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WPROWADZENIE 

W swojej działalności – obok spraw indywidualnych – Rzecznik Praw 
Obywatelskich podejmuje w różnych dziedzinach życia społecznego 
problemy o szerszym zakresie. W tym celu prowadzi badania i opra-
cowuje raporty zawierające uogólnione wnioski, wykorzystując wyniki 
prac badawczych do działań na rzecz poprawy stanu przestrzegania 
wolności i praw człowieka i obywatela. Może to być na przykład: rea-
gowanie na nieprawidłowe funkcjonowanie organów i instytucji, w tym 
na ich bezczynność, kwestionowanie wadliwych aktów prawnych oraz 
inspirowanie zmian w obowiązującym stanie prawnym, czy też interwe-
niowanie w  sprawach uchybień w działalności pozaorzeczniczej sądów 
i sędziów – w  zakresie nie objętym niezawisłością sędziowską.

Inicjatywa przeprowadzenia w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich 
badań nad sposobem wykonywania środków probacji oraz readaptacji 
skazanych jest właśnie przykładem takiej aktywności, która wykracza 
poza ramy bieżącej działalności urzędu. Przygotowanie ośmiu opraco-
wań tematycznych oparto na badaniach sondażowych w wybranych 
sądach oraz wśród osób, wobec których wykonano jeden z opisanych 
środków. Podjęcie tej inicjatywy uzasadniają wyrażane w literaturze 
prawnokarnej oraz przez praktyków krytyczne oceny dotyczące stoso-
wania tego rodzaju instytucji. Dlatego zebrane w niniejszym zbiorze 
opracowań wyniki badań sondażowych oraz analizy przepisów i danych 
statystycznych mają spełniać trzy podstawowe cele: 
−  wykazać, jak przestrzegane są prawa osób poddanych tym środ-

kom,
−  przedstawić warunki i możliwości wykonywania zadań przez służbę 

kuratorów sądowych dla dorosłych,
−  propagować ideę szerokiego stosowania i doskonalenia środków pro-

bacji w Polsce, jako realnej alternatywy dla kary pozbawienia wol-
ności.
Wyrażam przekonanie, że treść opracowań zamieszczonych w ni-

niejszym zbiorze wypełnia określone wyżej cele. Zdają się to potwier-
dzać opinie recenzentów: prof. dr hab. Stefana Lelentala, pracownika 
naukowego Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Łódzkiego oraz mgr 
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Wiesławy Liszke, Kuratora Okręgowego w Sądzie Okręgowym w Łodzi, 
którym dziękuję za recenzje. Wyrazy podziękowania należy również 
przekazać sędziom, kuratorom sądowym i pracownikom administra-
cyjnym sądów, którzy uczestniczyli aktywnie w przeprowadzonych ba-
daniach. 

Nie bez znaczenia dla poziomu opracowań jest też dotychczasowy 
dorobek ich autorów, którymi są pracownicy Zespołu Prawa Karne-
go Wykonawczego w Biurze Rzecznika. Warto bowiem wspomnieć, że 
w Zespole tym w latach 1995-2000 opracowano czterotomową publika-
cję zatytułowaną „Stan i węzłowe problemy polskiego więziennictwa”, 
w 2003 r. została wydana monografi a: „Orzekanie i wykonywanie 
kary ograniczenia wolności oraz pracy społecznie użytecznej w Polsce 
– w świetle analizy przepisów i wyników badań”, a w 2004 r. – zbiór 
opracowań poświęconych udziałowi osób duchownych w realizacji 
sprawiedliwości naprawczej i wykonywaniu kar kryminalnych. 

 Rzecznik Praw Obywatelskich
 Janusz Kochanowski



Janusz Zagórski

ORGANIZACJA PRACY I ZADANIA KURATORÓW 
SĄDOWYCH DLA DOROSŁYCH

 
I. Ustawa z 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych1 szczegółowo 

określiła status prawny kuratorów sądowych, znacznie wzmacnia-
jąc ich pozycję wśród innych grup pracowników wymiaru sprawied-
liwości2. Przede wszystkim wprowadziła wysokie wymogi formalne 
dla zawodu kuratora, tj. nieskazitelny charakter, odpowiedni stan 
zdrowia, specjalistyczne wykształcenie z zakresu nauk pedagogicz-
nych, psychologicznych, socjologicznych lub innych studiów magi-
sterskich3, obowiązek odbycia rocznej aplikacji kuratorskiej i zdania 
egzaminu kuratorskiego.

 Ustawa przyjęła, że stosunek pracy z zawodowym kuratorem są-
dowym nawiązywany jest na podstawie mianowania, co gwarantuje 
kuratorom stabilność zawodową. Gwarancję tą wzmacnia adekwat-
ne do rangi zawodu wynagrodzenie4. 

Zawodowi kuratorzy sądowi mają nienormowany czas pracy, okre-
ślony jedynie wymiarem zadań. Przysługują im dodatkowe dni urlopu 
wypoczynkowego oraz 6 miesięczny urlop dla poratowania zdrowia.

Zwierzchni nadzór nad funkcjonowaniem kuratorskiej służby sądo-
wej sprawuje Minister Sprawiedliwości. W sądach kuratorzy podlegają 
odpowiednio prezesowi sądu okręgowego i sądu rejonowego. W okrę-

1  Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zm.
2  Por. M. Kopiński: Kiedyś jak sekretarka, teraz jak adwokat, „Gazeta Wyborcza” nr 39 

z 15.02.2006 r.
3  Ponad 92% kuratorów zawodowych posiada wykształcenie wyższe, zaś 83% wykształcenie 

wyższe kierunkowe, zgodne z art. 5 ustawy o kuratorach sądowych. 
4  Składa się na nie: wynagrodzenie zasadnicze, dodatek za pracę terenową, dodatki specjal-

ne za zwiększenie obowiązków oraz ryczałty za wywiady środowiskowe przeprowadzone 
na zlecenie prokuratora lub policji w postępowaniu przygotowawczym oraz na polecenie 
sądu przed wydaniem wyroku. Obowiązujące od 1 stycznia 2003 r. zasady wynagradza-
nia kuratorów zawodowych pozwalają im osiągnąć wynagrodzenia złożone z uposażenia 
zasadniczego i dodatku terenowego na poziomie: dla kuratora specjalisty – 4600 zł, dla 
starszego kuratora – 4100 zł i dla kuratora – 3600 zł ( stan w 2005 r. ). 

  Kuratorzy społeczni otrzymują ryczałt za sprawowanie dozoru w wysokości od 2% do 4% 
kwoty bazowej ustalonej dla kuratorów zawodowych (w 2005 r. Rada Ministrów określiła 
ją na 1770 zł). W 2005r. średnia odpłatność za sprawowanie przez nich jednego dozoru 
wynosiła 53 zł. 
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5  Nowe kodeksy karne z uzasadnieniami, Warszawa 1997, s. 561.
6  Por. T. Szymanowski: Podstawy prawne i problemy funkcjonowania kurateli w Polsce (w:) 

Probacyjne środki polityki karnej – stan i perspektywy, Materiały z Konferencji zorga-
nizowanej przez Komisję Praw Człowieka i Praworządności Senatu RP, Warszawa 2001, 
s. 71-78 oraz tego Autora: Ustawa o  kuratorach sądowych na tle pozostałych przepisów 
normujących ich zadania i obowiązki, „Przegląd Więziennictwa Polskiego” 2002, nr 34-35, 
s. 3-24.

gu sądowym nadzór merytoryczny nad pracą kuratorów sądowych po-
wierzony został kuratorowi okręgowemu, którego na 6 letnią kadencję 
powołuje – po zasięgnięciu opinii Zgromadzenia Okręgowego Kurato-
rów – prezes sądu okręgowego. 

Swoje ustawowe zadania kuratorzy sądowi wykonują w sądach rejo-
nowych w ramach funkcjonujących 486 zespołów kuratorskiej służby 
sądowej (stan na 31 grudnia 2006 r.). Mają one najczęściej charak-
ter wyspecjalizowany: 164 zespoły dla dorosłych wykonują orzeczenia 
w sprawach karnych, 156 zespołów rodzinnych – w sprawach nielet-
nich, rodzinnych i opiekuńczych. Głównie w małych sądach funkcjo-
nuje 166 zespołów połączonych.

 Za naruszenie obowiązków kuratora, zawodowi kuratorzy sądowi 
ponoszą odpowiedzialność dyscyplinarną. Sądownictwo dyscyplinarne 
jest dwuinstancyjne. Składy sądów dyscyplinarnych tworzą wybrani 
kuratorzy zawodowi. W latach 2003–2005 w prawomocnie zakończo-
nych 39 postępowaniach dyscyplinarnych wymierzono 31 kar porząd-
kowych i wydano jedno postanowienie o wydaleniu ze służby kura-
torskiej. Dane te odnoszą się do kuratorów dla dorosłych i kuratorów 
rodzinnych.

 
II. W uzasadnieniu rządowego projektu Kodeksu karnego wykonaw-

czego (Kkw) czytamy5, że „organem postępowania karnego zaangażo-
wanym w wykonywanie wolnościowych środków karnych jest przede 
wszystkim kurator sądowy”. Zgodnie z art. 170 Kkw, powierza się mu 
sprawowanie dozoru, będącego integralnym elementem środków wol-
nościowych.

Kodeks akcentuje wyraźnie podstawowe znaczenie kuratorów zawo-
dowych, utrzymując w ten sposób zawodowo-społeczny model kurateli 
sądowej w Polsce. W określeniu szerokich uprawnień kuratora zawodo-
wego dla dorosłych znacznie wykracza poza bezpośrednie sprawowanie 
przez niego dozorów.

O specyfi ce i zakresie wyznaczonych kuratorowi sądowemu zadań 
decyduje ich charakter, przedmiot oraz miejsce realizacji6.
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 7  Dz.U. Nr 90, poz. 557 ze zm.
 8  Art. 171. § 2. Zadaniem kuratora sądowego, a także innych osób, stowarzyszeń, organizacji 

i instytucji wykonujących dozór jest pomoc w readaptacji społecznej skazanego. Kontrola 
ścisłego wykonywania przez skazanego nałożonych na niego obowiązków i poleceń ma na celu 
wychowawcze oddziaływanie i zapobieganie powrotowi do przestępstwa. 

 9  Art. 172. § 1. Kurator sądowy, któremu powierzono dozór nad skazanym, powinien nawiązać 
z nim bezzwłocznie kontakt i poinformować go o jego obowiązkach i uprawnieniach. 

  § 2. Kurator sądowy obowiązany jest do składania sądowi okresowych sprawozdań z przebie-
gu dozoru, w szczególności ma obowiązek bezzwłocznego powiadomienia sądu o popełnieniu 
przez skazanego przestępstwa lub o innym rażącym naruszeniu przez niego porządku praw-
nego. 

10  Art. 173. § 1. Sądowy kurator zawodowy organizuje i prowadzi działania mające na celu po-
moc skazanemu w społecznej readaptacji oraz kieruje pracą sądowych kuratorów społecznych 
i innych osób wykonujących dozór samodzielnie lub z upoważnienia stowarzyszeń, organizacji 
i instytucji. 

 § 2. Do zakresu działania sądowego kuratora zawodowego należy w szczególności: 
 1) kontrolowanie zachowania skazanego w okresie próby, 
 2)  składanie wniosków o zmianę okresu próby w sprawach dotyczących wykonywania posta-

nowienia o warunkowym zwolnieniu, 

W myśl art. 1 ustawy o kuratorach sądowych, nałożone na kura-
torów zadania, które realizują w związku z wykonywaniem orzeczeń 
sądu, mają charakter wychowawczo-resocjalizacyjny, diagnostyczny, 
profi laktyczny i kontrolny.

Te cztery wymienione wyżej właściwości, jakie ustawa przypisu-
je zadaniom wypełnianym przez kuratorów sądowych, odnajdujemy 
w unormowaniach innych aktów prawnych. Jednak ustawa w sposób 
bardzo znaczący akcentuje wagę tych zadań, które polegają na zdiag-
nozowaniu sytuacji przez kuratora sądowego oraz na wynikającym 
z postawionej diagnozy oddziaływaniu wychowawczo-resocjalizacyjnym 
na podopiecznego, jak i wobec środowiska, w którym ten podopieczny 
żyje i funkcjonuje, w tym na terenie zamkniętych zakładów i placówek. 
Zadania o charakterze kontrolnym zostały postawione przez ustawę 
na samym końcu.

Wszystko to wskazuje nam obszar, na którym powinna skupiać się 
aktywność kuratorów sądowych.

Kierunki tej aktywności zostały określone dla kuratorów rodzinnych 
przede wszystkim w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich, 
natomiast w odniesieniu do kuratorów dla dorosłych – w Kodeksie kar-
nym wykonawczym7. Cele wykonywania kary ograniczenia wolności 
ustalono w art. 53, a wykonywania kary pozbawienia wolności – w art. 
67. Nie są one jednak tożsame z wynikającymi z Kodeksu karnego ce-
lami sądowego wymiaru kary.

Zadania kuratorów sądowych dla dorosłych, z uwzględnieniem ich cha-
rakteru, zostały szczegółowo określone w art. 171 § 28, art. 1729, art. 17310 
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  3)  składanie wniosków o ustanowienie, rozszerzenie lub zmianę obowiązków w okresie próby, o zwol-
nienie od wykonania tych obowiązków albo o oddanie pod dozór lub zwolnienie od dozoru, 

  4)  składanie wniosków o odroczenie lub o przerwę wykonania kary lub o odwołanie odrocze-
nia lub przerwy wykonania kary, 

  5)  składanie wniosków o warunkowe zwolnienie i o odwołanie warunkowego zwolnienia, 
  6)  składanie wniosków o zarządzenie wykonania kary, której wykonanie warunkowo zawie-

szono, oraz o wykonanie kary zastępczej, 
  7)  składanie wniosków o wszczęcie postępowań dotyczących wykonania kary ograniczenia 

wolności, 
  8)  udzielanie pomocy z funduszu pomocy postpenitencjarnej, 
  9)  branie udziału w posiedzeniach sądu w przedmiocie wykonywania środków karnych zwią-

zanych z poddaniem sprawcy próbie, jeżeli sprawca oddany był pod dozór lub w sprawach 
wszczętych na wniosek kuratora, 

 10)  podejmowanie czynności mających na celu przygotowanie skazanego do zwolnienia z za-
kładu karnego. 

11 Art. 174. Do zakresu działania sądowego kuratora społecznego należy w szczególności: 
 1)  odwiedzanie osób, których dotyczy postępowanie, w miejscu ich zamieszkania lub pobytu, 

w tym również w zakładach karnych, oraz kontaktowanie się z ich rodziną, 
 2)  żądanie niezbędnych informacji i wyjaśnień od osób znajdujących się w okresie próby, ob-

jętych dozorem lub tych, na które nałożono obowiązki, 
 3)  współdziałanie z właściwymi stowarzyszeniami, organizacjami i instytucjami w zakresie po-

prawy warunków bytowych i zdrowotnych, zatrudnienia i szkolenia osób, których dotyczy 
postępowanie wykonawcze, 

 4)  współdziałanie z administracją zakładów karnych w zakresie odpowiedniego przygotowania 
skazanych do zwolnienia, 

 5)  przeglądanie akt sądowych i sporządzanie z nich odpisów w związku z wykonywaniem czyn-
ności zleconych przez sąd, 

 6)  przeprowadzanie wywiadów środowiskowych i zbieranie niezbędnych informacji od orga-
nów administracji rządowej, samorządu terytorialnego, zakładów pracy, stowarzyszeń, or-
ganizacji i instytucji, 

 7)  podejmowanie innych czynności niezbędnych dla prawidłowego wykonywania kar, środków 
karnych i środków zabezpieczających, 

 8) udzielanie skazanym innej stosownej pomocy. 
12 Art. 13.  § 1. Organ wykonujący orzeczenie oraz każdy, kogo orzeczenie bezpośrednio dotyczy, 

może zwrócić się do sądu, który je wydał, o rozstrzygnięcie wątpliwości co do wykonania orze-
czenia lub zarzutów co do obliczenia kary. 

 § 3. Na postanowienie w przedmiocie określonym w § 1 zażalenie przysługuje również organo-
wi określonemu w art. 2 pkt 5-10 oraz każdemu, kogo orzeczenie bezpośrednio dotyczy. 

13  Art. 34. § 1. Sędzia penitencjarny uchyla sprzeczną z prawem decyzję organu wymienionego 
w art. 2 pkt 5 i 6, o ile dotyczy ona osoby pozbawionej wolności. 

 § 2. Na decyzję sędziego skazanemu i organom określonym w § 1 przysługuje skarga do sądu 
penitencjarnego, w którego okręgu wydano decyzję. 

14  Art. 162. § 3. Na postanowienie odmawiające udzielenia warunkowego zwolnienia przysługuje 
zażalenie dyrektorowi zakładu karnego lub sądowemu kuratorowi zawodowemu, jeżeli skła-
dali wniosek o warunkowe zwolnienie. 

15  Dz.U. Nr 112, poz. 1064.

i art. 174 Kkw11. Warunki korzystania przez nich w postępowaniu wy-
konawczym z trybu skargowego lub zażalenia na orzeczenie sądu sfor-
mułowano w art. 13 § 312, art. 34 § 213 i art. 162 § 3 Kkw14.

Ponadto, na podstawie delegacji zawartej w art. 12 ustawy o kura-
torach sądowych, szczegółowy sposób wykonywania uprawnień i obo-
wiązków kuratorów zawodowych uregulowało rozporządzenie Ministra 
Sprawiedliwości z 12 czerwca 2003 r.15 Ustawa stanowi też w art. 12, 
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16  Szeroko w tym zakresie o zadaniach kuratorów sądowych w pracy J. Zagórskiego: Orzeka-
nie i  wykonywanie kary ograniczenia wolności oraz pracy społecznie użytecznej w Polsce 
– w świetle analizy przepisów i wyników badań, Wyd. Biura RPO, Warszawa 2003.

17  Por. A. Łukaszewicz: Podwojone obowiązki, „Rzeczpospolita” nr 177 z 31.07.2003 r.

że przyjęte w rozporządzeniu regulacje uwzględnią potrzebę szybkie-
go wykonywania orzeczeń sądu oraz zagwarantowania praw i intere-
sów podopiecznych. W odniesieniu do zadań kuratorów dla dorosłych 
potrzebie szybkiego wykonywania orzeczeń sądu ma służyć przede 
wszystkim sygnalizowanie sądowi przyczyny przewlekłości postępowa-
nia wykonawczego (§ 15 pkt 1 rozporządzenia).

W sprawach karnych rozporządzenie określiło szczegółowo zadania 
kuratora dla dorosłych w zakresie dotyczącym: organizowania i kon-
trolowania kary ograniczenia wolności oraz pracy społecznie użytecznej 
w zamian nieściągalnej grzywny (§ 11)16, kontroli skazanego w okre-
sie próby oraz wobec sprawcy przestępstwa, w stosunku do którego 
warunkowo umorzono postępowanie karne lub zawieszono wykonanie 
kary (§ 12), przygotowania skazanego do życia po zwolnieniu z zakła-
du karnego (§ 13), kontaktu ze skazanym, któremu udzielono przerwy 
w wykonaniu kary pozbawienia wolności (§ 14). 

Tak ustalone w rozporządzeniu obowiązki spotkały się z negatywną 
reakcją środowiska kuratorów sądowych, którzy skrytykowali ich nad-
mierną drobiazgowość. W ocenie kuratorów, dotychczasowe obciążenie 
ich pracą (na jednego kuratora w niektórych okręgach przypada nawet 
400 spraw), brak sekretariatów, obsługi biurowej i sprzętu spowoduje, 
że część z tych obowiązków nie będzie wykonywana, a podstawowe za-
danie kuratora, jakim jest praca resocjalizacyjna z podopiecznym w te-
renie, zostanie zastąpiona pracą za biurkiem17.

Przede wszystkim jednak część zawartych w rozporządzeniu roz-
wiązań wykracza poza zakres delegacji z art. 12 ustawy o kuratorach 
sądowych. Dotyczy to zarówno przyjętych w rozporządzeniu zadań dla 
kuratora rodzinnego, jak i zadań kuratora dla dorosłych. W odniesie-
niu do tego drugiego, rozporządzenie reguluje materię przewidzianą 
dla prawa karnego wykonawczego. Tymczasem z treści art. 12 ustawy 
o kuratorach sądowych wynika, iż delegacja do wydania rozporządze-
nia obejmuje tylko szczegółowe uregulowanie sposobu wykonywania 
przez kuratora uprawnień, o których mowa w art. 9 i 10, oraz obowiąz-
ków wymienionych w art. 11 tej ustawy. Żadne z wymienionych tam 
praw i obowiązków nie odnoszą się wprost do zadań związanych z wy-
konywaniem kar i środków karnych. Ponadto usytuowanie delegacji 
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18  Ustawa z 6.06.1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. Nr 89, poz. 555 
ze zm.) – Kpk.

z art. 12 wśród przepisów odnoszących się do kuratorów zawodowych 
(Rozdział 2. Kuratorzy zawodowi) może uzasadniać twierdzenie, iż de-
legacja ta nie obejmuje możliwości uregulowania w rozporządzeniu 
uprawnień i obowiązków kuratora społecznego.

Zawarte w §§ 11 – 14 analizowanego rozporządzenia szczegóło-
we zadania sądowych kuratorów dla dorosłych są ważne i potrzebne 
dla sprawnego wykonywania kar i środków karnych, jednak podsta-
wą wydania takiej regulacji winna być delegacja sformułowana w Ko-
deksie karnym wykonawczym, a nie w ustawie o kuratorach sądo-
wych. 

Skoro więc, zgodnie z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP, analizowane tu-
taj rozporządzenie powinno służyć wyłącznie wykonaniu ustawy o ku-
ratorach sądowych, a dokonana ocena treści niektórych jego przepisów 
(§§ 11 – 14 ) skłania do stwierdzenia, iż służą one celowi wykonania Ko-
deksu karnego wykonawczego, należy uznać to rozporządzenie za nie-
konstytucyjne.

 
W postępowaniu karnym i karnym wykonawczym do zadań kurato-

rów dla dorosłych, ze względu na przedmiot realizacji, należy w szcze-
gólności: 
–  sprawowanie dozorów nad skazanymi, którym karę warunkowo za-

wieszono, dozorów w związku z warunkowym umorzeniem postępo-
wania, dozorów w związku z warunkowym zwolnieniem, karą ogra-
niczenia wolności oraz w trybie art. 167 Kkw – wobec skazanego 
zwolnionego z zakładu karnego, 

–  okresowe kontrolowanie zachowania skazanego w okresie próby 
w sprawach bez dozoru, 

–  organizacja i kontrola wykonywania kary ograniczenia wolności, 
–  przeprowadzanie wywiadów w trybie art. 214 Kpk18 oraz art. 14 

Kkw, 
–  składanie wniosków do sądu, 
–  kontaktowanie się ze skazanym w związku z udzieleniem przerwy 

w odbywaniu kary pozbawienia wolności oraz przygotowaniem ska-
zanych – w trybie art. 164 Kkw – do życia po zwolnieniu z zakładów 
karnych,

–  udzielanie pomocy uprawnionym podmiotom z Funduszu Pomocy 
Postpenitencjarnej.
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19  Informacji o działalności sądów powszechnych w zakresie wykonania orzeczeń w 2006 
roku, wyd. Ministerstwa Sprawiedliwości, Warszawa wrzesień 2006 r.

20  Zgodnie z przyjętą przez Ministerstwo Sprawiedliwości ewidencją, do środków probacji za-
liczono: dozory kuratorskie, kontrole okresu próby w sytuacji warunkowego zawieszenia 
wykonania kary oraz kontrole wykonywania kary ograniczenia wolności w postaci nieod-
płatnej pracy na cele społeczne, przygotowanie skazanych do zwolnienia na podstawie 
art. 164 Kkw oraz kontakty ze skazanym w czasie przerwy w wykonaniu kary na podsta-
wie art. 153 § 4 Kkw.

W dniu 31 grudnia 2006 r.19 wymienione wyżej zadania realizowa-
ło 2 818 kuratorów zawodowych dla dorosłych (w 2005 r. – 2 366, 
a w 2004 r. – 2 300), wspieranych przez 18 899 kuratorów społecznych 
(w 2005 r. – 19 226, w 2004 r. – 17 597). Aplikację kuratorską odbywa-
ło w tym czasie 120 aplikantów. 

 W 2005 r. na jednego kuratora zawodowego przypadało średnio 
268,8 spraw (w 2004 r. – 252,8), a w tym 248,5 środków probacji20, 
do których należało 127,3 dozorów, w tym 31,3 dozorów własnych 
(w 2004 r. – 38,2). Standard obciążenia sprawami został więc przekro-
czony dwukrotnie. Każdy z kuratorów zawodowych wykonał ponadto 
62,9 wywiady w sprawach karnych, w trybie art. 214 Kpk i art. 14 Kkw. 
Kurator społeczny dla dorosłych obciążony był średnio 9,6 sprawami 
(w 2004 r. – 12,2).

W 2005 r. kuratorzy sądowi dla dorosłych wykonywali łącznie 636 
tysięcy środków probacji (w 2004 r. – 532 tysiące). Dotyczyły one 
w szczególności:
–  317 154 dozorów (w 2004 r. – 279 439), w tym 97 669 wykonywanych 

przez kuratorów zawodowych (30,80%) i 219 269 przez kuratorów 
społecznych (69,20%). Dozorami objęto skazanych, wobec których 
orzeczono karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem 
jej wykonania (272 792 dozory) oraz skazanych warunkowo przed-
terminowo zwolnionych z odbycia reszty kary pozbawienia wolności 
(44 362 dozory);

–  kontrolowania przebiegu okresu próby wobec 204 113 skazanych, 
którzy nie zostali oddani pod dozór (w 2004 r. – 141 862);

–  organizowania i kontrolowania wykonywania przez 116 710 skaza-
nych nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne oraz pracy 
społecznie użytecznej w zamian za nie uiszczoną grzywnę (w 2004 r. 
– 109 997);

–  utrzymywania kontaktów z 765 skazanymi, którym udzielono prze-
rwy w wykonaniu kary (w 2004 r. – 666);

–  przygotowywania 981 skazanych do życia na wolności po opuszcze-
niu zakładu karnego w trybie art. 164 Kkw (w 2004 r. – 730).
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21 Podane wyżej dane statystyczne pochodzą z Informacji o działalności sądów powszech-
nych w zakresie wykonania orzeczeń w 2005 roku, wyd. Ministerstwa Sprawiedliwości, 
Warszawa kwiecień 2006 r., s.48-51. Ministerstwo nie dysponuje danymi dotyczącymi 
zastosowania w trybie art. 167 Kkw dozoru kuratora zawodowego w celu społecznej read-
aptacji skazanego. Cyt. w przypisie 19 Informacja za 2006 r. nie zawiera tego typu danych 
za cały ten rok.

22 M. Sękara: Status prawny zawodowych kuratorów sądowych, „Przegląd Sądowy” 2003, 
nr 4.

Poza wykonywanymi środkami probacji, kuratorzy dla dorosłych 
przeprowadzili wywiady środowiskowe: 16 235 – na podstawie art. 214 
Kpk i 204 853 – na podstawie art. 14 Kkw21.

 
III. Miejscem wykonywania zadań przez kuratorów sądowych jest 

środowisko osób skazanych, podejrzanych lub oskarżonych o popeł-
nienie przestępstwa, także na terenie zamkniętych zakładów i placówek 
ich pobytu. Będzie to w szczególności teren zakładów karnych, placó-
wek opiekuńczo-wychowawczych oraz leczniczo-rehabilitacyjnych (art. 
3 ust. 1 ustawy o kuratorach sądowych), ale też teren zakładów pracy 
zatrudniających skazanych.

Dla zapewnienia sprawnej realizacji zadań przez kuratorów zawodo-
wych, ustawa o kuratorach sądowych unormowała również ich prawa 
(art. 9) i obowiązki (art. 11)22. Kuratorowi zawodowemu w związku z wy-
konywaniem zadań służbowych przysługuje prawo do:
1)  odwiedzania w godzinach od 700 do 2200 osób objętych postępowa-

niem w miejscu ich zamieszkania lub pobytu, a także w zakładach 
zamkniętych,

2)  żądania okazania przez osobę objętą postępowaniem dokumentu 
pozwalającego na stwierdzenie jej tożsamości,

3)  żądania niezbędnych wyjaśnień i informacji od osób objętych dozo-
rem, nadzorem lub inną formą kontroli zleconej przez sąd,

4)  przeglądania akt sądowych i sporządzania z nich odpisów w związ-
ku z wykonywaniem czynności służbowych oraz dostępu do doku-
mentacji dotyczącej skazanego, podejrzanego lub oskarżonego o po-
pełnienie przestępstwa i innych osób objętych postępowaniem.

5)  żądania od policji oraz innych organów lub instytucji państwowych, 
organów samorządu terytorialnego, stowarzyszeń i organizacji spo-
łecznych w zakresie ich działania, ale także od osób fi zycznych po-
mocy w wykonywaniu czynności służbowych.
 W związku z wykonywaniem czynności zleconych przez sąd lub 

kuratora zawodowego, uprawnienia powyższe przysługują kuratorowi 
społecznemu (art. 87 ust. 3 ustawy o kuratorach sądowych).
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23 Dz.U. Nr 116, poz. 1100.

Ustawa nakłada na kuratora zawodowego następujące obowiązki:
1)  występowania w uzasadnionych wypadkach z wnioskiem o zmianę 

lub uchylenie orzeczonego środka,
2)  przeprowadzania na zlecenie sądu lub sędziego wywiadów środowi-

skowych,
3)  współpracy z właściwym samorządem i organizacjami społecznymi, 

które statutowo zajmują się opieką, wychowaniem, resocjalizacją, le-
czeniem i świadczeniem pomocy społecznej w środowisku otwartym,

4)  organizacji i kontroli pracy podległych kuratorów społecznych oraz 
innych osób, uprawnionych do wykonywania dozorów lub nadzorów,

5)  sygnalizowania sądowi przyczyn przewlekłości postępowania wyko-
nawczego lub innych uchybień w działalności pozasądowych pod-
miotów wykonujących orzeczone środki. 
Praca w środowisku osób skazanych, podejrzanych lub oskarżonych 

o popełnienie przestępstwa niesie za sobą określone trudności i zagro-
żenia. Tak na przykład w 2005 r. odnotowano 351 przypadków napaści 
i agresji fi zycznej wobec kuratorów sądowych oraz 105 przypadków 
wyrządzenia im szkody materialnej. Rośnie poczucie zagrożenia wśród 
kuratorów, o czym świadczy zgłoszenie przez kuratorów z 41 okręgów 
sądowych swojemu organowi samorządowemu (Krajowa Rada Kurato-
rów) potrzeby posiadania środków ochrony osobistej.

IV. Ustawa o kuratorach sądowych uzależnia czas pracy kuratora 
zawodowego od wymiaru nałożonych na niego zadań. Czas ten dzieli 
na wykonywanie obowiązków służbowych w terenie oraz na pełnienie 
dyżurów sądowych. Jednocześnie zobowiązuje się Ministra Sprawied-
liwości do określenia w drodze rozporządzenia standardów obciążenia 
pracą kuratora zawodowego, uwzględniając wielkość indywidualnego 
obciążenia kuratora pracą przy wykonywaniu dozorów, nadzorów oraz 
innych czynności. Ma to zapewnić szybkie i prawidłowe wykonywanie 
orzeczeń sądu (art. 13).

Ustawa o kuratorach sądowych ustala też, że liczba dozorów spra-
wowanych przez kuratora społecznego nie powinna przekraczać 10 
(art. 87 ust. 2).

Z półtorarocznym opóźnieniem delegację z art. 13 wprowadziło 
w życie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 9 czerwca 2003 r. 
w sprawie standardów obciążenia pracą kuratora zawodowego23. Usta-
liło ono odrębne dla kuratorów zawodowych dla dorosłych i kuratorów 
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24 Wystąpienie z 14.08.2003 r. (sprawa RPO/448914/VII).

zawodowych rodzinnych standardy obciążenia pracą, rozumiane jako 
przeciętne liczby załatwionych w ciągu roku spraw określonego rodza-
ju. Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia obciążenie kuratora za-
wodowego dla dorosłych wynosi:

1)  przy dozorach własnych – od 20 do 35 spraw,
2)  przy dozorach powierzonych – od 30 do 60 spraw,
3)  innych spraw – nie więcej niż 50.
Łączne obciążenie, do którego nie wlicza się wywiadów środowisko-

wych, nie powinno przekraczać 120 spraw, w tym 50 własnych.
 Treść rozporządzenia w sprawie standardów obciążenia pracą ku-

ratora zawodowego spotkała się z krytyką ze strony Rzecznika Praw 
Obywatelskich. W wystąpieniu skierowanym do Ministra Sprawiedli-
wości24 Rzecznik podniósł, że rozporządzenie to nie spełnia wymagań 
stawianych aktom prawnym. Jego przepisy nie zostały bowiem zreda-
gowane tak, aby dokładnie i w sposób zrozumiały dla adresatów zawar-
tych w nich norm wyrażały intencję prawodawcy.

W treści rozporządzenia użyto pojęć: „standardy obciążenia pracą” 
i „sprawy własne”, których znaczenie nie zostało zdefi niowane ani w sa-
mym rozporządzeniu ani też w innym akcie prawnym, w tym w ustawie 
o kuratorach sądowych. Budziło zwłaszcza wątpliwości Rzecznika, jak 
należy rozumieć słowo „standardy” w odniesieniu do liczb ustalonych dla 
poszczególnych kategorii spraw załatwianych przez kuratora zawodowego. 
Jeżeli bowiem zgodnie z powszechnie przyjętą defi nicją tego słowa mają 
to być przeciętne normy obciążenia, to dlaczego w tabelach, jakie zamiesz-
czono w załączniku do rozporządzenia, dla poszczególnych rodzajów spraw 
(dozory własne oraz dozory powierzone) określa się minimalne i maksymal-
ne liczby spraw. Wydawałoby się raczej, że dotyczą one limitów obciążenia 
kuratorów, czyli dopuszczalnego obciążenia najniższego i najwyższego.

W ocenie Rzecznika, właśnie takie rozumienie liczb podanych w za-
łączniku do analizowanego rozporządzenia, zwłaszcza przy określeniu 
w jego treści warunków systematycznego doposażania sądów w etaty 
kuratorów zawodowych, będzie miało praktyczne znaczenie dla właś-
ciwej organizacji pracy kuratorów sądowych. Dlatego też w swoim wy-
stąpieniu Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Ministra Spra-
wiedliwości o taką zmianę rozporządzenia w sprawie standardów ob-
ciążenia pracą kuratora zawodowego, która w sposób dokładny i nie 
wymagający interpretacji określi zasady obciążania pracą zawodowych 
kuratorów sądowych.



Wykonywanie środków probacji i readaptacji skazanych w Polsce 19

25 Por. w tej sprawie – A. Łukaszewicz: Krótka radość kuratorów. O piśmie, które zniosło 
rozporządzenie, „Rzeczpospolita nr 179 z 2.08.2003 r.

26 O treści projektu rozporządzenia i jego skutkach w praktyce A. Łukaszewicz: To będzie 
prawdziwa zapaść kurateli, „Rzeczpospolita” nr 115 z 18.05.2006 r. oraz: Kuratorzy będą 
mieli za dużo obowiązków, „Rzeczpospolita” nr 137 z 13.06.2006 r. 

27 Por. U. Wieczorek: Polska Kuratorska Służba Sądowa w latach 2004-2005, opracowanie 
Ministerstwa Sprawiedliwości, s. 9.

Przedstawiając swoje stanowisko Rzecznik Praw Obywatelskich oparł 
się na kierowanych do jego Biura ocenach kuratorów zawodowych, 
którzy stwierdzili, że treść wskazanego rozporządzenia, a w szczególno-
ści zawarte w nim liczby oraz pojęcia: „standardy” i „sprawy własne”, 
są wśród nich odmiennie rozumiane i wymagają interpretacji. Wpraw-
dzie Dyrektor Departamentu Sądów Powszechnych Ministerstwa Spra-
wiedliwości w piśmie z 10 lipca 2003 r. skierowanym do wszystkich 
kuratorów sądowych w kraju starał się wyjaśnić treść analizowanego 
rozporządzenia, to jednak nie usunęło to występujących w środowi-
sku kuratorów wątpliwości. U niektórych kuratorów przedstawione 
przez resort sprawiedliwości wyjaśnienia zrodziły nawet przekonanie, 
że przedmiotowe rozporządzenie – przy obciążeniu kuratorów zawodo-
wych w wielu regionach kraju liczbą od 200 do 400 spraw – nie ma 
praktycznego znaczenia25.

Z tak sformułowaną oceną trudno się nie zgodzić. Nie przyjął jej 
tylko Minister Sprawiedliwości, który w udzielonej Rzecznikowi odpo-
wiedzi poinformował o utrzymaniu w mocy dotychczasowej treści roz-
porządzenia w sprawie standardów obciążenia pracą kuratora zawodo-
wego.

W resorcie sprawiedliwości przygotowywana jest już od ponad roku 
zmiana tego rozporządzenia, która ma zwiększyć limity obciążenia obo-
wiązkami kuratorów zawodowych dla dorosłych26. Tymczasem w oce-
nie samych kuratorów oraz nadzorującego ich pracę wydziału kurateli 
i pomocy postpenitencjarnej w resorcie sprawiedliwości, dla realizacji 
obecnie obowiązujących standardów potrzebne jest zwiększenie o 1500 
liczby etatów kuratorów zawodowych dla dorosłych27. O jej słuszności 
świadczą zaprezentowane powyżej wskaźniki rzeczywistego obciążenia 
ich w ostatnich latach zadaniami. 

 Brak właściwej liczby kuratorów zawodowych powoduje większe 
obciążenie ich zadaniami kuratorów społecznych. Na negatywne skut-
ki tego zjawiska, zwłaszcza w odniesieniu do sprawowanych dozorów, 
zwraca uwagę również Ministerstwo Sprawiedliwości. W ocenie tego re-
sortu, „(…) zdecydowaną większość dozorów orzeczonych w związku 
z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności, 
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28 Takiego określenia nie można jednak całkowicie zaakceptować. Wśród kuratorów społecz-
nych spotyka się nierzadko nauczycieli, w tym nauczycieli akademickich, funkcjonariu-
szy Służby Więziennej i inne osoby z wyższym wykształceniem pedagogicznym i resocja-
lizacyjnym. Z kolei przeprowadzone przez pracowników Biura RPO badania pokazują, iż 
niejednokrotnie wykonywali oni lepiej swoje obowiązki niż kuratorzy zawodowi (zob. na-
stępne opracowania w tym zbiorze).

