³a so-
bie sprawê, ¿e w ich firmie pracuj¹ sprawcy przestêpstw lub wykroczeñ.
Takie samo odniesienie mo¿na uczyniæ do s¹siadów w miejscu zamieszka-
nia skazanego, uczniów, nauczycieli w szkole, do której uczêszcza³ ten ska-
zany, którego objêto dozorem. Te warunki regu³y 23 s¹ spe³niane.

Myœlê, ¿e jest to jedno z istotnych zabezpieczeñ skazanego przed szero-
ko rozumian¹ stygmatyzacj¹, a wiêc ta umiejêtnoœæ poinformowania zain-
teresowanego otoczenia o sytuacji, o statusie tej osoby, która idzie do
okreœlonego zak³adu pracy, która podlega okreœlonym zadaniom, jest
sprawdzana, kontrolowana w miejscu pracy, to jest bardzo istotne i ta regu-
³a jest bardzo wa¿na dla praktyki wykonywania kar nieizolacyjnych.

Regu³a 27 z kolei zaleca stosowanie takich metod wykonywania sankcji
alternatywnych, które nie bêd¹ powiêkszaæ dolegliwoœci. Jednak w trakcie
badañ nad wykonywaniem kary ograniczenia wolnoœci spotka³em siê z sy-
tuacj¹, która chyba mo¿e œwiadczyæ o powiêkszaniu takiej dolegliwoœci.
Polega³a na takim d³ugotrwa³ym, nieraz kilkumiesiêcznym oczekiwaniu
skazanych na rozpoczêcie i wykonywanie obowi¹zków pracy z powodu bra-
kuj¹cych stanowisk pracy. Skazany stawia³ siê systematycznie w zak³adzie
pracy, na przyk³ad raz w tygodniu, raz w miesi¹cu po to, ¿eby dowiedzieæ
siê, ¿e nie mo¿e jeszcze rozpocz¹æ pracy, bo nie ma dla niego miejsca. Sy-
tuacja taka nieraz wyd³u¿a³a okres kary, zaœ tych niecierpliwych na pewno
zniechêca³a do odbycia tej kary. Jest to, myœlê, pewna sytuacja, któr¹ mo¿-
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na podci¹gn¹æ pod regu³ê 27. Nie spotka³em siê natomiast z przypadkami
nadmiernie czêstego kontrolowania skazanego. W tym zakresie nie stwier-
dzi³em zarzutów.

Problemem jest zaœ terminowe rozpoczynanie dozoru, rozpoczynanie
kary ograniczenia wolnoœci. Teraz w przypadku badania dozoru stwierdza-
my, ¿e termin rozpoczêcia dozoru jest bardzo czêsto naruszany, to jest kwe-
stia przes³ania w odpowiednim czasie do wykonania kuratorowi dozoru, to
jest kwestia równie¿ terminowego rozpoczêcia dozoru przez kuratora spo-
³ecznego i mo¿na powiedzieæ, ¿e jest to mankament, praktyka bardzo po-
wszechna w sytuacji w przypadku s¹dów polskich.

Jest to sprawa, któr¹ nale¿a³oby siê zaj¹æ, na któr¹ nale¿a³oby zwróciæ
uwagê, bo s¹ tu du¿e zaniedbania. Nie wiem, czy kuratorzy nie mogliby
z jednej strony bardziej wp³ywaæ na procedurê przekazywania do wykona-
nia spraw dozoru, to jest istotne w ca³ej sprawie. S¹dy nie kwapi¹ siê, trwa
to szeœæ, osiem miesiêcy. Spotka³em siê nawet z dwunastomiesiêcznym
up³ywem czasu od uprawomocnienia siê, po którym dopiero nastêpowa³o
rozpoczêcie dozoru. To siê k³óci z wszelk¹ ide¹ probacyjn¹, a w niektórych
przypadkach ci ludzie wyje¿d¿ali ju¿ czy to za granicê, czy w inne miejsce
zamieszkania, pope³niali kolejne przestêpstwa i trafiali do aresztu.

Co mo¿na by³oby zrobiæ w tym okresie kilku, kilkunastu miesiêcy,
w którym powinien trwaæ ju¿ dozór? Myœlê, ¿e i ta sytuacja te¿ podpada pod
regu³ê 27.

Zapraszam do mojego ca³ego referatu, w tej formule konfrontujê tam
poszczególne regu³y z praktyk¹ wykonywania kary ograniczenia wolnoœci
i wykonywania dozoru przy warunkowym zawieszeniu wykonania kary po-
zbawienia wolnoœci. Dziêkujê bardzo.

Senator Stanis³aw Piotrowicz
Przewodnicz¹cy Komisji Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci

Serdecznie dziêkujê panu doktorowi.
Niew¹tpliwie chcielibyœmy wys³uchaæ w ca³oœci referatu, niemniej jednak

pewne ramy czasowe nas dyscyplinuj¹, ale w ca³oœci referat, zapewniam, znaj-
dzie w materia³ach z dzisiejszej konferencji, które bêd¹ opublikowane. Myœlê,
¿e do wa¿nych kwestii poruszonych przez pana dyrektora w swoich wyst¹pie-
niach ustosunkuj¹ siê kuratorzy to w nastêpnym panelu.

Teraz proszê o wyst¹pienie pana sêdziego Micha³a Lewoca z Departa-
mentu Wykonania Orzeczeñ i Probacji w Ministerstwie Sprawiedliwoœci.



Micha³ Lewoc

Szanowny Panie Marsza³ku! Szanowny Panie Przewodnicz¹cy!
Chcia³bym omówiæ z pañstwem ocenê stanu realizacji przez Polskê za-

leceñ Komitetu Ministrów z punktu widzenia zarówno osoby, która
w chwili obecnej zajmuje siê probacj¹ w Ministerstwie Sprawiedliwoœci,
jak równie¿, a mo¿e i przede wszystkim z punktu widzenia sêdziego karni-
sty, który orzeka w s¹dzie pierwszej instancji. Przez d³ugi czas mia³em
okazjê oprócz orzekania w wydziale karnym spraw w kategorii spraw K,
orzekaæ tak¿e sprawy wykonawcze w sekcji wykonawczej. Zatem problem
wykonywania orzeczeñ, a tak¿e problem wykonywania probacji jest mi
w zwi¹zku z tym szczególnie bliski. W sekcji wykonywania orzeczeñ spra-
wy probacyjne oceniam mniej wiêcej na oko³o 90%, zatem kontakt z tymi
sprawami jest szczególnie istotny.

Zgodnie z zasad¹, im póŸniej zaczniemy, tym wczeœniej skoñczymy, po-
zwolê sobie bardzo szybko przejœæ do rzeczy. Wstêp tylko ogólnie w dwóch
zdaniach. W krajach Europy Zachodniej – a mam tu na myœli nie tylko kra-
je Europy Zachodniej sensu stricto, ale pewnego rodzaju cywilizacji zacho-
dniej, czyli mam tu na myœli tak¿e Stany Zjednoczone Ameryki Pó³nocnej,
Kanadê, a nawet Australiê – rozwój probacji jest nies³ychanie prê¿ny ju¿ od
ponad 60 lat, i to takiej nowoczesnej probacji. Dlatego mamy sk¹d czerpaæ
wzorce, tym bardziej ¿e te kraje dopracowa³y siê ju¿ którejœ generacji syste-
mu probacyjnego, procedur postêpowania ze sprawcami przestêpstw.

26 listopada 1991 r. Polska wst¹pi³a do Rady Europy. Pamiêtajmy, ¿e
Komitet Ministrów to jest organ Rady Europy. W zwi¹zku z tym Polska ge-

293

Micha³ Lewoc – sêdzia Departamentu Wykonania Orzeczeñ i Probacji w Ministerst-
wie Sprawiedliwoœci.



neralnie po 1989 r. wybra³a sobie kierunek cywilizacyjny. Zatem teraz im-
plementowanie rozwi¹zañ, jakie s¹ w œwiecie cywilizowanym, jest nasz¹
powinnoœci¹. Chcia³bym powiedzieæ, ¿e kodyfikacje karne z 1997 r., Ko-
deks karny, Kodeks karny wykonawczy, a tak¿e Kodeks postêpowania kar-
nego, w gruncie rzeczy w znakomitej wiêkszoœci wype³niaj¹ regu³y,
o których za chwilê bêdziemy mówiæ. Niestety, s¹ pewne pola, zw³aszcza
pola probacyjne, które wymagaj¹ dalszej dzia³alnoœci.

Jak ju¿ powiedzia³em, probacja w krajach Europy Zachodniej rozwija
siê i ewoluuje. Ewoluuje ca³y czas, co jest zwi¹zane z czynnym poszukiwa-
niem najlepszych metod pracy ze sprawc¹ przestêpstwa. Chodzi przede
wszystkim o to, ¿eby ten sprawca wiêcej nie pope³nia³ takich czynów. Za-
tem chcia³em przedstawiæ pañstwu przyk³ady tej ewolucji. Otó¿ dzisiaj
omawiamy zalecenie nr 16 Komitetu Ministrów skierowane do pañstw
cz³onkowskich w sprawie europejskich regu³ dotycz¹cych sankcji i œrod-
ków alternatywnych. W tak zwanym miêdzyczasie Komitet Ministrów,
w ogóle Rada Europy doczeka³a siê kolejnych zaleceñ, które uzupe³niaj¹
te, które dzisiaj tu omawiamy.

Zatem zobaczmy zalecenie z 1997 r. w sprawie personelu wykonuj¹cego
kary i œrodki alternatywne, zw³aszcza istotne dla naszej s³u¿by probacyjnej
oraz rekomendacjê z 2000 r. dla pañstw cz³onkowskich w sprawie poprawy
realizacji europejskich zasad wykonywania sankcji i œrodków o charakterze
wolnoœciowym. To jest rekomendacja, która uzupe³nia te regu³y, o których
dzisiaj bêdziemy mówiæ.

Teraz jestem w kropce, dlatego ¿e zalecenie nr 16 zawiera 90 regu³.
Omówienie ka¿dej z tych regu³, przyjrzenie siê, w jaki sposób s¹ one reali-
zowane przez nasz kraj, przekracza mo¿liwoœci czasowe. Na to faktycznie
trzeba by³oby poœwiêciæ du¿o pracy. W ka¿dym razie zalecenie to sk³ada
siê z trzech czêœci. Czêœæ pierwsza to zasady ogólne, czêœæ druga – zasoby
ludzkie i œrodki finansowe, czêœæ trzecia – problemy zarz¹dzania zwi¹za-
ne z sankcjami i œrodkami. Na u¿ytek dzisiejszego wyst¹pienia chcia³bym
wskazaæ tylko niektóre regu³y, które s¹ w moim przekonaniu niezwykle
istotne zarówno dla probacji w naszym kraju, jak i dla samej s³u¿by kura-
torskiej.

Czêœæ pierwsza. Chcê powiedzieæ bardzo krótko, ¿e generalnie wszystkie
te regu³y s¹ wype³nione przez nasz system prawny i mam na myœli nie tylko
ustawê Kodeks karny wykonawczy, Kodeks karny, ustawê Kodeks postêpo-
wania karnego, ale tak¿e ustawy ustrojowe, czyli prawo o ustroju s¹dów po-
wszechnych, a tak¿e ustawê o kuratorach s¹dowych, oczywiœcie z rozpo-
rz¹dzeniami, które s¹ wydawane na podstawie stosownych delegacji.
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Zanim zacznê omawiaæ regu³ê, która budzi moje w¹tpliwoœci w czêœci
ogólnej, chcia³bym przedstawiæ podstawowe dane z orzecznictwa. Wiem,
¿e mówiliœmy ju¿ tu z dziesiêæ razy na ten temat, ale chcia³bym zwróciæ wa-
gê na pewne interesuj¹ce spostrze¿enia. Proszê zobaczyæ, w 2007 r., tak wy-
nika ze statystyki Ministerstwa Sprawiedliwoœci, skazano ponad 450
tysiêcy osób, mówiê skazano, os¹dzono wiêcej, ponad 500 tysiêcy. Z tego
wymierzono ponad 85 tysiêcy kar grzywien, prawie 50 tysiêcy kar ograni-
czenia wolnoœci i ponad 317 tysiêcy kar pozbawienia wolnoœci.

Zanim powiemy o procentach, chcia³bym zwróciæ uwagê na orzeczni-
ctwo co do kar bezwzglêdnych i kary z zastosowaniem warunkowego za-
wieszenia wykonania. Jak wiemy, nie tylko kara pozbawienia wolnoœci
mo¿e byæ warunkowo zawieszona, ale tak¿e i kara ograniczenia wolnoœci
b¹dŸ kara grzywny. Je¿eli chodzi o karê grzywny z warunkowym zawiesze-
niem kar grzywny, s¹dy orzek³y tylko niewiele ponad 1,5% kar grzywny.
Dalej – kara ograniczenia wolnoœci prawie 3%, kara pozbawienia wolnoœci
– 87%. Dlaczego tak jest? Przecie¿ art. 69, który stanowi o nadzwyczajnej
instytucji w postaci warunkowego zawieszenia wykonania kary dotyczy
wszystkich tych kar jednakowo. Przes³anki zastosowania tej instytucji s¹
jednakowe do wszystkich kar. Sk¹d taka rozbie¿noœæ – 3% i 87%. Mam wra-
¿enie, oprócz tych wszystkich spostrze¿eñ, które wczoraj by³y na tej sali
wskazywane, myœlê, ¿e byæ mo¿e jest pewna luka w tej triadzie naszych
kar, któr¹ s¹dy zape³niaj¹ w³aœnie w ten sposób.

Zalecenie, o którym wspomnia³em na pocz¹tku – z 2000 r., które uzu-
pe³nia te regu³y, o których dzisiaj mówimy, zaleca pañstwom cz³onkow-
skim wprowadzenie osobnej sankcji w postaci probacji jako takiej, czyli
oprócz kary pozbawienia wolnoœci z warunkowym zawieszeniem, o którym
tam ta rekomendacja mówi expressis verbis, mówi tak¿e o probacji. Byæ
mo¿e wprowadzenie probacji do naszego systemu jako oddzielnego, nie
wiem, czy rodzaju kary, ale oddzielnego postêpowania z osob¹, która staje
przed s¹dem, jest jakimœ rozwi¹zaniem. Byæ mo¿e to spowodowa³oby, ¿e
ten procent nie by³by taki drastyczny, poniewa¿ wed³ug mnie obowi¹zu-
j¹ce przepisy nie odpowiadaj¹ nam na pytanie, dlaczego jest taka dyspro-
porcja.

Je¿eli chodzi o strukturê orzecznictwa. Art. 32 Kodeksu karnego wyraŸ-
nie mówi nam, i jest to zasadnicza zmiana, przesuniêcie akcentów w poró-
wnaniu z Kodeksem karnym z 1969 r. Dawniej by³o tak, ¿e je¿eli sêdzia
mia³ do wyboru karê, to najpierw stosowa³ karê najsurowsz¹, czyli karê po-
zbawienia wolnoœci, dopiero póŸniej ograniczenia, a na samym koñcu grzy-
wnê. Kodeks z 1997 r. w sposób rewolucyjny zmieni³ kolejnoœæ rodzaju
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kary, przestawiaj¹c Polskê na europejskie tory. Je¿eli s¹d ma do wyboru
orzeczenie kary, powinien najpierw zastosowaæ karê grzywny, dopiero je-
¿eli uznaje, ¿e ta kara jest nieadekwatna ze wzglêdu szkodliwoœci czynu, do
stopnia winy, itd., itd. lub je¿eli art. 58 §2, o którym pani profesor wspo-
mnia³a, mu nie zabrania tego, dopiero wtedy siêga do innego rodzaju kary,
kary ograniczenia wolnoœci, a dopiero na samym koñcu na karê pozbawie-
nia wolnoœci.

Ta struktura orzecznicza œwiadczy w moim przekonaniu o tym, ¿e je-
dnak mentalnoœæ nie zmieni³a siê z chwil¹ wprowadzenia nowego Kodeksu
karnego. Nie mówiê nawet o mentalnoœci sêdziów orzekaj¹cych, ale
o mentalnoœci spo³eczeñstwa. Poniewa¿ sêdziowie nie orzekaj¹ w oderwa-
niu od spo³eczeñstw, w jakimœ stanie niewa¿koœci, i oczekiwania tych spo-
³eczeñstw oddzia³uj¹ na sêdziów. Dlatego w³aœnie byæ mo¿e tak jest. Nie
chcê siê wg³êbiaæ w strukturê orzecznictwa i zwi¹zane z tym problemy, ale
jest mi to potrzebne do wyjaœnienia pewnej regu³y.

Jeszcze zobaczmy, jak siê maj¹ kary bezwzglêdne pozbawienia wolnoœci
do kar z warunkowym zawieszeniem. W 2007 r. by³o 13% kar bezwzglê-
dnych, reszta to s¹ kary pozbawienia wolnoœci z warunkowym zawiesze-
niem. Dalej, je¿eli chodzi o stosunek procentowy kary pozbawienia
wolnoœci z warunkowym zawieszeniem do wszystkich innych kar, to 61%,
39%. To jest proszê pañstwa zasadniczy problem. I jeszcze jedno. Liczba
osób osadzonych na dzieñ 30 wrzeœnia 2008 r. – tê informacjê œci¹gn¹³em ze
strony internetowej Centralnego Zarz¹du S³u¿by Wiêziennej i od razu
chcia³bym powiedzieæ, ¿e ta strona jest bardzo dobra, aktualizowana na
bie¿¹co i naprawdê bardzo dobrze siê z niej korzysta – liczba osób osadzo-
nych to 84 tysi¹ce, od razu mogê powiedzieæ, ¿e troszkê spad³a w ostatnim
czasie, liczba miejsc w jednostkach penitencjarnych – 79,5 tysiêcy, nied³u-
go prawie 80. Liczba orzeczeñ oczekuj¹cych na wykonanie – 46 tysiêcy,
liczba osób oczekuj¹cych na osadzenie – 40 tysiêcy. Ze statystyk wynika,
¿e liczba osób, które nie stawi³y siê pomimo otrzymania wezwania, wyno-
si 35 tysiêcy, ale ta statystyka bodaj¿e nie obejmuje jeszcze kar zastêp-
czych, czyli w sumie chyba te¿ 30 tysiêcy. W ka¿dym razie osób
oczekuj¹cych na osadzenie bêdzie znacznie wiêcej. Zaludnienie wynosi
106%. Trzeba powiedzieæ, ¿e to zaludnienie znacznie spada od 2006 r. i jest
to niew¹tpliwie zas³ug¹ funkcjonariuszy, a tak¿e s³u¿by wiêziennej. Spad³o
ze 124 bodaj¿e procent czy jeszcze wiêcej do tylko 106%.

Tu jest graficzne okreœlenie, co by siê sta³o, gdyby tych ponad 40 tysiêcy
osób pewnego dnia stawi³o siê do zak³adów karnych. Mo¿emy sobie to tyl-
ko wyobraziæ.
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Teraz dochodzê do regu³y 10. Jest to dla mnie istotna regu³a z czêœci
ogólnej. Regu³a 10 stanowi: nie bêd¹ istnia³y przepisy prawa dopuszczaj¹ce
automatyczn¹ zamianê sankcji i œrodków alternatywnych na karê wiêzienia
w przypadku pogwa³cenia warunków lub zobowi¹zañ wynikaj¹cych z tych
sankcji i œrodków. Aneks terminologiczny jest zawarty w ca³ym zaleceniu
i tam czytamy, co to s¹ sankcje i œrodki alternatywne. To s¹ sankcje i œrodki,
które nie powoduj¹ odizolowania sprawcy od spo³eczeñstwa, ale wi¹¿¹ siê
z pewnym ograniczeniem jego wolnoœci poprzez na³o¿enie warunków lub
zobowi¹zañ, które s¹ egzekwowane przez organy w³adzy odpowiedzialne
w œwietle przepisów prawa za wykonywanie tych zadañ. Termin ten – to
wiemy z uzasadnienia – odnosi siê do wszelkich sankcji nak³adanych przez
s¹d lub sêdziego oraz sposobów wykonywania kary pozbawienia wolnoœci
poza zak³adem karnym.

Regu³a 10 przypomina bardzo instytucje z art. 75 §1. S¹d zarz¹dza wyko-
nanie kary, je¿eli skazany w okresie próby pope³ni³ podobne przestêpstwo
umyœlne, za które orzeczono prawomocnie karê pozbawienia wolnoœci.
Chcia³em siê wspólnie z pañstwem zastanowiæ, czy rzeczywiœcie jest tak,
¿e my w swoim ustawodawstwie naruszamy czy gwa³cimy tê regu³ê 10. Czy
rzeczywiœcie nie jest to automatyzm? Je¿eli sêdzia dostaje sprawê, dostaje
najpierw informacjê z Krajowego rejestru karnego, gdzie jest mowa o pono-
wnym skazaniu, bierze obie sprawy, porównuje i rzeczywiœcie gdy w okre-
sie próby ktoœ pope³ni³ przestêpstwo i ten drugi s¹d nieopatrznie,
powiedzmy sobie, orzek³ karê pozbawienia wolnoœci, sêdzia nie ma innej
mo¿liwoœci ani¿eli tylko podj¹æ decyzjê o zarz¹dzeniu wykonania kary. To
jest pe³en automatyzm, sêdzia jest tu, nie wiem jakich u¿yæ s³ów, ubez-
w³asnowolniony w tym przepisie. Poniewa¿ wystarczy³by tu w³aœciwie do-
bry komputer zamiast sêdziego, powiedzmy w dziewiêædziesiêciu kilku
procentach przypadków w³aœciwie, poniewa¿ komputer œwietnie sobie po-
równa, czy jest to przestêpstwo podobne, czy nie, a o datach pope³nienia
przestêpstwa w ogóle nie ma o czym mówiæ.

Zatem w moim przekonaniu, art. 75 powoduje przeludnienie zak³adów
karnych, poniewa¿ rzesza nietrzeŸwych rowerzystów skazanych ponownie
zalega w zak³adach karnych, nie mówi¹c o tak zwanych alimenciarzach itd.,
itd. Mia³bym proœbê, ¿ebyœmy rozwa¿yli, czy w tezach b¹dŸ w postulatach
naszej konferencji, zreszt¹ to nie jest nowy argument, bo czyta³em w
materia³ach z konferencji poprzednich, ¿e ten postulat ju¿ siê pojawia³, nie
postawiæ postulatu uchylenia w ogóle tego przepisu. Zosta³by tylko 75 §2,
który jest absolutnie wystarczaj¹cy w moim przekonaniu. Byæ mo¿e ta dro-
bna zmiana spowodowa³aby zmiany faktyczne i to daleko id¹ce.
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Idziemy dalej. Regu³a 31. Sankcje i œrodki alternatywne bêd¹ nak³adane
tylko pod warunkiem, ¿e wiadomo, jakie warunki lub zobowi¹zania bêd¹
odpowiednie i czy sprawca jest gotów siê do nich zastosowaæ. Sk¹d wiado-
mo, jakie warunki lub zobowi¹zania s¹ dla sprawcy odpowiednie, sk¹d sê-
dzia mo¿e to wiedzieæ. Ano mo¿e to wiedzieæ z analizy akt sprawy pod
warunkiem, ¿e w aktach sprawy jest informacja na ten temat. Ta regu³a
wi¹¿e siê z podstawowym dla mnie, jako sêdziego, narzêdziem, to znaczy
g³êbokim rozpoznaniem osobowoœci sprawcy. Dlaczego? Mo¿na powie-
dzieæ, ¿e dlatego, ¿e ja mam taki obowi¹zek. Poniewa¿ art. 53, o którym za
chwilê powiem, wymaga i nak³ada obowi¹zek na sêdziego, który wymierza
obojêtnie jak¹ karê, ju¿ nie mówiê o probacji, ale w ogóle jak¹kolwiek karê,
obowi¹zek dostosowania œrodków karnych, œrodków probacyjnych tak¿e
nie tylko do winy, stopnia spo³ecznej szkodliwoœci i tak dalej, ale przede
wszystkim do warunków osobistych i w³aœciwoœci tego cz³owieka.

Dobra kara, ¿eby spe³ni³a swój cel, musi byæ skrojona na dan¹ osobê. Je-
œli kara bêdzie nietrafiona, to póŸniej choæby kurator stawa³ na g³owie, nic
nie zrobi. Wtedy probacja oka¿e siê pora¿k¹. Dlatego zobaczmy art. 53, któ-
ry mówi, co trzeba wzi¹æ pod uwagê, miêdzy innymi w³aœciwoœci, warunki
osobiste sprawcy, sposób ¿ycia przed pope³nieniem przestêpstwa, zacho-
wanie siê po jego pope³nieniu. Do zdobycia tych wszystkich informacji nie
wystarczy, ¿e udzieli ich osoba oskar¿ona, bo mi powie, co bêdzie chcia³a.
Zreszt¹ instytucja wys³uchania czy odebrania danych osobowych jest bar-
dzo krótka, schematyczna, bym powiedzia³. Zatem bez g³êbokiego rozpoz-
nania osoby nic nie zrobimy.

Jak ju¿ powiedzia³em, przy zastosowaniu jakiejkolwiek formy probacji
przepisy zmuszaj¹ mnie do tego, ¿ebym sprawdzi³ te okolicznoœci. Zoba-
czmy art. 66, czyli instytucja warunkowego umorzenia postêpowania. Po-
stawa sprawcy, jego w³aœciwoœci i warunki osobiste oraz dotychczasowy
sposób ¿ycia musz¹ uzasadniaæ przypuszczenie, ¿e ten ktoœ nie pope³ni³
przestêpstwa. Sk¹d sêdzia ma wiedzieæ o tym? Dalej, art. 69, to s¹ podsta-
wowe przes³anki zastosowania tego przepisu. Bez tego nie mogê zastoso-
waæ warunkowego umorzenia postêpowania. Tak samo jest z warunkowym
zawieszeniem. Mo¿na zawiesiæ, je¿eli jest to wystarczaj¹ce dla zapobie¿e-
nia powrotowi do przestêpstwa. Zawieszaj¹c s¹d bierze pod uwagê przede
wszystkim postawê sprawcy, jego w³aœciwoœci i warunki osobiste, dotych-
czasowy sposób ¿ycia oraz zachowanie siê po pope³nieniu przestêpstwa. To
jest tak zwana pozytywna prognoza kryminologiczna. Je¿eli wydajê wyrok
i jest uzasadnienie, muszê zawrzeæ w uzasadnieniu, dlaczego s¹d orzek³ ka-
rê z warunkowym zawieszeniem wykonania, to oprócz informacji o nieka-
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ralnoœci w aktach sprawy nie mam absolutnie nic. Mam dane osoby
odebrane od niej podczas przes³uchania przez policjantów, w protokole
przes³uchania osoby. Pomijam, ¿e ma to generalne znaczenie dla kosztów
postêpowania, bo je¿eli ten cz³owiek powie, ¿e nie pracuje, to jak¹ mam pod-
stawê do zas¹dzenia kosztów, pomijaj¹c ju¿ kwestie egzekucyjne. Zmierzam
w kierunku wywiadów œrodowiskowych. W 2007 r. w trybie art. 214, czyli
w toku postêpowania przygotowawczego oraz w toku postêpowania rozpo-
znawczego, kuratorzy na zlecenie stosownych organów przeprowadzili jedy-
nie ponad 15 tysiêcy wywiadów, co stanowi 6, prawie 7%. Zaœ w trybie art. 14
kkw, czyli ju¿ w postêpowaniu wykonawczym, kiedy jest ju¿ po wszystkim,
dopiero wtedy s¹d stara siê uzyskaæ informacjê na temat tego skazanego
i okazuje siê, ¿e zarówno orzeczona kara, jak i œrodek probacyjny s¹ orzeczo-
ne w sposób niew³aœciwy. Pomijam ju¿ sytuacje ekstremalne, ¿e kara ograni-
czenia wolnoœci jest orzekana wobec osoby bez nogi, bez rêki.

Chcia³bym pokazaæ stosunek procentowy jeszcze na wykresie. Popa-
trzmy, art. 14 to 93%, 214 – 7%, czyli mo¿na powiedzieæ, wydaje siê, ¿e re-
gu³a 31 nie jest wykonana.

W jaki sposób zwiêkszyæ liczbê tych wywiadów? Przede wszystkim trze-
ba przekonaæ sêdziów, a zw³aszcza prokuratorów do zarz¹dzania tych wy-
wiadów. Dlaczego prokuratorów? To bardzo proste, nie chcê siê rozwodziæ,
prokuratorzy mog¹ sk³adaæ wnioski z art. 335 do s¹du, gdzie jak wczoraj
mówiliœmy, chyba po³owa orzeczeñ jest wydawana przez s¹dy karne ju¿
w³aœnie po zaakceptowaniu tych wniosków. Proszê zobaczyæ, jaki realny
wp³yw ma teraz przedstawiciel publiczny na wynik, czyli na kszta³t orze-
czenia, w tym kszta³t probacji. To nie jest bez znaczenia.

Dalej, rozpoznanie w³aœciwe osoby na etapie postêpowania przygoto-
wawczego czy rozpoznawczego z pewnoœci¹ spowoduje znaczny spadek,
po prostu nie bêdzie koniecznoœci dowiadywania siê tych rzeczy na dal-
szym etapie, czyli na etapie postêpowania wykonawczego. Taki jest przy-
najmniej logiczny wniosek.

W mojej ocenie nale¿y ca³kowicie zmieniæ sposób myœlenia na temat
sporz¹dzania wywiadów œrodowiskowych, na temat zbierania przez kurato-
rów odpowiednich informacji. Kurator powinien mieæ dostêp do wszelkich
mo¿liwych, oczywiœcie w granicach rozs¹dku, danych, które posiadaj¹ ju¿
inne organy w³adzy publicznej, czyli w³adzy pañstwowej i w³adzy samo-
rz¹dowej. Je¿eli te dane kurator nawet zza biurka mo¿e na swój komputer,
mówi¹c skrótem, przenieœæ i póŸniej na podstawie stosownego programu
od razu wype³nione bêd¹ w formularzu, to oczywiœcie mo¿e on pójœæ do œro-
dowiska i je¿eli ma tak¹ potrzebê, uzyskaæ odpowiednie dane, czy uzu-
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pe³niæ, ale wiêkszoœæ informacji, na których naprawdê mu zale¿y, ju¿ jest
w posiadaniu innych organów.

Dostêp kuratora do baz danych organów samorz¹dowych i pañstwowych
jest tu podstawowym warunkiem, poniewa¿ kuratorzy s¹ obci¹¿eni i to
z pewnoœci¹ mog³oby im pomóc.

Czêœæ druga – zasoby ludzkie. Moi znakomici przedmówcy ju¿ kilka-
krotnie poruszyli ten temat, dlatego pozwolê sobie tylko ograniczyæ siê do
niezbêdnego minimum. Chodzi o rekrutacjê. Je¿eli chodzi o dyskrymina-
cjê osób, to myœlê, ¿e ustawa o kuratorach s¹dowych ca³kowicie zabezpie-
cza, nie spotkaliœmy z takimi sytuacjami w trybie nadzoru, natomiast je¿eli
chodzi o rekrutacjê z punktu widzenia grup sprawców, a tak¿e zró¿nicowa-
nia grupy sprawców, pod tym k¹tem powinniœmy dobieraæ osoby. Tutaj
wed³ug mnie system szwankuje. Dlatego ¿e generalnie w zespo³ach nie ma
specjalizacji. Sprawy s¹ rozdzielane na kuratorów za poœrednictwem syste-
mu terytorialnego podzia³u spraw. Specjalizacja zadañ wp³ywa na zwiêk-
szenie profesjonalizmu zadañ i wiemy o tym z doœwiadczeñ pañstw
zachodnich, ¿e wp³ywa na skutecznoœæ i efektywnoœæ dzia³añ. Odpowie-
dnio dzia³aj¹cy system awansu – to jest interesuj¹ce, zapobiega on wypale-
niu zawodowemu, poniewa¿ m³ody kurator przychodz¹c do zespo³u,
najpierw przydzielany jest do spraw najprostszych, niewymagaj¹cych ja-
kichœ specjalizacji. On dzia³a i rozwija siê i dopiero póŸniej, za kilka lat
przenosimy go wy¿ej, do bardziej odpowiedzialnych zadañ lub do jakiegoœ
zakresu tych zadañ. On rozwija siê, specjalizuje w tym, póŸniej przechodzi
dalej i dalej. To mog³oby byæ po³¹czone tak¿e z systemem awansu. Dlatego
o tym wiemy, na przyk³ad od naszego goœcia z Australii, pana Henryka
Nowrota, który mówi³ o syndromie wypalenia zawodowego, w jaki sposób
oni temu zapobiegaj¹.

PójdŸmy dalej, regu³ê 38 ju¿ omawia³ przede mn¹ pan doktor, tak¿e
chcia³bym tylko szybko powiedzieæ o etatyzacji kuratorskiej s³u¿by s¹do-
wej w tym roku. Proszê zobaczyæ, ponad ju¿ w chwili obecnej jest 5 tysiêcy
kuratorów, 3118 to kuratorzy dla doros³ych, 1860 to kuratorzy rodzinni,
wspomina³ o tym zreszt¹ pan doktor Tadeusz Jedynak wczoraj.

W 2008 r. kuratela by³a uzupe³niona o 150 etatów, do koñca roku powin-
ny byæ generalnie 5 172 etaty. Od ostatniej konferencji w 2003 r. nast¹pi³
znaczny wzrost kadry kuratorów s¹dowych. Nie chcê wnikaæ w to g³êbiej,
poniewa¿ nie mamy na to czasu. Obci¹¿enie prac¹ kuratorów zawodowych,
tak jak wspomina³ o tym wczoraj pan doktor Tadeusz Jedynak, tak¿e i dzi-
siaj by³a o tym mowa. Istnieje rozporz¹dzenie w sprawie standardów ob-
ci¹¿enia kuratora s¹dowego. Niestety, wartoœci rzeczywiste przekraczaj¹
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te, które s¹ w tabeli. Proszê zobaczyæ: dozory w³asne do 35, teraz jest 38 do-
zorów œrednio na kuratora. Dozory powierzone – mieœcimy siê w tych gór-
nych granicach normy. Inne sprawy – tu jest znaczne przekroczenie,
³¹cznie niemal dwukrotnie. Wywiady œrodowiskowe. Kurator œrednio co ty-
dzieñ robi taki wywiad.

Generalnie realizujemy tê normê, poniewa¿ s³u¿ba kuratorska jest do-
etatyzowywana co roku. Istnieje natomiast koniecznoœæ rozpoczêcia rze-
czywistej dyskusji na temat tego, co to s¹ standardy. Dalej, czy wartoœci
wymienione w tych standardach s¹ rzeczywiste, jak je mierzyæ, jak przy-
dzielaæ, jak dzieliæ sprawy na ³atwe – trudne. Przecie¿ nie jest tak, ¿e
wszystkie dozory s¹ ³atwe, nie jest tak, ¿e wszystkie dozory s¹ trudne.
Wymaga to analizy i sposobu szybkiego promowania i efektywnego wy-
konywania zadania. To jest nies³ychanie istotne. Nie mo¿na dopuszczaæ
do sytuacji, gdy sprawy, które mog³yby siê ju¿ zakoñczyæ wczeœniej w po-
staci wniosku kuratora o zwolnienie z dozoru wczeœniejszego, s¹ konty-
nuowane, podobnie jest ze spraw¹ ograniczenia wolnoœci. Dlatego na tym
trzeba siê skupiæ.

Dalej, koniecznoœæ wypracowania rozwi¹zañ systemowych, które umo¿-
liwi³yby kuratorowi s¹dowemu sprawne i efektywne wykonywanie wszyst-
kich na³o¿onych na niego obowi¹zków, czyli dostêp kuratora do baz
danych, oprzyrz¹dowanie teleinformatyczne, wspó³praca z innymi s³u¿ba-
mi publicznymi, nowoczesne okreœlenie procedur postêpowania w ró¿nych
sprawach, o tym wspomnia³em poprzednio.

Chcia³bym jeszcze powiedzieæ o zjawisku, z którym spotykam siê na
ró¿nego rodzaju szkoleniach, nie tylko z kuratorami, ale z przedstawiciela-
mi innych grup, na przyk³ad z pracownikami spo³ecznymi. Wielokrotnie
zdarzaj¹ siê sytuacje, kiedy do jednej rodziny patologicznej wêdruje poli-
cjant, przedstawiciel samorz¹du terytorialnego, czyli opieki spo³ecznej,
który mija siê w drzwiach z kuratorem rodzinnym, który tam przychodzi,
bo jest decyzja s¹du rodzinnego i w dalszym drzwiach mija siê z kuratorem
dla doros³ych, poniewa¿ ta rodzina jest tak patologiczna, ¿e wystêpuj¹ tam
wszystkie problemy. Te cztery albo piêæ czasami ró¿nych instytucji mija
siê ze sob¹, przepuszczaj¹ siê w drzwiach, ale nie wymieniaj¹ siê ¿adnymi
informacjami. Dlaczego siê nie wymieniaj¹? Otó¿ te osoby zwracaj¹ uwagê
na to, ¿e ustawa o ochronie danych osobowych nawet zabrania im w zespo-
³ach, które tworzone s¹ w ramach Krajowego Programu Przeciwdzia³ania
Przemocy w Rodzinie, wymieniaæ ze sob¹ informacji o konkretnej rodzi-
nie, poniewa¿ wymiana takiej informacji w ich ocenie ju¿ jest naruszeniem
tej ustawy. Oni siê po prostu boj¹. Pytaj¹, jak to mo¿na robiæ.
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Regu³a 40. Tu wydaje siê, ¿e wszystko jest zapewnione, zarówno je¿eli
chodzi o wynagrodzenia, warunki i wymiar pracy. Tu chyba nie ma w¹tpli-
woœci. Zatrzymam siê, Panie Doktorze, na regule 41, poniewa¿ z naszego
punktu widzenia jest ona nies³ychanie istotna. Je¿eli kuratorska s³u¿ba
s¹dowa ma podlegaæ organom w³adzy wykonawczej, a nie organom w³adzy
s¹downiczej, tu jest pewna filozofia. S¹d ma zajmowaæ siê wymiarem spra-
wiedliwoœci, ma orzekaæ sprawy, wykonaniem wszystkiego innego powinien
zajmowaæ siê zupe³nie ktoœ inny. Dlatego ¿e to obci¹¿a s¹dy, powoduj¹c, ¿e
one nie maj¹ czasu na realizacjê swoich podstawowych zadañ.

W chwili obecnej zwróci³bym jednak uwagê na to, ¿e je¿eli okrêgowe
zgromadzenie kuratorów wybiera dwóch przedstawicieli, którzy s¹, dwie
osoby, które s¹ przedstawiane prezesowi, to prezes musi wybraæ któr¹œ
z nich. To póŸniej ta osoba kontroluje wszystkich kuratorów, czyli ma
wp³yw. Proszê zobaczyæ, jak czêsto kurator okrêgowy jest bardzo obci¹¿ony.
Dlatego ¿e wywodzi siê on ze œrodowiska, a póŸniej musi ich kontrolowaæ,
ma³o tego, ministerstwo z góry przysy³a kolejne wytyczne: trzeba realizowaæ
jakieœ tam dzia³ania kontrolne. W jakim on jest dyskomforcie psychicznym.

Uzasadnienie regu³y 41. Cytujê: „Poniewa¿ skutecznoœæ, podkreœlone,
wykonywania sankcji i œrodków zale¿y g³ównie od jakoœci personelu zawo-
dowego, organ w³adzy wykonawczej powinien wykorzystaæ wszelkie do-
stêpne metody nadzorowania prac tego personelu, a zw³aszcza oceny jego
efektywnoœci”. Proszê pañstwa, zalecenie Komitetu Ministrów pos³uguje
siê co chwila sformu³owaniem skutecznoœæ sankcji alternatywnych œrod-
ków, efektywnoœæ pracy. Zwracam na to uwagê, a tak¿e zwrócê przy regule
90. Wspomina³ o tym tak¿e wczoraj pan doktor Tadeusz Jedynak.

Zaanga¿owanie i udzia³ spo³eczeñstwa w probacji. Pan doktor ju¿ o tym
mówi³. Chcia³bym tylko siê skupiæ na regule 49, o czym tak¿e mówi³ pan
doktor przed chwil¹. Pomoc ze strony osób prywatnych nale¿¹cych do da-
nej spo³ecznoœci nie bêdzie zastêpowaæ pracy, która nale¿y do kuratora
zawodowego. Nie ma w¹tpliwoœci, ¿e kuratorzy spo³eczni s¹ przedstawi-
cielami spo³ecznoœci lokalnej. Dawniej by³ to tak zwany czynnik spo³ecz-
ny, czyli spo³ecznoœæ lokalna deleguje swoich przedstawicieli – to jest
œciœle zwi¹zane z istot¹ probacji rozumianej w stylu w³aœnie zachodniej Eu-
ropy. To spo³ecznoœæ ma oddzia³ywaæ na sprawcê w taki sposób, ¿eby on
zmieni³ swoje zachowanie. Zatem kuratela spo³eczna jest istotnym ele-
mentem. Ale nie mo¿emy zastêpowaæ kuratorami spo³ecznymi pracy kura-
torów zawodowych. Kuratorzy dla doros³ych na koniec 2007 r. wykonywali
306 tysiêcy dozorów. 119 tysiêcy wykonywali kuratorzy zawodowi, 186 ty-
siêcy kuratorzy spo³eczni. Dozory kuratorów dla doros³ych, dozory kurato-
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rów spo³ecznych – 61%, kuratorzy zawodowi – 39%. Kuratorów spo³ecznych
na koniec grudnia by³o 30 tysiêcy. 18 tysiêcy w pionie dla doros³ych, reszta
w pionie nieletnich.

Uzasadnienie regu³y 51. Proszê zobaczyæ: „Praca wykonywana przez
osoby nale¿¹ce do spo³ecznoœci ma charakter pomocniczy i uzupe³niaj¹cy
wzglêdem pracy wykonywanej przez kadry organów w³adzy wykonawczej
i nie powinna ona s³u¿yæ do odci¹¿ania personelu zawodowego poprzez wy-
maganie od cz³onków spo³ecznoœci, aby podejmowali siê prac, które po-
winny byæ wykonywane przez zawodowych.

Ostatnia regu³a. Regu³a 90, która z mojego punktu widzenia jest nies³y-
chanie istotna. Mówi ona, ¿e ocena sankcji i œrodków alternatywnych bê-
dzie uwzglêdniaæ miêdzy innymi to, czy ich stosowanie jest zgodne z oczeki-
waniami ustawodawców, to raz, i spo³eczeñstwa – dwa. Przyczynia siê do
zmniejszenia liczby odbywanych kar pozbawienia wolnoœci. Dalej, pomaga
zaspokajaæ potrzeby sprawców. Proszê zobaczyæ, jak wysoko s¹ postawione
potrzeby sprawców, czyli ich zmian. Dalej, przyczynia siê do zmniejszenia
kosztów, przyczynia siê do zmniejszenia przestêpczoœci w spo³eczeñstwie.

Wed³ug mnie ta regu³a wskazuje, ¿e skutecznoœæ i efektywnoœæ probacji
powinna byæ przedmiotem ocen i badañ. To jest oczywiste. Powinno siê
oceniaæ skutecznoœæ probacji zatem poprzez pryzmat tego, czy przyczynia
siê do zmniejszenia liczby odbywanych kar, przyczynia siê do zmniejszenia
przestêpczoœci w spo³eczeñstwie, przyczyni siê do zmniejszenia kosztów,
przyczynia siê do zaspokojenia potrzeb sprawców maj¹cych zwi¹zek z po-
pe³nionym przestêpstwem. To s¹ podstawowe wymienione w owych zale-
ceniach kryteria skutecznoœci i efektywnoœci probacji. Na to mamy
bezpoœredni¹ odpowiedŸ w akcie prawnym.

Z punktu widzenia oczekiwañ ustawodawcy, w art. 53, w czêœci ogólnej
Kodeksu karnego dotycz¹cej wymiaru kary wskazano, ¿e podstawowym
celem kary i œrodków probacyjnych jest zapobieganie ponownemu po-
pe³nieniu przestêpstwa. To jest podstawowy cel. Art. 53 wskazuje na cele
wychowawcze i zapobiegawcze, art. 66 podaje przes³ankê: w szczególnoœci
nie pope³ni³ przestêpstwa, art. 69 jako cel kary wskazuje zapobie¿enie po-
wrotowi do przestêpstwa.

Wnioski koñcowe. W znacznej wiêkszoœci zalecenia Komitetu Mini-
strów s¹ realizowane przez Polskê i nie ma tu powodów do obaw. W niektó-
rych dziedzinach normy s¹ zapisane w naszym ustawodawstwie, ale, na co
wskazywa³ pan doktor, nie zawsze s¹ one realizowane. Nie ma w¹tpliwoœci,
¿e istnieje koniecznoœæ dalszych zmian w tym zakresie w naszym ustawo-
dawstwie.
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Jeszcze jeden postulat, z punktu widzenia sêdziego karnisty. Rozwa¿-
my, czy istnieje koniecznoœæ obligatoryjnego orzekania dozoru. Przypom-
nia³o mi siê to przy okazji obci¹¿enia kuratorów. Dozoru w sytuacji
orzekanych kar wobec m³odocianych, kary z warunkowym zawieszeniem.
Kuratorzy dla doros³ych s¹ wówczas obci¹¿eni co najmniej trzyletni¹ prac¹
z takim cz³owiekiem. Kuratorzy sami zg³aszaj¹ fakt, ¿e nie we wszystkich
przypadkach przecie¿ istnieje taka koniecznoœæ, ¿e to jest zupe³nie bez
sensu. Natomiast ustawodawca nak³ada na sêdziego znowu obowi¹zek, tak
to ujmijmy, orzeczenia tego dozoru przez trzy lata. Niektórzy uwa¿aj¹, ¿e
w ogóle nie mo¿na wczeœniej z tego dozoru zwolniæ. Dziêkujê bardzo.

Senator Stanis³aw Piotrowicz
Przewodnicz¹cy Komisji Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci

Dziêkujê bardzo panu sêdziemu za po³¹czenie teorii z praktyk¹,
w szczególnoœci za to ostatnie i za konkretne wnioski. Myœlê, ¿e jest to doœæ
optymistyczne, ¿e jednak zbytnio nie odbiegamy od standardów europej-
skich. Cieszê siê z tego zapewnienia.



Rada Europy
Conseil de 1’Europe

Europejskie regu³y dotycz¹ce sankcji
i œrodków alternatywnych

Zalecenie nr R (92) 16 i memorandum wyjaœniaj¹ce

Zagadnienia prawne





1.Zalecenie nr R (92) 16, przyjête dnia 19 paŸdziernika 1992 r. przez
Komitet Ministrów Rady Europy, zosta³o opracowane przez komitet eks-
pertów dzia³aj¹cy z upowa¿nienia Komitetu Europejskiego ds. Prze-
stêpstw Kryminalnych (CDPC). Tekst zalecenia znajduje siê poni¿ej.

2.Niniejsze wydawnictwo zawiera równie¿ memorandum wyjaœnia-
j¹ce do zalecenia nr R (92) 16, opracowane przez komitet ekspertów. Pe³n¹
odpowiedzialnoœæ za ten dokument ponosi Sekretariat.

Zalecenie nr R (92) 16
Komitetu Ministrów skierowane do pañstw cz³onkowskich

w sprawie europejskich regu³ dotycz¹cych sankcji
i œrodków alternatywnych

(Przyjête przez Komitet Ministrów dnia 19 paŸdziernika 1992 r.
na 482. spotkaniu zastêpców ministrów)

Komitet Ministrów, dzia³aj¹c na podstawie Artyku³u 15.b Statutu Rady
Europy,

– maj¹c na uwadze du¿e znaczenie dla rozwoju wspó³pracy miêdzyna-
rodowej w tej dziedzinie przyjêcia przez pañstwa nale¿¹ce do Rady
Europy wspólnych zasad dotycz¹cych polityki karnej;

– obserwuj¹c znaczne postêpy, jakie dokona³y siê w pañstwach cz³on-
kowskich w dziedzinie stosowania sankcji i œrodków alternatywnych;

– maj¹c na uwadze to, ¿e sankcje te i œrodki stanowi¹ wa¿ny sposób wal-
ki z przestêpczoœci¹ i ¿e s¹ wolne od negatywnych nastêpstw kary po-
zbawienia wolnoœci;
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– maj¹c na uwadze potrzebê opracowania miêdzynarodowych norm regu-
luj¹cych tworzenie, nak³adanie i wykonywanie tych sankcji i œrodków,

zaleca, aby w pracach ustawodawczych i innych dzia³aniach, rz¹dy pañstw
cz³onkowskich kierowa³y siê wytycznymi sformu³owanymi w dokumencie
pt. Europejskie regu³y dotycz¹ce sankcji i œrodków alternatywnych (za-
mieszczonym w za³¹czniku do niniejszego zalecenia) oraz d¹¿y³y do stop-
niowego wdra¿ania tych zasad i stara³y siê o jak najszersze
rozpowszechnianie niniejszego dokumentu.

Aneks do zalecenia nr R (92) 16

Preambu³a

Niniejsze regu³y maj¹ na celu:
a. dostarczenie zbioru norm, które umo¿liwi³yby organom ustawodaw-

czym poszczególnych pañstw oraz ich wykonawcom (organom w³adzy
orzekaj¹cej i organom w³adzy wykonawczej) zapewnienie sprawiedli-
wego i efektywnego stosowania sankcji i œrodków alternatywnych. Zasa-
dy stosowania tych sankcji i œrodków musz¹ zapewniaæ konieczn¹
i po¿¹dan¹ równowagê pomiêdzy – z jednej strony – ochron¹ spo³eczeñ-
stwa, zarówno w sensie utrzymania porz¹dku prawnego, jak i zapewnie-
nia ofiarom przestêpstw rekompensaty za poniesione straty, oraz –
z drugiej strony – potrzeb¹ stworzenia warunków, które umo¿liwia³yby
resocjalizacjê przestêpców;

b. dostarczenie pañstwom cz³onkowskim podstawowych kryteriów, dziêki
którym stosowanie sankcji i œrodków alternatywnych nie stanowi³oby
zagro¿enia dla podstawowych praw cz³owieka przys³uguj¹cych spraw-
com, wobec których stosowane s¹ te sankcje i œrodki. Nale¿y równie¿ za-
pobiec nadu¿ywaniu tych sankcji i œrodków, na przyk³ad poprzez
stosowanie ich przeciwko wybranym grupom spo³ecznym. Nale¿y roz-
wa¿yæ zarówno spo³eczne korzyœci, jak i ujemne nastêpstwa oraz poten-
cjalne zagro¿enia wi¹¿¹ce siê lub mog¹ce siê wi¹zaæ z tymi sankcjami
i œrodkami. Sam fakt, i¿ dana sankcja, œrodek lub metoda wykonawcza
jest substytutem dla kary pozbawienia wolnoœci nie stanowi wystarcza-
j¹cego ich uzasadnienia;

c. sformu³owanie jasnych zasad postêpowania dla pracowników odpowie-
dzialnych za wykonywanie sankcji i œrodków alternatywnych oraz dla

308



wszystkich cz³onków spo³ecznoœci, którzy w tym uczestnicz¹; zasady te
powinny gwarantowaæ zgodnoœæ wykonania sankcji i œrodków z na³o¿o-
nymi warunkami i zobowi¹zaniami, dziêki czemu sankcje i œrodki staj¹
siê wiarygodne. Nie znaczy to jednak, ¿e do stosowania sankcji i œrod-
ków alternatywnych nale¿y podchodziæ w sposób sztywny i formalisty-
czny. Wrêcz przeciwnie, do ka¿dego przypadku nale¿y podchodziæ
w sposób zindywidualizowany, to znaczy tak, aby kara by³a proporcjo-
nalna do przestêpstwa lub wykroczenia, jak równie¿ dostosowana do
charakteru i mo¿liwoœci sprawcy. Ponadto, istnienie zbioru norm miê-
dzynarodowych powinno u³atwiæ wymianê doœwiadczeñ, zw³aszcza
w dziedzinie metod pracy.
Trzeba z ca³ym naciskiem stwierdziæ, ¿e sankcje i œrodki alternatywne

stosowane zgodnie z niniejszymi regu³ami maj¹ byæ korzystne tak dla spo-
³eczeñstwa, jak i dla sprawcy; dziêki nim sprawca zachowuje wolnoœæ wy-
boru i mo¿e wype³niaæ swoje spo³eczne obowi¹zki.

Stosowanie sankcji karnych niewymagaj¹cych odizolowania sprawcy od
spo³eczeñstwa mo¿e w d³u¿szej perspektywie stanowiæ lepsze zabezpie-
czenie interesów tego spo³eczeñstwa, w tym tak¿e interesów ofiary lub
ofiar przestêpstw.

W zwi¹zku z tym, przy nak³adaniu i wykonywaniu sankcji i œrodków al-
ternatywnych nale¿y braæ pod uwagê powy¿sze zagadnienia, jak równie¿
zasadniczy cel, którym jest traktowanie sprawcy jak odpowiedzialnego za
swoje czyny cz³owieka.

Niniejsze regu³y, pomyœlane jako uzupe³nienie europejskich regu³ do-
tycz¹cych wiêziennictwa, nie powinny byæ traktowane jako system wzor-
cowy. Stanowi¹ raczej zbiór wymogów do powszechnego przyjêcia
i stosowania. Bez poszanowania tych wymogów nie jest mo¿liwe zadowala-
j¹ce stosowanie sankcji i œrodków alternatywnych.

Zarówno doœwiadczenie, jak i wszechstronna znajomoœæ sytuacji pañstw
cz³onkowskich, pozwalaj¹ Radzie Europy stwierdziæ, i¿ z regu³ tych korzy-
staj¹ i kieruj¹ siê nimi tak cia³a ustawodawcze, jak i ci, którzy ustawy te rea-
lizuj¹.

Niniejsze regu³y dotycz¹ wszystkich sankcji i œrodków alternatywnych
podpadaj¹cych pod definicjê podan¹ w aneksie terminologicznym, w tym
sposobów wykonywania kary pozbawienia wolnoœci poza zak³adami karny-
mi. Regu³y te nie obejmuj¹ œrodków przeznaczonych specjalnie do walki
z przestêpczoœci¹ m³odocianych.
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Czêœæ pierwsza – zasady ogólne

Regu³a 1
Niniejsze regu³y bêd¹ stosowane w sposób bezstronny.
Regu³a 2
Definicje podane w aneksie terminologicznym stanowi¹ integraln¹

czêœæ niniejszych regu³.

Rozdzia³ I – ramy prawne

Regu³a 3
Definicja, przyjêcie i stosowanie sankcji i œrodków alternatywnych bêd¹

uregulowane przepisami prawa.

Regu³a 4
Warunki i zobowi¹zania na³o¿one na stosowanie sankcji i œrodków alter-

natywnych przez organ w³adzy orzekaj¹cej bêd¹ mia³y charakter jasnych
i wyraŸnych przepisów prawa; to samo dotyczy konsekwencji pogwa³cenia
tych warunków i zobowi¹zañ.

Regu³a 5
Sankcje i œrodki alternatywne nie bêd¹ nieograniczone w czasie.
Czas trwania sankcji i œrodków alternatywnych ustalaæ bêdzie odpowie-

dni organ uprawniony do wydania takiej decyzji w granicach okreœlonych
przepisami prawa.

Regu³a 6
Charakter i czas trwania sankcji i œrodków alternatywnych bêd¹ propor-

cjonalne do ciê¿aru gatunkowego przestêpstwa lub wykroczenia, za po-
pe³nienie którego sprawca zosta³ skazany na karê lub o które dana osoba
jest oskar¿ona, a tak¿e bêd¹ uwzglêdniaæ sytuacjê osobist¹ karanej osoby.

Regu³a 7
Organy w³adzy odpowiedzialne za wykonywanie sankcji i œrodków al-

ternatywnych okreœlone zostan¹ przepisami prawa.
Przepisy prawa okreœlaæ bêd¹ równie¿ zakres obowi¹zków i kompeten-

cje organów wykonawczych.

Regu³a 8
Uprawnienia w³adz wykonawczych w zakresie wyboru metod wykony-

wania sankcji i œrodków alternatywnych, przenoszenia w razie konieczno-
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œci swoich obowi¹zków na strony trzecie oraz uzgadniania wykonania
sankcji i œrodków ze sprawc¹, z innymi organami w³adzy lub stronami trze-
cimi, bêd¹ uregulowane przepisami prawa.

Regu³a 9
Zastosowanie kary aresztu lub wiêzienia w przypadku nieprzestrzega-

nia przez sprawcê warunków i zobowi¹zañ wynikaj¹cych z sankcji i œrod-
ków alternatywnych bêdzie regulowane przepisami prawa.

Regu³a 10
Nie bêd¹ istnia³y przepisy prawa dopuszczaj¹ce automatyczn¹ zamianê

sankcji i œrodków alternatywnych na karê wiêzienia w przypadku pogwa³ce-
nia warunków lub zobowi¹zañ wynikaj¹cych z tych sankcji i œrodków.

Regu³a 11
Przepisy prawa powinny nakazywaæ przeprowadzanie regularnych i nie-

zale¿nych kontroli pracy organów w³adzy wykonawczej. Kontrole te bêd¹
przeprowadzane przez doœwiadczony i wykwalifikowany personel.

Rozdzia³ II – gwarancje s¹dowe i procedury wnoszenia skarg

Regu³a 12
Decyzja o na³o¿eniu lub cofniêciu alternatywnej sankcji lub œrodka

przedprocesowego bêdzie podejmowana przez organ w³adzy s¹dowej.

Regu³a 13
Sprawcy przys³ugiwaæ bêdzie prawo z³o¿enia skargi do wy¿szej instancji

organów w³adzy orzekaj¹cej na decyzjê zastosowania wobec niego sankcji
lub œrodków alternatywnych, a tak¿e zmiany b¹dŸ cofniêcia takich sankcji
lub œrodków.

Regu³a 14
Jeœli sprawca chce z³o¿yæ skargê na to, i¿ ograniczenie jego wolnoœci lub

decyzja wykonawcza dla danej sankcji lub œrodka alternatywnego s¹ niele-
galne lub sprzeczne z treœci¹ tej sankcji lub œrodka, to jego odwo³anie siê od
tej decyzji bêdzie przed³o¿one organowi w³adzy s¹dowej.

Regu³a 15
Sprawca, który chce z³o¿yæ skargê na decyzjê wykonawcz¹ wydan¹

przez organ w³adzy wykonawczej, b¹dŸ na brak takiej decyzji, bêdzie mia³
mo¿liwoœæ skorzystania z procedury sk³adania skarg.
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Regu³a 16
Procedura sk³adania skarg bêdzie prosta. Skargi bêd¹ rozpatrywane

szybko i decyzje bêd¹ wydawane bez nieuzasadnionej zw³oki.

Regu³a 17
Organ w³adzy powo³any do rozpatrywania skarg otrzyma wszystkie in-

formacje niezbêdne do podjêcia decyzji. Potrzeba osobistego przedstawie-
nia sprawy przez sk³adaj¹cego skargê bêdzie w ka¿dym przypadku
starannie rozpatrzona, a zw³aszcza wtedy, gdy on sam wyrazi³ takie ¿ycze-
nie.

Regu³a 18
Decyzja wydana przez organ w³adzy powo³any do rozpatrywania skarg

oraz jej uzasadnienie zostan¹ przedstawione na piœmie osobie sk³adaj¹cej
skargê oraz organowi w³adzy wykonawczej.

Regu³a 19
W przypadku, gdy przepisy prawa zezwalaj¹ na korzystanie z pomocy

wyznaczonej przez sprawcê osoby lub, w razie koniecznoœci, z pomocy ad-
wokata z urzêdu, zezwolenia na skorzystanie z takiej pomocy nie mo¿na
odmówiæ sprawcy, który chce skorzystaæ z prawa do z³o¿enia skargi na de-
cyzjê dotycz¹c¹ na³o¿enia, zmiany b¹dŸ cofniêcia sankcji lub œrodka alter-
natywnego, b¹dŸ na decyzjê dotycz¹c¹ wykonania tej sankcji lub œrodka.

Rozdzia³ III – poszanowanie podstawowych praw

Regu³a 20
Nak³adanie i wykonywanie sankcji i œrodków alternatywnych bêdzie

wolne od jakiejkolwiek dyskryminacji z uwagi na rasê, kolor skóry, pocho-
dzenie etniczne, narodowoœæ, p³eæ, jêzyk, religiê, pogl¹dy polityczne lub
jakiekolwiek inne, status ekonomiczny, spo³eczny lub jakikolwiek inny,
oraz kondycjê fizyczn¹ i umys³ow¹.

Regu³a 21
Nie bêd¹ tworzone ani nak³adane ¿adne sankcje i œrodki alternatywne

ograniczaj¹ce prawa cywilne lub polityczne sprawcy, sprzeczne z normami
przyjêtymi przez spo³ecznoœæ miêdzynarodow¹ w dziedzinie podstawo-
wych swobód i praw cz³owieka. Przy wykonywaniu sankcji lub œrodków al-
ternatywnych prawa te nie mog¹ byæ ograniczane w wiêkszym stopniu, ni¿
wynika to z decyzji o na³o¿eniu owych sankcji i œrodków.

312



Regu³a 22
Charakter wszystkich sankcji i œrodków alternatywnych, a tak¿e sposób

ich wykonywania, bêd¹ zgodne z prawami cz³owieka, których poszanowa-
nie gwarantuj¹ sprawcy porozumienia miêdzynarodowe.

Regu³a 23
Charakter, treœæ i metody wykonania sankcji i œrodków alternatywnych

nie bêd¹ narusza³y prywatnoœci i godnoœci osobistej sprawców ani ich rodzin
i nie bêd¹ powodowa³y ich przeœladowania. Nie mo¿na te¿ nara¿aæ na
szwank ich godnoœci osobistej, stosunków rodzinnych, relacji spo³ecznych
i zdolnoœci do funkcjonowania w spo³eczeñstwie. Stworzone zostan¹ odpo-
wiednie zabezpieczenia, chroni¹ce sprawcê przed zniewa¿eniem, niezdrow¹
ciekawoœci¹ osób postronnych i upublicznieniem jego ¿ycia prywatnego.

Regu³a 24
Instrukcje organów w³adzy wykonawczej, a w szczególnoœci instrukcje

dotycz¹ce wymogów zwi¹zanych z kontrol¹ sprawcy, bêd¹ praktyczne i do-
k³adne; nie bêd¹ one wykraczaæ poza to, co jest niezbêdne dla efektywne-
go wykonywania danej sankcji lub œrodka.

Regu³a 25
Sankcje i œrodki alternatywne nie mog¹ wi¹zaæ siê z poddawaniem

sprawcy terapii medycznej lub psychologicznej, ani z innymi praktykami
niezgodnymi z przyjêtymi przez spo³ecznoœæ miêdzynarodow¹ normami
etycznymi.

Regu³a 26
Charakter, treœæ i metody wykonywania sankcji i œrodków alternaty-

wnych nie bêd¹ nara¿a³y sprawcy na nieuzasadnione ryzyko obra¿eñ fizy-
cznych i psychicznych.

Regu³a 27
Sposób wykonania sankcji lub œrodków alternatywnych nie bêdzie po-

wiêkszaæ ich dolegliwoœci.

Regu³a 28
Na³o¿enie lub wykonywanie sankcji lub œrodków alternatywnych nie

bêdzie ogranicza³o prawa sprawcy do otrzymywania œwiadczeñ z tytu³u ist-
niej¹cego systemu ubezpieczeñ spo³ecznych.

Regu³a 29
Jeœli organ w³adzy wykonawczej korzysta z p³atnych us³ug w zakresie

sprawowania kontroli nad sprawcami, œwiadczonych przez organizacje
i osoby prywatne nale¿¹ce do danej spo³ecznoœci, to odpowiedzialnoœæ za
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spe³nianie przez te us³ugi wymogów zawartych w niniejszych regu³ach
spoczywa na danym organie w³adzy wykonawczej.

Do organów w³adzy wykonawczej nale¿eæ te¿ bêdzie decyzja o podjêciu
dzia³añ w przypadku ujawnienia w trakcie czynnoœci kontrolnych, ¿e
sprawca naruszy³ warunki, zobowi¹zania lub instrukcje wynikaj¹ce z na³o-
¿onych sankcji lub œrodków alternatywnych.

Rozdzia³ IV – wspó³praca i zgoda ze strony sprawcy

Regu³a 30
Nak³adanie i wykonywanie sankcji i œrodków alternatywnych bêdzie

mia³o na celu rozwijanie u sprawcy poczucia odpowiedzialnoœci wobec spo-
³eczeñstwa w ogólnoœci i wobec ofiary (ofiar) w szczególnoœci.

Regu³a 31
Sankcje i œrodki alternatywne bêd¹ nak³adane tylko pod warunkiem, ¿e

wiadomo, jakie warunki lub zobowi¹zania bêd¹ odpowiednie i czy sprawca
jest gotów stosowaæ siê do nich.

Regu³a 32
Warunki i zobowi¹zania wymagane od sprawcy, wobec którego zastoso-

wano sankcjê lub œrodek alternatywny, bêd¹ uwzglêdnia³y jego indywi-
dualne potrzeby maj¹ce zwi¹zek z wykonywaniem tej sankcji lub œrodka,
jego mo¿liwoœci i prawa, a tak¿e jego spo³eczne obowi¹zki.

Regu³a 33
Niezale¿nie od kwestii wydania formalnego dokumentu o na³o¿eniu

sankcji lub œrodka alternatywnego, przed przyst¹pieniem do wykonania,
sprawca zostanie poinformowany o charakterze i celu sankcji lub œrodka
oraz o warunkach i zobowi¹zaniach, których bêdzie musia³ przestrzegaæ;
informacje te musz¹ byæ podane w sposób jasny, w zrozumia³ym dla spraw-
cy jêzyku i – w razie koniecznoœci – na piœmie.

Regu³a 34
W zwi¹zku z tym, i¿ sankcje i œrodki alternatywne maj¹ byæ tak skon-

struowane, aby sk³oniæ sprawcê do wspó³pracy i przekonaæ go, i¿ na³o¿enie
sankcji jest sprawiedliw¹ i racjonaln¹ reakcj¹ na pope³nione przestêpstwo
lub wykroczenie, sprawca powinien uczestniczyæ – na tyle, na ile jest to
mo¿liwe – w podejmowaniu decyzji dotycz¹cych wykonania danej sankcji
lub œrodka.
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Regu³a 35
Zgoda oskar¿onego powinna poprzedzaæ na³o¿enie œrodka alternatywne-

go, stosowanego przed procesem lub zamiast decyzji o na³o¿eniu sankcji.

Regu³a 36
Je¿eli wymagana jest zgoda ze strony sprawcy, to bêdzie ona mia³a cha-

rakter œwiadomy i wyraŸny. Nastêpstwem takiej zgody nie mo¿e byæ po-
zbawienie sprawcy jakichkolwiek podstawowych wolnoœci.

Czêœæ druga – zasoby ludzkie i œrodki finansowe

Rozdzia³ V – personel zawodowy

Regu³a 37
Przy rekrutacji, wyborze i awansowaniu personelu zawodowego nie bê-

dzie praktykowana dyskryminacja z uwagi na rasê, kolor skóry, p³eæ, jêzyk,
religiê, pogl¹dy polityczne czy jakiekolwiek inne, narodowoœæ, pochodze-
nie etniczne lub spo³eczne, maj¹tek, urodzenie lub jakikolwiek inny sta-
tus. Rekrutacja i dobór kadr powinny uwzglêdniaæ specjalne zasady
postêpowania w odniesieniu do niektórych grup ludnoœci, a tak¿e zró¿nico-
wanie grupy sprawców, nad którymi ma byæ sprawowany nadzór.

Regu³a 38
Liczebnoœæ personelu zawodowego odpowiedzialnego za wykonywanie

sankcji i œrodków alternatywnych bêdzie wystarczaj¹co du¿a, aby móg³ on
efektywnie wykonywaæ spoczywaj¹ce na nim zadania. Pracownicy bêd¹
mieæ cechy osobowoœci i kwalifikacje zawodowe konieczne do wype³niania
ich funkcji. Opracowane zostan¹ normy i zasady polityki, gwarantuj¹ce od-
powiedni¹ liczebnoœæ i jakoœæ kadr, w zale¿noœci do wymiaru pracy oraz po-
trzebnych umiejêtnoœci i doœwiadczenia.

Regu³a 39
Pracownicy odpowiedzialni za wykonywanie sankcji i œrodków alterna-

tywnych otrzymaj¹ przeszkolenie i wiadomoœci, dziêki którym bêd¹ mogli
formu³owaæ trafne s¹dy na tematy zwi¹zane z ich prac¹, praktycznymi za-
daniami i normami etycznymi. Kwalifikacje zawodowe pracowników bêd¹
doskonalone i rozwijane poprzez dalsze szkolenia i okresowe oceny wyni-
ków.
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Regu³a 40
Prawne i finansowe warunki i wymiar pracy zapewni¹ ci¹g³oœæ zawodo-

w¹ i osobow¹ kadr, rozwój poczucia odpowiedzialnoœci s³u¿bowej praco-
wników oraz status zawodowy porównywalny z analogicznymi
stanowiskami w innych zawodach.

Regu³a 41
Personel zawodowy bêdzie podlega³ organom w³adzy wykonawczej

okreœlonym przepisami prawa.
Organa te okreœl¹ obowi¹zki, prawa i kompetencje podleg³ych im praco-

wników, a tak¿e bêd¹ sprawowaæ nad nimi nadzór oraz przeprowadzaæ oce-
ny wyników ich pracy.

Rozdzia³ VI – fundusze

Regu³a 42
Organa w³adzy wykonawczej otrzymaj¹ odpowiednie œrodki finansowe

z funduszy publicznych. Strony trzecie mog¹ wnieœæ œrodki finansowe lub
inne zasoby, ale organa w³adzy wykonawczej nie mog¹ byæ od nich finanso-
wo uzale¿nione.

Regu³a 43
W przypadku korzystania przez organa w³adzy wykonawczej ze œrod-

ków finansowych otrzymywanych od stron trzecich, obowi¹zywaæ bêd¹
stosowne regulaminy, wyznaczone zostan¹ osoby odpowiedzialne za wyko-
nywanie zadañ z tym zwi¹zanych oraz okreœlone zostan¹ metody kontrolo-
wania wykorzystania tych œrodków finansowych.

Rozdzia³ VII – Zaanga¿owanie i udzia³ spo³eczeñstwa

Regu³a 44
Aby zapewniæ w³aœciwe zrozumienie sankcji i œrodków alternatywnych

przez opiniê publiczn¹, w tym przez osoby prywatne oraz organizacje i s³u¿-
by prywatne i publiczne zaanga¿owane w wykonywanie tych sankcji i œrod-
ków, a tak¿e aby zapewniæ uznanie ich za adekwatn¹ i wiarygodn¹ reakcjê na
zachowania kryminalne, prowadzona bêdzie odpowiednia akcja informacyj-
na, maj¹ca na celu upowszechnianie wiedzy o charakterze i treœci tych san-
kcji i œrodków, jak równie¿ o ró¿nych metodach ich wykonywania.
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Regu³a 45
Aby organa w³adzy odpowiedzialne za wykonywanie sankcji i œrodków

alternatywnych mog³y zaspokajaæ potrzeby sprawców i broniæ ich praw,
u¿yte zostan¹ wszystkie stosowne zasoby istniej¹ce w spo³eczeñstwie. Cel
ten bêdzie realizowany tak¿e poprzez maksymalne wykorzystanie udzia³u
organizacji i osób prywatnych nale¿¹cych do danej spo³ecznoœci.

Regu³a 46
Udzia³ spo³ecznoœci ma pomóc sprawcy w zbudowaniu istotnych wiê-

zów ze spo³ecznoœci¹, w przekonaniu siê o tym, ¿e spo³ecznoœæ interesuje
siê jego sytuacj¹ i w nawi¹zaniu kontaktów oraz uzyskaniu pomocy.

Regu³a 47
Udzia³ spo³ecznoœci bêdzie przedmiotem umowy z odpowiednim orga-

nem w³adzy wykonawczej, która w szczególnoœci okreœli charakter zadañ
i sposób ich wykonywania.

Regu³a 48
Sprawowanie funkcji nadzorczych przez organizacje i osoby prywatne

nale¿¹ce do danej spo³ecznoœci odbywaæ siê bêdzie wy³¹cznie w granicach
zakreœlonych przepisami prawa lub okreœlonych przez organa w³adzy odpo-
wiedzialne za nak³adanie lub wykonywanie sankcji i œrodków alternaty-
wnych.

Regu³a 49
Pomoc ze strony osób prywatnych nale¿¹cych do danej spo³ecznoœci nie

bêdzie zastêpowaæ pracy, która nale¿y do personelu zawodowego.

Regu³a 50
Organa w³adzy wykonawczej okreœl¹ kryteria i procedury selekcji osób

prywatnych nale¿¹cych do danej spo³ecznoœci oraz informowania ich o spo-
czywaj¹cych na nich obowi¹zkach, zadaniach, kompetencjach, zakresie od-
powiedzialnoœci i innych kwestiach.

Regu³a 51
W takim zakresie, w jakim bêdzie to konieczne, prac¹ osób prywatnych

nale¿¹cych do danej spo³ecznoœci kierowaæ bêdzie personel zawodowy,
który umo¿liwi tym osobom wype³nianie obowi¹zków mieszcz¹cych siê
w granicach ich zdolnoœci i mo¿liwoœci. W razie potrzeby zapewnione zo-
stan¹ szkolenia.
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Regu³a 52
Organizacje i osoby prywatne nale¿¹ce do danej spo³ecznoœci i bior¹ce

udzia³ w wykonywaniu alternatywnych sankcji i œrodków bêd¹ zobowi¹za-
ne do zachowania poufnoœci zawodowej.

Regu³a 53
Na czas pe³nienia swoich obowi¹zków osoby prywatne nale¿¹ce do da-

nej spo³ecznoœci bêd¹ ubezpieczone od wypadku, obra¿eñ i odpowiedzial-
noœci cywilnej. Osoby te otrzymaj¹ zwrot niezbêdnych wydatków,
poniesionych w zwi¹zku z ich prac¹.

Regu³a 54
Organizacje i osoby prywatne nale¿¹ce do danej spo³ecznoœci i uczestni-

cz¹ce w wykonywaniu alternatywnych sankcji i œrodków bêd¹ mia³y prawo
do przedstawiania swoich uwag na tematy ogólne mieszcz¹ce siê w grani-
cach ich kompetencji, jak równie¿ na temat indywidualnych przypadków.
Uwagi te pozostan¹ bez odpowiedzi.

Czêœæ trzecia – problemy zarz¹dzania
zwi¹zane z sankcjami i œrodkami

Rozdzia³ VIII – warunki wykonywania

Regu³a 55
Sankcje i œrodki alternatywne bêd¹ wykonywane w taki sposób, aby

mia³y mo¿liwie najg³êbszy sens dla sprawcy i aby przyczynia³y siê do jego
osobistego i spo³ecznego rozwoju i resocjalizacji. Celom tym bêd¹ s³u¿y³y
metody nadzoru i kontroli.

Regu³a 56
Konsultacje w sprawie tworzenia, nak³adania i wykonywania sankcji

i œrodków alternatywnych mog¹ byæ udzielane s¹dom i prokuraturze tylko
przez personel zawodowy lub za jego poœrednictwem oraz przez organiza-
cjê uprawnion¹ do tego z mocy przepisów prawa.

Regu³a 57
Organa w³adzy wykonawczej bêd¹ odpowiedzialne za zdobycie infor-

macji o prawach przys³uguj¹cych osobom, wobec których stosowane s¹
sankcje i œrodki alternatywne, a tak¿e za uzyskanie pomocy w zagwaranto-

318



waniu tych praw. Personel zawodowy, a tak¿e organizacje i osoby prywatne
nale¿¹ce do danej spo³ecznoœci i uczestnicz¹ce w wykonywaniu alternaty-
wnych sankcji i œrodków zostan¹ o tych prawach poinformowane.

Regu³a 58
Przed zapadniêciem jakiejkolwiek decyzji w sprawie wykonania sankcji

i œrodków alternatywnych sprawca bêdzie mia³ prawo do z³o¿enia ustnego
lub pisemnego oœwiadczenia. Organa w³adzy wykonawczej zapewni¹
sprawcy mo¿liwoœæ szybkiego skontaktowania siê z kompetentnym cz³on-
kiem personelu zawodowego w razie konfliktu lub kryzysu.

Regu³a 59
Organ w³adzy wykonawczej bêdzie rozpatrywa³ i udziela³ odpowiedzi

na skargi odnoœnie do wykonania sankcji lub œrodków zastosowanych wo-
bec sprawcy. Proœba sprawcy o zmianê osoby nadzoruj¹cej lub wype³nia-
j¹cej inne obowi¹zki w stosunku do sprawcy zostanie rozpatrzona
z nale¿yt¹ powag¹ i odpowiedzialnoœci¹.

Regu³a 60
Dla ka¿dego sprawcy organ w³adzy nadzorczej za³o¿y osobny rejestr

danych. Rejestr ten bêdzie na bie¿¹co aktualizowany, dziêki czemu bê-
dzie mo¿liwe, miêdzy innymi, sporz¹dzanie raportów o stosowaniu siê
sprawcy do warunków i zobowi¹zañ wynikaj¹cych z na³o¿enia sankcji lub
œrodka.

Regu³a 61
Do rejestru danych bêd¹ w³¹czane tylko informacje zwi¹zane z zastoso-

wan¹ sankcj¹ lub œrodkiem oraz jego wykonaniem. Informacje te bêd¹
mo¿liwie dok³adne i obiektywne.

Regu³a 62
Sprawca lub osoba dzia³aj¹ca w jego imieniu bêdzie mia³a dostêp do

rejestru danych sprawcy w takim zakresie, w jakim nie bêdzie to naru-
szaæ zasad ochrony prywatnych danych innych osób. Sprawca bêdzie
mia³ prawo zakwestionowaæ prawdziwoœæ informacji wpisanych do jego
rejestru danych. Fakt ten zostanie tak¿e odnotowany w rejestrze danych
sprawcy.

Regu³a 63
O zawartoœci rejestru danych sprawcy i treœci raportów sprawca bêdzie

zazwyczaj informowany przez nadzoruj¹c¹ go osobê, która bêdzie tak¿e od-
powiedzialna za udzielanie mu niezbêdnych wyjaœnieñ co do znaczenia za-
wartych tam informacji.
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Regu³a 64
Informacje wpisane do rejestru danych sprawcy bêd¹ udostêpniane tyl-

ko podmiotom maj¹cym prawo do ich otrzymania. Ponadto, udostêpniane
bêd¹ wy³¹cznie informacje zwi¹zane z wykonywaniem przez podmiot
ubiegaj¹cy siê o wydanie informacji jego zadañ.

Regu³a 65
Po zakoñczeniu wykonywania sankcji lub œrodka alternatywnego, re-

jestr danych za³o¿ony przez organ w³adzy wykonawczej zostanie zniszczo-
ny lub z³o¿ony w archiwum przy zachowaniu zasad ochrony danych przed
dostêpem stron trzecich. Czynnoœæ ta mo¿e byæ wykonana dopiero po wy-
gaœniêciu skutków prawnych sankcji lub œrodka, ale przed up³ywem mak-
symalnego terminu okreœlonego przepisami prawa.

Regu³a 66
Rodzaj i zakres informacji o sprawcach, udostêpnianych agencjom po-

œrednictwa pracy lub pomocy indywidualnej i spo³ecznej jakiegokolwiek
typu, bêdzie ka¿dorazowo zale¿a³ od celu udostêpnienia; ponadto, udo-
stêpniane bêd¹ tylko informacje maj¹ce zwi¹zek z tym celem. W szczegól-
noœci, bez wyraŸnej i œwiadomej zgody sprawcy nie bêd¹ udostêpniane
informacje o pope³nionym przestêpstwie lub wykroczeniu i o sprawach
osobistych sprawcy, ani ¿adne informacje, które mog³yby mieæ niekorzy-
stne skutki spo³eczne lub stanowiæ ingerencjê w ¿ycie prywatne sprawcy.

Regu³a 67
Prace wykonywane przez sprawcê na rzecz spo³ecznoœci nie mog¹ byæ

bezcelowe; musz¹ one byæ spo³ecznie u¿yteczne i istotne, a tak¿e w miarê
mo¿liwoœci rozwijaæ kwalifikacje sprawcy. Prace spo³eczne nie bêd¹ wyko-
nywane w celu przysporzenia zysku jakiemukolwiek przedsiêbiorstwu.

Regu³a 68
Warunki, w jakich sprawca wykonuje pracê na rzecz spo³ecznoœci, bêd¹

zgodne z obowi¹zuj¹cymi przepisami o bezpieczeñstwie i higienie pracy.
Sprawca bêdzie ubezpieczony od wypadków, obra¿eñ i odpowiedzialnoœci
publicznej spowodowanej wykonywaniem sankcji lub œrodków.

Regu³a 69
Koszty wykonywania sankcji lub œrodków nie bêd¹ z zasady ponoszone

przez sprawcê.
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Rozdzia³ IX – metody pracy

Regu³a 70
Wykonywanie sankcji i œrodków alternatywnych bêdzie siê opiera³o na

realizacji zindywidualizowanych programów i budowaniu w³aœciwych sto-
sunków roboczych pomiêdzy sprawc¹, osob¹ nadzoruj¹c¹ i organizacjami
lub osobami prywatnymi nale¿¹cymi do danej spo³ecznoœci i bior¹cymi
udzia³ w wykonywaniu sankcji i œrodków.

Regu³a 71
Metody wykonywania sankcji i œrodków bêd¹ ka¿dorazowo dostosowa-

ne do danych okolicznoœci. W tym celu organy w³adzy i pracownicy odpo-
wiedzialni za wykonywanie sankcji i œrodków bêd¹ mieæ wystarczaj¹cy
margines swobody w podejmowaniu dyskrecjonalnych decyzji; nie mo¿e to
jednak powodowaæ znacz¹cych ró¿nic w traktowaniu sprawców.

Regu³a 72
W przypadku zaistnienia potrzeby istotnej dla wykonania sankcji lub

œrodka, zapewniona zostanie w³aœciwej jakoœci pomoc osobista, spo³eczna
lub materialna.

Regu³a 73
Instrukcje wykonawcze do decyzji o na³o¿eniu sankcji i œrodków wyda-

wane przez organa w³adzy wykonawczej bêd¹ praktyczne i dok³adne. Nie
bêd¹ one wymaga³y od sprawcy spe³nienia warunków wykraczaj¹cych poza
to, co jest zawarte w decyzji o na³o¿eniu sankcji lub œrodka.

Regu³a 74
Czynnoœci kontrolne bêd¹ podejmowane w takim zakresie, w jakim s¹

one niezbêdne do prawid³owego wykonywania na³o¿onych sankcji lub
œrodków i bêd¹ oparte na zasadzie minimalnej ingerencji. Bêd¹ one propor-
cjonalne do danej sankcji lub œrodka, a tak¿e ograniczone przez cel na³o¿e-
nia tej sankcji lub œrodka.

Regu³a 75
Organa w³adzy wykonawczej bêd¹ siê pos³ugiwa³y sprawdzonymi, pro-

fesjonalnymi metodami. Metody te bêd¹ aktualizowane w miarê pojawia-
nia siê nowych wyników badañ z dziedziny opieki spo³ecznej i innych
dziedzin pokrewnych.
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Rozdzia³ X – funkcjonowanie sankcji lub œrodków
oraz konsekwencje niezastosowania siê do nich

Regu³a 76
Przed wszczêciem wykonania sankcji i œrodków alternatywnych spraw-

ca zostanie poinformowany o treœci danej sankcji lub œrodka i o tym, czego
siê od niego oczekuje. Zostanie równie¿ poinformowany o konsekwen-
cjach niezastosowania siê do warunków i zobowi¹zañ okreœlonych w decyz-
ji oraz o procedurze przekazania sprawy w rêce organów w³adzy orzekaj¹cej
w przypadku niezastosowania siê lub nieadekwatnego zastosowania siê do
wymogów wynikaj¹cych z sankcji lub œrodka.

Regu³a 77
Organa w³adzy wykonawczej bêd¹ odpowiedzialne za okreœlenie

procedur postêpowania w stosunku do sprawców dla personelu odpo-
wiedzialnego za wykonywanie sankcji i œrodków oraz procedur dla or-
ganów w³adzy orzekaj¹cej na wypadek niestosowania siê lub
nieadekwatnego stosowania siê sprawcy do na³o¿onych warunków i zo-
bowi¹zañ.

Regu³a 78
Kwestie zwi¹zane z drobnymi wykroczeniami przeciwko zarz¹dze-

niom organów w³adzy wykonawczej lub przeciwko na³o¿onym warun-
kom i zobowi¹zaniom, nie wymagaj¹ce zastosowania procedury
cofniêcia sankcji lub œrodka, bêd¹ za³atwiane bez zw³oki przy u¿yciu
œrodków dyskrecjonalnych, a w razie koniecznoœci – procedur admini-
stracyjnych.

Regu³a 79
Przeprowadzaj¹c w zwi¹zku z drobnym wykroczeniem rozmowê

wyjaœniaj¹c¹ o charakterze administracyjnym, nale¿y umo¿liwiæ
sprawcy przedstawienie jego punktu widzenia. Rezultat rozmowy i ja-
kichkolwiek innych dzia³añ wyjaœniaj¹cych bêd¹ wci¹gniête do reje-
stru danych sprawcy i bêd¹ mu bezzw³ocznie i w sposób jasny
zakomunikowane.

Regu³a 80
W przypadku jakiegokolwiek powa¿nego pogwa³cenia warunków lub

zobowi¹zañ wynikaj¹cych z sankcji lub œrodków alternatywnych organ
w³adzy wykonawczej bezzw³ocznie i na piœmie powiadomi o tym fakcie or-
gan w³adzy orzekaj¹cej.
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Regu³a 81
Pisemny raport dotycz¹cy pogwa³cenia przez sprawcê warunków lub zo-

bowi¹zañ bêdzie zawieraæ obiektywny i szczegó³owy opis sposobu ich po-
gwa³cenia oraz okolicznoœci, w jakich do tego dosz³o.

Regu³a 82
Organ w³adzy orzekaj¹cej mo¿e wydaæ decyzjê o zmianie b¹dŸ czêœcio-

wym lub ca³kowitym cofniêciu sankcji lub œrodków alternatywnych tylko
po szczegó³owym zbadaniu faktów zg³oszonych przez organ w³adzy wyko-
nawczej.

Regu³a 83
Przed podjêciem decyzji o zmianie b¹dŸ czêœciowym lub ca³kowitym

cofniêciu sankcji lub œrodków alternatywnych organ w³adzy orzekaj¹cej
upewni siê, czy sprawca mia³ mo¿liwoœæ zapoznania siê z dokumentami, na
których opiera siê wniosek o zmianê b¹dŸ cofniêcie sankcji lub œrodków,
oraz zg³oszenia swoich uwag o domniemanym pogwa³ceniu na³o¿onych
warunków lub zobowi¹zañ.

Regu³a 84
Pogwa³cenie warunków lub zobowi¹zañ wynikaj¹cych z sankcji lub

œrodków, które mo¿e z mocy obowi¹zuj¹cych przepisów prawa prowadziæ
do zmiany b¹dŸ czêœciowego lub ca³kowitego cofniêcia sankcji lub œrod-
ków, samo w sobie nie bêdzie traktowane jak naruszenie prawa.

Regu³a 85
Rozpatruj¹c mo¿liwoœæ cofniêcia sankcji lub œrodków alternatywnych,

nale¿y wzi¹æ pod uwagê to, w jaki sposób i w jakim stopniu na³o¿one wa-
runki i zobowi¹zania by³y przez sprawcê przestrzegane.

Regu³a 86
Pozbawienie wolnoœci nie bêdzie konieczn¹ konsekwencj¹ decyzji o co-

fniêciu sankcji lub œrodków alternatywnych.

Regu³a 87
W reakcji na postêpy poczynione przez sprawcê organ w³adzy orzeka-

j¹cej bêdzie móg³ w zgodzie z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa zmieniæ
warunek lub zobowi¹zanie wynikaj¹ce z na³o¿enia sankcji lub œrodków al-
ternatywnych.

Regu³a 88
W przypadku stwierdzenia, i¿ sprawca przestrzega³ wymaganych wa-

runków i zobowi¹zañ i ¿e osi¹gniêcie celu na³o¿onych sankcji lub œrodków
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nie wydaje siê ju¿ wymagaæ dalszego ich wykonywania, organ w³adzy orze-
kaj¹cej bêdzie móg³ przedterminowo zakoñczyæ wykonywanie tych san-
kcji lub œrodków.

Rozdzia³ XI – badanie i ocena funkcjonowania sankcji
i œrodków alternatywnych

Regu³a 89
Badania nad sankcjami i œrodkami alternatywnymi bêd¹ popierane. San-

kcje te i œrodki bêd¹ poddawane regularnej ocenie.

Regu³a 90
Ocena sankcji i œrodków alternatywnych bêdzie uwzglêdniaæ miêdzy in-

nymi to, czy ich stosowanie:
l jest zgodne z oczekiwaniami ustawodawców, organów w³adzy s¹do-

wej, orzekaj¹cej i wykonawczej oraz spo³eczeñstwa, bior¹c pod uwagê
cele, którym maj¹ s³u¿yæ sankcje i œrodki alternatywne;

l przyczynia siê do zmniejszenia liczby odbywanych kar pozbawienia
wolnoœci;

l pomaga zaspokajaæ potrzeby sprawców maj¹ce zwi¹zek z pope³nio-
nym wykroczeniem lub przestêpstwem;

l przyczynia siê do zmniejszenia kosztów;
l przyczynia siê do zmniejszenia przestêpczoœci w spo³eczeñstwie.

Aneks – Terminologia

1. Sankcje i œrodki alternatywne
Termin „sankcje i œrodki alternatywne” odnosi siê do sankcji i œrodków,

które nie powoduj¹ odizolowania sprawcy od spo³eczeñstwa, ale wi¹¿¹ siê
z pewnym ograniczeniem jego wolnoœci poprzez na³o¿enie warunków i/lub
zobowi¹zañ, które s¹ egzekwowane przez organa w³adzy odpowiedzialne
w œwietle przepisów prawa za wykonywanie tych zadañ.

Termin ten odnosi siê do wszelkich sankcji nak³adanych przez s¹d lub
sêdziego, a tak¿e wszelkich œrodków stosowanych przed podjêciem lub za-
miast podjêcia decyzji o zastosowaniu sankcji oraz sposobów wykonywania
kary pozbawienia wolnoœci poza zak³adem karnym.
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Wprawdzie sankcje finansowe nie podpadaj¹ pod niniejsz¹ definicjê, to
jednak wszelkie czynnoœci nadzorcze lub kontrolne podejmowane w celu
wyegzekwowania tych sankcji wchodz¹ w zakres niniejszych regu³.

2. Prawo – w wyra¿eniach „ustanowione przepisami prawa”, „uregulo-
wane przepisami prawa”

Wyra¿enia „ustanowione przepisami prawa” i „uregulowane przepisami
prawa” odnosz¹ siê do przepisów prawa uchwalonych przez parlament
i opublikowanych w dekretach rz¹dowych (rozporz¹dzeniach i zarz¹dze-
niach) o mocy przepisów wykonawczych.

3. Organ w³adzy s¹dowej
Na potrzeby niniejszych regu³ termin „w³adza s¹dowa” oznacza s¹d, sê-

dziego lub prokuratora.

4. Organ w³adzy orzekaj¹cej
Termin „organ w³adzy orzekaj¹cej” obejmuje organa w³adzy s¹dowej

upowa¿nione z mocy przepisów prawa do nak³adania lub odwo³ywania san-
kcji i œrodków alternatywnych oraz do zmieniania warunków i zobowi¹zañ
wynikaj¹cych z tych sankcji i œrodków, a tak¿e inne organa o podobnych
uprawnieniach. Pojêcie organu w³adzy orzekaj¹cej jest szersze ni¿ pojêcie
organu w³adzy s¹dowej.

5. Organ w³adzy wykonawczej
Przez „organa w³adzy wykonawczej” rozumie siê organa upowa¿nione

do podejmowania decyzji w sprawie praktycznego wykonywania sankcji
i œrodków alternatywnych. Odpowiedzialnoœæ za wype³nianie tych fun-
kcji spoczywa w pierwszym rzêdzie na organach w³adzy wykonawczej.
W wielu krajach funkcjê organu w³adzy wykonawczej sprawuj¹ s³u¿by
probacyjne.

6. Wykonywanie i stosowanie sankcji i œrodków
Przez „wykonywanie” rozumie siê praktyczne aspekty dzia³alnoœci or-

ganów w³adzy wykonawczej maj¹cej na celu prawid³owe wyegzekwowanie
danej sankcji lub œrodka alternatywnego.

Termin „stosowanie” odnosi siê zarówno do nak³adania, jak i do wyko-
nywania sankcji i œrodków alternatywnych.

Drugie pojêcie ma wiêc szerszy zakres ni¿ pierwsze.

7. Warunki i zobowi¹zania
Przez „warunki i zobowi¹zania” rozumie siê wszelkie wymogi, które

stanowi¹ integraln¹ czêœæ sankcji lub œrodków nak³adanych przez organ
w³adzy orzekaj¹cej.
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8. Skarga
Termin „skarga” obejmuje zarówno odwo³ywanie siê do organów w³a-

dzy s¹dowej, jak i sk³adanie skarg na rêce organów administracyjnych.

9. Nadzór
Termin „nadzór” odnosi siê zarówno do czynnoœci pomocniczych, wy-

konywanych przez organa w³adzy wykonawczej b¹dŸ w ich imieniu, ma-
j¹cych na celu podtrzymanie zwi¹zku sprawcy ze spo³eczeñstwem, jak
równie¿ do czynnoœci, których celem jest zapewnienie przestrzegania
przez sprawcê na³o¿onych warunków i zobowi¹zañ.

10. Kontrola
Termin „kontrola” odnosi siê do czynnoœci, które ograniczaj¹ siê do

sprawdzenia, czy na³o¿one warunki i zobowi¹zania s¹ przestrzegane, jak ró-
wnie¿ do czynnoœci, których celem jest spowodowanie ich przestrzegania
poprzez zastosowanie procedury przewidzianej na wypadek nieprzestrze-
gania warunków i zobowi¹zañ lub poprzez zagro¿enie, ¿e zostanie ona za-
stosowana.

Pojêcie kontroli ma wê¿szy zakres ni¿ pojêcie nadzoru.

11. Sprawca
Wy³¹cznie w celu unikniêcia d³u¿szego sformu³owania, termin „spraw-

ca” u¿ywany jest w sensie obejmuj¹cym zarówno osoby oskar¿one, jak
i skazane.

12. Udzia³ spo³ecznoœci
Termin „udzia³ spo³ecznoœci” odnosi siê do wszystkich form pomocy,

udzielanej odp³atnie lub nieodp³atnie, w formie pracy na pe³ny etat, na pó³
etatu lub dorywczo, wykonywanej na rzecz organów w³adzy wykonawczej
przez organizacje spo³eczne lub prywatne oraz osoby prywatne nale¿¹ce do
danej spo³ecznoœci.

13. Rodzaj mêski i ¿eñski
W celu osi¹gniêcia prostoty jêzykowej regu³y sformu³owane s¹ tylko

przy u¿yciu rodzaju mêskiego (na przyk³ad „jego”, „jemu”, „on”). Wyra¿e-
nia te nale¿y rozumieæ tak, jakby obejmowa³y tak¿e rodzaj ¿eñski (na przy-
k³ad „jej”, „ona”).

14. Formy czasowników
Zdania, które mówi¹ o wymogach o zasadniczym znaczeniu, zbudowane

s¹ przy u¿yciu form „bêdzie” i „musi”. Odwrotnie, zakazy o zasadniczym
znaczeniu sformu³owane s¹ przy u¿yciu negacji tych form. Zdania, które
mówi¹ o warunkach po¿¹danych, lecz nie maj¹cych charakteru wymogów
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absolutnie zasadniczych, zbudowane s¹ przy u¿yciu s³ów „powinno” lub
„nale¿y”. Po¿¹dane zakazy sformu³owane s¹ przy u¿yciu zaprzeczeñ tych
form.

Memorandum wyjaœniaj¹ce

Wstêp

W ramach miêdzynarodowej wspó³pracy w sprawach karnych zagadnie-
nie sankcji i œrodków wolnoœciowych da³o ju¿ Radzie Europy okazjê do op-
racowania kilku wa¿nych instrumentów regulacyjnych. Nale¿¹ do nich:
Europejska konwencja o dozorze nad skazanymi na kary warunkowe i wa-
runkowo zwolnionymi z 30 listopada 1964 r.; Uchwa³a (65) 1 o wyrokach
w zawieszeniu, dozorze s¹dowym i innych œrodkach karnych zastêpuj¹cych
karê pozbawienia wolnoœci; oraz Uchwa³a (76) 10 o niektórych œrodkach
karnych zastêpuj¹cych karê pozbawienia wolnoœci.

Powy¿sze instrumenty regulacyjne oznaczaj¹ wprawdzie postêp w dzie-
dzinie stosowania sankcji wolnoœciowych, ale dotycz¹ tylko wybranych
aspektów tych zagadnieñ. Nie stanowi¹ kompleksowej i aktualnej doktry-
ny, zw³aszcza jeœli chodzi o normy, które powinny regulowaæ wykonywanie
takich sankcji i œrodków.

W ci¹gu ostatniego dwudziestolecia w ustawodawstwie wiêkszoœci
pañstw cz³onkowskich nast¹pi³ bezprecedensowy postêp w dziedzinie
sankcji i œrodków wolnoœciowych. Umo¿liwi³o to bardziej twórcze pode-
jœcie do problemu ³amania prawa i sankcji. Jest to spowodowane miêdzy in-
nymi wzrostem roli prawa karnego w zwalczaniu przestêpczoœci, d¹¿eniem
do zró¿nicowania sankcji w celu umo¿liwienia bardziej adekwatnej reakcji
na ³amanie prawa, a tak¿e mankamentami kary pozbawienia wolnoœci, któ-
ra nie wykazuje wiêkszej skutecznoœci w zapobieganiu recydywie ni¿ san-
kcje i œrodki wykonywane wewn¹trz spo³ecznoœci, a charakteryzuje siê
wysokim poziomem kosztów.

Nacisk na rolê spo³ecznoœci stanowi najbardziej istotny element tych
sankcji i œrodków. Udzia³ spo³ecznoœci stanowi niezbêdny i najbardziej
swoisty element ich wykonywania i ma tak¿e zasadnicze znaczenie dla re-
socjalizacji sprawcy. Jeœli chodzi o nak³adanie tych sankcji i œrodków, ko-
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nieczne jest wiêc nadanie im w pe³ni autonomicznego charakteru
w stosunku do innych sankcji i œrodków karnych. Z tego powodu projekt
zaleceñ i regu³ mówi o sankcjach i œrodkach alternatywnych.

Sankcje i œrodki, o których tu mowa, umo¿liwiaj¹ wiarygodne reagowa-
nie na czyny ³amania prawa o ma³ym i œrednim ciê¿arze gatunkowym.
D¹¿enie do skonstruowania efektywnych pod wzglêdem kosztów i zara-
zem wiarygodnych sankcji wi¹¿e siê jednak z ryzykiem nieuzasadnionego
stopnia kontroli, wynikaj¹cego z wymogów na³o¿onych na sprawcê. Mog³o-
by to w konsekwencji powodowaæ naruszenie zasady s³usznoœci i sprawied-
liwoœci, co by³oby sprzeczne z wartoœciami, na których opiera siê
Konwencja o Ochronie Praw Cz³owieka i Podstawowych Wolnoœci.

Jest wiêc wa¿ne, aby nie dopuœciæ do nadu¿ywania tych sankcji i œrod-
ków, a przede wszystkim do tego, aby ich u¿ycie w po³¹czeniu z sankcjami
wi¹¿¹cymi siê z pozbawieniem wolnoœci nie prowadzi³o do zaostrzania tych
ostatnich. Nie mniej wa¿ne jest to, aby zastosowanie nowych technologii
i nowych metod w dziedzinie nadzoru i kontroli, jak równie¿ rosn¹cy nacisk
na ograniczanie kosztów, nie prowadzi³y do naruszania praw przys³ugu-
j¹cych sprawcy. Zachodzi niew¹tpliwa koniecznoœæ ustanowienia ogólnej
zasady, zgodnie z któr¹ wszystkie nowe sankcje i œrodki wolnoœciowe mu-
sz¹ mieœciæ siê w pewnych granicach. Szczególn¹ uwagê nale¿y poœwiêciæ
zagadnieniu kosztów spo³ecznych takich sankcji i œrodków, jak równie¿ po-
tencjalnych zagro¿eñ, które mog¹ towarzyszyæ ich wykonywaniu.

Dlatego w³aœnie w chwili, gdy transformacje polityczne zachodz¹ce
w Europie, a tak¿e swobodny przep³yw towarów i przemieszczanie siê osób
sprawiaj¹, ¿e stosowanie jednolitych zasad prawa jest wa¿niejsze ni¿ kiedy-
kolwiek dot¹d, wydawa³o siê wa¿ne, aby w celu wzmocnienia miêdzynaro-
dowej wspó³pracy w dziedzinie postêpowania karnego powsta³y
europejskie zasady reguluj¹ce wykonywanie sankcji i œrodków.

Preambu³a i komentarz

Zastosowania niniejszych regu³ europejskich w poszczególnych krajach
nie mo¿na rozwa¿aæ w oderwaniu celów, którym maj¹ one s³u¿yæ. Cele te
zosta³y wyjaœnione w preambule do regu³. Istniej¹ trzy takie cele.

Regu³y te maj¹ stanowiæ zespó³ norm dla cia³ ustawodawczych w po-
szczególnych krajach i dla osób zajmuj¹cych siê praktycznym stosowaniem
sankcji i œrodków alternatywnych. Chodzi tu o uchwalanie przepisów pra-
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wa, które definiuj¹ tego rodzaju sankcje, decyzje o ich zastosowaniu w kon-
kretnych przypadkach oraz ich wykonywanie. Wszystkie te procesy musz¹
przebiegaæ w sposób efektywny i zgodny z zasadami sprawiedliwoœci. Aby
móc spe³niæ sw¹ rolê, sankcje i œrodki alternatywne musz¹ byæ odpowiednio
dobrane oraz zastosowane w taki sposób, aby nie by³o w¹tpliwoœci, ¿e reakcja
na wyrz¹dzon¹ szkodê ma odpowiedni¹ wartoœæ karn¹. Musz¹ one byæ stoso-
wane w sposób realistyczny i poprawny, dziêki czemu ich sens bêdzie zrozu-
mia³y dla spo³eczeñstwa, dla ofiary i oczywiœcie tak¿e dla sprawcy. Do
osi¹gniêcia tego celu konieczne jest istnienie wzajemnych relacji pomiêdzy
spo³eczeñstwem, sprawc¹ i ofiar¹. Stosuj¹c sankcje i œrodki alternatywne, na-
le¿y d¹¿yæ do zachowania równowagi pomiêdzy dwoma fundamentalnymi
aspektami kary: ochron¹ porz¹dku prawnego w spo³eczeñstwie i resocjaliza-
cj¹ sprawcy.

Drugim celem, któremu s³u¿¹ niniejsze regu³y, jest zapewnienie posza-
nowania praw tych, wobec których stosowane s¹ sankcje i œrodki alternaty-
wne, a tak¿e ich rodzin, zgodnie z postanowieniami Konwencji o Ochronie
Praw Cz³owieka i Podstawowych Wolnoœci oraz miêdzynarodowymi in-
strumentami przyjêtymi przez pañstwa cz³onkowskie Rady Europy (Po-
wszechn¹ Deklaracj¹ Praw Cz³owieka przyjêt¹ przez Organizacjê
Narodów Zjednoczonych w 1948 roku i Miêdzynarodowym Przymierzem
na Rzecz Praw Obywatelskich i Politycznych z 1966 roku). Stosowanie
tych sankcji i œrodków, to jest tworzenie dla nich podstaw prawnych, nak³a-
danie ich i wykonywanie nie mo¿e stwarzaæ ryzyka ograniczenia tych praw
lub ich pogwa³cenia. Ponadto, jest spraw¹ zasadniczej wagi, aby d¹¿enie do
zast¹pienia kary pozbawienia wolnoœci innymi karami nie stanowi³o uzasa-
dnienia dla ingerencji nie mniej drastycznej. Chodzi raczej o to, aby ograni-
czyæ ingerencjê do minimum oraz o to, aby by³a ona proporcjonalna do
pope³nionego przestêpstwa i na³o¿onej sankcji lub œrodka.

Kolejnym celem, któremu s³u¿¹ regu³y, jest ustanowienie norm zawo-
dowych dla osób zajmuj¹cych siê wykonywaniem sankcji i œrodków alter-
natywnych, dziêki którym osoby te mog³yby spe³niaæ swoje funkcje
w sposób prawid³owy, dok³adny i pozbawiony dowolnoœci prowadz¹cej do
niew³aœciwego wykonywania sankcji. Jest to bowiem g³ówny czynnik, od
którego zale¿y wiarygodnoœæ tego rodzaju sankcji i œrodków. Zostan¹ one
zaakceptowane i bêd¹ stosowane tylko wówczas, gdy ich wykonanie cecho-
waæ siê bêdzie nale¿yt¹ starannoœci¹. W tym œwietle szczególnego znacze-
nia nabieraj¹ normy zawodowe dotycz¹ce fazy wykonania, gdy¿ tylko one
gwarantuj¹ rzeczywist¹ efektywnoœæ dzia³ania. Jest wiêc wa¿ne, aby s³u¿by
odpowiedzialne za wykonywanie sankcji i œrodków stosowa³y metody pra-
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cy oparte na normach zawodowych o najwy¿szym standardzie, nieustannie
doskonalonych dziêki gromadzonym doœwiadczeniom. Pod tym wzglêdem
regu³y powinny u³atwiaæ wymianê doœwiadczeñ dotycz¹cych metod pracy
w ramach wspó³pracy europejskiej w dziedzinie stosowania kar i œrodków
przedprocesowych.

Nawet jeœli regu³y nie maj¹ s³u¿yæ w pierwszym rzêdzie upowszechnia-
niu œrodków wolnoœciowych, to jednak nie sposób twierdziæ a priori, ¿e nie
bêd¹ one do tego poœrednio prowadzi³y. Niew¹tpliwie sankcje te i œrodki po-
winny zajmowaæ wa¿ne miejsce poœród innych sankcji karnych, gdy¿ maj¹
one wiele zalet w porównaniu z sankcjami izolacyjnymi. Nie powoduj¹c odi-
zolowania sprawcy od spo³eczeñstwa, sprzyjaj¹ one jego resocjalizacji i –
w ostatecznym rozrachunku – lepiej s³u¿¹ ochronie spo³eczeñstwa, w tym
tak¿e ofiary lub ofiar. Przyczyniaj¹ siê wiêc do ograniczenia przestêpczoœci.

Ponadto, regu³y te s³u¿¹ nadaniu sankcjom karnym wymiaru ludzkiego,
w tym sensie, ¿e dziêki stosowaniu i wykonywaniu sankcji i œrodków alter-
natywnych sprawca mo¿e byæ traktowany z szacunkiem nale¿nym jedno-
stce odpowiedzialnej za swoje czyny. Wykonywanie sankcji bez izolowania
sprawcy od spo³ecznoœci godzi tradycyjne cele reakcji karnej z warunkami
resocjalizacji.

Niniejsze regu³y europejskie nale¿y traktowaæ jak uzupe³nienie euro-
pejskich regu³ w zakresie wiêziennictwa, które s¹ przedmiotem Zalecenia
(87) 3, przyjêtego przez Komitet Ministrów Rady Europy. Podobnie jak
ten ostatni zbiór regu³, niniejsze regu³y nie powinny byæ traktowane jak sy-
stem wzorcowy. Chodzi³o raczej o stworzenie zbioru europejskich przepi-
sów prawa w dziedzinie stosowania sankcji i œrodków alternatywnych,
który móg³by s³u¿yæ pañstwom cz³onkowskim za punkt odniesienia i byæ
pomocny w pracach legislacyjnych i wykonawczych.

Niniejsze regu³y stanowi¹ zbiór wymogów, który mo¿e byæ powsze-
chnie przyjêty i stosowany. Stosowanie sankcji i œrodków alternatywnych,
które nie spe³nia³yby tych wymogów, by³oby sprzeczne z zasadami i warto-
œciami, za którymi opowiada siê Rada Europy.

W preambule okreœlony jest zakres, którego dotycz¹ regu³y. Zgodnie
z definicj¹ sankcji i œrodków podan¹ w aneksie terminologicznym, jest to
dziedzina szeroka i kompleksowa. W jej zakres wchodz¹ nie tylko sankcje,
ale tak¿e œrodki stosowane przed lub nawet zamiast procesu, a tak¿e meto-
dy wykonywania kary pozbawienia wolnoœci poza zak³adem karnym (co za-
chodzi w przypadku zwolnienia warunkowego).

Trzeba na koniec podkreœliæ, ¿e niniejsze regu³y adresowane s¹ nie tyl-
ko do organów w³adzy pañstwowej odpowiedzialnych za tworzenie prawa,
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ale tak¿e do organów w³adzy pañstwowej upowa¿nionych do nak³adania
sankcji i œrodków alternatywnych, a tak¿e do organów odpowiedzialnych za
ich wykonywanie.

Czêœæ pierwsza – zasady ogólne

Regu³y zawarte w czêœci pierwszej nie s¹ wa¿niejsze od regu³ zawartych
w pozosta³ych dwóch czêœciach, gdy¿ wszystkie regu³y s¹ równie wa¿ne,
a ró¿ni¹ siê tylko dziedzin¹ zastosowania. O ile regu³y w pozosta³ych dwóch
czêœciach dotycz¹ spraw o zasadniczo praktycznym charakterze, o tyle re-
gu³y w czêœci pierwszej maj¹ ogólniejsz¹ naturê i szerszy zakres zastosowa-
nia. Zawieraj¹ one zasady ogólne w tym sensie, ¿e okreœlaj¹ pewn¹ filozofiê
i ramy dla inicjatyw ustawodawczych, wyroków s¹dowych i procedur wyko-
nywania sankcji i œrodków alternatywnych.

Ju¿ same tytu³y rozdzia³ów, które sk³adaj¹ siê na czêœæ pierwsz¹, wyraŸ-
nie wskazuj¹, na czym g³ównie musi siê opieraæ europejskie prawo doty-
cz¹ce sankcji i œrodków alternatywnych; fundamentaln¹ rolê odgrywa tu
pojêcie praworz¹dnoœci. Regu³y dotycz¹ wiêc kolejno zasad legalnoœci, na-
stêpnie gwarancji s¹dowych i ogólnie pojêtych procedur sk³adania skarg
i wreszcie poszanowania podstawowych praw przys³uguj¹cych sprawcy.
W dalszej kolejnoœci podane s¹ regu³y dotycz¹ce wspó³pracy i zgody ze
strony sprawcy. Regu³y te mówi¹ o sprawach maj¹cych zasadnicze znacze-
nie dla realizacji podanych celów, gdy¿ jedynie sankcje i œrodki alternaty-
wne umo¿liwiaj¹ kontrolowanie zachowania sprawcy, nie pozbawiaj¹c go
mo¿liwoœci pracowania nad swoim zachowaniem w normalnych i natural-
nych warunkach. Stwarza to wiêksze mo¿liwoœci kszta³cenia u sprawcy po-
czucia odpowiedzialnoœci i stanowi powód, dla którego wykonywanie
sankcji i œrodków alternatywnych przynajmniej w pewnym stopniu wyma-
ga wspó³pracy ze strony sprawcy.

Regu³a 1
Regu³a ta oraz regu³a 2 zosta³y umieszczone na pocz¹tku, gdy¿ podpada-

j¹ pod nie wszystkie aspekty stosowania europejskich regu³ dotycz¹cych
sankcji i œrodków alternatywnych. ¯adna regu³a nie mo¿e implikowaæ up-
rzywilejowania niektórych jednostek lub grup kosztem innych.

Regu³a 2
Aby unikn¹æ nieporozumieñ terminologicznych, uznano za konieczne

zdefiniowanie pewnej liczby kluczowych pojêæ. Dla wygody definicje te
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zebrano w aneksie do regu³. Wk³ad tych definicji w okreœlenie norm jest ta-
ki sam, jak samych regu³.

Rozdzia³ I – Ramy prawne

Regu³a 3
Zasada legalnoœci obowi¹zuje w odniesieniu do wszystkich rodzajów

sankcji karnych. Oznacza to, ¿e uprawnienia do ich tworzenia i stosowania
musz¹ opieraæ siê na przepisach prawa w sensie definicji podanej z aneksie
terminologicznym. Sankcji i œrodków alternatywnych nie mo¿na wy³¹czyæ
z zakresu dzia³ania zasady legalnoœci. Ich definicja, przyjêcie i stosowanie
musz¹ byæ ustanowione przepisami prawa. Termin „stosowanie” nale¿y
rozumieæ w sensie definicji podanej w aneksie terminologicznym, obejmu-
j¹cym zarówno nak³adanie sankcji i œrodków alternatywnych, jak i ich wy-
konywanie.

Regu³a ta nie zabrania przeprowadzania eksperymentów przed wprowa-
dzeniem prawnych uregulowañ. Dziedzina sankcji – a zw³aszcza sankcji
i œrodków alternatywnych – nieustannie ewoluuje. Zahamowanie tego pro-
cesu by³oby sprzeczne z zadeklarowanym celem, czyli z nadaniem karom
ludzkiego wymiaru i dostosowaniem ich do indywidualnych przypadków
w zgodzie z zasadami opisanymi w preambule. Rz¹dy poszczególnych kra-
jów winny jednak zadbaæ o to, aby wszelkie eksperymenty w tej dziedzinie
by³y prowadzone w zgodzie z duchem europejskich regu³ dotycz¹cych san-
kcji i œrodków alternatywnych.

Regu³a 4
Regu³a ta stanowi uzupe³nienie regu³y 3 i mówi o zastosowaniu zasady

legalnoœci do treœci sankcji i œrodków alternatywnych. Zgodnie z definicj¹
podan¹ w aneksie terminologicznym, dotyczy to wszelkich wymogów sta-
nowi¹cych integraln¹ czêœæ na³o¿onych sankcji i œrodków. W szczególnoœci,
poniewa¿ wymogi te maj¹ charakter instrukcji, do których sprawca musi siê
stosowaæ, przepisy prawne musz¹ byæ sformu³owane w sposób zwiêz³y
i zrozumia³y, a wiêc tak, aby by³y jasne dla przeciêtnego cz³owieka i nie po-
zostawia³y w¹tpliwoœci co do ich znaczenia.

Celem tej regu³y jest równie¿ zagwarantowanie istnienia odpowiednich
przepisów prawa na wypadek niestosowania siê do instrukcji. To z kolei
wi¹¿e siê z problemem okreœlenia kompetencji organów w³adzy uprawnio-
nych do reagowania na pogwa³cenie warunków lub zobowi¹zañ towarzy-
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sz¹cych sankcjom i œrodkom alternatywnym. Sankcje te i œrodki nabieraj¹
realnego znaczenia tylko dziêki sprawowaniu tej w³adzy w oparciu o obiek-
tywne zasady i przepisy prawa.

Regu³a 5
Czas trwania to istotny wymiar sankcji i œrodków alternatywnych umo¿-

liwiaj¹cy iloœciowe dostosowanie reakcji karnej do ciê¿aru gatunkowego
pope³nionego przestêpstwa lub wykroczenia, a tak¿e stanowi¹cy ³¹cznik
pomiêdzy zastosowanym œrodkiem (kontrol¹ i odpowiednimi formami po-
mocy) i celem (resocjalizacj¹ sprawcy).

Pierwsze zdanie regu³y, z uwagi na jej absolutny charakter, wyra¿one
jest w formie przecz¹cej. W przeciwieñstwie do niektórych form pozbawie-
nia wolnoœci, sankcje i œrodki alternatywne nie mog¹ byæ nieograniczone
w czasie. Istniej¹ dwa argumenty za ograniczeniem czasu trwania sankcji.
Po pierwsze, brak ograniczenia jest sprzeczny z zasad¹ proporcjonalnoœci.
Po drugie, nieograniczone w czasie sankcje i œrodki gro¿¹ utrzymaniem sta-
nu zale¿noœci sprawcy, co pozostaje w sprzecznoœci z celem, którym jest
wzrost autonomii sprawcy w spo³eczeñstwie.

Ponadto, regu³a ¿¹da, aby zasadê legalnoœci zastosowaæ do czasu trwa-
nia sankcji i œrodków alternatywnych. Nie mo¿e on bowiem przekraczaæ
wartoœci maksymalnej ustalonej przepisami prawa, ani byæ krótszy od
wartoœci minimalnej w przypadku, gdy przepisy prawa takie minimum
okreœlaj¹. Ten podwójny warunek musi byæ przestrzegany zarówno przez
organa w³adzy upowa¿nione do nak³adania takich sankcji i œrodków, jak
i przez organa w³adzy upowa¿nione do ich wykonywania. A zatem organa
w³adzy wykonawczej nie mog¹ przed³u¿aæ stosowania wobec sprawcy
œrodków kontroli poza datê okreœlon¹ w decyzji o na³o¿eniu sankcji lub
œrodków.

Regu³a 6
Na³o¿enie lub wykonanie sankcji lub œrodków alternatywnych musi

mieæ na uwadze zarazem utrzymanie porz¹dku prawnego w spo³eczeñ-
stwie, jak i osi¹gniêcie resocjalizacji sprawcy. Ka¿da sankcja lub œrodek te-
go rodzaju musi wiêc spe³niaæ dwa warunki co do charakteru i czasu
trwania. Po pierwsze, musz¹ byæ proporcjonalne do ciê¿aru gatunkowego
przestêpstwa pope³nionego lub domniemanego oraz musz¹ dawaæ mo¿li-
woœæ indywidualizacji, uwzglêdniaj¹cej sytuacjê osobist¹ sprawcy lub os-
kar¿onego, to jest jego cechy osobowoœci, rodzinê, warunki materialne
i spo³eczne, a tak¿e karalnoœæ.
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Regu³a 7
Zasada legalnoœci dotyczy tak¿e fazy wykonywania sankcji i œrodków al-

ternatywnych, gdy¿ okreœla przede wszystkim to, jakie organa w³adzy s¹
odpowiedzialne za wykonywanie takich sankcji i œrodków. Ich wykonywa-
nie wymaga zarówno kontrolowania przestrzegania przez sprawcê zastoso-
wanych wobec niego wymogów, jak równie¿ udzielania mu niezbêdnej
pomocy. Przepisy prawa ka¿dego kraju powinny zapewniæ istnienie orga-
nów zdobnych do wype³niania tych funkcji, a tak¿e okreœlaæ ich kompeten-
cje i obowi¹zki.

Regu³a 8
Celem tej regu³y jest okreœlenie dyskrecjonalnych uprawnieñ organów

w³adzy wykonawczej. Oznacza to, ¿e metody wykonania tak¿e musz¹ byæ
podporz¹dkowane zasadzie legalnoœci. Metody wykonawcze winny dawaæ
takie same gwarancje jasnoœci i braku dowolnoœci, jak sankcje i œrodki. Do-
tyczy to tak¿e sytuacji, w których konieczne jest korzystanie z us³ug stron
trzecich – czy to osób prywatnych, czy organizacji prywatnych i spo³ecz-
nych – oraz delegowanie niektórych zadañ wykonawczych. Zasadê tê nale-
¿y stosowaæ równie¿ wtedy, gdy œrodki wykonania wymagaj¹ uzyskania
przez personel odpowiedzialny za wykonanie zgody strony trzeciej lub sa-
mego sprawcy.

Regu³a 9
Poniewa¿, zgodnie z postanowieniem regu³y 4, zasada legalnoœci stosuje

siê tak¿e do przypadków naruszenia warunków sankcji i œrodków, z konie-
cznoœci reguluje ona tak¿e dwa najbardziej drastyczne sposoby postêpowa-
nia w sytuacji, gdy sprawca nie wywi¹zuje siê ze swoich zobowi¹zañ –
a mianowicie umieszczenie go w areszcie lub wiêzieniu. Prawo obowi¹zu-
j¹ce w ka¿dym kraju musi okreœlaæ kryteria, które reguluj¹ podejmowanie
decyzji o zastosowaniu aresztu lub wiêzienia w takich przypadkach. Nale¿y
wprawdzie oczekiwaæ, ¿e pewna liczba sprawców nie bêdzie respektowaæ
na³o¿onych na nich warunków, a wiêc ¿e zachodziæ bêdzie koniecznoœæ
aresztowania ich lub umieszczenia w wiêzieniu, metody te nale¿y jednak
stosowaæ tylko w najpowa¿niejszych przypadkach. Znaczenie wyra¿enia
„uregulowane przepisami prawa” zdefiniowane jest w aneksie terminolo-
gicznym.

Regu³a 10
Celem u¿ycia sankcji i œrodków alternatywnych jest unikniêcie umiesz-

czenia sprawcy w wiêzieniu. By³oby paradoksalne i sprzeczne z tym celem,
gdyby wiêzienie stanowi³o nieuniknion¹ i jedyn¹ reakcjê na niepowodze-
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nie sankcji lub œrodka. Z tego powodu regu³a zabrania umieszczania
w ustawodawstwie danego kraju przepisu umo¿liwiaj¹cego automatyczne
stosowanie w takich przypadkach kary wiêzienia. Nie oznacza to jednak, ¿e
pozbawienie wolnoœci nie mo¿e byæ nigdy konsekwencj¹ nieprzestrzega-
nia wymogów wynikaj¹cych z zastosowania sankcji lub œrodków alternaty-
wnych.

Regu³a 11
Regu³a ta zaleca, aby praca organów w³adzy wykonawczej by³a poddana

kontroli. Termin „kontrola” obejmuje zarówno inspekcje przeprowadzane
w ramach systemu s¹downictwa karnego, jak i inspekcje przeprowadzane
przez inne organy administracji, na przyk³ad w³adze odpowiedzialne za
opiekê medyczn¹.

Charakter i sposób przeprowadzania tych kontroli mo¿e zale¿eæ od sy-
stemu prawnego obowi¹zuj¹cego w danym kraju. Niemniej jednak, aby
kontrole te by³y efektywne i wiarygodne, musz¹ byæ spe³nione dwa wa-
runki. Po pierwsze, kontrole musz¹ byæ przeprowadzane regularnie, to
znaczy nie w terminach przypadkowych b¹dŸ ad hoc. Po drugie, aby zape-
wniæ obiektywnoœæ i bezstronnoœæ, musz¹ byæ one przeprowadzane przez
osoby spoza danej instytucji, to znaczy niezale¿ne od kontrolowanych
funkcji.