29 Informacja o działalności sądów powszechnych …, jw., s.50.
30 Poprzednio w kwietniu 2003 r., a ich wyniki opublikowano w opracowaniu J. Zagórskiego: 

Zadania sądowych kuratorów dla dorosłych w świetle analizy przepisów i wyników badań 
[w:] Zapobieganie i zwalczanie przestępczości w Polsce przy zastosowaniu probacyjnych 
środków karania, Materiały z Konferencji zorganizowanej przez Komisję Praw Człowieka 
i Praworządności Senatu RP, Rzecznika Praw Obywatelskich i Ministra Sprawiedliwości 
(Popowo, 1-2.12.2003 r.), Warszawa 2004, s. 289-301

31 Na postawione pytania w sprawie organizacji pracy kuratorów dla dorosłych udzieliły 
odpowiedzi wszystkie wytypowane sądy.

prawie 70%, powierzono kuratorom społecznym, więc personelowi nie-
wykwalifi kowanemu28, który z założenia ma jedynie wspomagać pracę 
kuratorów zawodowych. Taki stan rzeczy uznać należy za wysoce nie-
prawidłowy, zważywszy, iż dozór kuratora sądowego jest orzekany wo-
bec sprawców poważniejszych przestępstw czy sprawców wymagających 
szczególnych oddziaływań i kontroli. Efekty tej nieprawidłowej sytuacji 
odzwierciedlają dane dotyczące zarządzenia wykonania tej kary”29. 

V. W Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich kilkakrotnie przeprowa-
dzono badania sondażowe poświęcone organizacji służby kuratorskiej 
oraz wykonywaniu zadań przez kuratorów sądowych dla dorosłych30.

1. Zasadniczym celem badań sondażowych, jakie przeprowadzono 
na potrzeby tego opracowania, było ustalenie warunków i możliwości 
wykonywania w latach 2003–2005 zadań przez sądowych kuratorów 
dla dorosłych. W kwietniu 2006 r. zwrócono się do prezesów 40 wyty-
powanych sądów rejonowych, które mają swoje siedziby w różnych re-
gionach kraju, z pytaniami dotyczącymi stanu etatowego i zatrudnienia 
kuratorów dla dorosłych. Jednocześnie w odrębnej ankiecie poproszo-
no zatrudnionych w tych sądach kuratorów o własne oceny związane 
z warunkami pracy i obciążeniem ich obowiązkami oraz z doskonale-
niem wykonywania środków probacji. Udzielone odpowiedzi miały do-
starczyć podstawowych informacji o możliwościach wywiązywania się 
kuratorów zawodowych z nałożonych na nich zadań oraz o istotnych 
problemach, jakie napotykają w ich realizacji. 

2. We wszystkich objętych badaniem sądach rejonowych31, w któ-
rych wyodrębniono od jednego do pięciu zespołów kuratorskiej służby 



Wykonywanie środków probacji i readaptacji skazanych w Polsce 21

32 Objęta badaniem grupa stanowiła 28,4% ogółu kuratorów zawodowych dla dorosłych 
w Polsce (wg stanu na 31.12.2005 r.).

33 Objęta badaniem grupa stanowiła 28,1% ogółu kuratorów społecznych dla dorosłych 
w Polsce (wg stanu na 31.12.2005 r.).

sądowej, zatrudniano łącznie – w przeliczeniu na pełne etaty – nastę-
pującą liczbę kuratorów zawodowych dla dorosłych:
31.12.2003 r. –  518,5 (średnio w każdym sądzie – 13,0) 

oraz szkolono 67 aplikantów kuratorskich;
31.12.2004 r. –  603,5 (średnio w każdym sądzie – 15,1) 

oraz 80,5 aplikantów;
31.12.2005 r. –  672,032 (średnio w każdym sądzie – 16,8) 

oraz 59 aplikantów.
W analizowanym okresie obsada kuratorów zawodowych dla doro-

słych w poszczególnych sądach uległa zmianie. Zwiększenie ich zatrud-
nienia wynosiło w 2004 r. 16,4%, a w 2005 r. – 11,1%. W latach tych 
liczba kuratorów zawodowych stanowiła średnio 12 – 13% liczby kura-
torów społecznych. 

 Stan kuratorów społecznych dla dorosłych w wybranych sądach 
rejonowych przedstawiał się następująco:
31.12.2003 r. –  4570 (średnio w każdym sądzie – 114,3);
31.12.2004 r. –  5110 (średnio w każdym sądzie – 127,8 

– wzrost o 12,4%);
31.12.2005 r. – 536533 (średnio w każdym sądzie – 134,1 – wzrost o 4,9%).

W analizowanym okresie nastąpił istotny wzrost liczby kuratorów 
społecznych dla dorosłych (przez 24 miesiące o 795 osób, tj. średnio 
w każdym sądzie o 20 osób). 

Potrzebę zwiększenia liczby kuratorów dla dorosłych zgłosiło 37 
sądów rejonowych (92,5%), zaś w 3 sądach uznano stan kuratorów 
za wystarczający. W zdecydowanej większości sądów dopominano się 
o zwiększenie liczby kuratorów zawodowych – w 35 sądach o 492 eta-
ty ( tj. 73,0% obecnej liczby etatów). Natomiast w 17 sądach zgłoszo-
no potrzebę zwiększenia o 206 osób (3,8%) liczby kuratorów społecz-
nych. Jako uzasadnienie wzrostu liczy kuratorów podano: zbyt duże 
i przekraczające standardy obciążenie obowiązkami (zwłaszcza środ-
kami probacji i wywiadami) – w 85% objętych badaniem sądów była 
to najważniejsza zgłoszona przyczyna zwiększenia, dążenie do rezyg-
nacji z pracy kuratorów społecznych na rzecz zatrudnienia kuratorów 
zawodowych – w 9% sądów najważniejsza przyczyna zwiększenia, brak 
czasu na rozmowy ze skazanymi i pracę wychowawczo-resocjalizacyjną 
– w 6% sądów najważniejsza przyczyna zwiększenia. 
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3. Obciążenie sprawami kuratorów dla dorosłych w objętych bada-
niem sądach w latach 2003–2005 (według stanu na 31 grudnia) przed-
stawia poniższa tabela.

Obciążenie kuratorów 
środkami probacji

2003 rok 2004 rok 2005 rok

l. b. % l. b. % l. b. %
1.  Środki probacji – ogółem

– w tym przy warunk. 
zawiesz. wykonania kary 
pozb. wolności:

131 600 100,0 148 902 113,1 175 328 134,0

a) dozory kuratorów zawod.  19 374 100,0  19 750 101,0  20 927 106,7
b) dozory kuratorów społecz.  41 297 100,0  46 875 113,5  50 171 121,5
c) kontrola okresu próby  41 317 100,0  49 447 119,7  51 409 124,4

2.  Średnie obciążenie kuratora 
zawodowego

286,1 100,0 265,3  92,7 245,8  85,9

3.  Dozory własne kuratora 
zawodowego – średnia

 33,2 100,0  33,1  99,7  34,2 103,0

4.  Średnie obciążenie kuratora 
społecznego

 11,2 100,0  11,7 104,5  11,4 101,8

Z otrzymanych informacji wynika, że średnie roczne obciążenie 
kuratora zawodowego środkami probacyjnymi w objętych badaniem 
sądach wynosiło: w 2003 r. – 286,1, w 2004 r. – 265,3 i w 2005 r. 
– 248,5 środków. Wykazane przez sądy liczby nie odbiegały więc znacz-
nie od tych, jakie w latach 2004–2005 otrzymał resort sprawiedliwości 
z wszystkich sądów w kraju. Dotyczy to również średniego obciążenia 
kuratora zawodowego dozorami własnymi oraz kuratora społecznego 
– wyznaczonymi mu sprawami.

W 2005 r. w objętych badaniem sądach najniższe średnie roczne 
obciążenie kuratora zawodowego środkami probacyjnymi wynosiło 77, 
zaś najwyższe – 368 środków. Najniższe średnie obciążenie ich dozora-
mi własnymi wynosiło 14,5, a najwyższe – 98 dozorów.

Średnie obciążenie roczne kuratora zawodowego wszystkimi 
sprawami, do których wliczono również środki probacyjne, określono 
w 2005 r. na 271 spraw, przy czym najniższe średnie roczne obciąże-
nie kuratora zawodowego sprawami wynosiło 86, zaś najwyższe – 599 
spraw.

Ustalone w 40 sądach rejonowych dla 2005 r. średnie obciążenie ku-
ratora zawodowego wszystkimi sprawami było bardzo zbliżone do wyli-
czonego przez resort sprawiedliwości ogólnopolskiego obciążenia.
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 W 2005 r. średnie obciążenie w tych sądach kuratorów społecz-
nych wynosiło 11,4 spraw, jednak najniższe podane przez sądy średnie 
obciążenia kształtowały się na poziomie 5, a najwyższe – 19 spraw.

Analiza sytuacji, jaka występuje w poszczególnych sądach rejono-
wych, skłania do stwierdzenia, że obciążenie kuratorów zawodowych, 
tak środkami probacji, jak i innymi sprawami, jest bardzo nierówno-
mierne. Świadczy to o występującym w skali kraju, ale również w gra-
nicach poszczególnych okręgów sądowych, braku korelacji pomiędzy 
liczbą i jakością zadań, jakie spoczywają na kuratorach zawodowych 
dla dorosłych, a ustanowioną dla realizacji tych zadań w poszczegól-
nych sądach obsadą kuratorów zawodowych. Utrzymuje się więc w tym 
zakresie sytuacja, jaką Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich stwierdzi-
ło w latach 2001–2003.

Zapewne szereg problemów związanych z wykonawstwem zadań 
rozwiązuje wsparcie ze strony kuratorów społecznych, ale chyba nie 
wszystkie i nie do końca. Wysoki poziom realizacji zadań o charakterze 
wychowawczo-resocjalizacyjnym i diagnostycznym gwarantuje bowiem 
wykwalifi kowana i odpowiedzialna za systematyczną pracę ze skaza-
nymi kadra kuratorów zawodowych. Szczupłość tej kadry – pomimo 
zaangażowania w pracy kuratorów społecznych – spowoduje, że część 
zadań nie będzie wykonywana właściwie lub ich wykonawstwo będzie 
pozorowane.

Za przyjęciem tezy o nierównomiernym obciążeniu kuratorów za-
daniami przemawia również sposób wykorzystania pracy kuratorów 
społecznych dla dorosłych. Ich liczba w poszczególnych sądach rejo-
nowych również nie odpowiada wymiarom zadań kuratorskich, jakie 
występuje w tych sądach. Tak np. w Sądzie Rejonowym w W.– K., któ-
ry wykazuje średnie obciążenie każdego z 7 kuratorów zawodowych 
liczbą 514 spraw, pracuje 111 kuratorów społecznych, gdy w Sądzie 
Rejonowym w B. przy średnim obciążeniu każdego z 34 kuratorów za-
wodowych 185 sprawami, wypełnia swoje zadania 210 kuratorów spo-
łecznych. W Sądzie Rejonowym w R. przy obciążeniu każdego z 5 ku-
ratorów zawodowych 333 sprawami współpracuje się z 44 kuratorami 
społecznymi, natomiast w Sądzie Rejonowym w W., który zatrudnia 
181 kuratorów społecznych, każdy z 26 kuratorów zawodowych wyko-
nuje średniorocznie 115 spraw . Takich przykładów w objętej badania-
mi grupie sądów można wymienić więcej.

Kuratela sądowa dla dorosłych potrzebuje wprowadzenia racjo-
nalizacji nie tylko w zatrudnianiu kuratorów zawodowych, ale także 
w powoływaniu do pełnienia funkcji kuratorów społecznych. Sprawy 
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tej nie rozwiążą nawet najlepiej sformułowane przepisy analizowanego 
wcześniej rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 9 czerwca 2003 
r. w sprawie standardów obciążenia pracą kuratora zawodowego. Po-
trzebne są bowiem działania, które pozwolą na równomierne wykorzy-
stanie potencjału szczupłej liczebnie kadry kuratorów zawodowych 
oraz „rozbudowanej” grupy kuratorów społecznych.

4. Sami kuratorzy zawodowi za największy problem, z jakim bory-
kają się w związku z wykonywaniem zadań służbowych, uznają nad-
mierne obciążenie obowiązkami. Stąd, pomimo liczącego się wzrostu 
zatrudnienia w latach 2003 – 2005, nadal występuje potrzeba znacz-
nego wsparcia etatowego służby kuratorskiej. Wskazuje się zwłaszcza 
na zbyt dużą liczbę zleconych wywiadów i środków probacji (dozorów) 
oraz na rozległy teren wyjazdów kuratora. Kuratorzy zawodowi widzą 
również potrzebę wprowadzenia realnych i jednolitych dla całego kraju 
standardów obciążenia pracą, które określą minimalną i maksymal-
ną liczbę spraw wykonywanych przez kuratora zawodowego. Wnioski 
w podanym wyżej zakresie zgłosiły prawie wszystkie zespoły kurator-
skiej służby sądowej.

Zdaniem wielu kuratorów, czas, który powinien być przeznaczony 
na pracę ze skazanymi, w znacznym wymiarze zabierają wykonywa-
ne przez nich prace o charakterze administracyjnym i biurowym. 
Powodem tego jest: brak pełnej obsługi biurowej oraz sekretariatów, 
trudności lokalowe (nieraz do jednego biurka przypisanych jest w są-
dzie dwóch – trzech kuratorów zawodowych), brak komputerowych sta-
nowisk pracy, nieprawidłowy obieg dokumentacji w sądzie.

Problemy związane z nadmiernym obciążeniem kuratorów praca-
mi administracyjnymi i biurowymi oraz trudności lokalowe zgłosiło 36 
sądów (90% udzielających odpowiedzi na pytania w sprawie obsługi 
administracyjnej oraz innych problemów organizacji pracy kuratora). 
Sądy te określiły potrzeby związane ze wzmocnieniem obsługi admini-
stracyjnej na 74,5 etatów (średnio po 2 etaty). Wskazywały przy tym, 
że poza wyznaczaniem dozorów, wszystkie czynności kancelaryjne (ta-
kie jak: wypisywanie wezwań, pisanie pism, żądanie lub wyszukiwanie 
wyroków, żądanie akt archiwalnych, zakończenie dozorów) wykonują 
kuratorzy zawodowi, a kierownik zespołu kuratorów prowadzi prawie 
całą ewidencję spraw. 

W 14 sądach rejonowych (35% objętych badaniem) potwierdzono 
funkcjonowanie oddzielnych dla kuratorów sekretariatów. Pracowały 
one na rzecz od jednego do pięciu zespołów kuratorskiej służby są-
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dowej. Łącznie obsługą administracyjną zespołów zajmowały się 52 
osoby. W 3 sądach rejonowych obsługę administracyjną kuratorów 
sprawowały sekretariaty wydziałów karnych wykonawczych tych są-
dów. Tym samym w badanej grupie sądów obowiązek zapewnienia 
wszystkim zespołom kuratorskiej służby sądowej obsługi administra-
cyjnej, zgodnie z art. 42 ustawy o kuratorach sądowych, daleki był 
od realizacji. 

 Na pytania dotyczące wyposażenia kuratorów dla dorosłych w sprzęt 
komputerowy w 35 sądach (87,5%) poinformowano, że wyposażenie 
takie posiada 221 stanowisk pracy. Z tej liczby 53 stanowiska w 13 
sądach (32,5%) dysponują programem „Lex”, a 16 stanowisk w 4 są-
dach (10%) – dostępem do internetu. W 5 sądach (12,5%) kuratorzy nie 
mieli możliwości pracy przy komputerze, zaś w 6 (15%) – posiadali tylko 
jeden. Swoje potrzeby związane z zakupem 350 zestawów komputero-
wych zgłosiły 32 sądy (80%), zaś 20 sądów chciałoby korzystać z inter-
netu, 19 sądów – z programu „Lex”, a 2 sądy – z połączenia sieciowego 
z wydziałami karnym i grodzkim sądu.

5. W wypełnionych ankietach kuratorzy zawodowi dla dorosłych 
przedstawili Rzecznikowi Praw Obywatelskich liczne postulaty doty-
czące usprawnienia swojej pracy oraz doskonalenia wykonawstwa 
kar i środków probacji. Część zgłoszonych postulatów sformułowano 
nieprecyzyjnie lub może wzbudzać kontrowersje, niektóre świadczą też 
o nieznajomości przepisów prawa, jednak i te odzwierciedlają proble-
my, z którymi borykają się kuratorzy sądowi. Dlatego warto je zapre-
zentować w tym miejscu. Najważniejsze z postulatów to: 
1)  Przekształcenie kurateli ze społeczno – zawodowej w zawodową.
2)  Zakwalifi kowanie zawodu kuratora sądowego do zawodów wykony-

wanych w warunkach szkodliwych lub uciążliwych dla zdrowia.
3)  Włączenie do ustalanego obciążenia kuratora wykonanych przez niego 

wywiadów środowiskowych. Dostosowanie obciążenia kuratora zawo-
dowego do określonego w Kodeksie pracy zadaniowego czasu pracy.

4)  Prowadzenie systematycznych szkoleń kuratorów z zakresu zagad-
nień prawnych, diagnostycznych i metodologicznych.

5)  Wyposażenie kuratorów w środki ochrony osobistej (np. paraliza-
tory).

6)  Utworzenie sekretariatu przy każdym zespole kuratorskim.
7)  Usprawnienie obiegu informacji poprzez zastosowanie połączeń 

elektronicznych zespołów kuratorskich z wydziałami karnymi i wy-
konawczymi sądów, prokuraturą, policją i zakładami karnymi.
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34  Por. też szeroko T. Szymanowski: Kuratorzy sądowi i zadania przez nich wykonywane po do-
konanej reformie, „Archiwum Kryminologii”, t. XXVII, Warszawa 2005, s. 67-113. W opraco-
waniu tym Autor pisze np., że opinie wypowiedziane przez sądowych kuratorów zawodowych 
odnośnie do trudności w sprawowaniu dozorów i propozycje odpowiednich zmian w tej dzie-
dzinie napawają go głębokim pesymizmem, gdyż respondenci mają wiele racji.

 8)  Uwzględnianie przy projektowaniu rozporządzeń wykonawczych 
opinii praktyków wykonujących środki probacyjne.

 9)  Odstąpienie od orzekania dozorów przy karze ograniczenia wol-
ności oraz przy warunkowym przedterminowym zwolnieniu, gdy 
do końca kary pozostaje krótki okres, np. kilkudniowy.

10)  Powierzenie kontroli okresu próby (dozoru uproszczonego) przy 
warunkowym zawieszeniu wykonania kary pozbawienia wolności 
sądowi, w którego okręgu mieszka skazany.

11)  Wprowadzenie kodeksowego zakazu stosowania warunkowego za-
wieszenia wykonania kary pozbawienia wolności wobec sprawców 
skazanych ponownie w krótkim okresie czasu oraz karanych wie-
lokrotnie.

12)  Ustalenie jednolitych zasad sprawowania dozoru wobec skazanych 
przebywających za granicą lub w zakładzie karnym.

13)  Wyeliminowanie z zakresu obowiązków kuratora bezdozorowych 
środków probacyjnych, pozostawiając je w gestii wydziału karnego 
wykonawczego sądu, który przekazywał będzie kuratorowi do rea-
lizacji tylko sprawy wymagające interwencji.

14)  Uchwalenie regulaminu postępowania kuratora we wszystkich ro-
dzajach wykonywanych orzeczeń karnych (obowiązujące obecnie 
rozporządzenia wykonawcze są zbyt ogólne) albo opracowanie va-
demecum pracy kuratora.

15)  Przyznanie kuratorowi zawodowemu prawa złożenia zażalenia 
na każde postanowienie sądu wydane w wyniku rozpatrzenia 
wniosku kuratora.

16)  Ograniczenie stosowania instytucji odroczenia wykonania kary 
pozbawienia wolności, które rodzi poczucie bezkarności i demo-
ralizację.

17)  Uznanie faktu uchylania się od dozoru za obligatoryjną przesłankę 
zarządzenia wykonania kary pozbawienia wolności.

18)  Włączenie działań instytucji pomocowych do procesu readaptacji 
skazanych.

Niektóre z poruszonych przez kuratorów problemów wykonywania 
kar i środków probacji zostały omówione w następnych opracowaniach 
niniejszego zbioru34.
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35  Pełny tekst Zalecenia zawarto w pracy zbiorowej: Probacyjne środki polityki karnej – stan 
i perspektywy, j.w., s. 393-452.

VI. Postawione przez kuratorów zawodowych z objętych badaniem 
sądów żądania:
•  dostosowania obsady etatowej kuratorów do rozmiaru i charakteru 

nałożonych na nich zadań,
•  tworzenia przez władze sądowe w miejscu pracy kuratora warunków, 

które sprzyjają wypełnianiu przez niego przede wszystkim tych za-
dań, dla których został powołany,

•  umożliwiania kuratorom zdobywania i podnoszenia kwalifi kacji 
zawodowych oraz rozwijania przez sądy form doskonalenia zawodo-
wego
– są ze wszech miar słuszne. Znajdują też oparcie w regułach Za-

lecenia Nr R(92)16 Komitetu Ministrów Rady Europy z 19 paź-
dziernika 1992 r. w sprawie europejskich reguł dotyczących sankcji 
i środków alternatywnych35.

Reguła 38 kładzie nacisk na odpowiedni dobór kadry kuratorów 
– tak pod względem ilościowym, jak i jakościowym. Reguła nie podaje 
wprawdzie żadnych wskazówek co do liczebności personelu zawodowe-
go w stosunku do liczebności skazanych, niemniej żąda od poszczegól-
nych jednostek administracyjnych, aby określiły i wykonywały włas-
ne normy, stanowiące układ odniesienia w ramach danego systemu 
i dostosowane do istniejących sankcji i środków alternatywnych oraz 
zadań stojących przed pracownikami.

W Polsce zadań określonych w regule 38 nie realizuje się w stop-
niu dostatecznym. Brakuje fundamentów dla obu elementów krajo-
wego systemu wykonywania kar alternatywnych, o co dopominał się 
w omówionym już wystąpieniu Rzecznik Praw Obywatelskich: właś-
ciwie skonstruowanych, czyli realnych, limitów obciążenia zadaniami 
kuratora zawodowego oraz ustalonych warunków systematycznego do-
posażania sądów w etaty kuratorów zawodowych.

W poszczególnych sądach rejonowych oraz w okręgach sądowych, 
zaniedbuje się z kolei opracowania norm i zasad ustalających odpo-
wiednią liczebność i jakość kadry oraz sposoby jej wykorzystania, w za-
leżności od wymiaru pracy, posiadanych umiejętności i doświadcze-
nia. W efekcie – co wykazały badania – w jednym sądzie rejonowym 
spotykamy przypadki nierównomiernego obciążenia zadaniami kurato-
rów zawodowych dla dorosłych o tożsamych kwalifi kacjach i doświad-
czeniu, a w tym samym okręgu sądowym – brak korelacji pomiędzy 
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36 Por. szeroko J. Zagórski: Probacja, czyli nie wykorzystana szansa, „Rzeczpospolita” Nr 13 
z 16.01.1996 r.

37 J. Zagórski: Skoro państwo sobie nie radzi. Część zadań publicznych w dziedzinie wykonywa-
nia kar mogą przejąć obywatele, jw.

38 Ustawa z 14.12.2001 r. zmieniająca ustawę – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawę 
o prokuraturze oraz ustawę o kuratorach sądowych (Dz.U. z 29.12. 2001 r. Nr 154, poz. 1787.

liczbą i jakością zadań, jakie spoczywają na kuratorach zawodowych 
w poszczególnych sądach rejonowych, a ustanowioną w nich obsadą 
kuratorską.

Reguła 42 ma służyć w swojej treści m.in. realizacji zadań, których 
wykonanie zaleciła reguła 38. W ramach większych sum przewidzia-
nych na wykonywanie kar alternatywnych, organy władzy wykonawczej 
powinny bowiem otrzymać na ten cel odpowiednie środki fi nansowe 
z funduszy publicznych. Fundusze te mają pochodzić przede wszyst-
kim z budżetu państwa i podlegać ścisłej kontroli budżetowej, ale mogą 
też pochodzić z innych źródeł, tj. od instytucji i osób prywatnych, jeżeli 
tego rodzaju dodatkowe środki nie będą decydować o całej działalności 
organu władzy wykonawczej.

W Polsce na cele związane z tworzeniem silnej kurateli sądowej za-
wsze brakowało środków w budżecie państwa36, ale co może być jed-
nocześnie warte odnotowania, nie były one uzupełniane zasobami in-
stytucji i osób prywatnych37. Problemy fi nansowe państwa z dekady 
lat dziewięćdziesiątych i pierwszych lat XXI wieku spowodowały wpro-
wadzenie limitów i ograniczeń fi nansowych, które blokując określone 
zadania w wymiarze sprawiedliwości pogarszały stan bezpieczeństwa 
obywateli.

Także z powodu braku środków fi nansowych prace nad reformo-
waniem kurateli sądowej w Polsce miały dotychczas ograniczony za-
sięg. Z początkiem 2002 r. zaczęła obowiązywać analizowana wcześniej 
ustawa o kuratorach sądowych, której przepisy sankcjonują również 
stosowanie przez służbę kuratorską nowoczesnych zasad pracy i szko-
lenia, utworzenie samorządu zawodowego oraz respektowanie włas-
nego kodeksu etycznego. Jednak wdrażanie w praktyce tych nowych 
i cennych rozwiązań nie znalazło żadnego wsparcia fi nansowego przez 
cały pierwszy rok ich obowiązywania. Nowa ustawa – po znowelizo-
waniu w okresie vacatio legis – weszła bowiem w życie bez przepisów, 
które wywołują skutki fi nansowe dla budżetu38.

Reguła 44 kładzie z kolei nacisk na rolę sprawnego obiegu infor-
macji w tworzeniu takich warunków społecznych, w których sankcje 
i środki alternatywne są akceptowane jako właściwa i wiarygodna re-
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akcja na zachowania kryminalne, a co za tym idzie – akceptowana jest 
również wiodąca rola i praca kuratora sądowego w ich realizacji.

W Polsce działalność informacyjna państwa na rzecz zapewnienia 
właściwego zrozumienia sankcji i środków alternatywnych przez opi-
nię publiczną jest dalece niewystarczająca. Dlatego też społeczeństwo, 
nie znając walorów innych kar i środków karnych, koncentruje uwagę 
na karze pozbawienia wolności jako podstawowym, a czasami jedynym 
środku represji karnej.

VII. Skuteczność wykonywania kar i środków penalnych o charak-
terze wolnościowym uzależniona jest od wielu czynników natury praw-
nej, organizacyjnej, czy ekonomicznej. Do najważniejszych zaliczyć 
można:
−  wielość przewidzianych prawem środków probacji i kar z elementami 

probacji,
−  sieć funkcjonujących stale zakładów pracy i robót publicznych, pla-

cówek opieki socjalnej, lecznictwa odwykowego i terapii,
−  dostosowany do liczby i charakteru zadań, sprawny system kurateli 

sądowej,
−   zaangażowanie w proces wykonywania kar wolnościowych instytucji 

państwowych i samorządowych, a jednocześnie szeroki udział w tym 
procesie czynnika społecznego, tj. stowarzyszeń, fundacji i innych 
organizacji pozarządowych, kościołów, związków wyznaniowych czy 
osób godnych zaufania.
Analiza stopnia realizacji każdego z tych elementów daje nam pod-

stawę do określenia, w jakim miejscu znajduje się system wykonania 
kar wolnościowych w Polsce.

W procesie tym silna kuratela sądowa będzie organizować i nadawać 
kierunek działaniom innych podmiotów zaangażowanych w wykonanie 
kary lub środka; słaba – może tylko pozorować realizację przypisanych 
jej zadań i asystować działalności innych.

Zebrane w niniejszym opracowaniu informacje o pracy kuratorów 
sądowych dla dorosłych, dane statystyczne oraz wyniki badań sonda-
żowych pozwalają stwierdzić, że kuratela sądowa w Polsce od wejścia 
w życie w 2002 roku ustawy o kuratorach sądowych jest ciągle na eta-
pie budowania swojej siły i sprawności, a o jej dotychczasowych osiąg-
nięciach świadczy to, że:
1)  zasady organizacji służby kuratorskiej określiła odrębna ustawa, 

która daje podstawy tworzenia profesjonalnej i efektywnej kura-
teli;
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2)  w ramach sądownictwa rozpoczął się proces wyodrębniania, a być 
może nawet autonomii kuratorskiej służby sądowej;

3)  kurator zawodowy – jako organ postępowania wykonawczego – stał 
się pełnoprawnym podmiotem wykonywania kar i środków penal-
nych;

4)  kuratorzy sądowi to obecnie jedna z dobrze opłacanych grup zawo-
dowych w Polsce.



39  Por. A. Kordik: Warunkowe zawieszenie wykonania kary w systemie środków probacyjnych 
i jego efektywności, Wydawnictwo Wrocław 1998, s. 39 – 41.

40  A. Zoll (red): Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz. Tom I, Kantor Wydawniczy Zakamycze 
2004, s. 1022-1023.

41  Tamże, s. 1023.

Marcin Mazur

REALIZACJA ORZECZEŃ O WARUNKOWYM 
ZAWIESZENIU WYKONANIA KARY POZBAWIENIA 

WOLNOŚCI BEZ ODDANIA SKAZANEGO POD DOZÓR

I.  Podstawy prawne i teoretyczne orzekania 
i wykonywania warunkowego zawieszenia wykonania 
kary pozbawienia wolności bez oddania skazanego 
pod dozór kuratora.

1.  Charakter prawny i kryteria orzekania warunkowego 
zawieszenia wykonania kary.
Zagadnienie dotyczące charakteru prawnego warunkowego za-

wieszenia wykonania kary jest przedmiotem sporów doktrynalnych 
i różnego spojrzenia na tę instytucję przez poszczególnych autorów39. 
W niniejszej publikacji warunkowe zawieszenie wykonania kary będzie 
rozumiane jako środek polityki karnej, za pomocą którego ma się 
osiągnąć określone cele, w szczególności zapobiec ponownemu po-
pełnieniu przestępstwa przez danego sprawcę40. Ponadto, za prawid-
łowe uznać należy stwierdzenie, iż decyzja o warunkowym zawieszeniu 
wykonania orzeczonej kary jest integralną częścią orzeczenia o karze 
i należy tę instytucję traktować jako szczególną formę wymiaru kary, 
jako specyfi czną karnoprawną reakcję na popełnione przestępstwo41.

Orzeczenie o warunkowym zawieszeniu wykonania kary pozbawienia 
wolności jako określony środek polityki karnej jest środkiem probacyjnym, 
który najczęściej orzekają polskie sądy. Tylko w 30% tych spraw sąd oddaje 
skazanego pod dozór kuratora sądowego. W pozostałych przypadkach rolą 
kuratora jest dokonywanie kontroli zachowania skazanego w okresie pró-
by, tak zarówno pod kątem wykonania orzeczonych obowiązków, grzywny 
czy środków karnych, jak i pod kątem prawidłowego postępowania w tym 
okresie. Na kuratorze sądowym spoczywa obowiązek kontroli okresu próby 
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42  J. Skupiński: Warunkowe skazanie w prawie polskim na tle porównawczym, Ofi cyna Nauko-
wa Warszawa 1992, s. 333.

43 Por. A. Kordik, Warunkowe zawieszenie […], op. cit., 45 – 46.
44 A. Zoll (red.): Kodeks karny. Część [...], op. cit., s. 1022.
45 A. Kordik: Warunkowe zawieszenie […], op. cit., s. 47.
46 A. Zoll (red.): Kodeks karny. Część [...], op. cit., s. 1025.

skazanego. Ten obowiązek spoczywa także na sądzie, który oprócz tego ma 
za zadanie rozstrzyganie w postępowaniach incydentalnych o określonych 
aspektach warunkowego zawieszenia wykonania kary.

Zgodzić się należy ze stanowiskiem zaprezentowanym w doktrynie, 
iż warunkowe zawieszenie wykonania kary musi zawierać jakąś wy-
mierną formę dolegliwości. Wymierzenie środka stosowanego na tak 
szeroką skalę w sposób pozbawiony dolegliwości wywołałoby nieko-
rzystne skutki w polityce karnej42.

Warunkowe zawieszenie wykonania kary w tzw. prostej postaci po-
lega tylko i wyłącznie na zawieszeniu wykonania kary i jest możliwe 
do orzeczenia na podstawie naszego prawa. Postać probacyjną przy-
bierze wówczas, gdy sąd zawieszając karę orzeknie wobec sprawcy 
określone obowiązki, ustanowi dozór kuratora lub osoby wyznaczonej. 
Orzeczenie warunkowego zawieszenia wykonania kary może być połą-
czone ze stosowaniem środka karnego43.

Sąd wymierzając karę z warunkowym zawieszeniem jej wykonania 
bierze pod uwagę dyrektywy sądowego wymiaru kary określone w art. 
53 Kk. W ramach tych dyrektyw sąd bierze pod uwagę potrzeby w za-
kresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa. Zawieszenie 
wykonania orzeczonej kary nie powinno rodzić w opinii społecznej prze-
konania, że sprawca przestępstwa pozostał w zasadzie bezkarny44.

Zanim zostaną szczegółowo omówione przesłanki stosowania tej in-
stytucji, należy zwrócić uwagę na ukierunkowanie obecnie obowiązujące-
go Kodeksu karnego, który wskazuje na wiodącą rolę kar wolnościowych 
w polskim systemie prawa. Art. 58 § 1 Kk stanowi bowiem, że – jeże-
li ustawa przewiduje możliwość wyboru rodzaju kary, sąd orzeka karę 
pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania tylko 
wtedy, gdy inna kara lub środek karny nie może spełnić celów kary. W ten 
sposób potwierdzona została zasada, że kara pozbawienia wolności bez jej 
warunkowego zawieszenia wykonania stanowi ostateczność45.

W nauce prawa karnego występuje kilka rodzajów podziału przesła-
nek orzekania warunkowego zawieszenia wykonania kary. W tym opra-
cowaniu przyjęto podział przesłanek ze względu na: rodzaj i wysokość 
orzeczonej kary, osobę sprawcy oraz potrzebę zwalczania przestępczo-
ści zorganizowanej46.
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47 Wątpliwość – w ocenie autora słuszną – co do prawidłowości, wprowadzenia do art. 69 § 1 Kk 
kary ograniczenia wolności prezentuje A. Zoll. Wskazuje on, iż kara ograniczenia wolności ma 
na gruncie nowego kodeksu karnego także charakter probacyjny (zob. art. 36) i w ramach tej 
kary można oddać skazanego pod dozór oraz można na niego nałożyć obowiązki podobne, jak 
w przypadku warunkowego zawieszenia wykonania orzeczonej kary. Dlatego trudno będzie 
wyważyć, kiedy kara ograniczenia wolności powinna być wykonywana ze środkami o charak-
terze probacyjnym, a kiedy należy zastosować warunkowe zawieszenie wykonania tej kary, 
a to tym bardziej, że warunkowe zawieszenie wykonania kary, także ograniczenia wolności, 
powinno być z reguły połączone ze stosowaniem środków probacyjnych (Por. A. Zoll (red.): 
Kodeks karny. Część […], op. cit., s. 1026.). Podobne wątpliwości zgłasza A. Marek, podaje 
jednak, iż jak wskazuje praktyka możliwość orzekania kary ograniczenia wolności z warunko-
wym zawieszeniem wykonania, sprzyja większej elastyczności orzecznictwa (A. Marek: Kodeks 
karny. Komentarz, Dom Wydawniczy ABC 2005, wyd. II, s. 268).

48 Por. B. Myrna: Instytucja warunkowego zawieszenia wykonania kary w świetle kodyfi kacji 
karnej z 1997 r. (w:) Nowa kodyfi kacja prawa karnego. Tom VII, L. Bogunia (red.), Wydawni-
ctwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2001, s. 29

49 A. Marek: Kodeks karny. Komentarz […], op. cit, s. 267.

a)  Przesłanka związana z rodzajem i wysokością orzeczonej 
kary

Art. 69 § 1 Kk stanowi, iż sąd może warunkowo zawiesić wykonanie 
orzeczonej kary pozbawienia wolności nie przekraczającej 2 lat, kary 
ograniczenia wolności lub grzywny orzeczonej jako kara samoistna.

Możliwości stosowania wymienionej instytucji do kary ograniczenia 
wolności i samoistnej kary grzywny nie przewidywały kodeksy karne 
z 1932 r. oraz z 1969 r. Na gruncie obecnego Kodeksu karnego bez zna-
czenia jest wymiar kary grzywny czy kary ograniczenia wolności, które 
mogą podlegać zawieszeniu47.

Obowiązujący Kodeks karny ograniczył zakres stosowania warun-
kowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności w stosunku 
do Kodeksu karnego z 1969 r.48. Jego art. 73 § 1 dopuszczał bowiem 
zawieszenie kary pozbawienia wolności w wymiarze do 2 lat w razie 
skazania za przestępstwo umyślne, a w wymiarze do 3 lat w razie ska-
zania za przestępstwo nieumyślne.

b) Przesłanka dotycząca osoby sprawcy
Przesłanka dotycząca osoby sprawcy jest przesłanką podstawową 

stosowania analizowanej instytucji. W literaturze i orzecznictwie okre-
ślana jest jako pozytywna prognoza kryminologiczna, która wyraża się 
w przekonaniu sądu, że sprawca wykona nałożone obowiązki okresu 
próby i nie powróci do przestępstwa, a zatem wykonanie wymierzonej 
mu kary nie jest konieczne49.