Zapewnienie wysokiej jakoœci kontroli przeprowadzanej z mocy przepi-
sów prawa danego kraju wymaga, aby by³a ona przeprowadzana przez do-
œwiadczony i wykwalifikowany personel.

Rozdzia³ II – gwarancje s¹dowe i procedury wnoszenia skarg

Regu³a 12
Regu³a ta stanowi, i¿ jedynie organ w³adzy s¹dowej – czyli s¹d, sêdzia

i prokurator – mo¿e byæ uprawniony do nak³adania i cofania sankcji alterna-
tywnych. To samo dotyczy œrodków przedprocesowych – czyli œrodków
stosowanych przed na³o¿eniem sankcji.

Uznanie zasady przyznaj¹cej prawo do podejmowania takich decyzji
tylko organom w³adzy s¹dowej samo w sobie stanowi gwarancjê fundamen-
talnych swobód i praw, a tak¿e zapewnia niezale¿noœæ w sensie zasady po-
dzia³u w³adzy oraz bezstronnoœæ w sensie zasady two-tier jurisdiction. Jest
ono konsekwencj¹ zasad le¿¹cych u podstaw praworz¹dnoœci, uznawanych
przez wszystkie pañstwa cz³onkowskie Rady Europy.
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Regu³a 13
Prawo do wniesienia przez sprawcê skargi na rêce wy¿szego organu w³a-

dzy jest normaln¹ konsekwencj¹ prawa do obrony. Regu³a ta obejmuje
wszystkie rodzaje decyzji, w tym decyzje administracyjne wydawane przez
organa w³adzy orzekaj¹cej w sensie definicji podanej w aneksie terminolo-
gicznym. W zakres regu³y wchodzi nie tylko nak³adanie i cofanie sankcji
lub œrodków, ale równie¿ wprowadzanie zmian do ich treœci (na przyk³ad
zmiany czasu trwania lub warunków i zobowi¹zañ, które musz¹ byæ prze-
strzegane).

Regu³a 14
Z zasady stanowi¹cej, i¿ wymagana jest interwencja organu w³adzy

s¹dowej, wynika, ¿e sprawcy przys³uguje prawo odwo³ania siê do organu
w³adzy s¹dowej od ka¿dej decyzji – zazwyczaj decyzji administracyjnej –
dotycz¹cej wykonania sankcji lub œrodków, jeœli taka decyzja lub ograni-
czenie wolnoœci wskutek wykonania sankcji lub œrodka prowadzi do wyraŸ-
nego pogorszenia jego sytuacji. O tym, czy dochodzi do wyraŸnego
pogorszenia sytuacji, decyduje to, czy decyzja jest zgodna z prawem i czy
jest zgodna z wymogami wynikaj¹cymi z na³o¿onej sankcji lub œrodka.

Regu³a 15
Zasady prawne, które le¿¹ u podstaw niniejszych regu³, musz¹ tak¿e

braæ pod uwagê sposób, w jaki sankcje i œrodki s¹ wykonywane. Prawo do
z³o¿enia skargi przys³uguj¹ce sprawcy musi siê wiêc tak¿e rozci¹gaæ na de-
cyzje dotycz¹ce praktycznych stron wykonywania sankcji lub œrodków oraz
na przypadki zaniechania takiej decyzji, gdy¿ takie zaniechanie mo¿e byæ
niekorzystne dla sprawcy.

Wymóg ten ma wprawdzie charakter absolutny, ale nie powinien prze-
szkadzaæ organom w³adzy wykonawczej w korzystaniu z przys³uguj¹cego
im prawa do podejmowania dyskrecjonalnych decyzji dotycz¹cych spraw-
cy. Podejmowanie takich dyskrecjonalnych decyzji w codziennych czyn-
noœciach zwi¹zanych z wykonywaniem sankcji lub œrodków nie mo¿e byæ
utrudniane przez wykorzystywanie prawa do wnoszenia skarg w celu upra-
wiania taktyki gry na zw³okê, gdy¿ mog³oby to doprowadziæ do faktyczne-
go zredukowania tych uprawnieñ do zera lub spowodowania, ¿e mo¿liwoœæ
ich zastosowania zale¿eæ bêdzie od przypadku, co mog³oby uniemo¿liwiæ
prawid³owe wykonywanie sankcji lub œrodków.

Regu³y 16 i 17
Aby procedura sk³adania skarg by³a skuteczna, musi spe³niaæ kilka wa-

runków. Z³o¿enie skargi musi byæ czynnoœci¹ prost¹ i dostêpn¹ dla ka¿de-
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go, a wniesiona skarga musi byæ rozpatrzona, a nastêpnie uznana za zasadn¹
lub odrzucona bez zw³oki (regu³a 16). Ponadto, osoba odpowiedzialna za
rozpatrzenie skargi musi mieæ do dyspozycji informacje niezbêdne do pod-
jêcia decyzji, a w szczególnoœci musi mieæ dostêp do uwag zg³oszonych
przez sprawcê (regu³a 17).

Ten ostatni wymóg musi byæ traktowany elastycznie. Jest po¿¹dane,
aby kompetentny organ w³adzy mia³ prawo zadecydowaæ, czy w danym
przypadku jest po¿¹dane, aby sprawca zosta³ formalne wys³uchany (nawet
jeœli on sam wyrazi³ takie ¿yczenie). Uznanie prawa sprawcy do z³o¿enia
skargi nie jest równoznaczne z przyznaniem mu prawa do nalegania na oso-
biste przedstawienie swojej sprawy.

Regu³a 18
Wymóg pisemnego uzasadnienia decyzji organu w³adzy lub cia³a powo-

³anego do rozpatrywania skarg – czy to maj¹cego charakter s¹dowy, czy ad-
ministracyjny – podyktowany jest du¿ym znaczeniem tych informacji
zarówno dla sprawcy, jak i dla zainteresowanych s³u¿b. Nawet w przypad-
ku przerwania wykonywania sankcji lub œrodka – na przyk³ad wskutek jej
cofniêcia, organ w³adzy wykonawczej powinien znaæ uzasadnienie tej de-
cyzji. Jest oczywiste, ¿e informacje te powinny byæ przekazywane bez
zw³oki.

Regu³a 19
Prawo do obrony jest nieulegaj¹cym przedawnieniu prawem uznawa-

nym w systemach prawnych wszystkich krajów europejskich. Celem tej re-
gu³y jest poinformowanie sprawcy o istnieniu tego prawa, a tak¿e
zapewnienie mu mo¿liwoœci skorzystania z niego bez jakichkolwiek utrud-
nieñ. Sprawca ma wiêc prawo do skorzystania z pomocy wybranej przez
siebie osoby w zwi¹zku z wniesieniem skargi na decyzjê na³o¿enia, cofniê-
cia lub zmiany warunków sankcji lub œrodka alternatywnego oraz jakiejkol-
wiek decyzji dotycz¹cej wykonania tej sankcji lub œrodka. Mo¿liwoœæ
wolnego wyboru tej osoby jest nieodzownym elementem prawa do obrony,
nawet jeœli powoduje to pewne ryzyko, ¿e ta osoba mo¿e nie mieæ odpowie-
dnich kwalifikacji zawodowych.

Niniejsza regu³a uwzglêdnia równie¿ mo¿liwoœæ skorzystania przez
sprawcê z pomocy wyznaczonego z urzêdu adwokata (a tak¿e ¿¹da, aby go
o tym poinformowaæ), pod warunkiem ¿e prawo danego kraju zezwala na to.
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Rozdzia³ III – poszanowanie fundamentalnych praw

Regu³a 20
Celem tej regu³y jest zagwarantowanie sprawiedliwego, to znaczy wol-

nego od dyskryminacji, nak³adania i wykonywania sankcji i œrodków alter-
natywnych. Dyskryminacja w nak³adaniu i stosowaniu sankcji i œrodków
alternatywnych jest równoznaczna z niesprawiedliwym korzystaniem z up-
rawnieñ dyskrecjonalnych z jakiegokolwiek powodu wymienionego w tre-
œci regu³y. Zamieszczona lista powodów nie jest wyczerpuj¹ca. Inne,
podobne powody dyskryminacji tak¿e podpadaj¹ pod zakaz sformu³owany
w regule.

Nale¿y odró¿niæ dyskryminacjê od ró¿nicowania. Zakaz dyskryminacji
nie oznacza, ¿e wszyscy sprawcy musz¹ byæ traktowani identycznie. Ró¿ni
sprawcy musz¹ byæ w pewnym stopniu traktowani w ró¿ny sposób, gdy¿
bez tego nie by³oby mo¿liwe rozwi¹zywanie swoistych dla danego przy-
padku problemów, zaspokajanie indywidualnych potrzeb jednostki i uw-
zglêdnienie jej szczególnej sytuacji.

W przeciwieñstwie do dyskryminacji, ró¿nicowanie powinno prowadziæ
do zmniejszenia nieproporcjonalnie du¿ych obci¹¿eñ danego sprawcy oraz
s³u¿yæ poprawie jego samego lub polepszeniu jego sytuacji.

Regu³a 21
Sankcje i œrodki alternatywne zazwyczaj ³¹cz¹ siê z jakimœ ograniczeniem

swobody dzia³ania sprawcy, co ma na celu ograniczenie przestêpczoœci i kon-
trolowanie sprawców. Jednak¿e, ograniczenie wolnoœci wynikaj¹ce z sankcji
i œrodków mo¿e stwarzaæ ryzyko pogwa³cenia fundamentalnych swobód
i praw cz³owieka. Regu³a 21 zakazuje wiêc tworzenia i nak³adania sankcji
i œrodków alternatywnych, które by³yby sprzeczne z miêdzynarodowymi in-
strumentami, zw³aszcza przyjêtymi przez Organizacjê Narodów Zjednoczo-
nych i Radê Europy w celu ochrony fundamentalnych swobód i praw
cz³owieka. Ponadto, s¹ dopuszczalne jedynie te ograniczenia wspomnianych
praw na okres wykonywania sankcji lub œrodków, które wynikaj¹ z decyzji
podjêtej przez organ w³adzy orzekaj¹cej. Omawiana regu³a zabrania jakiego-
kolwiek dalszego ograniczania praw cywilnych lub politycznych.

Regu³a 22
Regu³a ta ma charakter uniwersalny, gdy¿ w kategoriach ca³kowicie

ogólnych stwierdza, i¿ charakter i sposób wykonywania sankcji alternaty-
wnych musi byæ zgodny z zagwarantowanymi przez spo³ecznoœæ miêdzy-
narodow¹ prawami sprawcy. Sformu³owanie tej ogólnej regu³y umotywo-
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wane by³o tym, i¿ tworzenie oraz stosowanie sankcji i œrodków
alternatywnych wi¹¿e siê czêsto z poszukiwaniem trudnej równowagi po-
miêdzy ochron¹ porz¹dku prawnego w spo³eczeñstwie a interesami spraw-
cy. Ponadto, równowagê tê nale¿y rozumieæ nie tylko w kontekœcie
istniej¹cych i stosowanych sankcji i œrodków alternatywnych, ale tak¿e
tych, które mog¹ powstaæ w przysz³oœci. Bardzo trudno, rzecz jasna, przewi-
dzieæ dok³adnie charakter wszystkich problemów, które mog¹ siê pojawiæ
przy poszukiwaniu równowagi pomiêdzy wspomnianymi interesami oraz
okreœliæ ich zwi¹zek z poszczególnymi gwarancjami miêdzynarodowymi.
Trudnoœci wzmagaj¹ siê, gdy staramy siê okreœliæ przysz³e formy sankcji
i œrodków alternatywnych. Z tego powodu, niniejsza regu³a otrzyma³a tak
ogóln¹ postaæ, aby mog³a chroniæ prawa sprawcy nawet w sytuacjach, któ-
rych nie sposób przewidzieæ.

Regu³a 23
Poszanowanie ¿ycia prywatnego i rodzinnego jest prawem zagwaranto-

wanym w artykule 8 Konwencji o Ochronie Praw Cz³owieka i Podstawo-
wych Wolnoœci. Zgodnie z tym artyku³em, organa w³adzy publicznej mog¹
ingerowaæ w to prawo tylko wówczas, gdy jest to usankcjonowane prawnie;
ingerencja ta mo¿e dotyczyæ wy³¹cznie tego, co jest œciœle konieczne z uwa-
gi na (miêdzy innymi) zapobieganie przestêpczoœci i naruszanie porz¹dku
publicznego. Pod warunek ten podpadaj¹ tak¿e charakter, treœæ i metody
wykonywania sankcji i œrodków alternatywnych, gdy¿ w d¹¿eniu do ograni-
czenia przestêpczoœci mog¹ one wi¹zaæ siê z kontrolowaniem trybu ¿ycia
sprawcy oraz zbieraniem informacji o tym, czy stosuje siê on do na³o¿onych
nañ warunków i zobowi¹zañ.

Niemniej jednak, zasada poszanowania ¿ycia prywatnego i rodzinnego
pozostaje najwa¿niejsza i wszelka ingerencja w te prawa powinna byæ œciœle
ograniczona. Regu³a wymaga wiêc poszanowania prywatnoœci i godnoœci
osobistej sprawcy oraz chronienia ich przed pogwa³ceniem, które narusza-
³oby miêdzynarodowe gwarancje tych praw (por. regu³y 21 i 22). Regu³a za-
brania w szczególnoœci przeœladowania sprawcy i jego rodziny, przez co
rozumie siê dokuczliwe, uci¹¿liwe lub napastliwe traktowanie polegaj¹ce
na nadmiernie czêstym kontrolowaniu.

To samo dotyczy nara¿ania na szwank poczucia godnoœci osobistej
sprawcy, jego stosunków rodzinnych, relacji spo³ecznych i zdolnoœci do
funkcjonowania w spo³eczeñstwie. Sankcje i œrodki alternatywne – w³aœnie
dlatego, ¿e nie izoluj¹ sprawcy od spo³eczeñstwa – nara¿aj¹ sprawcê na do-
datkowe niebezpieczeñstwo polegaj¹ce na publicznym zniewa¿eniu lub
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stygmatyzacji. Niniejsza regu³a wymaga zabezpieczenia sprawcy przed
zniewa¿eniem i przed niezdrow¹ ciekawoœci¹ osób postronnych oraz upub-
licznieniem jego ¿ycia prywatnego. Nale¿y te¿ zaznaczyæ, ¿e naruszenie
praw, o których mowa w niniejszej regule, najprawdopodobniej utrudni
sk³onienie sprawcy do wspó³pracy w wykonywaniu sankcji lub œrodka.

Regu³a 24
Niniejsza regu³a podkreœla wagê nadania wszystkim instrukcjom –

a w szczególnoœci tym, które dotycz¹ wymogów kontrolnych – praktyczne-
go, jednoznacznego i ograniczonego charakteru. Ponadto, instrukcje te nie
powinny ani rozszerzaæ, ani zaostrzaæ wymogów ponad to, co niezbêdne do
efektywnego wykonywania sankcji lub œrodka alternatywnego, lecz powin-
ny byæ do nich proporcjonalne.

Uzasadnienie tej regu³y jest dwojakie. Po pierwsze, ¿¹danie stosowania
siê do niepraktycznych, niejasnych lub nadmiernie restrykcyjnych instruk-
cji jest w oczywisty sposób niesprawiedliwe. Niesprawiedliwoœæ ta jest
szczególnie drastyczna, gdy instrukcje nie pozostaj¹ w odpowiedniej relacji
do na³o¿onych sankcji i œrodków alternatywnych. Na przyk³ad, jeœli sankcja
na³o¿ona na osobê, która dopuœci³a siê nielegalnego u¿ywania narkotyków,
polega na leczeniu w ramach wspólnoty terapeutycznej, to osoba ta nie po-
winna byæ poddawana intensywnej inwigilacji przez ¿adn¹ inn¹ instytucjê
lub agencjê.

Po drugie, niejasna, niepraktyczna i zbyt obszerna instrukcja jest nie tyl-
ko niesprawiedliwa, ale i nieskuteczna. Mo¿e ona zniechêcaæ sprawcê do
wspó³pracy i utrudniaæ jego resocjalizacjê.

Regu³y 25 i 26
Poddawanie ludzi przymusowym eksperymentom medycznym i psy-

chologicznym prowadzi³o w przesz³oœci do ³amania praw cz³owieka. W kra-
jach europejskich tego rodzaju eksperymenty s¹ uwa¿ane za nieetyczne
i s¹ zazwyczaj zabronione. Wolnoœæ sprawcy, wobec którego zastosowano
sankcje lub œrodki alternatywne, jest prawnie ograniczona. Etycznoœæ ja-
kichkolwiek eksperymentów musi w takiej sytuacji budziæ powa¿ne w¹t-
pliwoœci.

Z drugiej jednak strony, wydaje siê, i¿ nierozs¹dne by³oby zakazywanie
eksperymentowania wtedy, gdy nie ma powodu do obaw o naruszenie
praw cz³owieka, a wp³yw na wykonywanie sankcji mo¿e byæ korzystny dla
sprawcy. Na przyk³ad, doskonalsze metody udzielania sprawcy pomocy
w pokonywaniu trudnoœci edukacyjnych i w walce z uzale¿nieniem od nar-
kotyków s¹ pilnie potrzebne, ale ich opracowanie nie jest mo¿liwe bez eks-
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perymentowania. W zwi¹zku z tym, regu³a 24 orzeka, i¿ dopuszczalne s¹
jedynie eksperymenty zgodne z normami etycznymi przyjêtymi przez spo-
³ecznoœæ miêdzynarodow¹.

Regu³a 25 zabrania przeprowadzania eksperymentów, które mog³yby
powodowaæ zbyt du¿e zagro¿enie powstania obra¿eñ fizycznych lub psy-
chicznych.

Nale¿y dodaæ, i¿ jedn¹ z zasad etyki przyjêtych przez spo³ecznoœæ miê-
dzynarodow¹ jest udzielenie potencjalnemu uczestnikowi eksperymentu
pe³nych informacji o celu, charakterze i metodach stosowanych w trakcie
tego eksperymentu, jak równie¿ informacji o gwarancjach, które mu przy-
s³uguj¹.

Deklaracja Hawajska przyjêta w 1964 roku przez 18. Œwiatowy Zjazd
Medyczny, wraz z poprawkami przyjêtymi w 1975 roku przez 29. Zjazd
i w 1983 roku przez 35. Zjazd, g³osi, i¿ lekarz powinien wykazaæ siê du¿¹
ostro¿noœci¹, zwracaj¹c siê do pacjenta o œwiadome udzielenie zgody na
eksperyment, jeœli pacjent ten pozostaje wobec niego w stosunku zale¿no-
œci. W takich przypadkach œwiadom¹ zgodê winien uzyskaæ lekarz nieza-
le¿ny, bior¹cy udzia³ w danym projekcie badawczym. Podobne obostrzenia
winny obowi¹zywaæ w przypadku eksperymentów nad sankcjami i œrodka-
mi alternatywnymi.

Regu³a 27
Sankcje i œrodki alternatywne z natury rzeczy poci¹gaj¹ pewne dolegli-

woœci zwi¹zane z ograniczeniem wolnoœci osobistej, nadzorem i czynno-
œciami kontrolnymi. To, ¿e dolegliwoœæ sankcji i œrodków alternatywnych
mo¿e byæ mniejsza ni¿ dolegliwoœæ sankcji izolacyjnych, nie oznacza, ¿e
wcale nie istnieje lub ¿e mo¿e zostaæ pominiêta. Jednak¿e metody wyko-
nywania sankcji lub œrodków, które powoduj¹ zaostrzenie tej nieuniknio-
nej dolegliwoœci wykraczaj¹ poza to, czego domaga siê prawo. Tego rodzaju
zaostrzenie dolegliwoœci sankcji lub œrodków nie tylko jest niesprawiedli-
we, ale mo¿e z du¿ym prawdopodobieñstwem spowodowaæ, ¿e próby sk³o-
nienia sprawcy do poddania siê resocjalizacji i do przestrzegania prawa
spotkaj¹ siê z oporem i odmow¹ wspó³pracy. Z tego powodu niniejsza regu-
³a stanowi, i¿ metody wykonywania nie mog¹ zaostrzaæ dolegliwoœci san-
kcji i œrodków alternatywnych w stosunku do tego, co jest konieczne
z uwagi na sprawiedliwoœæ.

Regu³a 28
Celem tej regu³y jest niedopuszczenie do tego, aby na³o¿enie sankcji

lub œrodków alternatywnych spowodowa³o powstanie anomalii w kwe-
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stiach zwi¹zanych z ubezpieczeniami spo³ecznymi. Prawo do zasi³ku dla
bezrobotnych mo¿e byæ na przyk³ad zale¿ne od spe³nienia dwóch warun-
ków: gotowoœci do podjêcia pracy i niemo¿noœci znalezienia pracy. Bezro-
botny sprawca, który wykonuje bezp³atn¹ pracê na rzecz spo³ecznoœci,
mo¿e zostaæ uznany za osobê, która nie mo¿e podj¹æ normalnej pracy,
a wiêc której nie przys³uguje prawo do zasi³ku. Aby unikn¹æ tego rodzaju
sytuacji, niniejsza regu³a stanowi, i¿ na³o¿enie sankcji lub œrodków alterna-
tywnych nie mo¿e ograniczaæ prawa do œwiadczeñ z tytu³u ubezpieczeñ
spo³ecznych.

Regu³a 29
W ró¿nych krajach europejskich czêsto spotyka siê przypadki udzielania

organom w³adzy wykonawczej odp³atnej pomocy przez organizacje i osoby
prywatne nale¿¹ce do lokalnej spo³ecznoœci. Na przyk³ad w niektórych
krajach nadzór nad sprawcami sprawuj¹ osoby prywatne, których prac¹ kie-
ruj¹ wykwalifikowani kuratorzy. Inny przyk³ad: sprawcy skazani za niele-
galne u¿ywanie narkotyków mog¹ byæ leczeni w prywatnych oœrodkach
terapeutycznych.

Ostateczna odpowiedzialnoœæ za prawid³owe wykonywanie sankcji
i œrodków spoczywa jednak na organach w³adzy wykonawczej. Wynika
st¹d, i¿ pierwszym obowi¹zkiem organu w³adzy wykonawczej jest dopilno-
wanie, aby otrzymywana pomoc by³a zgodna z normami zawartymi w ni-
niejszych regu³ach. Gdyby okaza³o siê, ¿e tak nie jest, to organ w³adzy
wykonawczej obowi¹zany bêdzie podj¹æ odpowiednie dzia³ania, czyli za-
decydowaæ, jakie trzeba przedsiêwzi¹æ kroki, bior¹c pod uwagê charakter
i stopieñ niezgodnoœci tych us³ug z wymogami zawartymi w niniejszych re-
gu³ach.

Do organu w³adzy wykonawczej nale¿y tak¿e decyzja, jakie dzia³ania
nale¿y podj¹æ w odpowiedzi na wykrycie w toku dzia³alnoœci nadzorczej
w stosunku do p³atnego us³ugodawcy, i¿ sprawca dopuœci³ siê pogwa³cenia
na³o¿onego warunku lub zobowi¹zania. Niedopuszczanie jest, aby tê de-
cyzjê podejmowa³a osoba lub organizacja œwiadcz¹ca takie p³atne us³ugi.

Rozdzia³ IV – wspó³praca i zgoda ze strony sprawcy

Regu³a 30
Sankcje i œrodki alternatywne pozwalaj¹ dzia³aæ normalnym mechaniz-

mom kontroli spo³ecznej i dlatego stwarzaj¹ znacznie lepsze mo¿liwoœci re-
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socjalizacji sprawcy ni¿ sankcje izolacyjne. Z drugiej jednak strony, brak
sztywnych rygorów, którymi cechuje siê ¿ycie w wiêzieniu, stawia wiêksze
wymagania poczuciu odpowiedzialnoœci sprawcy. Zaapelowanie do tego
poczucia odpowiedzialnoœci stanowi punkt wyjœcia w pracy ze sprawcami
skazanymi na sankcje i œrodki alternatywne.

Rozwój poczucia odpowiedzialnoœci u sprawcy nie powinien siê jednak
zatrzymaæ na tym etapie. Wy¿szy stopieñ poczucia odpowiedzialnoœci jest
punktem wyjœcia, ale tak¿e celem pracy. Kszta³cenie zdolnoœci do pode-
jmowania odpowiedzialnych decyzji i dzia³añ musi wiêc byæ g³ównym ce-
lem wszystkich form pomocy udzielanej sprawcy. Pomaganie sprawcy
w przystosowaniu siê do ¿ycia w spo³eczeñstwie jest równoznaczne
z kszta³ceniem poczucia odpowiedzialnoœci wobec spo³eczeñstwa w ogóle.
W ostatnich latach s³usznie poœwiêcano wiêcej uwagi sytuacji ofiary prze-
stêpstwa. Wyrabianie u sprawcy wiêkszego poczucia odpowiedzialnoœci
wobec spo³eczeñstwa powinno s³u¿yæ tak¿e rozwijaniu poczucia odpowie-
dzialnoœci wobec ofiary.

Regu³a 31
W przeciwieñstwie do kary pozbawienia wolnoœci i kary grzywny, san-

kcje i œrodki alternatywne – -jeœli maj¹ osi¹gn¹æ swój cel – wymagaj¹
wspó³pracy ze strony przestêpcy i nie mog¹ byæ wyegzekwowane niezale¿-
nie od jego woli. Fakt ten jest powszechnie uznawany w przypadku takich
sankcji, jak wykonywanie prac na rzecz spo³ecznoœci. Jeœli sprawca w jawny
sposób odmawia wspó³pracy i przestrzegania stosownych warunków, to na-
³o¿enie sankcji lub œrodków alternatywnych jest bezcelowe.

Rozeznanie przedprocesowe stanowi niew¹tpliwie wa¿ny sposób usta-
lenia i powiadomienia s¹du o tym, jakie warunki by³yby odpowiednie i czy
sprawca bêdzie gotów wspó³pracowaæ. Starannie przeprowadzone rozezna-
nie przedprocesowe pozwoli sêdziemu podj¹æ decyzjê w oparciu o dok³a-
dne informacje.

Regu³a 32
Regu³a 32 nakazuje, aby okreœlenie warunków i zobowi¹zañ, do których

przestrzegania ma zostaæ zobowi¹zany sprawca poddany sankcjom lub
œrodkom alternatywnym, by³o poprzedzone dok³adn¹ ocen¹ jego sytuacji.
W ocenie tej musz¹ zostaæ wziête pod uwagê potrzeby sprawcy wi¹¿¹ce siê
z pope³nionym przestêpstwem lub wykroczeniem, jego mo¿liwoœci zasto-
sowania siê do warunków i zobowi¹zañ, jego prawa obywatelskie i wreszcie
jego spo³eczne obowi¹zki. Przez spo³eczne obowi¹zki rozumie siê tu
przede wszystkim osobiste obowi¹zki sprawcy, na przyk³ad obowi¹zki ro-
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dzinne. Pojêcie to obejmuje jednak tak¿e obowi¹zki sprawcy wobec ca³ego
spo³eczeñstwa – na przyk³ad obowi¹zek zadoœæuczynienia lub rekompen-
saty w stosunku do ofiary przestêpstwa.

Regu³a 33
Sprawiedliwoœæ i wzglêdy praktyczne wymagaj¹, aby od samego pocz¹t-

ku wykonywania sankcji lub œrodków alternatywnych sprawca dok³adnie
rozumia³, jakie ma on z tego tytu³u obowi¹zki. Kwestia prawdopodobnych
warunków i zobowi¹zañ mog³a byæ poruszana ju¿ w trakcie przygotowywa-
nia raportu z rozpoznania spo³ecznego, bêd¹cego wa¿nym elementem de-
cyzji o na³o¿eniu sankcji lub œrodków alternatywnych. Mimo to jest wa¿ne
– zarówno z powodów formalnych, jak i praktycznych – aby po zapadniêciu
decyzji upewniæ siê, czy sprawca dok³adnie zrozumia³ wszystkie konsek-
wencje tej decyzji.

Oprócz spe³nienia wymogów o charakterze formalnym, mo¿e zaistnieæ
potrzeba ustalenia i wyjaœnienia pewnych szczegó³ów praktycznych. Jest
spraw¹ zasadniczej wagi, aby wyjaœnienia te by³y sformu³owane w prostym,
zrozumia³ym i przystêpnym dla sprawcy jêzyku. Jasny i ³atwy do zrozumie-
nia pisemny opis sankcji i wynikaj¹cych z niej zobowi¹zañ i praw, a tak¿e
przyjêtych rozwi¹zañ praktycznych, tak¿e mo¿e byæ przydatny.

Regu³a 34
Regu³a 34 dotyczy sprawy, która ma du¿e znaczenie dla powodzenia

sankcji i œrodków alternatywnych – mówi mianowicie o koniecznoœci sk³o-
nienia sprawcy do wspó³pracy. W tym celu proponuje siê, aby w mo¿liwie
du¿ym stopniu bra³ on udzia³ w procesie podejmowania decyzji doty-
cz¹cych praktycznej strony wykonywania danej sankcji lub œrodka. Mo¿li-
wie najwiêkszy udzia³ sprawcy w procesie decyzyjnym jest korzystny
z wielu wzglêdów. Apeluje siê w ten sposób do jego poczucia odpowie-
dzialnoœci. Traktuje siê go jak osobê zdoln¹ i chêtn¹ do tego, aby uczyæ siê
przyjmowania na siebie odpowiedzialnoœci. Nauka ta polega na rozwa¿aniu
dostêpnych mo¿liwoœci w œwietle ich prawdopodobnych nastêpstw.
W trakcie takiej analizy mo¿na te¿ zorientowaæ siê, jakie rozwi¹zania na-
potkaj¹ na opór ze strony sprawcy. Ustalanie, co mo¿e wywo³aæ jego opór,
oraz pokonywanie tego oporu to podstawowe elementy procesu, o którym
tu mowa. Autokratyczne podejmowanie decyzji mo¿e natomiast przyczy-
niæ siê do wywo³ania oporu lub zapobiec wyra¿eniu sprzeciwu, uniemo¿li-
wiaj¹c tym samym jego pokonanie. Z regu³y 34 nie wynika koniecznoœæ
udzia³u sprawcy w ka¿dej decyzji dotycz¹cej praktycznych szczegó³ów wy-
konania. W pewnych sytuacjach organ w³adzy wykonawczej musi pode-
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jmowaæ jednostronne i byæ mo¿e przymusowe decyzje, maj¹ce na celu
zagwarantowanie spe³nienia podstawowych warunków wynikaj¹cych
z sankcji lub œrodków, b¹dŸ ograniczenie ryzyka zachowañ destrukcyjnych.

Regu³a 35
Niniejsza regu³a dotyczy postêpowania przedprocesowego i œrodków

przedprocesowych stosowanych zamiast decyzji o na³o¿eniu sankcji. Przed
zapadniêciem wyroku oskar¿ony musi byæ traktowany jak osoba niewinna.
Z uwagi na domniemanie niewinnoœci, decyzja o na³o¿eniu œrodków alter-
natywnych musi byæ podejmowana z du¿¹ ostro¿noœci¹. Przyk³adem tego
rodzaju œrodka by³oby na³o¿enie na bezdomnego oskar¿onego obowi¹zku
mieszkania w schronisku i regularnego meldowania siê u wyznaczonej oso-
by. Œrodek ten mo¿e zast¹piæ umieszczenia oskar¿onego w areszcie tym-
czasowym. Takie rozwi¹zanie wymaga jednak przyjêcia przez oskar¿onego
odpowiedzialnoœci za swoje zachowanie, co nie nast¹pi³oby w przypadku
zastosowania aresztu tymczasowego. Niewywi¹zanie siê z na³o¿onego obo-
wi¹zku mo¿e mieæ dla oskar¿onego powa¿ne nastêpstwa i dlatego nale¿y
uzyskaæ od niego zgodê na zastosowanie proponowanego œrodka alternaty-
wnego. Nale¿y jednak podkreœliæ, ¿e oskar¿ony nie mo¿e byæ nak³aniany
do udzielenia takiej zgody w zamian za przyznanie siê do winy lub reduk-
cjê preferowanego zarzutu kryminalnego.

Regu³a 36
W niniejszej regule termin „zgoda” odnosi siê do ka¿dej sytuacji, w któ-

rej sprawca proszony jest o udzielenie swojej zgody na jakiœ tryb postêpo-
wania przed podjêciem decyzji w tej sprawie. Sytuacja taka mo¿e powstaæ
przy podejmowaniu decyzji o na³o¿eniu sankcji lub œrodków alternaty-
wnych (por. regu³a 31). Zgoda sprawcy mo¿e byæ jednak potrzebna tak¿e
w innych sytuacjach, na przyk³ad przy podejmowaniu decyzji dotycz¹cych
wykonywania sankcji lub œrodków, a w szczególnoœci przy ustalaniu planu
pewnego okreœlonego sposobu postêpowania (por. regu³a 34). Regu³a 35
dotyczy innej tego typu sytuacji. Niezale¿nie od rodzaju sytuacji, warunek
sprawiedliwoœci i bezstronnoœci wymaga, aby udzielaj¹c swej zgody, spraw-
ca mia³ pe³n¹ œwiadomoœæ tego, na co siê godzi. Zgoda nie mo¿e byæ domyœ-
lna. Sprawca musi zdawaæ sobie sprawê, ¿e jest proszony o udzielenie swej
zgody. Wyra¿anie zgody musi wiêc mieæ zawsze postaæ formalnej procedury.

Wyra¿enie zgody przez sprawcê – nawet jeœli spe³nione zosta³y wszyst-
kie warunki, o których by³a mowa – nie mo¿e nigdy prowadziæ do utraty
przez sprawcê jego podstawowych praw.
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Czêœæ druga – zasoby ludzkie i œrodki finansowe

Rozdzia³ V – personel zawodowy

Regu³a 37
Personel zawodowy, na którym spoczywa odpowiedzialnoœæ za wykony-

wanie sankcji i œrodków alternatywnych, musi byæ zatrudniany na zasadach
równych szans – czyli bez dyskryminacji – zagwarantowanych w ustawodaw-
stwie danego kraju. Dyskryminacja przy rekrutacji, wyborze i awansowaniu
pracowników z któregokolwiek powodu wymienionego w treœci regu³y sta-
nowi niesprawiedliwe i nielojalne u¿ycie uprawnieñ dyskrecjonalnych. Lista
powodów podana w treœci regu³y nie jest wyczerpuj¹ca i dyskryminacja z ja-
kiegokolwiek podobnego powodu jest tak¿e zabroniona.

Zasada równouprawnienia przy rekrutacji i wyborze pracowników nie
mo¿e jednak uniemo¿liwiaæ stosowania specjalnych zasad polityki wobec
wybranych grup ludnoœci, na przyk³ad kobiet. Podobnie, zasada równoup-
rawnienia nie mo¿e zapobiegaæ stosowaniu ró¿nicuj¹cych zasad rekrutacji
i wyboru pracowników, maj¹cych na celu zapewnienie efektywnoœci pracy
z okreœlonymi grupami sprawców, na przyk³ad nale¿¹cych do mniejszoœci
narodowych.

Regu³a 38
Niniejsza regu³a k³adzie nacisk na du¿e znaczenie odpowiedniego do-

boru kadr – tak pod wzglêdem iloœciowym, jak i jakoœciowym (przy czym to
ostatnie nale¿y rozumieæ w sensie cech osobowoœciowych i kwalifikacji za-
wodowych) – dla prawid³owej realizacji zadañ wymagaj¹cych od pracowni-
ków znacznego wyczucia.

Regu³a nie podaje ¿adnych bezwzglêdnych wskazówek co do liczebno-
œci personelu zawodowego w stosunku do liczebnoœci sprawców. Z uwagi
na wielk¹ ró¿norodnoœæ sankcji i œrodków alternatywnych oraz heterogeni-
czn¹ strukturê europejskich systemów sankcji, liczbowe wyra¿enie tej pro-
porcji nie by³oby ani mo¿liwe, ani przydatne. Niemniej jednak, w swej
drugiej czêœci regu³a ¿¹da od poszczególnych jednostek administracji, aby
okreœli³y w³asne normy stanowi¹ce uk³ad odniesienia w ramach danego sy-
stemu i dostosowane do istniej¹cych w danym przypadku sankcji i œrodków
alternatywnych oraz zadañ stoj¹cych przed pracownikami. Tego rodzaju
normy mog¹ byæ przydatne w procesie iloœciowej i jakoœciowej oceny kadr
i okreœlaniu zasad polityki, maj¹cej na celu przybli¿enie sytuacji rzeczywi-
stej do sytuacji optymalnej, któr¹ definiuj¹ normy.
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Regu³a 39
Regu³a ta podaje pewn¹ liczbê wymogów dotycz¹cych szkolenia perso-

nelu i zapewnienia pracownikom w³aœciwych warunków funkcjonowania.
Dziêki szkoleniom pracownicy staj¹ siê bardziej œwiadomi swoich obo-
wi¹zków w stosunku do sprawcy i do spo³eczeñstwa. Z uwagi na to, ¿e san-
kcje i œrodki alternatywne anga¿uj¹ szersze warstwy spo³eczeñstwa,
pracownicy musz¹ byæ œwiadomi koniecznoœci koordynowania ich dzia³añ
z dzia³aniami innych organizacji.

Przed rozpoczêciem s³u¿by pracownicy powinni przejœæ specjalistyczne
szkolenie wstêpne. Nastêpnie nale¿y udostêpniaæ im mo¿liwoœci kszta³ce-
nia i rozwijania umiejêtnoœci zawodowych przez uczestnictwo w progra-
mach doszkalaj¹cych. W obu typach szkoleñ nale¿y k³aœæ specjalny nacisk
na wiadomoœci – zw³aszcza czerpane z socjologii i kryminologii – dotycz¹ce
praktycznych aspektów pracy oraz norm zawodowych i etycznych. Kwestie
te powinny mieæ pierwszeñstwo przed teoretycznymi zagadnieniami za-
wodowymi i technicznymi.

Bardziej zaawansowane szkolenia powinny uwzglêdniaæ praktyczne
rozpoznanie i ocenê rozmaitych sytuacji pojawiaj¹cych siê w pracy, przy-
czyniaj¹c siê do doskonalenia i rozwoju kwalifikacji zawodowych praco-
wników. Œrodki niezbêdne do prowadzenia szkoleñ, w tym œrodki
finansowe, winny zostaæ zapewnione przez rz¹d.

Regu³a 40
Celem tej regu³y jest okreœlenie podstawowych warunków pracy w celu

zapewnienia stabilnoœci kadr i odpowiedniego statusu zawodowego praco-
wników.

Pracownicy zatrudnieni na podstawie kontraktu bezterminowego, któ-
rych warunki pracy s¹ prawnie zagwarantowane i którzy otrzymuj¹ adek-
watne wynagrodzenie, bêd¹ prawdopodobnie funkcjonowaæ lepiej ni¿
pracownicy tymczasowi. W tego rodzaju pracy stabilnoœæ kadr jest nie-
zwykle istotna z uwagi na stopieñ trudnoœci i z³o¿onoœæ zadañ, poziom stre-
su i koniecznoœæ czêstych, nawet codziennych spotkañ z innymi
pracownikami systemu karnego – policjantami, sêdziami, innymi praco-
wnikami s¹downictwa i personelem wiêzieñ – którzy maj¹ za sob¹ ca³kiem
odmienne szkolenie zawodowe. Status zawodowy pracowników powinien
wiêc odpowiadaæ statusowi pracowników tych innych zawodów na analogi-
cznych stanowiskach.

Regu³a nie wymaga nadania pracownikom statusu urzêdników admini-
stracji pañstwowej. Powodem tego jest wielka ró¿norodnoœæ struktur orga-
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nizacyjnych, zarówno w sektorze pañstwowym, jak i prywatnym, w ramach
których w pañstwach cz³onkowskich dzia³aj¹ pracownicy odpowiedziami
za wykonywanie sankcji i œrodków alternatywnych.

Regu³a 41
Cia³em kompetentnym w sprawach zwi¹zanych z wykonywaniem san-

kcji i œrodków jest organ w³adzy wykonawczej w sensie podanym w aneksie
terminologicznym; najczêœciej funkcjê tê spe³niaj¹ s³u¿by probacyjne.
Tworzy je kadra zawodowych pracowników podleg³ych organom w³adzy
wykonawczej.

Zgodnie z niniejsz¹ regu³¹, do kompetencji organu w³adzy wykonaw-
czej nale¿y nie tylko wykonywanie jego zadañ funkcyjnych (rekrutacja
i wybór pracowników, p³acenie wynagrodzenia, awansowanie pracowni-
ków itd.), ale równie¿ ustalanie norm, czyli okreœlanie obowi¹zków, praw
i kompetencji pracowników.

Poniewa¿ skutecznoœæ wykonywania sankcji i œrodków zale¿y g³ównie
od jakoœci personelu zawodowego, organ w³adzy wykonawczej powinien
wykorzystaæ wszelkie dostêpne metody nadzorowania pracy tego persone-
lu, a zw³aszcza oceny jego efektywnoœci.

Rozdzia³ VI – fundusze

Regu³a 42
Regu³a ta, adresowana do rz¹dów pañstw i mówi¹ca o przydzielaniu

œrodków bud¿etowych, zawiera wa¿ne stwierdzenie o funduszach koniecz-
nych do wykonywania sankcji i œrodków alternatywnych. Wprawdzie ich
koszt mo¿e byæ znacz¹co ni¿szy ni¿ koszt wykonywania kary pozbawienia
wolnoœci, ale pewne œrodki finansowe s¹ jednak niezbêdne. Konieczne
fundusze winny pochodziæ z bud¿etu pañstwa i podlegaæ œcis³ej kontroli
bud¿etowej.

W regule nie podaje siê ¿adnych konkretnych liczb; podkreœla siê jedy-
nie, ¿e dobre funkcjonowanie s³u¿b wymaga przyznania œrodków finanso-
wych w pe³ni adekwatnych do potrzeb organu w³adzy wykonawczej,
niezale¿nie od tego, czy funkcjonuje on w ramach sektora prywatnego, czy
publicznego.

Druga czêœæ regu³y mówi o tym, ¿e organ w³adzy wykonawczej mo¿e
wykorzystywaæ œrodki niepochodz¹ce z bud¿etu pañstwa. Œrodki takie mo-
g¹ pochodziæ od instytucji i osób prywatnych, traktowanych jako „strony
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trzecie” w stosunku do organu w³adzy wykonawczej. Œrodki te mog¹ mieæ
charakter œciœle finansowy, b¹dŸ te¿ przybieraæ inn¹ formê, na przyk³ad po-
mocy organizacyjnej lub u¿yczenia personelu pomocniczego. Tego rodzaju
dodatkowe œrodki nie mog¹ jednak decydowaæ o ca³ej dzia³alnoœci organu
w³adzy wykonawczej.

Regu³a 43
Niniejsza regu³a stanowi rozwiniêcie drugiej czêœci regu³y poprzedniej.

Nawet jeœli organ w³adzy wykonawczej otrzymuje fundusze z Ÿróde³ poza-
bud¿etowych, to nie mo¿na dopuœciæ do tego, aby wskutek takiego finanso-
wania powsta³o ryzyko utraty niezale¿noœci dzia³ania, nawet czêœciowo.
Regu³a nakazuje wiêc stworzenie procedury zapewniaj¹cej prawid³owe
korzystanie z tych funduszy; obowi¹zek stworzenia takiej procedury spo-
czywa na rz¹dzie. Konieczne jest wiêc opracowanie specjalnych procedur
bud¿etowania œrodków pochodz¹cych ze Ÿróde³ prywatnych oraz wyzna-
czenie osób odpowiedzialnych za ich przestrzeganie, a tak¿e opracowanie
metod kontroli wykorzystania tych funduszy.

Rozdzia³ VII – zaanga¿owanie i udzia³ spo³eczeñstwa

Regu³a 44
Wymiar sprawiedliwoœci nie mo¿e skutecznie spe³niaæ swych funkcji

w oderwaniu od spo³eczeñstwa, któremu ma s³u¿yæ: jego praca wymaga ak-
ceptacji i poszanowania ze strony spo³eczeñstwa. Po¿¹dany poziom zaufa-
nia i zaanga¿owania mo¿na naj³atwiej osi¹gn¹æ poprzez zachêcenie
cz³onków spo³eczeñstwa do brania udzia³u w czynnoœciach wymiaru spra-
wiedliwoœci oraz umo¿liwienie im tego.

Niniejsza regu³a k³adzie nacisk na rolê sprawnego obiegu informacji
w tworzeniu takich warunków spo³ecznych, w których sankcje i œrodki al-
ternatywne s¹ akceptowane jako w³aœciwa i wiarygodna reakcja na zacho-
wania kryminalne. Regu³a ta s³u¿y temu, aby decyzje i opinie opiera³y siê
na wiarygodnych informacjach, a nie na niepewnych spekulacjach.

U¿ycie terminu „odpowiednia akcja informacyjna” sygnalizuje potrze-
bê zadbania o to, aby informacje by³y zgodne z mieszcz¹cymi siê w grani-
cach rozs¹dku i uzasadnionymi potrzebami ich odbiorców.

Opinia publiczna ma prawo i powinna wiedzieæ, jakie sankcje i œrodki al-
ternatywne s¹ dostêpne, jakie poci¹gaj¹ za sob¹ skutki, jakie s¹ prawa
i obowi¹zki sprawców i jaka w ogólnym zarysie jest skutecznoœæ poszcze-
gólnych sankcji i œrodków.
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Do informowania opinii publicznej mo¿na wykorzystaæ ró¿ne œrodki
masowego przekazu – radio, telewizjê, gazety codzienne i czasopisma.
Konferencje, seminaria i wyk³ady s¹ tak¿e dobrym sposobem szerzenia in-
formacji i wp³ywania na opiniê publiczn¹.

Regu³a 45
Organy w³adzy wykonawczej nie s¹ w stanie zaj¹æ siê ka¿d¹ potrzeb¹

sprawcy wi¹¿¹c¹ siê z pope³nionym przez niego przestêpstwem lub wykro-
czeniem. Nie s¹ zreszt¹ do tego powo³ane. Musz¹ zatem polegaæ na dostêp-
noœci zasobów, z których mog¹ korzystaæ obywatele i które zapewnia im
spo³eczeñstwo – na przyk³ad w sprawach dotycz¹cych pracy, mieszkania,
opieki zdrowotnej itd., a przede wszystkim ochrony praw sprawcy.

Zaanga¿owanie cz³onków lokalnej spo³ecznoœci w du¿ym stopniu u³atwia
dostêp do bogatych zasobów ludzkich i materialnych, a tak¿e spo³ecznych
systemów pomocy. Sprawcy mog¹ nawi¹zaæ kontakt z ochotniczymi instytu-
cjami pomocy spo³ecznej, zwi¹zkami zawodowymi i pracowniczymi, kluba-
mi towarzyskimi i rekreacyjnymi, wspólnotami religijnymi, instytucjami
charytatywnymi i innymi organizacjami oraz osobami prywatnymi, które
mog¹ udzieliæ im wsparcia i pomocy. Podtrzymanie zwi¹zków z szerszymi
warstwami spo³eczeñstwa mo¿e zwiêkszyæ szansê na resocjalizacjê sprawcy.

W regu³ach nie u¿ywa siê terminów o tak w¹skim znaczeniu, jak „ochot-
nik” i „pomoc ochotnicza”, gdy¿ zakres dodatkowej pomocy udzielanej
przez spo³eczeñstwo mo¿e byæ bardzo szeroki. Mówi siê zamiast tego
o udziale spo³ecznoœci i udziale organizacji i osób prywatnych nale¿¹cych
do spo³ecznoœci.

Regu³a 46
W interesie ka¿dego spo³eczeñstwa le¿y resocjalizacja sprawców.

W zwi¹zku z tym na spo³eczeñstwie spoczywa obowi¹zek wspierania tego
procesu. Udzia³ spo³ecznoœci w wykonywaniu sankcji i œrodków alternaty-
wnych stwarza okazjê ku temu, aby obywatele – zarówno indywidualnie,
jak i grupowo – wnieœli wk³ad w resocjalizacjê sprawców, a wiêc w ochronê
spo³eczeñstwa i jego cz³onków.

Udzia³ spo³ecznoœci w wykonywaniu sankcji i œrodków mo¿e mieæ istot-
ny wp³yw na sprawcê. Szansê, ¿e stosunek sprawcy do spo³eczeñstwa sta-
nie siê bardziej odpowiedzialny, bêd¹ wiêksze, jeœli bêdzie on œwiadom
tego, ¿e spo³eczeñstwo jest zainteresowane poprawieniem siê jego sytuacji
osobistej i spo³ecznej. Jednoczeœnie przed sprawc¹ otwieraj¹ siê mo¿liwo-
œci stworzenia lub odnowienia istotnych wiêzi ze spo³eczeñstwem oraz na-
wi¹zania kontaktów i uzyskania pomocy.
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Regu³a 47
Przejrzystoœæ wzajemnych relacji le¿y w interesie organów w³adzy wy-

konawczej, organizacji i osób prywatnych nale¿¹cych do spo³ecznoœci i bio-
r¹cych udzia³ w wykonywaniu sankcji i œrodków, a tak¿e, w ostatecznym
rozrachunku, samego sprawcy. Warunki pracy, kompetencje i struktura
podleg³oœci, zakres i charakter zadañ, dostêpnoœæ zasobów ludzkich i mate-
rialnych oraz – co byæ mo¿e jest najwa¿niejsze – charakter i granice upra-
wnieñ musz¹ byæ ca³kowicie jasne. Z tego powodu udzia³ spo³eczeñstwa
w wykonywaniu sankcji i œrodków musi opieraæ siê na umowie, która
w wiêkszoœci przypadków powinna mieæ charakter pisemny.

Regu³a 48
Funkcje nadzorcze sprawowane przez organizacje i osoby prywatne na-

le¿¹ce do spo³ecznoœci musz¹ byæ traktowane jako uzupe³niaj¹ce wzglê-
dem zadañ personelu zawodowego. Aby unikn¹æ samowolnych
i arbitralnych praktyk, ich kompetencje i uprawnienia musz¹ byæ okreœlo-
ne i ograniczone przepisami prawa, wzglêdnie ustalone przez organa w³a-
dzy orzekaj¹cej lub wykonawczej.

Regu³a 49
Poniewa¿ praca wykonywana przez osoby nale¿¹ce do spo³ecznoœci ma

charakter pomocniczy i uzupe³niaj¹cy wzglêdem pracy wykonywanej
przez kadry organu w³adzy wykonawczej, nie powinna ona s³u¿yæ do od-
ci¹¿ania personelu zawodowego poprzez wymaganie od cz³onków spo³ecz-
noœci, aby podejmowali siê prac, które powinny byæ wykonywane przez
personel.

Regu³y 50 i 51
Praca ze sprawcami jest czêsto trudna i wymaga okreœlonej wiedzy, umie-

jêtnoœci i doœwiadczenia. Wymaga równie¿ specjalnych cech osobowoœci.
Wk³ad osób nale¿¹cych do spo³ecznoœci w wykonywanie sankcji i œrodków
mo¿e byæ bezcenny, ale nie ka¿dy, kto chcia³by siê w³¹czyæ do pracy, bêdzie
mia³ odpowiedni¹ wiedzê, doœwiadczenie i cechy charakteru lub zdolnoœci
do tego, aby je nabyæ. Musi wiêc istnieæ formalny i precyzyjnie okreœlony sy-
stem rekrutacji, wyboru i szkolenia osób chêtnych do pomocy.

Kwalifikacje wymagane przy rekrutacji musz¹ byæ jasno okreœlone,
a proces wyboru musi opieraæ siê na kryteriach uwzglêdniaj¹cych ró¿noro-
dnoœæ sprawców i ich potrzeb, a tak¿e ró¿norodnoœæ potrzebnych umiejêt-
noœci i cech osobowoœci.

Wybranym osobom nale¿y zapewniæ szkolenia wstêpne i zaawansowa-
ne: szkolenia te powinny byæ dostosowane do charakteru pracy i prioryte-
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tów oraz na tyle elastyczne, aby mog³y zaspokoiæ potrzeby wszystkich
zg³aszaj¹cych siê osób.

Szkolenia powinny s³u¿yæ zaznajomieniu ich uczestników z charakte-
rem sankcji i œrodków alternatywnych oraz wyjaœnieniu spoczywaj¹cych na
nich obowi¹zków w zakresie resocjalizacji sprawców, ochrony praw cz³o-
wieka i bezpieczeñstwa spo³eczeñstwa, a tak¿e wyjaœnieniu zwi¹zków
miêdzy tymi sprawami. Szkolenia powinny wyrabiaæ w uczestnikach ela-
styczne i twórcze podejœcie do sprawców, a w szczególnoœci pomagaæ im
zrozumieæ potrzeby sprawców i ich rodzin.

Okreœlenie zadañ, kompetencji, ustaleñ roboczych i innych pokre-
wnych spraw powinno mieæ postaæ formalnej umowy pomiêdzy stronami
(patrz regu³a 47) oraz uwzglêdniaæ charakter i zakres nadzoru technicznego
i wsparcia ze strony personelu zawodowego organu w³adzy wykonawczej.

Regu³a 52
Efektywna praca ze sprawcami, zw³aszcza w kontekœcie wykonywania

sankcji i œrodków alternatywnych, wymaga zbudowania stosunków opar-
tych na wzajemnym zaufaniu. Aby da³o siê wypracowaæ dobre stosunki ro-
bocze, sprawca musi byæ przekonany, ¿e organizacje i osoby prywatne
nale¿¹ce do spo³ecznoœci i uczestnicz¹ce w wykonywaniu sankcji i œrodków
bêd¹ przestrzega³y tych samych zasad poufnoœci informacji, co personel or-
ganu w³adzy wykonawczej. Charakter i zakres poufnoœci informacji jest je-
dnym z zagadnieñ, które obie strony musz¹ przedyskutowaæ i zrozumieæ.

Regu³a 53
Poniewa¿ wk³ad osób nale¿¹cych do spo³ecznoœci w wykonywanie san-

kcji i œrodków jest bardzo cenny, trzeba unikaæ wszystkiego, co mog³oby
odwieœæ te osoby od zaoferowania swych us³ug. W tym celu nale¿y zadbaæ,
aby warunki ich pracy spe³nia³y obowi¹zuj¹ce normy bezpieczeñstwa i hi-
gieny pracy, a tak¿e zapewniæ im ubezpieczenie od wypadków, obra¿eñ
i odpowiedzialnoœci cywilnej na czas wykonywania ich obowi¹zków.

Niezbêdne wydatki ponoszone przez te osoby i zwi¹zane z pe³nionymi
obowi¹zkami winny byæ im zwracane, aby zmniejszyæ do minimum straty
finansowe, na które mog¹ byæ nara¿one z powodu wykonywanej pracy.

Regu³a 54
Wk³ad ze strony organizacji i osób nale¿¹cych do spo³ecznoœci nie powi-

nien ograniczaæ siê do utrzymywania kontaktów z pojedynczymi sprawca-
mi. Dziêki wykonywaniu tej pracy, osoby te mog¹ zdobyæ doœwiadczenie,
które pozwoli im wnieœæ cenny wk³ad w dyskusjê nad ogólnymi problema-
mi z zakresu organizacji, zarz¹dzania i spraw administracyjnych, a tak¿e
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nad szczegó³owymi problemami wykonywania sankcji i œrodków. Mog¹
one te¿ dysponowaæ informacjami i wiedz¹ fachow¹ przydatn¹ dla organów
w³adzy wykonawczej. Nale¿y im umo¿liwiæ udzia³ w regularnych prze-
gl¹dach i ocenach procesu wykonywania sankcji i œrodków, gdy¿ mo¿e siê
to przyczyniæ do podniesienia jakoœci i skutecznoœci œwiadczonych us³ug.

Osoby te maj¹ tak¿e prawo byæ informowane o istotnych zmianach w za-
sadach polityki i praktycznych metodach postêpowania, a tak¿e o wyni-
kach ich pracy.

Czêœæ trzecia – problemy zarz¹dzania
w kontekœcie sankcji i œrodków

Rozdzia³ VIII – warunki wykonywania

Regu³a 55
Niniejsz¹ regu³ê nale¿y interpretowaæ w œwietle regu³ 30, 32 i 34. Z za-

sad zawartych w tych regu³ach wynika, ¿e sprawca powinien rozumieæ zna-
czenie sankcji i œrodków alternatywnych, gdy¿ wówczas mo¿liwe bêdzie
zdobycie jego wspó³pracy i kszta³cenie jego poczucia osobistej odpowie-
dzialnoœci. Niniejsza regu³a mówi tak¿e o tym, ¿e metody i œrodki wykony-
wania sankcji i œrodków alternatywnych musz¹ s³u¿yæ takiej poprawie
sytuacji sprawcy, która sprzyja³aby powrotowi do ¿ycia zgodnego z pra-
wem. Wynika st¹d równie¿, ¿e nie nale¿y stosowaæ takich metod wykony-
wania sankcji i œrodków, które mog³yby os³abiæ u sprawcy poczucie
odpowiedzialnoœci lub utrudniæ mu prowadzenie ¿ycia zgodnego z pra-
wem. Wszystkie metody nadzoru i kontroli powinny s³u¿yæ tym celom.

Niniejsza regu³a okreœla kryteria, które wraz z kryteriami podanymi
w regu³ach 22, 30, 32 i 34 s³u¿¹ do oceny metod nadzoru i kontroli. Kryteria
te nabieraj¹ szczególnej wagi w kontekœcie oceny nowych technik kontroli,
takich jak areszt elektroniczny

Regu³a 56
Regu³a ta ma s³u¿yæ zapewnieniu dobrej jakoœci i niezawodnoœci infor-

macji wykorzystywanych przez s¹d lub prokuraturê przy podejmowaniu
decyzji w sprawach zwi¹zanych z wykonywaniem sankcji i œrodków. Stawia
siê wiêc warunek, aby informacje te pochodzi³y od personelu zawodowego,
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wzglêdnie od cia³a okreœlonego przepisami prawa. Czêsto jednak po¿¹dane
bêdzie uzyskanie informacji tak¿e z innych Ÿróde³; niniejsza regu³a tego
nie zabrania. Stawia siê jedynie warunek, aby w takich przypadkach infor-
macja by³a przekazana za poœrednictwem personelu zawodowego lub cia³a
okreœlonego przepisami prawa.

Regu³a 57
G³ównym celem niniejszej regu³y jest zapewnienie w³aœciwej równowagi

pomiêdzy warunkami na³o¿onymi na sprawcê, zobowi¹zaniami, które musi
na siebie przyj¹æ, oraz prawami, które przys³uguj¹ mu jako cz³owiekowi. In-
ne regu³y mówi¹ o tym, ¿e konieczne jest wyjaœnienie sprawcy ci¹¿¹cych na
nim warunków i zobowi¹zañ. Jeœli jednak ma on zachowaæ przys³uguj¹ce mu
prawa, to jest nie mniej istotne, aby zosta³ o nich tak¿e poinformowany i aby
otrzyma³ pomoc w zabezpieczeniu tych praw. Niniejsza regu³a wymaga, aby
zarówno personel zawodowy, jak i organizacje i osoby nale¿¹ce do spo³ecz-
noœci i uczestnicz¹ce w wykonywaniu sankcji i œrodków, by³y poinformowa-
ne o prawach przys³uguj¹cych sprawcom. Stopieñ uszczegó³owienia
i dok³adnoœæ tych informacji powinny byæ uzale¿nione od zadañ wykonywa-
nych przez personel i organizacje oraz osoby nale¿¹ce do spo³ecznoœci.

Regu³a 58
Rozdzia³ II zawiera miêdzy innymi regu³y dotycz¹ce procedur sk³adania

skarg. Celem niniejszej regu³y jest uczynienie skarg na wykonywanie san-
kcji i œrodków zbêdnymi poprzez przyznanie sprawcy prawa do ustnego lub
pisemnego wyra¿enia opinii przed podjêciem jakiejkolwiek decyzji doty-
cz¹cej wykonania. Aby umo¿liwiæ sprawcy pe³ne wyra¿enie jego punktu
widzenia, konieczna mo¿e byæ pomoc t³umacza.

Nale¿y oczekiwaæ, ¿e w trakcie wykonywania sankcji lub œrodków po-
wstawaæ bêd¹ konflikty i kryzysy, które – jeœli nie zostan¹ za³atwione
w sposób konstruktywny – mog¹ doprowadziæ do takiego lub innego za³a-
mania siê tego procesu. Niniejsza regu³a ma temu zapobiec poprzez zape-
wnienie sprawcy mo¿liwoœci skontaktowania siê w mo¿liwie krótkim
terminie z kompetentnym cz³onkiem personelu zawodowego w razie po-
wstania konfliktu lub kryzysu. Regu³a 59

Skarga sprawcy na dany aspekt wykonania sankcji lub œrodka mo¿e byæ
uzasadniona lub nie. Jeœli skarga jest uzasadniona, to nale¿y podj¹æ stoso-
wne dzia³ania. Jeœli nie jest uzasadniona, to nale¿y o tym poinformowaæ
skazanego; dziêki temu bêdzie on mia³ poczucie, ¿e zosta³ potraktowany
sprawiedliwie. Regu³a stanowi wiêc, ¿e organ w³adzy wykonawczej ma roz-
patrywaæ i odpowiadaæ na skargi.
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Sprawca mo¿e poprosiæ o zmianê nadzorcy lub innej osoby pe³ni¹cej wo-
bec niego jakieœ obowi¹zki. Podobnie jak w przypadku skargi, proœba taka
mo¿e byæ uzasadniona lub nie. Poniewa¿ stosunki sprawcy z nadzorc¹ lub
inn¹ osob¹ spe³niaj¹c¹ wobec niego jakieœ obowi¹zki maj¹ wp³yw na skute-
cznoœæ wykonywania sankcji lub œrodków, niniejsza regu³a stanowi, ¿e or-
gan w³adzy wykonawczej musi traktowaæ takie proœby z nale¿yt¹ powag¹
i odpowiedzialnoœci¹.

Regu³a 60
W trakcie wykonywania sankcji lub œrodków alternatywnych nale¿y

braæ pod uwagê ró¿norodne i stale nap³ywaj¹ce informacje o sprawcy. In-
formacje te mog¹ na przyk³ad dotyczyæ pope³nionego przestêpstwa lub
wykroczenia, na³o¿onych warunków i zobowi¹zañ, a tak¿e osobistej i spo³e-
cznej sytuacji sprawcy. Zw³aszcza te ostatnie mog¹ siê zmieniaæ w miarê
up³ywu czasu. Jest spraw¹ zasadniczej wagi dla zapewnienia efektywnego
wykonania sankcji i œrodków, aby wszystkie te informacje by³y gromadzo-
ne i umieszczane w osobnym dla ka¿dego sprawcy rejestrze danych. Wszy-
stkie uwagi, czy to formalne, czy nieformalne, powinny byæ w³¹czane do
rejestru danych.

Rejestr danych winien byæ na bie¿¹co aktualizowany. Dodatkowy po-
wód, dla którego dane powinny byæ aktualizowane, podaje regu³a 61; jest
nim mianowicie to, ¿e niekiedy konieczne mo¿e byæ sporz¹dzenie raportu
o przestrzeganiu przez sprawcê na³o¿onych warunków i zobowi¹zañ. Po-
nadto, aktualne informacje umo¿liwiaj¹ bie¿¹c¹ kontrolê postêpów w wy-
konywaniu danej sankcji lub œrodka. Kontrola taka jest niezbêdna przy
tworzeniu i aktualizowaniu planów maj¹cych na celu efektywne wykony-
wanie sankcji i œrodków. Ostatnim wreszcie powodem, dla którego rejestr
danych powinien byæ zawsze aktualny, jest to, ¿e stanowi on wa¿ne Ÿród³o
informacji w przypadku zmian w personelu i objêcia obowi¹zków w stosun-
ku do sprawcy przez osoby, które wczeœniej nie by³y zaznajomione z jego
przypadkiem.

Regu³a 61
Regu³a 62 okreœla w ogólnych zarysach charakter informacji, które po-

winny siê znaleŸæ w rejestrze danych sprawcy: s¹ to mianowicie wy³¹cznie
informacje istotne z punktu widzenia na³o¿onych sankcji i œrodków oraz
ich wykonywania. Jest w¹tpliwe, aby uda³o siê sformu³owaæ absolutne kry-
teria takiej istotnoœci. Jest jednak jasne, ¿e do rejestru danych nie nale¿y
w³¹czaæ ¿adnych informacji, które narusza³yby prawa sprawcy lub jego ro-
dziny. Z drugiej strony, informacje, które w oczywisty sposób mówi¹ coœ
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o reakcji sprawcy na na³o¿one warunki i zobowi¹zania, powinny byæ
w³¹czane do rejestru. Poniewa¿ informacje zgromadzone w rejestrze s¹ wy-
korzystywane przy podejmowaniu wa¿nych decyzji, jest spraw¹ wielkiej
wagi, aby by³y dok³adne. W ostatnich latach poddano krytyce praktykê
wpisywania do rejestru subiektywnych ocen, które póŸniej czêsto okazy-
wa³y siê pozbawione rzeczywistych podstaw. Regu³a 62 podkreœla wagê te-
go, aby w rejestrze znajdowa³y siê mo¿liwie najbardziej obiektywne
informacje. U¿ywanie subiektywnych ocen nie jest wiêc zabronione, ale
regu³a mówi, ¿e nale¿y zachowaæ wobec nich ostro¿noœæ.

Regu³a 62
Niniejsza regu³a g³osi, ¿e sprawca bêdzie mia³ dostêp do swojego reje-

stru danych i bêdzie móg³ przeczytaæ zapisane tam informacje. Sprawca
mo¿e kwestionowaæ zanotowane na jego temat informacje. Wymóg ten ma
pomagaæ w eliminowaniu z rejestru danych informacji niedok³adnych. Po-
dobnie jak w przypadku ka¿dej innej skargi, sprzeciw ten mo¿e byæ uzasa-
dniony lub nie. Treœæ sprzeciwu musi byæ jednak odnotowana w rejestrze
niezale¿nie od wyniku skargi. Prawo do wgl¹du w rejestr i kwestionowania
zawartych w nim informacji ograniczone jest prawami innych osób. Te sa-
me prawa przys³uguj¹ osobie wyznaczonej przez sprawcê do reprezentowa-
nia jego interesów. Zazwyczaj osob¹ t¹ jest adwokat sprawcy, ale regu³a nie
stawia takiego warunku. Ka¿dy, kogo sprawca obdarza zaufaniem, mo¿e
dzia³aæ w jego imieniu.

Regu³a 63
Niniejsza regu³a mówi o pewnym zastosowaniu rejestrów danych, ale

i o pewnym prawie, które ich dotyczy. Osoba nadzoruj¹ca sprawcê mo¿e
pos³u¿yæ siê rejestrem danych w celu przekazania sprawcy informacji i wy-
jaœnieñ o postêpach w wykonywaniu sankcji lub œrodka oraz o planach lub
decyzjach, które musz¹ byæ podjête. Z drugiej strony, sprawca ma prawo
wiedzieæ, jakie informacje na jego temat s¹ w³¹czane do rejestru. Warunek
ten dotyczy wszystkich rejestrów i raportów na temat sprawcy. Treœæ reje-
stru i notatek powinna byæ omawiana ze sprawc¹. Regu³a ta nie ma charak-
teru absolutnego. Szczególne okolicznoœci mog¹ uzasadniaæ zatajenie
przed sprawc¹ pewnego aspektu rejestru lub raportu. Dotyczy to informa-
cji, których ujawnienie narusza³oby prawa innych osób oraz poufnych da-
nych medycznych.

Regu³a 64
Informacje zawarte w rejestrze danych sprawcy nale¿y traktowaæ jako

poufne. Z tego powodu mog¹ byæ one ujawniane wy³¹cznie podmiotom,
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którym prawo zezwala na ich otrzymanie. Nie oznacza to jednak, ¿e wszyst-
kie informacje zawarte w rejestrze danych musz¹ byæ ujawnione ka¿demu,
kto ma prawo do ich otrzymania. Niniejsza regu³a ma charakter restrykcyj-
ny i stwierdza, ¿e ujawniane mog¹ byæ tylko te informacje, które s¹ istotne
dla pracy organu w³adzy ubiegaj¹cego siê o ich wydanie.

Regu³a 65
Celem niniejszej regu³y jest niedopuszczenie do tego, aby rejestry da-

nych by³y przechowywane i oddzia³ywa³y po zakoñczeniu wykonywania
sankcji lub œrodka alternatywnego. ¯¹da siê wiêc, aby rejestr danych by³ ni-
szczony w momencie wygaœniêcia sankcji lub œrodka lub wyczerpania siê
ich skutków prawnych, wzglêdnie aby rejestr zosta³ zdeponowany na rêce
organu w³adzy daj¹cego gwarancje zabezpieczenia informacji przed uja-
wnieniem ich stronom trzecim. Regu³a okreœla najwczeœniejszy i najpóŸ-
niejszy dopuszczalny termin przekazania rejestru w rêce takiego organu
w³adzy.

Regu³a 66
Zastosowanie sankcji i œrodków alternatywnych prowadzi czêsto do te-

go, ¿e ca³y szereg agencji i organizacji zaanga¿owanych jest w szukanie dla
sprawcy miejsca pracy lub zapewnianie mu innych form pomocy. Niniejsza
regu³a mówi o tym, jakie informacje na temat sprawcy mog¹ byæ udostêp-
nianie tym agencjom i organizacjom. Ogólnie rzecz bior¹c, regu³a ma cha-
rakter restrykcyjny. Rodzaj pracy lub specyfika pomocy udzielanej
sprawcy mo¿e wymagaæ udzielenia o nim rzetelnych informacji. Zezwole-
nie pewnym kategoriom sprawców na wykonywanie prac na rzecz spo³ecz-
noœci, wymagaj¹cych kontaktów z dzieæmi lub osobami starszymi, mo¿e
³¹czyæ siê z nadmiernym ryzykiem. W przypadku koniecznoœci ujawnienia
informacji poufnych, wymagana bêdzie wyraŸna zgoda ze strony sprawcy
po udzieleniu mu wyjaœnieñ co do charakteru informacji, które mia³yby
byæ ujawnione i powodów, dla których jest to konieczne. Przez informacje
poufne nale¿y tu rozumieæ informacje o pope³nionym przestêpstwie lub
wykroczeniu, o przesz³oœci sprawcy, a tak¿e informacje o œciœle prywatnym
charakterze i wszelkie informacje, których ujawnienie mog³oby prowadziæ
do niekorzystnych konsekwencji spo³ecznych, takich jak stygmatyzacja
lub odmowa zatrudnienia.

Regu³a 67
Wa¿nym celem sankcji i œrodków alternatywnych jest u³atwienie reso-

cjalizacji sprawcy. Ich skutek jest z natury rzeczy silnie zale¿ny od
wspó³pracy sprawcy. Szanse na tak¹ wspó³pracê bêd¹ niewielkie, jeœli wy-

357



konywana przez niego praca na rzecz spo³ecznoœci jest bezcelowa. Zagra¿a-
³oby to g³ównym celom tego rodzaju sankcji i œrodków. Jeœli natomiast
praca jest wyraŸnie u¿yteczna dla spo³ecznoœci i przyczynia siê do rozwoju
kwalifikacji sprawcy, to jego wola wspó³pracy bêdzie prawdopodobnie sil-
niejsza, a poczucie odpowiedzialnoœci wobec spo³eczeñstwa wiêksze.

Jeœli sankcje i œrodki alternatywne bêd¹ postrzegane jako sposób zape-
wnienia przedsiêbiorstwom taniej si³y roboczej, to ich stosowanie natrafi
zapewne na trudnoœci. Z tego powodu regu³a zabrania wykonywania przez
sprawców prac na rzecz spo³ecznoœci, które mia³yby przynosiæ zyski.

Regu³a 68
Jest oczywiste, ¿e sprawcy wykonuj¹cy prace na rzecz spo³ecznoœci nie

mog¹ nie byæ objêci przepisami o wypadkach oraz bezpieczeñstwie i higie-
nie pracy. Regu³a stanowi wiêc, ¿e sprawcy musz¹ byæ objêci tak¹ sam¹
ochron¹ prawn¹, jak inni obywatele.

Regu³a 69
Przy wykonywaniu wszelkich sankcji obowi¹zuje zasada, ¿e sprawca nie

ponosi ich kosztów. Zasada ta obowi¹zuje równie¿ w odniesieniu do sankcji
i œrodków alternatywnych. W pewnych okolicznoœciach dopuszczalne s¹ je-
dnak wyj¹tki od tej zasady. Jeœli sprawca posiada odpowiednie œrodki fi-
nansowe, to mo¿e czêœciowo lub w ca³oœci pokrywaæ koszty uboczne
zwi¹zane z wykonywaniem sankcji lub œrodków – na przyk³ad koszty do-
jazdów do miejsca pracy.

Rozdzia³ IX – metody pracy

Regu³a 70
Regu³a 32 mówi o tym, ¿e wszelkie warunki i zobowi¹zania ci¹¿¹ce na

sprawcy musz¹ uwzglêdniaæ jego potrzeby, mo¿liwoœci, prawa i obowi¹zki
spo³eczne. Wynika st¹d, i¿ ogólne metody pracy musz¹ opieraæ siê na orga-
nizowaniu programów o zindywidualizowanym charakterze. Stanowi to
pierwszy krok o zasadniczym znaczeniu, ale samo w sobie nie pozwoli za-
pewniæ efektywnego wykonywania sankcji i œrodków. Aby dzia³aæ efekty-
wnie, organizatorzy programów musz¹ podj¹æ wszelkie starania, aby
rozwijaæ i podtrzymywaæ dobre robocze stosunki pomiêdzy stronami bio-
r¹cymi udzia³ w wykonywaniu sankcji i œrodków, czyli pomiêdzy sprawc¹,
osob¹ nadzoruj¹c¹ i wszelkimi innymi organizacjami i osobami nale¿¹cymi
do danej spo³ecznoœci.
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Regu³a 71
O ile regu³a 32 stanowi, ¿e warunki i zobowi¹zania ci¹¿¹ce na sprawcy

musz¹ byæ dostosowane do jego indywidualnej sytuacji, o tyle niniejsza re-
gu³a idzie dalej i ¿¹da, aby wszystkie metody wykonywania sankcji i œrod-
ków by³y zindywidualizowane. Bêdzie to mo¿liwe tylko wtedy, gdy organa
w³adzy i personel odpowiedzialny za wykonywanie sankcji i œrodków bêd¹
mia³y wystarczaj¹cy zakres swobody w podejmowaniu decyzji dyskrecjo-
nalnych, s³u¿¹cych adaptacji metod do indywidualnych przypadków. Nie-
mniej jednak, proces indywidualizacji nie mo¿e posun¹æ siê tak daleko,
aby prowadziæ do powstania niesprawiedliwoœci przez traktowanie podob-
nych przypadków w bardzo odmienny sposób.

Regu³a 72
Cele sankcji i œrodków alternatywnych zak³adaj¹ prawid³owe i efekty-

wne ich wykonywanie. Jeœli jakieœ osobiste, spo³eczne lub materialne po-
trzeby konkretnego sprawcy wi¹¿¹ce siê z wykonaniem danej sankcji lub
œrodka nie s¹ zaspokojone, to proces wykonywania sankcji lub œrodka bê-
dzie zak³ócony. Niniejsza regu³a stanowi wiêc, ¿e takie potrzeby maj¹ byæ
zaspokajane, choæ odpowiedzialnoœæ za to nie musi spoczywaæ na organach
w³adzy wykonawczej. W razie koniecznoœci mo¿na odwo³aæ siê do innych
instytucji spo³ecznych. Ponadto, uzyskana pomoc nie mo¿e mieæ charakte-
ru li tylko symbolicznego. Musi cechowaæ siê odpowiedni¹ jakoœci¹; nale¿y
wiêc podj¹æ starania, aby potrzeby sprawcy, o których tu mowa, by³y zaspo-
kojone mo¿liwie najlepiej.

Regu³a 73
Pojêcie instrukcji wykonawczych odnosi siê tu do dok³adnego okreœle-

nia, co trzeba robiæ, aby spe³niæ warunek lub wywi¹zaæ siê ze zobowi¹zania
– na przyk³ad, ¿e trzeba zg³aszaæ siê w okreœlonym miejscu pracy w okreœlo-
nych godzinach i dniach. Instrukcje takie opieraj¹ siê z definicji na na³o¿o-
nych warunkach i zobowi¹zaniach i dlatego nie mog¹ stawiaæ wymogów
wykraczaj¹cych poza to, co jest w nich implicite zawarte. Poniewa¿ maj¹
one zasadnicze znaczenie dla sprawcy – informuj¹ go o tym, co ma robiæ,
aby spe³niæ ci¹¿¹ce na nim warunki i zobowi¹zania – musz¹ byæ ca³kowicie
jasne i praktyczne.

Regu³a 74
Sankcje i œrodki alternatywne stwarzaj¹ jedyn¹ w swoim rodzaju mo¿li-

woœæ uwik³ania sprawcy w sieæ nieformalnych mechanizmów kontroli spo-
³ecznej, którym podlegaj¹ wszyscy obywatele. Oprócz tych nieformalnych
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mechanizmów spo³ecznej kontroli, konieczne mo¿e byæ zastosowanie for-
malnych czynnoœci kontrolnych, realizowanych przez podmioty zaanga¿o-
wane w wykonywanie sankcji i œrodków. Aby u³atwiæ resocjalizacjê
i powrót sprawcy do ¿ycia w zgodzie z prawem nale¿y d¹¿yæ do wypracowa-
nia ró¿nych mechanizmów nieformalnej kontroli spo³ecznej i ograniczenia
do minimum formalnych czynnoœci kontrolnych. W tym celu regu³a postu-
luje zasadê minimalnej ingerencji w ¿ycie sprawcy z powodu formalnych
funkcji kontrolnych sprawowanych przez organ w³adzy wykonawczej.
Czynnoœci kontrolne musz¹ byæ proporcjonalne do egzekwowanej sankcji
lub œrodka, a tak¿e ograniczone przez cele, którym s³u¿y ta sankcja lub œro-
dek.

Regu³a 75
Celem niniejszej regu³y jest nie tylko ustanowienie sprawiedliwych

i humanitarnych zasad tworzenia, nak³adania i wykonywania sankcji i œrod-
ków alternatywnych, ale tak¿e zapewnienie wysokich standardów kwalifi-
kacji zawodowych pracowników organów w³adzy wykonawczej. Regu³a
¿¹da wiêc, aby organa te pos³ugiwa³y siê metodami zgodnymi ze sprawdzo-
n¹ wiedz¹ zawodow¹.

Poniewa¿ wiedza ta stale siê rozwija, konieczne jest uwzglêdnianie no-
woœci w dziedzinie opieki spo³ecznej i podobnych sferach dzia³alnoœci,
a tak¿e wyników badañ.

Rozdzia³ X – funkcjonowanie sankcji i œrodków oraz konsekwencje
niezastosowania siê do nich

Regu³a 76
Regu³a ta mówi o rozci¹gniêciu zasady przedstawionej w regule 33 – do-

tycz¹cej informowania sprawcy o charakterze, zawartoœci i konsekwen-
cjach na³o¿onych sankcji i œrodków – na fazê wykonania.

Niezale¿nie od tego, w jaki sposób informacja o na³o¿eniu sankcji lub
œrodka zosta³a przekazana sprawcy (na przyk³ad w oficjalnym piœmie, for-
malnym zawiadomieniu lub przez udzielenie ustnego wyjaœnienia przez
przedstawiciela organu w³adzy wykonawczej), rozpoczêcie fazy wykonania
stanowi szczególny i pomyœlny moment. Jeœli tylko informacje o znaczeniu
i konsekwencjach sankcji lub œrodków karnych bêd¹ jasne, wyczerpuj¹ce
i przejrzyste, to mo¿na oczekiwaæ, ¿e sprawca poœwiêci im wówczas szcze-
gólnie du¿o uwagi. Dobre zrozumienie przez sprawcê tego, czego siê od
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niego oczekuje, bêdzie mia³o znacz¹cy wp³yw na w³aœciwe wykonanie san-
kcji lub œrodka.

Informacje te powinny byæ zazwyczaj przekazywane ustnie, gdy¿ umo¿-
liwia to nawi¹zanie dialogu ze sprawc¹. Ustny przekaz informacji nie wy-
klucza wrêczenia sprawcy pisemnego dokumentu przypominaj¹cego
o warunkach i zobowi¹zaniach, których musi przestrzegaæ i zawieraj¹cego
inne ogólnie u¿yteczne informacje o wykonywaniu sankcji lub œrodka.

Regu³a 77
Aby pomóc pracownikom odpowiedzialnym za wykonywanie sankcji

i œrodków sprostaæ sytuacjom, w których trzeba zareagowaæ na pogwa³cenie
b¹dŸ niedok³adne wype³nianie warunków i zobowi¹zañ przez sprawcê, na-
le¿y opracowaæ dok³adne procedury postêpowania w takich wypadkach.
Niniejsza regu³a jest zwierciadlanym odbiciem regu³y poprzedniej. Prze-
kazanie sprawcy jasnych informacji o sytuacji ma zasadnicze znaczenie dla
efektywnoœci wykonania sankcji lub œrodka; to samo dotyczy personelu od-
powiedzialnego za to wykonanie. Regu³a nie ¿¹da jednak opracowania wy-
czerpuj¹cych przepisów dotycz¹cych tej kwestii. Uprawnienia do
podejmowania dyskrecjonalnych decyzji powinny wystarczyæ pracowni-
kom do rozwi¹zania szeregu problemów powstaj¹cych w trakcie wykony-
wania sankcji i œrodków. Celem regu³y jest raczej ustanowienie pewnych
ograniczeñ gwarantuj¹cych równe traktowanie sprawców.

Wreszcie, delikatna kwestia postêpowania w przypadkach niestosowa-
nia siê lub niedok³adnego stosowania siê sprawcy do warunków i zobo-
wi¹zañ, a zw³aszcza pytanie, kiedy nale¿y, a kiedy nie nale¿y uruchamiaæ
formalnych procedur, które mog¹ mieæ powa¿ne konsekwencje, wymagaj¹
jasnych, otwartych i opartych na zaufaniu relacji pomiêdzy pracownikami
odpowiedzialnymi za wykonywanie sankcji i œrodków, a organem w³adzy
orzekaj¹cej.

Regu³a 78
Wykonywanie sankcji i œrodków alternatywnych – proces, który trwa

przez pewien czas – mo¿e natrafiæ na szereg praktycznych trudnoœci. Mog¹
to byæ incydenty, których nie ma powodu uwa¿aæ za powa¿ne uchybienia.
Incydent taki mo¿e nie byæ niczym wiêcej, jak drobnym naruszeniem na³o-
¿onych warunków lub zobowi¹zañ, nie wymagaj¹cym cofniêcia sankcji lub
œrodka. To samo dotyczy drobnych wykroczeñ przeciwko instrukcjom or-
ganu w³adzy wykonawczej.

Uprawnienia dyskrecjonalne pracowników odpowiedzialnych za wyko-
nywanie sankcji i œrodków zazwyczaj wystarczaj¹, aby tego rodzaju proble-
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my rozwi¹zywaæ w oparciu o codzienne procedury, w ramach na³o¿onych
warunków i zobowi¹zañ.

W pozosta³ych przypadkach, gdy uprawnienia dyskrecjonalne s¹ niewy-
starczaj¹ce, regu³a dopuszcza rozwi¹zanie tego rodzaju trudnoœci przy u¿y-
ciu procedur administracyjnych. Procedury te normalnie nale¿¹ do sfery
dzia³alnoœci organów w³adzy wykonawczej.

Regu³a 79
U¿ycie procedury administracyjnej, o której mówi regu³a 79, powinno

³¹czyæ siê z udzieleniem sprawcy pewnych gwarancji, nie udaremniaj¹c je-
dnak¿e dzia³añ pracowników odpowiedzialnych za wykonywanie sankcji
i œrodków. Rozmowy wyjaœniaj¹ce przeprowadzane w nastêpstwie zastoso-
wania procedury winny byæ prowadzone w sposób obiektywny i racjonalny,
umo¿liwiaj¹cy nawi¹zanie dialogu pomiêdzy sprawc¹ a pracownikiem od-
powiedzialnym za wykonywanie sankcji i œrodków. Dialog ów powinien
umo¿liwiæ temu pierwszemu dok³adne uzasadnienie skargi, a temu drugie-
mu – przedstawienie w³asnych komentarzy i zadanie pytañ. Relacja z roz-
mowy wyjaœniaj¹cej powinna byæ rutynowo w³¹czana do rejestru danych
sprawcy; to samo powinno dotyczyæ jakichkolwiek innych dzia³añ wyjaœ-
niaj¹cych podejmowanych w ramach procedury administracyjnej.

Regu³a 80
Nale¿y porównaæ znaczenie terminu „powa¿ne pogwa³cenie warunków

i zobowi¹zañ” ze znaczeniem terminu „drobne wykroczenie”, wystêpu-
j¹cym w regule 79. Pierwszy termin mo¿e byæ interpretowany jako przeci-
wieñstwo drugiego; odnosi siê on do tak powa¿nego z³amania warunków,
¿e mo¿e to spowodowaæ ponowne rozpatrzenie decyzji o na³o¿eniu sankcji
lub œrodka. Wprawdzie takie przypadki z³amania warunków s¹ zazwyczaj
regulowane przepisami prawa (gdy¿ mog¹ prowadziæ do cofniêcia lub
zmiany sankcji lub œrodka), to jednak ocena, czy z uwagi na jego znaczn¹
wagê, z³amanie warunków podpada pod pojêcie „powa¿nego pogwa³ce-
nia”, nale¿y do organu w³adzy wykonawczej.

Powa¿ny charakter pogwa³cenia warunków i zobowi¹zañ wymaga for-
malnego powiadomienia o tym organu w³adzy orzekaj¹cej. Powiadomienie
takie winno byæ przekazane bez zw³oki, gdy¿ chodzi tu o sytuacjê kryzyso-
w¹; powinno ono mieæ tak¿e formê pisemn¹ z uwagi na du¿e znaczenie do-
k³adnych informacji o faktach, które zasz³y.

Regu³a 81
Mo¿liwoœæ przekazania dok³adnych informacji organowi w³adzy orzeka-

j¹cej zak³ada wiarygodnoœæ skargi. Raport stwierdzaj¹cy pogwa³cenie wy-
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mogów sankcji lub œrodka winien siê wiêc opieraæ na dok³adnych i jasnych
stwierdzeniach, pozbawionych elementów subiektywnej oceny. Stwier-
dzenia te winny przedstawiaæ zarówno fakty bezpoœrednio dotycz¹ce spra-
wy, jak i kontekst, w którym fakty te wystêpuj¹. Bez spe³nienia tego
warunku, organ w³adzy orzekaj¹cej nie bêdzie bowiem w stanie prawid³o-
wo oceniæ zasadnoœci skargi i podj¹æ decyzji o ewentualnej zmianie lub cof-
niêciu sankcji lub œrodka.

Regu³y 82 i 83
Poniewa¿ decyzja o zmianie lub cofniêciu sankcji lub œrodka alternaty-

wnego ma powa¿ne konsekwencje, które mog¹ naraziæ sprawcê na ostrzej-
sze œrodki przymusu, organ w³adzy orzekaj¹cej musi byæ zwi¹zany
pewnymi gwarancjami sprawiedliwoœci. Najbardziej oczywista z nich pole-
ga na starannym zbadaniu przez organ w³adzy orzekaj¹cej wszystkich in-
formacji o naruszeniu warunków przekazanych przez organ w³adzy
wykonawczej. Jest nie mniej wa¿ne, aby sprawca mia³ realn¹ mo¿liwoœæ za-
poznania siê z dokumentami zawieraj¹cymi doniesienie o domniemanym
naruszeniu i przedstawienia w³asnych komentarzy na ich temat.

Regu³a 84
Zakaz zawarty w niniejszej regule stanowi przyk³ad ogólnej zasady

w prawie karnym, która g³osi, i¿ jeden czyn niedozwolony poci¹ga nastêp-
ne czyny niedozwolone, w zwi¹zku z czym ca³kowita kara za wszystkie te
czyny by³aby nieproporcjonalnie wielka w porównaniu z wyrz¹dzon¹ szko-
d¹. Gdyby fakt pogwa³cenia warunków i zobowi¹zañ wynikaj¹cych z san-
kcji i œrodków alternatywnych by³ sam w sobie przestêpstwem, to
pogwa³cenie to wywo³a³oby nieproporcjonalnie wielk¹ w stosunku do pier-
wotnego przestêpstwa lub wykroczenia reakcjê karn¹, a nawet skumulowa-
nie siê kar. Stanowi³oby to ewidentne naruszenie zasady proporcjonalnoœci
na³o¿onej sankcji do pierwotnego przestêpstwa lub wykroczenia.

Z powy¿szych powodów ca³kowite lub czêœciowe cofniêcie sankcji lub
œrodka karnego b¹dŸ ich modyfikacja winny byæ jedyn¹ kar¹ za naruszenie
na³o¿onych warunków.

Regu³a 85
Wszczêcie procedury cofniêcia sankcji lub œrodków karnych powinno

byæ okazj¹ do przeprowadzenia oceny ich wykonania. W celu osi¹gniêcia
sprawiedliwoœci nale¿y zbadaæ zarówno aspekty negatywne, jak i pozyty-
wne.

Nawet czêœciowe wykonanie sankcji lub œrodka (do czego dochodzi na
przyk³ad, gdy sprawca odpracowa³ czêœæ godzin pracy na rzecz spo³eczno-
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œci) lub ich niepe³ne wykonanie (do czego dochodzi na przyk³ad, gdy
sprawca podj¹³ starania o zrekompensowanie szkód poniesionych przez
ofiarê, choæby nawet nie w pe³ni) stawiaj¹ sprawcê w innym œwietle i mog¹
wp³yn¹æ na decyzjê o cofniêciu sankcji lub œrodka.

Regu³a 86
Niniejsz¹ regu³ê nale¿y czytaæ w powi¹zaniu z regu³¹ 10, w stosunku do

której jest uzupe³nieniem, oraz regu³¹ 85, w stosunku do której jest rozsze-
rzeniem. A zatem, nawet gdy naruszenie warunku lub zobowi¹zania powo-
duje koniecznoœæ cofniêcia sankcji lub œrodka, powinna istnieæ mo¿liwoœæ
elastycznej reakcji na to naruszenie, niekoniecznie polegaj¹cej na zastoso-
waniu kary pozbawienia wolnoœci. Mog³oby tak byæ na przyk³ad wówczas,
gdyby powa¿ne naruszenie warunku lub zobowi¹zania nast¹pi³o pod ko-
niec okresu nadzoru s¹dowego, w trakcie którego – a¿ do tego momentu –
warunki i zobowi¹zania by³y nale¿ycie przestrzegane. Gdyby bowiem po-
gwa³cenie warunków w fazie wykonywania nie pozostawia³o organom w³a-
dzy orzekaj¹cej ¿adnej innej mo¿liwoœci oprócz zastosowania kary
pozbawienia wolnoœci, to zastêpczy charakter sankcji i œrodków alternaty-
wnych zosta³by ca³kowicie unicestwiony. Organ w³adzy orzekaj¹cej, maj¹c
pe³ne uprawnienia w zakresie oceny, powinien wzi¹æ pod uwagê ca³y sze-
reg mo¿liwych rozwi¹zañ i traktowaæ karê pozbawienia wolnoœci jako san-
kcjê stosowan¹ tylko w ostatecznoœci, wtedy, gdy ju¿ nie ma ¿adnej
mo¿liwoœci zastosowania sankcji lub œrodków alternatywnych.

Regu³a 87
Jeœli pozytywne zmiany w zachowaniu sprawcy wskazuj¹ na to, ¿e na³o-

¿one warunki i zobowi¹zania s¹ wype³niane, to w normalnej sytuacji dana
sankcja lub œrodek karny winny ulegaæ z³agodzeniu. Na przyk³ad sprawca,
który mo¿e wykazaæ, ¿e zrekompensowa³ straty poniesione przez ofiarê,
powinien zostaæ zwolniony z warunku rekompensaty. Podobnie, jeœli mo¿-
na wykazaæ, ¿e sprawca zosta³ wyleczony z uzale¿nienia od narkotyków i ¿e
jest ma³e prawdopodobieñstwo, aby z tego powodu mia³o dojœæ do po-
pe³nienia przestêpstwa lub wykroczenia, to sprawca ten winien byæ zwol-
niony z obowi¹zku poddawania siê dalszemu leczeniu. Ustawodawstwo
ka¿dego kraju powinno zawieraæ precyzyjne kryteria reguluj¹ce u¿ycie ta-
kich uprawnieñ organów w³adzy orzekaj¹cej.

Regu³a 88
Niniejsza regu³a dotyczy mo¿liwoœci zakoñczenia sankcji lub œrodka

karnego przed up³ywem normalnego terminu. Skorzystanie z tej mo¿liwo-
œci uzale¿nione jest od spe³nienia dwóch warunków o ró¿nym charakterze.
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Po pierwsze, wymogi zwi¹zane z dan¹ sankcj¹ lub œrodkiem karnym musz¹
byæ spe³nione. Po drugie, utrzymanie wymogów w mocy musi siê wydawaæ
zbêdne z uwagi na osi¹gniêcie celów danej sankcji lub œrodka karnego. Po-
dobnie jak w poprzednim przypadku, organa w³adzy ustawodawczej ka¿-
dego kraju musz¹ mieæ pe³n¹ swobodê w zastosowaniu tego drugiego
warunku. Mo¿e to z powodzeniem zostaæ uznane za przedmiot suwerennej
decyzji organu w³adzy orzekaj¹cej.

Rozdzia³ XI – badanie i ocena funkcjonowania sankcji
i œrodków alternatywnych

Regu³a 89
W badaniach naukowych chodzi miêdzy innymi o procedury obiekty-

wnego opisu, oszacowania i oceny. Prowadzenie badañ jest warunkiem
zdobycia wiedzy – w odró¿nieniu od opinii – na temat funkcjonowania san-
kcji i œrodków alternatywnych. Bez takiej wiedzy nie ma ¿adnych wiarygo-
dnych podstaw, aby opisaæ i oceniæ zakres stosowania tych sankcji
i œrodków oraz osi¹gane wyniki. Z kolei bez takiego opisu i oceny, dalszy
rozwój polityki kryminalnej i praktycznych metod pracy ze sprawcami, jak
równie¿ wykorzystanie funduszy publicznych, stan¹ siê nieefektywne.
Wszystko przemawia za tym, aby prowadziæ opisowe i wartoœciuj¹ce bada-
nia nad sankcjami i œrodkami alternatywnymi. Niniejsza regu³a zaleca
w zwi¹zku z tym popieranie takich badañ.

Regu³a 90
W ocenie chodzi o zbadanie sposobu stosowania danej procedury, jak

równie¿ stopnia, w jakim jej cele s¹ osi¹gane. Regu³a uwzglêdnia fakt, ¿e
wszystkie sankcje i œrodki karne maj¹ wiêcej ni¿ jeden cel. Maj¹ one na
przyk³ad chroniæ spo³eczeñstwo, stanowiæ wyraz spo³ecznej dezaprobaty
dla przestêpstw, zaspokoiæ poczucie sprawiedliwoœci i stworzyæ sprawcy
mo¿liwoœci poprawy – a przynajmniej nadmiernie ich nie utrudniaæ.

Oceniaj¹c funkcjonowanie sankcji i œrodków alternatywnych, nale¿y
wzi¹æ pod uwagê wszystkie te rozmaite funkcje. Regu³a 90 okreœla kilka
wa¿nych dziedzin problemowych, na które nale¿y zwróciæ uwagê w bada-
niach nad sankcjami i œrodkami alternatywnymi. Lista tych dziedzin nie
jest wyczerpuj¹ca.

Pierwsze wymienione w regule zagadnienie dotyczy tego, czy sankcje
i œrodki alternatywne spe³niaj¹ oczekiwania ró¿nych grup spo³ecznych.
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Skutecznoœæ sankcji i œrodków alternatywnych zale¿y w du¿ym stopniu od
wiarygodnoœci i poparcia, jakimi ciesz¹ siê one u niektórych grup spo³ecz-
nych. Jest wiêc wa¿ne, aby oceniæ, jak te sankcje i œrodki s¹ postrzegane, co
pozwoli na poprawienie ewentualnych niedoci¹gniêæ w ich stosowaniu
i skorygowanie b³êdnych opinii na temat ich charakteru i wykonywania.
Drugie zagadnienie dotyczy tego, czy sankcje i œrodki alternatywne rzeczy-
wiœcie s³u¿¹ ograniczeniu stosowania kary pozbawienia wolnoœci – co jest
wszak celem polityki wszystkich krajów cz³onkowskich Rady Europy – czy
te¿ s¹ one tylko substytutem dla innych sankcji wolnoœciowych takich jak
kara grzywny.

Trzecie zagadnienie dotyczy tych osobistych i spo³ecznych rodzajów
niedostosowania spotykanych wœród sprawców, które s¹ zazwyczaj kojarzo-
ne z przestêpczoœci¹. Uzale¿nienie od alkoholu lub narkotyków oraz braki
w zakresie wykszta³cenia i kwalifikacji zawodowych s¹ przyk³adami takich
utrudnieñ. Sprawcom nale¿y przyjœæ z pomoc¹ w przezwyciê¿aniu ich i po-
wrocie do ¿ycia w zgodzie z prawem. Alternatywne sankcje i œrodki umo¿li-
wiaj¹ w³aœnie tak¹ pomoc. Badania winny ujawniæ, czy taka pomoc
rzeczywiœcie jest oferowana i przyjmowana, a tak¿e wskazaæ sposoby pod-
niesienia efektywnoœci metod udzielania pomocy. Nale¿y zwróciæ uwagê,
¿e regu³a mówi tylko o tych potrzebach, które mo¿na zasadnie uznaæ za
zwi¹zane z przestêpczoœci¹.

Czwarty wymóg dotyczy badania kosztów sankcji i œrodków alternaty-
wnych w relacji do ró¿nych kryteriów efektywnoœci. Jednym z tych kryte-
riów jest wzglêdny koszt ró¿nych sankcji i œrodków. Ogólnie rzecz bior¹c,
dla europejskich systemów prawnych przeprowadzono tylko bardzo upro-
szczone badania porównawcze, wykorzystuj¹ce jedynie wskaŸnik œrednie-
go kosztu na jednego sprawcê i na jeden dzieñ dla systemu probacyjnego
i dla systemu penitencjarnego. Porównania takie pomijaj¹ fakt, ¿e jeœli san-
kcje i œrodki alternatywne zastosuje siê tylko wobec niewielkiej grupy
sprawców, to liczba wiêzieñ i personelu wiêziennego siê nie zmieni. Po-
trzebne s¹ bardziej szczegó³owe analizy kosztów i korzyœci,’ uwzglêdnia-
j¹ce wp³yw na poziom kosztów utrzymania systemu penitencjarnego
zmian liczby sprawców skazanych na ró¿ne rodzaje sankcji i œrodków alter-
natywnych, kar grzywny i kar pozbawienia wolnoœci.

Wreszcie, pi¹ty wymóg dotyczy badañ nad tym, w jakiej mierze u¿ywa-
nie sankcji i œrodków alternatywnych stanowi efektywny sposób walki
z przestêpczoœci¹. Badania takie musz¹ korzystaæ z wyników wczeœniej
wspomnianych badañ (pozycje od 1 do 4).

366



Czêœæ II
Zarys systemu wyroków w zawieszeniu,

nadzoru s¹dowego i innych kar zastêpczych w stosunku
do kary pozbawienia wolnoœci w piêtnastu krajach

cz³onkowskich Rady Europy

I. Uwagi ogólne
Niniejsza czêœæ zawiera zarys systemu wyroków w zawieszeniu, nadzoru

s¹dowego i innych podobnych œrodków karnych w Austrii, Belgii, Danii,
Republice Federalnej Niemiec, Francji, Grecji, Irlandii, W³oszech, Luk-
semburgu, Holandii, Norwegii, Szwecji, Szwajcarii, Turcji i Zjednoczo-
nym Królestwie.

Informacje na temat ka¿dego kraju pochodz¹ z dwóch kwestionariuszy
ECCP, o wype³nienie których zosta³y poproszone rz¹dy wymienionych
krajów.

Kwestionariusz poœwiêcony stosowaniu wyroków w zawieszeniu, nad-
zorowi s¹dowemu i innym podobnym œrodkom karnym1 porusza nastêpu-
j¹ce kwestie:
1. Czy ustawodawstwo w ka¿dej sytuacji dopuszcza zastosowanie wobec

sprawcy wczeœniej niekaranego wyroku w zawieszeniu, nadzoru s¹do-
wego lub innego podobnego œrodka karnego zamiast wyroku pozbawie-
nia wolnoœci lub wykonania takiego wyroku? W razie potrzeby proszê
podaæ, w jakich przypadkach œrodki takie nie s¹ mo¿liwe.

2. Jakie organa w³adzy (s¹dowe czy wykonawcze) maj¹ prawo podj¹æ de-
cyzjê o zastosowaniu wyroku w zawieszeniu, nadzoru s¹dowego lub in-
nego podobnego œrodka karnego?

3. Czy w przypadku osób wczeœniej niekaranych prawo nakazuje kompe-
tentnym organom w³adzy s¹dowej lub wykonawczej stosowanie wyro-
ków w zawieszeniu, nadzoru s¹dowego lub innych podobnych œrodków
karnych? Jeœli tak, to czy we wszystkich przypadkach, czy tylko w nie-
których? (Proszê podaæ szczegó³y.)2

4. Jeœli prawo przewiduje mo¿liwoœæ zastosowania wyroku w zawieszeniu,
nadzoru s¹dowego lub innych podobnych œrodków karnych wobec
sprawcy wczeœniej niekaranego, to czy jest to niezmiennie praktykowa-
ne? Proszê podaæ informacje o przypadkach, w których siê tego nie robi.

5. W jakiej mierze bezwarunkowy nakaz stosowania wobec sprawców
wczeœniej niekaranych – wyj¹wszy przypadki ciê¿kich przestêpstw –
wyroków w zawieszeniu, nadzoru s¹dowego lub innych podobnych
œrodków karnych by³by zgodny z obowi¹zuj¹cym prawem?
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6. Jeœli odpowiedŸ na powy¿sze pytanie jest uzale¿niona od interpretacji
pojêcia „ciê¿kiego przestêpstwa”, to proszê zdefiniowaæ to pojêcie.

7. (a)Jakie w systemie prawnym przewidziano œrodki warunkowe (wyrok
w zawieszeniu, nadzór s¹dowy lub inne podobne œrodki karne) mo¿li-
we do zastosowania w odniesieniu do wyroków pozbawienia wolno-
œci?

(b) Jak¹ interpretacjê pojêcia „sprawcy wczeœniej niekaranego” przy-
jmuje siê w przypadku stosowania œrodków, o których mowa w pun-
kcie (a)?

(c) Jakie inne warunki mog¹ byæ do³¹czone do tych œrodków (wyroku
w zawieszeniu, nadzoru s¹dowego lub innych podobnych œrodków
karnych) zgodnie z prawem obowi¹zuj¹cym w danym kraju lub stoso-
wan¹ tam praktyk¹?

8. Czy prawo danego kraju zezwala na zastosowanie wobec sprawcy wczeœ-
niej niekaranego jakiejkolwiek innej kary w przypadku, gdy pope³nione
przestêpstwo dopuszcza karê pozbawienia wolnoœci?

9. Jakie dodatkowe przepisy zwi¹zane z wyrokami w zawieszeniu, nadzo-
rem s¹dowym i innymi podobnymi œrodkami karnymi obowi¹zuj¹ w od-
niesieniu do sprawców m³odocianych?
Kwestionariusz s³u¿¹cy zebraniu danych statystycznych o stosowaniu
œrodków karnych, o których tu mowa, zawiera³ dwie formu³y:
l formu³ê dotycz¹c¹ stosowania wyroków w zawieszeniu, nadzoru

s¹dowego i innych podobnych œrodków karnych;
l formu³ê dotycz¹c¹ stosowania zwolnieñ warunkowych.
Z powodu specyfiki systemu prawnego lub sposobu gromadzenia da-

nych statystycznych, wiêkszoœæ krajów bior¹cych udzia³ w badaniu nie by³a
w stanie zastosowaæ metody zaproponowanej w formu³ach podanych
w kwestionariuszu.
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Zalecenie nr R (99) 19 Komitetu Ministrów
krajów cz³onkowskich dotycz¹ce mediacji

w sprawach karnych
(Przyjête przez Komitet Ministrów na 697. spotkaniu

zastêpców ministrów dnia 15 wrzeœnia 1999 r.)

Komitet Ministrów, dzia³aj¹c na podstawie Artyku³u 15.b Statutu Rady
Europy, obserwuj¹c postêpy, jakie dokona³y siê w pañstwach cz³onkow-
skich w dziedzinie stosowania mediacji w sprawach karnych w charakterze
elastycznego, kompleksowego, konstruktywnego i pro-aktywnego œrodka
zastêpczego w stosunku do tradycyjnych metod postêpowania karnego;

bior¹c pod uwagê potrzebê bardziej aktywnego udzia³u w postêpowaniu
kryminalnym ofiary, sprawcy i innych zainteresowanych podmiotów, jak
równie¿ wiêkszego zaanga¿owania spo³eczeñstwa;

uznaj¹c prawomocny interes ofiary realizowany poprzez wiêkszy wp³yw
na konsekwencje naruszenia prawa oraz mo¿noœæ nawi¹zania kontaktu ze
sprawc¹ i uzyskania przeprosin oraz zadoœæuczynienia;

maj¹c na uwadze to, jak wa¿ne jest, aby kszta³ciæ poczucie odpowie-
dzialnoœci u sprawców i tworzyæ dla nich praktyczne mo¿liwoœci zadoœæu-
czynienia, co powodowa³oby wzrost szans na reintegracjê i resocjalizacjê;

uznaj¹c fakt, ¿e mediacja mo¿e zwiêkszyæ œwiadomoœæ wa¿nej roli je-
dnostki i spo³eczeñstwa w zapobieganiu przestêpczoœci i reagowaniu na
przestêpstwa oraz rozwi¹zywaniu powstaj¹cych wskutek przestêpstw kon-
fliktów, przyczyniaj¹c siê w ten sposób do bardziej konstruktywnych
i mniej represyjnych wyroków w sprawach karnych;

uznaj¹c fakt, i¿ mediacja wymaga specjalnych umiejêtnoœci, kodeksów
postêpowania i szkoleñ przeprowadzanych przez licencjonowane instytu-
cje szkoleniowe;

bior¹c pod uwagê potencjalnie znacz¹cy wk³ad w dziedzinie mediacji
w sprawach karnych ze strony organizacji pozarz¹dowych i spo³ecznoœci lo-
kalnych oraz potrzebê ³¹czenia i koordynowania prac wykonywanych przez
podmioty prywatne i publiczne;

maj¹c na uwadze wymogi Konwencji o Ochronie Praw Cz³owieka i Pod-
stawowych Wolnoœci;

uwzglêdniaj¹c wymogi Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Dzie-
ci, jak równie¿ Zalecenia nr R (85) 11 o sytuacji ofiary w œwietle prawa i pro-
cedur karnych, nr R (87) 18 o uproszczeniu postêpowania karnego, nr R
(87) 21 o pomocy dla ofiar i zapobieganiu krzywdom, nr R (87) 20 o reak-
cjach spo³ecznych na przestêpczoœæ m³odocianych, nr R (88) 6 o reakcjach
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spo³ecznych na przestêpczoœæ m³odocianych wywodz¹cych siê z rodzin mi-
gruj¹cych, nr R (92) 16 o europejskich regu³ach dotycz¹cych sankcji i œrod-
ków alternatywnych, nr R (95) 12 o zarz¹dzaniu wymiarem sprawiedliwoœci
karnej i nr R (98) 1 o mediacji rodzinnej,

zaleca, aby w pracach nad stosowaniem mediacji w sprawach karnych
rz¹dy pañstw cz³onkowskich rozwa¿y³y zasady podane w aneksie do niniej-
szego zalecenia i aby stara³y siê o jak najszersze rozpowszechnianie niniej-
szego dokumentu.

Aneks do Zalecenia nr R (99)19

I. Definicja

Niniejsze wytyczne stosuj¹ siê ka¿dego postêpowania, w ramach które-
go ofiara i sprawca dobrowolnie i aktywnie uczestnicz¹ w rozwi¹zywaniu
kwestii powsta³ych wskutek pope³nienia przestêpstwa, korzystaj¹c w tym
z pomocy bezstronnej strony trzeciej (mediatora).

II. Zasady ogólne

1. Mediacja w sprawach karnych powinna byæ stosowana tylko pod warun-
kiem wyra¿enia przez strony dobrowolnej na to zgody. Strony powinny
mieæ mo¿liwoœæ anulowania swej zgody w dowolnym momencie proce-
su mediacji.

2. Rozmowy prowadzone w trakcie procesu pojednawczego s¹ poufne i ich
treœæ nie mo¿e byæ wykorzystana bez zgody stron.

3. Us³ugi mediacyjne w sprawach karnych powinny byæ powszechnie do-
stêpne.

4. Us³ugi mediacyjne powinny byæ dostêpne na ka¿dym etapie postêpo-
wania karnego.

5. Us³ugi mediacyjne powinny korzystaæ z dostatecznej autonomii w ra-
mach systemu wymiaru sprawiedliwoœci karnej.
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III. Podstawy prawne

6. Ustawodawstwo powinno sprzyjaæ stosowaniu mediacji w sprawach kar-
nych.

7. Stosowanie mediacji w sprawach karnych powinno byæ regulowane
przez odpowiednie wytyczne. Wytyczne te powinny w szczególnoœci
okreœlaæ warunki wszczêcia postêpowania pojednawczego oraz dzia³a-
nia po zakoñczeniu tego procesu.

8. Proces pojednawczy powinien gwarantowaæ podstawowe zabezpiecze-
nia proceduralne; w szczególnoœci, strony powinny mieæ prawo do po-
mocy prawnej i, w razie potrzeby, us³ug t³umacza. Osoby nieletnie
powinny mieæ dodatkowo prawo do pomocy rodzicielskiej.

IV. Dzia³anie wymiaru sprawiedliwoœci karnej
w odniesieniu do mediacji

9. Decyzja o wszczêciu postêpowania pojednawczego, jak równie¿ ocena
wyniku tego procesu winny nale¿eæ do organu w³adzy s¹dowej od spraw
karnych.

10. Przed udzieleniem zgody na wszczêcie procesu pojednawczego strony
powinny zostaæ dok³adnie poinformowane o ich prawach, charakterze
tego procesu i ewentualnych konsekwencjach ich decyzji.

11. Ani ofiara, ani sprawca nie powinni byæ nak³aniani do udzielenia zgody
na wszczêcie procesu pojednawczego przy u¿yciu nieuczciwych metod.

12. Specjalne przepisy i zabezpieczenia reguluj¹ce udzia³ nieletnich w po-
stêpowaniu prawnym powinny obowi¹zywaæ tak¿e w odniesieniu do ich
udzia³u w procesie pojednawczym w sprawach karnych.

13. Proces pojednawczy nie powinien byæ kontynuowany, jeœli którakol-
wiek ze stron g³ównych nie jest w stanie zrozumieæ znaczenia tego pro-
cesu.

14. Podstaw¹ procesu pojednawczego winno byæ zazwyczaj uznanie przez
obie strony podstawowych faktów zwi¹zanych ze spraw¹. Udzia³ w pro-
cesie pojednawczym nie powinien byæ u¿yty jako dowód przyznania siê
do winy w póŸniejszym postêpowaniu prawnym.

15. Przed wszczêciem procesu pojednawczego nale¿y wzi¹æ pod uwagê wi-
doczny brak równoœci partnerów pod takimi wzglêdami jak wiek, do-
jrza³oœæ i potencja³ intelektualny.

371



16. Decyzja o wszczêciu procesu pojednawczego w odniesieniu do sprawy
karnej powinna okreœlaæ mieszcz¹cy siê w granicach rozs¹dku termin,
po up³ywie którego kompetentny organ w³adzy s¹dowej od spraw kar-
nych winien byæ poinformowany o postêpach procesu pojednawczego.

17. Zwolnienie w oparciu o porozumienie pojednawcze powinno mieæ ten
sam status, co decyzja s¹du lub wyrok i powinno wykluczaæ mo¿liwoœæ
ukarania na podstawie tych samych faktów (ne bis in idem).

18. W przypadku przekazania sprawy powtórnie w rêce organu w³adzy
s¹dowej od spraw karnych bez osi¹gniêcia porozumienia miêdzy strona-
mi lub wskutek niezrealizowania takiego porozumienia, decyzja o dal-
szym postêpowaniu powinna zapaœæ bez zw³oki.

V. Dzia³anie systemu us³ug mediacyjnych

V.1. Standardy
19. Us³ugi mediacyjne winny byæ regulowane przez obowi¹zuj¹ce normy.
20. Osoby œwiadcz¹ce us³ugi mediacyjne winny dysponowaæ odpowiednim

zakresem autonomii w wykonywaniu swoich obowi¹zków. Nale¿y stwo-
rzyæ dla nich system norm zawodowych i zasad etyki, a tak¿e procedury
wyboru kadr, programy szkoleniowe i kryteria oceny mediatorów.

21. Us³ugi mediacyjne winny byæ monitorowane przez kompetentne cia³o.

V.2. Kwalifikacje i szkolenie mediatorów
22. Mediatorzy winni rekrutowaæ siê z ró¿nych sektorów spo³eczeñstwa

i generalnie powinni dysponowaæ dobr¹ znajomoœci¹ lokalnej kultury
i spo³ecznoœci.

23. Mediatorzy winni cechowaæ siê zdrowym rozs¹dkiem i dobrymi umie-
jêtnoœciami interpersonalnymi niezbêdnymi do prowadzenia czynnoœci
pojednawczych.

24. Mediatorzy winni przejœæ szkolenie wstêpne przed przyst¹pieniem do
wykonywania swoich obowi¹zków, a nastêpnie braæ udzia³ w dalszych
szkoleniach rozwijaj¹cych ich umiejêtnoœci zawodowe. Szkolenia te win-
ny s³u¿yæ zapewnieniu wysokiego poziomu kwalifikacji pracowników
z uwzglêdnieniem umiejêtnoœci rozwi¹zywania konfliktów i specjalnych
umiejêtnoœci niezbêdnych w pracy z ofiarami i sprawcami, a tak¿e podsta-
wowej wiedzy o systemie wymiaru sprawiedliwoœci karnej.

V.3. Postêpowanie w indywidualnych przypadkach
25. Przed wszczêciem procesu pojednawczego mediator winien zostaæ po-

informowany o wszystkich faktach maj¹cych zwi¹zek ze spraw¹ i otrzy-
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maæ wszystkie niezbêdne dokumenty od w³aœciwego organu w³adzy
s¹dowej od spraw kryminalnych.

26. Postêpowanie pojednawcze winno byæ prowadzone w sposób bezstron-
ny i oparty na faktach zwi¹zanych ze spraw¹ oraz potrzebach i ¿ycze-
niach stron. Zachowanie mediatora musi byæ nacechowane
poszanowaniem godnoœci stron; musi on równie¿ dopilnowaæ, aby tak¿e
strony odnosi³y siê do siebie z szacunkiem.

27. Mediator winien byæ odpowiedzialny za stworzenie bezpiecznego i wy-
godnego œrodowiska, w którym prowadzone bêdzie postêpowanie poje-
dnawcze. Mediator powinien rozumieæ s³aboœci ka¿dej ze stron.

28. Postêpowanie pojednawcze winno byæ prowadzone w sposób efekty-
wny, ale w tempie wygodnym dla obu stron.

29. Postêpowanie pojednawcze winno byæ prowadzone in camera.
30. W przypadku wyjœcia na jaw w trakcie postêpowania pojednawczego in-

formacji o gro¿¹cym powa¿nym przestêpstwie, mediator winien mimo
obowi¹zywania zasady poufnoœci przekazaæ te informacje odpowiednim
w³adzom lub zainteresowanym osobom.

V.4. Wynik postêpowania pojednawczego
31. Strony powinny dojœæ do porozumienia dobrowolnie. Warunki porozu-

mienia winny mieœciæ siê w granicach rozs¹dku i byæ dostosowane do
wagi przestêpstwa.

32. Mediator winien przedstawiæ organom w³adzy s¹dowej od spraw kar-
nych raport o podjêtych krokach i wyniku postêpowania pojednawcze-
go. Raport mediatora nie powinien ujawniaæ przebiegu spotkañ
pojednawczych, ani zawieraæ s¹dów o zachowaniu stron w trakcie postê-
powania pojednawczego.

VI. Dalszy rozwój systemu mediacji
33. W celu uzgodnienia stanowisk organów w³adzy s¹dowej od spraw kar-

nych i jednostek œwiadcz¹cych us³ugi mediacyjne, ich przedstawiciele
winni odbywaæ regularne narady.

34. Pañstwa cz³onkowskie winny popieraæ badania nad postêpowaniem po-
jednawczym w sprawach karnych i jego skutecznoœci¹.
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Sesja V
Kuratorska s³u¿ba s¹dowa
– stan i kierunki rozwoju





Andrzej Martuszewicz

Panie Marsza³ku! Panie Przewodnicz¹cy! Pani Pose³! Pañstwo Senato-
rowie! Szanowni Zebrani!

Ograniczê swoje wyst¹pienie w zwi¹zku z tym, ¿e wiele spraw zosta³o tu
poruszonych, równie¿ dane zosta³y przedstawione i zinterpretowane, nie
tylko przez nas, ale równie¿ przez przedstawicieli Departamentu Wykona-
nia Orzeczeñ i Probacji.

Panie Marsza³ku! Jest to ju¿ trzecia konferencja. Z naszej strony, kura-
torskiej s³u¿by s¹dowej i wszystkich tych, którzy w Polsce zajmuj¹ siê pro-
bacj¹, sk³adamy serdeczne podziêkowania za pana sta³e zainteresowanie t¹
tematyk¹. S³ysza³em publiczne wyst¹pienie jednego z naukowców, który
powiedzia³, ¿e w³aœciwie to, ¿eby budowaæ probacjê w Polsce, mamy jesz-
cze kilka lat, mianowicie, ¿e wœród g³ównych polityków w pañstwie znaj-
duj¹ siê osoby, które bardzo wiele czasu, jako wiêŸniowie polityczni,
spêdzili w wiêzieniach. Wiedz¹, co to znaczy izolacja. I to nie jest wybór
tylko i wy³¹cznie intelektualny.

Na sali znajduj¹ siê równie¿ politycy. Myœlê, ¿e sukces tych konfe-
rencji polega na tym, ¿e przez d³ugi czas naukowcy, kuratorzy, sêdziowie
rozmawiaj¹ ze sob¹ o pewnych sprawach, nie adresuj¹c tego do tych, któ-
rzy maj¹ na to najwiêkszy wp³yw, czyli do polityków, ale nie anga¿uj¹c siê
politycznie.

Kuratorska s³u¿ba s¹dowa nale¿y do tej s³u¿by, która w taki sposób dzia-
³a, ¿e przekonujemy wszystkie opcje polityczne i zwracamy siê do wszyst-
kich nie upolityczniaj¹c sprawy.

Równie¿, Panie Marsza³ku, Pana sposób widzenia rzeczywistoœci za-
wsze jest kompletnie niezale¿ny, niezale¿nie, w jakiej opcji politycznej
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pan jest zaanga¿owany. Dlatego to w³aœnie pan towarzyszy³ w kilku wyjaz-
dach studyjnych, które zainicjowa³a kuratorska s³u¿ba s¹dowa i stowarzy-
szenia kuratorskie, do Danii, do duñskiego Komitetu Helsiñskiego.

Wielu polityków zobaczy³o tam w³aœnie, jak funkcjonuje probacja
w ma³ym kraju, mo¿e nieporównywalnym ekonomicznie, mo¿e równie¿
z punktu widzenia demografii, ale pomimo wszystko, nast¹pi³y dramatycz-
ne zmiany mentalnoœciowe.

Chcê powiedzieæ z ca³¹ odpowiedzialnoœci¹, ¿e oprócz kuratorskiej s³u¿-
by s¹dowej, poprzez krajowe stowarzyszenie i wielkopolskie stowarzysze-
nie, w³aœciwie takiej wymiany w Europie i na œwiecie, przy wspó³udziale
wiêziennictwa, ¿adna z grup zawodowych w Polsce nie czyni. Próbujemy te
wszystkie doœwiadczenia i myœlê, ¿e pan Leo Tigges, gdyby mia³ te infor-
macje, byæ mo¿e zupe³nie inaczej by spojrza³ na model kurateli s¹dowej
w Polsce. Poniewa¿ ta ustawa, która dziêki miêdzy innymi panu senatorowi
jest, jest oparta na najlepszych wzorach europejskich tamtego czasu i naj-
lepszych wzorach œwiatowych oparte na autentycznym zaanga¿owaniu lu-
dzi w sposób funkcjonowania.

Chcê zacz¹æ od spraw w telegraficznym skrócie.
To obrazuje, ¿e kurator jest dobry na wszystko. Kurator mo¿e zrobiæ

wszystko, mo¿na mu powierzyæ ró¿ne zadania, których inne grupy nie chc¹.
I chcê powiedzieæ, ¿e te zadania – a koncentrujemy siê tutaj na probacji,
czyli na kuratorach dla doros³ych – wykonuje w Danii szeœæ s³u¿b, w Anglii
jedenaœcie. Wiele ze spraw w Anglii obs³uguje oddzielny zespó³. U nas ku-
rator jest omnibusem, on ma wykonywaæ wszystko i jeszcze ponosiæ
konsekwencje w niektórych sytuacjach za to, ¿e rzekomo jest to Ÿle wyko-
nywane.

Dodam tutaj jeszcze rodzinnych, poniewa¿ wszystko siê zaczyna na eta-
pie rodziny i tu siê nad tym nie zatrzymujemy, ale to jest jedna z podstaw,
poniewa¿ mamy jedn¹ z lepszych kuratel rodzinnych w Europie, specyficz-
n¹, œwietnie zorganizowan¹, opart¹ na oœrodkach diagnostycznych, konsul-
tacyjnych, œwietnej wspó³pracy z s¹dami rodzinnymi i sêdziami
rodzinnymi, którzy podlegaj¹ permanentnemu szkoleniu.

Kuratela spo³eczna w Polsce jest specyficznym fragment funkcjonowa-
nia kuratorskiej s³u¿by s¹dowej. Ale myœlê, ¿e je¿eli jest tak, jak mówi³ pan
profesor Siemaszko, ¿e spad³a przestêpczoœæ, to siê nie wziê³o z powietrza,
jeœli siê zwa¿y, ¿e s³u¿ba wiêzienna, kuratorzy wykonuj¹ oko³o miliona stu
tysiêcy ró¿nego rodzaju czynnoœci w stosunku do rodzin, a w tych rodzi-
nach s¹ po dwie, trzy, cztery osoby. Nie mówiê, ¿e my idealnie to wykonu-
jemy. Je¿eli jest tak, ¿e jednak w lepszy lub gorszy sposób to jest
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wykonywane, to mo¿e jednak probacja, razem z policj¹, ja nie konkretyzu-
jê, nie przypisujê, intuicyjnie tylko stwierdzam, ¿e coœ siê sta³o. Mo¿e jest
tak jednak, ¿e ta kuratorska s³u¿ba s¹dowa i trzydzieœci dwa tysi¹ce kurato-
rów spo³ecznych realizuj¹ równie¿ poprzez swoj¹ aktywnoœæ informowanie
spo³eczeñstwa o sposobie postêpowania.