Zapobieżenie powrotowi do przestępstwa jest minimalnym zada-
niem kary, ale wystarczającym dla oceny, czy można zastosować wa-
runkowe zawieszenie wykonania kary. Zadaniem bardziej ambitnym 
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50 A. Zoll (red.): Kodeks karny. Część [...], op. cit., s. 1027.
51 M. Leonieni wskazuje, iż sądy w praktyce tą dobrą prognozę wyprowadzają i uzasadniają 

niekaralnością, dobrą opinią i wyrażoną skruchą. Por. M. Leonieni: Warunkowe zawieszenie 
wykonania kary w polskim prawie karnym (Analiza ustawy i praktyki sądowej), Wydawnictwo 
Prawnicze, Warszawa 1974, s. 277.

52 A. Zoll (red.): Kodeks karny. Część [...], op. cit., s. 1003.
53 Tamże, s. 1004.
54 Tamże, s. 1004.
55 A. Marek: Kodeks karny. Komentarz […], op. cit, s. 267.
56 Por. wyrok Sądu Najwyższego z 28.07.1980 r., Rw 258/80, OSNKW 1980, Nr 12, poz. 91.

jest takie oddziaływanie na postawę skazanego, aby przyjęte w porząd-
ku prawnym normy postępowania uznawał za normy, którymi kieruje 
się we własnym postępowaniu50. W myśl art. 69 § 2 Kk, przekonanie 
sądu co do pozytywnej prognozy ma wynikać z oceny następujących 
kryteriów:
• postawy sprawcy,
• jego właściwości i warunków osobistych, 
• dotychczasowego sposobu życia oraz 
• zachowania się po popełnieniu przestępstwa51.

Postawa o której mowa w art. 69 § 2 Kk, jest mniej lub bardziej 
stałą skłonnością do postępowania wobec danej wartości lub danego 
dobra w określony sposób52. Przez właściwości osobiste należy rozu-
mieć cechy charakteru sprawcy, jego temperament, zdolność do samo-
krytyki, wrażliwość sumienia. Pod pojęciem warunki osobiste należy 
natomiast rozumieć warunki środowiskowe, w których żyje sprawca, 
warunki rodzinne, warunki w miejscu pracy, warunki mieszkaniowe53. 
Poddaje się w wątpliwość wyodrębnienie dotychczasowego sposobu 
życia jako samodzielnej przesłanki związanej z osobą sprawcy. Jest 
on bowiem podstawowym czynnikiem pozwalającym na określenie po-
stawy sprawcy, a w szczególności ustalenie, czy zarzucany czyn był 
zgodny z postawą wobec zaatakowanego tym czynem dobra chronio-
nego prawem54. Ostatnie kryterium dotyczy zachowania się sprawcy 
po popełnieniu przestępstwa. Badając tę okoliczność, sąd rozpozna-
je, w jakim stopniu sprawca wyraził żal z powodu popełnienia prze-
stępstwa, a nadto czy naprawił szkodę lub w inny sposób doprowadził 
do zadośćuczynienia albo przynajmniej starał się to uczynić.

Można zatem uznać, że o pozytywnej prognozie decyduje całościo-
wa ocena kryteriów z art. 69 § 2 Kk.55. Oznacza to, że sprawca nie 
musi charakteryzować się zupełnie „nienagannym” trybem życia, je-
żeli ocena jego właściwości i warunków osobistych uzasadnia progno-
zę pozytywną56.
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Kodeks karny nie wyłącza z dobrodziejstwa warunkowego zawiesze-
nia wykonania kary pozbawienia wolności recydywistów, o których mowa 
w art. 64 § 1 Kk. Wyjątkowo w przypadkach uzasadnionych szczególny-
mi okolicznościami warunkowe zawieszenie może być zastosowane wobec 
sprawców określonych w art. 64 § 2 Kk. Obok recydywistów wielokrotnych 
zasada ta odnosi się także do tzw. „przestępców zawodowych” określonych 
w art. 65 Kk. Szczególne okoliczności należy wiązać z przesłankami okre-
ślonymi w art. 69 § 2 Kk, które dotyczą prognozy kryminologicznej.

c)  Przesłanka związana ze zwalczaniem zorganizowanej prze-
stępczości

Przesłanki wskazujące na możliwość zawieszenia wykonania kary 
w związku ze zwalczaniem przestępczości zorganizowanej dotyczą nad-
zwyczajnego złagodzenia kary (art. 60 § 3 – 5 Kk).

Sąd może warunkowo zawiesić wykonanie kary w stosunku do spraw-
cy współdziałającego z innymi osobami w popełnieniu przestępstwa, 
jeżeli ujawni on wobec organu powołanego do ścigania przestępstw in-
formacje dotyczące osób uczestniczących w popełnieniu przestępstwa 
oraz istotne okoliczności jego popełnienia (art. 60 § 3 Kk).

Wobec sprawcy przestępstwa sąd może warunkowo zawiesić wyko-
nanie kary także wówczas gdy ten, niezależnie od wyjaśnień złożonych 
w swojej sprawie, ujawnił przed organem ścigania i przedstawił istotne 
okoliczności, nieznane dotychczas temu organowi, przestępstwa zagro-
żonego karą powyżej 5 lat pozbawienia wolności (art. 60 § 4 Kk).

W ten sposób odnosząca się do kary pozbawienia wolności generalna 
zasada z art. 69 § 1 Kk, iż wspomnianą instytucję stosuje się do wykona-
nia orzeczonej kary pozbawienia wolności nie przekraczającej 2 lat jest 
rozszerzona przez przepisy o nadzwyczajnym złagodzeniu kary. Zgodnie 
z art. 60 § 5 Kk, w wypadkach określonych w § 3 i 4 tego artykułu, sąd 
wymierzając karę pozbawienia wolności do lat 5 może warunkowo za-
wiesić jej wykonanie na okres próby wynoszący do 10 lat, jeżeli uzna, 
że pomimo niewykonania kary sprawca nie popełni ponownie przestęp-
stwa. Należy jednak pamiętać, że bezwzględną przeszkodą do orzeczenia 
warunkowego zawieszenia wykonania kary w oparciu o art. 60 § 3-5, 
stanowi skazanie sprawcy w warunkach art. 64 § 2 Kk.

2. Wymiar okresu próby
Generalna zasada, którą wyraża art. 70 § 1 Kk wskazuje, iż w przy-

padku warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolno-
ści okres próby wynosi od 2 do 5 lat, natomiast w przypadku warunko-
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57 Por. A. Zoll (red.): Kodeks karny. Część […], op. cit., s. 1030-1031.
58 Wyniki badań zdają się nie potwierdzać tej tezy.
59 A. Kordik: Warunkowe zawieszenie […], op. cit., s. 42.

wego zawieszenia wykonania grzywny lub kary ograniczenia wolności 
okres próby wynosi od 1 roku do 3 lat. W literaturze słusznie podnosi 
się, iż cel okresu próby jest zróżnicowany i zależy od tego, czy warunkowe 
zawieszenie łączy się z oddaniem skazanego pod dozór lub nałożeniem 
na niego obowiązków (probacyjne warunkowe zawieszenie wykonania 
orzeczonej kary), czy też na skazanego nie zostały nałożone żadne szcze-
gólne zobowiązania (proste warunkowe zawieszenie wykonania orzeczo-
nej kary). W przypadku prostego warunkowego zawieszenia wykonania 
orzeczonej kary okres próby służy weryfi kacji trafności postawionej pro-
gnozy, natomiast w przypadku warunkowego zawieszenia połączonego 
z elementami probacyjnymi, okres ten stwarza możliwość wychowaw-
czego oddziaływania na skazanego poprzez stosowanie obowiązków oraz 
sprawowanie nad skazanym ścisłej kontroli w postaci dozoru57.

Wykonywanie przez skazanego obowiązków w okresie próby wpływa 
również na kształtowanie świadomości prawnej społeczeństwa a jedno-
cześnie realizuje funkcję sprawiedliwościową wymierzonej kary. Mając 
zatem na uwadze dyrektywy zawarte w art. 53 Kk, stosowanie prostego 
zawieszenia wykonania kary powinno być rzadkością58.

Generalna zasada dot. wymiaru okresu próby nie zostaje zachowa-
na w przypadku zawieszenia kary pozbawienia wolności wobec spraw-
cy młodocianego (zob. art. 115 § 10 Kk) lub określonego w art. 64 § 
2 Kk, gdzie okres próby wynosi od 3 do 5 lat. Wyjątek od generalnej 
zasady określono też w art. 60 § 5 Kk, w myśl którego okres próby może 
wynieść nawet do 10 lat.

W literaturze zasadnie stwierdza się, iż okres próby powinien być 
zróżnicowany co do czasu trwania. Ustawa nie zawiera wskazówek 
i kryteriów, pozostawiając to do uznania sądowi. Na długość orzeczo-
nego przez sąd okresu próby wpływa stopień prawdopodobieństwa 
ustalonej co do sprawcy prognozy kryminologicznej. Wyniki badań 
A. Kordika wskazują, że im wyższy stopień demoralizacji sprawcy, tym 
dłuższy okres orzeczonej próby59.

3. Grzywna
W myśl art. 71 § 1 Kk, zawieszając wykonanie kary pozbawienia wol-

ności, sąd może orzec grzywnę w wysokości do 180 stawek dziennych, 
natomiast zawieszając wykonanie kary ograniczenia wolności – w wy-
sokości do 90 stawek.
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60 A. Zoll (red.): Kodeks karny. Część […], op. cit., s. 1035.
61 A. Marek: Kodeks karny. Komentarz […], op. cit., s. 270.
62 Tamże, s. 270; Podobnie A. Zoll (red.): Kodeks karny. Część […], op. cit., s. 1035 czy M. Kali-

towski (w:) O. Górniok: Komentarz, T. I, s. 637-638. Odmienny pogląd prezentuje J. Wojcie-
chowski wskazując, iż w takim wypadku jedna stawka grzywny równa się jednemu dniowi 
pozbawienia albo ograniczenia wolności, co wydaje się błędne.

Ustawodawca wprowadzając te uregulowania chciał uniknąć sytua-
cji, jaka miała miejsce pod rządami Kodeksu karnego z 1969 r. Wówczas 
wątpliwe było, czy grzywnę orzekaną obok warunkowego zawieszenia 
wykonania kary pozbawienia wolności należy traktować jako grzywnę 
samoistną, czy jako grzywnę orzeczoną obok kary pozbawienia wolno-
ści – co miało zasadniczy wpływ na jej maksymalny wymiar.

Wydaje się, że istota art. 71 § 1 Kk zawiera się w sformułowaniu, 
iż kara grzywny orzekana obok kary warunkowo zawieszonej może zo-
stać orzeczona w oparciu o ten przepis, jeżeli jej wymierzenie na innej 
podstawie nie jest możliwe. A zatem grzywna obok kary pozbawienia 
wolności lub kary ograniczenia wolności, której wykonanie warunkowo 
zawieszono, może być orzeczona tylko wtedy, gdy nie jest przewidzia-
na jako ustawowe zagrożenie za dany typ przestępstwa i sprawca nie 
dopuścił się czynu w celu osiągnięcia korzyści majątkowej ani takiej 
korzyści nie osiągnął60.

Grzywna orzeczona na podstawie art. 71 § 1 Kk podlega wykonaniu 
w takim samym trybie jak grzywna orzeczona na podstawie art. 33 § 1 
i 2 Kk. W wypadku jej nieuiszczenia w terminie i nieściągnięcia w dro-
dze egzekucji (art. 44 § 1 i 2 Kkw), może być zamieniona na pracę spo-
łecznie użyteczną (art. 45 Kkw); podlega również przepisom o orzekaniu 
i wykonaniu zastępczej kary pozbawienia wolności (art. 46 Kkw)61.

Pod rządami Kodeksu karnego z 1969 r. istniała również wątpliwość 
co do obowiązku wykonania grzywny w przypadku zarządzenia wyko-
nania kary zawieszonej. Kodeks karny z 1997 r. daje odpowiedź na po-
wyższą wątpliwość wskazując, iż w razie zarządzenia wykonania kary 
pozbawienia wolności lub ograniczenia wolności, grzywna orzeczona 
na podstawie art. 71 § 1 Kk nie podlega wykonaniu. W przypadku częś-
ciowego uiszczenia lub odpracowania tak orzeczonej grzywny zalicza 
się ją na poczet kary pozbawienia lub ograniczenia wolności, której wy-
konanie zostało zarządzone (art. 71 § 2 Kk). Oznacza to skrócenie pod-
legającej wykonaniu kary przy zastosowaniu przyjętego stałego prze-
licznika (zob. art. 46 § 1 i art. 65 § 1 Kkw), według którego jeden dzień 
pozbawienia wolności odpowiada dwóm dniom ograniczenia wolności 
albo dwóm stawkom dziennym grzywny62.
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63 II Aka 134/99, Prok. i Pr. z 2000, Nr 1, s. 19.
64 Por. Wyrok SA w Katowicach z 16.02.2006 r. wskazujący, iż nie można na podstawie art. 72 

§ 1 pkt 8 Kk zobowiązać do wykonywania nieodpłatnej dozorowanej pracy na cele publiczne, 
gdyż byłaby to forma skazania na karę ograniczenia wolności (II Aka 5/06).

Grzywna orzekana na podstawie art. 71 § 1 Kk spełnia też okre-
śloną funkcję, którą trafnie określił w wyroku z 29 lipca 1999 r. Sąd 
Apelacyjny w Katowicach. Stwierdzono tam, iż skoro skorzystano z do-
brodziejstwa warunkowego zawieszenia orzeczonych kar pozbawienia 
wolności, to kary grzywny stanowią w zasadzie jedyną realną dolegli-
wość pozwalającą odczuć choć w sferze materialnej naganność poczy-
nań oskarżonych63.

Dolegliwość ta ma także na celu kształtowanie świadomości prawnej 
społeczeństwa, poprzez wzmocnienie przekonania, iż faktycznie spraw-
ca przestępstwa nie pozostał bezkarny, a naruszone przestępstwem do-
bra są prawidłowo chronione.

Orzekając grzywnę na mocy art. 71 § 1 Kk, sąd musi mieć na uwa-
dze dyrektywę ogólną z art. 58 § 2 Kk, która wskazuje, iż grzywny nie 
orzeka się, jeżeli dochody sprawcy, jego stosunki majątkowe lub moż-
liwości zarobkowe uzasadniają przekonanie, że sprawca grzywny nie 
uiści i nie będzie jej można ściągnąć w drodze egzekucji.

4. Obowiązki okresu próby
Z istoty warunkowego zawieszenia wykonania kary, jako środka 

probacyjnego, wynika konieczność takiego wpływania na zachowanie 
probanta, ażeby ten co najmniej nie popełnił ponownie przestępstwa. 
Instrumenty oddziaływania na skazanego określa art. 72 Kk, który sta-
tuuje katalog obowiązków okresu próby. Do uznania sądu należy, czy 
w ogóle, a jeśli tak, to który lub które obowiązki nałożyć na skazanego. 
Wydaje się w pełni uzasadnione jak najszersze korzystanie przez sądy 
z tego katalogu obowiązków w celu kształtowania pożądanego zacho-
wania skazanego w okresie próby.

Zauważyć należy, iż katalog obowiązków jest katalogiem otwartym, 
na co wskazuje art. 72 § 1 pkt 8 Kk. Sąd może zobowiązać skazanego 
do innego stosownego postępowania w okresie próby, jeżeli może to za-
pobiec popełnieniu ponownie przestępstwa. Ważne jest jednak, ażeby 
korzystając z tej normy, nie orzekać obowiązku, który w swojej treści 
odpowiadałby karze lub środkowi karnemu64.

Pierwszy z obowiązków wymienionych w art. 72 § 1 pkt 1 Kk to obo-
wiązek informowania sądu lub kuratora o przebiegu okresu pró-
by. Wskazany obowiązek to novum w stosunku do poprzednich ko-
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dyfi kacji karnych. Jego realizacja ma na celu stały dopływ informacji 
o poczynaniach skazanego. Wydaje się, iż obowiązek ten powinien być 
orzekany w przypadku, gdy nie ustanawia się dozoru65. Nie można się 
w pełni zgodzić z twierdzeniem zaprezentowanym przez A. Kordika, 
iż orzeczenie tego rodzaju obowiązku zapewni sądowi stały dopływ 
informacji o przebiegu próby, a kuratorowi może ułatwić pracę, gdyż 
nie będzie musiał składać wizyt skazanemu66. O ile pierwsza część 
twierdzenia jest prawidłowa, o tyle druga rysuje pewne wątpliwości, 
gdyż podmioty będące adresatami informacji od probanta, nie mogą 
wyłącznie polegać na informacjach przekazanych przez skazanego, 
gdyż ten może przekazywać tylko te informacje, które są dla niego 
korzystne. Nie można zatem poprzestać na odebraniu informacji bez 
ich sprawdzenia.

Nakładając obowiązki wymienione w art. 72 § 1 pkt 2-8 Kk, sąd 
powinien kierować się oceną ich celowości zarówno z punktu widzenia 
zapobiegawczo-wychowawczego oddziaływania na sprawcę, jak i usu-
wania czynników, które tkwiły u genezy przestępstwa67.

Jednocześnie sąd orzekając którykolwiek z obowiązków, winien do-
kładnie wskazać wszystkie okoliczności jego wykonania (tj. formę, ter-
min itp.), co jest nie bez znaczenia przy ocenie prawidłowości wywiąza-
nia się z nałożonego obowiązku68.

Obowiązek przeproszenia pokrzywdzonego (art. 72 § 1 pkt 2 Kk) 
budzi pewne zastrzeżenia doktrynalne, a to dlatego, że przeproszenie 
pokrzywdzonego powinno mieć miejsce w czasie przewodu sądowego 
i wpływać na warunkowe zawieszenie, powinno świadczyć o dodatniej 
prognozie osobistej69. Obowiązek przeproszenia pokrzywdzonego speł-
nia funkcję weryfi katora oceny postawy sprawcy, a także służy zadość-
uczynieniu pokrzywdzonemu za krzywdę wyrządzoną przestępstwem. 
Nałożenie tego obowiązku jest celowe wtedy, kiedy wyrządzona prze-

65 A. Kordik: Obowiązki okresu próby warunkowego zawieszenia wykonania kary (w:) L. Bogunia 
(red.), Nowa kodyfi kacja prawa karnego. Tom IV, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 
Wrocław 2000, s. 93. Podobnie A. Zoll (red.): Kodeks karny. Część […], op. cit., s. 1039.

66 A. Kordik: Obowiązki okresu próby [...], op. cit, s. 93.
67 A. Marek: Kodeks karny. Komentarz […], op. cit., s. 271-272.
68 Por. uchwała SN z 24.05.2005 r. w której stwierdza się, że z punktu widzenia systemu oddzia-

ływania materialnego, procesowego i wykonawczego prawa karnego, rozstrzygnięcie w wyroku 
jedynie o rodzaju obowiązków nałożonych na skazanego, bez określenia czasu i sposobu ich 
wykonania, nie spełnia wymogów precyzyjności i jednoznaczności wyroku skazującego, ani 
też celu gwarancyjnego wobec skazywanego, który do końca nie może określić dotkliwości 
i dolegliwości wymierzonej kary (I KZP 17/05, OSNKW 2005/7-8/59).

69 A. Kordik: Obowiązki okresu próby [...], op. cit, s. 95. Negację potrzeby umieszczania tego 
obowiązku w katalogu art. 72 Kk. przeprowadza J. Skupiński. Por. J. Skupiński: Warunkowe 
skazanie […], op. cit., s. 288-289.
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70 A. Zoll (red.): Kodeks karny. Część […], op. cit., s. 1013.
71 J. Skupiński: Warunkowe skazanie […], op. cit., s. 289. Różnica jaka występuje między wska-

zanym obowiązkiem w Kodeksie karnym z 1997 r. a Kodeksem karnym z 1969 r., polega 
na tym, iż obecny Kodeks karny daje możliwość modyfi kacji tego obowiązku (art. 74 § 2 Kk). 
Krytykę takiej możliwości sądu przeprowadza A. Kordik. Por. A. Kordik: Obowiązki okresu 
próby [...], op. cit., s. 95-96.

72 A. Marek: Kodeks karny. Komentarz […], op. cit., s. 272.
73 Uwagi krytyczne co możliwości nakładania tego obowiązku podniósł w doktrynie J. Skupiński, 

Zob. J. Skupiński: Warunkowe skazanie […], op. cit., s. 291-293. Pewne zastrzeżenia prezen-
tuje także: A. Zoll (red.): Kodeks karny. Część […], op. cit., s. 1040.

74 A. Zoll (red.): Kodeks karny. Część […], op. cit., s. 1040.
75 Tamże, s. 1015.

stępstwem szkoda jest tego rodzaju, że przeproszenie może być dla po-
krzywdzonego pewną rekompensatą70. Sąd powinien odstąpić od nało-
żenia tego obowiązku, jeżeli wie lub jest przekonany, że pokrzywdzony 
sobie tego nie życzy. Jeżeli jednak sąd orzeka obowiązek przeproszenia 
pokrzywdzonego, powinien wyraźnie wskazać formę przeprosin, a także 
okres, w którym ten obowiązek ma być wykonany.

Wykonywanie ciążącego na sprawcy obowiązku łożenia na utrzy-
manie innej osoby ma charakter zbliżony do obowiązku odszkodowaw-
czego. Chodzi bowiem o obowiązek istniejący przed wydaniem wyroku 
w sprawie karnej, którego źródła tkwiły w prawie rodzinnym i opie-
kuńczym i został stwierdzony wyrokiem sądu cywilnego. Orzeczenie 
obowiązku łożenia na utrzymanie to zatem nic innego jak wspomożenie 
istniejącego przed wydaniem wyroku w sprawie karnej obowiązku71. 
Jeżeli sprawca uchylał się od obowiązku łożenia na utrzymanie innej 
osoby, nałożenie takiego obowiązku wydaje się konieczne72.

Obowiązek wykonywania pracy zarobkowej, nauki lub przygo-
towania się do zawodu ma służyć zapobieżeniu powrotowi skazane-
go do przestępstwa73. Jego nałożenie wydaje się być celowe, jeżeli sąd 
dojdzie do przekonania, iż przyczyną przestępstwa był brak zajęcia (nie 
podjęcie zatrudnienia pomimo istnienia takich możliwości, przerwanie 
nauki). Uważa się, że obowiązek ten powinien być połączony z odda-
niem skazanego pod dozór74.

Kolejny obowiązek, którym dysponuje sąd na mocy art. 72 § 1 pkt 
5 Kk, to obowiązek powstrzymania się od nadużywania alkoholu 
lub używania innych środków odurzających. Przesłanką nałożenia 
obowiązku jest realne zagrożenie sprawcy przestępstwa uzależnieniem 
od alkoholu lub środków odurzających, nie jest natomiast warunkowa-
ne popełnieniem przestępstwa pod wpływem tych środków75.

Orzeczenie obowiązku poddania się leczeniu, w szczególności od-
wykowemu lub rehabilitacyjnemu wymaga zgody skazanego (art. 74 
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76 Por. orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Lublinie, II Akzw 546/06. 
77 A. Kordik: Obowiązki okresu próby [...], op. cit., s. 97.
78 K. Buchała, A. Zoll: Kodeks karny. Cześć ogólna. Komentarz, Kraków 1998, s. 518.
79 Por. A. Marek: Kodeks karny. Komentarz […], op. cit., s. 272; Tak samo A. Zoll (red.): Kodeks 

karny. Część […], op. cit., s. 1041.
80 Por. M. Leonieni: Warunkowe zawieszenie […], op. cit., s. 143.
81 J. Wojciechowski: Kodeks karny. Komentarz. Orzecznictwo, Warszawa 1997, s. 153.

§ 1 Kk)76. Obowiązek ten dotyka podstawowych praw i wolności, stąd 
słusznie ustawodawca jego orzeczenie uzależnił od zgody skazanego, 
uznając jednocześnie, że stanowienie w kwestiach własnego zdrowia 
ma dla jednostki znaczenie podstawowe i musi być wolne od wszelkiego 
przymusu. Ponadto, brak dobrej woli poddania się leczeniu czyni je bez-
skutecznym77. Obowiązek poddania się leczeniu może być nakładany, 
gdy sąd ustali związek pomiędzy czynem a stanem zdrowia jako jedną 
z przyczyn popełnienia tego przestępstwa78. Jego nałożenie może doty-
czyć jedynie leczenia lub oddziaływania terapeutycznego w warunkach 
ambulatoryjnych, a nie w zamkniętym zakładzie, gdyż wtedy omawia-
ny obowiązek przekształciłby się w środek zabezpieczający (podstawą 
stosowania takiego środka jest skazanie na karę pozbawienia wolności 
bez warunkowego zawieszenia jej wykonania – zob. art. 96 Kk)79.

Obowiązek wskazany w art. 72 § 1 pkt 7 Kk obliguje skazanego 
do powstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach 
lub miejscach. W literaturze wywodzi się, że pod pojęciem „środowi-
sko” należy rozumieć przede wszystkim środowisko przestępcze lub 
do niego zbliżone, a więc środowisko osób zdemoralizowanych, z mar-
ginesu społecznego. Pod pojęciem „miejsce”, rozumieć należy miejsce 
gromadzenia się i przebywania określonych ludzi. Orzeczenie takiego 
obowiązku może nastąpić w sytuacji, gdy sąd ustalił, że sprawca po-
pełnił przestępstwo pod wpływem określonego środowiska albo w oko-
licznościach związanych z pewnym miejscem. Tego rodzaju obowiązek 
wiąże się z ograniczeniem swobody i wolności, dlatego musi być orze-
kany z dużym wyczuciem i dużą ostrożnością80.

Podnoszone jest również, iż tego obowiązku nie można odczytywać 
jako bezwzględny zakaz wstępu do określonych miejsc, gdyż byłaby 
to w istocie nowa forma kary ograniczenia wolności. Ustawodawcy, 
jak również sądowi, chodzi tu zapewne o wskazanie pewnego oczeki-
wanego zachowania się sprawcy, że będzie unikał określonych środo-
wisk, np. pijaków, narkomanów, przestępców, subkultury młodzieżo-
wej81.

Kolejne dwa obowiązki 7a i 7b dodane zostały kolejno ustawą z dnia 
27 lipca 2005 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks 
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postępowania karnego i ustawy – Kodeks karny wykonawczy 82 oraz 
ustawą z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie83.

Obowiązek powstrzymania się od kontaktowania się z pokrzyw-
dzonym lub innymi osobami w określony sposób (art. 72 § 1 pkt 
7a Kk) obliguje sąd do ustalenia sposobu wykonania tego obowiązku 
(dozór kuratorski, kontrola policyjna). W literaturze uznaje się, iż wpro-
wadzenie tego obowiązku jest słuszne (funkcjonuje on z powodzeniem 
w innych systemach prawnych, w szczególności w prawie amerykań-
skim, tzw. restraining order). Chodzi bowiem o ochronę ofi ary przestęp-
stwa przed ponownym pokrzywdzeniem, nagabywaniem przez spraw-
cę, a nawet szantażem z jego strony84.

Obowiązek opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z po-
krzywdzonym (art. 71 § 1 pkt 7b Kk) nie jest zależny od tego, kto jest 
właścicielem lokalu; może być nałożony na oskarżonego także wówczas, 
gdy jest on właścicielem lub współwłaścicielem. W ten sposób ograni-
cza się jego prawo własności w zakresie posiadania i używania lokalu. 
Nie zostają jednak naruszone związane z prawem własności uprawnie-
nia do pobierania pożytków i rozporządzania nim (art. 140 kodeksu 
cywilnego)85. W literaturze wskazuje się, że nałożenie tego obowiązku, 
co do intencji jest słuszne, ma bowiem przeciwdziałać kontynuowaniu 
przez sprawcę przestępstwa, w szczególności znęcania się nad osobą 
najbliższą. Nie wiadomo jednak w jaki sposób wykonanie tego obowiąz-
ku miałoby być egzekwowane i dokąd sprawca miałby się wyprowadzić, 
aby uczynić mu zadość. Wydaje się, że przy braku orzeczenia o eksmi-
sji z zajmowanego lokalu, wykonanie tego obowiązku nie jest możliwe, 
chyba że sprawca uczyni to dobrowolnie86.

Ostatni z obowiązków, który zostanie zaprezentowany, to obowią-
zek naprawienia szkody. Wg art. 72 § 2 Kk, sąd może zobowiązać ska-
zanego do naprawienia szkody w całości lub w części, chyba że orzekł 
środek karny wymieniony w art. 39 pkt 5 (obowiązek naprawienia 
szkody), albo do uiszczenia świadczenia wymienionego w art. 39 pkt 7 
(świadczenie pieniężne).

Obowiązek naprawienia szkody jest najstarszym obowiązkiem zna-
nym polskiemu ustawodawstwu karnemu. Przewidywał go art. 62 § 2 
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Kk z 1932 r. oraz art. 77 § 2 Kk z 1969 r. Obowiązek naprawienia szkody 
opiera się na przepisach prawa karnego, ale spełnia rolę odszkodowaw-
czą, dlatego sąd karny musi korzystać pomocniczo z przepisów prawa 
cywilnego. Nakładając ten obowiązek sąd powinien w wyroku określić 
wysokość szkody oraz ustalić, czy naprawienie szkody będzie realne. 
W przeciwnym razie probacja może okazać się nieudana i to nie ze złej 
woli skazanego, niechęci naprawienia szkody, ale po prostu z braku 
możliwości realizacji tego obowiązku87.

Podejmując decyzję w tym przedmiocie, należy się kierować wzglę-
dami celowości, a przede wszystkim jednym z głównych zadań pra-
wa karnego, jakim jest kompensowanie szkód poniesionych przez po-
krzywdzonego przestępstwem88.

Wskazuje się też, iż w razie konfl iktu między funkcjami obowiązku 
naprawienia szkody pierwszeństwo należy przyznać funkcji kompen-
sacyjnej, i to zarówno wtedy, gdy sąd orzeka o obowiązku naprawienia 
szkody jako środku karnym, jak i gdy nakłada ten obowiązek w cha-
rakterze warunku probacyjnego89.

Trzeba pamiętać, iż niezależnie od tego, w jakim charakterze orzeka 
się obowiązek naprawienia szkody, materialną podstawą takiego orze-
czenia musi być zawsze istnienie szkody w chwili orzekania. Do usta-
lenia wysokości tej szkody stosuje się zasady prawa cywilnego, bez 
względu na to, czy obowiązek jej naprawienia stanowi samodzielny śro-
dek karny, czy też stanowi warunek probacyjny, towarzyszący warun-
kowemu umorzeniu postępowania karnego i zawieszeniu wykonania 
kary, czy też związany jest z orzeczeniem kary ograniczenia wolności90. 
W literaturze wskazuje się, iż szkoda stanowiąca przesłankę obowiąz-
ku naprawienia szkody w prawie karnym nie może mieć zakresu szer-
szego niż pojęcie szkody w prawie cywilnym91. Defi nicję szkody podaje 
też judykatura92. Ponadto, trzeba pamiętać, iż prawomocne orzeczenie 
obowiązku naprawienia szkody nie stwarza stanu powagi rzeczy osą-
dzonej wobec postępowania cywilnego. Cywilnoprawne i prawnokarne 
zobowiązanie do naprawienia szkody mają wprawdzie odrębny byt, ale 
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wciąż ich źródłem pozostaje to samo wydarzenie. Treścią obydwu zobo-
wiązań jest naprawienie tej samej szkody. Pełne naprawienie szkody, 
czy to w drodze dobrowolnego świadczenia dłużnika, czy to w drodze 
egzekucji, spowoduje równocześnie wygaśnięcie drugiego z zobowiązań 
lub jego odpowiednie zmniejszenie93.

W nauce prawa karnego zwrócono także uwagę, iż w przypadku 
warunkowego zawieszenia wykonania kary, może dochodzić do kumu-
lacji zobowiązań fi nansowych skazanego poprzez orzeczenie grzywny 
(art. 71 Kk) oraz obowiązku naprawienia szkody, czy środków karnych 
wskazanych w art. 72 § 2 Kk. W celu uniknięcia takiej sytuacji, która 
niewątpliwie może spowodować niewykonanie obowiązku naprawie-
nia szkody, sąd winien dogłębnie rozważyć zasadność stosowania obu 
środków polityki karnej i dopuszczać możliwość ich kumulowania jedy-
nie wówczas, gdy jest przekonany, iż umożliwi to sytuacja materialna 
skazanego.

Ponadto słusznie uznaje się, że w razie konieczności dokonania 
wyboru tylko jednej podstawy zobowiązania fi nansowego sąd winien 
preferować obowiązek naprawienia szkody i nie orzekać grzywny. Cho-
ciaż z probacyjnego punktu widzenia grzywna i obowiązek naprawienia 
szkody mają taką samą wagę, to jednak za preferowaniem obowiązku 
naprawienia szkody przemawia okoliczność, iż jego wykonanie prowa-
dzi do zabezpieczenia interesów pokrzywdzonego94.

Sposób naprawienia szkody, który sąd określi wobec sprawcy, musi 
na pierwszym miejscu spełniać cele karania. Jeżeli zatem okaże się, 
że ze względu na złą sytuację materialną sprawcy orzeczone odszkodo-
wanie pieniężne nie może być przez niego wypłacone, lepszym rozwią-
zaniem wydaje się zobowiązać go, o ile to możliwe w konkretnej sytua-
cji, do naprawienia szkody w formie niewymagającej nakładów fi nanso-
wych lub wymagającej tylko w wysokości możliwej do pokrycia95.

Podsumowując należy stwierdzić, iż modelowaniu dotkliwości kary 
warunkowo zawieszonej służy możliwość orzeczenia grzywny (art. 71 
Kk), określonych obowiązków (art. 72 Kk) oraz stosowanie dozoru96 
(art. 73 Kk) jako środka najbardziej dotkliwego. Jednakże trzeba pa-
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miętać, iż celem próby jest weryfi kacja dodatniej prognozy, która może 
zakończyć się pomyślnie – zatarciem skazania (art. 76 Kk) lub też nie-
pomyślnie – zarządzeniem wykonania kary (art. 75 Kk).

5.  Wykonywanie orzeczeń o warunkowym zawieszeniu wykonania 
kary pozbawienia wolności bez oddania skazanego pod dozór.

5.1.Zadania sądu.
Do istotnych obowiązków sądu w postępowaniu wykonawczym 

w sprawach zakończonych wyrokami skazującymi z warunkowym 
zawieszeniem wykonania kary należy: kierowanie wyroków prawo-
mocnych do wykonania, nadzór nad przebiegiem próby, ocena próby 
w sensie pomyślnego lub niepomyślnego jej przebiegu97.

Właściwy jest sąd, który w danej sprawie orzekał w pierwszej in-
stancji, jednakże w stosunku do osoby skazanej przez sąd powszechny 
pozostającej pod dozorem właściwy jest sąd rejonowy, w którego okrę-
gu dozór jest lub ma być wykonywany (art. 178 § 1 Kkw).

Postępowanie wykonawcze w myśl art. 9 § 1 Kkw wszczyna się bez-
zwłocznie, gdy orzeczenie stało się wykonalne. Co do zasady orzeczenie 
staje się wykonalne z chwilą uprawomocnienia, chyba że ustawa sta-
nowi inaczej.

W postępowaniu wykonawczym dotyczącym omawianych orzeczeń 
rolą sądu jest aktywne kierowanie tym postępowaniem poprzez nadzór 
nad nim oraz możliwość modyfi kacji orzeczenia w okresie próby. Mody-
fi kacja orzeczenia – w postępowaniach incydentalnych – będzie możli-
wa na mocy art. 74 § 2 Kk. W myśl tego przepisu, sąd wobec skazanego 
na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wyko-
nania może w okresie próby ustanawiać, rozszerzać lub zmieniać obo-
wiązki wymienione w art. 72 § 1 pkt 3-8 albo od wykonania nałożonych 
obowiązków zwolnić, z wyjątkiem obowiązku wymienionego w art. 72 § 
2, jak również oddać skazanego pod dozór albo od dozoru zwolnić. 

Ta możliwość sądu jest niezbędna dla prawidłowego wykonania 
orzeczenia, bowiem okoliczności, które występowały podczas wydawa-
nia wyroku, ulegają zmianie w okresie próby, co może powodować, iż 
konieczne staje się zmodyfi kowanie orzeczenia. Modyfi kacja zobowią-
zań w okresie próby jest przejawem elastyczności postępowania wyko-
nawczego w sprawach o warunkowe zawieszenie wykonania kary98. Po-
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stępowania incydentalne mogą być prowadzone także w oparciu o inne 
regulacje prawne, np. art. 13 § 1 Kkw.

W literaturze podnosi się, iż aktywność sądu w postępowaniu wy-
konawczym powinna być szczególnie widoczna, gdy nie orzeczono wo-
bec skazanego dozoru kuratora99. Wówczas aktywność sądu, powinna 
zabezpieczać stały dopływ informacji, poprzez korzystanie przez sąd 
z uprawnień wynikających z art. 14 § 1 Kkw.

Ten przepis wskazuje, iż w postępowaniu wykonawczym organ wy-
konujący orzeczenie może zarządzić zebranie informacji dotyczących 
skazanego, w szczególności w drodze wywiadu środowiskowego prze-
prowadzonego przez kuratora sądowego. W razie uzasadnionych wąt-
pliwości co do tożsamości skazanego organ wykonujący orzeczenie 
może zażądać ustalenia jego tożsamości przez Policję.

Sąd w oparciu o posiadaną wiedzę decyduje o modyfi kacji obowiąz-
ków okresu próby, ale też o zarządzeniu wykonania kary.

Przepis art. 178 § 2 Kkw stanowi, iż przed wydaniem postanowienia 
w przedmiocie zarządzenia wykonania kary sąd powinien wysłuchać 
skazanego lub jego obrońcę, chyba że zachodzą okoliczności zarządze-
nia wykonania kary określone w art. 75 § 1 Kk.

Bardzo istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia w przedmiocie zarzą-
dzenia wykonania kary warunkowo zawieszonej, w sytuacji gdy jest 
ono fakultatywne, szczególnie dla wyjaśnienia przyczyn niewykonywa-
nia nałożonych obowiązków lub orzeczonych środków karnych albo 
niekontaktowania się z kuratorem sądowym, a więc dla wyjaśnienia, 
czy zachowania te noszą znamiona „uchylania się”, mogą mieć wyjaś-
nienia skazanego. Są one pełnowartościowym dowodem w spra wie (art. 
175 Kpk), podlegającym swobodnej ocenie, która powinna znaleźć od-
zwierciedlenie w uzasadnieniu postanowienia sądu100.