Chcemy, ¿eby by³ jakiœ sposób nag³aœniania tego, co robimy, a jaki jest
lepszy od rodzin, od ludzi, którzy s¹ kuratorami spo³ecznymi? A zape-
wniam pañstwa, ¿e w znakomitej wiêkszoœci okrêgów ci kuratorzy spo³ecz-
ni zostali zweryfikowani. W tej chwili w wielu wypadkach kurator
spo³eczny wykonuje dozór czy nadzór z pe³n¹ indywidualizacj¹, poniewa¿
w wielu wypadkach kuratorzy maj¹ po dwa, trzy nadzory czy dozory. S¹ na
przyk³ad terapeutami uzale¿nieñ b¹dŸ pracownikami socjalnymi, którzy
tutaj równie¿ realizuj¹ pewien holistyczny sposób podejœcia do cz³owieka.

Kurator zawodowy, paradoksalnie, nie mo¿e indywidualizowaæ ze
wzglêdu na cyfry, które pañstwo poznali wczeœnie, a równie¿ poznaj¹ tutaj.
Nie doceniamy tego faktu.

¯a³ujê, ¿e nie ma tu pana profesora Konopczyñskiego, który dokona³
g³êbokiej analizy rynku, zak³adaj¹c swoj¹ szko³ê Pedagogium.

I co siê okaza³o? Istnieje siedemdziesi¹t uczelni, które zajmuj¹ siê reso-
cjalizacj¹ b¹dŸ pedagogik¹ resocjalizacyjn¹. I rocznie siedem tysiêcy osób
tej resocjalizacji b¹dŸ pedagogiki resocjalizacyjnej siê uczy. Panuje pewne-
go rodzaju moda w Polsce na te kierunki studiów ze wzglêdu na to, ¿e kura-
torska s³u¿ba s¹dowa stworzy³a warunki przyzwoitego zarobku po wejœciu
w tê s³u¿bê. Zaczêto z tym sposobem ¿ycia ³¹czyæ równie¿ swoj¹ karierê za-
wodow¹ i osobist¹.

To nie s¹ tylko czcze s³owa i dlatego uwa¿amy, ¿e lepsze jest wrogiem
dobrego. Mo¿e naprawdê nale¿a³oby siê przyjrzeæ tej s³u¿bie, bez wpro-
wadzania jakichœ bardzo istotnych zmian, które mog¹ zrujnowaæ dotych-
czasowy dorobek, a zaj¹æ siê usprawnianiem tej s³u¿by i zmniejszaniem
obci¹¿eñ w stosunku do kuratorów zawodowych i spo³ecznych. Kuratorzy
natomiast s¹ za modernizacj¹ tej s³u¿by, to znaczy za tym, o czym za chwilê
powiem.

Poziom wykszta³cenia – 97% kuratorów ma wy¿sze wykszta³cenie. Nie
ma w Europie s³u¿by, która ma takie przygotowanie zawodowe, chyba ¿e
uznamy, ¿e studia resocjalizacyjne i uczelnie fatalnie przygotowuj¹ ludzi
do tego zawodu, ale to jest œmia³a teza. Bo je¿eli jednak tak¹ liczbê osób siê
kszta³ci, to z czegoœ to wynika.

Proszê dalej zwróciæ uwagê – trzysta trzydzieœci cztery osoby do-
kszta³caj¹ siê w podyplomowym systemie. Weszliœmy, jako Krajowa Rada,
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w œcis³¹ kolaboracjê z Krajowym Centrum Kszta³cenia Kadr, powsta³o tam
studium podyplomowe do spraw metodyki pracy kuratora zawodowego.
Takich studiów podyplomowych jest kilka.

Proszê zwróciæ uwagê, bo skracam swoje wyst¹pienia, na podane cyfry.
Zespo³y kuratorskiej s³u¿by s¹dowej. I, Panie Marsza³ku, coœ siê zmienia,
nie jest tak, ¿e my mówimy ci¹gle negatywnie, bo oczywiœcie, jeœli jesteœ-
my atakowani poprzez fakt, ¿e kiedy nastêpuje jakieœ przesilenie, to nam
siê próbuje tê ustawê zmieniaæ, w zwi¹zku z tym jesteœmy w sytuacji bar-
dzo trudnej, która polega na tym, ¿e czujemy siê spychani, odczuwamy
syndrom oblê¿onej twierdzy, a tak nie jest, poniewa¿ robimy swoje w spo-
sób autentyczny i wydaje mi siê profesjonalny.

Proszê zwróciæ uwagê, ¿e jednak jest trzy tysi¹ce szeœæset osiemdziesi¹t
jeden komputerów, a by³o dwieœcie dziewiêtnaœcie, ¿e spada liczba obs³ugi
sekretarskiej w stosunku do zespo³u, mimo ¿e akty prawne wy¿szego i ni¿-
szego rzêdu mówi¹, ¿e jest obligatoryjny sekretariat zespo³u kuratorskiego.
To krymina³, ¿e kuratorzy wykonuj¹ swoje czynnoœci sekretarskie, bo jest
równie¿ sposób na kontrolê funkcjonowania kuratorskiej s³u¿by s¹dowej.

Przecie¿ je¿eli kurator wprowadzi w komputer ró¿ne dane, to mo¿na
wirtualnie zacz¹æ funkcjonowaæ i widzê, ¿e tego w departamencie pañstwo
chyba nie wyczuwali. Proszê pañstwa, to jest po prostu niebezpieczny za-
wód. Polski kurator jest bez ¿adnych insygniów zewnêtrznej w³adzy, nie
posiada ¿adnych œrodków przymusu, nie posiada w wielu wypadkach na-
wet gazu, ¿eby siê broniæ przed psami. Podlega pewnym dzia³aniom wyni-
kaj¹cym czasami z tego, ¿e jest bardzo czêsto w miejscach odosobnienia,
wchodzi w bramy, wchodzi na klatki schodowe i wcale nie musi byæ tak, ¿e
to podopieczny na niego napada czy atakuje. Bo wreszcie takich wypadków
wcale nie jest tak du¿o.

Jeœli chodzi o dane statystyczne, które wielokrotnie tu zosta³y przywo³y-
wane, to proszê zwróciæ uwagê, ¿e to s¹ horrendalne wartoœci. Myœmy siê
przyzwyczaili, ¿e magia du¿ych liczb to jest w ogóle jakiœ stan normalny. To
jest absurd. Kurator zawodowy, który ma w standardzie od dwudziestu piê-
ciu do trzydziestu piêciu spraw, nie jest w stanie wszystkiego wykonaæ,
bior¹c pod uwagê wszystkie inne czynnoœci, które kurator wykonuje. A je-
¿eli dodaje siê jeszcze coœ kuratorom, to jest to stan, który pcha nas w fikcjê,
a nastêpnie, kiedy ju¿ w tej fikcji siê poruszamy, zaczynamy wchodziæ w ja-
kieœ absurdalne dywagacje intelektualne, które polegaj¹ na tym, ¿e uspra-
wnimy coœ, co jest nie do usprawnienia.

I jaka mo¿e byæ efektywnoœæ, przy takiej liczbie? A jak jest na œwiecie? Pan
Leo Tigges, kiedy z nim rozmawiamy, mówi: mamy trzydzieœci spraw. Ale co
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znaczy trzydzieœci? Prowadz¹ trzydzieœci w³asnych, bez wywiadów, bez pro-
wadzenia sesji, bo to kto inny robi, itd. Je¿d¿enie po Europie nauczy³o nas, ¿e
nie mo¿na porównywaæ pewnych rzeczy w sposób prosty, bo tak siê nie da.

Mówi siê nam, ¿e sk³adamy za ma³o wniosków w ró¿nych sprawach,
a kuratorska s³u¿ba s¹dowa sk³ada sto siedemdziesi¹t szeœæ tysiêcy wnios-
ków. W co drugiej, co trzeciej sprawie kurator musia³ z³o¿yæ jakiœ wniosek.

Funkcjonujemy w s¹downictwie. Chcia³em panu marsza³kowi i panu
przewodnicz¹cemu serdecznie podziêkowaæ, ale równie¿ wszystkim na tej
sali – sêdziom, prokuratorom, do których to jest adresowane. Przecie¿ to
nie my decydujemy o ró¿nych sprawnoœciach, które sêdzia orzeka i sêdzia
koñczy. My proponujemy pewne rozwi¹zania, mog¹ one byæ zaakceptowa-
ne b¹dŸ nie. Chcê powiedzieæ, ¿e na tej sali, chyba po raz pierwszy na kon-
ferencji, s¹ równie¿ wiceprezesi spraw karnych dwóch s¹dów warszawskich
i przewodnicz¹cy wydzia³u.

(...) Ale chodzi o to, ¿e to pokazuje, ¿e pañstwo sêdziowie równie¿ widz¹,
poniewa¿ je¿eli jeŸdzimy po Europie, to nam siê mówi tak: skuteczny wy-
rok, nam, którzy nie s¹ predestynowani do oceny sêdziów, prokuratorów
czy kogokolwiek. My s³uchamy tego, co siê nam mówi.

A nam siê mówi, ¿e wyrok prawid³owy to jest wyrok szybko wykonany.
I to doradztwo sêdziego, na przyk³ad angielskiego, jest dla niego do przyjê-
cia, ¿e jest zespó³ ludzi, który mówi, podpowiada mu: kary ograniczenia
wolnoœci ju¿ siê tutaj wyczerpa³y, nie mo¿emy wykonywaæ, proszê zastoso-
waæ inny œrodek probacyjny, poniewa¿ ten wykonamy szybko.

Ja mówiê o pewnym prymitywnym prze³o¿eniu, które tu chcia³bym za-
stosowaæ.

Myœlê, ¿e w ogóle sprawnoœæ wykonawstwa s¹downictwa, ale równie¿
ob³êdne obci¹¿enia prac¹ równie¿ sêdziów wykonawczych i w wydzia³ach
penitencjarnych jest równie¿ spraw¹, któr¹ powinniœmy globalnie siê zaj¹æ.
Nie jest tak, ¿e bêdziemy rozmawiaæ tylko o kuratorskiej s³u¿bie s¹dowej,
bo my nie jesteœmy wysp¹. My dzia³amy w s¹downictwie, tak kuratela pol-
ska zosta³a usytuowana i wydaje mi siê, ¿e tradycyjnie, kiedy przyje¿d¿aj¹
do nas przedstawiciele s³u¿b angielskich, holenderskich, duñskich, kiedy
widz¹ bliskoœæ sêdziego i jednak mo¿liwoœæ zaproponowania sêdziemu ja-
kiegoœ sposobu postêpowania, mówi¹, ¿e oni by tak chcieli, bo oni w ogóle
na to nie maj¹ kompletnie wp³ywu. Równie¿ dla innych s³u¿b polska s³u¿-
ba kuratorska jest pasem transmisyjnym.

Do mnie na dy¿ur przychodzi kilku pedagogów szkolnych, bo akurat t¹
problematyk¹ siê zajmujê, kilku pracowników socjalnych, którzy prosz¹,
¿eby po prostu zwróciæ siê do sêdziego bezpoœrednio z jakimiœ sprawami.
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Przepraszam, ¿e ja o tym mówiê, to jest pewne prozaiczne stwierdzenie,
ale jest to wa¿ne.

Tutaj widaæ jeszcze rodzinne obci¹¿enia. Proszê zwróciæ uwagê, ¿e one,
aczkolwiek w standardach w wielu wypadkach siê mieszcz¹, s¹ jednak ol-
brzymie obci¹¿eniem. Przecie¿ inaczej siê pracuje z rodzin¹ nieletniego
i ma³oletniego.  Mówiono tu, ¿e ta przestêpczoœæ w tej grupie roœnie.

Organizacja kuratorskiej s³u¿by s¹dowej – w telegraficznym skrócie, to
jest przed ustaw¹. Dziêkujê tu koledze Jedynakowi, bo to s¹ jego konsulta-
cje i wytwory.

Proszê zwróciæ uwagê, w³aœciwie kurator traci³ kompletnie samodziel-
noœæ. By³a taka sytuacja, o której ju¿ zapomnieliœmy, ale bardzo ³atwo pew-
nymi nieodpowiedzialnymi decyzjami j¹ przywróciæ. Ale je¿eli siê kuratora
ubezw³asnowolni, to traci to w ogóle jakikolwiek sens.

Zespó³ kuratorskiej s³u¿by s¹dowej jest w tej chwili samodzieln¹ jedno-
stk¹, w której przewodnicz¹cy wydzia³u i kierownik zespo³u s¹ równopra-
wnymi partnerami, którzy powinni siê ze sob¹ komunikowaæ, ustalaæ
pewien sposób postêpowania. Ale ta organizacja jest najwa¿niejsza dla pod-
opiecznego. My pisz¹c ustawê po³o¿yliœmy na to nacisk. Has³o: podopiecz-
ny przede wszystkim.

Jaka struktura jest dla podopiecznego najlepsza, aby kurator dzia³a³ w spo-
sób w³aœciwy? Nie wiem, czy efektywny, bo ja nie wiem, co to znaczy. Do tej
pory nikt w Polsce nie wymyœli³ systemu analizowania efektywnoœci kurator-
skiej s³u¿by s¹dowej. Mówiê za swoj¹ s³u¿bê. Nie ma takiego sposobu.

Chcê jeszcze pokazaæ, ¿e kuratorska s³u¿ba s¹dowa stanowi jednak pew-
n¹ strukturê, zdecydowanie w s¹downictwie. Zreszt¹ wielu prezesów bardzo
siê z tego cieszy, poniewa¿ maj¹c problemy codzienne z orzekaniem, w sen-
sie zapewnienia sprawnego orzekania, uwa¿aj¹, ¿e je¿eli ta s³u¿ba przez do-
brego kuratora okrêgowego i dobrych zarz¹dzaj¹cych jest prowadzona, to
maj¹ z tym mniej problemów ze wzglêdu na nasz¹ specyfikê funkcjonowa-
nia, równie¿ jako ludzi, którzy s¹ rzekomo w skostnia³ej strukturze s¹downi-
ctwa specyficznymi ludŸmi, którzy dla naszych podopiecznych s¹ przyjaŸni,
w kontraœcie, je¿eli mogê kolokwialnie tak o tym powiedzieæ.

Samorz¹d. S³yszê niekiedy, ¿e samorz¹d mo¿e utrudniaæ funkcjonowa-
nie s³u¿by. Chcê powiedzieæ, ¿e tego nie czyni, mówiê to z ca³¹ odpowie-
dzialnoœci¹, nie wtr¹camy siê w nic, co przeszkadza³oby w zarz¹dzaniu
s³u¿by j¹ sprawnie prowadziæ.

Chcê powiedzieæ, ¿e tak wygl¹da struktura, bo zapominamy. To jest
czterdziestu piêciu delegatów z poszczególnych zgromadzeñ. Ale czym
przede wszystkim zajê³a siê o Krajowa Rada? Przede wszystkim sprawami
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etyki. Uchwaliliœmy kodeks etyczny, który jest uznawany za jeden z naj-
lepszych w zawodach tego rodzaju. Dokonaliœmy analiz we wspó³pracy
z Krajowym Centrum Kszta³cenia Kadr, które pozwala na autentyczne ana-
lizowanie tego, co siê dzieje. Równie¿ studia podyplomowe. Koledzy pod
œwiat³ym przywództwem Krajowej Rady i profesorowie byli uprzejmi napi-
saæ pierwszy raz w historii kurateli podrêcznik pt. „Metodyka pracy kurato-
ra s¹dowego”. Nic takiego dotychczas nie by³o.

Wydaje nam siê, ¿e równie¿ to pokazuje œrodowisku naukowemu obsza-
ry badañ, które nie s¹ do tej pory penetrowane. Byæ mo¿e, dzisiejsza nieo-
becnoœæ wielu profesorów jest zwi¹zana z uroczystoœciami jubileuszowymi
pana profesora Batawii, w zwi¹zku z tym byæ mo¿e musieli tam pojechaæ.

Ale wydaje mi siê, ¿e my wiemy o tym, ¿e trzech w ró¿nych stopniach
pracowników naukowych zajmuje siê kuratel¹ tak naprawdê. Czy to jest
normalne? Czy w zwi¹zku z tym, mo¿na sobie spod du¿ego palca, jak ja to
mówiê, wymyœliæ jak¹œ konstrukcjê ocenn¹, a nastêpnie próbowaæ do tego
dostosowaæ zmiany przepisów? Wydaje mi siê, ¿e nie.

Krajowa Rada Kuratorów, a wczeœniej Krajowe Stowarzyszenie we
wspó³pracy z komisj¹ pana marsza³ka Romaszewskiego, ale równie¿ z Ko-
misj¹ Sprawiedliwoœci i Praw Cz³owieka, spowodowa³a, ¿e praktycznie od
1997 r. – ju¿ siê Ministerstwo Sprawiedliwoœci do tego przyzwyczai³o – co
roku za³atwiamy poprawki, które – przepraszam za kolokwializm – nie za-
³atwiamy, bo to politycy przecie¿ decyduj¹ o tym – ale do bud¿etu co roku
od 1997 wp³ywaj¹ œrodki finansowe, które pozwalaj¹ tê s³u¿bê na jakimœ
poziomie utrzymywaæ. I myœlê, ¿e z tego punktu widzenia chocia¿by ten
samorz¹d jest bardzo efektywny.

Teraz ju¿ bardzo szybko pewna informacja.
Widaæ na slajdzie, jak wygl¹da londyñska probacja, zarz¹dzanie ni¹. (...)
(Brak nagrania)
(...) Przecie¿ pan senator wie, co to znaczy prawa cz³owieka na poziomie

z³o¿onego z ró¿nych nacji spo³eczeñstwa. Jest masa imigrantów. W tej chwili
przecie¿ sprawowanie dozoru w stosunku do Araba czy – przepraszam nie
mówiê tego w sensie pejoratywnym, tylko stosujê skrót myœlowy – czy Tur-
ka, który nie zna jêzyka, ju¿ zaczyna nam sprawiaæ olbrzymie trudnoœci.

Proszê zwróciæ uwagê: dyrektor do spraw zarz¹dzania, asystent itd. To
jeszcze nie wszystko, jest pion pracy socjalnej, zakwaterowanie, przyucze-
nie do zawodu podopiecznych. I je¿eli my zastêpujemy tak¹ strukturê, ro-
bi¹c to albo cha³upniczo, bo tak¹ tezê trzeba postawiæ, albo profesjonalnie,
to jest to wyj¹tkowa s³u¿ba, która potrafi³a, równie¿ we wspó³pracy z inny-
mi s³u¿bami, dokonaæ powa¿nych przeobra¿eñ.
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Przechodzê do wniosków.
Zgodnie z zaleceniami pana przewodnicz¹cego przygotowaliœmy je na

piœmie: Powinno siê d¹¿yæ do wprowadzenia w pe³nym zakresie modelu
kurateli wychowuj¹cej, jako zgodnej ze standardami europejskimi. Nale¿y
urealniæ obci¹¿enia kuratorów, wskazane jest ustalenie jasnych i transpa-
rentnych regu³ selekcji kandydatów do s³u¿by kuratorskiej – ju¿ jest to ro-
bione, ale chcemy, ¿eby Krajowe Centrum Kszta³cenia Kadr przejê³o
aplikacjê i szkolenia centralne, które ju¿ w tej chwili, jeœli chodzi o szkole-
nia, s¹ prowadzone. Ale je¿eli aplikacji, to dla dwóch, trzech osób w ka¿-
dym okrêgu nie bêdzie siê prowadzi³o na poziomie aplikacji i szkoleñ.
I dalej: Opracowanie jasnych regu³ postêpowania kuratorów przy stosowa-
niu sankcji i œrodków.

Nie ma ¿adnej instrukcji. Proszê spojrzeæ na ka¿dy angielski, holender-
ski, duñski zespó³. Maj¹ takie procedury i odhaczaj¹, co zrobili, a co nie.
I póŸniej ju¿ nie mo¿na powiedzieæ, ¿e ktoœ czegoœ nie zrobi³, bo jest to za-
znaczone. To jest efektywny sposób.

Jeœli chodzi o obci¹¿enia, sytuacja w ostatnim czasie istotnie siê popra-
wia. Je¿eli zeszliœmy z pu³apu szeœciuset i doszliœmy w tej chwili do dwu-
stu, to jest to postêp. Mimo ¿e dalej jest absurdalne, to jednak trzeba
powiedzieæ, ¿e sytuacja siê poprawia, trudno by by³o powiedzieæ, ¿e nie.

Liczebnoœæ kadry zawodowej powinna byæ dostosowana do rodzaju i li-
czby zadañ przypisanych kuratorom. My siê zgadzamy, Panie Marsza³ku,
Panie Przewodnicz¹cy, z tym, ¿e powinny byæ programy, ¿e powinna na-
st¹piæ modernizacja naszej s³u¿by. „Powo³anie nie szczeblu Ministerstwa
Sprawiedliwoœci odpowiedniej komórki zajmuj¹cej siê wypracowaniem
odpowiednich metod i dzia³ania, analiz¹ stanu funkcjonowania, promocj¹
idei, sankcji i œrodków oraz budowanie wokó³ resocjalizacji i probacji pozy-
tywnego klimatu spo³ecznego”.

Powtarzam jeszcze raz, wydaje mi siê, ¿e ten przyzwoity klimat uzysku-
jemy dziêki kuratorom spo³ecznym, bo to jest reprezentant spo³ecznoœci
lokalnej, która – tak jak powiedzia³a pani profesor – po prostu ch³onie od tej
osoby proste informacje, co taki kurator robi z podopiecznym. Poza tym
w rejonach odleg³oœæ od siedziby s¹du do skrajnego miejsca, do którego ku-
rator powinien dojechaæ, wynosi 100 kilometrów, w gminach. Czyli jaki jest
sposób, je¿eli nie bêdzie tego kuratora spo³ecznego w miejscu zamieszka-
nia, do którego on ma 10 czy 20 kilometrów?

Zagwarantowanie odpowiednich warunków pracy kuratorom, narzêdzia,
sekretariaty, odpowiedni sprzêt. Powiedzia³em o sekretariatach. Uwa¿am, ¿e
jest to rzecz kardynalna dla funkcjonowania s³u¿by. Nie mo¿e tak byæ, ¿e ku-
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rator sam sobie jest „sterem, ¿eglarzem i okrêtem”. Praca urzêdnika jest rów-
nie¿ pewnym sposobem kontrolowania jego funkcjonowania.

Wdro¿enie licznych i wielu programów badawczych, poszukuj¹cych no-
wych metod resocjalizacji, readaptacji, monitoruj¹cych stan ich wdra¿ania
i efekty. Kondycjê profesjonaln¹, kursy.

Stworzenie sprawnego systemu wykonywania œrodków izolacyjnych,
tak wobec skazanych, jak i nieletnich, w sytuacjach ³amania przez nich wa-
runków próby. Poniewa¿ nie ma nic bardziej demoralizuj¹cego ni¿ z³o¿enie
przez kuratora wniosku o odwo³anie wykonania kary w stosunku do doros-
³ego czy w stosunku do nieletniego, a nastêpnie oczekiwanie 2 lata, kiedy
nic siê nie dzieje. A przecie¿ je¿eli to jest du¿a aglomeracja, w budynku
wszyscy widz¹, ¿e kurator z³o¿y³ wniosek, s¹d uzna³, ¿e on ma racjê, za-
rz¹dzi³ to wykonanie i przez 2 lata nic siê kompletnie nie dzieje. Ma³o tego,
widzimy sytuacjê ¿e ktoœ po 2, 3 latach takiego stanu pomyœla³, ¿e sprawa
wpad³a za szafê – przepraszam za kolokwializm – i ¿e ktoœ zapomnia³ o wy-
konaniu tego i nic siê nie dzieje.

W zwi¹zku z tym zainteresowany za³o¿y³ rodzinê, dosta³ dobr¹ pracê
i nagle nastêpuje wizyta dzielnicowego, który informuje, ¿e za 7 dni ma siê
zg³osiæ w zak³adzie karnym. To absurd na skalê europejsk¹. Nie ma tu
przedstawicieli Europy i mo¿emy sobie to w swoim gronie powiedzieæ.

Wprowadzenie baz danych, informatycznego systemu zawieraj¹cego
aktualizowane dane s¹du, policji i s³u¿by wiêziennej, urzêdów pracy, opie-
ki spo³ecznej na temat osób badanych.

Koñcz¹c chcê jeszcze podziêkowaæ s³u¿bie wiêziennej. Z nimi robiliœ-
my program „Nowa droga dla by³ych wiêŸniów”. Osi¹gnêliœmy naprawdê
niez³e tego efekty. W codziennoœci kuratorzy przeprowadzaj¹ oko³o trzy-
dziestu tysiêcy wywiadów na rzecz wiêziennictwa.

I dlatego myœlê, ¿e to moje wyst¹pienie, Panie Marsza³ku, Panie Prze-
wodnicz¹cy, Pañstwo Senatorowie i Pani Pose³, ma na celu zwrócenie uwa-
gi na nasz¹ s³u¿bê, ¿e my siê nie opieramy przed racjonalnymi zmianami.
Chcemy modernizacji, ale nie zmian, które rzekomo maj¹ poprawiæ fun-
kcjonowanie kuratorskiej s³u¿by s¹dowej, a mog¹ doprowadziæ do katastro-
fy. Dziêkujê bardzo.
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Senator Stanis³aw Piotrowicz
Przewodnicz¹cy Komisji Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci

Serdecznie dziêkujê panu przewodnicz¹cemu Krajowej Rady Kuratorów.
By³ to g³os cz³owieka o du¿ym doœwiadczeniu, g³os poparty wielk¹ prakty-

k¹ i nacechowany trosk¹ o dobro tej s³u¿by. Z uwag¹ s³ucha³em tego wyst¹pie-
nia i uderza³a troska œrodowiska o to, by ze swoich obowi¹zków wywi¹zaæ siê
w sposób jak najbardziej rzetelny. Jest to zdumiewaj¹ce, w szczególnoœci
zwróci³em uwagê i wszyscy pañstwo chyba te¿ na to, jak dobrze wykszta³cona
jest to kadra. 97% osób z wy¿szym wykszta³ceniem, przy tym jeszcze za³o¿e-
niu, ¿e w dalszym ci¹gu kuratorzy doskonal¹ swoj¹ wiedzê.

Zwraca uwagê troska o nierewolucyjnie, ale systematyczne zmiany we
w³aœciwym kierunku. Kodeks etyczny. Niewiele korporacji mo¿e poszczy-
ciæ siê takim opracowaniem, to wszystko wskazuje na du¿e zaanga¿owanie.
No i konkretne wnioski, które zosta³y przed³o¿one.

Myœlê, ¿e jest to s³u¿ba, która wykonuje powa¿ne zadania i jednoczeœnie
doœæ skromnie zachowuje siê, nie widzieliœmy tutaj postaw roszczenio-
wych, wrêcz przeciwnie, proœbê o szersz¹ wspó³pracê wszystkich, którzy
mog¹ przyczyniæ siê do lepszego wykonywania probacji.

Dziêkujê te¿ za to pozytywne spojrzenie, ¿e ca³y czas zmierzamy we
w³aœciwym kierunku, ¿e nie mamy powodów do kompleksów w odniesie-
niu do innych krajów, przy jednoczesnym ukazaniu wiêkszego komfortu
pracy analogicznej s³u¿by w innych krajach.

Myœlê, ¿e w tym kierunku bêdziemy zmierzaæ i ta konferencja te¿ przy-
czyni siê do tego. Gdy pan przewodnicz¹cy mówi³ o postêpuj¹cych korzy-
stnych zmianach, chcia³bym wierzyæ, ¿e jakiœ skromny przyczynek do tego
stanowi¹ i te konferencje.

Chcê te¿ gor¹co podziêkowaæ panu przewodnicz¹cemu za to, ¿e bardzo
czêsto uczestniczy w posiedzeniach Komisji Praw Cz³owieka i s³u¿y g³o-
sem doradczym, jest to okazja, by za to bardzo gor¹co podziêkowaæ.

Bardzo proszê o zabranie g³osu pana sêdziego Krzysztofa Myckê z De-
partamentu Wykonania Orzeczeñ i Probacji w Ministerstwie Sprawiedli-
woœci.

Wybaczcie pañstwo, ¿e zrobiê to w tym momencie, ale ilekroæ spog-
l¹dam na panów, których nie wymieni³em, a s¹ wœród nas przedstawicieli
Komendy G³ównej Policji, i to pokazuje, jak wiele œrodowisk jest zaanga-
¿owanych w prace tej komisji. Serdecznie dziêkujê przedstawicielom Ko-
mendy G³ównej Policji, ¿e s¹ i aktywnie uczestnicz¹ w naszej konferencji.



Krzysztof Mycka

Szanowny Panie Marsza³ku! Szanowny Panie Przewodnicz¹cy! Szano-
wni Pañstwo!

Jako przedstawiciel Departamentu Wykonania Orzeczeñ i Probacji bê-
dê reprezentowa³ pewien punk widzenia, który jest zwi¹zany z umiejsco-
wieniem mnie jako naczelnika w tej strukturze, która jest powo³ana do
realizowania zwierzchniego nadzoru nad funkcjonowaniem kuratorskiej
s³u¿by s¹dowej.

Ten punkt widzenia mo¿e byæ obarczony nie powiem, ¿e pewnym
skrzywieniem, ale pewn¹ perspektyw¹, która jest inna od perspektywy na
przyk³ad samorz¹du kuratorskiego, naukowców czy nawet sêdziów. Tak ¿e
chcia³bym odnieœæ siê do podstawowych problemów, które z naszego pun-
ktu widzenia wymagaj¹ pewnych dzia³añ.

Pierwsza sprawa to kwestia orzecznictwa. Nie chcia³bym siê powtarzaæ,
bo myœlê, ¿e dane mamy wspólne, ale chcia³bym podkreœliæ, ¿e tak naprawdê
rocznie zadañ dla kurateli, mo¿e szerzej – dla probacji, wp³ywa siedemset
piêædziesi¹t tysiêcy. Je¿eli weŸmiemy wszystkie warunkowe zawieszenia,
wszystkie warunkowe umorzenia i wp³yw kar ograniczenia wolnoœci i innych
zadañ, da to ³¹cznie to siedemset piêædziesi¹t tysiêcy spraw.

Mamy do dyspozycji trzy tysi¹ce kuratorów zawodowych. I chc¹c myœ-
leæ o profesjonalizacji wykonywanych zadañ, do departamentu nale¿y za-
stanawianie siê, jak pogodziæ te dwie liczby, jak doprowadziæ do takiej
praktyki nadzoru, do takich rozwi¹zañ organizacyjno-ustrojowych, a¿eby ta
s³u¿ba realizowa³a zadania jak najlepiej, jak najefektywniej. To jest po pro-
stu rola Departamentu, Wydzia³u Kurateli.
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Odniosê siê jeszcze do liczb, które tutaj mo¿e nie pada³y. Od 2005 r.
przestêpczoœæ nam spada, a pomimo to orzecznictwo polskie generuje do-
datkowe sprawy. Na koniec 2007 r. kuratorom przyby³o szeœædziesi¹t tysiê-
cy spraw i naszym zadaniem jest myœleæ nad racjonalizacj¹ tych obci¹¿eñ.
Ponad trzysta tysiêcy dozorów, sto tysiêcy spraw kary ograniczenia wolno-
œci, kontrole okresu próby te¿ w liczbie ponad dwustu szeœædziesiêciu
trzech tysiêcy i ponad tysi¹c innych spraw.

Przypomnê, ¿e zadanie pierwszoplanowe, dozory, s¹ realizowane przez
kuratorów spo³ecznych. W naszej ocenie to nie jest sytuacja dobra, nie tyl-
ko ze wzglêdu na standardy europejskie, ale na wyzwania stoj¹ce przed
profesjonalizacj¹ i specjalizacj¹ zadañ.

Kuratorów przybywa. Pan sêdzia Lewoc poda³, ¿e od trzech tysiêcy sze-
œciuset dziewiêædziesiêciu jeden w 2003 r. do piêciu tysiêcy dwudziestu
dwóch pod koniec 2007 r., do tego dodaæ trzeba jeszcze sto piêædziesi¹t eta-
tów przyznanych w tamtym roku.

Ca³y system probacji, którego elementem s¹ kuratorzy s¹dowi, nie jest
efektywny. Jaki jest nasz punkt widzenia? Je¿eli weŸmiemy pod uwagê to,
co wynika z dalszych losów probanta, to w 2007 r. tylko w s¹dach rejono-
wych zarz¹dzono wykonanie uprzedniego warunkowego zawieszenie kary
wobec blisko piêædziesiêciu tysiêcy osób. Piêædziesi¹t tysiêcy osób, któ-
rym zarz¹dzono wykonanie kary.

G³ównym powodem zarz¹dzania wykonania kary jest pope³nienie prze-
stêpstwa albo ra¿¹ce naruszenie porz¹dku prawnego. Te wszystkie dane
pañstwo mog¹ znaleŸæ w formularzach statystycznych, które zestawiliœmy,
to s¹ dane wynikaj¹ce z formularza MS10R, to dotyczy tylko s¹dów rejono-
wych.

Odwo³ano warunkowe przedterminowe zwolnienie w stosunku do piê-
ciu tysiêcy siedmiuset osób i wobec blisko dwudziestu tysi¹com osób za-
rz¹dzono zastêpcz¹ karê pozbawienia wolnoœci z powodu uchylania siê od
wykonywania kary ograniczenia wolnoœci. To s¹ liczby – ³¹cznie siedem-
dziesi¹t piêæ tysiêcy osób rocznie z probacji trafia do zak³adu karnego.
Osiemdziesi¹t cztery tysi¹ce jest teraz w zak³adzie karnym i siedemdzie-
si¹t piêæ tysiêcy osób rocznie przechodzi z probacji do zak³adu karnego.

Mo¿na postawiæ tezê, ¿e system probacji w swojej ca³oœci, to znaczy
w tych wszystkich elementach, zwi¹zanych nawet w postêpowaniu od-
szkodowawczym, z praktyk¹ orzecznicz¹ i z praktyk¹ wykonawcz¹ oraz
s³u¿bami powo³anymi do wykonywania i orzeczeñ, w tym s¹dów, których
rola jest dosyæ istotna, i kuratorów dla doros³ych, ten ca³y system nie jest
skuteczny, bo generuje tak¹ du¿¹ liczbê osób rocznie do zak³adów karnych.
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Myœlê, ¿e to dopiero mo¿e wyjaœniaæ ten paradoks, ¿e mamy niewielki
odsetek kar bezwzglêdnych. W opinii publicznej polska polityka nie jest
represyjna, a pomimo to mamy jeden z najwy¿szych wskaŸników prizoniza-
cji w Europie. Myœlê, ¿e nad tym aspektem powinniœmy siê zastanawiaæ.

Druga rzecz to szukanie alternatyw. Kara ograniczenia wolnoœci jest po-
wszechnie uznawan¹ alternatyw¹ dla izolacji, funkcjonuje w opinii publi-
cznej, pojawi³a siê nawet w exposé premiera.

W pierwszym pó³roczu 2007 r. do kuratorów s¹dowych wp³ynê³o do wy-
konania oko³o piêædziesiêciu oœmiu tysiêcy orzeczeñ, mniej wiêcej w po-
dobnym zakresie zakoñczono wykonywanie tych orzeczeñ, tylko ¿e stan
spraw by³ blisko dwukrotnie wy¿szy. Co oznacza, ¿e, przyjmuj¹c, ¿e œredni
czas wykonywania tej kary to jest pó³ roku, bo tak wynika z badañ nauko-
wych, w³aœciwie nawet mniej ni¿ pó³ roku, ale przyjmuj¹c nawet, ¿e œrednio
ta kara jest wykonywana przez pó³ roku, to wniosek niepodwa¿alny jest ta-
ki, ¿e tê karê w Polsce wykonuje siê œrednio dwa razy d³u¿ej. A by³y takie
okrêgi, i to sprawdziliœmy, ¿e ta kara by³a wykonywana kilkakrotnie d³u¿ej
ani¿eli okres, na który zosta³a orzeczona.

Dlaczego ta kara by³a wykonywana tak d³ugo? Mamy tu dane statysty-
czne w formularzu MS10R, które mówi¹ o przyczynach niewykonywania
kary ograniczenia wolnoœci.

Paradoksalnie, brak zak³adu pracy obecnie dotyczy poni¿ej 1%, wtedy
to by³o oko³o 1% przypadków. Czyli co tak naprawdê by³o przyczyn¹ takie-
go s³abego wyniku, jeœli chodzi o sprawne wykonywanie kary ograniczenia
wolnoœci? W naszej ocenie jest to uchylanie siê skazanych i brak sprawnego
funkcjonowania s³u¿b i s¹dów, przewlek³oœæ w orzekaniu i brak szybkiej
reakcji na uchylanie siê. Tak¿e te ró¿ne przyczyny – brak stanowczej reak-
cji kuratora, brak szybkiej reakcji sêdziego i pewne wady w prawie mate-
rialnym i wykonawczym dotycz¹cym orzekania kar zastêpczych. Najpierw
orzekamy karê zastêpcz¹ grzywny, w za³o¿eniu. W naszych ocenach jest
pewnym, jeœli nie absurdem, to pewn¹ dysfunkcj¹ zasad polityki karnej,
gdzie orzekamy karê ograniczenia wolnoœci dlatego, ¿e ktoœ nie ma œrodków
i mamy orzec karê zastêpcz¹ grzywny. Tak ¿e na skutek takiego przekonania
sêdziów, ¿e ta kara jest nieefektywna, nieskuteczna i nie da siê jej sprawnie
wykonywaæ, pokutuj¹ równie¿ te przekonania o braku zak³adów karnych.
Udzia³ tej kary procentowo spada, od 13% w 2006 do 11% w 2007 r.

Ca³y system probacji, ten zwi¹zany z orzekaniem i wykonaniem, nie wy-
korzystuje w odpowiednim zakresie wszystkich œrodków oddzia³ywania
sprawcy. Przy takim szerokim orzecznictwie warunkowego zawieszenia
nie ³¹czy siê obowi¹zków próby z obowi¹zkami œciœle probacyjnymi i tymi,
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które siê sprawdzi³y w rzeczywistoœci rozwiniêtych s³u¿b probacyjnych, na
przyk³ad polegaj¹cych na leczeniu odwykowym. Znikomy jest zakres sto-
sowania zakazu zbli¿ania siê oraz obowi¹zku poddania siê oddzia³ywaniu
terapeutycznemu i uczestnictwa w programach korekcyjno-edukacyjnych
dla sprawców przemocy w rodzinie.

Jeœli chodzi o programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy
w rodzinie, ustawa o przeciwdzia³aniu przemocy w rodzinie przewiduje, ¿e
ka¿dy powiat ma realizowaæ w powiatowych centrach pomocy rodzinie pro-
gram korekcyjno-edukacyjny.

Myœmy zbadali informacjê na potrzeby sprawozdania dla krajowego
programu przeciwdzia³ania przemocy w rodzinie i dowiedzieliœmy siê, ¿e
w tamtym roku zastosowano takie programy wobec czterdziestu czterech
osób na pó³ miliona sprawców. Na dwadzieœcia prawie tysiêcy osób, które
pope³ni³y przestêpstwo znêcania siê.

Dlaczego tak siê dzieje? Brakuje spójnej informacji, bo to nie tylko jest
kwestia tego, ¿e prokurator zapomnia³ zawnioskowaæ, sêdzia zapomnia³
orzec, ale i kurator równie¿ nie zwróci³ na to uwagi, ¿e mo¿na wnioskowaæ
o taki program ju¿ na etapie postêpowania wykonawczego. Praktycznie
w ogóle nie wystêpuje orzecznictwo szczególnych obowi¹zków prewencyj-
nych dla przestêpców seksualnych i maj¹cych problemy z agresj¹. To s¹
naprawdê te¿ jednostkowe sytuacje.

Aktywnoœæ w zakresie odpowiedniego doboru tych œrodków jest s³aba
i w postêpowaniu przygotowawczym, i s¹dowym, i równie¿ w postêpowa-
niu wykonawczym. Bo proszê zwróciæ uwagê, ¿e z formularza MS40, gdzie
pytaliœmy o pewne kategorie wniosków, dowiedzieliœmy siê, ¿e kurator za-
wodowy œrednio z³o¿y³ tylko dwa wnioski w ci¹gu roku o ustanowienie,
rozszerzenie lub zmianê obowi¹zków w okresie próby. Czyli brak tu pracy
z indywidualnym przypadkiem, ale polegaj¹cej na trafnym doborze tych
obowi¹zków, które s¹d nak³ada i s¹d egzekwuje.

Teraz kwestia z punktu widzenia departamentu, z punktu widzenia wy-
dzia³u. My musimy zwracaæ uwagê na racjonalnoœæ pewnych rozwi¹zañ
ustrojowych w praktyce funkcjonowania nadzoru. W naszej ocenie s¹ pew-
ne pola do zmian, jeœli chodzi o ustrój kuratorskiej s³u¿by s¹dowej. W kon-
tekœcie tego, co wczeœniej mówi³em o skutecznoœci, musimy pamiêtam, ¿e
jednak ta kuratorska s³u¿ba s¹dowa dla doros³ych jest powo³ana do tego,
¿eby obni¿aæ przestêpczoœæ.

Pan sêdzia Lewoc pokazywa³ pewne cele, które wynikaj¹ z rozwi¹zañ
materialnoprawnych poszczególnych œrodków probacyjnych. Wszêdzie
tam jest mowa o zapobie¿eniu powrotowi do przestêpstwa albo przekona-
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nie, ¿e ktoœ nie pope³ni przestêpstwa, czyli zawsze ustawodawca ka¿dej
z tych instytucji podkreœla szczególny cel tego œrodka.

Musimy pamiêtaæ, ¿e wszystkie inne funkcje, cele takie jak na przyk³ad
resocjalizacja, kontrola, monitoring, ró¿ne formy oddzia³ywania, wychowa-
nia, jak byœmy to nazwali, to s¹ wszystko pewne funkcje poœrednie, które
maj¹ w³aœnie zmierzaæ do tego, ¿eby obni¿aæ przestêpczoœæ, ¿eby chroniæ
spo³eczeñstwo. I ten cel musimy realizowaæ.

Myœlimy o tym, jak to realizowaæ równie¿ poprzez rozwi¹zania ustrojo-
we. I to, co mo¿e siê wydawaæ dyskusyjne z punktu widzenia samorz¹du,
jest zupe³nie naturalne dla nas i zrozumia³e, ale kwestia w zakresie odpo-
wiedzialnoœci za funkcjonowanie s³u¿by, za wykonywanie orzeczeñ, œrod-
ków probacyjnych spoczywa na rz¹dzie, na Ministerstwie Sprawiedliwoœci
i na organach w³adzy wykonawczej.

To nie jest jakaœ sprawa odkrywcza i odosobniona, bo patrzymy na regu-
³y miêdzynarodowe. Te regu³y ewoluuj¹. Mam tutaj dokument, który na
pewno nie jest pañstwu znany. Jest to zarys rekomendacji dla Rady Euro-
py, który bêdzie przedmiotem obrad w Strasburgu dok³adnie za miesi¹c.

Delegacja z ministerstwa bêdzie na tych obradach, ale dostaliœmy ten
zarys rekomendacji, to jest i z udzia³em CEP, i z udzia³em prezydencji
francuskiej, Ministerstwa Sprawiedliwoœci Francji. Te regu³y bêd¹ jakby
ci¹giem dalszym regu³ z lat 1992–1997 i 2000 r. To bêd¹ regu³y w zakresie
wytycznych dla instytucji zajmuj¹cych siê probacj¹. Taki jest tytu³.

Druga podstawowa zasada zosta³a nam wskazana. Niezale¿nie od naro-
dowych i lokalnych struktur instytucji zajmuj¹cych siê probacj¹, pod wska-
zówkami w³adzy s¹dowej albo innej w³adzy do karania w sprawach
karnych, s³u¿ba ta bêdzie pod œcis³ym kierownictwem i bêdzie ponosiæ od-
powiedzialnoœæ przed Ministerstwem Sprawiedliwoœci.

Ja bezpoœrednio dokonujê teraz t³umaczenia – ale to jest druga podsta-
wowa zasada, któr¹ Europa ma przyj¹æ jako wspóln¹. Myœlê, ¿e dochodz¹
do tego ró¿ne kraje ró¿nymi drogami. S³u¿by probacyjne na przyk³ad
w Holandii by³y kiedyœ prywatne, to by³o szeœæ instytucji, które by³y pod
niewielk¹ kontrol¹ rz¹du, ale one teraz wi¹¿¹ siê instytucjonalnie
z rz¹dem i zaczynaj¹ podlegaæ rz¹dowi. I wszyscy, z ró¿nych punktów wi-
dzenia, dochodz¹ do wspólnego przekonania, ¿e taka s³u¿ba wykonawcza,
której praca jest specyficzna, bo to jest praca z cz³owiekiem, praca socjal-
na i kontrola cz³owieka, monitoring, musi byæ pod kierownictwem w³a-
dzy wykonawczej, dlatego ¿e spo³eczeñstwo oczekuje od w³adzy
wykonawczej, ¿e to ona zapewni sprawne i skuteczne wykonywanie wy-
roków s¹dowych.
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Gdybyœmy tu siê zastanowili nad konstrukcjami konstytucyjnoœci pew-
nych rozwi¹zañ w zakresie wykonania orzeczeñ i ³¹czenia funkcji, wykona-
nia orzeczeñ i sprawowania wymiaru sprawiedliwoœci, to ten system jest
niespójny. Jesteœmy u progu rozstrzygniêcia przez Trybuna³ Konstytucyj-
ny kwestii nadzoru administracyjnego nad s¹dami powszechnymi. Krajowa
Rada S¹downictwa zakwestionowa³a sprawowanie nadzoru przez Mini-
sterstwo Sprawiedliwoœci dzia³alnoœci s¹dów powszechnych. Je¿eli Trybu-
na³ orzeknie niezgodnoœæ art. 9 usp z konstytucj¹, to praktycznie
pozostaniemy bez nadzoru ministerstwa nad kuratorsk¹ s³u¿b¹ s¹dow¹.
Ten nadzór bêdzie realizowany po czêœci przez samorz¹d, ten w zgroma-
dzeniach ogólnych, i po czêœci przez prezesa.

My uwa¿amy, ¿e ten model nie jest spójny, bior¹c pod uwagê jeszcze do-
datkowo kwestiê, ¿e kuratorzy poprzez zgromadzenia okrêgowe de facto
powo³uj¹ swoich mened¿erów regionalnych. Nie spotkaliœmy siê w ¿a-
dnym momencie z jak¹kolwiek akceptacj¹ kolegów, przedstawicieli tego
mened¿mentu europejskiego z zakresu probacji, z akceptacj¹ takiego sta-
nu rzeczy, a czasami nawet z w¹tpliwoœciami, czy to w ogóle mo¿e byæ sku-
teczne, taka demokracja w s³u¿bie pañstwowej. To jest jednak s³u¿ba
wykonawcza i przyk³adu podobnych rozwi¹zañ nie by³o.

Ten nadzór administracyjny sprawowany nad kuratorami jest w swojej
konstrukcji prostym przeniesieniem z nadzoru administracyjnego nad
s¹dami powszechnymi. Bo jest nawet realizowany w tym samym rozpo-
rz¹dzeniu. Rozporz¹dzenie o nadzorze administracyjnym nad s¹dami po-
wszechnymi zawiera uregulowania nadzoru nad kuratorami. I jeœli
patrzymy na rozwi¹zania polegaj¹ce na tym, ¿e nadzór ten nie mo¿e wkra-
czaæ w kwestie merytoryczne, to widzimy, ¿e tutaj te¿ nie mamy takich in-
strumentów, które by wkracza³y w tê sferê merytoryczn¹, poza jeszcze
kwesti¹ odpowiedzialnoœci za kadrê. Dlatego zosta³ opracowany w mini-
sterstwie projekt noweli do ustawy o kuratorach s¹dowych. Omówiê g³ó-
wne za³o¿enia nie wchodz¹c w szczegó³y, bo myœlê, ¿e to zajê³oby zbyt
du¿o czasu.

Po pierwsze, to jest tryb powo³ywania, odwo³ywania kuratorów okrêgo-
wych, kierowników zespo³ów i kuratorów s¹dowych skorelowany z ocen¹
efektywnoœci i jakoœci pracy kurateli.

Dookreœlenie, co jest na pewno zgodne z Krajow¹ Rad¹ Kuratorów, doo-
kreœlenie zasad dotycz¹cych aplikacji kuratorskich, rekrutacji, egzaminów,
wskazanie kryteriów awansu zawodowego kuratorów zawodowych i wpro-
wadzenie w tym zakresie jasnych procedur opartych na okresowych oce-
nach kwalifikacyjnych. Dookreœlenie przepisów o kwestii wynagrodzeñ,
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dodatkach, funduszu nagrodowym, kwestia pewnych rozwi¹zañ w zasa-
dach odpowiedzialnoœci dyscyplinarnej, uszczegó³owienie pewnych
rozwi¹zañ dotycz¹cych statusu kuratora w zakresie powo³ywania, odwo³y-
wania, zawieszania, delegowania. Pewne zmiany dotycz¹ce praw i obo-
wi¹zków kuratorów zawodowych i spo³ecznych.

Zmiana zakresu praw, obowi¹zków kierowników zespo³ów i kuratorów
w celu wzmocnienia pracy zespo³owej. Pewne kompetencje dla kierowni-
ków zespo³ów poszerzamy. Chcemy wzmocniæ biura kuratorów okrêgo-
wych poprzez kuratorów delegowanych na przyk³ad do metodyki pracy
i szkoleñ. No i kwestia wprowadzenia specjalizacji pracy czy takiego jakby
tworzenia przyczó³ków do tego kierunku rozwoju.

Chcemy zmiany modelu kuratorskiej s³u¿by s¹dowej ze spo³eczno-za-
wodowego na zawodowy, z pozostawieniem okreœlonych pomocniczych
zadañ w rêkach kuratorów spo³ecznych. Realizuje to pewne wskazania eu-
ropejskie, ale te¿ regu³y najlepszego zarz¹dzania. Profesjonalna kuratela na
pewno naszym zdaniem bêdzie lepsza.

Chcemy dokonaæ analizy obci¹¿eñ, w celu wyrównania ich, uzawodo-
wienie poprzez przyznawanie etatów kuratorskich, w pierwszej kolejnoœci
tym okrêgom, w których najwiêcej zadañ wykonuj¹ kuratorzy spo³eczni.
Rozwa¿amy zamianê rycza³tów na etaty, to znaczy blokadê bud¿etow¹
œrodków na rycza³ty dla kuratorów spo³ecznych, celem przeznaczenia tych
œrodków na nowe etaty kuratorskie.

Chcemy wprowadziæ w przepisach szczegó³owych procedur te kwestie,
które mog¹ wykonywaæ kuratorzy spo³eczni, a które zawodowi.

Informacja o kurateli. Istotnym dla nas zadaniem jest stworzenie zinte-
growanego systemu zarz¹dzania sprawami, zapewnienie sprzêtu, wprowa-
dzenie mo¿liwoœci sprawowania nadzoru on-line. Wprowadzenie bazy
danych – od roku czynione s¹ dzia³ania zwi¹zane z pozyskiwaniem œrod-
ków unijnych i przygotowaniem takiego projektu. Zapewnienie obs³ugi
biurowej w sposób zintegrowany z informatyzacj¹.

Wprowadzenie instrumentów diagnostyczno-prognostycznych. Ze
wzglêdu na brak czasu powiem, ¿e jeœli chodzi o kwestie diagnostyki, roz-
winiêcie tego znajd¹ pañstwo w referacie.

Wywiad kuratorski – dwieœcie czternaœcie – to jest oko³o piêtnastu, szes-
nastu tysiêcy spraw, czyli po piêæ wywiadów na kuratora rocznie, a dwieœcie
tysiêcy, czy coœ ko³o tego, wywiadów w postêpowaniu wykonawczym. Trze-
ba pomyœleæ o tym, ¿eby ten kurator by³ pomocnikiem sêdziego, jeœli chodzi
o propozycjê, rekomendacjê, co ten sêdzia ma orzec, co jest najw³aœciwsze.
Tu chyba jesteœmy wszyscy zgodni, bo te postulaty pada³y z ró¿nych stron.
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Tak ¿e na pewno patrz¹c na tendencje œwiatowe, na to, w jakim kierun-
ku te instrumenty siê rozwijaj¹, widzimy, ¿e to wszystko zmierza do syste-
mu informatycznego, który ma uzupe³niaæ pracê cz³owieka z cz³owiekiem
i pozwalaæ na uzyskiwanie jak najwszechstronniejszych danych.

To s¹ instrumenty ju¿ czwartej generacji. W Anglii w takim systemie
zdiagnozowano ju¿ milion osób, kupuj¹ te systemy oparte na angielskim:
Bu³garia, Turcja, rozwijaj¹ siê tutaj Estonia, £otwa, Czesi te¿ korzystaj¹
z konsultacji Brytyjczyków. Tak ¿e to jest na pewno istotne.

Kwestia dookreœlenia zasad sprawowania dozoru. Nasze rozporz¹dzenie
jest naprawdê ubo¿uchne, jeœli chodzi nawet o ramow¹ metodykê pracy.
¯eby mo¿e nie pójœæ w zbytni¹ kazuistykê, ale chcemy wprowadziæ pewne
kategorie dozoru, jeœli chodzi o typy sprawców, typy przestêpstw, typy ka-
tegorii ryzyka. Jeœli bêdziemy mieli diagnozê, to pozwoli nam na ³atwiej-
sze, sensowniejsze zarz¹dzanie. Przy okreœlonych szczup³ych zasobach
ludzkich bêdziemy mogli wtedy racjonalizowaæ te obci¹¿enia, bêdziemy,
myœl¹c o specjalizacji pracy, mogli ³atwiej tym zarz¹dzaæ, je¿eli to zostanie
powi¹zane z kuratorem okrêgowym, który ma mandat ministerialny,
z kompetencjami kierownika. Myœlê, ¿e to te¿ w jakiœ sposób zracjonalizu-
je nam równie¿ rolê sêdziego w postêpowaniu wykonawczym. Bo ta rola,
zaprojektowana w Kodeksie karnym wykonawczym, jest obecnie nie do
spe³nienia.

Sêdzia wykonawczy, a takich sêdziów jest mo¿e kilkuset, mo¿e dwustu,
mo¿e trzystu, nie wiem dok³adnie, nie jest w stanie kosztem pracy orzecz-
niczej zapoznawaæ siê z dozorami i de facto sprawowaæ funkcji takiego
team-leadera dla kurateli, bo tak¹ funkcjê obecnie Kodeks karny wyko-
nawczy i rozporz¹dzenie o dozorze mu zaprojektowa³y.

Kwestia optymalnego nadzoru nad kuratorsk¹ s³u¿b¹ s¹dow¹, czyli sys-
tem uzyskiwania danych, stworzenie jednolitego systemu oceny efekty-
wnoœci. Je¿eli bêdziemy mieli takie instrumenty, je¿eli bêdziemy mieli
porz¹dek w statystykach, to bêdziemy mieli pewne mo¿liwoœci wniosko-
wania o efektywnoœæ i to siê da zrobiæ.

No i kwestia wspó³pracy miêdzynarodowej, pozyskiwania wiedzy,
wspó³praca z naukowcami. Chcia³bym tutaj podkreœliæ rolê równie¿ Wiel-
kopolskiego Stowarzyszenia Kuratorów, które ma naprawdê bardzo dobre
relacje z amerykañskimi partnerami, z tamtejszymi najwiêkszymi instytu-
cjami, organizacjami. Przewodnicz¹cy najwiêkszej instytucji amerykañ-
skiej American Probation and Parole Association by³ dwukrotnie czy
trzykrotnie bodaj¿e zapraszany do Polski i uczestniczy³ w konferencjach.
Ta wspó³praca ma istotne znaczenie, ju¿ nie mówiê o mo¿liwoœci uzyski-
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wania funduszy strukturalnych, celowych na realizacjê programów pilota-
¿owych.

Jesteœmy ju¿ prawie na ukoñczeniu, jeœli chodzi o przygotowanie perio-
dyku. Mam nadziejê, ¿e jeszcze w tym roku, albo na pocz¹tku przysz³ego
uka¿e siê periodyk dotycz¹cy probacji, pod tytu³em: „Probacja”, który
obejmie równie¿ kwestie nieletnich. Tak¿e tutaj zaprosiliœmy œwiat na-
uki, ¿eby siê wypowiedzia³. Ministerstwo bêdzie bezp³atnie dokonywaæ
dystrybucji tego periodyku, bêdzie to jakaœ p³aszczyzna wspó³pracy.

I jeszcze tylko jedna kwestia – prokuratura w postêpowaniu wykonaw-
czym.

Nie ma prokuratora w postêpowaniu wykonawczym. De facto, jak pa-
trzymy na statystyki, to jest w granicach b³êdu statystycznego, praktycznie
jest tylko sam skazany z kuratorem, który nie jest stron¹ postêpowania
i myœlê, ¿e to te¿ jest do dyskusji.

Ostatni wniosek.
(G³os z sali: Czy jest umocowanie prawne?)
Tak, jest stron¹ postêpowania wykonawczego, zawsze zawiadamiamy

prokuratora o posiedzeniu.
Pan Marsza³ek dwukrotnie podczas poprzednich konferencji i na tej

konferencji równie¿ postulowa³ stworzenie urzêdu do spraw probacji.
Ta kwestia jest do dyskusji i myœlê, ¿e powinniœmy pomyœleæ o tym, czy

takie usytuowanie tej s³u¿by tak blisko s¹du, ze wszystkimi tego negaty-
wnymi konsekwencjami, bo musimy pamiêtaæ, ¿e prezesi zawsze bêd¹
traktowaæ s³u¿bê kuratorsk¹ nie jako ich oczko w g³owie, ale rzecz drugo-
rzêdn¹ w stosunku do sprawowania wymiaru sprawiedliwoœci.

Pytanie o systemow¹ odrêbnoœæ z w³asnym bud¿etem i infrastruktur¹,
z zapleczem, osobn¹ baz¹ lokalow¹ musi pozostaæ otwarte, nie tylko jeœli
chodzi o kwestie europejskie, ale nasze polskie wyzwania. Dziêkujê.

Senator Stanis³aw Piotrowicz
Przewodnicz¹cy Komisji Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci

Serdecznie dziêkujê panu sêdziemu za bardzo interesuj¹ce i rzeczowe
przedstawienie problematyki, nie usi³ujê nawet uwypukliæ najwa¿niej-
szych tez, bo jest to niemo¿liwe, tak wiele wniosków pad³o. Natomiast jed-
no, na co zwróci³em uwagê, to uzyska³em odpowiedŸ na to, co jest
powodem przeludnienia w zak³adach karnych. Je¿eli z probacji do zak³a-
dów karnych, jak dobrze us³ysza³em, w ci¹gu jednego roku trafia siedem-
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dziesi¹t piêæ tysiêcy osób, to chyba mamy odpowiedŸ na to, ¿e to nie
nadmierna represyjnoœæ, ale w³aœnie nieskutecznoœæ wczeœniej zastosowa-
nych œrodków powoduje to, ¿e ci skazani trafiaj¹ do zak³adów karnych.
Dziêkujê bardzo za to spostrze¿enie.

Bardzo proszê pani¹ pose³ Beatê Kempê, by³ego wiceministra sprawied-
liwoœci.



Beata Kempa

Panie Przewodnicz¹cy! Szanowny Panie Marsza³ku! Panie Przewodni-
cz¹cy! Szanowni Pañstwo!

Mo¿na powiedzieæ, ¿e jestem w szczêœliwej sytuacji, ¿e do niedawna
przez okres 15 lat by³am czynnym zawodowo kuratorem s¹dowym, póŸniej
by³a mi dana mo¿liwoœæ spojrzenia z innej perspektywy, daleko wy¿szej, na
problemy wiêziennictwa i probacji. A dzisiaj zasiadam w Komisji Spra-
wiedliwoœci i Praw Cz³owieka i wiceprzewodniczê tej komisji. I chocia¿by
z tego wzglêdu chcia³am bardzo podziêkowaæ, Panie Marsza³ku, za zapro-
szenie na tê konferencjê i uczestniczenie w tym panelu dyskusyjnym.
Chcia³abym, ¿eby równie¿ moje doœwiadczenia, jeœli to bêdzie mo¿liwe,
by³y wziête w tej materii pod uwagê i jednoczeœnie, ¿eby nasz¹ dyskusjê
niejako o¿ywiæ, ale i te¿ daæ uwagi do tego, co powiedzia³ mój przedmówca,
bo to jest bardzo wa¿ne, to mo¿e stworzyæ jakiœ obraz rzeczywistoœci, jeœli
idzie o polsk¹ probacjê.

Szanowny Panie Marsza³ku! Jeœli idzie o to, o czym dzisiaj bardzo
czêsto mówimy, czyli o skutecznoœci kurateli s¹dowej, w mojej ocenie,
a tak¿e w ocenie mojego przedmówcy – a ta jego ocena zosta³a w przewa-
¿aj¹cej czêœci wyartyku³owana w uzasadnieniu do projektu ustawy
o zmianie ustawy o kuratorach s¹dowych – nie do koñca ani w uzasadnie-
niu projektu, ani nigdzie nie znajd¹ pañstwo pojêcia efektywnoœci probacji
w Polsce.

Myœlê, ¿e to jest bardzo istotny postulat i uk³on w stronê naszego œwiata
nauki i w³aœciwie trzeba by œwiat nauki poprosiæ o pomoc i wsparcie w tej
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materii. Dlatego ¿e tak naprawdê ani Ministerstwo Sprawiedliwoœci i odpo-
wiedzialny Departament Wykonania Orzeczeñ i Probacji, ani nikt inny nie
posiada narzêdzi do zbadania efektywnoœci probacji w Polsce.

O tym po czêœci ju¿ mówi³ te¿ pan doktor Jedynak, ¿e badanie li tylko,
czy stosowanie kryterium jurydycznego jest bardzo u³omne i niezwykle
fragmentaryczne. W naszej ocenie, bior¹c pod uwagê fakt, jakie zadania
maj¹ kuratorzy i wreszcie co tak naprawdê wykonuj¹, jakie czynnoœci wy-
konuj¹, jak¹ pracê wykonuj¹, to li tylko podejœcie jurydyczne, jest bardzo,
po pierwsze, krzywdz¹ce, a po drugie, mo¿e w sposób znacz¹cy zafa³szowaæ
obraz rzeczywistoœci i prowadziæ do niezbyt dobrych wniosków. Tym bar-
dziej ¿e z tych wniosków mog¹ byæ prowadzone dzia³ania legislacyjne, a to
ju¿ mo¿e doprowadziæ do bardzo powa¿nych zaburzeñ. I przed tym chcia³a-
bym przestrzec i w tym kierunku bêd¹ zmierzaæ te uwagi do projektu zmia-
ny ustawy o kuratorach.

Oczywiœcie ten projekt, jak rozumiem, bo zmieni³ siê regulamin, jest
w fazie uzgodnieñ miêdzyresortowych czy jeszcze wewn¹trzresorto-
wych, i dobrze. Myœlê, ¿e chyba jednak to uzasadnienie trzeba by by³o
szybko zdj¹æ ze stron internetowych, mimo wszystko. Ja nie czujê tu ja-
kichœ zarzutów, tylko ja za chwilê na tych kilku kwestiach siê skupiê,
dlatego ¿e one s¹ do bezwzglêdnego przedyskutowania. Jest to zwi¹za-
ne z tym, ¿e je¿eli podchodzimy do analizy danych, a to jest wa¿ne, to
jest sztuka, któr¹ trzeba posi¹œæ, jeœli idzie o interpretacjê statystyki, ale
do tego trzeba mieæ odpowiedni¹ wiedzê merytoryczn¹. I wtedy mo¿e-
my dokonaæ pewnych weryfikacji, a nawet przyst¹piæ do pewnych po-
prawek w tym zakresie.

Zatem to jest to w³aœnie s³owo wytrych: efektywnoœæ. W ¿adnym calu
uzasadnienia nie jest podane ani pojêcie efektywnoœci, ani autorzy nie po-
daj¹ ¿adnych kryteriów, poza kryterium, jak powiedzia³am, bardzo szcz¹t-
kowym, jakim jest kryterium jurydyczne, ¿eby o tej efektywnoœci
wypowiadaæ siê w sposób jednoznacznie negatywnie.

Nie wiem, gdzie pañstwo te swoje studyjne wizyty odbywaliœcie. Ja
z kolei podczas swoich wizyt studyjnych spotka³am siê z doœæ pozytywn¹
ocen¹ ustroju i organizacji poziomu kuratorskiej s³u¿by s¹dowej w Polsce.

Pracowa³am jako kurator przed wejœciem w ¿ycie ustawy, przez blisko
11 lat, i po wejœciu w ¿ycie ustawy. To rzeczywiœcie by³y dwa œwiaty. Ten
model, który pañstwo w tej chwili proponuj¹, mianowicie model, który ma
byæ zupe³nie odwrotny do zamierzonego w ustawie z 2001 r., czyli jakby
powrót do tego, aby kurator skupi³ siê tylko na funkcjach kontrolnych, to
w mojej ocenie jest to œmia³a teza, ale mogê j¹ zaryzykowaæ, bo ona jest, ró-
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wnie¿ na podstawie szerokiej dyskusji ze œrodowiskami, i bêdzie w oczach
równie¿ agend unijnych swoistym uwstecznianiem siê.

Nie mamy jeszcze rozporz¹dzenia, które dopiero jest w fazie przygoto-
wañ, mo¿e wtedy bêdziemy wiedzieli, co tak naprawdê autor mia³ na myœli
proponuj¹c li tylko te funkcje kontrolne. Natomiast bior¹c pod uwagê to,
jak powinien byæ kurator przygotowany, jaki przyjmujemy model aplikacji,
wreszcie jaki jest model awansu, to przyjêcie takiego modelu jest, moim
zdaniem, powrotem do dzia³añ sprzed 2001 r. Uwa¿am, ¿e na to nie mo¿e-
my sobie pozwoliæ.

Wreszcie kwestia bardzo wa¿na to w³aœnie pos³ugiwanie siê danymi. Ja
pañstwa bardzo przestrzegam, poniewa¿ narazicie siê na zarzut, równie¿
z mojej strony, manipulacji tymi danymi. Chcia³abym tego unikn¹æ, bo
wtedy musia³oby to byæ przedmiotem mojego wyst¹pienia, jako wiceprze-
wodnicz¹cej Komisji Sprawiedliwoœci i Praw Cz³owieka, do ministra spra-
wiedliwoœci.

Mam tutaj kilka takich tez i one zostan¹ pañstwu przekazane na piœmie.
W mojej ocenie ta sytuacja musi korespondowaæ ze standardami ob-

ci¹¿enia prac¹. Bez takiej korespondencji nie jest mo¿liwe naprawianie te-
go systemu w taki sposób, w jaki pañstwo proponuj¹. Tak naprawdê
wracamy do tego – co ju¿ po czêœci powiedzia³ pan Mycka – trzeba siê
przyjrzeæ rozwi¹zaniom kodeksowym i tu ju¿ jedna z pañ profesor pod-
nios³a tê kwestiê. Rozwi¹zaniom przede wszystkim kodeksowym, bo tak
naprawdê, równie¿ przyczyn¹ tej, jak pañstwo mówi¹, nieefektywnoœci,
ja bojê siê tutaj tego s³owa i do koñca obci¹¿anie to nieefektywnoœci¹
s³u¿b probacyjnych. Myœlê, ¿e to jest te¿ kwestia b³êdów w orzekaniu,
one mog¹ byæ oczywiœcie skutkiem wielu czynników. Podstawowym, po-
wtarzam, jest to, o czym powiedzia³am w dniu wczorajszym, po czêœci, ¿e
byæ mo¿e sêdzia nie ma wszystkich danych, które s¹ potrzebne do takiego
orzekania. To jest rzecz, na której powinniœmy siê skupiæ. A konsekwen-
cj¹ tego powinno byæ przyjêcie innych zmian, równie¿ w s³u¿bach proba-
cyjnych.

Jeœli sêdziemu jest potrzebny kurator, a powinien, bo przy orzekaniu kar
wolnoœciowych musi byæ pozytywna prognoza resocjalizacyjna. Tê pozyty-
wn¹ prognoz¹, o czym mówi³am wczoraj, jest w stanie bardzo profesjonal-
nie napisaæ kurator. Trzeba tu siê zastanowiæ, czy warto w rozwi¹zaniach
kodeksowych anga¿owaæ kuratora wszystkim. Czy nie warto skupiæ tej pra-
cy nad systemem, nad tym, aby leczyæ ten system u jego pod³o¿a, czyli
w momencie orzekania, bo to jest niezwykle wa¿ne. W momencie, kiedy
jest negatywna prognoza, naprawdê nie ma sensu kierowania tej osoby do
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probacji. I to jest podstawow¹ rzecz, nad któr¹ powinniœmy siê równie¿ dzi-
siaj zastanowiæ.

Pos³ugiwanie siê danymi. Punkt widzenia czasami zale¿y od punktu sie-
dzenia, zdajê sobie z tego sprawê, natomiast tutaj bym bardzo przestrzega-
³a. Bo w³aœnie dochodzimy do takich wniosków, do jakich tutaj i pan
naczelnik doszed³, ¿e pozostali uczestnicy tego procesu na przyk³ad nie
wykazuj¹ ¿adnej aktywnoœci, a zarzuca siê brak aktywnoœci kuratorskiej
s³u¿by s¹dowej. A liczby, chocia¿by z MS-S10, mówi¹ zupe³nie co innego
i dlatego by³abym bardzo ostro¿na w tak radykalnych wnioskach.

Wreszcie rzecz bardzo wa¿na, odnoœnie do liczby wniosków o modyfika-
cjê obowi¹zków probacyjnych, o czym dzisiaj wielokrotnie mówiliœmy,
w zwi¹zku chocia¿by z zawieszeniem wykonania kar pozbawienia wolnoœci.

Pos³u¿yli siê pañstwo sprawozdaniem MS-S10, w którym liczba wnios-
ków z³o¿onych w tym przedmiocie przez kuratorów wynosi 301 z ogólnej li-
czby 414, czyli 72,7% wszystkich wniosków. 72,7% to jest ta aktywnoœæ
kuratorów, a tak naprawdê w uzasadnieniu mówi siê o ma³ej aktywnoœci.

Mimo wszystko prokurator to jest 0,48, skazany albo sam, albo poprzez
swojego obroñcê – to jest 18,4%.

Je¿eli 18,4% sam skazany, to znaczy, ¿e on sam widzi, ¿e nie ma sensu
modyfikowaæ jego wniosku, czyli na przyk³ad nie chce, aby uchylono mu
jakiœ obowi¹zek. Czyli jest wewnêtrznie przeœwiadczony, ¿e musi ten obo-
wi¹zek wype³niaæ, te¿ mo¿na tak to interpretowaæ. I wreszcie z urzêdu
8,5%. A wiêc najbardziej zainteresowani, czyli skazani i ich pe³nomocnicy
oraz pozosta³e organy postêpowania wykonawczego, z³o¿yli ³¹cznie 1/4
wniosków z tego rodzaju, czyli trzykrotnie mniej ni¿ kuratorzy.

W tej sytuacji trudno czyniæ tutaj zarzut braku aktywnoœci i jak gdyby
pod ten zarzut próbowaæ wprowadzaæ bardzo – powtarzam – fundamental-
ne zmiany organizacyjne. Chcê pañstwu powiedzieæ i przestrzec na tej
konferencji. Patrz¹c na nowy model wed³ug projektu ustawy, bo tu mówi-
my te¿, Panie Marsza³ku, o tych kierunkach rozwoju, a takie kierunki wy-
znacza w³aœnie projekt ustawy, o takim, a nie innym modelu powo³ania
kuratora okrêgowego, tym proponowanym, ja przestrzegam przed upolity-
cznieniem. Bo mo¿emy tutaj podœwiadomie mieæ tak¹ obawê, ¿e mo¿e
dojœæ w tym momencie polityka do s¹dów, a to by³oby zupe³nie niewskaza-
ne i przed tym bardzo przestrzegam. Wiêc albo trzeba bêdzie dookreœliæ ja-
kieœ zawory bezpieczeñstwa, jeœli idzie o odwo³anie, albo rzeczywiœcie
jeszcze przepracowaæ to rozwi¹zanie bo, i tutaj ju¿ mówiê z punktu widze-
nia sekretarza stanu, w tym modelu, który jest, mimo najszczerszych chêci,
jest to mo¿liwe.
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Jeœli gdzieœ jest to obni¿enie wartoœci protoko³u, myœlê, ¿e albo mo¿emy
te instrumenty kontrolne dopisaæ, albo mo¿emy rzeczywiœcie oddzia³ywaæ
za pomoc¹ tych instrumentów, które ju¿ w tej chwili s¹ w odpowiednich
ustawach.

Do czego zmierzam? Do tego uzasadnienia. Jednak przestrzega³abym
przed takim wzmacnianiem swoich tez w uzasadnieniu, które idzie jednak
do polityków i mo¿e byæ przez polityków wykorzystywane. A chcê powie-
dzieæ, ¿e wœród polityków polskie s³u¿y kuratorskie ciesz¹ siê naprawdê
bardzo du¿ym uznaniem. Dlaczego? Bo wiêkszoœæ pos³ów pracuje w tere-
nie i ma stycznoœæ bezpoœredni¹ z prac¹ kuratorów i ma okazjê obserwowaæ
tê pracê. I dlatego politycy maj¹ jej bardzo dobr¹ ocenê. Ja to tak odbieram,
bo wœród polityków funkcjonujê. Ta ocena mnie osobiœcie bardzo cieszy
i na pewno bardzo buduje.

Zatem powo³ywanie siê w ustawie na szczególnie g³oœne przypadki me-
dialne, które oddzia³uj¹ na pewno na miliony, ale jednak s¹ one przypadka-
mi bardzo jednostkowymi. I trudno w tej chwili, w uzasadnieniu do
projektu ustawy, te przypadki uwypuklaæ, bo to jest bardzo krzywdz¹ce, to
dzia³a w dwie strony.

Je¿eli bêdzie taki zarzut, to wyobra¿am sobie, ¿e je¿eli w tym momencie
bêdziemy dzia³aæ pod presj¹ na przyk³ad mediów, czy tego typu tez, to sê-
dzia i kurator nawet podœwiadomie bêd¹ siê bali pewnych wniosków.
I przed tym zabiegiem bardzo przestrzegam.

Jeœli idzie o ocenê tego projektu, myœlê, ¿e ustawa jednak mimo wszys-
tko nie spowoduje szczególnej profesjonalizacji s³u¿by, chocia¿ ona ju¿
jest sprofesjonalizowana. Ten odsetek wy¿szego i kierunkowego wy-
kszta³cenia jest bardzo dobrym wyznacznikiem. Swego czasu bardzo siê
ba³am te¿ takiej tezy, aby do probacji, bo wiem, ¿e by³a taka w pewnym
okresie, przekazywaæ na przyk³ad tych, którzy pozytywnie zdali egzami-
ny sêdziowskie, a zabrak³o dla nich etatu. Powiedzia³am, ¿e tym ludziom
w tym momencie mo¿na wyrz¹dziæ bardzo du¿¹ krzywdê, bo bez odpo-
wiedniego przygotowania wchodz¹c w pewne œrodowiska, mo¿e dojœæ do
ró¿nych bardzo niekorzystnych zjawisk. Zreszt¹ mam takich kolegów
i kole¿anki, by³ych aplikantów, którzy po kilku miesi¹cach nie byli w sta-
nie tego zawodu wykonywaæ, bez odpowiedniego przygotowania i bez od-
powiedniej aplikacji w tym zakresie, poniewa¿ to jest niebezpieczne
równie¿ zajêcie.

Co wykaza³a o aktualnym stanie kurateli Krajowa Rada Kuratorów, któ-
ra rozda³a swoj¹ analizê wszystkim pos³om Komisji Sprawiedliwoœci i Praw
Cz³owieka. Z tej rzetelnej analizy wynika jeszcze jedno, tylko za ubieg³y

401



rok by³o 145 przypadków agresji wobec kuratora jako funkcjonariusza. To
jest naprawdê sporo. Dodaæ do tego nale¿y równie¿ przypadki, które kura-
torzy mieli ze zwierzêtami domowymi, bardzo drastyczne, bardzo bolesne
i które w wielu przypadkach by³y bardzo nieprzyjemne w skutkach dla
tych osób. To ju¿ blisko 300 takich przypadków, a nie ma dla takich przy-
padków ¿adnego rozwi¹zania, ¿adnej propozycji w ustawie o kuratorach.

Wreszcie postulat, o którym mówiliœmy wczeœniej, mianowicie jednolitej
aplikacji w Centrum Kszta³cenia Kadr S¹dów i Prokuratur. To jest przepiêk-
ny postulat, który a¿ siê prosi ¿eby wpisaæ w³aœnie do ustawy o kuratorach.
Tak jak ma byæ model aplikacji dla sêdziego, prokuratora, podobnie dla in-
nych s³u¿b. Centrum jest do tego przygotowane, jesteœmy równie¿ po szere-
gu bardzo dobrych rozmów. Wtedy ten jednolity system mo¿e te¿
doprowadziæ do wy¿szego poziomu profesjonalizacji s³u¿by w tym zakresie.

I wreszcie myœlê, ¿e te nasze uwagi przeka¿ê, przynajmniej ja, jako wice-
szefowa Komisji Sprawiedliwoœci, na piœmie, ¿ebyœmy nie spierali siê o pew-
ne rzeczy ju¿ na forum komisji. Bo tam, przykro mi to przyznaæ, ale tak jest,
po kilku projektach ustawy w tej kadencji, nie ma merytorycznej dyskusji.

Ja siê tego bojê. Lepiej wypracujmy pewne stanowiska i popracujmy
wczeœniej, ni¿ maj¹ przejœæ kwestie, które bêd¹ za 2, 3 lata w pewnych ob-
szarach mog³yby nas doprowadziæ do bardzo drastycznych wniosków,
a przecie¿ nie o to chodzi.

Zatem brak rozwi¹zañ w sprawie chocia¿by przeciwdzia³ania tej agresji.
Dalej, mam postulat i myœlê, ¿e w œwietle tego, co tutaj te¿ powiedzia³ pan
sêdzia Mycka, ¿e stoimy w obliczu decyzji Trybuna³u Konstytucyjnego
w zakresie art. 9. To jest powa¿ny problem.

Myœlê, ¿e powinniœmy byæ przygotowani do – i tu te¿ jest wielka pro-
œba z naszej strony do œrodowiska naukowego – jak to doprecyzowaæ, ja-
ki zakres kompetencji zapisaæ, te¿ do œrodowiska praktyków. Alê myœlê,
¿e ju¿ warto postulowaæ utworzenie swoistego – ja to nazwa³am na swój
u¿ytek, ale oczywiœcie to kwestia otwarta, jeœli chodzi o nazwê – cen-
trum monitoringu probacji i wiêziennictwa, czy odwrotnie – centrum
monitoringu wiêziennictwa i probacji. Do czego zmierzam? Jako sekre-
tarz stanu, odpowiedzialna równie¿ za sprawy na przyk³ad, wiêzienni-
ctwa, czu³am, barierê, ¿e có¿ z tego, ¿e konstytucyjnie i kodeksowo mam
mo¿liwoœæ sprawowania cywilnego nadzoru nad wiêziennictwem, ale
jak tak naprawdê mia³am te bezpoœrednie kontakty ze s³u¿b¹, ale nie
mia³am przygotowanej profesjonalnie s³u¿by do cywilnego nadzoru,
chocia¿ dwóch trzech osób. I tego mi brakowa³o, a jeœli po³¹czylibyœmy
to z tak bardzo powa¿nym obszarem bezpieczeñstwa pañstwa polskiego,

402



bo probacja to jest obszar bezpieczeñstwa pañstwa polskiego, tak ja to
pojmujê. Bardzo powa¿ny obszar odpowiedzialny za bezpieczeñstwo
pañstwa polskiego.

Uwa¿am, ¿e tym powinny zajmowaæ siê profesjonalne i przygotowane
do tego s³u¿by. Bo dlaczego dzisiaj mamy podejœcie jurydyczne, choæ do-
bre, potrzeba te¿ te kwestie na pewno badaæ. Ano dlatego, ¿e ustawa nie
przewiduje mo¿liwoœci delegowania chocia¿by kilku najbardziej profesjo-
nalnych kuratorów do Departamentu Wykonania Orzeczeñ. Mieliœmy ten
problem, prze¿ywaliœmy ten problem i dobrze, ¿e ju¿ w projekcie ustawy
jest taka mo¿liwoœæ przewidziana.

Ale myœlê, ¿e powinno to byæ swoiste centrum. Dlatego ¿e obok kwestii
badania tej efektywnoœci, wreszcie wypracowania tych narzêdzi przy
wspó³udziale œwiata nauki, to jednoczeœnie takie centrum monitoringu
monitorowa³oby te kwestie, bada³oby profesjonalnie, w jaki sposób reali-
zujemy decyzje ramowe, wreszcie wypracowa³oby stosowne dokumenty,
zadba³o o konkretn¹ rozmowê i relacje z Ministerstwem Rozwoju Regio-
nalnego w zakresie pozyskania œrodków unijnych na piêkne projekty pro-
bacyjne, które s¹ w g³owach wielu kuratorów. Tylko one wymagaj¹
bezwzglêdnego wsparcia na poziomie ju¿ centrali, wiêc takie centrum jest
niezwykle potrzebne. I wreszcie dawa³oby odpowiedŸ na wiele pytañ, któ-
re równie¿ dzisiaj pañstwa nurtuj¹.

Ostatnia rzecz. Jak powiedzia³am, reprezentujê tutaj Komisjê Spra-
wiedliwoœci i Praw Cz³owieka. Ostatnio omawialiœmy ustawê. Mo¿e zanim
do tego przejdê, powiem, Panie Marsza³ku, ¿e mam poczucie wielkiego
grzechu zaniechania i chcia³abym to naprawiæ, poniewa¿ uwa¿am, ¿e Ko-
misja Sprawiedliwoœci i Praw Cz³owieka na posiedzeniu, byæ mo¿e nawet
dwudniowym, powinna zaj¹æ siê problemem probacji w Polsce.

Myœlê, ¿e sprawa jest bardzo powa¿na i komisja powinna siê tym zaj¹æ
przed prac¹ nad projektem ustawy o zmianie ustawy o kuratorach s¹dowych.
Powinniœmy wys³uchaæ spokojnie, nie w atmosferze walki politycznej o dan¹
ustawê. Bo tu, moim zdaniem, nie powinno byæ w ogóle ¿adnej polityki, to
jest, powtarzam, bezpieczeñstwo pañstwa polskiego. Ale powinniœmy rów-
nie¿ te kwestie bardzo powa¿nie, ³¹cznie z ekspertami na poziomie Komisji
Sprawiedliwoœci, która ma uchwalaæ tego typu ustawê, przedyskutowaæ. I do
tego siê tutaj zobowi¹zujê, ¿eby na prezydium postawiæ ten wniosek, myœlê,
¿e nie bêdzie ¿adnych zastrze¿eñ co do jego realizacji.

I wreszcie w Komisji Sprawiedliwoœci w ubieg³ym tygodniu i równie¿ na
posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych omawialiœmy ustawê bud¿eto-
w¹ w zakresie wymiaru sprawiedliwoœci na rok 2009.
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Mo¿e zakoñczê bardzo smutno to swoje wyst¹pienie, ale by³am sprawo-
zdawc¹ podczas posiedzenia Komisji Finansów i Komisja Sprawiedliwoœci
jednog³oœnie, powtarzam, jednog³oœnie, ponad podzia³ami, przyjê³a uwagi
do tego projektu uchwa³y, i to doœæ powa¿ne uwagi, oczywiœcie uwagi nega-
tywne.

Pierwsza kwestia to kwestia zwi¹zana z tym, ¿e brakuje oko³o 19 milio-
nów na monitoring elektroniczny. Powstaje pytanie, na ile zachwieje to re-
alizacj¹ tego zadania na ten rok?

Druga kwestia to kwestia braku etatów kuratorskich na przysz³y rok.
Postulat komisji by³ taki, aby by³o to oko³o 150 etatów. Mimo wszystko to

nie jest wina kuratorów, ¿e jest orzekanych tyle œrodków. I dlatego na wiê-
ziennictwo i probacjê musz¹ byæ nak³ady pañstwa, tak jest w ka¿dym kraju.

I w tym zakresie taki wniosek wystosowaliœmy. By³ jeszcze szereg in-
nych kwestii, takich jak nierównoœæ potraktowania pracowników s¹dów
i prokuratur w stosunku do ca³ej sfery bud¿etowej. Ca³a sfera bud¿etowa –
podwy¿ki w zakresie 3,9%, natomiast pracownicy s¹dów i prokuratur na po-
ziomie 2%. Brak wyjaœnienia, dlaczego by³a taka, a nie inna wytyczna mini-
stra finansów w tym zakresie, czekamy na pisemn¹ odpowiedŸ.

A tak¿e kwestia, która by³a wczoraj podnoszona, mianowicie, oko³o 100
milionów zabraknie na dokoñczenie programu pozyskania dodatkowych
17 tys. miejsc dla osób osadzonych. Oczywiœcie tu wczoraj by³a zagorza³a
dyskusja, czy w ogóle jest sens budowaæ itd. Powiem pañstwu, ¿e to jest
w ogóle bezsporne. W obliczu wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego, kwe-
stionuj¹cego, nie bêdziemy dyskutowaæ. Jest wyrok i po up³ywie 18 mie-
siêcy oko³o 84 tysiêcy osadzonych bêdzie mia³o prawo ubiegaæ siê
o odszkodowanie.

Pytam, jakie to przyniesie skutki dla bud¿etu pañstwa w obliczu tych
100 milionów z³otych, które mo¿emy przekazaæ. I tê sytuacjê równie¿ ob-
serwuj¹ agendy unijne i ró¿nego rodzaju organizacje z CEP w³¹cznie. Wiêc
musimy sobie zdawaæ sprawê z tego, ¿e nie unikniemy tych nak³adów,
a ten plan szed³ mo¿liwie najtañszym sposobem. Poniewa¿ tylko powiem,
¿e za 2006 r. dane by³y takie, ¿e koszt wybudowania jednego miejsca w po-
przednim okresie to by³o 150 tysiêcy, a wed³ug tego planu, na bazie jedno-
stek powojskowych czy najtañszym systemem, które stworzy³o polskie
wiêziennictwo, to by³o oko³o 40 tysiêcy plus kwestia wentylacji, czyli mó-
wi¹c bardzo kolokwialnie, wiêŸniowie pracowali urz¹dzaj¹c te swoje miej-
sca, a to by³ ostatni rok realizacji tego planu.

Nie unikniemy jednej kwestii. To jest system naczyñ po³¹czonych
i myœlê, ¿e mój postulat co do centrum takiego monitoringu jest godzien
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uwagi. To jest temat na spor¹ dyskusjê równie¿ z ekspertami, z naukowca-
mi i z praktykami, gdzie ono mia³oby byæ usytuowane, jaki mia³oby mieæ
zakres kompetencji. To jest mój postulat. Dziêkujê bardzo.

Senator Stanis³aw Piotrowicz
Przewodnicz¹cy Komisji Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci

Serdecznie dziêkujê za interesuj¹cy g³os praktyka, polityka i bardzo
konstruktywne wnioski.

Poza programem przewidzianym, prosi³ o g³os pan sêdzia.

Mariusz Pankowiec
Przewodnicz¹cy IV Wydzia³u Penitencjarnego i Nadzoru
S¹du Okrêgowego w Bia³ymstoku

Bêdê mówi³ bardzo krótko. Poprosi³em o g³os przed wyst¹pieniem pani
pose³, natomiast muszê powiedzieæ, ¿e znacznie skrócê swoje wyst¹pienie,
poniewa¿ w du¿ej czêœci zgadzam siê z tym, co pani pose³ powiedzia³a.

Mnie siê wydaje, ¿e ka¿dy minister sprawiedliwoœci ma prawo dokony-
waæ zmian ustaw, jeœli znajdzie wiêkszoœæ sejmow¹, ja natomiast nie wiem,
czy bêdzie lepiej dla kurateli i probacji, ¿e minister bêdzie mianowa³ kura-
tora okrêgowego sam, czy te¿ bêdzie móg³ mianowaæ na wy¿szy stopieñ
sam. Mo¿e to bêdzie lepiej, mo¿e bêdzie skuteczniej i ³adniej, ale myœlê, ¿e
uzasadnienie tego projektu nie spe³nia pewnych wymogów uzasadnienia.
Mam je przed sob¹. Wypisa³em sobie kilka cyfr. Mnie siê wydaje, ¿e w taki
sposób nie mo¿na zawrzeæ zdania, które tam zosta³o zawarte.

Zacytujê: „Wzrost liczby kuratorów zawodowych i spo³ecznych nie ma
jednak¿e bezpoœredniego prze³o¿enia na wzrost efektywnoœci dzia³añ wy-
ra¿aj¹cych siê przede wszystkim poprzez przestêpczoœæ osób poddanych
oddzia³ywaniom probacyjnym”. I podane s¹ liczby: 265 tys. – ponad – do-
zoru w zwi¹zku z warunkowym zawieszeniem, a ni¿ej – 49 408 zarz¹dzone
wykonanie warunkowo zawieszonej kary.

Napisa³em tutaj, po pierwsze, czy w tych wypadkach by³y prowadzone
dozory? Czy tych 49 000 tysiêcy dotyczy równie¿ tych wyroków, w których
dozorów nie by³o, a to ju¿ chyba nadu¿ycie. Bo skoro siê podaje, ile dozo-
rów i ile zarz¹dzono wykonanie kary, to wypada³oby napisaæ, ile w zwi¹zku
z wprowadzonymi dozorami. Tego nie ma.
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Po drugie, ka¿de liczby mo¿na cytowaæ w dwójnasób, jak powiedzia³
mój kolega. Tych 49 000 jest to aktywnoœæ kuratorów, w du¿ej mierze, któ-
rzy z³o¿yli stosowne w wiêkszoœci wnioski, poniewa¿ urzêdowanie z urzêdu
b¹dŸ na inny wniosek jest t¹ ma³¹ granic¹.

Poza tym, ja odmiennie ni¿ pan senator Piotrowicz czytam te liczby. Pan
senator powiedzia³, ¿e 75 tys. osób trafia z dozoru, a bym powiedzia³, ¿e na
265 tys. dozoru 215 tysiêcy nie zarz¹dzono. Na 50 tys. wykonywanych do-
zorów w zwi¹zku z warunkowym zwolnieniem odwo³ano warunkowe zwol-
nienie w 5700 przypadków. To znaczy, ¿e 44 tys. przypadków przesz³o
przez ten okres próby.

Uwa¿am, ¿e równie¿ z pomoc¹ kuratorów, i mnie siê wydaje, ¿e mo¿emy
chcieæ zmian, bo ka¿da materia wymaga ich b¹dŸ nie wymaga, mo¿e to byæ
tak czynione. Proszê pañstwa, to jest identycznie, jak pan sêdzia Mycka po-
wiedzia³, jak zrobiono w s¹dach. Czy s¹dy, sêdziowie naprawdê lepiej orze-
kaj¹, ¿e minister sprawiedliwoœci wyznacza prezesa po uzyskaniu opinii
zgromadzenia ogólnego. Czy bêdzie tak lepiej w wypadku kuratorów, nie
wiem. Natomiast wydaje mi siê, ¿e w takim przypadku, je¿eli uzasadniamy
to liczbami i wskazujemy na nisk¹ efektywnoœæ pracy, to to uzasadnienie
powinno byæ troszeczkê inne.

Ja ze swej strony chcia³em tylko powiedzieæ jakby w swoim w zakresie
pracy, w swoim sadzie, nie s¹dzê, ¿e chyba Ÿle jest mówiæ o ma³ej efekty-
wnoœci pracy.

I chyba nie mo¿na tego mówiæ liczbami. Tutaj z koleg¹ rozmawialiœmy
i obaj stwierdziliœmy, ¿e nie ma u nas definicji, wszyscy to podkreœlali, jak
nale¿y rozumieæ tê efektywnoœæ. Ale chyba nie zarz¹dzeniem kary.

Przyk³ad. Ktoœ pozostaje 5 lat pod dozorem po warunkowym zwolnie-
niu. Osoba, powiedzmy, skazana za najbardziej brutalne morderstwo. Ta
osoba wspaniale funkcjonuje przez 5 lat, a po 4,5 roku bêdzie pijana jecha³a
rowerem. Poniewa¿ pope³ni umyœlne przestêpstwo, zostanie zarz¹dzone
wykonanie kary. Czy mo¿na mówiæ o nieefektywnoœci pracy kuratora,
a w statystyce to bêdzie zarz¹dzenie wykonania kary, a wiêc chyba nie o to
chodzi.

I chyba nie za pomoc¹ takich cyfr i w taki sposób zaprezentowanych
mo¿na oceniaæ grupê zawodow¹. A je¿eli chcemy zmieniaæ ustawê, to j¹
zmieñmy, natomiast mnie, pracuj¹cego 25 lat w s¹dzie i 10 lat w wydziale
penitencjarnym, te liczby nie przekonuj¹.

Dziêkujê bardzo.
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Senator Stanis³aw Piotrowicz
Przewodnicz¹cy Komisji Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci

Dziêkujê bardzo.
Gwoli sprostowania. Ja liczbê powtórzy³em za prelegentem, a s³owo do-

zór nie pad³o z moich ust, na pewno, tego jestem pewien.

Krzysztof Mycka
Sêdzia Departamentu Wykonania Orzeczeñ i Probacji
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci

Kwestia jest mo¿e zwi¹zana z tym, o czym ja wspomnia³em, bo tak na-
prawdê departament prowadz¹c czy sprawuj¹c nadzór nad kuratorami ma
wp³yw tylko na jakiœ wycinek sytemu probacji i szuka rozwi¹zañ tylko
w zakresie swoich w³asnych kompetencji.

Je¿eli nasza ocena jest taka, ¿e jest 75 tys. orzeczeñ rocznie, które skut-
kuj¹ osadzeniem w zak³adzie karnym, to s¹ orzeczenia z probacji do zak³a-
du karnego, to my, jako departament, nie mamy uprawnieñ Komisji
Kodyfikacyjnej, ¿eby szukaæ rozwi¹zañ w prawie materialnym, ¿eby szukaæ
rozwi¹zañ w funkcjonowaniu s¹dów powszechnych, w funkcjonowaniu pro-
kuratury. My szukamy pewnych rozwi¹zañ organizacyjnych, które bêd¹
sprzyjaæ lepszemu zarz¹dzaniu w zakresie s³u¿by kuratorskiej. Czyli nie cho-
dzi o to, ¿e my to w tym uzasadnieniu takimi niekorzystnymi liczbami obar-
czamy kuratorów, w szczególnoœci kuratorów, którzy ciê¿ko wykonuj¹ swoje
zadania przy tym systemie i przy tym ustroju, przy tej organizacji pracy.

My szukamy rozwi¹zañ w ustawie, dlatego ¿e w zakresie kompetencji
mamy ewentualne prace legislacyjne w tym zakresie. Tak ¿e to uzasadnie-
nie nie ma prostego zwi¹zku przyczynowego miêdzy prac¹ kuratorów a nie-
skutecznoœci¹ systemu probacji w ogólnoœci. Dziêkujê.

Senator Stanis³aw Piotrowicz
Przewodnicz¹cy Komisji Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci

Dziêkujê bardzo.
Bardzo proszê o zabranie g³osu pana doktora Janusza Zagórskiego, dy-

rektora Zespo³u Prawa Karnego i Wykonawczego w Biurze Rzecznika
Praw Obywatelskich.



Janusz Zagórski

Dziêkujê bardzo za umo¿liwienie mi wyst¹pienia. We wnioskach
chcia³bym przedstawiæ kwestie dotycz¹ce kuratorów s¹dowych i ich sytuacji.

Zgadzam siê ze stwierdzeniem, i¿ ocena pracy kuratora s¹dowego po-
winna polegaæ na analizie indywidualnych przypadków. To wtedy mo¿na
powiedzieæ, czy w danym przypadku kurator wype³nia swoje zadania,
a wiêc diagnozuje sytuacjê, a wiêc prowadzi dzia³alnoœæ wychowawcz¹, re-
socjalizacyjn¹ i osi¹ga pewien sukces w swoim dzia³aniu przez wype³nienie
tych wszystkich zadañ, które na nim spoczywaj¹ w trakcie pracy ze swoim
podopiecznym. Analiza przypadków powinna byæ tym wskaŸnikiem, który
mo¿e decydowaæ o ocenie poszczególnych kuratorów.

Ja bym chcia³ zwróciæ uwagê na kilka tylko problemów. A wiêc jakie
kwestie nale¿a³oby podj¹æ w najbli¿szym czasie? Uwa¿amy, ¿e rozpo-
rz¹dzenie, o którym zreszt¹ mówiono ju¿ w dniu wczorajszym, powo³ane na
podstawie art. 12 ustawy o kuratorach s¹dowych, które dotyczy zadañ kura-
torów dla doros³ych i rodzinnych, jest niekonstytucyjne. A to dlatego, ¿e
delegacja z art. 12 ustawy o kuratorach s¹dowych dotyczy trochê innej p³a-
szczyzny dzia³ania. Tam s¹ prawa, uprawnienia i obowi¹zki w tych przepi-
sach, na mocy których powinno powstaæ rozporz¹dzenie, tymczasem
realizuje siê w tym rozporz¹dzeniu zadania kuratorów dla doros³ych i ro-
dzinnych w kwestiach, które s¹ uregulowane Kodeksem karnym wyko-
nawczym. A wiêc rozporz¹dzenie nie spe³nia celów, do których zosta³o
wydane, wrêcz inne, a wiêc jest to problem, który nale¿y w krótkim czasie
rozwi¹zaæ.
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Je¿eli bêdzie brakowa³o tutaj takiego rozwi¹zania, bêdê namawia³
Rzecznika Praw Obywatelskich do wniesienia wniosku do Trybuna³u
Konstytucyjnego w tej sprawie, bo s¹ pewne problemy z wybrniêciem z te-
go, co wiem, co siê tutaj sta³o. Natomiast zmiana Kodeksu karnego wyko-
nawczego, powo³anie pewnych delegacji w tej sprawie, powinno wytyczyæ
drogê do uregulowania w³aœciwej sytuacji.

Drugi problem to doposa¿anie kuratorów s¹dowych, kwestia dalszej eta-
tyzacji. To jest potrzebne. Prowadzimy te badania, rozmawiamy z kurato-
rami, analizowaliœmy ostatnio funkcjonowanie zespo³ów kuratorskich
w czterdziestu s¹dach rejonowych. I na podstawie tych ustaleñ stwierdza-
my, ¿e na czterdzieœci s¹dów, które badaliœmy, w trzydziestu siedmiu
s¹dach nale¿a³o uzupe³niæ etaty kuratorów zawodowych.

Muszê przy okazji powiedzieæ, ¿e zupe³nie inna sytuacja przedstawia
siê, jeœli chodzi o pracê, o wykonywanie obowi¹zków przez kuratora zawo-
dowego i kuratora spo³ecznego. Kurator spo³eczny ma komfort, on wyko-
nuje przypadki, dlatego je¿eli jest to osoba kompetentna, w³aœciwie
wybrana, to spe³nia te zadania, które przed nim s¹ postawione. Natomiast
kurator zawodowy, jak ju¿ by³a mowa, jest obci¹¿ony ró¿nymi zadaniami
organizacyjnymi, sekretarskimi, papierkowymi, zadaniami szczegó³owy-
mi, które s¹ czêsto ponad jego miarê. To te¿ jest problem, który nale¿a³oby
rozwi¹zaæ.

Myœlê, ¿e ta obs³uga sekretarska jest potrzebna, trzeba jednak rozwijaæ
tê obs³ugê, trzeba postawiæ na to, ¿e ludzie bêd¹ jednak pracowali na rzecz
kuratorów zawodowych, którzy powinni siê skupiaæ na diagnozowaniu, na
wychowywaniu, resocjalizacji, ba, na profilaktyce. Funkcja kontrolna jest
dopiero na koñcu. Profilaktyka, proszê pañstwa, tego zadania brakuje.

W tej chwili w Biurze Rzecznika przejmujemy obowi¹zki, od lipca,
krajowego mechanizmu prewencji. Zaczêliœmy jeŸdziæ intensywnie do
wielu jednostek penitencjarnych, ale te¿ placówek dla nieletnich. Zabiera-
my siê do ustawy o postêpowaniu w sprawach nieletnich, zajmiemy siê do-
zorem, nadzorem kuratora rodzinnego. Ju¿ widzimy, ¿e brakuje nadzoru
nad prac¹ m³odzie¿owych oœrodków wychowawczych, m³odzie¿owych oœ-
rodków socjoterapii, schronisk dla nieletnich i zak³adów poprawczych.
W najbli¿szym czasie bêd¹ sz³y nasze wnioski do ministra edukacji, odpo-
wiednio do ministra sprawiedliwoœci, w tej sprawie. Nadzoru nie ma.

Je¿eli nam mówi¹ o tym dyrektorzy placówek, ¿e w ramach oddzia³ywa-
nia wychowawczego potrafi¹ uderzyæ raz, drugi w twarz wychowanka, ¿eby
siê lepiej sprawowa³, to nie têdy droga. To œwiadczy o tym, ¿e coœ ze œwia-
domoœci¹ tych osób jest nie tak. A wiêc zaczniemy od placówek zamkniê-

409



tych, izolacyjnych, bo tam najwiêcej jest do zrobienia. Je¿eli zatrudniê,
a mo¿e bêdê pracowa³ jeszcze na tym stanowisku któryœ rok, zatrudniê
w zespole fachowców od spraw nieletnich, to zobacz¹ pañstwo, ¿e zrobimy
za 2, 3 lata badania dotycz¹ce realizacji ustawy o postêpowaniu w sprawach
nieletnich, czy te¿ kodeksu nieletnich, je¿eli wejdzie w ¿ycie takowy w naj-
bli¿szym czasie. A wiêc trzeba doetatyzowaæ s³u¿bê kuratorów, na dziœ jest
to zadanie do spe³nienia.

Zlikwidowanie kuratorów spo³ecznych w ci¹gu najbli¿szych 5 lat to jest
fikcja. Trzeba postawiæ na jakoœæ tych osób, w³aœciwy dobór i przygotowa-
nie do wykonywania zadañ. Trudno, takie s¹ regu³y europejskie, jakie s¹,
kuratorzy spo³eczni musz¹ wspó³dzia³aæ z kuratorami zawodowymi i reali-
zowaæ, choæby na zasadzie zastêpstwa w tej chwili, te obowi¹zki, które spo-
czywaj¹ na kuratorach zawodowych.

Jeszcze tylko krótko o dwóch sprawach. Zaniechano od tego roku kon-
troli okresu próby przy warunkowym zawieszeniu wykonania kary pozba-
wienia wolnoœci, warunkowym przedterminowym zwolnieniu, w sytuacji
kiedy s¹d orzekaj¹cy nie nak³ada poleceñ na skazanego.

Zwracaliœmy siê w tej sprawie do ministra sprawiedliwoœci, stwierdziliœ-
my, ¿e takie dzia³anie jest niezgodne z obecnymi uregulowaniami prawny-
mi, równie¿ z rozporz¹dzeniem z 2003 r., o którym mówi³em, i które nadal
obowi¹zuje, ale te¿ z odpowiednimi przepisami Kodeksu karnego wyko-
nawczego.

Proponujemy wprowadziæ indywidualizacjê w tym zakresie. Je¿eli mini-
sterstwo stwierdza, ¿e ka¿dego roku jest 130 tys. spraw do wykonania,
w których nie na³o¿ono obowi¹zku na skazanego, a wiêc nale¿a³oby siê za-
stanowiæ, czy w tym zakresie nale¿y stosowaæ systematyczn¹ kontrolê
okresu próby, czy te¿ niech bêdzie indywidualizacja, niech bêdzie ocena,
¿e w danym przypadku mo¿emy sobie pozwoliæ na odst¹pienie od kontroli,
bo mamy do czynienia z rowerzyst¹ nietrzeŸwym, który jednorazowo doko-
na³ pewnego aktu i nie wymaga takiego oddzia³ywania, czy te¿ ta kontrola
okresu próby jest potrzebna, i to czêsto systematycznie.

Kolejna kwestia, o której powiedzia³ wczoraj pan profesor Szymanow-
ski, a powiedzia³ dlatego, ¿e mówiliœmy o tym na poprzedniej konferencji
w Bia³owie¿y. Nie mo¿na stosowaæ dozoru w czasie tymczasowego areszto-
wania i kary pozbawienia wolnoœci w innej sprawie. Je¿eli mamy do czynie-
nia z probacj¹, to niech to bêdzie probacja realna. Jest tyle argumentów
przemawiaj¹cych za tym, ¿eby nie dozorowaæ w zak³adzie karnym.

Jak to jest mo¿liwe? Dzia³ania, czynnoœci kuratorów w areszcie œled-
czym, w zak³adzie karnym zaprzeczaj¹ idei probacyjnej. Ja nie bêdê tego
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w¹tku rozwija³, bo chcê zostawiæ pañstwu czas na dyskusjê, natomiast
w naszych wyst¹pieniach skierowanych do ministra sprawiedliwoœci i w re-
feratach, które, bêd¹c na konferencji w Bia³owie¿y, na 10 lat funkcjonowa-
nia Kodeksu karnego wykonawczego, te¿ pojawiaj¹ siê szczegó³owe opisy
tej sytuacji. Dziêkujê bardzo.

Senator Stanis³aw Piotrowicz
Przewodnicz¹cy Komisji Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci

Serdecznie dziêkujê panu za trafne spostrze¿enia i za dyscyplinê czaso-
w¹. Bardzo dziêkujê.

Bardzo proszê o zabranie g³osu pani¹ Barbarê Bojko-Kulpê, prezesa Sto-
warzyszenia POSTIS.



Barbara Bojko-Kulpa

Szanowny Panie Marsza³ku! Szanowny Panie Przewodnicz¹cy! Szano-
wni Pañstwo!

Kierujê organizacj¹ pozarz¹dow¹ zwi¹zan¹ z kuratorami, to jest œrodo-
wisko S¹du Rejonowego w Lublinie. Jesteœmy absolutnie niesamowit¹
grup¹, z tego wzglêdu, ¿e robimy projekty resocjalizacyjne. W tej chwili
przygotowujemy siê do trzeciego projektu o bud¿ecie rocznym 1 mln 600
z³, dotychczas zrobiliœmy dwa projekty o ³¹cznym bud¿ecie pó³ miliona z³.

Mówiê specjalnie o tych kwotach, abyœcie pañstwo zobaczyli, ¿e jest to
zaawansowane i ¿e to nie jest jakiœ pocz¹tek nowych pomys³ów.

W 2006 r. S¹d Rejonowy w Lublinie utworzy³ dwa specjalne oœrodki ku-
ratorskie. Przypomnê, s¹ to placówki zajmuj¹ce siê dzia³alnoœci¹ wycho-
wawczo-resocjalizacyjn¹, pracuj¹ tam kuratorzy dla doros³ych, zazwyczaj
jest ich czterech.

Utworzono takie dwie placówki, piêknie je wyposa¿ono, a ja zdoby³am
260 tysiêcy z³ z Unii Europejskiej i opracowa³am projekt. Ten projekt
z dwóch wzglêdów jest inny ni¿ wszystko, co siê dzia³o dotychczas, mianowi-
cie zak³ada³ partnerstwo publiczno-spo³eczne, pierwszy raz w Polsce. S¹d
Okrêgowy w Lublinie wszed³ w koalicjê z organizacj¹ pozarz¹dow¹ oraz z sa-
morz¹dem, chodzi o Urz¹d Miasta Lublina. To by³o to pierwsze novum.

Drugie novum by³o takie, ¿e po raz pierwszy wprowadziliœmy aktywiza-
cjê zawodow¹. Okaza³o siê, ¿e projekt przeszed³ nasze najœmielsze oczeki-
wania, zrealizowaliœmy wszystkie zamierzone cele, w projekcie wziê³o
udzia³ czterdziestu nieletnich. Poprawi³o siê funkcjonowanie szkolne
wszystkich nieletnich, nie pope³niali nowych czynów karalnych, ich proces
demoralizacji zosta³ zahamowany.
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Nawet nie jestem w stanie pañstwu pokazaæ ca³ej prezentacji, z tego
wzglêdu, ¿e chcia³abym pañstwu pokazaæ bardzo krótki film o tym projek-
cie, ¿eby oprócz warstwy informacyjnej przekazaæ pañstwu klimat pracy
z tymi dzieciakami. Potem powiem, o co chodzi i na czym polega ten pro-
jekt za 1 ml 600 rocznie, ale myœlê, ¿e jest bardzo wa¿ne, ¿eby pañstwo
przez chwilê mogli zobaczyæ, co to w ogóle jest resocjalizacja nieletnich
w takim w³aœnie wydaniu.

Pokaz filmu

WypowiedŸ dziewczyny

Nazywam siê Kinga Skrzypczak, mam 17 lat, mieszkam z mam¹ i dwojgiem
m³odszego rodzeñstwa na Starym Mieœcie w Lublinie, chodzê do III klasy gimnaz-
jum na Kalinie i mam tam du¿o przyjació³, szczególnie dwie kole¿anki, Gosiê i Aga-
tê, czêsto tam razem siê wyg³upiamy, uczymy, rozrabiamy trochê na lekcjach.

Po szkole chodzê do oœrodka kuratorskiego, znalaz³am siê tam dlatego, ¿e nie
chodzi³am do szko³y. W oœrodku te¿ mam sporo znajomych, s¹ dziewczyny w moim
wieku, ch³opcy, razem spêdzamy czas, odrabiamy czêsto lekcje wspólnie. Przygo-
towujemy razem posi³ki, sprz¹tamy sale i mamy inne zajêcia. Nawet lubiê tam
przychodziæ, bo czas wtedy szybciej mija i wiem, ¿e jakoœ go po¿ytkujê, w miarê.

WypowiedŸ ch³opaka

Najczêœciej to siedzimy przy komputerze, a czasami gramy w ró¿ne gry. Mia³em
du¿o z³ych ocen i godzin nieusprawiedliwionych. Praktycznie z tego powodu, ¿e
mia³em du¿o jedynek. W oœrodku mamy zajêcia z matematyki, z angielskiego, pa-
nie robi¹ zajêcia plastyczne, s¹ rysunki albo jakieœ filmy ogl¹damy. To ma nas po-
prawiæ, ale czy poprawi – nie wiem.

Wychowawczyni

Dzieci trafiaj¹ tu przede wszystkim w zwi¹zku z demoralizacj¹, s¹ to wagary
szkolne, s¹ to problemy w nauce, ale tak¿e problemy z prawem. Drobne kradzie¿e,
rozboje nawet, jakieœ w³amania drobne, ale te¿ i wybryki chuligañskie, rozbicia
szyb, zniszczenie mienia, tego typu. W oœrodki jest dwadzieœcia osób, s¹ skierowa-
ne, tak jak wspomnia³am na pocz¹tku, na mocy postanowienia s¹du. Jest siedem
dziewczynek i trzynastu ch³opców. Dzieci pochodz¹ z terenu ca³ego Lublina, z ró¿-
nych dzielnic, wykazuj¹ ró¿ny poziom demoralizacji, ró¿ny poziom rozwoju spo³e-
cznego, emocjonalnego, edukacyjnego i wymagaj¹ rozleg³ej pomocy ze wszystkich
dziedzin ¿ycia. Staramy siê im pomóc znaleŸæ tak¹ drogê do normalnoœci.

WypowiedŸ ch³opaka

W oœrodku znalaz³em siê za pobicie. W oœrodku uczê siê, s¹ tu korepetycje, za-
jêcia ró¿ne s¹ organizowane, gramy na komputerach, gramy w szachy z panem od
zajêæ. Wszystkie zajêcia s¹ fajne.
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Lubiê tu przychodziæ, bo tu jest co robiæ, a jak bym mia³ siedzieæ na klatce.
Opiekunowie s¹ bardzo mili, pomagaj¹ nam, mo¿emy do nich przyjœæ z ka¿d¹ spra-
w¹ i s¹ mili, opiekuj¹ siê nami i w ogóle s¹ najlepsi.

Wychowawczyni

Pocz¹tki by³y trudne, na tych zajêciach m³odzie¿ mog³a usiedzieæ 10, 15 minut,
to by³o maksimum ich mo¿liwoœci. W tej chwili jest to godzina, pó³torej z ma³¹
przerw¹ i m³odzie¿ sobie radzi.

Tak jak mówiê, jest to g³ównie trening umiejêtnoœci spo³ecznych, natomiast
oczywiœcie jest ca³y szereg innych dzia³añ, jak zajêcia o narkotykach, o alkoholu, za-
jêcia o stresie, na przyk³ad, jak sobie radziæ w sytuacjach stresuj¹cych, o zaufaniu,
czym jest zaufanie, uczucia, jak sobie radziæ w sferze uczuæ, z wyra¿aniem uczuæ, ja-
kie s¹ wartoœci w ¿yciu najwa¿niejsze. To s¹ tego typu zajêcia.

Generalnie nie potrafi¹ wyra¿aæ uczuæ, nie potrafi¹ wyra¿aæ emocji w zdrowy
sposób, jest to albo nadmierna agresja, albo t³umienie uczuæ pozytywnych. Pamiê-
tam na pierwszych zajêciach o wyra¿aniu uczuæ i by³o dla mnie niesamowite to, ¿e
nikt z grupy licz¹cej piêtnaœcie osób nie potrafi³ powiedzieæ do kolegi czy kole¿an-
ki: lubiê ciê. By³ œmiech, by³o zawstydzenie.

WypowiedŸ dziewczyny

W szkole siê Ÿle zachowywa³am, mia³am z³e oceny. Przychodzê po lekcjach, no
i na przyk³ad jem coœ i gram na komputerze. Raz coœ rysujemy, raz malujemy. Ucz¹
nas czegoœ. Lepiej staram siê uczyæ. To, ¿e s¹ tu korepetycje, to dobrze. I lepiej ra-
dzê sobie w szkole.

Wychowawczyni

Jak ju¿ wspomnia³am, s¹ to zajêcia z treningu umiejêtnoœci. Dzieci siê ucz¹,
w jaki sposób prawid³owo funkcjonowaæ, jak poprosiæ o pomoc, jak nie ulegaæ
wp³ywom innych, jak odmówiæ, w jaki sposób komuœ udzieliæ pomocy, na czym po-
lega prawid³owe funkcjonowanie w spo³eczeñstwie, jakie s¹ funkcje w rodzinie, ja-
kie funkcje powinna spe³niaæ rodzina. Oni siê tego ucz¹ podczas zajêæ, podczas
zajêæ poznaj¹ swoje mocne strony. Pracujemy nad mocnymi stronami i staramy siê
zauwa¿aæ tylko te mocne strony.

WypowiedŸ dziewczyny

Znalaz³am siê tutaj z powodu niechodzenia do szko³y, bo stwierdzi³am, ¿e nie
mam szans ju¿ poprawiæ ocen. No i tyle.

Nieraz jest przyjemnie, nieraz mnie wkurza to, ¿e muszê tutaj byæ, bo bym wo-
la³a sobie posiedzieæ z przyjació³mi, ale po prostu przychodzê tutaj, bo siê nudzê,
a tu mogê siê nauczyæ te¿ w sumie, no, o ¿yciu trochê te¿. Jest lepiej z ocenami
w szkole, no bo tutaj mogê siê nauczyæ matematyki, bardziej pan t³umaczy ni¿ pani
na lekcjach. I chcia³abym skoñczyæ szko³ê, w której jestem, zawodówkê, zawód ku-
charza, i zostaæ fryzjerk¹.
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Wychowawca

Kontakt jest im potrzebny, dlatego ¿e oni nie maj¹ œwiadomoœci swoich zainte-
resowañ. Te zainteresowania czêsto ani w domu nie s¹ rozwijane, ani w szkole. S¹
to uczniowie, którzy najczêœciej maj¹ problemy dydaktyczne, czêsto wagaruj¹, nie
rozwijaj¹ swoich zainteresowañ w szkole. Nie maj¹ mo¿liwoœci rozwijania tych za-
interesowañ w domu. I uœwiadomienie im posiadania tych zainteresowañ i praca
nad nimi jest w³aœnie tym, co staram siê zrobiæ. Chodzi mi o to, ¿eby wybrali nie ta-
k¹ szko³ê, która chce ich przyj¹æ, tylko tak¹, do której oni chc¹ pójœæ, gdzie liczba
absencji w szkole by siê znacznie zmniejszy³a. Bo by³oby to coœ, co ich pasjonuje, co
ich interesuje, co porywa.

Ten program jest programem pilota¿owym, jest on podzielony na trzy modu³y.
W pierwszym module jest to przede wszystkim praca nad sob¹, czyli bardzo szero-
kie poznanie siebie. Drugi modu³ jest bli¿szy doradztwu zawodowemu, czyli po-
znaj¹ zainteresowania, umiejêtnoœci, zdolnoœci, wartoœci równie¿.

Trzeci modu³ dotyczy konkretnych ju¿ wyborów edukacyjno-zawodowych, bo
ta m³odzie¿ koñcz¹ca gimnazjum musi podj¹æ decyzjê, jak¹ szko³ê wybraæ. S¹ ucz-
niowie równie¿ szkó³ ponadgimnazjalnych, którym nie wiedzie siê w szkole, wiêc
trzeba myœleæ równie¿ o zmianie profilu kszta³cenia.

Oni coraz chêtniej uczestnicz¹ w tych zajêciach, w tej chwili jest du¿e zaintere-
sowanie zorganizowanym przez nas w oœrodku konkursem zawodoznawczym,
gdzie ka¿dy z nich ma wybraæ formê pracy, jak¹ chce i okreœliæ siebie w wymarzo-
nym zawodzie.

Jest olbrzymie zainteresowanie. W pocz¹tkowym okresie obawia³em siê, ¿e jest
to niewypa³, natomiast w tej chwili wszyscy chêtnie pracuj¹, wszyscy realizuj¹ sie-
bie w ró¿nych formach, bo mog¹ byæ to i prezentacje, i prace literackie, i prace pla-
styczne, i inne bardzo ró¿ne.

WypowiedŸ ch³opaka

Poniewa¿ mia³em za du¿o czasu, spêdza³em go na ulicy. Nie przestrzega³em za-
wsze prawa. W pewnym momencie przesta³em uczêszczaæ do szko³y. Du¿o opusz-
cza³em. Zosta³em tu skierowany s¹dowo. Myœlê, ¿e to by³o dobre dla mnie w miarê
rozwi¹zanie, poniewa¿ mam teraz wiêcej czasu zajêtego, wiêc nie mam czasu, ¿eby
sobie, jak to powiedzieæ, no, przeszkadzaæ po prostu w ¿yciu. Widzê w tym dobr¹
szansê na poprawê. Myœlê, ¿e bêdzie wszystko w porz¹dku. Lekcje siê odrabia,
a czasami jakaœ rozrywka, gra w ping-ponga, lotki. Rozmowa, ogólnie mi³o spêdza
siê czas, nie narzekam. Wiêcej czasu mam zajêtego. Nie spêdzam go na ulicy. Ze
znajomymi kontakt utrzymujê, ale jakiœ czas mam zajêty. Mam szansê poprawiæ siê
w nauce. Nie opuszczam lekcji, jest wszystko dobrze. Na razie uczê siê w liceum,
obieca³em napisaæ maturê, je¿eli dam radê, to mo¿e studia, a je¿eli nie, to studium
jakieœ. Wychowawcy s¹ w porz¹dku, do nikogo ¿adnych zastrze¿eñ, wszystko jest
dobrze. Umiej¹ porozmawiaæ, uspokoiæ, wyt³umaczyæ, ciekawe zajêcia prowadz¹
na temat przemocy itp., nie jest Ÿle.
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Wychowawczyni

S¹dzê, ¿e, po pierwsze, doradztwo zawodowe, czego do tej pory w oœrodkach nie
by³o, jest to œwietne rozwi¹zanie dla dzieci, które jednak po ukoñczeniu gimnaz-
jum trochê po omacku trafiaj¹ do liceów, zawodowych szkó³ ca³kiem przez przypa-
dek. Nak³adaj¹c na to ich trudnoœci z nauk¹, nieadekwatn¹ samoocenê, trudnoœci
komunikacyjne i funkcjonowanie w tych szko³ach najczêœciej koñczy siê po 2, po 3
miesi¹cach, po czym rzucaj¹ tê szko³ê i zaczynaj¹ szukaæ innej i b¹dŸ j¹ znajd¹, b¹dŸ
nie znajd¹.

W przypadku tej m³odzie¿y ta proorientacja i taka orientacja w kierunku w³aœci-
wego wyboru szko³y jest niezwykle wa¿ne.

Wychowawca

Jest to m³odzie¿ na pewno inna, to znaczy, je¿eli za³o¿ymy, ¿e spora czêœæ m³o-
dzie¿y w³óczy siê po osiedlu, czyli nie ma dla nich propozycji spêdzania czasu wol-
nego, rozwijania pewnych zainteresowañ, poznania, jest dla kogoœ, kto nie czuje
potrzeby tego typu dzia³añ z nimi – trudn¹ m³odzie¿¹. Natomiast zaoferowanie im
rzeczy potrzebnych, wa¿nych, uœwiadomienie tego typu potrzeby skutkuje tak na-
prawdê dobrym kontaktem.

Z drugiej strony, myœlê, ¿e zainteresowanie innych te¿ jest kluczem do dobrego
kontaktu. Oni patrz¹c na sytuacjê rodzinn¹, potrzebuj¹ zainteresowania, tego, ¿e
w momencie, kiedy ktoœ poœwiêca im czas, s¹ tutaj najwa¿niejsi.

Je¿eli oœrodek proponuje tak¹ formê spêdzania czasu, rozwijania zaintereso-
wañ, pewnych umiejêtnoœci, pomocy chocia¿by w wa¿nych sprawach, w proble-
mach czy pomocy w nauce, ci m³odzi ludzie tutaj chêtnie tu przychodz¹. St¹d
równie¿ ta moja jak gdyby obecnoœæ w obszarze poradnictwa i doradztwa zawodo-
wego, tego istotnego elementu dzia³añ, czy propozycji nauki, z której mog¹ skorzy-
staæ, a wydaje siê, ¿e jest to po prostu potrzebne równie¿ dla takich osób.