Znaczenie sformułowania „sąd powinien wysłuchać” odnajdujemy 
w postanowieniu Sądu Najwyższego z 25 stycznia 1996 r. Stwierdza się 
w nim, iż posłużenie się przez kodeks w art. 178 § 2 sformułowaniem 
„sąd powinien wysłuchać” należy odczytywać jako dyrektywę, której 
realizacja wymaga dołożenia wszelkich starań mających na celu wysłu-
chanie wymienionych w tym przepisie osób, zwłaszcza przed wydaniem 
postanowienia, które dla skazanego może być niekorzystne. Odstąpie-
nie od wysłuchania tych osób powinno mieć cha rakter wyjątkowy i do-
puszczalne jest tylko wówczas, gdy nie ma możliwości do pełnienia tej 
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czynności. Nie może go usprawiedliwiać stosowanie wobec skazanego 
tymczasowego aresztowania w innej sprawie, zwłaszcza, gdy w pismach 
procesowych podnosi on okoliczności, które mogą mieć znaczenie dla 
rozstrzygnię cia101.

Konwalidacja tego uchybienia nie jest możliwa, co stwierdził Sąd 
Najwyższy w postanowieniu z 27 lutego 1997 r. wskazując, iż konwali-
dacja uchybienia, którego dopuścił się sąd pierwszej instancji przez to, 
że zaniechał wezwania skazanego i wysłuchania go zgodnie z dyspozy-
cją art. 178 § 2, polegającą na wysłuchaniu skazanego, jest w postępo-
waniu od woławczym niedopuszczalna102.

5.2. Zadania kuratora sądowego.
Rola kuratora sądowego w postępowaniu wykonawczym w sprawach 

zakończonych wyrokami skazującymi z warunkowym zawieszeniem 
wykonania kary pozbawienia wolności bez oddawania skazanego pod 
dozór, jako organu postępowania wykonawczego została wzmocniona 
pod rządami Kkw z 1997 r. oraz wskutek wejścia w życie rozporzą-
dzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 czerwca 2003 r. w sprawie 
szczegółowego sposobu wykonywania uprawnień i obowiązków kurato-
rów sądowych103 [dalej rozporządzenie].

Dyspozycja art. 178 § 1 Kkw określa właściwość miejscową sądu, 
ale też właściwość kuratora sądowego.

Na nieprawidłowe ukształtowanie tego przepisu zwrócił uwagę Rzecz-
nik Praw Obywatelskich. Podniósł on, iż zasada określona w art. 178 
§ 1 Kkw, będąca konkretyzacją art. 3 § l Kkw., dotyczy również właści-
wości kuratora sądowego, który w sprawach takich sprawuje kontro-
lę przebiegu próby wobec skazanego, chociażby skazany ten mieszkał 
w miejscowości położonej w innym okręgu sądowym, nieraz znacznie 
oddalonej od siedziby sądu, który orzekał w pierwszej instancji.

Rzecznik wskazał, iż w praktyce mamy do czynienia z sytuacją, kie-
dy kurator zatrudniony w określonym sądzie rejonowym sprawuje kon-
trolę nad skazanymi zamieszkującymi na terenie całej Polski. Znaczna 
odległość między siedzibą sądu a miejscem zamieszkania lub pobytu 
skazanego utrudnia lub czyni wręcz iluzoryczną kontrolę okresu próby. 
Sprowadza się ona bowiem do prowadzenia przez kuratora korespon-
dencji z instytucjami oraz samym podopiecznym. Może również polegać 
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104 Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.
105 Wystąpienie RPO z dn. 23.08.2006 r. (RPO-517732-VII/14/05).
106 Por. pismo z dn. 13.09.2006 r. (DL-P-I-0760-9/06).

na korzystaniu z wywiadu środowiskowego, jaki w trybie art. 14 § l Kkw 
przeprowadził kurator sądu, w którego okręgu mieszka (przebywa) ska-
zany. Rzecznik przyznał, że na występowanie tych trudności skarżą się 
kuratorzy zawodowi.

Taki sposób wykonywania swoich zadań przez kuratorów sądowych 
jest nie tylko nieefektywny, ale stoi w sprzeczności z przepisami ustawy 
z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych104, które wprowadzają 
zasadę środowiskowego (terytorialnego) działania kuratora sądowego. 
Zgodnie bowiem z jej art. 3, kuratorzy sądowi wykonują swoje zadania 
w środowisku podopiecznych, zaś na podstawie art. 11 pkt 3 kuratorzy 
zawodowi mają obowiązek współpracować z właściwym samorządem 
i organizacjami społecznymi, które statutowo zajmują się opieką, wy-
chowaniem, resocjalizacją, leczeniem i świadczeniem pomocy społecz-
nej. Ustawa określa też czas pracy kuratora zawodowego, który winien 
być wykorzystany przez wypełnianie obowiązków służbowych w terenie 
oraz pełnienie dyżurów sądowych (art. 13 ust. 2)105.

W odpowiedzi Minister Sprawiedliwości106 poinformował, iż Depar-
tament Wykonania Orzeczeń i Probacji podjął prace legislacyjne, któ-
re przewidują zmianę art. 178 § l Kkw w kierunku wskazanym przez 
Rzecznika. W stosunku do osoby skazanej przez sąd powszechny, a za-
mieszkującej lub przebywającej w okręgu innego sądu oraz w stosunku 
do osoby skazanej przez sąd powszechny pozostającej pod dozorem, 
właściwym ma być sąd rejonowy, w okręgu którego kontrola okresu 
próby lub dozór są wykonywane.

Kodeks karny wykonawczy określa status prawny kuratorów sądo-
wych w postępowaniu wykonawczym. KKw wyposażył kuratora sądo-
wego w zdolność postulacyjną, jak bowiem wskazuje art. 19 § 1 Kkw, 
sąd orzeka na wniosek prokuratora, skazanego albo jego obrońcy oraz 
z urzędu, a jeżeli ustawa tak stanowi – na wniosek innych osób.

Ponieważ art. 19 § 1 Kkw zalicza kuratora do grona innych osób, 
przeto jego zdolność postulacyjna musi być w tym akcie prawnym wy-
raźnie wskazana. Przepisem, który dookreśla zakres zdolności postula-
cyjnej kuratora jest art. 173 § 2 Kkw. Wskazać należy, iż art. 173 Kkw 
wymienia kompetencje kuratora zawodowego, który otrzymał o wiele 
szersze uprawnienia w zakresie postępowania wykonawczego, niż ku-
rator społeczny. Co więcej, kurator zawodowy w myśl art. 173 § 1 Kkw 
kieruje pracą sądowych kuratorów społecznych. 
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107 Z. Hołda, K. Postulski: Kodeks karny wykonawczy […], op. cit., s. 577.
108 Tamże, s. 568.
109 K. Postulski w Komentarzu do Kkw podaje, iż obecny kodeks nie zawiera przepisu analogicz-

nego do art. 77 d. Kkw przewidującego tak zwany dozór uproszczony, jednak z wielu przepi-
sów Kodeksu karnego i Kodeksu karnego wykonawczego wynika, że instytucja ta faktycznie 
istnieje nadal (zob. m.in. art. 72 § 1 pkt 1 kk., a także art. 14 § 1, art. 153 § 4, 164 § 1 i art. 
173 § 2 pkt 1). Por. Z. Hołda, K. Postulski, Kodeks karny wykonawczy […], op. cit., s. 569-570.

W sytuacji, gdy zawodowy kurator sądowy złoży wniosek o wszczę-
cie postępowania w przedmiocie niewymienionym w art. 173 § 2 pkt 
2-7, może on być potraktowany przez sąd jako sygnał do rozważenia 
wszczęcia postępowania z urzędu. Jeżeli sąd nie dostrzega takiej po-
trzeby, postępowanie podlega umorzeniu. Brak legitymacji po stronie 
kuratora do wszczynania postępowania jest przyczyną wyłączającą 
to postępowanie w rozumieniu art. 15 § 1 Kkw107.

Teza ta jest o tyle ważna, że art. 173 § 2 Kkw jest katalogiem otwartym, 
na co wskazuje wyraźnie użyty w przepisie zwrot „w szczególności”.

Zadania, jakie spoczywają na kuratorze w związku z wykonywaniem 
orzeczeń o warunkowym zawieszeniu wykonania kary bezdozorowej, 
zostały określone w Rozdziale XI. Oddział 1 Kkw, który jest zatytuło-
wany „Dozór”.

Przepisy tam zawarte dotyczą całokształtu zadań, jakie spoczywają 
na kuratorach sądowych w postępowaniu wykonawczym. Wyekspono-
wanie w tytule tego oddziału „dozoru”, jako jednej z form realizacji tych 
zadań, wskazuje na jego zasadnicze znaczenie w procesie społecznej 
readaptacji skazanego108.Wydaje się jednak, iż dla pełnej precyzyjności 
Kodeks karny wykonawczy w tytule Oddziału 1 powinien wskazywać, iż 
jego przepisy dotyczą także postępowań bezdozorowych, które, co trze-
ba wyraźnie wskazać, przeważają w grupie orzeczeń o warunkowym 
zawieszeniu wykonania kary. De lege ferenda wskazana byłaby zatem 
zmiana tytułu Oddziału 1 na „Dozór i kontrola zachowania skazanego 
w okresie próby”109.

Najważniejsze z punktu widzenia omawianej instytucji wydają się 
być przepisy art. 173 § 2 pkt 1, 3, 6, 9 Kkw, wobec czego tylko one będą 
przedmiotem analizy normatywnej. W art. 173 § 1 pkt 1 Kkw ustawo-
dawca wskazuje, iż sądowy kurator zawodowy kontroluje zachowanie 
skazanego w okresie próby. Pojęcie kontroli zachowania skazanego 
nie zostało expressis verbis w Kkw określone, ale wydaje się, iż pod 
tym terminem rozumieć należy regularne przyjmowanie, weryfi kowa-
nie i analizowanie informacji o zachowaniu skazanego w tym okresie. 
Dalej, w art. 173 § 2 pkt 3 Kkw wyposaża się sądowego kuratora za-
wodowego w możliwość składania wniosków o ustanowienie, rozszerze-
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110 S. Pawela: Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, Warszawa 1994, s. 317.
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nie lub zmianę obowiązków w okresie próby, o zwolnienie od wykonania 
tych obowiązków albo o oddanie pod dozór lub zwolnienie od dozoru. 
To uprawnienie daje kuratorowi zawodowemu możliwość występowania 
do sądu z wnioskiem o modyfi kację określonych obowiązków czy dozoru, 
co jest tym bardziej zasadne, że to kurator winien dysponować wiedzą 
o zachowaniu skazanego w okresie próby i ewentualnie kierować proces 
resocjalizacji na „właściwy tor”. Kurator zawodowy może także wystąpić 
z wnioskiem o zarządzenie wykonania kary, której wykonanie warun-
kowo zawieszono, oraz o wykonanie kary zastępczej (art. 173 § 2 pkt 6). 
Wydaje się, iż po to uprawnienie kurator zawodowy będzie sięgał po wy-
czerpaniu innych środków prawnych mających na celu resocjalizację 
skazanego. Kurator zawodowy, jako organ postępowania wykonawczego, 
może w zakresie określonym w art. 173 § 2 pkt 9 Kkw brać udział w po-
siedzeniach sądu w przedmiocie wykonywania środków karnych związa-
nych z poddaniem sprawcy próbie, jeżeli sprawca oddany był pod dozór 
lub w sprawach wszczętych na wniosek kuratora.

Ramy prawne działania kuratora przy wykonywaniu wymienionych 
orzeczeń określa także rozporządzenie. Wydaje się, iż od momentu jego 
wejścia w życie (tj. od 31 lipca 2003 r.) nastąpiło wzmocnienie a przede 
wszystkim dookreślenie obowiązków i uprawnień kuratora sądowego. 
Przytaczany wcześniej § 12 rozporządzenia wskazał sferę aktywności ku-
ratora, zobowiązując go przede wszystkim do zbierania co najmniej raz 
na 6 miesięcy informacji o zachowaniu skazanego. Przed wejściem w życie 
rozporządzenia ten obowiązek nie był jasno wyartykułowany i obowiązywał 
raczej na zasadzie zwyczaju i wskazań doktryny. W komentarzu do Ko-
deksu karnego wykonawczego wskazywano, iż zebranie informacji o za-
chowaniu się skazanego w okresie próby nie powinno być rzadsze niż co 6 
miesięcy110. Przed wejściem w życie rozporządzenia obowiązek ten spoczy-
wał głównie na sądzie, obecnie został przekazany kuratorom sądowym, 
co oczywiście nie wyklucza w żaden sposób aktywności sądu w tej mierze.

O fakcie, iż rola kuratora sądowego w stosunku do orzeczeń o wa-
runkowym zawieszeniu wykonania kary nie była wcześniej precyzyjnie 
określona przekonuje także dyspozycja § 397 ust. 1 rozporządzenia Mi-
nistra Sprawiedliwości z dnia 19 listopada 1987 r. w sprawie regulami-
nu wewnętrznego urzędowania sadów powszechnych111. Zgodnie z tym 
przepisem, w wykonaniu dozorów, kary ograniczenia wolności oraz 
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kontroli wykonywania orzeczonych przez sąd obowiązków bierze udział 
sądowy kurator zawodowy. Pewne tylko dookreślenie obowiązków ku-
ratora następuje w ust. 2 § 397 regulaminu wewnętrznego urzędowa-
nia sądów powszechnych, który wskazuje, iż w szczególności sądowy 
kurator zawodowy wnioskuje kierowanie na posiedzenie wykonawcze 
spraw, w których w związku z przebiegiem procesu resocjalizacyjnego 
niezbędne jest podjęcie decyzji przez sąd.

Paragraf 12 rozporządzenia statuuje enumeratywnie wyliczone obo-
wiązki kuratora sądowego. Zgodnie z nim, kurator dla dorosłych rea-
lizując czynności związane z kontrolą okresu próby przy warunkowym 
zawieszeniu wykonania kary pozbawienia wolności:
1)  zbiera co najmniej raz na 6 miesięcy informacje o zachowaniu ska-

zanego, chyba że sąd zarządzi inaczej,
2)  występuje do instytucji i właściwych urzędów oraz osób fi zycznych 

w celu uzyskania informacji o sposobie realizacji nałożonych na ska-
zanego obowiązków,

3)  przyjmuje od skazanego informacje o przebiegu okresu próby i spo-
sobie wykonywania nałożonych obowiązków oraz dokonuje ich we-
ryfi kacji,

4)  bezzwłocznie powiadamia sąd o popełnieniu przestępstwa lub o in-
nym rażącym naruszeniu porządku prawnego przez skazanego.
Wydaje się, że wszystkie wymienione powyżej obowiązki mają istot-

ne znaczenie dla kontroli okresu próby. Jednak ich bliższa analiza po-
zwala uznać, że kluczowy jest obowiązek zbierania co najmniej raz na 6 
miesięcy informacji o zachowaniu skazanego, chyba że sąd zarządzi 
inaczej.

Pojęcie „zbierania informacji” nie jest nigdzie określone w związku 
z czym należy wywieść, iż może być wykonywane w sposób wskazany 
w pkt 3 i 4 § 12 rozporządzenia, a więc poprzez występowanie do in-
stytucji i właściwych urzędów oraz osób fi zycznych w celu uzyskania 
informacji o sposobie realizacji nałożonych na skazanego obowiązków 
oraz poprzez przyjmowanie od skazanego informacji o przebiegu okre-
su próby i sposobie wykonywania nałożonych obowiązków oraz doko-
nywaniu ich weryfi kacji.

Obowiązek bezzwłocznego powiadomienia sądu o popełnieniu prze-
stępstwa lub o innym rażącym naruszeniu porządku prawnego przez 
skazanego będzie wykonany także w przypadku złożenia prze kuratora 
wniosku o zarządzenie wykonania kary.

Użycie w § 12 rozporządzenia pojęcia „kurator dla dorosłych” ozna-
cza, że nie tylko kurator zawodowy ale i kurator społeczny może spra-
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wować kontrolę okresu próby przy warunkowym zawieszeniu wykona-
nia kary pozbawienia wolności. Wydaje się to kłócić z dyspozycją art. 
173 § 1 pkt 1 Kkw, który obowiązek ten powierza kuratorowi zawodo-
wemu. Przepis § 12 rozporządzenia wymaga więc zmiany, która – w od-
niesieniu do podmiotu sprawującego kontrolę okresu próby – dostosuje 
go do rozwiązania kodeksowego.

II.  Wykonywanie orzeczeń o warunkowym zawieszeniu 
wykonania kary pozbawienia wolności bez oddania 
skazanego pod dozór w świetle wyników badań 
sondażowych.

1. Cel, zakres i metoda badań.
Główny cel niniejszej pracy to przedstawienie instytucji warunko-

wego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności bez oddania 
skazanego pod dozór oraz ustalenie jak takie orzeczenia są wykonywa-
ne przez sądy oraz służbę kuratorską. Tak określony cel zrealizowano 
w ramach badań sondażowych poprzez:
1)  analizę 200 sądowych akt spraw karnych oraz akt kuratorskich 

osób skazanych na karę pozbawienia wolności z warunkowym za-
wieszeniem jej wykonania, które dobrano losowo w 21 sądach rejo-
nowych z całej Polski;

2)  analizę opinii osób, wobec których zakończono okres próby związany 
z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności 
bez oddania skazanego pod dozór. O opinię tą wystąpiono do 50 osób.
Przeprowadzone badania, choć w głównej mierze dotyczą pracy ku-

ratorów sądowych dla dorosłych na wskazanej wyżej płaszczyźnie, nie 
są pozbawione opinii i ocen odnoszących się do działań sądu. Dają one 
również możliwość dokonania charakterystyki kryminologicznej gru-
py skazanych objętych badaniami sondażowymi oraz sformułowania 
uwag i zaleceń o charakterze ogólnym.

Badaniami objęto 200 spraw sądowych, w których wyroki zapad-
ły w latach 2001–2004. Duża rozpiętość czasowa wynika z faktu, iż 
badania dotyczą spraw, gdzie postępowanie wykonawcze zakończono 
oraz upłynął okres 6 miesięcy po zakończeniu okresu próby, w którym 
można zarządzić wykonanie kary. Należy pamiętać, iż w myśl art. 70 
§ 1 pkt 1 Kk w wypadku warunkowego zawieszenia wykonania kary 
pozbawienia wolności okres próby wynosi od 2 do 5 lat.

Sprawy wybrano losowo w 21 sądach na podstawie przesłanych 
przez te sądy do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich list wszystkich 
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zakończonych spraw w analizowanym okresie. Analizy przedmiotowego 
zagadnienia dokonano na podstawie akt sądowych oraz akt kurator-
skich. Trzeba zaznaczyć jednak, iż w wielu przypadkach przy aktach 
sądowych brakowało akt kuratorskich, które powinny być do nich do-
łączone, bowiem badania dotyczyły postępowań zakończonych.

Akta sądowe pochodziły z wybranych losowo sądów rejonowych 
w: Garwolinie, Wrocławiu-Śródmieściu, Szczecinie, Białej Podlaskiej, 
Grudziądzu, Chorzowie, Nowym Sączu, Zakopanem, Iławie, Łodzi-
Śródmieściu, Lublinie, Jeleniej Górze, Opolu, Koszalinie, Elblągu, 
Przemyślu, Krakowie-Śródmieściu, Warszawie-Żoliborzu, Wejherowie, 
Sandomierzu i Toruniu.

Wyniki badań mają odzwierciedlać badane zagadnienie wykonywa-
nia orzeczeń o warunkowym zawieszeniu wykonania kary pozbawienia 
wolności bez oddawania pod dozór, a nie praktykę poszczególnych są-
dów w tym zakresie.

2. Charakterystyka skazanych, których objęto badaniami.
Spośród 200 badanych, większość stanowili mężczyźni. Było ich 

179 (89,5%) a kobiet 21 (10,5%). Wiek osób skazanych w czasie 
uprawomocnienia się wyroku przedstawiał się następująco:

• 17–20 – 1 skazany (0,5%),
• 21–24 – 20 skazanych (10%),
• 25–29 – 33 skazanych (16,5%),
• 30–34 – 28 skazanych (14%),
• 35–39 – 18 skazanych (9%),
• 40–44 – 32 skazanych (16%).
• 45–49 – 27 skazanych (13,5%),
• 50–59 – 34 skazanych (17%),
• 60 i więcej – 7 skazanych (3,5%).

Większość skazanych miało wykształcenie zawodowe – 84 osoby 
(42%). Wykształcenie podstawowe i niepełne podstawowe miały 64 oso-
by (32%). W sumie wykształceniem zawodowym lub podstawowym le-
gitymowało się 148 skazanych, a więc prawie ¾ wszystkich badanych. 
Pozostali skazani legitymowali się wykształceniem średnim (42 skaza-
nych – tj. 21%) i wyższym (10 skazanych – 5%).

Jeżeli wziąć pod uwagę stan cywilny badanych to przeważały osoby 
w związkach małżeńskich – 94 (47%). Kolejne grupy skazanych to:
• kawalerowie, panny – 71 (35,5%), 
• osoby rozwiedzione – 27 (13,5%),
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• wdowy (wdowcy) – 6 (3%),
• konkubenci – 2 (1%).

W badanej grupie 61 osób nie posiadało dzieci. Większość, czyli pra-
wie ¾ badanych, miało co najmniej 1 dziecko, w tym 54 osoby posia-
dały dwoje dzieci.

Stałe zatrudnienie w okresie poprzedzającym skazanie posiadało 
tylko 57 osób (28,5%). Status pozostałych osób w okresie próby był 
następujący:
•  osoby bezrobotne: bez prawa do zasiłku – 84 osoby (42%),

z prawem do zasiłku – 8 osób (4%),
•  osoby pracujące dorywczo – 58 osób (29%) – wśród nich 28 osób 

to osoby bezrobotne,
• emeryci i renciści – 21 osób (10,5%),
• osoby uczące się – 2 osoby (1%).

Mając na uwadze poprzednią karalność stwierdzić trzeba, iż 143 
(71,5%) skazanych nie weszło wcześniej w konfl ikt z prawem. Pozostała 
grupa 57 (28,5%) skazanych, przynajmniej raz weszła w konfl ikt z pra-
wem. W tej grupie uprzednio:
• raz karanych było 31 osób,
• dwukrotnie karanych było 8 osób, 
• trzykrotnie karanych było 10 osób, 
•  cztero i więcej krotną karalność odnotowano w stosunku do 8 osób.

Wśród osób uprzednio karanych: 4 osoby były karane w trybie art. 
64 § 1 Kk, w tym jedna była również karana w trybie art. 64 § 2 Kk; 4 
osoby były dwukrotnie karane w trybie art. 64 § 1 Kk; jeden skazany 
był czterokrotnie karany w trybie art. 64 § 1 Kk oraz dwukrotnie w try-
bie art. 64 § 2 Kk.

W grupie objętej badaniami sondażowymi wobec 28 osób (14%) 
uprzednio zastosowano już karę pozbawienia wolności z warunkowym 
zawieszeniem jej wykonania, z czego wobec 6 osób karę tą stosowano 
dwukrotnie.

W badanej grupie spraw ustaleniu przez sąd orzekający prognozy 
kryminologicznej oskarżonych służyły także wywiady środowiskowe 
z miejsca zamieszkania oraz miejsca pracy. Wywiady z miejsca za-
mieszkania zebrano wobec 41 osób (20,5%) i były one:
• pozytywne – wobec 8 osób,
• negatywne – wobec 14 osób,
•  trudne do oceny (jako jednoznacznie pozytywne czy negatywne) – 19 

wywiadów.
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112 Szczegółowe informacje dotyczące rodzajów przestępstw, w których sądy I instancji orzekły 
warunkowe zawieszenie wykonania kary w 2006 r. zob. w opracowaniu J. Zagórskiego: Dozór 
kuratora [...], [w tym zbiorze opracowań].

Znacznie mniej wywiadów przeprowadzono w miejscu pracy oskar-
żonego. Uzyskano je w odniesieniu do 5 osób, w tym po dwie opinie 
pozytywne i negatywne.

3.  Charakterystyka popełnionych przestępstw i zapadłych 
orzeczeń.
W badanych sprawach112, najczęściej orzeczono zawieszenie wyko-

nania kary pozbawienia wolności bez oddania skazanego pod dozór 
za następujące przestępstwa:
•  prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości (art. 

178a § 1 Kk) – 21 spraw (10,5%),
•  prowadzenie innego pojazdu w stanie nietrzeźwości (art. 178a § 2 

Kk) – 12 spraw (6%),
• oszustwo (art. 286 § 1 Kk) – 31 spraw (15,5%),
• przestępstwo niealimentacji (art. 209 § 1 Kk) – 26 spraw (13%),
• znęcanie się (art. 207 § 1 Kk) – 10 spraw (5%),
• podrobienie dokumentu (art. 270 § 1 Kk) – 10 spraw (5%),
• kradzież (art. 278 § 1 Kk) – 9 spraw (4,5%),
•  przywłaszczenie rzeczy powierzonej (art. 284 § 2 Kk) – 9 spraw 

(4,5%),
• kradzież z włamaniem (art. 279 § 1 Kk) – 8 spraw (4%),
• groźba karalna (art. 190 § 1 Kk) – 5 spraw (2,5%),
•  niezastosowanie się do orzeczonych zakazów i zarządzeń (art. 244 

Kk) – 4 sprawy (2%),
• uszkodzenie mienia (art. 288 § 1 Kk) – 4 sprawy (2%).

Przeprowadzone badania wskazują, iż sądy najczęściej orzekały 
w zawieszeniu karę pozbawienia wolności w wymiarze od 6 do 12 
miesięcy. Takich wyroków w analizowanych sprawach było 102 (51%). 
Inne wyroki dotyczyły kar pozbawienia wolności w wymiarze:
• do 3 miesięcy – 14 (7%),
• powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy – 44 (22%),
• powyżej 12 miesięcy do 18 miesięcy – 34 (17%),
• powyżej 18 miesięcy do 24 miesięcy – 6 (3%).

Tak więc tylko w stosunku do co piątego skazanego zapadły wyroki 
w wymiarze powyżej 12 miesięcy pozbawienia wolności. W badanej gru-
pie spraw nie odnotowano natomiast żadnego przypadku zastosowania 
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instytucji warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wol-
ności w trybie art. 60 § 5 Kk.

Okres zawieszenia wykonania kary, który może wynosić od 2 do 5 
lat, w badanej grupie spraw był raczej bliższy dolnej jego granicy. W 105 
sprawach (52,5%) wymierzono 2 – letni, a zatem najkrótszy możliwy 
okres próby. Inne orzeczone okresy próby, były następujące:
• powyżej 2 lat do 3 lat – w 77 sprawach (38,5%), 
• powyżej 3 lat do 4 lat – w 11 sprawach (5,5%),
• pięcioletni okres próby – w 7 sprawach (3,5%).

Mając na uwadze orzeczone okresy próby stwierdzić można, iż w oce-
nie sądu stopień demoralizacji skazanych nie był wysoki.

Zwiększenie dolegliwości okresu próby, ale też realizację innych 
celów, osiąga się przez orzeczenie grzywny, obowiązków lub dozoru. 
Grzywnę orzeczono w 90 badanych sprawach (45%) przy czym w 52 
– na podstawie art. 33 Kk, a 38 – na podstawie art. 71 Kk. Najniższa 
stawka dzienna orzeczonej grzywny wyniosła 10 zł, natomiast najwyż-
sza 80 zł. Średnia wysokość grzywny w analizowanej grupie spraw wy-
niosła 623,11 zł.

Kształtowaniu właściwej postawy skazanego ma służyć nakłada-
nie na niego określonych obowiązków. Jednak na 200 spraw, w 103 
z nich (51,5%) nie orzeczono żadnego obowiązku, a więc mieliśmy 
do czynienia z tzw. prostym warunkowym zawieszeniem wykonania 
orzeczonej kary. W pozostałych sprawach orzeczono łącznie 121 obo-
wiązków. Po jednym obowiązku orzeczono w 75 sprawach (37,5%), dwa 
obowiązki w 20 sprawach (10%), trzy w 2 sprawach (1%). W żadnej 
ze spraw nie orzeczono więcej niż trzech obowiązków.

Najczęściej orzekany był obowiązek naprawienia szkody, który na-
łożono w 68 sprawach (34%). W ¾ spraw, w których orzeczono jakikol-
wiek obowiązek, był to więc obowiązek z art. 72 § 2 Kk.

Wykonywanie ciążącego na sprawcy obowiązku łożenia na utrzy-
manie określonej osoby orzeczono w 24 sprawach (12%). Obowiązek 
ten orzeczono w prawie wszystkich skazaniach za przestępstwo nieali-
mentacji (art. 209 Kk.).

W 12 sprawach (6%) sądy orzekły obowiązek powstrzymania się 
od nadużywania alkoholu lub używania środków odurzających. W 7 
sprawach nałożono go przy skazaniu za przestępstwa przeciwko rodzi-
nie i opiece, 4 – przy skazaniu za przestępstwo z art. 207 § 1 Kk, a 3 
– za przestępstwo z art. 209 § 1 Kk.

W 8 sprawach (4%), sądy nałożyłyły obowiązek wykonywania pra-
cy zarobkowej, a w 6 sprawach (3%) obowiązek innego stosownego 
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113 Orzeczenie, w którym podstawą nałożenia grzywny jest zarówno art. 33 Kk, jak i art. 71 Kk, 
należy uznać za orzeczenie merytorycznie błędne, bowiem – jak wskazuje dyspozycja art. 71 § 
1 Kk – zawieszając wykonanie kary pozbawienia wolności sąd może orzec grzywnę w wysoko-
ści do 180 stawek dziennych, jeżeli jej wymierzenie na innej podstawie nie jest możliwe.

postępowania w okresie próby. To inne stosowne postępowanie mia-
ło polegać na: nie wszczynaniu awantur domowych (4), zgłoszeniu się 
do Wojskowej Komisji Uzupełnień (1), naprawieniu szkody (1) orzeczo-
nym na podstawie art. 72 § 1pkt 8 Kk.

Obowiązek przeproszenia pokrzywdzonego orzeczono w jed-
nej sprawie, podobnie jak obowiązek poddania się leczeniu. W żadnej 
z badanych spraw nie orzeczono natomiast obowiązków: informowania 
sądu lub kuratora o przebiegu okresu próby oraz powstrzymania się 
od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach.

Analiza 103 przypadków tzw. prostego warunkowego zawieszenia 
wykonania orzeczonej kary (51,5%) – bez nakładania jakiegokol-
wiek obowiązku – pokazuje, że w 40 takich sprawach (20%) orzeczono 
grzywnę (18 – z art. 33 Kk, 22 – z art. 71 Kk), która stanowiła dla ska-
zanych jedyną dolegliwość okresu próby.

W 17 przypadkach prostego warunkowego zawieszenia wykonania 
orzeczonej kary (8,5%) orzeczono grzywnę wraz ze środkiem karnym 
(w 5 sprawach podstawą orzeczenia grzywny był art. 33 Kk, w 11 – art. 
71 Kk, a w jednym przypadku zarówno art. 33, jak i art. 71 Kk113).

Sam środek karny orzeczono w 36 sprawach (18%). W tym najczęś-
ciej – bo aż w 27 przypadkach – był nim zakaz prowadzenia pojazdów 
mechanicznych w ruchu lądowym wraz ze świadczeniem pieniężnym 
na rzecz organizacji pożytku publicznego (stowarzyszenia, fundacji).

W 10 przypadkach prostego warunkowego zawieszenia wykonania 
orzeczonej kary (5%) nie orzeczono ani grzywny ani żadnego środka 
karnego. A zatem dolegliwość kary w tej grupie była znikoma albo 
żadna, gdyż w 5 takich sprawach nie odnotowano żadnej aktywności 
ze strony kuratora.

W ramach prowadzonych badań ustalono także częstotliwość orze-
kania środków karnych. Spośród 200 badanych spraw środek karny 
orzeczono w 64 z nich (32%), a w 136 (68%) sąd nie widział potrzeby 
jego zastosowania. W większości (53 sprawy, tj. 26,5%) orzekano śro-
dek karny zamiast obowiązków okresu próby z art. 72 Kk.

Analiza orzeczonych środków karnych wskazuje, iż najczęściej orze-
kano zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych łącznie ze świad-
czeniem pieniężnym. Te środki karne orzeczono łącznie w 33 sprawach 
(16,5%), co odpowiada liczbie przestępstw popełnionych na podstawie 



58 Biuletyn RPO – Materiały Nr 59

114 Art. 49a § 1Kk w tym kształcie obowiązywał do 16.05.2005 r.

art. 178a Kk. Taka zależność wynika z treści art. 42 § 2 Kk, zgodnie 
z którym sąd orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mecha-
nicznych albo pojazdów mechanicznych określonego rodzaju, jeżeli 
sprawca w czasie popełnienia przestępstwa wymienionego w § 1 był 
w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł 
z miejsca zdarzenia określonego w art. 173, 174 lub 177 Kk. Obligato-
ryjnie również – w myśl art. 49a § 1 Kk – w razie skazania za przestęp-
stwo określone w art. 178a Kk, sąd orzeka świadczenie pieniężne wy-
mienione w art. 39 pkt 7 na rzecz instytucji lub organizacji społecznej 
określonej w art. 47a114.

Przepadek przedmiotów, które służyły lub były przeznaczone do po-
pełnienia przestępstw (art. 44 § 2 Kk), jako środek karny sąd zastoso-
wał w 18 przypadkach (9%). W 3 sprawach sąd orzekł przepadek przed-
miotów pochodzących bezpośrednio z przestępstwa (art. 44 § 1 Kk).

Obowiązek naprawienia szkody, jako środek karny (art. 46 § 1 kk), 
sąd orzekł w 5 sprawach (2,5%). W takiej samej liczbie spraw orzekł 
nawiązkę – dwukrotnie na rzecz pokrzywdzonego (art. 46 § 2 Kk) oraz 
trzykrotnie na cel społeczny (art. 47 § 1 Kk).

4. Czas rozpoczęcia kontroli okresu próby.
W badaniach przeprowadzonych na potrzeby tego opracowania pod-

dano analizie terminowość kierowania przez sąd orzeczeń do wyko-
nania. Zgodnie z § 395 regulaminu wewnętrznego urzędowania sądów, 
każde orzeczenie powinno być skierowane do wykonania w ciągu 14 
dni od jego uprawomocnienia się lub od daty zwrotu akt sądowi pierw-
szej instancji. Za datę skierowania do wykonania orzeczenia uznaje 
się datę podpisania przez przewodniczącego wydziału pism kierujących 
orzeczenie do wykonania.

 Badania sondażowe wykazały, iż w terminie 2 tygodniowym do wy-
konania skierowano orzeczenia w 134 sprawach (67%). Tego terminu 
nie dotrzymano natomiast w 52 sprawach (26%). W ciągu następ-
nych 2 tygodni do wykonania skierowano 25 orzeczeń (12,5%). Tak 
więc postępowanie wykonawcze zostało wszczęte w terminie 1 miesią-
ca od uprawomocnienia się orzeczenia w 159 badanych przypadkach 
(79,5%). Ten termin przekroczono w 27 sprawach (13,5%). W 14 spra-
wach (7%) na tylnej stronie orzeczenia była jedynie pieczątka zarządza-
jąca o skierowaniu orzeczenia do wykonania, jednakże bez daty kiedy 
to nastąpiło.
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Należy jednocześnie wskazać, iż czas od skierowania orzeczenia 
do wykonania do przekazania akt zespołom kuratorskim, a następnie 
podjęcia pierwszych działań przez kuratora był niekiedy znaczny i wy-
nosił kilka miesięcy.

Wyniki przeprowadzonych badań wskazują na rażące naruszenie 
obowiązujących przepisów zarówno przez sądy, jak i kuratorów sądo-
wych. Stwierdzono, iż w 65 sprawach (32,5%) brak było jakiejkolwiek 
aktywności kuratora. A zatem w ponad 30% wszystkich spraw nie 
była prowadzona przez kuratorów sądowych kontrola okresu próby. 
Tylko w 11 takich sprawach odnotowano aktywność sądu w okresie 
próby, która w pewnym stopniu mogła zniwelować brak działań kura-
tora. Polegała ona na występowaniu do określonych organów (np. Po-
licji) o przeprowadzenie wywiadu środowiskowego, czy też zwracaniu 
się do instytucji lub osób fi zycznych w kwestii wykonania nałożonych 
na skazanego obowiązków.

 Do czasu wejścia w życie cyt. wyżej rozporządzenia brakowało do-
kładnego określenia obowiązków kuratora w okresie próby przy wa-
runkowym zawieszeniu wykonania kary pozbawienia wolności. Wśród 
65 spraw, w których kurator nie podjął działań, w jednej tylko sprawie 
okres próby zaczął się i skończył przed wejściem w życie cyt. wyżej 
rozporządzenia. W 50 sprawach okres próby zaczął się przed wejściem 
w życie cyt. wyżej rozporządzenia, ale zakończył się gdy rozporządzenie 
już obowiązywało, a zatem obowiązek wynikający z § 12 pkt 1 cyt. roz-
porządzenia powinien być respektowany. W 13 sprawach okres próby 
zaczął się po wejściu w życie wskazanego rozporządzenia.

Trudno wyjaśnić przyczyny nie podjęcia działań związanych z kon-
trolą okresu próby przez kuratora sądowego, niemniej jednak stoi 
to w wyraźnej sprzeczności z dyspozycją § 12 cyt. rozporządzenia.

W 135 badanych sprawach (67,5%) kuratorzy podjęli określone 
czynności wskazane w § 12 cyt. rozporządzenia. Ten akt prawny 
określa także czas, w jakim kuratorowi powinno być powierzone spra-
wowanie nadzoru. Zgodnie z jego § 2, powierzenie kuratorowi sądo-
wemu sprawowania nadzoru powinno nastąpić bezzwłocznie, nie póź-
niej niż w ciągu 14 dni od dnia uprawomocnienia się orzeczenia albo 
od dnia zwrotu akt sądowi I instancji lub otrzymania orzeczenia do wy-
konania.