W ramach projektu, który jest realizowany w oœrodku, zaakcentowana zosta³a
rola poradnictwa zawodowego, traktowana jako pewna formu³a planowania przy-
sz³oœci. Myœlê, ¿e w przypadku m³odzie¿y, w ogóle, jest istotne rozwijanie pewnej
œwiadomoœci potrzeby tego typu dzia³añ, zainteresowania tego typu sprawami. Ta-
kie dzia³ania mo¿na prowadziæ w formie indywidualnych rozmów, ale równie¿
w postaci form dzia³añ grupowych.

Moj¹ rol¹ w oœrodku jest wprowadzanie w³aœnie pewnej formu³y dzia³añ grupo-
wych z zakresu poradnictwa zawodowego, informacji zawodowej. Myœlê, ¿e to spe-
cyficzne ze wzglêdu na dynamikê grupy, czy powiedzmy, pewne rzeczy, które
trudno jest z kolei zrealizowaæ w indywidualnym poradnictwie. Czyli te dwie for-
my pracy z podopiecznymi oœrodka maj¹ siê uzupe³niaæ.

Moj¹ rol¹ jest prowadzenie w³aœnie takich zajêæ grupowych, poprzez okreœlony
dobór æwiczeñ, czegoœ, co s³u¿y wzajemnemu poznaniu, uczeniu umiejêtnoœci spo-
³ecznych. I w efekcie ma to doprowadziæ do wiêkszej œwiadomoœci, czy zaintereso-
wania, tego typu problematyk¹, jak¹ jest myœlenie o planowaniu tej przysz³oœci
w ogóle.
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Sukces tego projektu pilota¿owego spowodowa³, ¿e w tym roku podpi-
saliœmy umowê partnersk¹ z trzema s¹dami rejonowymi, z Uniwersytetem
Marii Curie-Sk³odowskiej w Lublinie, z samorz¹dem, z Urzêdem Miasta
Lublin oraz z oddzia³em terenowym Telewizji Polskiej w Lublinie, po to
¿eby stworzyæ podobny, ale rozszerzony trochê projekt. Ten projekt bê-
dzie realizowany od grudnia tego roku, to jest w³aœnie ten projekt o bud¿e-
cie rocznym 1 milion 600 tys. z³.

Bardzo ciekawa jest struktura tego projektu i tylko w³aœciwie to chcia-
³am pañstwu pokazaæ.

Proszê zwróciæ uwagê, dlaczego akurat tacy partnerzy. Lider, a wiêc or-
ganizacja pozarz¹dowa, która zarz¹dza, interesuj¹ j¹ tylko finanse, rozlicza
siê z instytucj¹ wdra¿aj¹c¹. Inni partnerzy nie maj¹ do czynienia z pieniê-
dzmi, co jest, uwa¿am, bardzo rozs¹dne i wygodne. Partnerzy 1, 2, 3 to s¹
s¹dy, w tym okresie programowania instytucja wdra¿aj¹ca nie zgodzi³a siê
na to, ¿eby to by³ s¹d okrêgowy, ale to nie ma znaczenia. Tam gdzie s¹ œrod-
ki kuratorskie, tam przystêpuj¹ do projektu s¹dy.

UMCS w tym wypadku jest niezbêdny ze wzglêdu na to, ¿e jest nadzór
merytoryczny œrodowiska naukowego nad tym, co siê dzieje w oœrodkach i jest
robiona profesjonalnie ewaluacja naukowa, s¹ profesjonalnie badani nieletni.

Projekt, który bêdziemy realizowaæ, to stu trzydziestu nieletnich rocznie.
Po co telewizja? Telewizja w dwojaki sposób siê przyczynia do realizacji

projektu. Po pierwsze, realizuje w oœrodkach kuratorskich za pomoc¹
swoich instruktorów zajêcia filmowe. Materia³, który zostanie tam przygo-
towany, potem bêdzie wykorzystany w dziesiêciu reporta¿ach o tych dzia-
³aniach, o tych dzieciach, o tym wszystkim, co siê dzieje w takim oœrodku.
To bêdzie pokazane w telewizji regionalnej, a najlepsze odcinki w tele-
wizji ogólnopolskiej.

Urz¹d Miasta dlatego jest uczestnikiem, dlatego ¿e ma doœwiadczenia
w dzia³aniach promocyjnych i reklamowych, jako w³adza samorz¹dowa jest
zainteresowany ograniczaniem przestêpczoœci nieletnich i dlatego znalaz³
siê tutaj jako partner.

Wys³a³am w lipcu w tym roku pisma do wszystkich prezesów s¹dów
okrêgowych w Polsce i widaæ tu okrêgi, które s¹ wstêpnie zainteresowane
takimi dzia³aniami, co jest bardzo optymistyczne. Bo mówi o tym, ¿e na pe-
wno jest zainteresowanie ograniczaniem przestêpczoœci nieletnich, jest po-
mys³ na to, co robiæ z nieletnimi, jak ich resocjalizowaæ. Dziêkujê bardzo.
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Senator Stanis³aw Piotrowicz
Przewodnicz¹cy Komisji Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci

Serdecznie dziêkujê pani za interesuj¹c¹ prezentacjê.
W trakcie ogl¹dania zrodzi³o mi siê takie pytanie. Z wypowiedzi wyni-

ka³o, ¿e w zdecydowanej wiêkszoœci m³odzie¿ chêtnie przychodzi do oœ-
rodka, jest zadowolona. Ale myœlê, ¿e to po pewnym czasie pozytywnych
doœwiadczeñ w kontaktach z tym oœrodkiem. Ale jak pañstwu udaje siê za-
chêciæ m³odzie¿, ¿eby przysz³a tam po raz pierwszy?

Myœlê, ¿e to mo¿e byæ postanowienie s¹du, ale jak je wyegzekwowaæ?
Czy nie macie problemów z wyegzekwowaniem tego, ¿eby m³odzie¿ za-
czê³a tam chodziæ, bo póŸniej oœrodek ju¿ sam zaczyna przyci¹gaæ.

Barbara Bojko-Kulpa
Prezes Stowarzyszenia POSTIS

W³aœnie na tym polega ten projekt, ¿e te zajêcia, które siê proponuje
nieletnim, musz¹ byæ bardzo atrakcyjne, pocz¹wszy od zajêæ wychowaw-
czo-resocjalizacyjnych, podstawowych, które powinny byæ realizowane
w takiej placówce. Jest alteracj¹, coœ, co nazywam sportterapi¹, niezale¿nie
jak pañstwo to chcecie zinterpretowaæ. Jest edukacja rówieœnicza, jest wie-
le ró¿nych konkursów, jest wiele ró¿nych dzia³añ powoduj¹cych, ¿e oni
tam bardzo chêtnie przychodz¹. Przychodz¹, dlatego, ¿e oprócz tego, ¿e
ktoœ siê w ogóle nimi interesuje, maj¹ naprawdê atrakcyjnie wype³niony
czas. Ale ¿eby to rzeczywiœcie tak funkcjonowa³o, potrzeba wiele pieniê-
dzy. Te pieni¹dze s¹ w Unii Europejskiej, w komponencie regionalnym,
i w³aœnie uruchomienie tych œrodków powoduje, ¿e ten oœrodek jest efek-
tywny. Dziêkujê.

Senator Stanis³aw Piotrowicz
Przewodnicz¹cy Komisji Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci

Serdecznie dziêkujê.
W ten sposób doszliœmy koñca prezentacji referatów, pozosta³o nam je-

szcze trochê czasu na dyskusjê.
Jako pierwszy do dyskusji zg³asza³ siê pan doktor Jan Malec, zastêpca

przewodnicz¹cego Fundacji Pomocy Ofiarom Przestêpstw.



Dyskusja





Jan Malec
Zastêpca przewodnicz¹cego Fundacji Pomocy Ofiarom Przestêpstw

Szanowni Pañstwo!
Do tej pory g³ównie mówiliœmy o tym, co nale¿y siê sprawcy prze-

stêpstw. Chcia³bym has³owo powiedzieæ tylko, co nale¿y siê ofierze prze-
stêpstwa.

Moim zdaniem do ka¿dego przemawia, tak¿e do sprawcy przestêpstwa,
ten przepis kodeksu zobowi¹zañ, który powiada, ¿e ka¿dy, kto wyrz¹dzi³ ze
swojej winy szkodê, obowi¹zany jest do jej naprawienia. Reprezentujê po-
gl¹d, ¿e odpowiednio ten przepis powinien byæ transponowany do postêpo-
wania karnego.

W jaki sposób? Na przyk³ad w taki sposób, ¿e prokurator lub policjant
przes³uchuj¹c podejrzanego przyznaj¹cego siê do winy pyta go, jak on za-
mierza zadoœæuczyniæ za to, co zrobi³. Nie wymaga to ¿adnych zmian usta-
wowych, wymaga odpowiednich pouczeñ czy instrukcji organów
nadrzêdnych tych s³u¿b i wymaga jeszcze jednego, mianowicie zrozumie-
nia w aparacie œcigania istoty sprawiedliwoœci naprawczej. Uwa¿am, ¿e tej
œwiadomoœci w ogromnej mierze jeszcze nie ma.

By³o pytanie, dlaczego porozumienie, mediacja maj¹ tak ograniczony
zakres. Po prostu jest to kwestia œwiadomoœci spo³ecznej.

Mogê mówiæ tylko has³owo, bo mam ma³o czasu. W 2006 r. ukaza³a siê
ksi¹¿ka Wojciecha Zalewskiego „Sprawiedliwoœæ naprawcza”. Moim zda-
niem, jest to praca o kapitalnym znaczeniu, bardzo rzetelna naukowo i do-
skonale erudycyjnie przedstawiaj¹ca problemy.

Jaka jest jedna ze szczególnych w³aœciwoœci organów naszej administra-
cji? ¯e na ogó³ nie siêgaj¹ do ustaleñ tego typu. Badacze pisz¹ tylko dla dru-
gich badaczy. Uwa¿am, ¿e by³oby niepowetowan¹ szkod¹, aby tak siê sta³o
i w tym przypadku.
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Dlatego kierujê wniosek do parlamentarzystów. Czy zechcieliby panowie
zwróciæ siê do Ministerstwa Sprawiedliwoœci, aby na potrzeby komisji usto-
sunkowa³o siê do tych wniosków i ustaleñ, które w tej ksi¹¿ce s¹ zawarte.

Ja reprezentujê pogl¹d, na razie bez dowodu, bo to jest g³os w dyskusji,
a nie wyk³ad, ¿e sprawiedliwoœæ naprawcza jest t¹, która wyprze, czy nam
siê podoba w tej chwili, czy nie, sprawiedliwoœæ retrybutywn¹. Po prostu ta-
ki jest rozwój historii.

Do XIX wieku sprawiedliwoœæ zajmowa³a siê tylko czynem. W XIX
wieku zaczêto siê interesowaæ osobowoœci¹ sprawcy przestêpstwa, genez¹
przestêpstwa.

W po³owie ubieg³ego wieku pojawi³a siê wiktymologia, tutaj zjawi³ siê
trzeci czynnik procesu – ofiara przestêpstwa. Sukcesywnie, chocia¿ bardzo
opornie toruje ona sobie drogê jako podmiot, który mo¿e i powinien coœ
mieæ z postêpowania karnego i mieæ jakiœ wp³yw na to postêpowanie. Dla-
tego uwa¿am, ¿e by³oby bardzo dobrze, ¿eby ta praca nie zosta³a zapomnia-
na i posz³a gdzieœ do lamusa.

Pan przewodnicz¹cy postawi³ przed nami pytanie, czy my jesteœmy
krajem represyjnym. Otó¿ bardzo trudno jest na to pytanie odpowie-
dzieæ, ale mo¿na jakiœ przyczynek tutaj przedstawiæ. Chcia³bym wiêc
pañstwu powiedzieæ, Polska w ubieg³ym roku mia³a wskaŸnik osób po-
zbawionych wolnoœci 230 na sto tysiêcy mieszkañców. Œrednia œwiatowa
w ubieg³ym roku, wed³ug Ÿróde³ angielskich, wynosi³a 120, czyli tê ró¿-
nicê widaæ.

Jakie wystêpuj¹ na œwiecie ciekawe ró¿nice, bo to nasuwa okreœlone
wnioski. W Stanach Zjednoczonych ten wspó³czynnik wynosi³ 751, w Fe-
deracji Rosyjskiej – 632, w Wielkiej Brytanii – 151, ale w Niemczech – 88,
w Danii – 66.

Oczywiœcie pañstwo powiedz¹, ¿e przecie¿ ró¿na jest przestêpczoœæ
w tych krajach, na pewno tak, ale to nie jest wystarczaj¹cy czynnik t³uma-
cz¹cy tê ró¿nicê. Po prostu tutaj w ogromnej mierze oddzia³uje wolunta-
ryzm ró¿nego rodzaju.

Pan profesor Jan Widacki napisa³ ksi¹¿kê „Plamy na wschodz¹cym s³oñ-
cu”, dotyczy ona Japonii. Znalaz³em tam informacjê, która mnie zaszoko-
wa³o. Otó¿ okazuje siê, ¿e w Japonii 1/3 skazañ za zabójstwo to s¹ skazania
z warunkowym zawieszeniem wykonania wyroku. Zgodz¹ siê pañstwo, ¿e
to jest szokuj¹ce.

2 lata temu ukaz³a siê te¿ bardzo ciekawa ksi¹¿ka pana Jaros³awa Utra-
ta-Mileckiego „Podstawy penologii. Teoria kary”, w której cytuje, miêdzy
innymi, wyniki badañ porównawczych. Okazuje siê, ¿e za ten sam czyn
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w Finlandii mo¿na dostaæ 5 lat, a w Stanach Zjednoczonych 40. Czyli wi-
daæ, jaki woluntaryzm panuje, jeœli chodzi o sprawiedliwoœæ tak zwan¹ re-
trybutywn¹.

Poniewa¿ znajdujê siê w gronie znakomitych jurystów, chcia³bym do te-
go woluntaryzmu jeszcze jeden czynnik w³¹czyæ. Otó¿, moim zdaniem,
w naszym prawie wystêpuje paradoks, którego ja sobie nie potrafiê wyt³u-
maczyæ. Kodeks mówi, ¿e sêdzia ma braæ pod uwagê winê sprawcy. Ale
równoczeœnie pan profesor Tomasz Kaszparek z Uniwersytetu Wroc³aw-
skiego stwierdzi³, ¿e my, profesorowie nie potrafiliœmy siê porozumieæ co
do tego, co to jest wina.

Przyznam siê, ¿e nie wiem, czy ludzie innych profesji ni¿ prawnicy zgo-
dziliby siê potulnie na to, ¿e macie orzekaæ wed³ug jakiegoœ czynnika, ale
nie powiemy wam, co to za czynnik.

Do czego w dochodzi praktyce? Dochodzi w du¿ej mierze do tego, ¿e na
rozstrzygniêcie s¹du maj¹ wp³yw pewne stereotypy. Jeœli siê weŸmie orze-
czone kary, to proszê zobaczyæ, jakie s³upki grawituj¹ tam, gdzie chodzi
o takie pewne okr¹g³e kary: 6 miesiêcy, 1 rok, 3 lata. Wiêc wydaje mi siê, ¿e
to te¿ jest wyraz jakiegoœ daleko id¹cego woluntaryzmu.

Na tym koñczê, bo nie chcê mno¿yæ czynników, które stanowi¹ krytykê
sprawiedliwoœci retrybutywnej, ale tych czynników jest naprawdê bardzo
du¿o. Pani Stañdo-Kawecka mówi³a nawet tutaj o tak zwanej turystyce
przed warunkowym terminowym zwolnieniem. Wiadomo, ¿e s¹ okrêgi,
gdzie mo¿na ³atwej dostaæ, a w innych trudniej. Czyli tutaj jest pryzmat
osobowoœci sêdziego.

Winien jestem ustosunkowanie siê do pytania pana przewodnicz¹cego
na temat krótkich kar. Otó¿ ja jestem przysiêg³ym entuzjast¹ i te¿ siê tym
zainteresowa³em, dlaczego ludzie siedz¹ po 6 miesiêcy, 9 miesiêcy?

Pojecha³em do dwóch krymina³ów i tam rozmawia³em w cztery oczy
z ludŸmi, którzy tam siedz¹, czyta³em akta i rozmawia³em z wycho-
wawc¹. I co stwierdzi³em? Stwierdzi³em, ¿e dominuj¹ tam trzy grupy
sprawców.

Pierwsza grupa, w cudzys³owie, to s¹ „cykliœci”, ci którzy jechali rowe-
rem bêd¹c w stanie nietrzeŸwym.

Druga grupa to osoby, które dopuszczaj¹ siê przemocy domowej.
Trzecia grupa to s¹ osoby uchylaj¹ce siê od p³acenia alimentów.
Co te trzy grupy ³¹czy? £¹czy to, ¿e to s¹ w dominuj¹cej mierze osoby

uzale¿nione od alkoholu. I nie potrafiono, czy nie by³o ku temu mo¿liwo-
œci, ¿eby tych ludzi jakoœ w ¿yciu ustawiæ, wyci¹gn¹æ, jeœli to mo¿liwe, z te-
go uzale¿nienia.
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Pañstwo mówili tutaj o piêtrowych wyrokach. Otó¿ tam by³y przypadki
rowerzystów, którzy byli osiem razy skazywani i od razu widaæ, ¿e ta kara
niczego tutaj konkretnie nie zmieni.

Ja to wszystko opisa³em w „Przegl¹dzie Wiêziennictwa Polskiego”, ale
mówi¹c trochê z ¿alem – nikt siê tym nie przejmowa³. Natomiast widzê pil-
n¹ potrzebê zorientowania siê, dlaczego nie potrafiliœmy sobie poradziæ
z tymi degeneratami alkoholowymi. Oni bêd¹ metod¹ drzwi obrotowych
stale kr¹¿yæ w jedn¹ stronê. Nie chcê siê ustosunkowywaæ do sposobu roz-
wi¹zania tego, bo to jest inna kwestia. Natomiast widzê bezwzglêdnie piln¹
potrzebê zajêcia siê tym. Dziêkujê.

Senator Stanis³aw Piotrowicz
Przewodnicz¹cy Komisji Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci

Serdecznie dziêkujê za ten interesuj¹cy g³os, w szczególnoœci dziêkujê
za, bo czeka³em na te s³owa, zwrócenie uwagi na sytuacjê pokrzywdzonego
w procesie karnym. Myœlê, ¿e trzeba przyk³adaæ wiêcej wagi do tego, bo
jest to jedna, bym powiedzia³, z g³ównych funkcji procesu karnego: zadoœæ-
uczynienie i naprawienie krzywdy ofierze.

I to jest te¿ jeden z aspektów, który powinien rzutowaæ na rodzaj i wyso-
koœæ kary, stosunek sprawcy do pokrzywdzonego po pope³nionym prze-
stêpstwie, a w szczególnoœci forma i rodzaj zadoœæuczynienia.

Dziêkujê panu bardzo.
Do g³osu zg³osi³ siê pan senator Antoni Szymañski.

Senator Antoni Szymañski

Panie Marsza³ku! Panie Przewodnicz¹cy! Szanowni Pañstwo!
Wszyscy tu obecni reprezentujemy rozmaite œrodowiska, chcemy byæ

skuteczni i mówimy o efektywnoœci, czêsto maj¹c w¹tpliwoœci, czy tê efek-
tywnoœæ potrafimy definiowaæ. Ale wydaje siê, ¿e potrafimy i potrafimy
okreœliæ warunki, jakie trzeba spe³niæ, ¿eby dzia³aæ efektywnie.

Mo¿na oczywiœcie spowodowaæ takie zmiany, ¿eby ktoœ, kto dokonuje
przestêpstw, przez jakiœ czas siê powstrzymywa³. Ale mo¿na dokonywaæ
i byæ bardziej efektywnym dokonuj¹c zmian postaw. Po to, ¿eby to uczy-
niæ, nie wystarczy tylko kontrolowaæ, ale ka¿dy pedagog, ka¿dy z nas po-
wie, ¿e trzeba mieæ bli¿szy kontakt z podopiecznym, z klientem, ¿eby na
niego wp³ywaæ i ¿eby jego postawy zmieniaæ.
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Je¿eli to jest wiedza powszechna, to dlaczego te zmiany, które s¹ wpro-
wadzane, jeœli chodzi o probacjê, kuratelê, zmierzaj¹ do tego, ¿eby kurator
by³ g³ównie osob¹ kontroluj¹c¹. A we wspomnianym ju¿ uzasadnieniu do
ustawy o zmianie ustawy o kuratorach wprost siê pisze, ¿e zmierzamy w³aœ-
nie do tego, ¿eby kurator g³ównie kontrolowa³, a jeœli w ostatecznoœci, to
jest niemal¿e cytat, ma troszkê czasu, to niech zajmie siê te¿ wychowa-
niem.

A wiêc jeœli chcemy byæ skuteczni i efektywni, to musimy jednak iœæ
w tym kierunku, ¿eby ta kuratela i ta probacja by³y metod¹ indywidual-
nych przypadków.

Chcia³bym powiedzieæ, ¿e o to walczy³y pokolenia kuratorów i warto to
powiedzieæ w przeddzieñ, dos³ownie, 90-lecia kurateli w Polsce, ale rów-
nie¿ z okazji kolejnej rocznicy, czyli rocznicy Sierpnia. Chcia³em przypom-
nieæ, ¿e wtedy by³y dwa postulaty, które wspólnie œrodowisko sêdziowskie
i kuratorskie prezentowa³o.

Pierwszy postulat dotyczy³ niezawis³oœci sêdziowskiej, a drugi postulat
dotyczy³ tego, ¿eby by³a kuratela metod¹ indywidualnych przypadków.

Kiedy patrzê na niektóre zas¹dzenia, rozporz¹dzenia, które s¹ kierowa-
ne w kierunku kurateli, to one zmierzaj¹ jednak w przeciwnym kierunku.
Oczywiœcie, mo¿na spowodowaæ sytuacjê tak¹, ¿e kuratorzy bêd¹ wykony-
wali jeszcze wiêcej nadzoru, mo¿na to zrobiæ. I byæ mo¿e niektórzy kurato-
rzy chêtnie to bêd¹ robili, to jest du¿o ³atwiejsze ni¿ praca, któr¹ postulujê –
metod¹ indywidualnych przypadków. Jest ³atwiejsze, w jakimœ aspekcie,
skontrolowanie kogoœ przy biurku, a w tym kierunku to zmierza niestety,
tak to odczuwamy, ale tak jest w zapisach i tak jest w uzasadnieniu, ¿eby
kurator by³ bardziej urzêdnikiem, wiêcej czasu spêdza³ w s¹dzie, mniej za-
tem z klientem i mniej z podopiecznym.

Gdybyœmy konsekwentnie w tym kierunku zmierzali, to nie bylibyœmy
skuteczni i efektywni, a tego wszyscy pragniemy. Dziêkujê bardzo.

Senator Stanis³aw Piotrowicz
Przewodnicz¹cy Komisji Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci

Serdecznie dziêkujê.
Kto chcia³by z pañstwa senatorów jeszcze zabraæ g³os?
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Jerzy Ksi¹¿ek
Prezes Polskiego Centrum Mediacji

Chcia³em kilka minut zaj¹æ, dlatego ¿e tak piêknie przeœlizgnêliœmy siê
po mediacjach i w³aœciwie parê rzeczy zosta³o pominiêtych.

Chcia³em siê odnieœæ, bo czas nagli, do projektu rozporz¹dzenia mini-
stra sprawiedliwoœci z dnia – jeszcze nie ma – w sprawie postêpowania me-
diacyjnego w sprawach nieletnich.

Wydaje siê, ¿e grupa ekspercka, która zajmowa³a siê tym, tak to robi³a,
aby w³aœciwie te nowe zmiany zaspokoi³y potrzeby i spe³ni³y oczekiwania
grup eksperckich, a nie uczestników mediacji. Dlatego ¿e nie wiem, czy
w ogóle jakikolwiek czynny mediator by³ w grupie eksperckiej, bo kiedy
myœmy przedstawili mediatorom, to ¿aden z nich nie by³ usatysfakcjono-
wany. Trudno powiedzieæ usatysfakcjonowany, ale wiele jest zastrze¿eñ.

I dotyczy to oczywiœcie tylko nieletnich. Jak wiemy, w ogóle mediacja
w Polsce wysz³a od nieletnich. I dziêki eksperymentowi z nieletnimi potem
w kodyfikacji prawnej zaistnia³a. Mówi¹c szczerze dalej najlepsze by³y wy-
niki mediacji z nieletnimi, skutecznoœæ tych mediacji. Tutaj w zmianach po-
dano tak¹ rzecz, która, jak siê nam wydaje, idzie w kierunku tego, aby
mediacja zmar³a œmierci¹ naturaln¹. Bo jeœli chodzi o nieletnich, to trzeba so-
bie powiedzieæ, ¿e ostatnie 2 lata to jest taki ³adny zjazd po równi pochy³ej,
jeœli chodzi o nieletnich i jest ich zdecydowanie mniej ni¿ przestêpstw.

Ustawodawca poda³ nam tak¹ rzecz, ja podam, czego nie chcemy, ¿eby
zrobiono. Paragraf 8 pkt. 1 rozporz¹dzenia – proponujemy skreœliæ s³owa:
„znajduj¹ce siê po przecinku”. Tam jest taki czas, ¿e na mediacjê siê prze-
znacza 6 tygodni, czas nie d³u¿szy ni¿ 6 tygodni i póŸniej w wyj¹tkowych
przypadkach nie wiêcej ni¿ 2 tygodnie ekstra.

Co zrobi³ ustawodawca? Nie zwróci³ uwagi na to, ¿e s¹ ferie, ¿e s¹ waka-
cje, ¿e s¹ wyjazdy szkolne na zielone szko³y, bia³e szko³y, ¿e w ci¹gu 6 tygo-
dni od daty dorêczenia postanowienia mediator ma zapoznaæ siê ze spraw¹,
przejrzeæ akta w sekretariacie s¹du, przygotowaæ siê, napisaæ, wys³aæ listy
zapraszaj¹ce na mediacjê, przeprowadziæ sesje mediacyjne, wstêpne dwie,
co najmniej dwie, i z naszych doœwiadczeñ wynika, co najmniej 2–3 sesje
wspólne. Wiêc z punktu widzenia praktyki ju¿ wiadomo, ¿e jest to po prostu
nierealne.

To mo¿e spowodowaæ, ¿e sêdziowie niechêtnie bêd¹ wysy³ali sprawê do
mediacji, je¿eli mediatorzy nie bêd¹ mogli w wyznaczonym przez sêdziego
czasie skoñczyæ takiej mediacji. Wiemy o tym, ¿e mediatorzy nie pracuj¹
zawodowo jako mediatorzy, bo trudno za 187 z³ pracowaæ jako mediator,
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wiêc zazwyczaj s¹ to ludzie pracuj¹cy w ró¿nych zawodach, a dodatkowo
pracuj¹ jako mediatorzy. I nie maj¹ oczywiœcie ¿adnych instrumentów pra-
wnych, w sensie wezwania do stawienia siê na mediacjê, jedynie pisz¹ za-
praszaj¹ce listy.

Ten czas wydaje siê fikcj¹, co nie buduje szacunku dla prawa. Wydaje
siê, przynajmniej nam, ¿e sêdziowie, którzy maj¹ tak du¿o zastrze¿eñ, bêd¹
mówili, ¿e czasy nierealne, mediatorzy wyd³u¿aj¹ czas, nie wywi¹zuj¹ siê
z terminu. No i mówi¹c szczerze, spowoduje to niewype³nienie rekomen-
dacji Rady Europy dotycz¹cych mediacji, § 11 pkt. 3 rozporz¹dzenia – na-
rzucenie na mediatora obowi¹zku sprawdzenia wykonania postanowienia
ugody nie jest mo¿liwe ze wzglêdu na rozci¹gniêcie w czasie realizacji wie-
le punktów ugody.

I tutaj je¿eli ju¿ spojrzymy w projekt ustawy, projekt o nieletnich, to
niespójnoœæ tego polega na tym, ¿e rozdzia³ 2 art. 8 §2, lit. d, e, f, g, h, wyka-
zuj¹, ¿e mediator nie ma ¿adnych mo¿liwoœci do pilnowania realizacji wa-
runków ugody. Musia³by poœwiêciæ wiele godzin pracy, rozci¹gniêtych
czasami na wiele miesiêcy, i wejœæ w rolê rodziców, opiekunów prawnych,
kuratora, nauczycieli.

Kilka takich spraw spowoduje, ¿e mediator, zamiast mediowaæ, spo³ecz-
nie wykonuje obowi¹zki innych, za jednorazow¹ zap³at¹ oko³o 190 z³ brutto,
co jest zap³at¹ za ca³¹ mediacjê, czyli, co najmniej 10 godzin pracy i w Pol-
skim Centrum standardowo dwóch mediatorów to robi. Ustawa – Prawo nie-
letnich rozdzia³ 2, art. 9 § 1. Utrzymanie w dalszym ci¹gu zapisu, ¿e tylko
sêdzia s¹du rodzinnego kieruje sprawê do mediacji, powoduje przed³o¿enie
sprawy i w³¹czenie nieletniego w system wymiaru sprawiedliwoœci. Wielo-
krotnie na konferencjach sêdziowie, prezesi s¹dów wypowiadali siê, ¿e
wkrêcenie nieletniego, ja tu cytujê: „w machinê wymiaru sprawiedliwoœci
powoduje, ¿e jest on ju¿ stygmatyzowany i nierzadko rozpoczyna siê,
w zwi¹zku z tym, jego proces demoralizacji, poprzez to, ¿e nag³aœnia siê spra-
wê, w³¹cza siê w sprawê wiele osób, œwiadków, adwokatów itd.”.

I czasami sprawa, która winna byæ rozwi¹zana na pierwszym etapie, staje
siê na tyle g³oœna, ¿e w konsekwencji, nawet je¿eli nieletni nie poniesie ¿a-
dnej kary czy bêdzie ona minimalna, szko³a i tak potem chce siê go pozbyæ,
bo mia³ sprawê s¹dow¹.

Dalej, mamy tutaj propozycjê, ¿eby równie¿, tak jak jest w mediacjach
w sprawach karnych, policja mog³a kierowaæ tê sprawê ju¿ na etapie policji,
na etapie dyrektorów szkó³, stra¿y miejskiej, ¿eby to wczeœniej sta³o siê, za-
nim dostanie siê w tê machinê. I ostatnia rzecz, standard szkoleñ. My sami
prosiliœmy o to, ¿eby zmiany nast¹pi³y, bo tylko do tej pory piêæ kierunków
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studiów uprawnia³o mediatora w sprawach nieletnich do mediowanie. Pro-
simy, ¿eby to zdjêto, ale w zamian za to, ¿eby szkolenia mediatorów by³y
rozbudowane. Zdjêto to, ale nie zrobiono rzeczy podstawowej, jeœli chodzi
o zakres szkolenia.

Mediacje w sprawach nieletnich s¹ najtrudniejsze, mo¿e dlatego tak
ma³o ich jest. W³aœciwie to jest po³owa mediacji rodzinnych. Bo ka¿dy nie-
letni przychodzi z cz³onkiem rodziny na mediacjê, i brakuje jakiejkolwiek
wiedzy z zakresu rodziny.

W nowych standardach, dotycz¹cych szkoleñ w zakresie tematów objê-
tych szkoleniem, brak tematów poœwiêconych wiedzy na temat rodziny,
zw³aszcza wiedzy poœwiêconej patologii w rodzinie, przemocy domowej,
uzale¿nieñ, delegacji rodzinnych, stresorów pionowych, poziomych, wie-
dzy o rodzinie w ujêciu miêdzysystemowym. To jest naprawdê niezbêdna
wiedza do prowadzenia mediacji z nieletnim.

Równie¿ podanie tam: 2-letnia praktyka mediacyjna dla szkoleniowca,
bez wskazania liczby przeprowadzonych mediacji, nie jest naszym zda-
niem czynnikiem dokumentuj¹cymi niezbêdne umiejêtnoœci trenera szko-
leniowca, który mia³by nauczaæ praktycznie mediacji, czyli warsztatu.
U nas w PCM standardem takiego trenera jest trzysta przeprowadzonych
mediacji. To s¹ takie podstawowe rzeczy. Boimy siê jednego, ¿e znowu
w myœl zasady spo³eczeñstwa obywatelskiego pañstwa demokratycznego
„nic o nas bez nas”, akurat nie zaprasza siê mediatorów, aby przekazali parê
typowo praktycznych uwag, które naprawdê ju¿ s¹.

Tego typu teoretyzowania, pisania rzeczy, które skazane s¹ na pora¿kê,
spowoduje to, ¿e i tak w zastraszaj¹cy sposób malej¹ca mediacja w spra-
wach nieletnich bêdzie po prostu dalej mala³a i bêdziemy potem doszuki-
wali siê, gdzie jest tego przyczyna.

Ju¿ nie bêdê z powodu braku czasu zabiera³ na ten temat g³osu, ale
w materia³ach jest opisanie projektu – poniewa¿ my poszliœmy ju¿ dalej, je-
¿eli chodzi o mediacje – który Polskie Centrum Mediacji robi, wspólnie
zreszt¹ z Ministerstwem Sprawiedliwoœci, dotycz¹cego powrotu do domu
wychowanków zak³adów poprawczych.

Rozmawia³em z wieloma dyrektorami zak³adów poprawczych, którzy
twierdzili, ¿e problemem jest reintegracja, czyli powrót nieletniego do do-
mu, który zazwyczaj nie ma mo¿liwoœci, je¿eli wraca w warunki, z których
wyszed³, odbiæ siê. Dwa, trzy miesi¹ce, czasami pó³ roku i z powrotem wra-
ca do tego, co by³o.

Opracowaliœmy taki projekt konferencji naprawczych, który udowodni³
jasno, ¿e je¿eli po wyjœciu z zak³adu poprawczego uda siê wkrêciæ z powro-
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tem nieletniego w œrodowisko lokalne i ¿e œrodowisko lokalne zaakceptuje
go, to wychodzi. Nawiasem mówi¹c, po zakoñczeniu tego projektu rezo-
nans ze strony ministerstwa by³ taki, jak w skrzypcach, po wyjêciu tak zwa-
nej duszy, czyli ¿aden, a ten projekt uzyska³ z kolei wysok¹ ocenê
ekspertów Rady Europy.

Mam na ten temat prezentacjê, ale nie ma na to czasu. Jedna z tych osób,
które bra³y w tym udzia³, by³a w telewizji, dlatego ¿e po wyjœciu z zak³adu
poprawczego, w myœl tej pomocy nastêpczej s¹d skaza³ j¹ na op³acanie
czynszu za rodziców, za czas jej 3 lat pobytu w zak³adzie poprawczym, po-
niewa¿ by³a jedyn¹ osob¹, która zaczê³a pracowaæ. I jedynie zbiórka pieniê-
dzy wœród prywatnych osób pozwoli³a na to, ¿eby zrealizowa³a to, co zak³ad
jej narzuca³, kiedy zosta³a zwolniona warunkowo. Czyli, ¿eby spe³ni³a wa-
runek i nie wróci³a do zak³adu poprawczego. Ludzie prywatni i œrodki ma-
sowego przekazu wspiera³y nas. PóŸniej okaza³o siê, ¿e umorzy³ tê sprawê
burmistrz miasta i s¹d siê nie wycofa³ z tego wyroku. Sprawa o tyle siê
szczêœliwie skoñczy³a, ¿e w zesz³ym miesi¹cu dziewczyna wyda³a siê za
m¹¿. Podjê³a pracê. I naprawdê trzeba mieæ du¿o zaparcia, ¿eby w takich
warunkach wyjœæ na swoje. 11 kilometrów codziennie rowerem doje¿d¿a
do pracy w obie strony. Zim¹ tak¿e.

Problem jest tutaj taki, ¿e w³aœciwie wiêkszy nacisk powinniœmy po³o-
¿yæ w systemie resocjalizacji na nieletnich, na reintegracjê, czyli na powrót
w œrodowisko, co jest najtrudniejszym momentem, ¿eby rozpocz¹æ wszyst-
ko od nowa.

Senator Stanis³aw Piotrowicz
Przewodnicz¹cy Komisji Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci

Dziêkujê panu bardzo za ten istotny g³os w dyskusji.
Przyspieszymy konferencjê, dlatego ¿e mamy informacjê, ¿e zespó³ re-

dakcyjny o godzinie 16 bêdzie ju¿ gotowy z projektem tez i zaleceñ pokon-
ferencyjnych. A zatem o godzinie 16 wznowimy dyskusjê nad przyjêciem
tez i zaleceñ pokontrolnych. Dziêkujê bardzo.





Materia³y





Krajowa Rada Kuratorów

Aktualna sytuacja kurateli s¹dowej w Polsce
(na podstawie sprawozdania MS-S 40
oraz danych Komisji Monitorowania
Warunków Pracy, P³acy i Obci¹¿eñ

Obowi¹zkami KRK)

Kuratorzy s¹dowi realizuj¹ okreœlone przez prawo zadania o charakterze
wychowawczo-resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym i kon-
trolnym, zwi¹zane z wykonywaniem orzeczeñ s¹du oraz inne czynnoœci
okreœlone w przepisach szczególnych (art. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r.
o kuratorach s¹dowych (uks), Dz.U.01.98.1071 oraz art. 147 §2 ustawy
z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju s¹dów powszechnych (usp)
Dz.U.01.98.1070). Na³o¿one na nich zadania wykonuj¹ w œrodowisku za-
mieszkania lub pobytu osób, których dotyczy postêpowanie s¹dowe (art. 3
uks). Zapisy ustawowe wyraŸnie okreœlaj¹ rodzaj wykonywanych przez ku-
ratorów zadañ i wskazuj¹ na donios³¹ rolê, jak¹ kuratorzy odgrywaj¹ nie tyl-
ko w strukturze s¹downictwa, ale równie¿ w ¿yciu i organizacji
spo³eczeñstwa, a w szczególnoœci spo³ecznoœci lokalnych.

Realizuj¹c swoje ustawowe obowi¹zki kuratorzy dostarczaj¹ s¹dom ro-
dzinnym i karnym materia³ diagnostyczny, umo¿liwiaj¹cy im poznanie
osób, o których losie maj¹ one orzekaæ. Nastêpnie realizuj¹ funkcjê wspie-
raj¹c¹ i korekcyjno-wychowawcz¹ wzglêdem podopiecznych, wobec któ-
rych s¹dy orzek³y œrodki wychowawcze (osoby nieletnie) lub karne œrodki
probacyjne (osoby doros³e), a które ze wzglêdu na ich cechy osobowe oraz
rodzaj pope³nionych czynów i przestêpstw nie musz¹ i nie powinny byæ
izolowane od swojego œrodowiska. Kuratorzy pe³ni¹ tak¿e rolê ochronn¹
wobec dzieci, których rodzicom ograniczono w³adzê rodzicielsk¹, a wzglê-
dem tych ostatnich funkcjê koryguj¹c¹ i wychowuj¹c¹. Równoczeœnie wy-
konuj¹ ró¿norodne zadania kontrolne wobec osób skazanych za
przestêpstwa i wykroczenia, jak równie¿ wobec osób podlegaj¹cych opiece,
kurateli, przebywaj¹cych w rodzinach zastêpczych lub placówkach opie-
kuñczych.
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Z punktu widzenia spo³eczeñstwa, a zw³aszcza spo³ecznoœci lokalnych,
kuratorzy s¹dowi s¹ podstawow¹ instytucj¹ zajmuj¹c¹ siê readaptacj¹ osób
spo³ecznie marginalizowanych, wykolejonych, które naruszaj¹ porz¹dek
prawny. Jednoczeœnie dla tych osób s¹ znakiem, ¿e spo³ecznoœæ ich nie od-
rzuca i wyci¹ga do nich pomocn¹ d³oñ. Kuratorzy s¹ zatem nosicielami war-
toœci akceptowanych spo³ecznie, w swojej codziennej pracy realizuj¹
zasady pomocniczoœci, solidarnoœci i dobra wspólnego, które s¹ fundamen-
tem ¿ycia spo³ecznego.

Ró¿norodnoœæ i specyfika zadañ kuratorskich polegaj¹cych na pracy
z cz³owiekiem w jego skomplikowanych relacjach ¿yciowych sprawia, ¿e
próby przedstawienia ich wk³adu w utrzymanie porz¹dku spo³ecznego
przekraczaj¹ ramy analiz statystycznych. Jednak¿e przytoczenie ich umo¿-
liwia przynajmniej czêœciowe wyobra¿enie roli i znaczenia kuratorów s¹do-
wych dla ¿ycia i porz¹dku spo³ecznego.

Kuratorska s³u¿ba s¹dowa liczy aktualnie 5500 osób (5499,5 etatów):
4978 kuratorów zawodowych, kierowanych przez 84 kuratorów okrêgo-
wych i ich zastêpców, a do zawodu przygotowuje siê 438 (437,5 etatu) apli-
kantów kuratorskich. Zdecydowana wiêkszoœæ kadry kuratorskiej (ponad
95%) posiada wykszta³cenie wy¿sze, osoby nieposiadaj¹ce wykszta³cenia
wy¿szego maj¹ ponad 20-letni sta¿ pracy w kurateli s¹dowej. Kuratorzy za-
wodowi dla doros³ych (3118 etatów) wspó³pracuj¹ z licz¹c¹ 18 446 osób
kadr¹ kuratorów spo³ecznych, a 1860 kuratorów zawodowych rodzinnych
wspó³pracuje z 11 779 kuratorami spo³ecznymi. Kuratorzy zawodowi wy-
konywali w 2007 roku (wed³ug stanu na dzieñ 31 grudnia) zadania w 672
496 sprawach osób skazanych wyrokami s¹dów karnych i grodzkich oraz
207 720 sprawach podopiecznych s¹dów rodzinnych. Ponadto kuratorzy
dla doros³ych przeprowadzili 230 128, a rodzinni – 337 840 wywiadów œro-
dowiskowych. Œrednia liczba spraw przypadaj¹ca na jeden referat kuratora
zawodowego dla doros³ych wynios³a 215,6, w tym 98,3 dozorów i 32,3 kar
ograniczenia wolnoœci oraz 73,8 wywiadów œrodowiskowych. Natomiast
œrednie obci¹¿enie sprawami kuratora rodzinnego wynios³o 111,6 (w tym
79,5 nadzorów), a wywiadami 181,5 w skali roku. W prowadzonych przez
siebie sprawach kuratorzy dla doros³ych z³o¿yli 176 949 wniosków, a kura-
torzy rodzinni 81 158 – ró¿nego rodzaju wniosków do s¹du o modyfikacjê
orzeczenia lub umorzenie postêpowania.

Równoczeœnie kuratorzy zakoñczyli postêpowanie s¹dowe w ponad
400 000 spraw: kuratorzy dla doros³ych – w 342 236 sprawach: 139 699
objêtych dozorem, 115 230 – dotycz¹cych kary ograniczenia wolnoœci oraz
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87 307 sprawach dotycz¹cych kontroli okresu próby, przerwy w karze
i przygotowania do zwolnienia. Natomiast kuratorzy rodzinni zakoñczyli
postêpowanie w 76 267 sprawach, w tym w 51 285 sprawach z nadzorem.

Systematyczny wzrost liczby etatów kuratorskich w dalszym ci¹gu nie
jest w stanie zrównowa¿yæ wzrastaj¹cego z roku na rok wp³ywu spraw do
zespo³ów kuratorskich. W przypadku kuratorów dla doros³ych standard ob-
ci¹¿enia prac¹ przekroczony jest dwukrotnie. Powa¿nym problemem jest
niewystarczaj¹ca liczba sekretarzy wykonuj¹cych czynnoœci z zakresu ob-
s³ugi biurowej kuratorów. Liczba sekretarzy skierowanych do wy³¹cznej
obs³ugi kuratorów wynios³a 245, do obs³ugi czêœciowej (obok zadañ wyko-
nywanych w wydzia³ach) – 105, czyli ³¹cznie 350 etatów, a zatem nie ka¿-
dy z 503 zespo³ów kuratorskich posiada obs³ugê biurow¹. Oznacza to, ¿e
w tych zespo³ach czynnoœci biurowe dodatkowo obci¹¿aj¹ kuratorów zawo-
dowych. W minionym roku wyraŸnie poprawi³o siê wyposa¿enie s³u¿by ku-
ratorskiej w nowoczesny sprzêt biurowy; kuratorzy korzystaj¹ z 3681
komputerów.

W minionym roku odnotowano 146 przypadków napaœci i agresji fizycz-
nej wobec kuratora, wskutek których wszczêto 90 postêpowañ karnych
oraz 136 przypadków napaœci zwierz¹t domowych na kuratora.

Pomimo faktu, i¿ struktury samorz¹dowe s¹ jeszcze bardzo m³ode, kura-
torska s³u¿ba s¹dowa k³adzie du¿y nacisk na dyscyplinê i poszanowanie
etyki zawodowej. W minionych 6 latach wszczêto 73 postêpowania dys-
cyplinarne, z których 62 prawomocnie zakoñczono, 2 zakoñczy³y siê wyda-
leniem ze s³u¿by. Ponadto kuratorzy zostali ukarani 67 karami
porz¹dkowymi. W roku 2007 wszczêto i zakoñczono 13 postêpowañ dys-
cyplinarnych oraz udzielono 20 kar porz¹dkowych.

Poprawa efektywnoœci pracy kuratorów, szczególnie w obliczu nowych
zadañ zwi¹zanych z projektowanym dozorem elektronicznym, wymaga
zdecydowanego zwiêkszenia liczby etatów kuratorskich, a tak¿e zapewnie-
nia im odpowiednich szkoleñ, obs³ugi biurowej i sprzêtu biurowego. Je-
dnak w aktualnej sytuacji pañstwa nie widaæ racjonalnej alternatywy dla
kurateli. Osadzenie w wiêzieniach tych, którzy ju¿ teraz oczekuj¹ na wyko-
nanie wyroku, oznacza wybudowanie wielu nowych zak³adów karnych.
A przecie¿ osoby uwiêzione musz¹ kiedyœ wyjœæ na wolnoœci i na nowo zaa-
daptowaæ siê do warunków wolnoœciowych, w czym mo¿e im pomóc kura-
tor. Nie mo¿na tak¿e nie doceniaæ znaczenia kurateli rodzinnej, która
chroni dobra najs³abszych cz³onków spo³eczeñstwa, zapobiega pog³êbia-
niu siê wykolejenia i demoralizacji m³odych obywateli, a przez to spe³nia
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funkcjê prewencyjn¹ i ograniczaj¹c¹ przestêpczoœæ osób doros³ych. Zakoñ-
czona pozytywnie kuratela rodzinna zmniejsza prawdopodobieñstwo wej-
œcia na drogê przestêpstwa o okresie doros³oœci. Natomiast jej
niepowodzenie to niemal pewny pocz¹tek kariery przestêpczej i spo³ecz-
nego wykolejenia. Warto zatem inwestowaæ w rozwój kurateli, albowiem
jest to zawsze inwestycja w cz³owieka, uzasadniona ekonomicznie (najtañ-
sza forma readaptacji spo³ecznej), spo³ecznie (zachowuje i chroni wiêzi
spo³eczne i rodzinne) i moralnie (realizuje przekaz wartoœci i urzeczywi-
stnia fundamentalne zasady spo³eczne).

Za³¹cznik

Aktualna sytuacja kurateli s¹dowej w Polsce
(na podstawie sprawozdania MS-S 40 oraz danych Komisji Monitorowania

Warunków Pracy, P³acy i Obci¹¿eñ Obowi¹zkami KRK)

I. Sprawy kadrowe i organizacja kuratorskiej s³u¿by s¹dowej

1. Stan etatowy KSS (wg danych Komisji MWPPiOO KRK)
l Kuratorzy okrêgowi i ich zastêpcy 84 etaty
l Kuratorzy zawodowi dla doros³ych 3118 etatów
l Kuratorzy zawodowi rodzinni 1860 etatów
l Aplikanci kuratorscy 437,5 etatu
l Kuratorzy spo³eczni dla doros³ych 18 446 osób
l Kuratorzy spo³eczni rodzinni 11 779 osób

2. Poziom wykszta³cenia (na podstawie informacji zebranych
przez komisjê monitoringu KRK)
l Wy¿sze 5 213,5 etatu
l Œrednie 286 etatów

Kuratorzy podnosz¹cy kwalifikacje na studiach podyplomowych 34
osoby
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2. Wywiady œrodowiskowe

Wywiady w postêpowaniu przygotowawczym (art. 214 kpk)
£¹czna liczba

wywiadów
przeprowadzonych

w obu fazach
postêpowania

s¹dowego

Razem w referacie
kuratora zawodowego

Przeprowadzone
przez kuratora
zawodowego

Powierzone
kuratorom
spo³ecznym

Ogó³em Œrednia Ogó³em Œrednia Ogó³em Œrednia

15.622 5 14.393 4,6 1.229 0,3

Wywiady w postêpowaniu wykonawczym (art. 14 kkw)

Ogó³em ŒredniaRazem w referacie
kuratora

Przeprowadzone
przez kuratora
zawodowego

Powierzone
kuratorom
spo³ecznym

Ogó³em Œrednia Ogó³em Œrednia Ogó³em Œrednia
230.128 73,8

214.506 68,7 147.952 47,4 66.554 21,3

3. Wnioski sk³adane przez kuratorów zawodowych

Rodzaj wniosku Liczba spraw

– wnioski dotycz¹ce warunkowego zwolnienia 9.025

– wnioski dotycz¹ce warunkowego zawieszenia kary 84.475

– wnioski dotycz¹ce kary ograniczenia wolnoœci i pracy spo³ecznie u¿yte-
cznej

79.948

– wnioski dotycz¹ce warunkowego umorzenia 1.449

– pozosta³e wnioski 2.052

Razem wszystkie wnioski 176.949

III. Kuratorzy rodzinni

1a) liczba spraw i œrednia na referat 1 kuratora rodzinnego (stan
na 31.12.2007)

Nadzory

Inne sprawy

Wszystkie spra-
wy prowadzone

przez
kuratorów
rodzinnych

Razem
w referacie

kuratora

Przeprowadz-
one przez kurat-

ora
zawodowego

Powierzone
kuratorom

spo³ecznym

Ogó³em Œrednia Ogó³em Œrednia Ogó³em Œrednia Ogó³em Œrednia Ogó³em Œrednia

147.954 79,5 43.965 23,6 103.989 55,9 59.766 32,1 207.720 111,6
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1b) Liczba spraw zakoñczonych w 2007 roku

Nadzory

Inne sprawy

Wszystkie spra-
wy prowadzone

przez
kuratorów
rodzinnych

Razem
w referacie

kuratora

Przeprowadzone
przez kuratora
zawodowego

Powierzone
kuratorom

spo³ecznym

Ogó³em Œrednia Ogó³em Œrednia Ogó³em Œrednia Ogó³em Œrednia Ogó³em Œrednia

51.285 27,5 18.722 10 32.563 17,5 24.982 13,4 76.267 41

2. Wywiady œrodowiskowe (na podstawie danych MS)

Wywiady w postêpowaniu rozpoznawczym i wyjaœniaj¹cym
£¹czna liczba

wywiadów
przeprowadzonych

w obu fazach
postêpowania

s¹dowego

Razem
w referacie

kuratora

Przeprowadzone
przez kuratora

zawodowego

Powierzone
kuratorom
spo³ecznym

Ogó³em Œrednia Ogó³em Œrednia Ogó³em Œrednia

263.431 141,5 245.824 132,1 17.607 9,4

Wywiady w postêpowaniu wykonawczym

Ogó³em ŒredniaRazem w referacie
kuratora

Przeprowadzone
przez kuratora
zawodowego

Powierzone
kuratorom spo³ecz-

nym

Ogó³em Œrednia Ogó³em Œrednia Ogó³em Œrednia
337.840 181,6

74.409 40 56.053 30,1 18.356 9,8

3. Wnioski sk³adane przez kuratorów zawodowych

Rodzaj wniosku Liczba spraw

– wnioski dotycz¹ce spraw opiekuñczych - Opm 31.452

– wnioski dotycz¹ce nieletnich - Nw 27.551

– wnioski dotycz¹ce osób zobowi¹zanych do leczenia odwykowego
- Alk

16.561

– wnioski kierowane do podmiotów innych ni¿ s¹d 5594

Razem wszystkie wnioski 81 158
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IV. Standard obci¹¿enia prac¹ kuratora zawodowego

Rozporz¹dzenie Ministra Sprawiedliwoœci z dnia 9 czerwca 2003 r.
w sprawie standardów obci¹¿enia prac¹ kuratora zawodowego
(Dz.U.03.116.1100) wyznaczy³o standardy obci¹¿enia oddzielnie dla ka¿-
dej ze specjalnoœci kuratorskich, które powinno siê mieœciæ w granicach
wielkoœci okreœlonych w tabeli.

Lp. Rodzaje spraw
Kuratorzy dla doros³ych

Liczba spraw

Kuratorzy rodzinni

Liczba spraw

1
Dozory / nadzory
w³asne

od 20 do 35 od 15 do 25

2
Dozory / nadzory
powierzone

od 30 do 60 od 20 do 40

3 Inne sprawy do 50 do 50

4 £¹cznie do 120, w tym 50 w³asnych do 100, w tym do 50 w³asnych



Barbara Bojko-Kulpa

Aktywizacja spo³eczno-zawodowa
m³odzie¿y trudnej jako nowa forma pracy

z nieletnimi w oœrodkach kuratorskich

Poszukiwanie i wprowadzanie nowych form pracy z nieletnimi sta³o siê
obecnie mo¿liwe dziêki wykorzystaniu œrodków unijnych. Dotyczy to
zw³aszcza projektów z zakresu wspólnotowej polityki spo³ecznej finanso-
wanych z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego, w tym programu Kapita³
Ludzki i innych, które odnosz¹ siê wprost do problemów patologii spo³ecz-
nej wœród m³odzie¿y. Stowarzyszenie POSTIS, zrzeszaj¹ce kuratorów
s¹dowych, zrealizowa³o wiele takich przedsiêwziêæ, obecnie zaœ przygoto-
wuje, projekt pn. „SZANSA – Aktywizacja spo³eczno-zawodowa
m³odzie¿y trudnej na LubelszczyŸnie”.

Realizacja jest planowana w okresie: IV kwarta³ 2008 – IV kwarta³
2009 r. i ma obj¹æ 130 nieletnich z oœmiu oœrodków kuratorskich S¹dów Re-
jonowych w Lublinie, Lubartowie i Radzyniu Podlaskim (Okrêg Lubel-
ski). Projekt powsta³ w partnerstwie pomiêdzy Stowarzyszeniem POSTIS,
trzema S¹dami Rejonowymi, Uniwersytetem Marii Curie-Sk³odowskiej,
Urzêdem Miasta Lublin oraz Oddzia³em Lublin TVP SA. Jest kontynuacj¹
projektu „SZANSA – aktywizacja zawodowa m³odzie¿y trudnej w Lubli-
nie” zrealizowanego w 2006/2007 r. w dwóch oœrodkach kuratorskich S¹du
Rejonowego w Lublinie.

Projekt adresowany jest do m³odzie¿y zagro¿onej wykluczeniem spo³e-
cznym, która wesz³a w konflikt z prawem lub wykazuje cechy demoraliza-
cji i zosta³a skierowana do oœrodków kuratorskich. Oœrodki te dzia³aj¹ przy
s¹dach rejonowych i prowadz¹ dzia³alnoœæ wychowawczo-resocjalizacyjn¹
nieobejmuj¹c¹ jednak form aktywizacji spo³eczno-zawodowej m³odzie¿y.
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Jak wynika z badañ nad m³odzie¿¹ przejawiaj¹c¹ zachowania aspo³eczne,
jedn¹ z przyczyn takich zachowañ jest brak umiejêtnoœci funkcjonowania
w ¿yciu spo³ecznym i przysz³ym ¿yciu zawodowym zgodnie z przyjêtymi
normami. Realizacja projektu poprzez wprowadzenie szerokich i intensy-
wnych oddzia³ywañ w zakresie aktywizacji spo³ecznej i zawodowej ma
w zamierzeniu przyczyniæ do siê zwiêkszenia dojrza³oœci spo³ecznej m³o-
dego cz³owieka na podstawie kszta³towania wizji jego przysz³ego ¿ycia
w warunkach samowystarczalnoœci i samodzielnoœci zawodowej.

Celem ogólnym projektu jest kszta³towanie postaw aktywnoœci spo³ecz-
nej i zawodowej m³odzie¿y zagro¿onej wykluczeniem spo³ecznym oraz
promocja nowoczesnych metod aktywizacji spo³eczno-zawodowej.

Celami szczegó³owymi projektu s¹:
– aktywizacja spo³eczna m³odzie¿y trudnej z wykorzystaniem poradni-

ctwa psychologicznego i psychospo³ecznego ukierunkowanego na reinte-
gracjê spo³eczn¹,

– aktywizacja zawodowa i edukacyjna m³odzie¿y zagro¿onej wyklucze-
niem spo³ecznym poprzez zastosowanie poradnictwa zawodowego i zajêæ
wyrównywania szans edukacyjnych zmierzaj¹cych do kszta³towania akty-
wnych postaw funkcjonowania na rynku pracy,

– wypromowanie stosowania nowoczesnych metod aktywizacji spo³ecz-
no-zawodowej m³odzie¿y trudnej.

Zak³ada siê, ¿e dziêki realizacji projektu osi¹gnie siê:
– wzrost poziomu integracji spo³ecznej nieletnich,
– zwiêkszenie motywacji do dalszego kszta³cenia i aktywnego poszukiwa-

nia pracy,
– wiêksze zaanga¿owanie w naukê,
– poprawê zachowania, prezentowanie zachowañ akceptowalnych spo³e-

cznie oraz przestrzeganie norm prawnych,
– zwiêkszenie poczucia w³asnej wartoœci, rozumienie zasad kierowania

w³asnym ¿yciem i rozwojem.

Przewidywana struktura zadañ projektu:
– kwalifikacja beneficjentów ostatecznych do projektu,
– prowadzenie poradnictwa psychospo³ecznego równolegle w 8 oœrod-

kach kuratorskich,
– prowadzenie poradnictwa psychologicznego równolegle w 8 oœrodkach

kuratorskich,
– prowadzenie poradnictwa zawodowego i zajêæ wyrównywania szans

edukacyjnych równolegle w 8 oœrodkach kuratorskich,

443



– upowszechnianie i promocja TVP SA Oddzia³ Lublin poprzez realizacjê
cyklu 10 reporta¿y o nieletnich objêtych projektem,

– organizacja kampanii informacyjno-promocyjnej projektu,
– ewaluacja projektu.

s³owa kluczowe: m³odzie¿ zagro¿ona wykluczeniem spo³ecznym, akty-
wizacja spo³eczno-zawodowa, dojrza³oœæ spo³eczna, poszukiwanie pracy
w warunkach gospodarki rynkowej.



Tadeusz Jedynak

Efektywnoœæ kuratorskiej s³u¿by s¹dowej
w Polsce a standardy dotycz¹ce sankcji

i œrodków alternatywnych

Wprowadzenie

W okresie ostatnich kilku lat wzrasta zainteresowanie efektywnoœci¹
Kuratorskiej S³u¿by S¹dowej (KSS). Niestety równie czêsto skutkiem tego
zainteresowania jest ma³o buduj¹ca opinia o – delikatnie mówi¹c – niezbyt
imponuj¹cej efektywnoœci tej s³u¿by, i to zarówno w aspekcie merytorycz-
nym, jak te¿ ekonomicznym. Powo³any w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
pod koniec roku 2005 zespó³ 28 do Oceny funkcjonowania probacji, jej obecnych
kosztów i koniecznych nak³adów, aby mog³a spe³niaæ swe zadania, w tym komplek-
sowej oceny funkcjonowania kuratorów s¹dowych stwierdzi³ wzrost nieskutecz-
noœci dozoru kuratora, co – jak przypuszczano – mo¿e byæ spowodowane
zarówno faktem kierowania do dozoru podopiecznych o wysokim stopniu
demoralizacji (którzy faktycznie nie powinni do niego trafiæ), jak te¿ mniej
skuteczn¹ prac¹ kuratorów. Negatywnie oceniono tak¿e efektywnoœæ eko-
nomiczn¹ probacji, która – zdaniem autorów raportu – okazuje siê dro¿sza
i to nawet wielokrotnie od osadzenia skazanego w zak³adzie karnym.
Stwierdzono tak¿e, ¿e konieczny by³by wzrost kadry zawodowej kuratorów
s¹dowych o dalsze 5200 etatów oraz poprawa obs³ugi biurowej zespo³ów
kuratorskich, jednak ze wzglêdu na koszt tej operacji powstrzymano siê od
zaleceñ w tej sprawie. Autorzy uznali, ¿e probacja winna byæ bardziej efek-
tywna, a mo¿na to osi¹gn¹æ dziêki lepszej pracy kuratorów, któr¹ z kolei
mo¿na otrzymaæ w wyniku „szkolenia kadry kuratorskiej oraz sprawnego
i merytorycznego nadzoru nad prac¹ tej s³u¿by”. W raporcie nie wykazano
¿adnego zwi¹zku pomiêdzy efektywnoœci¹ kuratorów a sprawnoœci¹ i me-
rytorycznoœci¹ sprawowanego nad nimi nadzoru administracyjnego. Nie
przeszkodzi³o to jednak autorom tak zdiagnozowanej rzeczywistoœci na
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sformu³owanie programu naprawczego odnosz¹cego siê przede wszystkim
do tej w³aœnie kwestii: Czteroletni okres obowi¹zywania ustawy wykaza³, i¿ nie-
które regulacje ustawowe funkcjonuj¹ Ÿle i wymagaj¹ nowelizacji. (…) Zmiany
ustawy o kuratorach s¹dowych winny dotyczyæ m.in.: wzmocnienia roli prezesów
s¹dów okrêgowych i rejonowych wobec kuratorów s¹dowych, zmiany przepisów
dotycz¹cych dodatku za pracê w terenie, w sytuacji gdy praca ta nie jest wykonywa-
na, uproszczenia zasad przenoszenia kuratorów do innych zespo³ów, zmiany
przepisów dotycz¹cych postêpowañ dyscyplinarnych, nowych zasad – konkurso-
wych naboru na aplikacjê kuratorsk¹.