Użyty w przepisie termin „powierzenia sprawowania nadzoru” na-
leży rozumieć jako stan faktyczny, w którym konkretny kurator może 
podjąć pierwsze działania w sprawie, co nie będzie tożsame z prze-
kazaniem akt do wydziału kuratorskiego, bowiem tam musi nastąpić 
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przypisanie danej sprawy do osoby kuratora. Reasumując, powierzenie 
sprawowania nadzoru następuje w momencie przyjęcia do prowadze-
nia danej sprawy przez kuratora sądowego. Ponieważ w większości akt 
kuratorskich nie można było określić tego momentu, autor opraco-
wania postanowił ustalić moment podjęcia przez kuratora pierwszego 
działania, bowiem wiadomo, iż następuje ono dopiero po powierzeniu 
nadzoru.

W badanych sprawach kurator podjął działania w terminie (licząc 
od uprawomocnienia się wyroku):
• 2 tygodni – w 6 sprawach (3%),
• powyżej 2 tygodni do 1 miesiąca włącznie – w 11 sprawach (5,5%),
• między 1 a 2 miesiącem – w 20 sprawach (10%),
• między 2 a 3 miesiącem – w 23 sprawach (11,5%),
• między 3 a 6 miesiącem – w 28 sprawach (14%),
• między 6 a 12 miesiącem – w 25 sprawach (12,5%),
• między 12 a 24 miesiącem – w 19 sprawach (9,5%).

Generalizując opisane powyżej wyniki można stwierdzić, iż w ter-
minie do 6 miesięcy od uprawomocnienia wyroku kuratorzy podję-
li aktywność w 88 sprawach (44%). W 44 sprawach (22%) nastąpiło 
to dopiero po upływie 6 miesięcy od uprawomocnienia się wyroku. W 3 
przypadkach (1,5%) nie udało się ustalić kiedy nastąpiło pierwsze dzia-
łanie kuratora.

Od powierzenia kontroli do podjęcia pierwszych działań może upły-
nąć jakiś czas, nie może to być więcej jednak niż 6 miesięcy. Tymcza-
sem w ponad 20% spraw kurator przekroczył ten długi przecież termin 
do podjęcia działań.

5.  Czynności kuratorów sądowych związane z kontrolą okresu 
próby.
W badanych sprawach zbieranie informacji o skazanym następowa-

ło poprzez wywiady środowiskowe, wymianę korespondencji z właści-
wymi urzędami i osobami fi zycznymi, spotkania kuratora w pomiesz-
czeniach zespołu kuratorskiego, czy też inne działania. Dane zbiorcze 
pokazują, iż wszystkich podjętych ze strony kuratorów czynności było 
637, co daje średnią na poziomie 4,7 dla każdej sprawy.

Największa aktywność kuratorów w pozyskiwaniu informacji o za-
chowaniu skazanych nastąpiła w drodze korespondencji z organami 
administracji publicznej oraz osobami fi zycznymi. Ogółem kuratorzy 
wystąpili z 267 pismami, co daje średnio 2 pisma dla każdej sprawy. 
Zbieranie informacji odbywało się poprzez sprawdzenie czy skazany:
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115 Dz. U. z 2003r. Nr 108, poz. 1018.

–  nie nadużywa alkoholu, przez co mógłby trafi ć do izby wytrzeź-
wień,

–  nie zakłóca porządku i nie były wobec niego prowadzone interwen-
cje policji lub straży miejskiej,

–  nie popełnił nowego przestępstwa, skutkującego postępowaniem 
przygotowawczym (Policja, prokuratura), a następnie sądowym,

–  nie przebywa w zakładzie karnym lub areszcie śledczym, zwłaszcza 
w przypadku gdy trudno ustalić jego miejsce pobytu,

–  kontynuuje naukę, zarejestrował się w urzędzie pracy, poszukuje 
zatrudnienia,

–  spłaca zadłużenie wobec ZUS lub innego uprawnionego podmiotu,
–  spłacił grzywnę, koszty sądowe lub naprawił szkodę,
–  korzysta z pomocy opieki społecznej.

Aktywność kuratora w okresie próby była również ukierunkowana 
na przeprowadzenie wywiadów środowiskowych. Ich łączna liczba 
we wszystkich sprawach, w których kuratorzy podejmowali działania, 
wyniosła 226. Na każdą taką sprawę przypadały więc średnio 1,6 wy-
wiadu środowiskowego. Wydaje się, iż ta forma zbierania informacji 
o skazanym powinna być częściej stosowana, gdyż pokazuje zachowa-
nie (postawę) skazanego w stosunku do kuratora, rodziny, sąsiadów. 
Najlepiej też realizuje ustawowy obowiązek kuratora sądowego – pracy 
w środowisku podopiecznych. Jednak jak wykazuje analiza poszczegól-
nych spraw, wiele przeprowadzonych wywiadów środowiskowych nie 
spełniało określonych prawem wymogów. Zgodnie z § 2 ust 2 rozporzą-
dzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 czerwca 2003 r. w sprawie 
regulaminu czynności w zakresie przeprowadzania wywiadu środo-
wiskowego oraz wzoru kwestionariusza tego wywiadu115, przeprowa-
dzający wywiad zbiera niezbędne informacje od rodziny oskarżonego 
(w postępowaniu wykonawczym – skazanego), w miejscu jego pracy, 
od nauczycieli lub wychowawców w szkole oraz od innych osób lub 
instytucji, które mogą posiadać niezbędną wiedzę o oskarżonym (ska-
zanym). Tymczasem wiele wywiadów środowiskowych, jakie znajdowa-
ły się w analizowanych aktach, opierało się jedynie na informacjach 
przekazanych przez rodzinę lub samego skazanego. Rzadko kuratorzy 
weryfi kowali tę wiedzę w oparciu o inne źródła informacji. Trzeba wska-
zać, iż cyt. wyżej rozporządzenie określa w § 5 ust 1, jakie informacje 
należy ustalić w wywiadzie, zaś § 5 ust 2 – daje organowi, który zlecił 
przeprowadzenie wywiadu, możliwość wystąpienia o jego uzupełnienie. 
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116 Dz. U. z 2003 r. Nr 152, poz. 1495.
117 Wyniki badań wskazują, iż w 50% spraw orzeczono najkrótszy okres próby, w pozostałych 

zatem okres próby był dłuższy.

W badanej grupie spraw, wobec często niskiej jakości wywiadów, nikt 
nie skorzystał z tej możliwości.

Organ wykonujący orzeczenie może korzystać także z wywiadów 
przeprowadzonych przez organy inne niż kurator sądowy. Wówczas 
podstawę prawną do jego przeprowadzenia stanowi rozporządzenie Mi-
nistra Sprawiedliwości z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie określenia in-
nych niż kurator sądowy organów powołanych do przeprowadzenia wy-
wiadu środowiskowego, jego zakresu oraz trybu przeprowadzania116.

O wiele rzadsze były kontakty kuratora ze skazanym w siedzibie 
sądu, w pomieszczeniach zespołu kuratorskiego. Takich spotkań odby-
ło się 80, co daje średnią 0,6 spotkania w każdej badanej sprawie. Za-
tem nieco częściej niż w co drugiej sprawie kurator skutecznie wzywał 
skazanego do siebie.

Średnia 4,7 czynności kuratorskich dla każdej sprawy, w której 
kurator kontrolował okres próby, wydaje się wynikiem przynajmniej 
dobrym, jednak bliższa analiza prowadzi do innych wniosków. Jak 
wynika z badań, w 20 sprawach kuratorzy ograniczyli się wyłącznie 
do wymiany korespondencji, nie dostrzegając potrzeby przeprowadze-
nia wywiadu środowiskowego, czy spotkania ze skazanym w siedzibie 
sądu.

Jeżeli dokonać analizy spraw pod kątem liczby podjętych przez ku-
ratora działań wcześniej wymienionych to należy stwierdzić, iż w 23 
przypadkach aktywność kuratora zakończyła się tylko na jednym dzia-
łaniu (np. jeden wywiad środowiskowy, czy jedno pismo z przypomnie-
niem o obowiązku naprawienia szkody). Spraw, w których kurator 
przeprowadził dwie czynności, odnotowano 19, natomiast takich gdzie 
kurator trzykrotnie podjął działanie było 18. Zsumowanie tych spraw 
(jest ich 60) pokazuje, iż w prawie 50% spraw, w których kurator podjął 
działania, nie czynił tego zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jeżeli 
nawet przyjąć, iż najkrótszy orzeczony w tych sprawach okres próby 
wynosił 2 lata117, to kurator powinien przynajmniej czterokrotnie zbie-
rać informacje o zachowaniu skazanego.

Mała aktywność kuratora mogła też wynikać z faktu, iż jak przed-
stawiono wcześniej, kuratorzy w wielu sprawach późno i bardzo póź-
no od uprawomocnienia się wyroku podejmowali aktywność związaną 
z kontrolą okresu próby.
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Przejawem elastyczności postępowania wykonawczego jest możli-
wość modyfi kacji orzeczenia na podstawie art. 74 § 2 Kk. W badanej 
grupie spraw taka zmiana orzeczenia nastąpiła w 16 przypadkach (8%). 
W 13 sprawach zmiana orzeczenia polegała na oddaniu skazanego pod 
dozór, dwie zmiany dotyczyły zwolnienia skazanego od dozoru i dwie 
polegały na nałożeniu na skazanego określonych obowiązków. Wska-
zać należy, iż w jednej sprawie sąd zarówno oddał skazanego pod dozór, 
jak i nałożył na niego obowiązek. Podmiotem wnioskującym o zmianę 
orzeczenia w 10 sprawach był kurator zawodowy, zaś 6 postępowań 
sąd wszczął z urzędu.

W siedmiu sprawach (3,5%) sąd umorzył postępowanie wykonaw-
cze w myśl art. 15 § 1 Kkw; w sześciu przypadkach przyczyną takiej 
decyzji była śmierć skazanego, w jednym – orzeczenie o zarządzeniu 
wykonania kary nie uprawomocniło się przed upływem 6 miesięcy 
od zakończenia okresu próby, wobec czego sąd umorzył postępowanie 
wykonawcze.

W analizowanych sprawach odnotowano także przypadki, w których 
kurator zawodowy przed upływem okresu próby – po stwierdzeniu wy-
konania nałożonego obowiązku – występował do sądu o zakończenie 
dozoru uproszczonego, a sąd przychylał się do takiego wniosku, odkła-
dając akta kuratorskie do akt głównych sprawy, co było jednoznaczne 
z zakończeniem kontroli okresu próby.

6. Zarządzenie wykonania kary.
W objętych badaniem sprawach odnotowano 72 przypadki rozpa-

trzenia przez sąd możliwości zarządzenia wykonania warunkowo za-
wieszonej kary. W 32 przypadkach podstawą rozpoznania był wniosek 
kuratora zawodowego, w jednym prokuratora oraz oskarżyciela posił-
kowego, a w 38 sąd działał z urzędu.

Analiza spraw wykazała, iż sąd w 30 przypadkach nie zarządził wy-
konania zawieszonej kary. W tej grupie wystąpiły 3 przypadki, w któ-
rych sąd dwukrotnie w tej samej sprawie nie zarządził wykonania za-
wieszonej kary oraz jeden, kiedy sąd trzykrotnie nie podjął takiej de-
cyzji.

Decyzję o zarządzeniu wykonania zawieszonej kary pozbawienia wol-
ności sąd podjął w 42 sprawach (21%), przy czym za podstawę orzecze-
nia o zarządzeniu wykonania kary przyjął: w 13 sprawach – art. 75 § 1 
Kk, w 28 sprawach – art. 75 § 2 Kk, w jednej sprawie – art. 75 § 3 Kk.

Należy odnotować, że w 2 sprawach nastąpiła w trybie art. 24 Kkw 
zmiana postanowienia w tym przedmiocie. W 3 innych sprawach rów-
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nież zarządzono wykonanie kary, ale w jednym przypadku postanowie-
nie nie uprawomocniło się przed upływem 6 miesięcy od zakończenia 
okresu próby, wobec czego sąd umorzył postępowanie wykonawcze. 
W drugim przypadku sąd odwoławczy uchylił decyzję sądu I instancji 
o zarządzeniu wykonania kary, a ten nie zdołał przed zatarciem skaza-
nia wydać ponownie orzeczenia. W ostatnim przypadku sąd zarządził 
wykonanie kary już po zatarciu skazania. Faktycznie zatem negatywny 
wynik okresu próby objął 37 (18,5%) analizowanych przypadków.

III. Podsumowanie wyników badań sondażowych.

Warunkowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności jest 
najczęściej orzekanym przez polskie sądy środkiem związanym z pod-
daniem sprawcy próbie. Tylko w 30% takich orzeczeń sądy oddają ska-
zanego pod dozór kuratora uznając, że jego postawa wymaga aktywne-
go kształtowania, a jego zachowanie ścisłej kontroli. W przeważającej 
większości wyroków zawieszających warunkowo wykonanie kary po-
zbawienia wolności sądy jednak poprzestają na wyznaczeniu bezdozo-
rowego okresu próby, niejednokrotnie wzmacniając dolegliwość nało-
żonymi na skazanego obowiązkami lub grzywną.

Systematyczna, lecz niezbyt częsta i sformalizowana, jak w przy-
padku dozoru, kontrola sprawowana przez kuratora sądowego nad 
skazanym ma wystarczyć dla pomyślnego zakończenia okresu próby. 
Dlatego tak ważne jest właściwe określenie w aktach prawnych kom-
petencji kuratora w tym zakresie oraz rzetelne wypełnianie przez niego 
zadań związanych z kontrolą zachowań skazanego i ułatwieniem mu 
pomyślnego przebiegu próby. Przedstawione w tym opracowaniu wy-
niki badań sondażowych pozwalają stwierdzić, że w licznych przypad-
kach kuratorska kontrola przebiegu okresu próby nie była sprawowa-
na prawidłowo. W celu poprawy sytuacji proponuje się więc określone 
środki zaradcze.

1. Należy dokonać takiej zmiany art. 178 § 1 Kkw, która wprowadzi 
do praktyki zasadę wykonywania kontroli okresu próby wobec osób, 
którym sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary pozbawienia wolności 
bez ustanowienia dozoru nad nimi, przez kuratora sądowego właściwe-
go ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu tych osób.

2. Użycie w § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 
12 czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania 
uprawnień i obowiązków kuratorów sądowych pojęcia „kurator dla do-
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118 Por. J. Zagórski: Organizacja pracy i zadania kuratorów sądowych dla dorosłych [w tym zbio-
rze opracowań].

rosłych” oznacza możliwość sprawowania kontroli okresu próby zarów-
no przez kuratora zawodowego, jak i społecznego. Wydaje się to kłócić 
z dyspozycją art. 173 § 1 pkt 1 Kkw, który obowiązek ten powierza ku-
ratorowi zawodowemu. Przepis § 12 wskazanego rozporządzenia wyma-
ga więc zmiany, która – w odniesieniu do podmiotu sprawującego kon-
trolę okresu próby – dostosuje go do rozwiązania kodeksowego. Należy 
jednocześnie zgodzić się, że ustalone w tym przepisie zadania kuratora, 
z racji tego że dotyczą obszaru prawa karnego wykonawczego, powinny 
zostać sformułowane w rozporządzeniu wydanym na podstawie delega-
cji zawartej w Kodeksie karnym wykonawczym, a nie w ustawie o ku-
ratorach sądowych118.

3. Na podstawie zebranych w trakcie badań sondażowych i opisa-
nych powyżej danych osobowych można pokusić się o sformułowanie 
krótkiej charakterystyki kryminologicznej i społecznej skazanych obję-
tych kontrolą okresu próby. Są to najczęściej osoby w wieku średnim, 
tj. 39 lat. Posiadają w zdecydowanej większości wykształcenie zawodo-
we. Dużą grupę stanowią także osoby z wykształceniem podstawowym 
(ukończone 8 klas) i niepełnym podstawowym. Jedna czwarta badanych 
to osoby o wykształceniu średnim i wyższym. Większość przed skaza-
niem nie ma stałej pracy zarobkowej. W tym okresie stałe zatrudnienie 
znajduje ok. 28% badanych i tyle samo pracuje dorywczo. Z charakteru 
popełnionych przez skazanych przestępstw oraz z ich opisu zawartego 
w wyrokach wynika, że czyny badanych nie stanowiły znacznego za-
grożenia dla społeczeństwa. Potwierdzał to też wymiar orzeczonej w za-
wieszeniu kary, który dla 80% badanych nie przekraczał jednego roku 
pozbawienia wolności. Dla ok. ¾ badanych były to pierwsze skazania 
przez sąd za popełnienie przestępstwa. Sądy nałożyły w wyroku na ska-
zanych obowiązek powstrzymywania się od nadużywania alkoholu 
(6% badanych), a obowiązek łożenia na utrzymanie określonej osoby 
na 12% badanych. Znacznie częściej, gdyż wobec 34% badanych, sądy 
nałożyły obowiązek o charakterze fi nansowym – naprawienia szkody, 
czy grzywnę, którą zastosowano wobec 45% badanych.

4. Jak wskazują badania, pozytywna opinia zawarta w wywiadzie 
środowiskowym o oskarżonym z jego miejsca zamieszkania lub miej-
sca pracy, przedłożona potem w postępowaniu przed sądem, w prze-
ważającej liczbie przypadków sprawdzała się w okresie próby. Można 
zatem przewidywać, że ustalenie prognozy kryminologicznej dla po-
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119 Por. A. Zoll (red): Kodeks karny. Część [...], op. cit., s. 1031.
120 W analizowanych przypadkach sądy orzekły grzywnę w 90 sprawach (45%), z tego w warun-

kach prostego warunkowego zawieszenia wykonania orzeczonej kary w 57 sprawach.

trzeb orzeczenia sądowego powinno być oparte o takie właśnie wywia-
dy środowiskowe. Niestety, w badanej grupie spraw tylko w co piątej 
sprawie sąd dysponował opinią o oskarżonym z miejsca zamieszkania 
i w co czterdziestej sprawie z miejsca pracy. Wobec wysokiej efektyw-
ności takich opinii należy postulować o częstsze z nich korzystanie. 
Mogłoby to przynieść wymierne skutki w postaci większej efektywności 
instytucji warunkowego zawieszenia wykonania kary.

5. Należy zgodzić się ze stanowiskiem prezentowanym w nauce pra-
wa karnego, iż orzekanie w warunkach prostego warunkowego zawie-
szenia wykonania orzeczonej kary powinno być rzadkością119. Można 
ponadto wątpić, czy takie orzeczenia zaspokajają potrzebę kształto-
wania świadomości prawnej społeczeństwa. Jednak w badanej gru-
pie spraw wystąpiły aż 103 przypadki skazań w warunkach proste-
go warunkowego zawieszenia wykonania orzeczonej kary tj. 51,5% 
wszystkich analizowanych przypadków. Ponieważ okres próby podczas 
prostego warunkowego zawieszenia wykonania orzeczonej kary służy 
wyłącznie weryfi kacji ustalonej wcześniej prognozy kryminologicznej, 
to wobec braku przy warunkowym zawieszeniu orzeczonej grzywny, 
mamy do czynienia niemalże ze zniesieniem dolegliwości kary120.

6. Probacyjne warunkowe zawieszenie wykonania orzeczonej kary wy-
stąpiło w 97 (48,5%) analizowanych sprawach. Sądy najczęściej orzekały 
obowiązek naprawienia szkody oraz łożenia na utrzymanie innej osoby. 
Rzadziej orzekały natomiast obowiązek wykonywania pracy zarobkowej, 
nauki lub przygotowania się do zawodu oraz powstrzymania się od nad-
używania alkoholu lub używania innych środków odurzających. W ob-
jętych badaniami sprawach nie orzeczono obowiązków: informowania 
sądu lub kuratora o przebiegu okresu próby oraz powstrzymania się 
od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach.

Tymczasem w wielu analizowanych spawach przebieg okresu próby 
wskazywał, iż skazani powinni informować sąd lub kuratora o swojej 
sytuacji oraz sposobie wykonania nałożonych na nich obowiązków i za-
dań. Skłania to więc do stwierdzenia, iż zasadą a nie wyjątkiem od niej 
powinno być orzekanie przez sąd takiego obowiązku. W ten sposób sąd 
lub kurator miałby zapewniony stały dopływ informacji od skazanego 
oraz większe możliwości wpływania na jego postępowanie w okresie 
próby.
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121 Dz. U. z 2003r. Nr 108, poz. 1018.

7. W prawie jednej trzeciej badanych spraw (65, tj. 32,5%) kurato-
rzy nie podjęli wobec skazanych żadnej aktywności w okresie próby. 
Brak sprawowanej kontroli, który stanowił naruszenie obowiązujących 
norm prawnych, świadczy o słabości nadzoru nad pracą kuratorów 
sądowych. Wniosek ten należy także odnieść do innych stwierdzonych 
nieprawidłowości w pracy kuratorów.

8. W trakcie badań ustalono również czas od uprawomocnienia 
się wyroku, po którym kuratorzy podejmowali pierwsze działania. 
W co piątej badanej sprawie (w 44 przypadkach, tj. 22%) kurator wy-
kazał aktywność dopiero po upływie 6 miesięcy od rozpoczęcia okresu 
próby. Także częstotliwość podejmowanych przez kuratora działań nie 
była zadowalająca, skoro przez cały okres próby odnotowano średnio 
dwa jego kontakty osobiste ze skazanym (poprzez wywiad środowisko-
wy i spotkanie w biurze kuratora).

9. Analiza spraw objętych badaniami wykazała, iż aktywność ku-
ratora polegająca na przeprowadzaniu wywiadów środowiskowych nie 
była wysoka (średnio 1,6 wywiadu w całym okresie próby). Sam spo-
sób przeprowadzania wywiadów często odbiegał od wzorca określonego 
w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 czerwca 2003 
r. w sprawie regulaminu czynności w zakresie przeprowadzania wy-
wiadu środowiskowego oraz wzoru kwestionariusza tego wywiadu121. 
Zawarte w aktach wywiady środowiskowe opierały się najczęściej tylko 
na informacjach przekazanych przez rodzinę lub samego skazanego. 
Rzadko kuratorzy weryfi kowali tę wiedzę w oparciu o inne źródła in-
formacji. Trzeba zauważyć, iż cyt. rozporządzenie daje organowi, który 
zlecił przeprowadzenie wywiadu, możliwość wystąpienia o jego uzupeł-
nienie. W badanej grupie spraw, pomimo dysponowania w wywiadzie 
niepełnymi informacjami, nikt nie skorzystał z tej możliwości.

10. Nie znajdowała oparcia w obowiązujących przepisach – zaobser-
wowana w badanej grupie spraw – praktyka polegająca na zakończeniu 
przez kuratora czynności kontrolnych przed upływem okresu próby. 
Sytuacja taka występowała najczęściej wówczas, gdy skazany wykonał 
orzeczony w wyroku obowiązek. Po stwierdzeniu tego faktu, kurator 
występował do sądu o zakończenie kontroli okresu próby, a ten przy-
chylał się do takiego wniosku. W dwóch skrajnych przypadkach, z jaki-
mi zetknięto się podczas badań, kontrolę okresu próby zakończono już 
po 2 miesiącach od uprawomocnienia się wyroku i na dwa i pół roku 
przed końcem okresu próby.
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122 Inaczej w tej sprawie przedstawiają się wyniki badań zawarte w opracowaniu J. Zagórskiego: 
Dozór kuratora sądowego przy warunkowym zawieszeniu …[w tym zbiorze opracowań].

123 II Ako 110/02, OSA 2000, nr 10, poz. 75. 

11. W żadnej analizowanej sprawie nie odnotowano przypadku wy-
dania przez sąd postanowienia o zawieszeniu postępowania wykonaw-
czego122. Sądy nie uczyniły tego również w sytuacjach, gdy skazany 
został w okresie próby osadzony w areszcie śledczym lub zakładzie kar-
nym. Można zapewne uznać, iż w tej sprawie sądy podzielały pogląd 
Sądu Apelacyjnego w Lublinie, zawarty w wyroku z dnia 19 kwietnia 
2000 r.123, o braku podstaw prawnych do przyjęcia, że okres próby ule-
ga wstrzymaniu na skutek osadzenia skazanego w zakładzie karnym 
w innej sprawie. Trudno natomiast określić przyczynę braku występo-
wania przez kuratorów z takim wnioskiem w sprawach, gdy nie mogli 
ustalić miejsca pobytu skazanego.



124 Realizacja orzeczeń o warunkowym zawieszeniu wykonania kary pozbawienia wolności bez 
oddania skazanego pod dozór.

125 Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 ze zm. 
126 W ocenie Sądu Najwyższego: w stosunku do młodocianego ustawodawca uznał, iż oddziały-

wanie poprzez dozór jest niezbędne. Chodzi bowiem o ułatwienie skazanemu wykonania na-
łożonych na niego obowiązków, nadzorowanie przestrzegania przez niego porządku prawnego, 
a zwłaszcza zapobieżenie popełnieniu ponownie przestępstwa. Obowiązkiem wykonującego 
dozór jest także udzielenie niezbędnej pomocy młodocianemu w jego trudnościach życiowych 
(por. wyrok SN z 04.03.2003 r., III KK 455/02, Lex nr 76980). 

Janusz Zagórski

 
DOZÓR KURATORA SĄDOWEGO PRZY 

WARUNKOWYM ZAWIESZENIU WYKONANIA KARY 
POZBAWIENIA WOLNOŚCI

I. Podstawy prawne i teoretyczne

W zamieszczonym wcześniej opracowaniu M. Mazura124, w jego czę-
ści wprowadzającej, został opisany charakter prawny oraz przesłanki 
warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności. Au-
tor dokonał również prezentacji obowiązków, jakie nakłada się na ska-
zanego w okresie próby oraz określił podstawy stosowania grzywny 
związanej z zawieszeniem wykonania kary.

W niniejszym opracowaniu analizie poddano wymogi dotyczące 
orzekania i wykonywania dozoru, rolę sądu w postępowaniu wykonaw-
czym, obligatoryjne i fakultatywne przesłanki zarządzenia wykonania 
kary warunkowo zawieszonej, a także przesłanki ustalenia pozytywne-
go i negatywnego wyniku próby.

1. Orzekanie i wykonywanie dozoru
Zgodnie z art. 73 § 1 Kodeksu karnego125 (Kk), zawieszając wyko-

nanie kary pozbawienia wolności, sąd może w okresie próby oddać 
skazanego pod dozór kuratora lub osoby godnej zaufania, stowarzysze-
nia, instytucji albo organizacji społecznej, do której działalności należy 
troska o wychowanie, zapobieganie demoralizacji lub pomoc skazanym. 
Dozór jest jednak obowiązkowy wobec młodocianego sprawcy przestęp-
stwa umyślnego126, wielokrotnego recydywisty, określonego w art. 64 
§ 2 Kk, a także wobec sprawcy przestępstwa przeciwko wolności sek-
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127 Według S. Szyrmer: nie wiadomo [...] jakie są, wedle ustawodawcy, „typowe preferencje sek-
sualne”, w szczególności zaś, czy sprawca przestępstwa przeciwko wolności seksualnej oso-
by dorosłej, będący homoseksualistą (np. gwałt na innym mężczyźnie), może być zaliczony 
do kategorii sprawców, u których występują zaburzenia preferencji seksualnych. Można mieć 
również wątpliwości, czy owo „zaburzenie preferencji seksualnych” ustawodawca przypisuje 
każdemu sprawcy przestępstwa przeciwko wolności seksualnej, czy też tylko sprawcom prze-
stępstw seksualnych popełnionych na szkodę małoletnich. [...] Ponadto „zaburzenia” takie 
mogą być niezwykle trudne do zdiagnozowania, zaś związana z nimi terapia może okazać się 
długotrwała, kosztowna, a nade wszystko zupełnie bezowocna, co może prowadzić do tego, 
że zastosowanie [...] środka probacyjnego [o którym mowa w art. 73 § 2 Kk] będzie iluzorycz-
ne i nie przyniesie spodziewanych efektów. Tego typu niedookreślone rozwiązania podważają 
zasadę pewności prawa karnego i mogą prowadzić do nie zawsze uzasadnionego rozszerzenia 
penalizacji (S. Szyrmer: Nowelizacja prawa karnego w świetle ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. 
o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks postępowania karnego i ustawy – Kodeks 
karny wykonawczy, Cz.PKiNP 2006, nr 1, s. 53 – t.7. 

128 W ocenie Sądu Najwyższego: brak orzeczenia dozoru przez sąd pierwszej instancji stanowi ra-
żące naruszenie art.70 § 2 i art. 73 § 2 Kk (por. wyrok SN z 30.03.2004 r., WK 3/04, OSNwSK 
2004, nr 1, poz. 654)

129 Art. 71 ust.1 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, 
poz. 1485 ze zm.) oraz art. 56 ust.1 poprzednio obowiązującej ustawy z dnia 24.04.1997 r. 
o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 198 ze zm.).

130 Zdaniem K. Postulskiego: tam, gdzie ustawodawca chciał, aby obowiązkowe było tylko orze-
czenie o dozorze, bez konieczności jego kontynuowania w całym okresie próby, wyraźnie 
to stwierdził, używając pojęcia „oddanie pod dozór jest obowiązkowe” (art. 159 Kkw) lub „od-
daje go pod dozór” (art. 56 ust. 1 ustawy z 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkoma-
nii). Natomiast w przypadkach, w których wolą ustawodawcy było, aby nie tylko samo oddanie 
pod dozór, ale i dozór był obowiązkowy (a więc trwał w całym okresie próby), jednoznacznie 
tę wolę sformułował poprzez użycie zwrotu „dozór jest obowiązkowy” (art. 73 § 2, art. 95 § 2, 
art. 98 Kk). W tych sytuacjach art. 74 § 2 Kk, przewidujący możliwość zwolnienia od dozoru 
nie ma zastosowania. [...] To, że nie jest możliwe zastosowanie instytucji zwolnienia od do-
zoru (przewidzianej w art. 74 § 2 Kk) w odniesieniu do dozorów, o których mowa w art. 73 § 
2, art. 95 § 2 i art. 98 Kk, wynika bezpośrednio z treści tych przepisów (K. Postulski: Glosa

sualnej lub obyczajności (art. 197 – 203 Kk) popełnionego w związku 
z zaburzeniami preferencji seksualnych127 (art. 73 § 2 Kk)128.

Oddanie pod dozór jest obowiązkowe także, jeżeli skazanie osoby 
uzależnionej nastąpiło za przestępstwo pozostające w związku z używa-
niem środków odurzających lub psychotropowych129.

Przepis art. 74 § 2 Kk dopuszcza ponadto ze względów wychowaw-
czych oddanie pod dozór albo zwolnienie z dozoru przez sąd już w cza-
sie trwania okresu próby. Do sytuacji określonej w tym przepisie od-
niósł się Sąd Najwyższy w uchwale z 18.10.2001 r. (niepublikowana) 
stwierdzając, że „(…) na podstawie art. 74 § 2 Kk możliwe jest zwolnie-
nie od dozoru każdego skazanego na karę pozbawienia wolności z wa-
runkowym zawieszeniem jej wykonania, a więc także młodocianego 
sprawcy przestępstwa umyślnego oraz sprawcy określonego w art. 64 
§ 2 Kk”. W świetle art. 73 § 2 Kk stanowisko to może budzić jednak 
poważne wątpliwości i dlatego spotkało się w literaturze prawniczej 
z krytyką130.
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 do uchwały SN z 18.10.2001 r., „Palestra” z. 5-6 z 2003 r.). Z kolei wg K. Daszkiewicz: 
obowiązkowy dozór wobec młodocianego sprawcy przestępstwa umyślnego, a także wobec 
sprawcy określonego w art. 64 § 2 Kk, orzeka się „na” okres próby (przedłużony, wynoszący 
od 3 do 5 lat), a wcale nie „w” okresie próby. Natomiast tej drugiej sytuacji, dozoru orzekanego 
„w” okresie próby, dotyczy § 2 art. 74 Kk. Nie ma on jednak nic wspólnego z dozorem obliga-
toryjnym przewidzianym w art. 73 § 2 Kk. Jest to dozór fakultatywny. [...] Regulacja przewi-
dziana w § 2 art. 74 Kk jest konsekwentna. W pierwszym zdaniu dyrektywa „ustanowić albo 
zwolnić” dotyczy obowiązków nakładanych na skazanego, a w drugim dozoru fakultatywnego 
(sąd może w okresie próby również „oddać skazanego pod dozór albo od dozoru zwolnić”), [w:] 
K. Daszkiewicz: Dozór fakultatywny i obligatoryjny, „Prokuratura i Prawo” z 2002 r., nr 10, 
s. 33 i n.

 Stanowisko aprobujące uchwałę SN prezentuje A. Zoll: Obligatoryjność oddania pod do-
zór dyktowana jest z reguły słabiej uzasadnioną pozytywną prognozą kryminologiczną 
co do sprawców, o których mowa w art. 73 § 2 Kk. Przebieg okresu próby może na tyle wzmoc-
nić pozytywną prognozę, że względy wychowawcze (np. potrzeba okazania skazanemu zaufa-
nia) przemawiać mogą za zwolnieniem z dozoru. Kierując się wykładnią celowościową należy 
uznać dopuszczalność zwolnienia z dozoru także wtedy, gdy oddanie skazanego pod dozór 
było obligatoryjne. Jest zrozumiałe, że decyzja sądu podejmowana w okresie próby musi być 
w takich przypadkach oparta na szczególnie silnych argumentach przemawiających za uchy-
leniem dozoru (A. Zoll: komentarz do art. 74 Kk [w:] G. Bogdan, Z. Ćwiąkalski, P. Kardas, 
J. Majewski, J. Raglewski, M. Szewczyk, W. Wróbel, A. Zoll, Kodeks karny. Część ogólna. 
Komentarz. Tom I. Komentarz do art. 1-116 k.k., Zakamycze, 2004, wyd. II. 

131 Dz. U. z 1997 r. Nr 90, poz. 557 ze zm. 
132 Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zm. Przepisy te zostały wcześniej omówione w opracowaniu J. Za-

górskiego: Organizacja pracy i zadania kuratorów sądowych dla dorosłych. 
133 Dz. U. Nr 112, poz.1064. 

Wykonywanie dozoru przez kuratora sądowego i inne podmioty 
określone w art. 73 Kk zostało uregulowane szerzej w rozdziale XI Ko-
deksu karnego wykonawczego131 (Kkw) i aktach wydanych na jego pod-
stawie, a także w art. 9 i art. 11 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kura-
torach sądowych132 oraz w bardzo wąskim zakresie w wydanym na jej 
podstawie rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 czerwca 
2003 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania uprawnień 
przez kuratorów sądowych133 ( § 15). Należy również mieć na uwa-
dze § 12 tego rozporządzenia, który nakłada na kuratora m. in. obowią-
zek zbierania co najmniej raz na 6 miesięcy informacji o zachowaniu 
skazanego. Przepis ten ma bowiem zastosowanie nie tylko w przypadku 
bezdozorowego okresu próby, ale również w czasie od zwolnienia skaza-
nego od dozoru w trybie art. 74 § 2 Kk do zakończenia okresu próby. 

Kodeks karny wykonawczy zobowiązał skazanego, którego odda-
no pod dozór, do przestrzegania zarówno obowiązków ustanowionych 
przez sąd na okres próby, jak i tych związanych z dozorem (art. 169 § 1). 
Ma on niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu 7 dni od powzięcia wiado-
mości o oddaniu go pod dozór, zgłosić się do kuratora tego sądu rejo-
nowego, w okręgu którego dozór ma być wykonywany. Musi też sta-
wić się na wezwanie sądu lub kuratora sądowego i udzielać wyjaśnień 
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134 Por. J. Śpiewak: Kurator sądowy w postępowaniu wykonawczym. Poradnik dla sprawujących 
dozory. Wyd. Prawnicze, Warszawa 1999.

co do przebiegu dozoru i wykonywania nałożonych na niego obowiąz-
ków, umożliwić kuratorowi wejście do mieszkania oraz informować 
go o zmianie miejsca zatrudnienia, zamieszkania lub pobytu. Powyż-
sze regulacje przesądzają więc o tym, że dozór wykonuje się w miejscu 
zamieszkania lub pobytu skazanego (art. 169 § 2–4). Z kolei art. 178 
§ 1 ustala, że w stosunku do skazanego pozostającego pod dozorem 
właściwy jest sąd rejonowy, w którego okręgu dozór jest lub ma być 
wykonywany. Słusznie zatem ze względów praktycznych odchodzi się 
tutaj od reguły, która obowiązuje również w odniesieniu do bezdozo-
rowego zawieszenia wykonania kary, iż w sprawach związanych z wy-
konaniem orzeczenia właściwy jest sąd, który orzekał w danej sprawie 
w pierwszej instancji. 

Można w tym miejscu rozważyć, czy 7-dniowy termin zgłoszenia 
się skazanego do kuratora nie jest zbyt krótki, zwłaszcza zestawiając 
go z – omówionym w dalszej części opracowania – terminem powie-
rzenia kuratorowi sprawowanie dozoru, które powinno nastąpić nie 
później niż w ciągu 14 dni od dnia uprawomocnienia się orzeczenia 
albo od dnia zwrotu akt sądowi I instancji lub otrzymania orzeczenia 
do wykonania. Taki brak synchronizacji może bowiem skutkować wy-
stępowaniem sytuacji, kiedy w czasie wizyty skazanego w sądzie będzie 
brakowało akt jego sprawy, których nie przesłano jeszcze do sądu lub 
okaże się, że nie doszło jeszcze do wyznaczenia kuratora. 

Zadaniem kuratora sądowego, a także innych osób, stowarzyszeń, 
organizacji i instytucji wykonujących dozór jest pomoc w readaptacji 
społecznej skazanego. Kodeks nakazuje też sprawowanie „kontroli ści-
słego wykonywania przez skazanego” nałożonych na niego obowiąz-
ków i poleceń, która ma na celu wychowawcze oddziaływanie i zapobie-
ganie powrotowi do przestępstwa (art. 171 § 2 Kkw). 

Przepis art. 172 Kkw konkretyzuje zadania kuratora sądowego (za-
wodowego i społecznego), któremu powierzono dozór nad skazanym134. 
Powinien on:
–  nawiązać niezwłocznie kontakt ze skazanym i poinformować go o jego 

obowiązkach i uprawnieniach, 
–  składać sądowi okresowe sprawozdania z przebiegu dozoru, 

a w szczególności niezwłocznie powiadamiać sąd o popełnieniu przez 
skazanego przestępstwa lub o innym rażącym naruszeniu przez nie-
go porządku prawnego. 
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135 Dz. U. Nr 91, poz. 812. 
136 Według opinii kuratorów zawodowych, określa ono szczegółowo tylko czynności kuratora 

na początku i na końcu sprawowania dozoru, zamiast ustalić je dla całego okresu próby. 

Wiodącą rolę w wykonywaniu dozorów Kodeks wyznacza jednak 
kuratorowi zawodowemu, który organizuje i prowadzi działania ma-
jące na celu pomoc skazanemu w społecznej readaptacji oraz kieruje 
pracą sądowych kuratorów społecznych i innych osób wykonujących 
dozór samodzielnie lub z upoważnienia stowarzyszeń, organizacji i in-
stytucji. Do jego zakresu działania należy w szczególności: 
–  składanie wniosków o ustanowienie, rozszerzenie lub zmianę obo-

wiązków w okresie próby, o zwolnienie od wykonania tych obowiąz-
ków albo o oddanie pod dozór lub zwolnienie od dozoru, 

–  składanie wniosków o zarządzenie wykonania kary, której wykona-
nie warunkowo zawieszono, oraz o wykonanie kary zastępczej, 

–  branie udziału w posiedzeniach sądu w sprawach związanych z prze-
biegiem okresu próby, jeżeli skazany oddany był pod dozór (art. 
173). 
Kuratorowi społecznemu Kodeks powierzył przede wszystkim 

obowiązki związane bezpośrednio z wykonywaniem dozoru. Należy 
do nich w szczególności: 
–  odwiedzanie skazanych w miejscu ich zamieszkania lub pobytu oraz 

kontaktowanie się z ich rodziną, 
–  żądanie niezbędnych informacji i wyjaśnień od osób znajdujących 

się w okresie próby, objętych dozorem lub tych, na które nałożono 
obowiązki, 

–  współdziałanie z właściwymi organizacjami i instytucjami w zakresie 
poprawy warunków bytowych i zdrowotnych, zatrudnienia i szkole-
nia skazanych (art.174). 
Charakterystyczne jest, iż wymienione powyżej obowiązki zostały 

w art. 174 Kkw przypisane do realizacji przez kuratorów społecznych, 
chociaż sprawując dozór wypełniają je również kuratorzy zawodowi. 

Na podstawie art. 176 Kkw Minister Sprawiedliwości wydał rozporzą-
dzenie z dnia 7 czerwca 2002 r. w sprawie zakresu praw i obowiązków 
podmiotów sprawujących dozór, zasad i trybu wykonywania dozoru 
oraz trybu wyznaczania przez stowarzyszenia, organizacje i instytucje 
swoich przedstawicieli do sprawowania dozoru135. Rozporządzenie okre-
śla podstawowe czynności kuratora sądowego w zakresie sprawowania 
dozoru136. Niektóre z nich zostały powtórzone za Kodeksem karnym wy-
konawczym lub stanowią rozwinięcie regulacji kodeksowych. 
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Rozporządzenie określiło termin powierzenia kuratorowi sprawo-
wania dozoru, które powinno nastąpić nie później niż w ciągu 14 dni 
od dnia uprawomocnienia się orzeczenia albo od dnia zwrotu akt sądo-
wi I instancji lub otrzymania orzeczenia do wykonania. 

Wśród działań kuratora po objęciu dozoru znajdują się takie powin-
ności jak: 
–  nawiązanie pierwszego kontaktu ze skazanym nie później niż w ciągu 

7 dni od daty wpływu prawomocnego orzeczenia do zespołu kurator-
skiej służby sądowej, 

–  pouczenie go o prawach i obowiązkach wynikających z okresu próby 
i dozoru, 

–  udzielanie skazanemu pomocy w rozwiązywaniu problemów życio-
wych, 

–  nawiązanie kontaktu z rodziną i środowiskiem skazanego. 
Rozporządzenie specyfi kuje również czynności kuratora w przy-

padku orzeczonego dozoru wobec sprawcy przestępstwa popełnione-
go w stanie ograniczonej poczytalności lub w związku z uzależnieniem 
od alkoholu lub innego środka odurzającego oraz określa działania 
związane z dokumentowaniem w karcie czynności dozoru jego przebie-
gu. Zobowiązuje też kuratora do składania sądowi pierwszego sprawo-
zdania z objęcia dozoru, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia nawią-
zania kontaktu ze skazanym, kolejnych sprawozdań z przebiegu dozo-
ru – na żądanie sądu, a także sprawozdania z zakończenia dozoru.

Kodeks karny wykonawczy dużą wagę przykłada do „bezzwłocz-
nego” podejmowania przez kuratora czynności związanych ze spra-
wowaniem dozoru. Dlatego przepisy analizowanego rozporządzenia 
określają zarówno termin powierzenia kuratorowi dozoru, jak i nawią-
zania przez niego pierwszego kontaktu ze skazanym. Siedem dni na na-
wiązanie pierwszego kontaktu z podopiecznym, liczone od daty otrzy-
mania w zespole kuratorów prawomocnego orzeczenia (§ 3 ust.1 pkt 2 
rozporządzenia), zostało skorelowane z takim samym – choć kodekso-
wym – terminem, jaki otrzymał skazany oddany pod dozór na zgłoszenie 
się do kuratora sądowego (art. art. 169 § 2). Wykładnia teleologiczna 
obu przepisów wskazuje, że termin wyznaczony kuratorowi wyprzedza 
ten ustalony dla skazanego i dotyczy nawiązania pierwszego kontak-
tu, choćby pisemnego, ze skazanym, po którym skazany dowiaduje się 
o objęciu go dozorem oraz o swoich podstawowych prawach i obowiąz-
kach z nim związanych, w tym o obowiązku zgłoszenia się do kuratora 
sądowego w terminie 7 dni. Wcześniejszy kontakt bezpośredni, zaini-
cjowany przez kuratora z podopiecznym w jego miejscu zamieszkania 
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137 Zgodnie z postanowieniem Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 16.06.1999r.: zasadniczo błędny 
jest pogląd, że kurator sprawujący nadzór powinien poszukiwać skazanego, gdziekolwiek ten 
będzie przebywał i zabiegać o kontakty ze skazanym. Do utrzymania kontaktów zobowiązany 
jest przede wszystkim skazany, gdyż poddanie się przezeń dozorowi jest jednym z warunków 
stosowania probacji ( II Aka 246/99, KZS 1999, nr 6-7, poz. 52). Nie oznacza to jednak, 
że kurator może biernie oczekiwać na kontakty z podopiecznym, gdyż – zgodnie z art. 3 ust. 1 
cyt. i art. 9 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych – kurator sądowy wypełnia 
swoje zadania w środowisku podopiecznych (Por. A. Marek: Kodeks karny. Komentarz, Dom 
Wydawniczy ABC, 2006, wyd. 3 –komentarz do art. 73 Kk . Zob. też K. Gromek: Kuratorzy 
sądowi. Komentarz, Warszawa 2002).

138 A. Kordik: Warunkowe zawieszenie wykonania kary w systemie środków probacyjnych i jego 
efektywność, Wrocław 1998, s. 108.

139 Do tytułów egzekucyjnych mają tu zastosowanie przepisy art. 776-795 Kodeksu postępowa-
nia cywilnego (art. 26 Kkw).

140 M. Leonieni: Warunkowe zawieszenie wykonania kary w polskim prawie karnym, Warszawa 
1974, s. 291. 

lub pracy, może czynić bezprzedmiotowym obowiązek zgłoszenia się 
skazanego do kuratora137.

2. Obowiązki sądu w okresie próby i dozoru
Kodeks karny wykonawczy eksponuje nadrzędną rolę sądu w postę-

powaniu wykonawczym. Na sądzie spoczywa nie tylko obowiązek kie-
rowania do wykonania orzeczeń i nadzoru nad ich wykonywaniem, ale 
również orzekanie w sprawach incydentalnych138. Do istotnych zadań 
sądu w związku z wyrokiem skazującym z warunkowym zawieszeniem 
wykonania kary pozbawienia wolności należy:
–  kierowanie wyroków prawomocnych do wykonania,
–  nadzór nad przebiegiem próby oraz jej kształtowanie (w tym przez 

oddanie skazanego pod dozór albo zwolnienie go od dozoru) i ocena 
przebiegu,

–  nadzór nad sposobem sprawowania dozoru, jeżeli został on orzeczo-
ny w wyroku lub ustanowiony w okresie próby.
Postępowanie wykonawcze powinno być wszczęte niezwłocznie, gdy 

orzeczenie stało się wykonalne. Wydane w tej sprawie przez sędziego 
zarządzenie skieruje wyrok do wykonania w zakresie nałożonych obo-
wiązków, ustanowionego dozoru, czy nałożonej grzywny. Można chyba 
przyjąć, iż obowiązek ten obejmuje również przesłanie odpisu wyroku 
(tytułu egzekucyjnego) pokrzywdzonemu, wobec którego sąd orzekł na-
prawienie szkody139, a także, gdy nie wynika to z wyroku, wydanie po-
stanowienia o kolejności i terminie wykonywania poszczególnych obo-
wiązków140. Postanowienie to ma charakter incydentalny i może być 
jednym z wielu, jakie sąd wydaje w czasie trwania okresu próby. Ich 
podstawą będzie przede wszystkim art. 74 § 2 Kk, który pozwala sądo-
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141 K. Postulski: Zakres orzekania sądu w postępowaniu wykonawczym, [w:] Nowa kodyfi kacja 
karna. Krótkie komentarze. Kodeks karny wykonawczy, Zeszyt 10. Ministerstwo Sprawiedli-
wości, Warszawa 1998, s. 170. 

142 Por. np. A. Kordik: Warunkowe zawieszenie…, jw., s. 110
143 Podobnie A. Kordik, jw., s. 112. 
144 Por. M. Leonieni: Warunkowe zawieszenie…, jw., s. 308 i n., A. Kordik, jw., s. 199 i n. 
145 Należy zapewne przyjąć, że ich zmiana może nastąpić tylko w drodze nadzwyczajnych środków 

zaskarżenia.

wi na: ustanawianie, rozszerzanie lub zmianę obowiązków określonych 
w art. 72 § 2 pkt 3 – 9 Kk, zwolnienie od nich (z wyjątkiem obowiązku 
przeproszenia pokrzywdzonego oraz naprawienia szkody albo uiszcze-
nia świadczenia pieniężnego), oddanie skazanego pod dozór, a także 
zwolnienie od dozoru, jeżeli nie jest on obligatoryjny141. 

 Zdaniem niektórych autorów142, aktywna rola sądu w okresie próby 
powinna być szczególnie widoczna, gdy nie orzeczono dozoru. Nato-
miast w czasie trwania dozoru sąd powinien być informowany okre-
sowymi sprawozdaniami przez kuratora albo osobę godną zaufania, 
stowarzyszenie, organizację lub instytucję, pod której dozór oddano 
skazanego, o przebiegu dozoru, a niezwłocznie o popełnieniu przez 
skazanego przestępstwa lub o i innym rażącym naruszeniu przez niego 
porządku prawnego (art. 172 § 2 i art. 175 § 1 pkt 3 Kkw).

Należy przyznać, iż zarówno kodeksowe jak i pozakodeksowe regulacje 
dotyczące przebiegu próby zapewniają sądowi w wystarczającym stopniu 
informacje na temat zachowania się skazanego143. Pozwala to na czynne 
angażowanie się sądu w przebieg próby, np. poprzez śledzenie procesu 
reedukacji i resocjalizacji, uświadamianie skazanemu sprawowania sądo-
wej kontroli nad przestrzeganiem przez niego porządku prawnego i speł-
nianiem obowiązków i poleceń, reagowanie na negatywne zachowanie się 
skazanego. Czy jednak tego rodzaju aktywność sądu występuje często 
w praktyce? Z przeprowadzonych dotychczas badań wynika raczej, iż jest 
ona bardzo skromna, co w znacznym stopniu związane jest z powszechnie 
znanymi problemami, jakie trapią polskie sądownictwo144. 

 Otrzymane przez sąd informacje dają mu możliwość wydania posta-
nowienia modyfi kującego sytuację skazanego w okresie próby. W spra-
wach warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności 
świadczy to więc o elastyczności prowadzonego w odniesieniu do środ-
ka probacji postępowania wykonawczego, w którym dokonywane przez 
sąd zmiany ogranicza jedynie potrzeba utrzymania (zakaz modyfi kacji) 
nałożonych w wyroku skazującym obowiązków: naprawienia szkody 
oraz przeproszenia pokrzywdzonego145. Ta interwencyjna rola nadzoru 
sądowego w okresie próby jest skutkiem częściowej rezygnacji przez 
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146 Pewne możliwości w tym zakresie stwarzają skazanemu przepisy Kkw w art. 6 (składanie 
wniosków o wszczęcie postępowania przed sądem), art. 13 § 1 (zwrócenie się do sądu o roz-
strzygnięcie wątpliwości co do wykonania orzeczenia) i art. 22 (o terminie i celu posiedzenia 
sądu zawiadamia się skazanego i jego obrońcę; sąd może dopuścić do udziału w posiedzeniu 
inne osoby, jeżeli ich udział może mieć znaczenie dla rozstrzygnięcia).

147 Por. A. Kordik: Warunkowe zawieszenie…, jw., s. 104 i 117.

ustawodawcę ze stosowania na etapie postępowania wykonawczego 
zakazu reformationis in peius. Wyłączenie to dotyczy możliwości pogar-
szania sytuacji skazanego; nie obejmując jednak przysługujących mu 
środków zaskarżenia.

W relacji z sądem niezbyt klarownie i korzystnie dla skazanego 
przedstawiają się jego uprawnienia jako podmiotu postępowania 
wykonawczego, chociaż to wobec niego zastosowano warunkowe za-
wieszenie wykonania kary pozbawienia wolności z poddaniem go pró-
bie i to on ma być wykonawcą założonej idei poprawy. Jego możliwości 
aktywnego współdziałania w kształtowaniu tego środka na etapie po-
stępowania wykonawczego są niewielkie, a możliwości obrony swoich 
interesów ograniczone do składania zażalenia na niektóre wydane przez 
sąd postanowienia. Zażalenie nie przysługuje mu bowiem na postano-
wienie sądu wydane po rozpoznaniu skargi na decyzję innego organu 
postępowania wykonawczego (art. 7 § 5 Kkw). 

 Przepisy rozdziału XI Kkw, poświęcone wykonywaniu dozoru i wa-
runkowego zawieszenia wykonania kary, określają jedynie obowiązki 
skazanego wobec sądu i kuratora sądowego, w tym obowiązek stawie-
nia się na wezwanie sądu i udzielenia wyjaśnień co do przebiegu dozoru 
i wykonywania nałożonych na niego obowiązków (art. 169 § 3). W od-
różnieniu od kuratora sądowego, przepisy rozdziału XI nie przyznają 
skazanemu żadnych możliwości aktywnego kształtowania przebiegu 
okresu próby146. Dotyczy to zarówno nałożonych na niego obowiąz-
ków i poleceń, jak i ustanawiana i zwolnienia od dozoru. Zwiększenie 
uprawnień skazanego następuje dopiero wówczas, gdy sąd wyznacza 
termin posiedzenia w kwestii zarządzenia wykonania kary warunkowo 
zawieszonej. Przed wydaniem postanowienia w tym przedmiocie sąd 
ma obowiązek wysłuchania skazanego i jego obrońcy i to tylko wtedy, 
gdy nie zachodzą okoliczności obligatoryjnego zarządzenia wykonania 
kary określone w art. 75 § 1 Kk (art. 178 § 2 Kkw).

 Należy jednak przyznać, iż skazany powinien być zawsze wysłu-
chany w okresie próby, gdy zachodzi potrzeba modyfi kacji obowiązków 
i dozoru. Obowiązujący kodeks karny wykonawczy nie czyni zadość 
temu postulatowi, podobnie jak jego poprzednik z 1969 roku147. 
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3.  Przesłanki zarządzenia wykonania kary warunkowo 
zawieszonej
Konsekwencją stwierdzenia przez sąd przypadku nieudanej próby 

skazanego i skorygowania pierwotnie pozytywnej oceny co do przyjęcia 
w stosunku do niego dodatniej indywidualnej prognozy jest odwołanie 
warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności. Za-
rządzenie wykonania zawieszonej kary nie może nastąpić później niż 
w ciągu 6 miesięcy od zakończenia okresu próby (art. 75 § 4 Kk). Uzna-
nie więc próby za przebytą pomyślnie następuje ex lege z upływem 6 
miesięcy po zakończeniu próby, jeżeli nie zostało wydane postanowie-
nie o wykonaniu kary warunkowo zawieszonej. Po tym czasie nastę-
puje też automatycznie zatarcie skazania, chyba że wobec skazanego 
orzeczono grzywnę lub środek karny inny niż obowiązek naprawienia 
szkody. Wówczas nie może ono nastąpić przed ich wykonaniem, daro-
waniem albo przedawnieniem ich wykonania (art. 76 § 1 i 2 Kk). 

 Polskie prawo karne utrzymuje od 1932 r. do czasów obecnych 
tradycyjny podział odwołań warunkowego zawieszenia wykonania kary 
na odwołania obligatoryjne i odwołania fakultatywne. W Kodeksie kar-
nym z 1997 r. jedyną podstawą obligatoryjnego zarządzenia przez 
sąd wykonania zawieszonej kary jest popełnienie przez skazanego 
w okresie próby podobnego przestępstwa umyślnego, za które orzeczo-
no prawomocnie karę pozbawienia wolności (art. 75 § 1). W odniesieniu 
do przestępstwa popełnionego w okresie próby muszą więc być spełnio-
ne kumulatywnie trzy przesłanki:
–  ma być ono podobne do przestępstwa, za które skazano z warunko-

wym zawieszeniem wykonania kary,
–  musi być umyślne,
–  orzeczono za nie prawomocnie karę pozbawienia wolności.

Podobieństwo przestępstw może wynikać nie tylko z samego rodzaju 
przedmiotu ochrony, ale też z jego modus operandi i celu popełnienia. 
Zgodnie z art. 115 § 3 Kk, przestępstwami podobnymi są: przestępstwa 
zamieszczone w tym samym rozdziale kodeksu, przestępstwa z zasto-
sowaniem przemocy lub groźby jej użycia oraz przestępstwa, których 
celem jest korzyść majątkowa.

Prawomocne skazanie za przestępstwo umyślne jest zdarzeniem 
obiektywnym, niezależnym od sądu orzekającego o zarządzeniu kary. 
Wątpliwości może budzić to, czy ustawodawca stanowiąc o skazaniu 
na karę pozbawienia wolności miał na myśli każde skazanie na po-
zbawienie wolności, zarówno bezwzględne, jak i z zawieszeniem, czy 
tylko skazanie na karę pozbawienia wolności bez warunkowego za-
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148 Uchwała z 17.09. 1996 r., OSNKW 1996, nr 11-12, poz. 75.
149 Por. K. Postulski: Glosa do uchwały SN z 17.09. 1996 r., OSP 1997, z. 2; Z. Hołda: Prawo 

karne wykonawcze, Wyd. Ofi cyna 2006, s. 172. 
150 Przez „rażące naruszenie porządku prawnego” rozumie się tu – stwierdzone w przypisanym 

trybie i odpowiednio udokumentowane – zachowanie skazanego wbrew zakazom lub naka-
zom wynikającym z norm prawa karnego, ale też prawa administracyjnego (np. przekroczenie 
dyscyplinarne), które ocenia się w znacznym stopniu negatywnie jako uporczywe, z dużym 
nasileniem złej woli, jaskrawe, oczywiste itp. (por. I. Strycharz: Pojęcie porządku prawnego 
w kodeksie karnym, NP 1970, nr 6, s. 851 i n.; Z. Hołda, jw.,s. 172 i 173).

151 Należy sądzić, że takim przestępstwem będzie też przestępstwo określone w art. 75 § 1 Kk, 
które nie zostało jeszcze potwierdzone prawomocnym wyrokiem.

152 „Uchylanie się” oznacza takie zachowanie się skazanego, które jest wyrazem jego negatywnego 
stosunku do zasądzonej kary czy wymierzonych w związku z nią obowiązków, a więc wynika 
z jego złej woli, nie zaś z innych przyczyn – obiektywnych lub nawet przez niego zawinionych 
(por. uchwała SN z 20.06.1979 r., OSNKW 1979, nr 9, poz. 89). 

wieszenia. Problem ten rozstrzygnął Sąd Najwyższy jeszcze pod rzą-
dem Kodeksu karnego z 1969 r. uznając, że prawomocne skazanie 
dotyczy orzeczenia kary pozbawienia wolności także z warunkowym 
zawieszeniem jej wykonania148. W nauce prawa karnego ocenia się 
jednak, że z punktu widzenia racjonalnej polityki kryminalnej rozwią-
zanie to wydaje się zbyt restrykcyjne149. Dlatego kwestia ta powinna 
być rozstrzygnięta przez ustawodawcę w sposób jasny i na korzyść 
oskarżonego.

Fakultatywne zarządzenie wykonania zawieszonej kary jest uza-
leżnione od uznania sądu wykonującego wyrok i może nastąpić jeżeli 
spełniona została jedna z następujących przesłanek:
1)  skazany w okresie próby rażąco narusza porządek prawny150, 

a w szczególności: 
a)  popełnił inne przestępstwo niż to, które daje podstawę do obliga-

toryjnego zarządzenia wykonania kary151, 
b) uchyla się152 od:

–  uiszczenia grzywny, 
–  dozoru, 
–  wykonania nałożonych obowiązków lub orzeczonych środków 

karnych (art. 75 § 2 Kk);
2)  skazany po wydaniu wyroku, lecz przed jego uprawomocnieniem 

się, rażąco narusza porządek prawny, a w szczególności w tym cza-
sie popełnił przestępstwo (art. 75 § 3 Kk).
Rażące naruszenie porządku prawnego ma nastąpić przede wszyst-

kim w okresie próby, który rozpoczyna się z datą uprawomocnienia się 
wyroku. Może też być podstawą zarządzenia wykonania kary, jeżeli zo-
stanie stwierdzone w okresie międzyinstancyjnym, a więc przed upra-
womocnieniem się wyroku.
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153 Por. szerzej M. Leonieni: Warunkowe zawieszenie…, s. 329; A. Kordik: Warunkowe zawiesze-
nie…, s. 130. 

W sprawach związanych z wykonaniem orzeczenia o warunkowym 
zawieszeniu wykonania kary pozbawienia wolności oraz w sprawie za-
rządzenia wykonania zawieszonej kary właściwy jest sąd rejonowy, któ-
ry orzekał w pierwszej instancji, jednak w stosunku do osoby skazanej 
przez sąd powszechny i pozostającej pod dozorem właściwy jest sąd 
rejonowy, w którego okręgu dozór jest lub ma być wykonywany (art. 
178 § 1 Kkw). W wielu przypadkach sąd orzekający jest jednocześ-
nie sądem dozoru. Jeżeli jednak ze względu na miejsce przebywania 
skazanego dozór wykonywany jest na terenie jurysdykcji innego sądu, 
wówczas ten sąd będzie właściwy w sprawach wykonywania wyroku 
oraz orzekania w przedmiocie wykonania kary warunkowo zawieszo-
nej. Postanowienia o ewentualnym zarządzeniu wykonania kary zapa-
dają na posiedzeniu, a sąd działa z urzędu lub na wniosek prokuratora 
albo organu sprawującego dozór.

Przed wydaniem postanowienia sąd ma obowiązek sprawdzić oko-
liczności faktyczne, które uzasadniają bądź nie uzasadniają wydanie 
postanowienia o zarządzeniu wykonania kary warunkowo zawieszo-
nej. W tym celu przy badaniu przesłanek fakultatywnego zarządzenia 
wykonania kary, sąd zawsze powinien wysłuchać skazanego lub jego 
obrońcę oraz w razie potrzeby organ sprawujący dozór lub kontrolę 
okresu próby153.

II.  Orzekanie i wykonywanie kary pozbawienia wolności 
z warunkowym zawieszeniem jej wykonania w świetle 
statystyki ogólnopolskiej

Struktura orzekanych w Polsce kar uległa istotnej zmianie w la-
tach 2000–2004. Świadczy o tym wzrost udziału orzekanych grzywien 
(z 15,1% w 2000 r. do 21,7% w 2004 r.) oraz kar ograniczenia wolności 
(z 6,6% w 2000 r. do 14,0% w 2004 r.), przy spadku odsetka orzeka-
nych kar pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem ich wyko-
nania (z 64,4% w 2000 r. do 54,2% w 2004 r.).

Zmiany te zostały wywołane penalizacją dawnego wykroczenia, jakim 
było prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości (art. 178a Kk – obo-
wiązujący od 2001 r.). Skazania za to przestępstwo – w liczbie 78 384 
– stanowiły już w 2001 r. prawie 24% wszystkich skazań. W 33 274 
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154 Statystyka Ministerstwa Sprawiedliwości: Prawomocne skazania w latach 1999-2004 (Wydz. 
Statystyki MS: DO-II-076-005-2006). 

155 Por. T. Szymanowski: Orzecznictwo w sprawach karnych w Polsce w świetle statystyki sądo-
wej za rok 1997 oraz lata 1999-2001, „Państwo i Prawo” nr 10 z 2002 r., s. 21 i n. oraz tego 
Autora omówienie orzecznictwa sądów karnych w pierwszych trzech latach obowiązywania 
kodyfi kacji karnej z 1997 r. w PiP: nr 1/2000, nr 12/2000 i nr 9/2001.

156 Statystyka Ministerstwa Sprawiedliwości: Sprawozdanie MS – S6r – w sprawie osób osądzo-
nych w I instancji za 2006 rok. 

przypadkach (10% ogółu skazań) orzeczono za to przestępstwo grzyw-
nę, a w 13 161 (4%) – karę ograniczenia wolności154. Zaobserwowane 
– również w następnych latach – zmiany w ogólnej strukturze ska-
zań sądów rejonowych były następstwem stosowania za to przestęp-
stwo przede wszystkim grzywny i kary ograniczenia wolności, obok 
kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykona-
nia. Udział orzekanych bezwzględnych kar pozbawienia wolności nie 
uległ w tym okresie istotnym zmianom. Można więc uznać, że zmiana 
w orzecznictwie sądów rejonowych w latach 2001–2004 była rezulta-
tem nie tyle zmian w dynamice przestępczości lub jej strukturze kry-
minologicznej, ile zmian w ustawie karnej. Bez nich zarówno liczba 
przestępstw, jak też struktura skazań wykazywałyby znacznie mniej-
sze zmiany155.

 Wydaje się, iż trend ten zatrzymał się w latach 2005–2006, kiedy 
to orzekanie przez sądy kary pozbawienia wolności z warunkowym za-
wieszeniem jej wykonania znowu było równie powszechne, jak w ostat-
nich latach stosowania kodyfi kacji karnej z 1969 r. i na początku obo-
wiązywania Kodeksu karnego z 1997 r. Udział skazań na karę pozba-
wienia wolności z zawieszeniem jej wykonania w odniesieniu do liczby 
skazań ogółem jest więc ciągle bardzo wysoki. O ile w 1999 r. wynosił 
on 60,7%, to w 2006 r. – 59,5% (w 2005 r. – 58,4). W 2006 r. sądy 
rejonowe orzekły 321 829 takich kar, w tym 280 319 z zawieszeniem 
wykonania (87,1%)156. 

Dozór przy warunkowym zawieszeniu wykonania kary pozbawie-
nia wolności orzekany jest przez sądy średnio przy 30% takich skazań 
i stosuje się go znacznie rzadziej niż w pierwszym okresie obowiązy-
wania Kodeksu karnego z 1997 r. W latach 1999 i 2000 orzekany był 
bowiem przy 40% zawieszonych kar pozbawienia wolności. 

W 2006 r. sądy nałożyły w trybie art. 72 § 1 Kk obowiązki wobec 
70 325 skazanych, co stanowi 25,1% ogółu skazanych na karę pozba-
wienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania (w 2005 r. 
wobec 74 634 skazanych, tj. 25,3%). Zawieszając wykonanie kary po-
zbawienia wolności sądy zobowiązały skazanych do:
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157 Wykazane tutaj odsetki skazań za poszczególne rodzaje przestępstw są zbliżone do tych, które 
dotyczą 2005 r. dla osądzeń wg rodzajów przestępstw w I instancji oraz skazań prawomoc-
nych.

1)  informowania sądu lub kuratora o przebiegu okresu próby 
– 7 476 skazanych (10,6% skazanych, którym nałożono obowiązki),

2)  przeproszenia pokrzywdzonego – 11 skazanych (0,0%),
3)  łożenia na utrzymanie innej osoby – 2 669 skazanych (3,8%),
4)  wykonywania pracy zarobkowej, podjęcia nauki lub przygotowania 

do zawodu – 19 649 skazanych (27,9%),
5)  powstrzymania się od nadużywania alkoholu lub używania innych 

środków odurzających – 15 022 skazanych (21,4%),
6)  poddania się leczeniu, w szczególności odwykowemu lub rehabilita-

cji – 2 212 skazanych (3,1%),
7)  powstrzymania się od przebywania w określonym środowisku lub 

miejscu – 11 345 skazanych (16,1%),
8)  innego stosownego postępowania w okresie próby, które mogło zapo-

biec popełnieniu ponownie przestępstwa – 11 941 skazanych (17,0%).

Obok scharakteryzowania ogólnej sytuacji w zakresie orzekania 
w ostatnich latach kary pozbawienia wolności z warunkowym zawie-
szeniem jej wykonania, warto również przedstawić w tym miejscu, w ja-
kich rodzajach przestępstw ta instytucja kodeksowa znajdowała 
najczęściej zastosowanie w 2006 r. w orzecznictwie sądów rejono-
wych, jako sądów I instancji157.
1)  Naruszenie czynności narządu ciała lub spowodowanie rozstroju 

zdrowia (art. 157 Kk ) – 4 965 (1,8%) skazań na karę pozbawienia 
wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania. W tym w wy-
miarze: do 5 m-cy – 627, 6 m-cy do roku – 3 340, pow. roku – 998.
Ciężki uszczerbek na zdrowiu z art. 156 Kk był podstawą 359 skazań. 

2)  Udział w bójce lub pobiciu (art. 158 § 1 Kk) – 10 036 (3,6%) skazań. 
W tym w wymiarze: do 5 m-cy – 677, 6 m-cy do roku – 7 149, pow. 
roku – 2 210.
W postaci kwalifi kowanej tego przestępstwa, tj. z użyciem broni, 
noża lub innego niebezpiecznego narzędzia (art. 159 Kk) skazania 
objęły 563 przypadki.

3)  Prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod 
wpływem środka odurzającego (art. 178a § 1 Kk) – 39 457 (14,1%) 
skazań. W tym w wymiarze: do 5 m-cy – 7 964, 6 m-cy do roku – 25 
230, pow. roku – 6 263.
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158 Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 198 ze zm.

 4)  Prowadzenie innego pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpły-
wem środka odurzającego (art. 178a § 2 Kk) – 28 185 (10,1%) ska-
zań. W tym w wymiarze: do 5 m-cy – 11 705, 6 m-cy do roku 
– 13 846, pow. roku – 2 634.

 5)  Znęcanie się nad członkiem rodziny (art. 207 § 1 Kk) – 14 359 
(5,1%) skazań. W tym w wymiarze: do 5 m-cy – 558, 6 m-cy do roku 
– 8 913, pow. roku – 4 888.

 6)  Uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego (art. 209 Kk) – 6 137 
(2,2%) skazań. W tym w wymiarze: do 5 m-cy – 402, 6 m-cy do roku 
– 4 152, pow. roku – 1 583.

 7)  Kradzież (art. 278 § 1 Kk) – 24 408 (8,7%) skazań. W tym w wymiarze: 
do 5 m-cy – 3 266, 6 m-cy do roku – 16 441, pow. roku – 4 701.
Ponadto znaczna liczba skazań (3 501) dotyczyła przypadków kra-
dzieży energii lub kradzieży karty bankomatowej (art. 278 § 5 Kk). 

 8)  Kradzież z włamaniem (art. 279 Kk) – 14 768 (5,3%) skazań. W tym 
w wymiarze: do 5 m-cy – 210, 6 m-cy do roku – 7 031, pow. roku 
– 7 527.

 9)  Rozbój (art. 280 § 1 Kk) – 4 301 (1,5%) skazań. W tym w wymiarze: 
do 5 m-cy -9, 6 m-cy do roku – 173, pow. roku – 4 119.
Kradzież rozbójnicza z art. 281 Kk była podstawą 484 skazań, 
a wymuszenie rozbójnicze z art. 282 Kk – 675 skazań. 

10)  Przywłaszczenie (art. 284 Kk) – 5 764 (2,1%) skazań. W tym 
w wymiarze: do 5 m-cy – 604, 6 m-cy do roku – 3 774, pow. roku 
– 1 386.

11)  Oszustwo (art. 286 Kk) – 27 971 (10,0%) skazań. W tym w wymia-
rze: do 5 m-cy – 241, 6 m-cy do roku – 18 648, pow. roku – 9 082.

12)  Paserstwo (art. 291 Kk) – 4 927 (1,8%) skazań. W tym w wymiarze: 
do 5 m-cy – 714, 6 m-cy do roku – 3 179, pow. roku – 1 034.

13)  Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii158 
– 12 327 (4,4%) skazań. W tym w wymiarze: do 5 m-cy – 2 004, 
6 m-cy do roku –7 590, pow. roku – 2 733 skazania.

Wymienione powyżej rodzaje przestępstw stanowiły w 2006 r. blisko 71% 
ogółu skazań na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem 
jej wykonania. Wśród nich niewielki odsetek skazań dotyczył przestępstw 
przeciwko życiu i zdrowiu oraz z użyciem niebezpiecznego narzędzia.

Wg stanu na 31 grudnia 2005 r. wykonywano 272 792 dozory nad 
skazanymi na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawie-
szeniem jej wykonania, w tym 272 576 przez kuratorów sądowych 
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159 Podane wyżej dane statystyczne pochodzą z Informacji o działalności sądów powszechnych 
w zakresie wykonania orzeczeń w 2005 roku, wyd. Ministerstwa Sprawiedliwości, Warszawa 
kwiecień 2006 r., s.13-15 i 50.

dla dorosłych (99,9%). Nieliczne dozory były sprawowane przez osoby 
godne zaufania lub przez przedstawicieli stowarzyszeń, instytucji albo 
organizacji społecznych, do których działalności należy troska o wy-
chowanie, zapobieganie demoralizacji lub pomoc skazanym. Wśród do-
zorów kuratorskich 83 297 (30,6%) było wykonywanych przez kurato-
rów zawodowych i 189 279 (69,4%) przez kuratorów społecznych. 

W 2005 r. zakończono 78 737 dozorów, w tym z powodu: upływu 
okresu próby – 45 484 (57,8%), zwolnienia skazanych od dozoru – 15 
900 (20,2%), zarządzenia wykonania kary – 17 353 (22,0%); wystąpiło 
też 11 931 przekazań dozorów innym sądom.

Zarządzenia wykonania warunkowo zawieszonych kar pozba-
wienia wolności następowały w 2005 r. na skutek:
–  popełnienia podobnego przestępstwa umyślnego (art. 75 § 1 

Kk) – w stosunku do 9 598 skazanych (55,3% zarządzeń);
–  popełnienia innego przestępstwa – w stosunku do 2 164 skazanych 

(12,5%),
–  rażącego naruszenia porządku prawnego – w stosunku do 1 118 ska-

zanych (6,4%),
–  uchylania się od obowiązków lub środków karnych – w stosunku 

do 2 783 skazanych (16,0%),
–  uchylania się od uiszczenia grzywny – w stosunku do 48 skazanych 

(0,2%),
–  uchylenia się od dozoru – w stosunku do 1 570 skazanych (9,0%)159.

III.  Sprawowanie przez kuratorów sądowych dozorów 
w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania 
kary pozbawienia wolności – wyniki badań 
sondażowych

1. Cel, zakres i metoda badań

Zasadniczym celem badań sondażowych, jakie przeprowadzono 
na potrzeby niniejszej pracy, było ustalenie warunków i możliwości 
wykonywania przez kuratorów sądowych dla dorosłych w latach 2003 
– 2006 dozoru w związku z zawieszeniem wykonania kary pozbawienia 
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wolności. Punktem odniesienia dla oceny poczynionych ustaleń były 
odpowiednie przepisy Kodeksu karnego oraz Kodeksu karnego wyko-
nawczego z 1997 r. i aktów wydanych na jego podstawie.

Realizacji tak określonego celu służyło:
1)  przeprowadzenie w wybranych 22 sądach rejonowych z różnych 

regionów kraju – na podstawie akt spraw karnych i teczek dozo-
rów – analizy przebiegu wykonywania dozorów wobec 200 dobra-
nych losowo skazanych na karę pozbawienia wolności z warunko-
wym zawieszeniem jej wykonania;

2)  uzyskanie na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych 
wśród kuratorów zawodowych z 40 sądów rejonowych z różnych 
regionów kraju informacji, wniosków i postulatów odnoszących się 
do sposobu wykonania próby i dozoru przy warunkowym zawiesze-
niu wykonania kary pozbawienia wolności; 

3)  uzyskanie w wyniku badań ankietowych od 50 osób, które były pod-
dane takiemu dozorowi, opinii o sposobie jego wykonywania oraz 
stopniu przestrzegania przysługujących im w tym czasie uprawnień.
Ważnym celem badań, który zrealizowano w trakcie opisanych wyżej 

czynności, było zebranie w sądach, od kuratorów zawodowych i osób 
poddanych dozorowi wniosków i ocen dotyczących:

•  usprawnienia pracy kuratorów sądowych dla dorosłych,
•  zmiany regulacji prawnych w zakresie wykonania okresu próby 

i dozoru,
•  doskonalenia procesu wykonywania dozoru.
W założeniach za cel badań przyjęto również sformułowanie krótkiej 

charakterystyki kryminologicznej i społecznej skazanych objętych pró-
bą i dozorem, która pozwoliłaby na określenie podstawowych potrzeb 
w zakresie zindywidualizowanego oddziaływania na nich w ramach tej 
instytucji probacyjnej oraz stopnia realizacji tych potrzeb.