Po blisko trzech latach od tamtej pory ani ocena efektywnoœci kurato-
rów, ani diagnoza jej przyczyn, ani program naprawczy nie uleg³y zmianie.
Pomimo nik³ej podstawy empirycznej wniosków echa raportu wspomnia-
nego zespo³u powracaj¹ w uzasadnieniu projektu zmiany ustawy o kurato-
rach s¹dowych. Trudno nie zgodziæ siê ze stwierdzeniem B. Urbana, ¿e
dobór zmiennych i wskaŸników efektywnoœci w du¿ym stopniu jest wyznaczony
przez preferowane w danym czasie strategie i ogólniejsze teorie dotycz¹ce etiologii
przestêpczoœci oraz odpowiednie pogl¹dy co do zasad i metod resocjalizacji.1 Do-
œwiadczenie zespo³u 28 wskazuje na niedostatki rzetelnej i potwierdzonej
empirycznie wiedzy o funkcjonowaniu kuratorskiej s³u¿by s¹dowej, jak te¿
o jej efektywnoœci zarówno w aspekcie ekonomicznym, jak i jurydycznym
i pedagogicznym. St¹d nietrudno bez dalszych rozwa¿añ dojœæ ju¿ na po-
cz¹tku do najprostszego z mo¿liwych wniosków – potrzeba powa¿nych
i szeroko zakrojonych badañ dotycz¹cych wszystkich wymiarów funkcjo-
nowania kuratorskiej s³u¿by s¹dowej.

Kuratorska s³u¿ba s¹dowa w liczbach

Kuratorska S³u¿ba S¹dowa jest bez w¹tpienia t¹ s³u¿b¹, na której spo-
czywa g³ówny ciê¿ar sankcji i œrodków realizowanych w œrodowisku nieizo-
lacyjnym. Œwiadcz¹ o tym miêdzy innymi dane na temat liczebnoœci
kuratorów i iloœci wykonywanych przez nich zadañ: 3118 kuratorów dla
doros³ych wykonywa³o wed³ug stanu na dzieñ 31 grudnia 2007 r. 306 608
dozorów, 263 953 kontroli zachowania skazanego i sprawcy przestêpstwa
w okresie próby oraz nadzorowa³o wykonanie 100 802 kar ograniczenia
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wolnoœci, a nadto wykona³o 230 128 wywiadów œrodowiskowych i udzie-
li³o 22 800 uprawnionym pomocy postpenitencjarnej na kwotê 4,5 milio-
na z³. W tym samym okresie 1861 kuratorów rodzinnych wykonywa³o
swoje zadania w 207 720 sprawach, w tym 147 954 nadzory, oraz przepro-
wadzi³o 337 840 wywiadów œrodowiskowych. Obie specjalnoœci kurator-
skie zakoñczy³y w tym czasie wykonywanie czynnoœci w 418 503
sprawach.

Kuratorzy uczestnicz¹cy w pracach zespo³u 28 w swoim votum separa-
tum w stosunku do raportu zespo³u wskazali, ¿e skoro dotychczas ani na
gruncie teorii, ani praktyki nie sformu³owano definicji efektywnoœci dzia-
³añ probacyjnych i skutecznoœci kuratora, to nale¿a³oby podj¹æ próbê ich
okreœlenia poprzez analogiê do efektywnoœci dzia³añ innych s³u¿b w obrê-
bie wymiaru sprawiedliwoœci. I tak, efektywnoœæ prokuratora mierzy siê li-
czb¹ przestêpców postawionych przed s¹dem w stan oskar¿enia
i skazanych. Efektywnoœæ sêdziego – liczb¹ zakoñczonych postêpowañ
s¹dowych, a efektywnoœæ komornika – liczb¹ zrealizowanych tytu³ów wy-
konawczych. Przyjmuj¹c takie za³o¿enie o efektywnoœci dzia³añ probacyj-
nych i szerzej – kuratorskich, mo¿na by przyj¹æ na podstawie liczby
prowadzonych przez kuratorów spraw, a w szczególnoœci liczby osób, co do
których postêpowanie wykonawcze zosta³o zakoñczone wskutek zrealizo-
wania warunków próby, jak te¿ osób, które nie wykorzysta³y okresu próby
i wobec których zarz¹dzono wykonanie kary lub odwo³ano warunkowe
zwolnienie.2 Przy takim za³o¿eniu ocena efektywnoœci s³u¿by kuratorskiej
wypad³aby zdecydowanie pozytywnie.

Tak¿e stosunek kosztów do liczby wykonywanych zadañ jawi siê doœæ
pozytywnie. Wydatki z bud¿etu resortu na funkcjonowanie S³u¿by Kura-
torskiej wynios³y w roku 2007 oko³o 460 mln z³ (129,2 mln), w tym 299
mln z³ na wynagrodzenia kuratorów zawodowych, 150 mln z³ na rycza³ty
dla kuratorów spo³ecznych i 10 mln z³ na rycza³ty za przeprowadzanie wy-
wiadów œrodowiskowych w niektórych kategoriach spraw. Wydatki te po-
dzielone przez liczbê spraw, w których kuratorzy wykonywali swoje
zadania, daj¹ w stosunku rocznym kwotê 336 z³ (93), a to oznacza, ¿e mie-
siêczny koszt prowadzenia jednej sprawy przez kuratorów wynosi ok. 28 z³
(= ok. 8 euro). Niew¹tpliwie nie s¹ to wszystkie koszty zwi¹zane z funkcjo-
nowaniem kurateli s¹dowej, nale¿a³oby jeszcze uwzglêdniæ ró¿ne wydatki
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zwi¹zane z funkcjonowaniem biurowoœci kuratorów, obs³ug¹ biurow¹ czy
szkoleniem kadr. Te wydatki nie s¹ jednak mo¿liwe do „wydestylowania”
z ogólnych wydatków ponoszonych przez bud¿et pañstwa na funkcjonowa-
nie s¹dów. Nawet wówczas, gdyby koszty te ukszta³towa³y siê na poziomie
wynagrodzeñ i rycza³tów (co jest ma³o prawdopodobne), to i tak dwukrot-
noœæ kwoty 28 z³ nale¿a³oby uznaæ za bardzo pomyœlny wskaŸnik rento-
wnoœci funkcjonowania s³u¿by kuratorskiej. Jednak nie o efekt iloœciowy
tu chodzi, ale przede wszystkim o trudniejsze do uchwycenia i pomiaru
efekty jakoœciowe wychowawczo-resocjalizacyjnych, diagnostycznych,
profilaktycznych i kontrolnych dzia³añ kuratorów.

Skutecznoœæ kurateli s¹dowej
– poszukiwanie wyznaczników

W literaturze przedmiotu wskazuje siê ró¿ne parametry jako wskaŸniki
efektywnoœci resocjalizacji. Kryterium jurydyczne pojmowane jako brak
powrotnoœci do przestêpstwa, wzglêdnie brak recydywy penitencjarnej,
jest zdaniem teoretyków (ale tak¿e praktyków) resocjalizacji niewystarcza-
j¹ce. Podkreœla siê natomiast, ¿e tym efektem, o który przede wszystkim
chodzi w resocjalizacji, jest ustanie niepo¿¹danych symptomów, trwa³a
zmiana postaw i zachowañ, nienaruszanie powszechnie obowi¹zuj¹cych
norm prawnych i spo³ecznych, samopoczucie i zadowolenie z ¿ycia dekla-
rowane przez podopiecznego, wyrównanie opóŸnieñ w prospo³ecznych
nastawieniach podopiecznego, wchodzenie w konstruktywne role spo³ecz-
ne.3 Podkreœla siê przy tym, ¿e wszystkie te wskaŸniki s¹ wypadkow¹ od-
dzia³ywañ wychowawcy (w tym wypadku kuratora), w³aœciwoœciami
osobowymi podopiecznego oraz czynnikami jego œrodowiska ¿yciowego.
Mo¿e siê zdarzyæ, ¿e pomimo niewielkich oddzia³ywañ kuratora, dziêki
w³asnemu potencja³owi i/lub pozytywnym wp³ywom œrodowiska ¿yciowe-
go albo sprzyjaj¹cym warunkom socjoekonomicznym, podopieczny wyka-
zuje poprawê. Czêœciej jednak jest tak, ¿e nawet najbardziej profesjonalne
i metodycznie prawid³owe dzia³ania kuratora nie s¹ w stanie zrównowa¿yæ
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negatywnych wp³ywów tak zwanych pasywów podopiecznego, tkwi¹cych
w jego osobowoœci oraz w jego bli¿szym i dalszym otoczeniu.

Zarówno powrotnoœæ do przestêpstwa, jak i jej brak s¹ wiêc niew¹tpli-
wie wynikiem splotu wielu ró¿nych czynników oddzia³uj¹cych na podo-
piecznego. I tak jak nie jest w³aœciwe, ani tym bardziej metodologicznie
usprawiedliwione, aby jednemu z tych czynników (w tym wypadku kura-
torowi) przypisywaæ ca³y splendor p³yn¹cy z powodzenia resocjalizacji
podopiecznego, tak te¿ nie jest uzasadnione obarczanie go win¹ za jej nie-
powodzenie. Z tych samych wzglêdów za b³êdne nale¿y tak¿e uznaæ próby
kreowania ad hoc kryteriów maj¹cych œwiadczyæ o aktywnoœci lub efekty-
wnoœci kurateli s¹dowej, np. liczba sk³adanych wniosków o zarz¹dzenie ka-
ry albo o modyfikacjê obowi¹zków probacyjnych.4 To, co powiedziano
powy¿ej, wskazuje nie tylko na brak operacyjnej definicji pojêcia „efekty-
wnoœæ” w odniesieniu do pracy kuratorów, ale tak¿e na niepewnoœæ i brak
zgody co do mierników tej efektywnoœci.

W nowoczesnych teoriach zarz¹dzania zasobami ludzkimi bada siê
zwi¹zek pomiêdzy kompetencjami pracownika a warunkami, w których
wykonuje on swoje zadania. R. Boyatzis w swojej ksi¹¿ce The Competent
Manager wskazuje na œcis³¹ zale¿noœæ kompetencji pracownika, specyfiki
pracy i zwi¹zanych z ni¹ wymagañ oraz œrodowiska organizacyjnego. Je-
go zdaniem efektywnoœæ dzia³añ i zachowañ jest wypadkow¹ tych ele-
mentów. Efektywne wykonywanie pracy to – jego zdaniem – osi¹ganie
wymaganych rezultatów (wyników) poprzez okreœlone dzia³ania z uwzglê-
dnieniem otoczenia organizacyjnego.5 Ostatni z wymienionych elemen-
tów zyskuje jeszcze wiêksze znaczenie w teorii J.S. Kane’a, który dowodzi,
¿e poziom realizacji zadañ zawodowych jest uwarunkowany równoczeœnie
czynnikami indywidualnymi i sytuacyjnymi. Do tych ostatnich zaliczy³
miêdzy innymi czas przeznaczony na wykonanie zadania, dostêpnoœæ zasobów
zarówno w postaci wyposa¿enia, narzêdzi, informacji, ale równie¿ pomocy ze
strony innych, procedury oraz nieprzewidziane zdarzenia losowe. Jego badania
potwierdzi³y bardzo istotny wp³yw czynników sytuacyjnych na poziom
efektywnoœci, i to niezale¿nie od czynnika indywidualnego. Tak wiêc wa-
runki pracy obejmuj¹ce wszystkie czynniki niezale¿ne od pracownika,
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obok kompetencji zawodowych i poziomu wykonania zadania, wywieraj¹
bardzo powa¿ny wp³yw na osi¹ganie oczekiwanych efektów pracy.6

Na gruncie polskiej teorii resocjalizacji tak¿e zwraca siê uwagê na œcis³y
zwi¹zek w³aœciwoœci podmiotowych personelu wychowawczego, czynni-
ków œrodowiskowych i porz¹dku prawnego. M. Konopczyñski wskazuje na
cztery grupy czynników warunkuj¹cych skuteczn¹ resocjalizacjê: warunki
personalne, sprzyjaj¹cy klimat spo³eczny, przes³anki prawnoadministra-
cyjne, rozwi¹zania infrastrukturalne i architektoniczne.7 Do grupy pier-
wszej zaliczy³: kompetencje profesjonalne, doœwiadczenie zawodowe
i predyspozycje osobowe personelu zajmuj¹cego siê resocjalizacj¹. Sprzyja-
j¹cy klimat spo³eczny to wed³ug autora sprzyjaj¹cy innowacyjnej i niekonwen-
cjonalnej dzia³alnoœci pedagogicznej uk³ad stosunków interpersonalnych
i wzajemnych relacji osobowych personelu wychowawczego i administracyjnego
oraz innych osób z najbli¿szego otoczenia.8 Nieco mniejsze, ale tak¿e istotne
znaczenie dla pomyœlnego przebiegu procesu resocjalizacji, posiadaj¹ od-
powiednie normy prawnoadministracyjne umo¿liwiaj¹ce prowadzenie
dzia³alnoœci wychowawczej, a tak¿e infrastruktura, w której proces ten jest
realizowany. Tak¿e Robert Opora w swoich badaniach wykaza³ istotny
wp³yw zmiennych podmiotowych i œrodowiskowych na jakoœæ efektów re-
socjalizacyjnych pracy kuratora z nieletnimi. Na skutecznoœæ oddzia³ywañ
kuratora wp³ywaj¹ nie tylko jego kompetencje podmiotowe (poziom wie-
dzy, kwalifikacje, doœwiadczenie, struktura osobowoœci i postawy wycho-
wawcze), ale tak¿e warunki, w jakich pracuje, percepcja spo³eczna
instytucji kurateli s¹dowej oraz organizacja kurateli.9 Wœród czynników
wp³ywaj¹cych na organizacjê kurateli s¹dowej cytowany autor wymieni³
miêdzy innymi: sprzyjaj¹ce podstawy prawne, jakoœæ relacji sêdziego z ku-
ratorem oraz stopieñ biurokracji, co w sytuacji przewagi procedur biurokratycz-
nych prowadzi do przeznaczania ma³ej iloœci czasu na bezpoœredni¹ pracê
z podopiecznym oraz niedocenianie samodzielnoœci i innowacyjnoœci kuratora.10

Dotychczasowe rozwa¿ania wskazuj¹, ¿e wynik resocjalizacyjnych od-
dzia³ywañ kuratora na podopiecznego zale¿y zarówno od czynników pod-
miotowych, czyli le¿¹cych po stronie kuratora, jak i sytuacyjnych, mniej
lub bardziej od niego niezale¿nych. Niestety, jak ju¿ powiedziano, nie sfor-
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mu³owano dot¹d definicji efektywnoœci kuratora, uwzglêdniaj¹ce oba te
aspekty, ani tym bardziej nie wdro¿ono d³ugofalowych badañ dotycz¹cych
tej tak wa¿nej instytucji. Konsekwencj¹ takiego stanu jest ca³kowite pomi-
janie czynników sytuacyjnych wp³ywaj¹cych na przebieg resocjalizacji
i sk³adanie ciê¿aru odpowiedzialnoœci za jej pora¿kê lub niezadowalaj¹ce
efekty na barki kuratorów realizuj¹cych ten proces. Bez ustalenia w odpo-
wiednich aktach prawnych zamkniêtego katalogu zadañ kuratorskich i op-
racowania szczegó³owych procedur ich realizacji, bez racjonalnego
oszacowania czasu niezbêdnego na pracê z podopiecznym, bez zapewnie-
nia odpowiednich warunków organizacyjnych funkcjonowania kurateli
s¹dowej (w tym nowoczesnych narzêdzi diagnostycznych, sprawnie dzia³a-
j¹cych sekretariatów i nowoczesnego sprzêtu technicznego), a tak¿e bez
uwzglêdnienia zasobów œrodowiska lokalnego oceny efektywnoœci dzia³añ
kuratora s¹dowego s¹ oderwane od rzeczywistoœci.

Efektywnoœæ a standardy dotycz¹ce stosowania sankcji
i œrodków alternatywnych

Efektywnoœæ dzia³alnoœci kuratorów s¹dowych jest œciœle zwi¹zana ze
stanem realizacji standardów dotycz¹cych stosowania sankcji i œrodków al-
ternatywnych. W Preambule do zalecania nr R (92) 16 wskazano, ¿e celem
tych regu³ jest: dostarczenie zbioru norm, które umo¿liwi³yby organom ustawo-
dawczym poszczególnych pañstw oraz ich wykonawcom (organom w³adzy orzeka-
j¹cej i organom w³adzy wykonawczej) zapewnienie sprawiedliwego i efektywnego

stosowania sankcji i œrodków alternatywnych. Zasady te powinny zapewniaæ ko-
nieczn¹ i po¿¹dan¹ równowagê pomiêdzy ochron¹ spo³eczeñstwa – z jednej
strony – a potrzeb¹ stworzenia warunków, które umo¿liwi³yby resocjali-

zacjê przestêpców – z drugiej strony. Wynika z tego, ¿e Komitet Ministrów
Rady Europy uznaje stosowanie standardów okreœlonych w zasadach za
conditio sine qua non efektywnoœci stosowanych sankcji i œrodków alternaty-
wnych. Warto w tym miejscu zwróciæ uwagê, ¿e Rada Europy nie narzuca
œciœle okreœlonego systemu organizacji oddzia³ywañ na osoby podlegaj¹ce
sankcjom i œrodkom alternatywnym, ale zaleca ustawodawcom poszczegól-
nych krajów, aby stanowi¹c prawo – kierowali siê wytycznymi zawartymi
w dokumencie pt. „Europejskie regu³y dotycz¹ce sankcji i œrodków alter-
natywnych” (Preambu³a). Stosowanie tych regu³ musi uwzglêdniaæ organi-
zacjê wymiaru sprawiedliwoœci danego kraju cz³onkowskiego oraz jego
warunki gospodarcze, spo³eczne i kulturowe.
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W swoich zaleceniach ministrowie Rady Europy tak¿e wskazuj¹ na te
czynniki, które wy¿ej cytowani uczeni podnosili jako maj¹ce wp³yw na
efektywnoœæ resocjalizacji, czyli z jednej strony czynniki indywidualne za-
warte po stronie personelu wykonuj¹cego sankcje i œrodki, a drugiej – czyn-
niki charakteryzuj¹ce œrodowisko, w którym prowadzony jest proces
resocjalizacji. Poni¿ej zostan¹ w pierwszej kolejnoœci podane wskazania
odnosz¹ce siê do personelu, a nastêpnie okreœlaj¹ce warunki, w których on
dzia³a.

Czynniki indywidualne

Rada Europy k³adzie ogromny nacisk na kompetencje personelu jako
warunek prawid³owego i skutecznego stosowania sankcji i œrodków. Zwra-
ca siê uwagê zarówno na warunki rekrutacji personelu prowadz¹cego pracê
resocjalizacj¹ (Zalec.RE-37), jak równie¿ na warunki przygotowania do wy-
konywania zadañ i szkolenia doskonal¹ce umiejêtnoœci (Zalec.RE-39). Po-
ziom realizacji tego zalecenia w polskim systemie stosowania sankcji
œrodków alternatywnych (oraz postêpowania z nieletnimi sprawcami prze-
stêpstw) wydaje siê byæ zrealizowany przynajmniej w stopniu zadowala-
j¹cym. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach s¹dowych stawia
kandydatom do zawodu bardzo wysokie wymagania co do przygotowania
zawodowego oraz predyspozycji zawodowych i kwalifikacji osobowoœcio-
wych i moralnych (art. 5 u. o k.s.), porównywalne z wymaganiami stosowa-
nymi wobec kandydatów do objêcia urzêdu sêdziego. Obecnie ponad 95%
kuratorów posiada wykszta³cenie wy¿sze, a ustawa obliguje tak¿e do per-
manentnego rozwoju i podnoszenia kwalifikacji kadry (art. 10 oraz
75 u. o k.s.). Œrodowisko kuratorskie traktuje ten nakaz ustawowy z nale¿y-
t¹ uwag¹ i powag¹, czyni¹c starania o stworzenie warunków do podnosze-
nia kwalifikacji. Krajowe Centrum Szkolenia Kadr S¹dów Powszechnych
i Prokuratury (KCSKSPiP) we wspó³pracy z Krajow¹ Rad¹ Kuratorów
(KRK) opracowa³o program studiów podyplomowych dla zawodowych ku-
ratorów s¹dowych, realizowany obecnie po raz drugi przez Instytut Peda-
gogiki Specjalnej i Resocjalizacyjnej Uniwersytetu Warszawskiego.
Jednak w kwestii kryteriów i procedur naboru kadry kuratorskiej, a tak¿e
jej szkolenia przygotowuj¹ce do zawodu pozostaje jeszcze wiele do zrobie-
nia. Ich poprawie s³u¿y³o zalecenie Ministra Sprawiedliwoœci z dnia
21 marca 2007 r. (DWOiP II-5300-11/07) nakazuj¹ce wprowadzenie jedno-
litych i przejrzystych zasad naboru na aplikacjê. Krajowa Rada Kuratorów
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– organ samorz¹du kuratorskiego, zwróci³a siê do Ministra Sprawiedliwoœci
z postulatem powierzenia KCSKSPiP opracowania warunków naboru na
aplikacjê, przygotowania stosownych testów zapewniaj¹cych obiektywizm
selekcji oraz zorganizowana w strukturze organizacyjnej Centrum „szko³y
dla kuratorów”, w której organizowane by³oby szkolenie teoretyczne kan-
dydatów do s³u¿by kuratorskiej, a tak¿e doskonalenie zawodowe kurato-
rów zawodowych. Tym samym starania KRK wychodz¹ naprzeciw
Zalec.RE-39.

Ustawa o kuratorach wychodzi tak¿e naprzeciw wskazaniom Rady w za-
kresie kompetencji podmiotowych „spo³eczników” uczestnicz¹cych
w wykonaniu œrodków. Przewiduje siê miêdzy innymi okreœlenie kryte-
riów i procedur selekcji osób prywatnych do wykonywania zadañ (reg. 50),
kierowanie ich prac¹ przez personel zawodowy, który równoczeœnie bêdzie
odpowiedzialny za ich nadzorowanie oraz szkolenie (reg. 51), a tak¿e ubez-
pieczenie tych osób od wypadku, obra¿eñ i odpowiedzialnoœci cywilnej,
oraz zwrot niezbêdnych wydatków poniesionych w zwi¹zku z ich prac¹
(Reg. 53). Wed³ug ustawy o kuratorach, kurator spo³eczny winien posiadaæ
takie same kompetencje podmiotowe (obywatelstwo, pe³niê praw cywil-
nych i obywatelskich, nieskazitelnoœæ charakteru i bardzo dobry stan zdro-
wia), a nadto co najmniej œrednie wykszta³cenie oraz zaœwiadczenie
poœwiadczaj¹ce niekaralnoœæ (art. 84 ust. 1 u. o k.s.). Kurator zawodowy
wspó³pracuj¹cy z kuratorem spo³ecznym ma obowi¹zek organizacji (w tym
szkolenia) i kontroli pracy kuratorów spo³ecznych (art. 11 pkt 3 u. o k.s.).
Kuratorom spo³ecznym przyznano rycza³t z tytu³u zwrotu kosztów zwi¹za-
nych z pe³nieniem funkcji kuratora spo³ecznego (art. 90 i 91 u. o k.s.). Nale-
¿a³oby zatem jeszcze zwróciæ uwagê na zawarte w Reg. 53 ubezpieczenia
osobiste kuratorów spo³ecznych.

Zalecenia wskazuj¹ tak¿e na koniecznoœæ indywidualizowania oddzia³y-
wañ resocjalizacyjnych, to znaczy tak, aby kara by³a proporcjonalna do
przestêpstwa lub wykroczenia, jak równie¿ dostosowania do charakteru
i mo¿liwoœci sprawcy (Zalec.RE-Preambu³a c i -32). Ma to na celu rozwija-
nie u sprawcy poczucia odpowiedzialnoœci wobec spo³eczeñstwa i wobec
ofiary (Zalec.RE-30). Niew¹tpliwie zalecenia te akcentuj¹ wychowawczy
wymiar stosowanych sankcji i œrodków alternatywnych. Znajduje one odbi-
cie zarówno w przepisach okreœlaj¹cych œrodki alternatywne, czyli k.k.w.,
jak i odnosz¹cych siê do s³u¿b œrodki te wykonuj¹cych (art. 1 u.k.s. i 147 § 2
u.s.p.).
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„Sprzyjaj¹ce podstawy prawne”

Standardy europejskie i œwiatowe k³ad¹ szczególny nacisk na koniecz-
noœæ sformu³owania jasnych zasad postêpowania dla pracowników odpo-
wiedzialnych za wykonywanie sankcji i œrodków alternatywnych oraz dla
wszystkich cz³onków spo³ecznoœci, którzy w tym procesie uczestnicz¹. Za-
sady te powinny gwarantowaæ zgodnoœæ wykonania sankcji i œrodków z na-
³o¿onymi warunkami i zobowi¹zaniami, dziêki czemu sankcje i œrodki staj¹
siê wiarygodne” Zalec.RE-Preambu³a c, 24, 73, 77 (por. W.Rij.-9, 64,
Reg.Bij.-23.1). Zalecenia te wyraŸnie koresponduj¹ z wnioskami M. Ko-
nopczyñskiego i R. Opory na temat znaczenia regulacji prawnych dla sku-
tecznoœci oddzia³ywañ resocjalizacyjnych kuratorów s¹dowych. Jakoœæ re-
gulacji prawnych oraz jasnoœæ procedur okreœlonych dla kuratorów
s¹dowych wykonuj¹cych sankcje i œrodki w Polsce budzi szereg w¹tpliwo-
œci. Rzecznik Praw Obywatelskich zg³osi³ zastrze¿enia do 2 spoœród 4 ak-
tów wykonuj¹cych ustawê o kuratorach. W roku 2003 RPO podniós³
wzglêdem rozporz¹dzenia Ministra Sprawiedliwoœci z dnia 9 czerwca
2003 r. w sprawie standardów obci¹¿enia prac¹ kuratora zawodowego
(Dz.U.03.116.1100), ¿e nie spe³nia wymagañ stawianych aktom prawnym, a jego
przepisy nie zosta³y sformu³owane tak, aby dok³adnie i w sposób zrozumia³y dla
adresatów zawartych w nim norm wyra¿a³y intencjê ustawodawcy (RPO-
-448914-VII/14/03; RPO-437520-VII/17/03). Oprócz tej niejasnoœci nale¿y
zwróciæ tak¿e uwagê na fakt, ¿e delegacja ustawowa odzwierciedlona w ty-
tule tego aktu odnosi siê do wszystkich zadañ wykonywanych przez kura-
tora zawodowego, gdy tymczasem w § 2 tego rozporz¹dzenia dokonano
arbitralnego wy³¹czenia ze standardów czêœci zadañ kuratorskich. Wy-
³¹czono mianowicie wywiady œrodowiskowe, które to zadania wynikaj¹
miêdzy innymi z k.p.k., k.k.w., k.p.c., i u.p.n.

Zupe³nie odrêbn¹ kwesti¹ jest fakt permanentnego przekraczania
okreœlonych w rozporz¹dzeniu standardów, a tak¿e ca³kowite pomijanie
faktu, ¿e zadania te nale¿y wykonaæ w oznaczonym przez s¹d czasie, i to
czasie okreœlonym w normie czasu pracy wynikaj¹cej z art. 129 Kodeksu
pracy. Z kwesti¹ t¹ wi¹¿e siê jeszcze inna, wa¿na z punktu widzenia spraw-
noœci s³u¿by i standardów europejskich. Chodzi o to, ¿e na podstawie tak
wadliwie skonstruowanego aktu prawnego podejmowane s¹ decyzje kad-
rowe dotycz¹ce rozmieszczenia szczup³ej liczebnie kadry kuratorów zawo-
dowych. Taka sytuacja nie da siê pogodziæ z zaleceniem wyra¿onym
w Zalec.RE-38: Liczebnoœæ personelu zawodowego odpowiedzialnego za wyko-
nywanie sankcji i œrodków alternatywnych bêdzie wystarczaj¹co du¿a, aby móg³ on
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efektywnie wykonywaæ spoczywaj¹ce na nim zadania. (…) Opracowane zostan¹
normy i zasady polityki, gwarantuj¹ce odpowiedni¹ liczebnoœæ i jakoœæ kadr, w za-
le¿noœci od wymiaru pracy oraz potrzebnych umiejêtnoœci i doœwiadczenia.

RPO zakwestionowa³ tak¿e rozporz¹dzenie Ministra Sprawiedliwoœci
z dnia 12 czerwca 2003 r. w sprawie szczegó³owego sposobu wykonywania upra-
wnieñ i obowi¹zków kuratorów zawodowych (Dz.U.03.112.1064). W piœmie
z dnia 13 marca 2008 r. (RPO-517732-VII/714/05/JZ) kierowanym do Mini-
stra Sprawiedliwoœci Rzecznik podnosi, ¿e skoro, zgodnie z art. 92 ust. 1 Kon-
stytucji RP, analizowane rozporz¹dzenie powinno s³u¿yæ wy³¹cznie wykonaniu
ustawy o kuratorach s¹dowych, a dokonana ocena treœci niektórych jego przepisów
(§§ 11–14) sk³ania do stwierdzenia, i¿ s³u¿¹ one celowi wykonania Kodeksu kar-
nego wykonawczego, nale¿y uznaæ to rozporz¹dzenie za niekonstytucyjne. Rzecz-
nik wskaza³ równie¿, ¿e uregulowane w tym rozporz¹dzeniu zadania
kuratora rodzinnego tak¿e nie wynikaj¹ z ustawy o kuratorach, i s³u¿¹ wy-
konaniu zadañ wynikaj¹cych z k.p.c. i k.r.o. Nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e zada-
nia kuratorów rodzinnych takie jak nadzór w sprawach rodzinnych
i w sprawach nieletnich, wywiad w sprawach opiekuñczych, rodzinnych
i ma³¿eñskich, kontakty rodziców z ma³oletnimi dzieæmi i inne nie zosta³y
dot¹d unormowane w odpowiednich aktach reguluj¹cych procedury s¹dów
rodzinnych i nieletnich. Krajowa Rada Kuratorów wyst¹pi³a w roku 2007
do Ministra Sprawiedliwoœci o podjêcie odpowiednich dzia³añ w celu ure-
gulowania postêpowania wykonawczego w sprawach opiekuñczych i ma³o-
letnich w odrêbnej czêœci k.p.c., w której mia³yby siê znaleŸæ tak¿e
przepisy okreœlaj¹ce status i zakres obowi¹zków kuratorów rodzinnych
w tych postêpowaniach. Przedstawiciele KRK brali tak¿e aktywny udzia³
w pracach zespo³u prof. Andrzeja Gaberle nad czêœci¹ wykonawcz¹ Prawa
Nieletnich, w zakresie odnosz¹cym siê do postêpowania wykonawczego
w sprawach nieletnich. Niew¹tpliwie jednak aktualny stan regulacji praw-
nych, dotycz¹cych procedur postêpowania kuratorów rodzinnych, wymaga
pilnego podjêcia zdecydowanych dzia³añ w celu kompleksowego i szcze-
gó³owego uregulowania w aktach prawnych rangi ustawowej.

Budowanie pozytywnego klimatu spo³ecznego

Na szczególn¹ uwagê zas³uguje Zalec.RE-44, które zaleca prowadzenie
odpowiedniej akcji informacyjnej maj¹cej na celu upowszechnienie wiedzy o cha-
rakterze i treœci sankcji i œrodków, jak równie¿ o ró¿nych metodach ich wykonywa-
nia. Regu³a ta ma doprowadziæ do w³aœciwego zrozumienia sankcji i œrodków

455



alternatywnych przez opiniê publiczn¹, (…) aby zapewniæ uznanie ich za adek-
watn¹ i wiarygodn¹ reakcjê na zachowania kryminalne. Akcja ta ma s³u¿yæ bu-
dowaniu, u¿ywaj¹c s³ów M. Konopczyñskiego, sprzyjaj¹cego klimatu
spo³ecznego lub, jak to wyrazi³ R. Opora – pozytywnej spo³ecznej percepcji in-
stytucji kurateli s¹dowej. W tej dziedzinie pozostaje jeszcze bardzo wiele do
zrobienia. Ale jaka mo¿e byæ œwiadomoœæ spo³eczeñstwa na temat potrzeby
i wartoœci sankcji i œrodków alternatywnych, skoro jeszcze kilka lat temu
publicznie g³oszono tezê, ¿e probacja to jest mg³a…, a kuratela to fikcja…

Badania naukowe

Nie tylko standardy europejskie (Europejskie regu³y dotycz¹ce sankcji
i œrodków alternatywnych – Zalecenie nr R (92) 16) – Zalec.RE), ale tak¿e
standardy œwiatowe (wskazania Narodów Zjednoczonych dotycz¹ce zapo-
biegania przestêpczoœci nieletnich – Wskazania Rijadzkie – W.Rij., oraz
Wzorcowe regu³y minimum Narodów Zjednoczonych dotycz¹ce wymiaru
sprawiedliwoœci wobec nieletnich – Regu³y Bijinskie – Reg.Bij.) zalecaj¹
popieranie badañ nad sankcjami i œrodkami, a tak¿e poddawanie sankcji
i œrodków regularnej ocenie (Zalec.RE-89, por. W.Rij.-48-49, 64,
Reg.Bij.-30.1-30.3). Ocena ta ma na celu ustalenie, czy ich stosowanie jest
zgodne z oczekiwaniami ustawodawców, organów w³adzy s¹dowej, orzekaj¹cej
i wykonawczej oraz spo³eczeñstwa, czy przyczynia siê do zmniejszenia liczby odby-
wanych kar pozbawienia wolnoœci, zaspokaja potrzeby sprawców, przyczynia siê
do zmniejszenia kosztów oraz przestêpczoœci w spo³eczeñstwie (Zalec.RE-90).
Potrzebê systematycznych i niezale¿nych badañ efektów stosowanych san-
kcji i œrodków alternatywnych wobec pozbawienia wolnoœci uznaæ zatem
nale¿y za jeden z powszechnych standardów dla postêpowania z podopie-
cznymi kuratorów s¹dowych. Chodzi tu zarówno o badania poszukuj¹ce
nowych metod pracy z podopiecznymi, adekwatnych do ich coraz bardziej
z³o¿onych problemów, ale tak¿e o badania oceniaj¹ce wyniki ich stosowa-
nia, wyniki w odniesieniu do parametrów wymienionych w Reg. 90. Jest to
niew¹tpliwie powa¿ne wyzwanie zarówno dla w³adz pañstwowych, jak i dla
oœrodków naukowo-badawczych. Badañ tych prowadzi siê ci¹gle jeszcze
zbyt ma³o w stosunku do potrzeb, a mog¹ one stanowiæ powa¿ny impuls dla
rozkwitu nauk pedagogicznych i instytucji badawczych w Polsce. Otwiera
siê tu bowiem perspektywa szerokiej wspó³pracy z europejskimi i pozaeu-
ropejskimi oœrodkami naukowymi.
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Posumowanie

Z punktu widzenia efektywnoœci Kuratorskiej S³u¿by S¹dowej w Pol-
sce, niektóre normy, w szczególnoœci odnosz¹ce siê do kwalifikacji pod-
miotowych personelu, zosta³y ju¿ doœæ dobrze uregulowane i s¹
realizowane na stosunkowo dobrym poziomie. W okresie od poprzedniej
konferencji znacz¹co wzros³a, bo o blisko 1400 etatów, kadra zawodowa ku-
ratorów, znacznie poprawi³a siê sytuacja w zakresie informatyzacji s³u¿by
(na koniec 2007 roku 3681 jednostek roboczych); w wielu okrêgach wszys-
cy kuratorzy posiadaj¹ s³u¿bowy komputer, a nawet program biurowy.

Nadal jednak wiêksza czêœæ drogi do efektywnej kurateli s¹dowej jest
jeszcze przed nami. Z punktu widzenia poprawy sprawnoœci i efektywnoœci
dzia³ania kuratorów s¹dowych konieczne jest:
1) ustalenie jasnych i transparentnych regu³ selekcji kandydatów do s³u¿-

by kuratorskiej, a tak¿e warunków jednolitego i wysokiego poziomu
szkolenia przygotowuj¹cego do zawodu (aplikacji), a tak¿e doskonalenia
kadr. W tym celu potrzebne jest powo³anie „szko³y kuratorów s¹do-
wych” w ramach Krajowego Centrum Szkolenia Kadr S¹dów Powsze-
chnych i Prokuratury,

2) sformu³owanie przepisów prawa umo¿liwiaj¹cych precyzyjne okreœle-
nie zadañ dla kuratorów i odró¿nienie ich od zadañ innych s³u¿b w wy-
miarze sprawiedliwoœci i poza nim; odnosi siê to przede wszystkim do
przepisów okreœlaj¹cych zadania kuratorów rodzinnych, których sytua-
cja w tym zakresie jest bardzo z³a,

3) opracowanie jasnych procedur postêpowania kuratorów przy stosowa-
niu sankcji i œrodków. Liczebnoœæ kadry zawodowej powinna byæ dosto-
sowana do rodzaju i iloœci tych zadañ. Kryteria okreœlaj¹ce tê liczebnoœæ
powinny byæ znane, jasne i poddawane okresowym ocenom, nale¿y
w tym celu okreœliæ standard w zakresie liczby zadañ przypadaj¹cych na
kuratora, aby jego oddzia³ywania mog³y byæ skuteczne i spe³nia³y stan-
dardy europejskie,

4) zagwarantowanie powo³ania na szczeblu Ministerstwa Sprawiedliwoœci
odpowiedniej komórki organizacyjnej zajmuj¹cej siê wypracowaniem
odpowiednich metod dzia³ania, analiz¹ stanu funkcjonowania kurateli,
promocj¹ idei sankcji i œrodków wykonywanych w spo³eczeñstwie i bu-
dowaniem wokó³ resocjalizacji pozytywnego klimatu spo³ecznego,

5) zagwarantowanie odpowiednich warunków pracy kuratorom zawodo-
wym (narzêdzia diagnostyczne, sekretariaty, sprzêt elektroniczny etc.),
aby ich czas pracy by³ poœwiêcony wy³¹cznie na pracê merytoryczn¹,

457



czyli zadania o charakterze wychowawczo-resocjalizacyjnym, diagno-
stycznym, profilaktycznym i kontrolnym zwi¹zane z wykonaniem orze-
czeñ s¹du oraz wyp³ywaj¹ce z przepisów szczególnych,

7) wdro¿enie licznych i wielokierunkowych programów badawczych po-
szukuj¹cych nowych metod resocjalizacji i readaptacji oraz monitoru-
j¹cych stan ich wdra¿ania, efekty, kondycjê profesjonaln¹ kadry
kuratorskiej (zawodowej i spo³ecznej),

8) stworzenie odpowiedniej polityki informacyjnej, tworzenie dobrego kli-
matu spo³ecznego wokó³ idei probacji i s³u¿by kuratorskiej.
Potrzeby te wymagaj¹ zdecydowanych dzia³añ we wszystkich wymie-

nionych sferach, pocz¹wszy od nauki, poprzez legislacjê i politykê informa-
cyjn¹, a¿ do dzia³alnoœci praktycznej. Konieczne jest wiêc jak najszybsze
stworzenie odpowiedniej platformy do dyskusji nad zasygnalizowanymi tu
problemami i wypracowania stosownych rozwi¹zañ, w zgodzie z zalecenia-
mi Rady Europy, odpowiednio do zasad funkcjonowania naszego systemu
prawnego oraz z uwzglêdnieniem polskich realiów ekonomicznych, spo³e-
cznych i kulturowych.

Na poprzedniej konferencji w Popowie w roku 2003 prof. Piotr Stêp-
niak, odnosz¹c siê do rekomendacji przyjêtych na pierwszej konferencji na
temat probacji (2000), postawi³ nastêpuj¹cy problem: Co siê takiego dzieje, ¿e
tak trudno przenieœæ do praktyki pewne zg³aszane wczeœniej pomys³y teoretyczne
i równie¿ rozwi¹zania proponowane przez praktyków. (…) Myœlê, ¿e chyba ci¹gle
brakuje w³aœciwie dwóch rzeczy. Po pierwsze, kompleksowego programu przeciw-
dzia³ania przestêpczoœci, w której i kuratela, i wiêziennictwo, i œrodki karne mia-
³yby swoje miejsce, i to nie na zasadzie œrodków alternatywnych, poniewa¿ jedne
stanowi¹ dope³nienie drugich. (…) I druga kwestia, mianowicie mnie siê wydaje,
¿e chyba brakuje spo³ecznego i politycznego wsparcia dla dalszego rozwoju proba-
cji i rozwi¹zania przy okazji problemów wiêziennictwa.11

Myœlê, ¿e te s³owa mo¿na by z powodzeniem powtórzyæ na tej konferen-
cji, pomimo up³ywu kolejnych 5 lat. W ka¿dym razie mog¹ one stanowiæ
myœl przewodni¹ tej konferencji, szczególnie jutrzejszych jej obrad i dys-
kusji na temat kierunków rozwoju kuratorskiej s³u¿by s¹dowej oraz tez i za-
leceñ pokonferencyjnych. Warto je przyj¹æ z ca³¹ powag¹, bo mo¿e siê
okazaæ, ¿e w przysz³oœci nie bêdzie ju¿ takiego forum, a nawet jeœli siê tak
zdarzy i siê zbierze, to nikt nie bêdzie w stanie uwierzyæ w szczeroœæ sk³a-
danych na niej deklaracji.
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11 P. Stêpniak, G³os w dyskusji na temat: Œrodki probacyjne alternatyw¹ dla kary pozba-
wienia wolnoœci, w: Senat RP, op.cit., s. 133n.
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Sesja VI
Przyjêcie tez i zaleceñ

pokonferencyjnych

Przewodnicz¹cy obrad:
senator Zbigniew Romaszewski

wicemarsza³ek Senatu
senator Stanis³aw Piotrowicz

przewodnicz¹cy Komisji Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci





Janusz Zagórski
Dyrektor Zespo³u Prawa Karnego i Wykonawczego w Biurze Rzecznika
Praw Obywatelskich

Zosta³em upowa¿niony do przedstawienia projektu rekomendacji, to
jest projekt poddany pod dyskusjê pañstwu, a wiêc pozwolê sobie odczytaæ
w tej chwili propozycje, bêdzie okazja do dyskusji.

A wiêc, rekomendacje wynikaj¹ce z konferencji „Polski system probacji
– stan i kierunki rozwoju w kontekœcie standardów europejskich”, zorgani-
zowanej w Popowie w dniach 27 – 28 paŸdziernika 2008 r.

Po pierwsze, istnieje koniecznoœæ prowadzenia permanentnej dzia³al-
noœci informacyjnej maj¹cej na celu przekonanie spo³eczeñstwa, œrodowis-
ka sêdziów i prokuratorów do stosowania w szerszym zakresie œrodków
probacyjnych oraz pozyskania wsparcia spo³ecznoœci lokalnych przy ich
wykonywaniu.

Po drugie, istnieje koniecznoœæ szerszego stosowania kary grzywny i ka-
ry ograniczenia wolnoœci przy jednoczesnym znacznym ograniczeniu orze-
kania kary pozbawienia wolnoœci z warunkowym zawieszeniem jej
wykonania, poniewa¿ sprzyja ona przeludnieniu zak³adów karnych i jest
nieskuteczna. Nale¿y zrezygnowaæ z prowadzenia przez kuratorów dozoru
wobec osób pozbawionych wolnoœci w innej sprawie. A wiêc, elementy do-
tycz¹ce faktycznego stanu tej praktyki.

Trzeci punkt. Oczekuje siê, ¿e wykonywanie kary pozbawienia wolno-
œci w systemie dozoru elektronicznego w znacznym stopniu wp³ynie na
zmniejszenie przeludnienia zak³adów karnych i aresztów œledczych. Dla-
tego uczestnicy konferencji zwracaj¹ siê do w³aœciwych organów i instytu-
cji o zapewnienie warunków do stosowania tej formy kary.

I po czwarte, istnieje koniecznoœæ utrzymywania œcis³ej wspó³pracy po-
miêdzy s³u¿bami probacyjnymi a s³u¿b¹ wiêzienn¹ w celu w³aœciwej re-
adaptacji spo³ecznej osób pozbawionych wolnoœci.
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Po pi¹te, nale¿y zrezygnowaæ z prowadzenia przez kuratorów dozoru
wobec osób pozbawionych wolnoœci.

Szósty punkt. Uczestnicy konferencji widz¹ potrzebê wzmocnienia roli
kuratora w postêpowaniu przed wydaniem wyroku, poprzez przedk³adanie
s¹dowi na jego ¿¹danie raportu o skazanym zawieraj¹cego wszelkie istotne
informacje o nim, okreœlenie ryzyka powrotu do przestêpstwa, a tak¿e przed-
stawienie propozycji w zakresie stosowania kar i œrodków probacyjnych.

Po siódme, istnieje koniecznoœæ zmiany struktury s³u¿b probacyjnych oraz
organizacji narzêdzi i metod ich pracy poprzez zagwarantowanie odpowied-
nich warunków, wyposa¿enie w narzêdzia diagnostyczne, sekretariaty, sprzêt
elektroniczny itd. Aby ich czas pracy by³ poœwiêcony wy³¹cznie na pracê me-
rytoryczn¹, czyli zadania o charakterze wychowawczo-resocjalizacyjnym, dia-
gnostycznym, profilaktycznym i kontrolnym zwi¹zanym z wykonywaniem
orzeczeñ s¹du oraz wyp³ywaj¹ce z przepisów szczególnych.

Po ósme, uczestnicy konferencji widz¹ potrzebê przestrzegania zaleceñ
wynikaj¹cych z europejskich regu³ dotycz¹cych sankcji i œrodków alterna-
tywnych, zalecenia nr R(92)16.

Po dziewi¹te, proponuje siê rozszerzyæ stosowanie mediacji w postêpowa-
niu karnym oraz w postêpowaniu w sprawach nieletnich. Warte te¿ uwagi jest
przeprowadzenie pilota¿owego programu mediacji po wyroku skazuj¹cym.

Te propozycje s¹ jeszcze niedoskona³e, jeœli chodzi o formy, wymagaj¹
sprecyzowania. W tej chwili poddajemy pod dyskusjê te wnioski, te propo-
zycje rekomendacji. Dziêkujê.

(Z przyczyn technicznych przebieg dyskusji nad rekomendacja-
mi i zaleceniami przygotowanymi przez zespó³ redakcyjny nie zo-
sta³ utrwalony).

Senator Stanis³aw Piotrowicz
Przewodnicz¹cy Komisji Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci

Serdecznie dziêkujê pañstwu za przybycie na konferencjê, za aktywne
uczestniczenie w tej konferencji, za okazan¹ nam ¿yczliwoœæ i wyrozumia-
³oœæ. Jestem przekonany, ¿e owoce tej konferencji, podobnie jak i poprzed-
nich, zostan¹ skonsumowane z po¿ytkiem dla nas wszystkich i naszego
pañstwa.

Serdecznie pañstwu dziêkujê.
Bardzo proszê o zabranie g³osu pana marsza³ka.
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Wicemarsza³ek Senatu Zbigniew Romaszewski

Chcia³bym powiedzieæ parê s³ów na temat, który nie pojawi³ siê w³a-
œciwie na naszej konferencji, a który jest jednak mimo wszystko tematem
doœæ kluczowym i, powiedzia³bym, tematem politycznym, ale w tym do-
brym sensie.

Otó¿ przy wszystkich naszych programach dotycz¹cych reformowania sys-
temu probacyjnego, reformowania wymiaru sprawiedliwoœci itd., itd. ci¹gle na
problemach, które siê przed nami pojawiaj¹, ci¹¿y w moim przekonaniu jedna
niezwykle istotna sprawa, bez pokonania której po prostu nie ma mo¿liwoœci
prowadzenia zdrowej dzia³alnoœci. Ci¹¿y na tym pewien b³¹d transformacyjny,
mianowicie b³¹d, ¿e w pewnym momencie myœmy dali siê w procesie transfor-
macyjnym poch³on¹æ w jakiœ sposób, takiej, powiedzia³bym, dosyæ uproszczo-
nej, liberalnej koncepcji ekonomicznej. Jak to rozumiem?

Przez te dosyæ d³ugie lata okaza³o siê, ¿e w zasadzie wszystko, co nie by-
³o produkcj¹ materialn¹, w³aœciwie pozostawa³o na boku, po prostu by³o
niezauwa¿alne i obawiam siê, ¿e ten proces mo¿e trwaæ.

Je¿eli chodzi o przyk³ady, doskonale pamiêtam, jak resort sprawiedliwo-
œci pierwsz¹ realn¹ podwy¿kê bud¿etu dosta³ gdzieœ dopiero w roku chyba
1997, 1998, jak Leszek Kubicki zagrozi³ dymisj¹. Wtedy po raz pierwszy
bud¿et Ministerstwa Sprawiedliwoœci nie by³ waloryzowany, tylko wzrós³
realnie o 5%.

W tzw. miêdzyczasie mieliœmy dwukrotny wzrost przestêpczoœci, mie-
liœmy prywatyzacjê gospodarki, pojawi³y siê nowe problemy prawa handlo-
wego, prawa gospodarczego. A ta niematerialna dzia³alnoœæ wymiaru
sprawiedliwoœci w³aœciwie by³a niezauwa¿alna.

Kryzys w s³u¿bie zdrowia jest spowodowany dok³adnie tym samym. Po-
dobnie jest w tej chwili z nauk¹. W tej chwili udzia³ nak³adów na naukê
w wysokoœci 0,4% PKB jest chyba najni¿szy wœród krajów Unii Europej-
skiej, za to nie omieszkaliœmy podpisaæ strategii lizboñskiej, zobowi¹zu-
j¹cej nas, ¿e ten udzia³ w roku 2010 wyniesie 2%, a w roku 2015 – 3%.

Jakby to wszystko traktowaæ zupe³nie powa¿nie, zosta³o to przyjête
przez Sejm w strategii na lata 2008 – 2015, to musielibyœmy dojœæ do wnios-
ku, ¿e na przyk³ad nak³ady na naukê powinny rosn¹æ 18% z bud¿etu na bu-
d¿et, a w bud¿ecie na rok 2009 wzros³y tylko 5%.

Czyli, znowu widzimy, ¿e jest to ca³kowicie nierealne.
Jakie z tego wynika przes³anie? ¯ebyœmy o tym pamiêtali, ¿e funkcjono-

wanie spo³eczeñstwa to nie s¹ tylko dobra konsumpcyjne, w bezpoœrednim
sensie tego s³owa, ale s¹ to równie¿ to równie¿ pewne dobra niematerialne.
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Jaki jest mój apel? Wymiaru sprawiedliwoœci samymi reformami bez
u¿ycia œrodków materialnych nie zbudujemy, nie dokonamy naprawy, re-
formy. Mo¿emy mówiæ o zwiêkszeniu efektywnoœci, ale to wszystko musi
jednak byæ oparte na bazie materialnej. I o tym musimy pamiêtaæ, w prze-
ciwnym wypadku mamy do czynienia z mieszaniem os³odzonej herbaty
i czêœæ dzia³añ ma rzeczywiœcie taki charakter i w³aœciwie nie rokuje na-
dziei poza pewnym zamieszaniem.

Jest to nieweso³a myœl, bo z tymi pieniêdzmi, szczególnie w przededniu
ewentualnego kryzysu, mo¿e byæ dosyæ ciê¿ko.

¯yczê pañstwu sukcesów, mam nadziejê, ¿e jeszcze siê bêdziemy na
konferencjach spotykali, a nasze rezolucje bêdziemy usi³owali jednak
wdra¿aæ i wierciæ dziurê w brzuchu rz¹dowi, parlamentowi. Dziêkujê
bardzo.

Andrzej Martuszewicz
Przewodnicz¹cy Krajowej Rady Kuratorów

Czy jeszcze poza protoko³em mo¿na dwa s³owa?
Panie Senatorze! Panie Przewodnicz¹cy! Panie Ministrze, którego ju¿

nie ma – dziêkujemy. Bardzo dziêkujemy równie¿ Rzecznikowi Praw Oby-
watelskich za zorganizowanie tej konferencji. Dziêkujemy bardzo serdecz-
nie za wspania³¹ atmosferê i dziêkujemy równie¿ sekretariatowi komisji
oraz pañstwu, którzy pomagali, poniewa¿ bez ich determinacji by³oby to
wszystko trudne.

Monika Zawadzka
Sêdzia w Departamencie Wykonania Orzeczeñ i Probacji
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci

Przepraszam, ale mo¿e byœmy te rekomendacjê tutaj odczytali w tak
zwanym tekœcie jednolitym, ¿eby nie by³o jakichkolwiek w¹tpliwoœci co do
brzemienia. A wiêc:

– Istnieje koniecznoœæ prowadzenia permanentnej dzia³alnoœci informa-
cyjnej, maj¹cej na celu przekonanie spo³eczeñstwa do stosowania œrodków
probacyjnych oraz uzyskania wsparcia spo³ecznoœci lokalnych przy ich wy-
konywaniu.

– Istnieje koniecznoœæ szerszego stosowania kary grzywny i kary ograni-
czenia wolnoœci, przy jednoczesnym znacznym ograniczeniu orzekania ka-
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ry pozbawienia wolnoœci z warunkowym zawieszeniem jej wykonania,
poniewa¿ sprzyja ona przeludnieniu zak³adów karnych.

– W sposób szczególny nale¿y zwróciæ uwagê na interesy pokrzywdzo-
nego, w tym na koniecznoœæ naprawienia przez sprawcê szkody, zadoœæu-
czynienie wyrz¹dzonej krzywdy.

– Nale¿y zrezygnowaæ z prowadzenia przez kuratorów dozoru wobec
osób pozbawionych wolnoœci w innej sprawie.

– Oczekuje siê, ¿e wykonywanie kar pozbawienia wolnoœci w systemie
dozoru elektronicznego w znacznym stopniu wp³ynie na zmniejszenie
przeludnienia zak³adów karnych i aresztów œledczych. Dlatego uczestnicy
konferencji zwracaj¹ siê do w³aœciwych organów i instytucji o zapewnienie
warunków do odbywania tej formy kary.

– Istnieje koniecznoœæ utrzymywania œcis³ej wspó³pracy pomiêdzy s³u¿-
bami probacyjnym a s³u¿b¹ wiêzienn¹ w celu w³aœciwej readaptacji spo³e-
cznej osób pozbawionych wolnoœci.

– Istnieje koniecznoœæ dokonania zmian legislacyjnych maj¹cych na ce-
lu: jasne okreœlenie obowi¹zków nakazów i zakazów, które mog¹ byæ na³o-
¿one na skazanego oraz dok³adne wskazanie procedur dotycz¹cych
wykonywania œrodków probacyjnych.

– Wyposa¿enie s³u¿b probacyjnych w odpowiednie skuteczne œrodki
oddzia³ywania na skazanych.

– Uczestnicy konferencji widz¹ potrzebê wzmocnienia roli kuratora
w postêpowaniu przed wydaniem wyroku poprzez przedk³adanie s¹dowi
na jego ¿¹danie raportu o skazanym, zawieraj¹cego wszelkie istotne infor-
macje o nim, okreœlenie ryzyka powrotu do przestêpstwa, a tak¿e przedsta-
wienie propozycji w zakresie stosowania kar i œrodków probacyjnych.

– Istnieje koniecznoœæ wzmocnienia s³u¿b probacyjnych poprzez racjona-
lizacjê organizacji narzêdzi i metod pracy poprzez zagwarantowanie odpo-
wiednich warunków, wyposa¿enie w narzêdzia diagnostyczne, sekretariaty
i sprzêt elektroniczny etc., aby ich czas pracy by³ poœwiêcony wy³¹cznie na
pracê merytoryczn¹, czyli zadania o charakterze wychowawczo-reso-
cjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym i kontrolnym, zwi¹zane
z wykonaniem orzeczeñ s¹du oraz wyp³ywaj¹ce z przepisów szczególnych.

– Uczestnicy konferencji widz¹ potrzebê przestrzegania zaleceñ wyni-
kaj¹cych z europejskich regu³ dotycz¹cych sankcji i œrodków alternaty-
wnych.

– Proponuje siê rozszerzyæ stosowanie mediacji w postêpowaniu kar-
nym oraz w postêpowaniu w sprawach nieletnich. Warte te¿ uwagi jest
przeprowadzenie pilota¿owego programu mediacji po wyroku skazuj¹cym.
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– Widzi siê potrzebê wprowadzenia wielokierunkowych programów ba-
dawczych, poszukuj¹cych nowych metod resocjalizacji i readaptacji.

Senator Stanis³aw Piotrowicz
Przewodnicz¹cy Komisji Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci

Dziêkujê.
Chyba jest w porz¹dku. Jeszcze raz serdecznie pañstwu dziêkujê

z udzia³ w tej konferencji.

Opracowano na podstawie nieautoryzowanego stenogramu konferencji.



Rekomendacje po konferencji
„Polski system probacji,

stan i kierunki rozwoju w kontekœcie
standardów europejskich”
Popowo, 27–28 paŸdziernika 2008 r.





I. Konieczne jest prowadzenie permanentnej dzia³alnoœci informa-
cyjnej, maj¹cej na celu przekonanie spo³eczeñstwa do kwestii sto-
sowania œrodków probacyjnych oraz uzyskanie wsparcia spo³ecznoœci
lokalnych podczas ich wykonywania.

II. Konieczne jest te¿ szersze stosowanie kary grzywny i kary ogra-
niczenia wolnoœci oraz jednoczesne znaczne ograniczenie orzekania
kary pozbawienia wolnoœci z warunkowym zawieszeniem jej wy-
konania, poniewa¿ przyczyni³oby siê to do redukcji przeludnienia
zak³adów karnych. Szczególn¹ uwagê trzeba zwróciæ na interesy
pokrzywdzonego, koniecznoœæ naprawienia przez sprawcê szkody
i zadoœæuczynienia za wyrz¹dzon¹ krzywdê. Nale¿y zrezygnowaæ
z prowadzenia przez kuratorów dozoru wobec osób pozbawionych
wolnoœci wskutek wyroku w innej sprawie.

III. Oczekuje siê, ¿e wykonywanie kary pozbawienia wolnoœci w syste-
mie dozoru elektronicznego w znacznym stopniu wp³ynie na zmniej-
szenie przeludnienia zak³adów karnych i aresztów œledczych.
Dlatego uczestnicy konferencji zwracaj¹ siê do w³aœciwych organów
i instytucji o zapewnienie warunków do odbywania tej formy kary.

IV. Jest konieczne utrzymywanie œcis³ej wspó³pracy s³u¿b probacyjnych
i S³u¿by Wiêziennej w celu zapewnienia w³aœciwej readaptacji spo³e-
cznej osób pozbawionych wolnoœci.

V. Niezbêdne jest dokonanie zmian legislacyjnych maj¹cych na celu:
1) jasne okreœlenie na³o¿onych na skazanego obowi¹zków, zasto-

sowanych wobec niego nakazów i zakazów oraz dok³adne wska-
zanie procedur wykonywania œrodków probacyjnych;

2) wyposa¿enie s³u¿b probacyjnych w odpowiednie, skuteczne
œrodki oddzia³ywania na skazanych.
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VI. Uczestnicy konferencji widz¹ potrzebê wzmocnienia roli kuratora
w postêpowaniu przed wydaniem wyroku. Proponuje siê, by w kom-
petencjach kuratora le¿a³o przedk³adanie s¹dowi na jego ¿¹danie
raportu zawieraj¹cego wszelkie istotne informacje o skazanym,
okreœlanie ryzyka powrotu do przestêpstwa, a tak¿e przedstawianie
propozycji w zakresie stosowania kar i œrodków probacyjnych.

VII. Konieczne jest wzmocnienie s³u¿b probacyjnych dziêki racjonalizacji
organizacji, narzêdzi i metod pracy poprzez zagwarantowanie
odpowiednich warunków (wyposa¿enie w narzêdzia diagnostyczne,
sprzêt elektroniczny, utworzenie sekretariatów, etc.), aby mog³y
poœwiêciæ siê wy³¹cznie pracy merytorycznej, czyli zadaniom o cha-
rakterze wychowawczo-resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profi-
laktycznym i kontrolnym, zwi¹zanym z wykonaniem orzeczeñ s¹du
oraz wynikaj¹cym z przepisów szczególnych.

VIII. Uczestnicy konferencji widz¹ potrzebê przestrzegania zaleceñ
wynikaj¹cych z europejskich regu³ dotycz¹cych sankcji i œrodków
alternatywnych.

IX. Proponuje siê rozszerzyæ stosowanie mediacji w postêpowaniu
karnym oraz w postêpowaniu w sprawach nieletnich. Warte uwagi
jest tak¿e przeprowadzenie pilota¿owego programu mediacji po
wyroku skazuj¹cym.

X. Widzi siê potrzebê prowadzenia wielokierunkowych programów
badawczych dotycz¹cych nowych metod resocjalizacji i readaptacji.
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