 
2.  Analiza przebiegu wykonywania dozorów – na podstawie 

dobranych losowo przypadków 
Analizę przeprowadzono w oparciu o dokumentację zawartą w pro-

wadzonych przez kuratorów teczkach dozoru, które po jego zakończe-
niu załącza się do sądowych akt sprawy karnej. W razie braku w teczce 
dozoru istotnych informacji o osobie skazanego, popełnionym przez 
niego przestępstwie, czy o sposobie zakończenia okresu próby, korzy-
stano również z akt sprawy karnej.

Z wybranych losowo w 22 sądach 250 teczek dozoru (wykonanego 
w całości lub w części), do analizy zakwalifi kowano 200 przypadków, 
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160 Wiek badanych liczony na dzień uprawomocnienia się wyroku.

z których 134 (67,0%) odnosiły się do dozorów zakończonych pomyślnie 
(w wyniku zwolnienia od dozoru lub upływu okresu próby) albo umo-
rzeniem postępowania wykonawczego z powodu zgonu skazanego, a 66 
(33,0%) do dozorów zakończonych zarządzeniem wykonania kary pozba-
wienia wolności. Prawie wszystkie objęte analizą dozory (197) zostały na-
łożone na skazanych w wyrokach skazujących, zaś 3 dozory sądy orze-
kły na wniosek kuratora zawodowego w czasie trwania próby. 

Miejscem wykonywania dozorów były duże i średniej wielkości 
miasta, takie jak: Warszawa, Łódź, Kraków, Poznań, Wrocław, Gdańsk, 
Bydgoszcz, Rzeszów, Białystok Częstochowa, Wałbrzych, Bielsko-Bia-
ła, Gorzów Wlkp., Kielce, Legnica, Olsztyn, Płock, Bytom, Racibórz, 
Rybnik, Chełm, Łomża.

2.1.  Charakterystyka osób skazanych i popełnionych przez 
nich przestępstw

1)  W badanej grupie było 194 mężczyzn i 6 kobiet. Wśród nich 178 
osób (89,0%) było stanu wolnego (w tym 19 rozwiedzionych) i 22 
(11,0%) pozostawało w związku małżeńskim Przeciętny wiek ska-
zanego, którego poddano dozorowi160, wynosił 25 lat (25,0). Naj-
liczniejszą grupę stanowiły osoby w wieku 17 – 21 lat (107 osób, 
tj. 53,5%). Tylko 4 z nich nie miało ukończonych 18 lat. W wieku 
powyżej 40 lat było 22 badanych (11,0%), a najstarszy miał 67 lat. 

2)  W badanej grupie wykształcenie podstawowe lub gimnazjalne po-
siadało 107 skazanych (53,5%), zasadnicze zawodowe – 59 (29,5%), 
średnie – 33 (16,5%) i 1 – wyższe.

3)  Przed rozpoczęciem dozoru stałą pracę zarobkową wykonywało 29 
skazanych (14,5%), 41 (20,5%) pracowało dorywczo, a 87 (43,5%) 
pozostawało bez zatrudnienia odpłatnego. Kontynuowało naukę lub 
studiowało aż 40 badanych (20,0%). Rencistami lub emerytami było 
3 skazanych (1,5%).

4)  Fakt uprzedniego skazania prawomocnego potwierdzono w aktach 
26 badanych (13,0%), natomiast w wyrokach skazujących 7 bada-
nych (3,5%) na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawiesze-
niem jej wykonania, które były podstawą wykonania analizowanych 
dozorów, sąd zastosował przepis o recydywie z art. 64 § 1 Kk.

5)  W badanych sprawach skazanym zostały wymierzone kary pozba-
wienia wolności w wymiarze od 3 miesięcy do 2 lat i 6 miesię-
cy. Średni wymiar kary wynosił 1 rok i 1 miesiąc. Najczęściej sądy 
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orzekały karę 1 roku (52 przypadki, tj. 26,0% wszystkich wyroków). 
Aż w 155 sprawach (77,5%) wymiar kary nie przekroczył 1 roku 
i 6 miesięcy pozbawienia wolności.
 Okres zawieszenia kar, wynoszący od 2 do 5 lat, kształtował się 

średnio na poziomie 3 lat i 6 miesięcy. Najczęściej sądy zawieszały kary 
na trzyletnie okresy próby (104 przypadki, tj. 52,0%).
6)  Wśród czynów głównych, za które orzeczono badanym karę pozbawienia 

wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, przeważały na-
stępujące przestępstwa: kradzieży i kradzieży z włamaniem (art. 278 
i 279 Kk) – stanowiły one 22,5% analizowanych przypadków, udziału 
w bójce lub pobiciu (art. 158 Kk) – 13,5%, znęcania się nad członkiem 
rodziny (art. 207 Kk) – 12,5%, rozboju (art. 280 § 1 Kk) – 10,0%, oszustwa 
(art. 286 Kk) – 5,0%, uchylania się od obowiązku alimentacji (art. 209 
Kk) – 4,0%, prowadzenia pojazdów mechanicznych w stanie nietrzeźwo-
ści (art. 178a § 1 Kk) – 3,5%, naruszenia art. 45, 46, 48 lub 49 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii – 3,5%, znisz-
czenia lub uszkodzenia cudzej rzeczy (art. 288 § 2 Kk) – 3,0%.
 Wymienione powyżej przestępstwa dotyczyły 77,5% analizowanych 

spraw. Z charakteru popełnionych przez skazanych przestępstw oraz 
z ich opisu zawartego w wyrokach wynika, że czyny badanych nie sta-
nowiły znacznego zagrożenia dla społeczeństwa.
7)  Zawieszając wykonanie kary sądy w analizowanych sprawach nało-

żyły – w trybie art. 72 § 1 Kk – 50 obowiązków wobec 44 skazanych 
oraz na podstawie art. 72 § 2 Kk – 40 obowiązków wobec 40 skaza-
nych. Tak więc większość badanych (58,0%), pomimo oddania ich 
pod dozór, nie została w wyroku skazującym zobowiązana przez sąd 
do wykonania w czasie próby jakichkolwiek zadań. 
Analiza wyroków skazujący wykazała, że zawieszając wykonanie 

kary pozbawienia wolności sądy zobowiązały skazanych do:
–  łożenia na utrzymanie innej osoby – 10 skazanych (5,0%),
–  wykonywania pracy zarobkowej, podjęcia nauki lub przygotowa-

nia do zawodu – 3 skazanych (1,5%),
–  powstrzymania się od nadużywania alkoholu lub używania in-

nych środków odurzających – 28 skazanych (14,0%),
–  poddania się leczeniu, w szczególności odwykowemu lub rehabili-

tacji – 7 skazanych (3,5%),
–  innego stosownego postępowania w okresie próby, które może za-

pobiec popełnieniu ponownie przestępstwa (były to obowiązki: re-
jestracji w powiatowym urzędzie pracy i zapłaty określonej kwoty 
na rzecz ZUS) – 2 skazanych (1,0%),
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161 Dz. U. z 1987 r. Nr 38, poz. 218 ze zm. Rozporządzenie to obowiązywało przez cały okres 
wykonywania dozorów, które objęto analizą. Zostało zmienione przez rozporządzenie Ministra 
Sprawiedliwości z 23.02.2007r. (Dz. U. z 2007r. Nr 38, poz. 249), w którym w § 357 został 
utrzymany ten obowiązek. 

–  naprawienia szkody w kwocie od 100 do 16 000 złotych – 31 ska-
zanych (15,5%),

–  naprawienia szkody przez spłatę zobowiązania alimentacyjnego 
– 2 skazanych (1,0%),

–  świadczenia pieniężnego określonego w art. 39 pkt 7 Kk w wyso-
kości od 100 do 800 złotych – 7 skazanych (3,5%).

Na żadnego z 200 badanych sąd nie nałożył obowiązków związanych 
z informowaniem sądu lub kuratora o przebiegu okresu próby, prze-
proszeniem pokrzywdzonego, czy powstrzymaniem się od przebywania 
w określonym środowisku lub miejscu.
8)  Łącznie w stosunku do 51 skazanych (25,5%) sąd orzekł w wyroku 

grzywnę lub nawiązkę. Do zapłaty grzywny na podstawie art. 71 § 1 
Kk – w wysokości od 10 do 100 stawek dziennych – zostało zobowią-
zanych 24 skazanych (12,0%), a na podstawie art. 33 § 2 Kk – w wy-
sokości od 20 do 150 stawek – 19 (9,5%). Nawiązkę w kwocie od 100 
do 2000 złotych orzeczono wobec 8 skazanych (4,0%). 

2.2. Czas rozpoczęcia dozorów 
Na właściwy przebieg okresu próby i prawdopodobieństwo, iż zakoń-

czy się on pomyślnie istotny wpływ może wywierać termin rozpoczęcia 
czynności związanych z dozorowaniem skazanego. Prawidłowość ta ma 
duże znaczenie także na gruncie wykonywania innych kar i środków 
karnych. Dlatego w § 395 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości 
z dnia 19 listopada 1987 r. w sprawie regulaminu wewnętrznego urzę-
dowania sądów powszechnych161 przyjęto zasadę, iż każde orzecze-
nie powinno być skierowane do wykonania w ciągu 14 dni od jego 
uprawomocnienia się lub od daty zwrotu akt sądowi pierwszej instan-
cji, a za datę skierowania do wykonania orzeczenia uznaje się datę pod-
pisania przez przewodniczącego wydziału pism kierujących orzeczenie 
do wykonania.

Tymczasem analiza teczek dozoru i akt spraw karnych wykazała, 
że w każdym sądzie orzekającym, który najczęściej (w 97% analizowanych 
spraw) był jednocześnie sądem wykonania dozoru, nastąpiło w mniej-
szej lub większej liczbie spraw przekroczenie tego terminu. Łącznie 
odnotowano je w blisko 55% badanych spraw, w których czas skierowania 
wyroku do wykonania wynosił w większości przypadków od 3 do 6 tygo-
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162 Cytowany § 397 regulaminu wewnętrznego urzędowania sądów obowiązywał kuratorów w czasie 
wykonywania dozorów, które były badane dla potrzeb tego opracowania. Warto jednak za-
znaczyć, że zgodnie z obecnie obowiązującym od 12.03.2007 r. regulaminem (cyt. w przypi-
sie poprzednim), powyższego uregulowania do nawiązania kontaktu kuratora ze skazanym 
w terminie 14 dni nie ma. Kurator obecnie powinien ten kontakt nawiązać w terminie 7 dni, 
co wynika z analizowanego wcześniej rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 7.06.2002 r. 
o zasadach wykonywania dozoru. Ponadto do obecnego regulaminu w ogóle nie wprowadzono 
§ 397. Jedynie przepis § 359 ustala, że „wykonywanie dozoru…realizuje kurator sądowy”.

dni. Ponadto w niektórych sądach nie sporządzano pism kierujących przez 
przewodniczącego wydziału orzeczenia do wykonania (36% spraw).

W wielu analizowanych sprawach termin dwutygodniowy przekro-
czono w sposób rażący, gdyż odpis prawomocnego wyroku docierał 
do zespołu kuratorskiego po upływie od 2 do 10 miesięcy od jego upra-
womocnienia się (16% spraw). Tylko w nielicznych przypadkach pew-
nym usprawiedliwieniem dla takiego przekroczenia był zwrot akt przez 
sąd II instancji. 

Prezesi sądów rejonowych, których zapytano o przyczyny wystę-
powania tego rodzaju nieprawidłowości, przyznawali iż były one spo-
wodowane: „trudnościami kadrowymi” lub „niewłaściwą organizacją 
sekcji wykonawczych w wydziałach karnych oraz niekompetencją ich 
pracowników”, „urlopami sędziów wykonawczych”, „brakiem w sądzie 
wydziału wykonywania orzeczeń”, „wielkim obciążeniem pracą i prze-
męczeniem pracowników Wydziału Karnego”.

Zgodnie z § 397 ust.3 cyt. wyżej rozporządzenia Ministra Sprawiedli-
wości z 19 listopada 1987 r. w sprawie regulaminu wewnętrznego urzę-
dowania sądów powszechnych, w celu wykonania orzeczenia o do-
zorze sądowy kurator zawodowy, w terminie 14 dni od otrzymania 
odpisu orzeczenia, nawiązuje bezpośredni kontakt ze skazanym, 
dokonując oceny sytuacji podopiecznego w celu ustalenia podstawo-
wych kierunków i częstotliwości swoich kontaktów z podopiecznym162. 
Jednak i tutaj zetknięto się z wieloma przypadkami opóźnienia w ob-
jęciu dozorów. W badanej grupie dotyczyły one 32% spraw, w których 
uchybienie terminowi wynosiło od 2 tygodni do 3 miesięcy. 

Spośród 84 skazanych, na których sąd nałożył obowiązki w wyroku 
skazującym, jedynie 24 (28,6%) zostało w odrębnych pismach sądu 
powiadomionych o tym i wezwanych do ich wykonania. Czas od daty 
uprawomocnienia się wyroku, po którym nastąpiło wezwanie ska-
zanego do wykonania obowiązków, wynosił: do 2 tygodni – w 5 spra-
wach, pow. 2 tygodni do 1 m-ca – w 5 sprawach, pow. m-ca do 2 m-cy 
– w 6 sprawach, pow. 2 m-cy do 3 m-cy – w 2 sprawach, pow. 3 m-cy 
do 6 m-cy – w 5 sprawach i pow. 6 m-cy do roku – w 1 sprawie. 
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Czas od daty uprawomocnienia się wyroku, po którym nastąpiło 
powierzenie kuratorowi dozoru, wynosił: do 2 tygodni – w 8 spra-
wach, pow. 2 tygodni do 1 m-ca – w 37 sprawach, pow. m-ca do 2 m-cy 
– w 54 sprawach, pow. 2 m-cy do 3 m-cy – w 20 sprawach, pow. 3 m-
cy do 6 m-cy – w 39 sprawach, pow. 6 m-cy do roku – w 14 sprawach 
i pow. roku – w 3 sprawach. W pozostałych 25 sprawach (12,5%) nie 
powierzono kuratorowi na piśmie sprawowanie dozoru.

W 158 przypadkach (79,0%) dozór powierzono kuratorowi społecz-
nemu, a w 67 (33,5%) – kuratorowi zawodowemu. W 45 analizowanych 
sprawach (22,5%) nastąpiło 56 zmian kuratora sprawującego dozór, 
w niektórych były to zmiany dwu i trzykrotne. Najczęściej były to zmia-
ny wśród kuratorów społecznych, chociaż występowały sytuacje zwią-
zane z przekazaniem przez kuratora zawodowego sprawowania dozoru 
kuratorowi społecznemu (16 zmian) i przejmowaniem przez kuratora 
zawodowego dozoru od kuratora społecznego (3 zmiany).

Pisemne powiadamianie skazanego o objęciu go dozorem przez ku-
ratora sądowego odnotowano w 97 analizowanych sprawach (48,5%). 
W pozostałych sprawach teczki dozoru nie zawierały żadnego potwier-
dzenia w tym przedmiocie. Z opinii wyrażonych w ankietach przez oso-
by objęte dozorem wynika jednak, że niektórzy z nich zostali powiado-
mieni o objęciu dozorem oraz zapoznani z obowiązkami ustanowionymi 
na okres próby i dozoru w czasie posiedzeniu sądu.

Czas od daty uprawomocnienia się wyroku, po którym nastąpiło 
powiadomienie skazanego o objęciu go dozorem, wynosił: do 2 tygo-
dni – w 9 sprawach, pow. 2 tygodni do 1 m-ca – w 21 sprawach, pow. 
m-ca do 2 m-cy – w 26 sprawach, pow. 2 m-cy do 3 m-cy – w 11 spra-
wach, pow. 3 m-cy do 6 m-cy – w 20 sprawach, pow. 6 m-cy do roku 
– w 9 sprawach i pow. roku – w 1 sprawie.

Fakt przeprowadzenia przez kuratora rozmowy wstępnej ze ska-
zanym (rozmów wstępnych przy zmianie kuratora) odnotowano w 159 
sprawach (79,5%). Nie przeprowadzono takiej rozmowy w 7 sprawach 
(3,5%), a w 34 sprawach teczki dozoru nie zawierały informacji w tym 
zakresie. Czas od daty uprawomocnienia się wyroku, po którym została 
przeprowadzona rozmowa wstępna, wynosił: do 2 tygodni – w 9 spra-
wach, pow. 2 tygodni do 1 m-ca – w 23 sprawach, pow. m-ca do 2 m-cy 
– w 33 sprawach, pow. 2 m-cy do 3 m-cy – w 36 sprawach, pow. 3 m-
cy do 6 m-cy – w 41 sprawach, pow. 6 m-cy do roku – w 14 sprawach 
i pow. roku – w 3 sprawach. W 11 przypadkach opóźnienie w prze-
prowadzeniu rozmowy wstępnej i objęciu dozoru spowodowane zostało 
trwającym przez 3 do 9 miesięcy pobytem skazanych w areszcie śled-
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czym lub zakładzie karnym, ośrodku dla narkomanów, czy domu po-
mocy społecznej.

Sporządzone przez kuratora sprawozdanie z objęcia skazanego do-
zorem znajdowało się w teczkach dozoru 159 skazanych (79,5%). Wo-
bec braku rozmowy wstępnej nie sporządzono takiego sprawozdania w 7 
sprawach (3,5%). Czas od daty uprawomocnienia się wyroku, po którym 
zostało sporządzone sprawozdanie z objęcia skazanego dozorem, wynosił: 
do 2 tygodni – w 7 sprawach, pow. 2 tygodni do 1 m-ca – w 25 sprawach, 
pow. m-ca do 2 m-cy – w 33 sprawach, pow. 2 m-cy do 3 m-cy – w 36 
sprawach, pow. 3 m-cy do 6 m-cy – w 41 sprawach, pow. 6 m-cy do roku 
– w 14 sprawach i pow. roku – w 3 sprawach. W 62 sprawozdaniach 
(39,0%) kuratorzy określili źródła, z których będą czerpać informacje 
o postawie skazanego w okresie próby, a w 145 sprawozdaniach (91,2%) 
określili plan pracy wychowawczej (resocjalizacyjnej) wobec skazanego. 
W 6 przypadkach przy realizacji takiego planu kuratorzy wykorzystali 
włączone do teczki dozoru wyniki badań sądowo-psychiatrycznych lub 
psychologicznych skazanych. W niektórych sądach kuratorzy stosowali 
praktykę informowania właściwego dzielnicowego w komisariacie Policji 
o objęciu skazanego dozorem. Podstawowym mankamentem wielu spra-
wozdań z objęcia dozorem było sformułowanie w nich tylko obowiązków 
spoczywających na skazanych, bez określenia planu pracy wychowaw-
czej. Natomiast w tych sprawozdaniach, które zawierały plan dozoru oraz 
podejmowanych oddziaływań wychowawczych, nie zawsze odnotowano, 
czy powstał on w konsultacji ze skazanym.

2.3.  Czynności kuratorów sądowych związane ze 
sprawowaniem dozorów

Zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu karnego wykonawczego, 
które omówiono szerzej w opracowaniu poświęconym zadaniom kura-
torów dla dorosłych oraz w pierwszej części tego opracowania, do za-
kresu działania kuratora sądowego w związku ze sprawowanym dozo-
rem należy w szczególności: 
1)  odwiedzanie skazanych w miejscu ich zamieszkania lub pobytu oraz 

kontaktowanie się z ich rodziną, 
2)  żądanie niezbędnych informacji i wyjaśnień od osób znajdujących 

się w okresie próby, objętych dozorem lub tych, na które nałożono 
obowiązki, 

3)  współdziałanie z właściwymi stowarzyszeniami, organizacjami i in-
stytucjami w zakresie poprawy warunków bytowych i zdrowotnych, 
zatrudnienia i szkolenia skazanych, 
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4)  przeglądanie akt sądowych i sporządzanie z nich odpisów w związku 
z wykonywaniem czynności zleconych przez sąd, 

5)  przeprowadzanie wywiadów środowiskowych i zbieranie niezbęd-
nych informacji od organów administracji rządowej, samorządu 
terytorialnego, zakładów pracy, stowarzyszeń, organizacji i insty-
tucji, 

6)  podejmowanie innych czynności niezbędnych dla prawidłowego wy-
konywania kary, 

7)  udzielanie skazanym innej stosownej pomocy.
Kodeks przypisał w art. 173 niektóre zadania do wyłącznej realizacji 

przez kuratorów zawodowych. Dotyczą one: składania wniosków o usta-
nowienie, rozszerzenie lub zmianę obowiązków w okresie próby, o zwolnie-
nie od wykonania tych obowiązków albo o oddanie pod dozór lub zwolnie-
nie od dozoru, składania wniosków o zarządzenie wykonania kary, brania 
udziału w posiedzeniach sądu w przedmiocie wykonywania środków kar-
nych związanych z poddaniem sprawcy próbie, jeżeli sprawca oddany był 
pod dozór lub w sprawach wszczętych na wniosek kuratora.

Z tego katalogu zadań kuratora sądowego tylko część znalazła za-
stosowanie w trakcie sprawowania dozorów, które objęto analizą. Na-
leży mieć świadomość, że na możliwości ich wykorzystania wpływ miał 
także czas trwania dozorów, które kończyły się nie tylko wraz z upły-
wem okresu próby, ale także w wyniku zwolnienia przez sąd od dozoru, 
czy zarządzenia wykonania kary, nieraz orzeczonego niespodziewanie 
lub niedługo po rozpoczęciu próby i dozoru.

Najczęściej podejmowanym działaniem kuratora było odwiedzanie 
skazanych w miejscu ich zamieszkania lub pobytu oraz kontakto-
wanie się z ich rodziną. W każdym analizowanym dozorze odnotowano 
średnio 14 odwiedzin skazanego, ponawianych prawie co 4 tygodnie (3 
tygodnie i 5 dni). Wizyty w domu skazanego, rozmowy z nim i członka-
mi rodziny, czy też z sąsiadami, stanowiły dla kuratora najważniejsze 
źródło oceny jego postawy. Udokumentowana treść rozmów ze skaza-
nymi wskazywała niejednokrotnie nie tylko na ich kontrolny, spraw-
dzający charakter, ale również świadczyła o ich walorach wychowaw-
czych (np. poprzez wskazywanie na korzyści płynące z prowadzenia 
uczciwego i ustabilizowanego życia oraz powstrzymywania się od naru-
szeń prawa), czy dążeniu kuratora do niesienia pomocy podopieczne-
mu. W trakcie wielu dozorów ich uzupełnieniem były liczne rozmowy 
telefoniczne ze skazanym i jego bliskimi.

Tylko ten rodzaj kontaktów bezpośrednich kuratora ze skazanym 
miał charakter kontaktów regularnych.
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Znacznie rzadsze były kontakty kuratora ze skazanym w siedzi-
bie sądu, tj. w pomieszczeniach zespołu kuratorskiego (średnio 1,3 
spotkania dla każdego dozoru). W takich przypadkach skazany był 
najczęściej wzywany do kuratora na rozmowę wstępną lub na rozmowę 
ostrzegawczą w związku z uchylaniem się od dozoru. W tych sądach, 
w których często rezygnowano z wysyłania do skazanych informacji 
o objęciu dozorem oraz o przysługujący im prawach i obowiązkach, 
rozmowy kuratorów ze skazanymi w siedzibie sądu, w tym zwłaszcza 
rozmowy wstępne, należały do rzadkości.

Sporadycznie kurator odwiedzał skazanego w miejscu pracy lub 
w szkole. Praktykę taką odnotowano tylko w 13 analizowanych dozo-
rach (6,5%) z liczbą spotkań od 1 do 3 przez cały okres dozoru. Treść 
notatek i sprawozdań z dozorów poświadczała, iż niejednokrotnie ku-
ratorzy dowiadywali się od skazanych o ich nieformalnym zatrudnianiu 
się, bez umowy o pracę i bez możliwości korzystania z uprawnień pra-
cowniczych, a na sytuację taką nie reagowali.

Osoby objęte dozorem potwierdziły w wypełnionych przez siebie 
ankietach, że dominującą formą kontaktu z kuratorem były jego wizyty 
(najczęściej raz w miesiącu) w miejscu zamieszkania podopiecznych. 
Jako „sporadyczne” albo „nie praktykowane” określiły spotkania z ku-
ratorem w zakładzie pracy, w szkole albo w jego biurze. Na pytanie, jak 
oceniają swoje kontakty z kuratorem sądowym, 40% uznało je za za-
dowalające, 30% – za bardzo dobre i 30% – za złe. Uzasadnienie sfor-
mułowali jednak tylko dla ocen złych. Według dozorowanych, w czasie 
spotkań z kuratorem nie mogli się wzajemnie porozumieć, kurator miał 
dla nich za mało czasu i polegał tylko na ich niesprawdzonych słowach, 
które nie zawsze były prawdziwe, kurator nie był w stanie udzielić im 
realnej pomocy. 

Z działań kuratora, które nie były związane z jego bezpośrednim 
kontaktem ze skazanym, najczęstsze zastosowanie miał wywiad o za-
chowaniu skazanego, przeprowadzany we właściwej komendzie 
(komisariacie) Policji. W każdym dozorze przeprowadzono średnio 0,9 
wywiadu, co oznacza, że w czasie wykonywania niektórych dozorów 
kuratorzy rezygnowali z tej ważnej formy uzyskiwania informacji o pod-
opiecznym albo nie odnotowali faktu korzystania z niej w notatkach 
bieżących i sprawozdaniach ze sprawowania dozoru. Analiza teczek do-
zoru wskazuje, że w przynajmniej 24 dozorach (12,0%) była to pierwsza 
z wymienionych przyczyn.

Inne czynności podejmowane przez kuratorów w ramach do-
zoru, których odnotowano średnio 2,4 dla każdego dozoru, miały naj-
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częściej charakter informacyjno – kontrolny. Polegały więc na zbieraniu 
informacji, które służyły sprawdzeniu, czy skazany: 
–  nie popełnił nowego przestępstwa, za które toczy się przeciw niemu 

postępowanie karne (sprawdzenie w prokuraturze i sądzie),
–  nie nadużywa alkoholu, pod wpływem którego trafi a do izby wytrzeź-

wień lub wymaga interwencji policjantów, czy strażników miejskich,
–  kontynuuje zatrudnienie lub naukę,
–  poszukuje aktywnie pracy i zarejestrował się we właściwym urzędzie 

pracy,
–  leczy się (kontynuuje terapię) w zakładzie opieki zdrowotnej, placów-

ce leczenia odwykowego, ośrodku dla narkomanów lub poradni zdro-
wia psychicznego,

–  przebywa w areszcie śledczym lub zakładzie karnym,
–  spłacił lub spłaca grzywnę, koszty sądowe, odszkodowanie, nawiąz-

kę, alimenty, naprawia wyrządzoną szkodę, 
–  ubiega się lub otrzymał określone świadczenie w ZUS, 
–  korzysta z pomocy społecznej,
–  utrzymuje systematyczne kontakty ze swoimi dziećmi, które przeby-

wają w domu dziecka.
Jak wynika z analizy teczek dozoru, w co najmniej 26 dozorach 

(13,0%) wymienione powyżej działania kuratora sądowego wykracza-
ły poza ich informacyjno – kontrolny charakter. Kurator z własnej 
inicjatywy doprowadził do umieszczenia podopiecznego w placówce le-
czenia odwykowego, korzystania przez niego z systematycznych wizyt 
w poradni zdrowia psychicznego, pomógł mu w uzyskaniu zatrudnie-
nia, rozłożeniu spłaty grzywny na raty, otrzymaniu przez rodzinę zapo-
mogi z pomocy społecznej.

Jednak z zawartych w ankietach opinii niektórych kuratorów zawo-
dowych wynika, że organy samorządu nie wykazywały chęci współpra-
cy z nimi dla poprawy sytuacji skazanych i umożliwienia im wykonania 
nałożonych przez sąd obowiązków. Nawet duża aktywność podopiecz-
nych w szukaniu pracy lub mieszkania tylko wyjątkowo przynosiła po-
zytywny skutek. Urzędnicy zobowiązani do świadczenia pomocy w tym 
zakresie, do organizowania na swoim terenie miejsc pracy dla takich 
osób, nie wykazywali właściwego zaangażowania lub życzliwości. Czę-
sto też tego rodzaju zadania wykonywali dodatkowo, obok innych 
obowiązków, na których musieli koncentrować swoją uwagę. Dlatego 
kuratorzy zawodowi postulują włączenie działań instytucji samorządo-
wych, w tym zwłaszcza instytucji pomocowych, do procesu readaptacji 
skazanych poddanych próbie w związku z warunkowym zawieszeniem 
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163 Por. szeroko B. Zawiślak, M. Gajek-Olszewska: Efektywność pracy wychowawczo-resocjaliza-
cyjnej sądowego kuratora zawodowego ze sprawcami przestępstw o charakterze seksualnym, 
„Przegląd Więziennictwa Polskiego” nr 36, Warszawa 2002, s. 51 i n. 

wykonania kary pozbawienia wolności. Z kolei w odniesieniu do spraw-
ców przestępstw o charakterze seksualnym postulują stworzenie wa-
runków do prowadzenia wobec nich kompleksowych oddziaływań spe-
cjalistycznych, których nie może w pełni zapewnić istniejący system 
opieki zdrowotnej i społecznej163.

Tylko w jednym przypadku kurator występował o nałożenie 
na podopiecznego określonych obowiązków. Sąd zobowiązał skazanego 
do wykonywania pracy zarobkowej oraz poprawienia relacji z rodziną. 
W żadnej sprawie nie stwierdzono natomiast wniosku przeciwstawne-
go – o zwolnienie skazanego z obowiązków.

Trzy dozory zostały przerwane zgonem skazanego, w tym jeden 
na skutek samobójstwa. Na wniosek kuratora zawodowego sąd na pod-
stawie art. 15 § 1 Kkw umorzył postępowania wykonawcze. W 18 
sprawach (9,0%) kuratorzy zawodowi wnioskowali do sądu o zawiesze-
nie postępowania wykonawczego w trybie art. 15 § 2 Kkw z powodu 
występowania długotrwałej przeszkody związanej z odbywaniem przez 
skazanego kary pozbawienia wolności, jego wyjazdem za granicę lub 
odbywaniem zasadniczej służby wojskowej. Należy jednak stwierdzić, 
że występowanie tego rodzaju długotrwałych przeszkód spotykało się 
w poszczególnych sprawach z odmienną reakcją sądów. W niektórych 
z nich nie zdecydowano się na zawieszenie postępowania wykonaw-
czego lub na inną potrzebną reakcję, a okres próby w czasie trwania 
przeszkody upłynął bez kontroli ze strony kuratora. W dwóch innych 
przypadkach (osadzenia skazanego w zakładzie karnym oraz wyjazdu 
skazanego za granicę) sąd z urzędu postanowił o zwolnieniu skazanego 
od dozoru.

Ustalenia jednolitych zasad sprawowania dozoru wobec skazanych 
przebywających za granicą lub w zakładzie karnym słusznie domagali 
się kuratorzy zawodowi w ankietach wypełnionych na potrzeby tego 
opracowania. Wydaje się, że rozwiązanie tego problemu należy wiązać 
ze stosowaniem powołanego wyżej przepisu art. 15 § 2 Kkw. Wniosek 
skazanego w sprawie wyjazdu za granicę, zaopiniowany przez kuratora 
sprawującego dozór, a w sprawie skazanego osadzonego w zakładzie 
karnym – wniosek kuratora, powinien być dla sądu podstawą do roz-
patrzenia sprawy na posiedzeniu i wydania stosownego postanowienia. 
W odniesieniu do wyjazdu za granicę skazanego, ważne jest aby sąd 
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164 Por. uchwała SN z 12.12.1995 r. stwierdzająca, że sam fakt wyjazdu za granicę skazanego 
oddanego pod dozór przy warunkowym zawieszeniu wykonania kary pozbawienia wolności 
– nawet z zamiarem długotrwałego pobytu – nie daje podstawy do uznania, że uchyla się on 
od dozoru, ani do zawieszenia postępowania wykonawczego w części dotyczącej dozoru (I 
KZP 35/95, OSNKW 1996/1-2/2). Por. też glosę aprobującą K. Postulskiego (Palestra 1996 
z. 7-8, s. 268 i n.) oraz krytykę tej uchwały ze strony A. Marka w komentarzu do art. 75 Kk 
[w:] A. Marek: Kodeks karny. Komentarz, LEX, 2007, wyd. IV i R. Górala [w:] Kodeks karny. 
Praktyczny komentarz, Warszawa 2000, s. 151. 

165 W żadnej z teczkach dozorów, które sprawowali kuratorzy zawodowi, nie było dokumentów 
świadczących o takiej kontroli.

166 Wszyscy byli młodocianymi w rozumieniu art. 115 § 10 Kk, a 6 z nich osobami uzależniony-
mi, których skazanie nastąpiło za przestępstwo pozostające w związku z używaniem środków 
odurzających lub psychotropowych. 

rozpatrując sprawę uwzględnił nie tylko sam fakt takiego wyjazdu, ale 
również inne okoliczności, w tym zwłaszcza dotychczasową postawę 
skazanego w aspekcie ewentualnego uchylania się przez niego od dozo-
ru albo wykonania zadań okresu próby i możliwości zwolnienia od do-
zoru164. 

W przeważającej większości dozorów (172, tj. 86,0%) kuratorzy spo-
rządzali okresowe sprawozdania z ich przebiegu, dokonując oceny do-
tychczasowej postawy skazanego i planując jednocześnie swoje zadania 
na okres następny. Dozory zakończone wraz z upływem okresu próby 
miały najczęściej swoje podsumowanie w sprawozdaniu z zakończe-
nia dozoru. Brak sporządzenia przez kuratora takiego sprawozdania 
odnotowano w 8 aktach dozoru. W niektórych przypadkach uniemoż-
liwiło to przeprowadzenie pełnej oceny przebiegu okresu próby. Kura-
tor nie dokonał bowiem rozliczenia skazanego z realizacji nałożonych 
na niego w wyroku obowiązków, spłaty grzywny, czy ułożenia popraw-
nych stosunków rodzinnych lub w miejscu pracy. 

Kuratorzy zawodowi wykonywali dozory samodzielnie, nie podlega-
jąc zapewne w czasie ich sprawowania kontroli ze strony organu nad-
zoru165. We wszystkich dozorach wykonywanych przez kuratorów spo-
łecznych miała natomiast miejsce sprawowana systematycznie przez 
kuratorów zawodowych (co 3 miesiące, a w niektórych dozorach co mie-
siąc lub dwa) kontrola pracy kuratorów społecznych, np. w formie 
przeprowadzanych jedno lub dwukrotnie w całym okresie dozoru tzw. 
wywiadów kontrolnych. W niektórych przypadkach wyniki takiej kon-
troli przyniosły zmianę osoby sprawującej dozór. 

2.4. Zwolnienie od dozoru
Liczna grupa 44 badanych (22,0%) uzyskała przed zakończeniem 

okresu próby zwolnienie od dozoru. Z tej liczby aż 36 osób miało orze-
czony dozór obligatoryjnie166. Wobec 48 podopiecznych (24,0%) kurato-
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rzy wnioskowali w tej sprawie do sądu w trybie art. 173 § 2 pkt 3 Kkw. 
Ich wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie w 42 przypadkach, a w 6 
odrzucone. Ponadto 2 skazanych sąd zwolnił od dozoru z urzędu. Licz-
ba zwolnień od dozoru w poszczególnych sądach wskazuje na wyraźne 
preferowanie tej formy zakończenia dozoru przez niektóre z nich. Taka 
praktyka stała w wyraźnej opozycji do braku aktywności w tym zakre-
sie ze strony grupy innych sądów, co w ślad za badanymi sprawami 
potwierdziła statystyka wszystkich sprawowanych w latach 2003–2005 
dozorów w wybranych 22 sądach.

W uzasadnieniu wniosków kuratorów najczęściej powtarzały się do-
tyczące skazanego stwierdzenia: przestrzegania przez niego porządku 
prawnego, poprawnego zachowania, zrealizowania nałożonych w wyro-
ku obowiązków, pozytywnego zakończenia procesu resocjalizacji, pro-
wadzenia ustabilizowanego trybu życia, krytycznego stosunku do po-
pełnionego przestępstwa, posiadania pozytywnej opinii środowiskowej. 
W dwóch wnioskach kuratorzy uznali, że dozór spełnił swoją rolę. 

W trzech przypadkach z analizy teczek dozoru wynikało, że ku-
ratorzy zawodowi występowali z wnioskiem o zwolnienie od dozoru 
bez wiedzy kuratora społecznego, który sprawował dozór. W jednej 
z takich spraw kurator zawodowy sporządził swój wniosek pomimo 
tego, iż ze sprawozdań wykonującego dozór kuratora społecznego wy-
nikało: unikanie przez skazanego kontaktu z kuratorem, brak starań 
o uzyskanie stałego zatrudnienia, niespłacenie grzywny, oskarżenie 
o popełnienie przestępstwa podobnego. Wniosek kuratora zawodowe-
go był podstawą zwolnienia przez sąd tego skazanego od dozoru, które 
dwa miesiące później sąd – po zapadnięciu wyroku skazującego za ko-
lejne przestępstwo – zamienił na zarządzenie wykonania zawieszonej 
kary.

Brak wnikliwości sądów przy rozpatrywaniu wniosku kuratora 
o zwolnienie skazanego od dozoru był przyczyną wystąpienia w kilku 
innych sprawach podobnych sytuacji, jak opisana powyżej.

Czas od daty złożenia wniosku przez kuratora o zwolnienie skaza-
nego od dozoru do jego rozpatrzenia przez sąd wynosił: do 2 tygodni 
– w 13 sprawach, pow. 2 tygodni do 1 m-ca – w 16 sprawach, pow. m-
ca do 2 m-cy – w 12 sprawach, pow. 2 m-cy do 3 m-cy – w 5 sprawach, 
pow. 3 m-cy do 6 m-cy – w 1 sprawie i pow. roku – w 1 sprawie. 

W badanych sprawach rzeczywisty średni okres wykonywania dozo-
ru, liczony od daty rozmowy wstępnej do daty wydania postanowienia 
o zwolnieniu od dozoru, wyniósł 20 miesięcy. Najkrócej dozór trwał 
9 miesięcy, a najdłużej – 33 miesiące. 
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167 Dz. U. Nr 112, poz.1064. 
168 W związku z kontrolą okresu próby w żadnym z badanych przypadków nie stwierdzono aby 

sąd skorzystał z możliwości zwolnienia kuratora od zbierania co najmniej raz na 6 miesięcy 
informacji o zachowaniu skazanego. 

Przy okresie próby liczącym średnio 40 miesięcy skazani z badanej 
grupy, którzy zostali zwolnieni od dozoru, powinni jeszcze przez 
długi czas pozostawać pod kontrolą kuratora zawodowego. Należy 
bowiem mieć tu na uwadze § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedli-
wości z dnia 12 czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowego sposobu wy-
konywania uprawnień przez kuratorów sądowych167, który w ramach 
kontroli okresu próby nakłada na kuratora m.in. obowiązki: zbierania 
co najmniej raz na 6 miesięcy informacji o zachowaniu skazanego, wy-
stępowania do instytucji i właściwych urzędów oraz osób fi zycznych 
w celu uzyskania informacji o sposobie realizacji nałożonych na ska-
zanego obowiązków, przyjmowania od skazanego informacji o prze-
biegu okresu próby i sposobie wykonywania nałożonych obowiązków 
oraz dokonywania ich weryfi kacji, bezzwłocznego powiadamiania sądu 
o popełnieniu przestępstwa lub o innym rażącym naruszeniu porządku 
prawnego przez skazanego. Przepis ten ma zastosowanie w przypadku 
bezdozorowego okresu próby, który trwa również w czasie po zwolnie-
niu skazanego od dozoru aż do zakończenia okresu próby. 

Tymczasem z otrzymanej z sądów dokumentacji (z akt sprawy kar-
nej i teczki dozoru) wynikało, że wielu skazanych nie było poddawa-
nych kontroli kuratorów (26, tj. 59,1%)168 albo kontrola taka nie została 
udokumentowana (9, tj. 20,5%), a dwóch skazanych (4,5%) wyjechało 
do pracy za granicę. Czas pozostawania bez kontroli w trakcie próby 
wynosił od 7 miesięcy do 2 lat i 8 miesięcy i dotyczył także skazanych, 
którzy kontynuowali jeszcze wykonywanie obowiązków nałożonych 
na nich w wyroku skazującym (5 przypadków). W jednym przypadku 
odstąpiono od sprawowania kontroli zachowania młodej kobiety uza-
leżnionej od narkotyków i wymagającej opieki psychiatrycznej. 

Z 7 przypadków (15,9%), w których skazani po zwolnieni od dozoru 
pozostawali pod kontrolą kuratora, aż w trzech nie spełniono obowiąz-
ku zbierania co najmniej raz na 6 miesięcy informacji o zachowaniu 
skazanego (w pozostałym po zwolnieniu od dozoru okresie 2 lat próby 
kurator sporządził tylko jedną notatkę), w dwóch – obowiązku przyjęcia 
od skazanego informacji o przebiegu okresu próby i sposobie wykony-
wania obowiązków.
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2.5.  Zarządzenie wykonania zawieszonej kary pozbawienia 
wolności 

Z wybranych losowo 66 spraw, w których sąd zarządził w czasie 
trwania dozoru wykonanie zawieszonej kary pozbawienia wolności, 32 
(48,5%) dotyczyły obligatoryjnego zarządzenia w trybie art. 75 § 1 Kk 
i 34 (51,5%) – fakultatywnego, na podstawie art. 75 § 2 Kk. Sąd zarzą-
dził z urzędu wykonanie 11 kar (16,7%), a na wniosek kuratora zawo-
dowego – 55 (83,3%). 

W badanych sprawach kuratorzy występowali do sądu 59 razy 
z wnioskiem o zarządzenie wykonania zawieszonej kary, w tym na pod-
stawie art. 75 § 1 Kk – 22 razy i na podstawie art. 75 § 2 Kk – 37 razy. 
Podstawy fakultatywnego zarządzenia wykonania kary opierały się 
w ich ocenie na: uchylaniu się skazanego od dozoru lub od obowiązków 
(w 19 wnioskach), popełnieniu przez niego nowego przestępstwa (w 15 
wnioskach), nadużywaniu alkoholu (w 10 wnioskach), innym nagan-
nym zachowaniu (w 7 wnioskach). Cztery wnioski kuratorów zostały 
rozpatrzone negatywnie. 

Czas od daty uprawomocnienia się wyroku do złożenia wnio-
sku przez kuratora o zarządzenie wykonania kary wynosił: pow. 
3 m-cy do 6 m-cy – w 1 sprawie, pow. 6 m-cy do roku – w 16 sprawach 
i pow. roku – w 42 sprawach. Średni czas dla wszystkich wniosków 
wynosił 1 rok i 9 m-cy. Czas od daty rozmowy wstępnej z podopiecz-
nym do złożenia wniosku przez kuratora o zarządzenie wykonania kary 
wynosił: pow. m-ca do 2 m-cy – w 1 sprawie, pow. 2 m-cy do 3 m-cy 
– w 2 sprawach, pow. 3 m-cy do 6 m-cy – w 4 sprawach, pow. 6 m-cy 
do roku – w 10 sprawach i pow. roku – w 42 sprawach. Średni czas dla 
wszystkich wniosków wynosił 1 rok i 3 m-ce.

W praktyce wnioskowania przez kuratorów zawodowych o zarzą-
dzenie wykonania zawieszonej kary pozbawienia wolności zaobserwo-
wano obok wniosków opartych na solidnych przesłankach fakultatyw-
nego zarządzenia wykonania kary także przejawy nadmiernego rygory-
zmu z ich strony, co wytknął sąd w postanowieniach odmawiających 
uwzględnienia wniosków i nakazujących kontynuowanie próby i do-
zoru, a w jednej sprawie – zwalniając skazanego od dozoru. Wystąpiły 
również przypadki idące w przeciwnym kierunku i zakończone zarzą-
dzeniem z urzędu przez sąd wykonania zawieszonej kary, kiedy kura-
torzy nie reagowali na rażące przejawy uchylania się podopiecznych 
od dozoru lub wykonywania nałożonych obowiązków.

Ponadto, jak wynika z sondażu przeprowadzonego wśród kuratorów 
zawodowych, niektórzy z nich chcieliby, aby fakt uchylania się skaza-
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169 S. Lelental: Wykład prawa karnego wykonawczego z założeniami polityki kryminalnej, Łódź 
1996, s.187. Por. też M. Leonieni: Warunkowe zawieszenie wykonania kary w polskim prawie 
karnym, Warszawa 1974, s. 73 i n.; A. Marek: Prawo karne. Zagadnienia teorii i praktyki, 
Warszawa, 1997, s. 300 i n. oraz A. Kordik: Warunkowe zawieszenie wykonania kary w syste-
mie środków probacyjnych i jego efektywność, Wrocław 1998, s 78 i n. 

170 W. Świda: Prawo karne, Warszawa 1989, s. 305.

nego od dozoru był dla sądu obligatoryjną przesłanką zarządzenia wy-
konania kary pozbawienia wolności. Składając taki postulat wydają się 
nie rozumieć, że to nie ustawa i wykonujący ją sąd, lecz sam kurator 
będzie wtedy decydował o zarządzeniu wykonania kary. 

IV.  Podsumowanie wyników badań sondażowych. 
Propozycje doskonalenia sposobu sprawowania przez 
kuratorów sądowych dozoru przy warunkowym 
zawieszeniu wykonania kary pozbawienia wolności

Polskie ustawodawstwo karne ściśle wiąże dozór nad skazanym z in-
stytucją warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolno-
ści. To właśnie sprawowanie dozoru ma być skutecznym instrumentem 
aktywnego kształtowania postawy skazanego (funkcja wychowawcza), 
a jednocześnie ma spełniać funkcje kontrolne nad jego postępowaniem 
w okresie próby169. Celem dozoru jest więc dążenie, aby skazany w okre-
sie próby przestrzegał porządku prawnego, a zwłaszcza nie popełnił po-
nownie przestępstwa, oraz wykonywał obowiązki nałożone przez sąd. 
Dlatego dozór w naszym systemie prawnym nie jest zwykłym środkiem 
administracyjnym, który skazany miałby odczuwać jako dolegliwość, 
lecz jest to środek wychowawczy służący roztoczeniu pieczy nad życiem 
skazanego i ułatwieniu mu pomyślnego przebiegu próby170. 

Analiza przepisów regulujących wykonywanie dozoru wskazuje, 
że zarówno w zakresie realizacji jego funkcji wychowawczej, jak i funk-
cji kontrolnej, dają one szerokie podstawy skutecznego wykorzysta-
nia okresu próby. Czy jednak stosowanie tych przepisów przez sądy 
oraz kuratorów sądowych dla dorosłych jest właściwe i tworzy warun-
ki sprzyjające przestrzeganiu przez skazanych porządku prawnego? 
Przedstawione w niniejszym opracowaniu wyniki badań sondażowych 
pozwoliły stwierdzić, że dla znacznej liczby analizowanych przypadków 
nie jest to odpowiedź twierdząca. 

1. W Polsce udział skazań na karę pozbawienia wolności z zawiesze-
niem jej wykonania w ogólnej liczbie skazań jest ciągle bardzo wysoki 
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171 Symptomatyczne jest to, iż Kodeks karny sytuuje ten obowiązek na czele (pkt 1) katalogu 
obowiązków określonych w art. 72 § 1. Tymczasem w żadnej z 200 badanych spraw nie został 
on nałożony na skazanego.

172 W 2006 r. np. skazania za przestępstwa: znęcania się nad członkami rodziny wynosiły 5,1% 
ogółu skazań, naruszenia czynności ciała oraz udziału w bójce lub pobiciu – 5,4%, przeciwko 
mieniu – 29,4%, prowadzenia pojazdu mechanicznego lub innego pojazdu w stanie nietrzeź-
wości – 24,2%, z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii – 4,4%.

(tak jak w 1999 r. kształtuje się na poziomie 60%). Jednak potrzebna 
przy wykonaniu tej kary instytucja dozoru nad skazanym jest orzekana 
przez sądy średnio przy 30% takich skazań i stosuje się ją znacznie rza-
dziej niż w pierwszym okresie obowiązywania Kodeksu karnego z 1997 
r. W latach 1999 i 2000 dozór orzekany był bowiem przy 40% zawieszo-
nych kar pozbawienia wolności. 

Sądy są też wstrzemięźliwe w nakładaniu obowiązków na skazanych. 
W 2006 r. nałożyły je w trybie art. 72 § 1 Kk tylko wobec 25% ska-
zanych na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej 
wykonania. Tak potrzebny przy wykonywaniu każdego środka probacji 
obowiązek informowania sądu lub kuratora o przebiegu okresu próby 
został nałożony zaledwie na 10% skazanych. Trudno przyjąć, iż sytuację 
taką tłumaczy ustanowienie dozoru kuratorskiego, gdyż chodzi przecież 
o pobudzenie aktywności samych skazanych171. Uwzględniając charak-
ter popełnionych przestępstw172 nie można także uznać za zadowalają-
ce rozmiary nakładania na skazanych takich obowiązków jak: łożenie 
na utrzymanie innej osoby (blisko 4%) i poddanie się leczeniu, w szcze-
gólności odwykowemu lub rehabilitacji (3%). Przy sporadycznym korzy-
staniu przez sądy z możliwości, jakie daje mediacja, może zastanawiać 
zupełne ignorowanie w wyrokach obowiązku przeproszenia pokrzywdzo-
nego (w całym kraju nałożono ten obowiązek tylko na 11 skazanych). 

W ostatnich latach średnio 20% sprawowanych dozorów kończy 
się zarządzeniem wykonania kary pozbawienia wolności. Tak znaczny 
brak skuteczności dozoru i podjętej wobec skazanego próby jest w pra-
wie 75% przypadków związany z popełnieniem przez podopiecznego 
w okresie próby kolejnego przestępstwa (które w 55% spraw ma cha-
rakter podobnego przestępstwa umyślnego i wymusza z urzędu zarzą-
dzenie wykonania kary), albo innego rażącego naruszenia przez niego 
porządku prawnego. Przyczyny zarządzenia wykonania kary związane 
z uchylaniem się skazanego od wykonywania obowiązków i zadań okre-
su próby i dozoru dotyczą ok. 25% przypadków. 

2. Na podstawie zebranych w trakcie badań sondażowych i opisa-
nych powyżej danych osobowych można pokusić się o sformułowanie 
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173 W przeważającej większości akt spraw karnych, które poddano analizie, nie było odpowiedniej 
dokumentacji dającej podstawy do przyjęcia przez sąd przy wyrokowaniu pozytywnej progno-
zy kryminologicznej.

174 W blisko połowie przypadków były to: kradzieże i kradzieże z włamaniem, udziały w bójce lub 
pobiciu oraz znęcanie się nad członkiem rodziny.

175 Uchwała z 24. 05.2005 r., I KZP 17/05, OSNKW 2005, nr 7-8, poz. 59.

krótkiej charakterystyki kryminologicznej i społecznej skazanych obję-
tych próbą i dozorem173. Są to najczęściej osoby młode w wieku ok. 25 
lat, ale już nie młodociane i z pewnym doświadczeniem życiowym. Po-
siadają w zdecydowanej większości wykształcenie podstawowe (ukoń-
czone 8 klas), ukończone gimnazjum albo zasadniczą szkołę zawodową, 
ale jedna trzecia z nich kontynuuje naukę w szkole średniej. Większość 
przed i w czasie trwania dozoru nie ma stałej pracy zarobkowej. W tym 
okresie stałe zatrudnienie znajduje tylko ok. 15% badanych, a co piąty 
pracuje dorywczo. 

Z charakteru popełnionych przez skazanych przestępstw oraz z ich 
opisu zawartego w wyrokach wynika, że czyny badanych nie charak-
teryzowały się znacznym stopniem społecznej szkodliwości zawinie-
nia174. Potwierdzał to też wymiar orzeczonej w zawieszeniu kary, który 
dla trzech czwartych badanych nie przekraczał 1 roku i 6 miesięcy 
pozbawienia wolności. Dla większości były to pierwsze skazania przez 
sąd za popełnienie przestępstwa. Co najmniej jedna trzecia skazanych 
w okresie popełnienia przestępstwa nadużywała alkoholu. Jednak sądy 
nałożyły w wyroku obowiązek powstrzymywania się od nadużywania 
alkoholu na 14% badanych, a obowiązek poddania się leczeniu od-
wykowemu na 3,5%. Znacznie częściej, gdyż wobec 45,5% badanych, 
sądy nakładały grzywnę i nawiązkę oraz obowiązki charakterze fi nan-
sowym (naprawienie szkody, świadczenie pieniężne). 

3. Tylko nieliczne sądy nakładając w wyroku na skazanego obowiąz-
ki określiły jednocześnie, kiedy i w jaki sposób powinno nastąpić ich 
wykonanie. Wśród analizowanych spraw nie odnotowano natomiast 
przypadku, aby sąd wydał taką dyspozycję w postępowaniu wykonaw-
czym. Należy więc postulować szersze stosowanie w praktyce tego ko-
rzystnego rozwiązania, które racjonalizuje przebieg wykonywania przez 
skazanych obowiązków w okresie próby (zwłaszcza gdy zostało przyjęte 
po ich uprzednim wysłuchaniu), a kuratora sprawującego pieczę nad 
skazanym zmusza do sprawowania kontroli w tym zakresie. Propozycja 
ta – w odniesieniu do orzekanego na podstawie art. 72 § 2 Kk obowiąz-
ku naprawienia szkody – jest zbieżna z orzecznictwem Sądu Najwyż-
szego175.
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4. Badania wykazały, że pomimo obowiązywania regulacji praw-
nych, które stawiają wszystkim podmiotom postępowania wykonaw-
czego wymóg terminowego rozpoczynania czynności związanych z do-
zorowaniem, podejmowanie ich ze znacznym opóźnieniem w stosunku 
do 14 dniowego terminu jest zjawiskiem powszechnym. Ignoruje się 
tym samym regułę bezzwłocznego wszczęcia postępowania wykonaw-
czego, wyrażoną expressis verbis w art. 9 § 1 Kkw. W każdym sądzie, 
którego sprawy objęto analizą, występowały trudności ze skierowaniem 
orzeczenia do wykonania w tym terminie. Jego przekroczenie dotyczyło 
ponad połowy badanych spraw, a w niektórych z nich kilkumiesięcz-
ne opóźnienie utrudniało lub uniemożliwiało rozpoczęcie dozoru, gdyż 
skazani zmieniali miejsce zamieszkania, wyjeżdżali za granicę, czy po-
pełnili kolejne przestępstwo. Nie można było ustalić, u jak licznej grupy 
skazanych sytuacja taka wywołała poczucie bezkarności. W blisko jed-
nej trzeciej analizowanych spraw obowiązującemu terminowi wyraźnie 
(tj. przez dwa tygodnie lub dłużej) uchybili także kuratorzy. W wyniku 
tych nieprawidłowości zarówno określone w wyrokach okresy próby, 
jak i czas sprawowania dozorów, uległy faktycznemu skróceniu.

W badanej grupie spraw opóźnienia w faktycznym rozpoczynaniu 
dozorów to zapewne jeden z najpoważniejszych mankamentów wyko-
nywania instytucji. Treść analizowanej dokumentacji oraz wypowiedzi 
niektórych prezesów sądów rejonowych pokazują, że wśród sędziów 
i kuratorów zawodowych do problemu tego nie przykłada się właściwej 
wagi. Potrzebny też jest w tym zakresie nadzór ze strony prezesa sądu 
rejonowego i kuratora okręgowego.

5. Tylko w jednej trzeciej badanych przypadków dozory sprawowali 
(chociaż nie zawsze przez cały okres ich stosowania) kuratorzy zawodo-
wi. Analiza tych przypadków nie pozwoliła na postawienie tezy stwier-
dzającej, że kuratorowi zawodowemu powierzano najczęściej sprawy 
trudniejsze, wymagające większego doświadczenia i profesjonalizmu 
oraz łączące się z opieką nad skazanymi bardziej zdemoralizowanymi. 
Dozory w tego rodzaju sprawach były w równym stopniu wykonywane 
przez kuratorów społecznych. Odnotowano także sytuacje, w których 
kuratorzy zawodowi przekazywali kuratorom społecznym wykonywa-
nie dozorów w sprawach trudniejszych, o czym świadczyła negatywna 
postawa podopiecznego i wynikające stąd prawdopodobieństwo odwie-
szenia kary.

6. Kuratorzy sądowi dobrze wywiązywali się z ustawowego obowiązku 
wykonywania swoich zadań w środowisku skazanych. W objętych bada-
niem dozorach wizyty w domu podopiecznego, rozmowy z nim, członkami 
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176 W odniesieniu do sposobu przeprowadzenia rozmowy wstępnej warto rozważyć, czy 7-dnio-
wy termin zgłoszenia się skazanego do kuratora nie jest zbyt krótki, zwłaszcza zestawiając 
go z 14-dniowym terminem powierzenia kuratorowi sprawowanie dozoru. Problem ten opisano 
wcześniej w związku z analizą art. 169 § 2 Kkw.

177 Dokumentacja zawarta w teczkach dozoru, które poddano analizie, nie pozwoliła na dokona-
nie takiego rozliczenia. Dotyczyło to zwłaszcza nałożonych na skazanych obowiązków o cha-
rakterze fi nansowym (naprawienie szkody, świadczenie pieniężne, grzywna i nawiązka). 

rodziny i z sąsiadami stanowiły dla kuratora najważniejsze źródło oceny 
jego postawy. Co jest równie istotne, niejednokrotnie miały one nie tylko 
kontrolny charakter, ale służyły realizacji celów wychowawczych.

Znacznie mniej docenione zostały przez kuratorów spotkania z pod-
opiecznym w biurze kuratora. Tymczasem z informacji otrzymanych 
od kuratorów, którzy systematycznie stosują tę formę kontaktów wy-
nika, że ranga takich spotkań nabiera znaczenia zwłaszcza przy okazji 
rozmowy wstępnej176 i rozmów dyscyplinujących podopiecznego. Uwa-
żają bowiem, że dokonane przez nich w budynku sądu (w warunkach 
świadczących o powadze urzędu) przekazanie podopiecznemu informa-
cji o jego prawach i obowiązkach w okresie próby, czy zwrócenie uwagi 
na naganne zachowanie, jest lepiej przez niego zapamiętane i wzmacnia 
w nim poczucie odpowiedzialności. Spotkania z podopiecznym w biurze 
kuratora są też dobrą okazją do rozliczenia go z wykonania nałożonych 
na niego obowiązków i zadań177.

Niektórzy kuratorzy nie doceniają znaczenia wywiadu o zachowaniu 
podopiecznego, przeprowadzonego w komendzie Policji, prokuraturze 
i sądzie. Tymczasem wykorzystanie takiego wywiadu, zwłaszcza gdy jest 
on powtarzany w odpowiednich okresach czasu, weryfi kuje i uzupełnia 
ustalenia z wizyt w miejscu zamieszkania lub pracy podopiecznego.

Ważnym i oczekiwanym przez osoby dozorowane przejawem aktyw-
ności kuratora jest jego pomoc w realizacji nałożonych na nich zadań 
i obowiązków. Dlatego godne naśladowania są na przykład sytuacje 
kiedy kurator doprowadzi do umieszczenia podopiecznego w placówce 
leczenia odwykowego, korzystania przez niego z systematycznych wizyt 
w poradni zdrowia psychicznego, pomoże mu w uzyskaniu zatrudnie-
nia, rozłożeniu spłaty grzywny na raty, czy otrzymaniu przez rodzi-
nę zapomogi z pomocy społecznej. Współpracę kuratorów sądowych 
z przedstawicielami samorządu terytorialnego i instytucjami pomoco-
wymi powinny ułatwiać porozumienia zawierane przez prezesów sądów 
rejonowych z organami władzy na danym terenie.

Generalnie rzecz biorąc, w działaniach kuratorów sprawujących do-
zór wyraźnie przeważały elementy nadzorczo – kontrolne nad wycho-
wawczymi. 
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7. Występowanie długotrwałej przeszkody w wykonaniu dozoru 
i okresu próby – związanej z tymczasowym aresztowaniem lub odbywa-
niem kary pozbawienia wolności przez podopiecznego, jego wyjazdem 
za granicę albo odbywaniem zasadniczej służby wojskowej – powin-
no być traktowane w sposób jednolity na terenie całego kraju. Można 
zapewne przyjąć, iż w takich przypadkach kuratorzy zawodowi mają 
obowiązek wnioskowania do sądu o zawieszenie postępowania wyko-
nawczego w trybie art. 15 § 2 Kkw, chyba że w związku z tymczasowym 
aresztowaniem lub pobytem podopiecznego w zakładzie karnym zacho-
dzą przesłanki do wystąpienia z wnioskiem o zarządzenie wykonania 
kary pozbawienia wolności.

 Warto też rozważyć, czy nie występuje potrzeba wprowadzenia roz-
wiązania ustawowego, które nakazuje skazanym uzyskanie zezwolenia 
sądu na każdorazowy wyjazd za granicę, gdyby miał on im przeszka-
dzać w wykonaniu obowiązków i zadań nałożonych na nich w okresie 
próby i dozoru.

8. Zwolnienie skazanego od dozoru to wyraz uznania sądu i wykonu-
jącego ten dozór kuratora dla pozytywnej postawy skazanego oraz prze-
konanie tych organów, że w dalszym okresie próby jego zachowanie nie 
wymaga już tak ścisłej kontroli. Jednak w niektórych analizowanych 
przypadkach można było odnieść wrażenie, że zwolnienie od dozoru 
bardziej służyło wykonującemu go kuratorowi, który zmniejszył w ten 
sposób swoje obciążenie sprawami, aniżeli jego podopiecznemu. Sądy, 
które wydały postanowienia w tym przedmiocie nie dokonały pełnej 
weryfi kacji ustalonej w wyroku skazującym dodatniej indywidualnej 
prognozy kryminologicznej. Nie zwróciły bowiem uwagi, że na przykład 
rzeczywisty okres sprawowania dozoru jest krótki (nie przekracza jed-
nego roku) i nie daje jeszcze podstaw do sformułowania rzetelnej oceny 
zachowania skazanego, czy że treść sprawozdań kuratorskich zawiera 
fakty świadczące o unikaniu przez skazanego kontaktu z kuratorem 
lub uchylaniu się dozorowanego od wykonania nałożonych na niego 
obowiązków i zadań.

9. W żadnym z sądów, których sprawy objęto badaniem, obligatoryj-
nie orzeczony wobec skazanego dozór nie stanowił przeszkody w zasto-
sowaniu wcześniejszego zwolnienia od niego, tak osób młodocianych 
w rozumieniu art. 115 § 10 Kk, jak i uzależnionych, których skazanie 
nastąpiło za przestępstwo pozostające w związku z używaniem środ-
ków odurzających lub psychotropowych. 

10. Należy przestrzegać zasady kontrolowania przez kuratora prze-
biegu próby także po zwolnieniu skazanego od dozoru. Wymagają tego 
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178 Brak sprawowania przez kuratora efektywnej kontroli postępowania skazanego w czasie tzw. 
bezdozorowego okresu próby może uwiarygadniać tezę L. Tyszkiewicza, przeciwnika szerokie-
go stosowania warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności, który uważa, 
iż bez ustanowionego dozoru nie jest ono środkiem probacji, a jedynie pozbawioną cech kary 
– „ulgą warunkową”. Jego zdaniem, przy pomocy takiej ulgi niewiele można osiągnąć, bowiem 
brak jej „dozy represyjności, czyli realności” (por. L. Tyszkiewicz: Dwie próby ograniczenia 
impasu w polityce karnej, „Państwo i Prawo” nr 7 z 2007 r., s. 7 i n. 

179 Zob. D. Wójcik: Probacja – rozwiązania prawne w niektórych krajach europejskich, „Archi-
wum Kryminologii” t. XXV, 2000 r., s. 29-79. 

wymienione wcześniej przepisy oraz potrzeba pomyślnego zakończenia 
całego okresu próby178. Przeprowadzone badania dowiodły, że w prak-
tyce szeroko odstępuje się od tej zasady, skoro w blisko 60% przypad-
ków zakończonych zwolnieniem od dozoru kuratorzy nawet nie pod-
jęli takiej kontroli. Sytuację taką trzeba przede wszystkim traktować 
jako poważne naruszenie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwo-
ści z dnia 12 czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowego sposobu wy-
konywania uprawnień przez kuratorów sądowych. Dlatego także ten 
istotny problem powinien być przedmiotem szczególnej uwagi organów 
nadzorujących pracę kuratorów zawodowych. Jednocześnie potrzebne 
jest większe zainteresowanie sądu przebiegiem okresu próby. W tym 
zakresie czas wydania postanowienia o zwolnieniu skazanego od dozo-
ru może być dla sądu okazją nie tylko do sformułowania wobec kura-
tora sądowego zadań na dalszy bezdozorowy okres próby, ale również 
do zweryfi kowania sposobu ich wykonania.

 Można także rozważyć, czy w związku z przyjętą w Kodeksie karnym 
długotrwałością okresu próby przy warunkowym zawieszeniu wykona-
nia kary pozbawienia wolności, nie należałoby umożliwić sądowi – po-
dobnie jak ma to miejsce w systemie anglosaskim179 – podejmowania 
decyzji o skróceniu tego okresu (np. nie więcej niż o połowę), stawiając 
jednocześnie na intensyfi kację jego przebiegu.

11. Złożenie przez kuratora zawodowego wniosku do sądu o zarzą-
dzenie wykonania zawieszonej kary pozbawienia wolności musi po-
przedzać dokonanie przez niego rzetelnej oceny postępowania skaza-
nego. Badania pokazują jednak, że w praktyce takiego wnioskowania 
obok wniosków opartych na solidnych przesłankach fakultatywnego 
odwieszenia kary mamy także do czynienia z występującymi w nich 
przejawami nadmiernego rygoryzmu kuratorów, co skutkowało posta-
nowieniami odmawiającymi uwzględnienia wniosków i nakazującymi 
kontynuowanie próby i dozoru. Wystąpiły również przypadki idące 
w przeciwnym kierunku i zakończone zarządzeniem z urzędu przez sąd 
wykonania zawieszonej kary, kiedy kuratorzy nie reagowali na rażące 
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przejawy uchylania się skazanych od dozoru lub wykonywania nałożo-
nych obowiązków.

Wnioski kuratora o zarządzenie wykonania zawieszonej kary mogą 
być skutecznym instrumentem odpowiedniego (w czasie i w formie) rea-
gowania na negatywne zachowania skazanego w okresie próby. Ich ak-
ceptacja przez sąd i wprowadzenie w życie, czyli osadzenie w zakładzie 
karnym, może w wielu przypadkach zapobiec popełnieniu przez ska-
zanych kolejnych przestępstw. Prawdopodobieństwo, że takie wnioski 
będą sporządzone i zostaną oparte na rzetelnych podstawach, wzrasta 
znacząco wraz z podjęciem w terminie dozoru i sprawowaniem go przez 
dobrze przygotowanego do tej roli kuratora sądowego. Dozór wykony-
wany przez takiego kuratora, który jednocześnie nie jest nadmiernie 
obciążony obowiązkami, może też przyczynić się do tego, że zarządzenie 
wykonania kary nie będzie brane pod uwagę a okres próby dla skaza-
nego zakończy się pomyślnie. 

12. Podstawowym miernikiem efektywności środków probacyjnych 
jest czas, na jaki próba została orzeczona i społecznie pożądane za-
chowanie się skazanego w tym okresie. Z tego punktu widzenia można 
uznać, że we wszystkich analizowanych sprawach, w których skazani 
mieli próbę udaną i skazanie uległo z mocy prawa zatarciu, zawieszenie 
wykonania kary pozbawienia wolności było efektywne, a więc zasto-
sowane właściwie i celowo. Nie ulega wątpliwości, że w każdej z tych 
spraw sprawowany przez kuratora sądowego dozór znacznie wzmacniał 
efektywność instytucji probacyjnej. 





180 Patrz teza I pkt 1 uchwały połączonych Izb Karnej i Wojskowej SN z 29 stycznia 1971 r. Wy-
tyczne wymiaru sprawiedliwości i praktyki sądowej w zakresie wykładni i stosowania ustaw 
karnych dotyczących warunkowego umorzenia postępowania SN z 29.01.1977 (OSNKW 
1971/3/33), dalej Wytyczne.

181 Patrz Uzasadnienie Projektu Kk, Warszawa 1968, s. 105. 
182 Dz.U z 1997r., Nr 88, poz. 553.
183 Por. A. Marek: Warunkowe umorzenie postępowania karnego, Wydawnictwo Prawnicze, War-

szawa, 1973, s 38 – 41.

Przemysław Kazimirski
Zbigniew Kuźma

WYKONYWANIE ORZECZEŃ O WARUNKOWYM 
UMORZENIU POSTĘPOWANIA KARNEGO

I. Teoretyczne ujęcie zagadnienia

1. Istota warunkowego umorzenia postępowania karnego
Warunkowe umorzenie postępowania karnego jest oryginalnym two-

rem polskiej myśli prawniczej, który czerpie swój rodowód z Kodeksu 
karnego z 1969 r.180 Wprowadzenie instytucji warunkowego umorzenia 
było związane z opisywanym w latach 60-tych w światowej literatu-
rze prawa karnego zjawiskiem tzw. kryzysu kary pozbawienia wolności 
i poszukiwaniem przez ustawodawców wielu państw środków stano-
wiących dla niej alternatywę. 

W uzasadnieniu wprowadzenia tej instytucji podkreślano, iż warun-
kowe umorzenie „realizuje zasadę ograniczenia penalizacji w sprawach 
drobnych przyjmując, że są wypadki w których bez wyroku skazują-
cego i kary, przez użycie innych środków można przeprowadzić pro-
ces wychowawczy zapobiegając w ten sposób ponownemu wkroczeniu 
sprawcy na drogę przestępstwa” 181. Jego istota polega na rezygnacji 
ze skazania i kary wobec sprawcy uznanego winnym przestępstwa 
i zastosowaniu przewidzianych przez prawo karne środków o charak-
terze probacyjnym. Nie jest to uwolnienie od odpowiedzialności, lecz 
środek związany z poddaniem sprawcy próbie z możliwością oddania 
go pod dozór i zobowiązaniem do wykonywania licznych obowiązków. 

W Kodeksie karnym z 1997 r.182 instytucja warunkowego umorzenia 
postępowania karnego wykazuje największe podobieństwo do mode-
lu norwesko-duńskiego183, gdzie postępowanie karne wobec sprawcy 
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184 OSNKW 1994/1-2/9.
185 Art. 1 ust. 2 „W Rejestrze gromadzi się dane o osobach: 
 1. prawomocnie skazanych za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe, 
 2.  przeciwko którym prawomocnie warunkowo umorzono postępowanie karne w sprawach 

o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe” (Dz. U. z 2000r., Nr 50, poz. 580).
186 Wyrok SN z 9 I 2002 r., III KKN 303/00.

wstrzymuje się już na etapie postępowania przygotowawczego, zanim 
dojdzie do publicznej rozprawy i skazania. 

Warunkowe umorzenie, jako instytucja probacyjna, stanowi szcze-
gólny środek odpowiedzialności karnej, polegający na poddaniu spraw-
cy przestępstwa próbie trwającej od roku do dwóch lat, biegnącej 
od uprawomocnienia się orzeczenia (art. 67 § 1 Kk). Omawiana w ni-
niejszym opracowaniu instytucja stanowi dla sprawcy korzystającego 
z jej dobrodziejstwa zdecydowanie najkorzystniejszy środek probacyjny. 
Mimo bowiem, że fi guruje on w Krajowym Rejestrze Karnym, uchodzi 
za osobę niekaraną. Należy mieć tu na uwadze konsekwencje prawne, 
jakie rodzi wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne. Oso-
ba pociągnięta do odpowiedzialności karnej przy wykorzystaniu tejże 
instytucji, zachowuje status niekaralności. Sąd Najwyższy w uchwale 
z dnia 22 grudnia 1993 r. stanął na stanowisku, iż „warunkowo uma-
rzając postępowanie sąd stwierdza, że oskarżony popełnił przestępstwo, 
ale odstępuje od skazania sprawcy (…)”184. Różnice w konsekwencjach 
prawnych warunkowego umorzenia postępowania i wyroku skazujące-
go podkreśla również treść art. 1 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 24 maja 
2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym, wyraźnie odróżniająca osoby 
skazane i te, wobec których warunkowo umorzono postępowanie185.

2. Warunki zastosowania instytucji
Artykuł 66 Kk wylicza przesłanki skorzystania przez sprawcę prze-

stępstwa z dobrodziejstwa analizowanej instytucji, ujmując je w nastę-
pujący sposób:

a. Wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne. 
Warunek ów wymaga ustalenia, że sprawca w ogóle ponosi winę186. 

Stopień społecznej szkodliwości należy oceniać zgodnie ze wskazania-
mi z art.115 § 2 Kk: „Przy ocenie stopnia społecznej szkodliwości czynu 
sąd bierze pod uwagę rodzaj i charakter naruszonego dobra, rozmiary 
wyrządzonej lub grożącej szkody, sposób i okoliczności popełnienia czy-
nu, wagę naruszonych przez sprawcę obowiązków, jak również postać 
zamiaru, motywację sprawcy, rodzaj naruszonych reguł ostrożności 
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187 Wyrok SN V KKN 102/00.
188 G. Bogdan, Z. Ćwiąkalski, P. Kardas, J. Majewski, J. Raglewski, M. Szewczyk, W. Wróbel, 

A. Zoll: Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz. Tom I. Komentarz do art. 1-116 k.k., Zaka-
mycze, Kraków 2004, s 996, 997.

189 A. Marek: Kodeks karny. Komentarz, publikacja internetowa LEX, 2007, wyd. IV.
190 Por. postanowienie SN z 27 XI 2003 r., I KK 301/03, OSNKW 2004, nr 1, poz. 9.
191 A. Zoll: Materialnoprawna problematyka warunkowego umorzenia postępowania karnego, Ze-

szyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1973, s 88.

i stopień ich naruszenia.” Nie ma natomiast wpływu na stopień społecz-
nej szkodliwości np. zachowanie sprawcy po dokonaniu czynu187. Okre-
ślenie „nie jest znaczny” nie ma tego samego znaczenia, co termin 
„nieznaczny”, obejmując swoim zakresem również wypadki o „średnim” 
stopniu społecznej szkodliwości. W szczególności stopień ten musi być 
wyższy od „znikomego” skutkującego, zgodnie z art. 1 § 2 Kk, brakiem 
przestępności czynu i koniecznością bezwarunkowego umorzenia po-
stępowania (art. 17 § 1 pkt 3 Kpk). Takie oznaczenie w art. 66 § 1 Kk 
stopnia społecznej szkodliwości czynu, jako przesłanki warunkowego 
umorzenia postępowania, pełni funkcję wyznaczającą granicę możliwej 
tolerancji dla sprawcy z punktu widzenia racjonalizacji sprawiedliwoś-
ciowej i potrzeb w zakresie kształtowania świadomości prawnej społe-
czeństwa (art. 53 § 1 Kk) 188. 

b. Okoliczności popełnienia czynu nie budzą wątpliwości.
Chodzi tu o to, że zebrane dowody w sposób niezbity powinny świad-

czyć o sprawstwie podejrzanego oraz o okolicznościach popełnienia czy-
nu. Zdaniem A. Marka „taki brak wątpliwości wynika przede wszystkim 
z postawy sprawcy i złożenia przez niego wiarygodnych wyjaśnień”189. 
Formalne przyznanie się do winy nie jest jednak warunkiem sine qua 
non orzekania o warunkowym umorzeniu postępowania190. 

Omawiając warunek niebudzących wątpliwości okoliczności popeł-
nienia czynu uzmysłowić sobie należy jego dwoistą funkcję, jaką stwarza 
zarówno dla sprawcy jak i organu stosującego warunkowe umorzenie191. 
Z jednej strony mamy do czynienia z funkcją gwarancyjną, która w cen-
trum zainteresowania stawia sprawcę przestępstwa, chroniąc go we wspo-
mnianych wyżej sytuacjach, w których postępowanie winno być umorzo-
ne bezwarunkowo. Z drugiej zaś strony, po dokonaniu bliższej analizy 
omawianej przesłanki, jawi się nam jej funkcja ochronna, która realizuje 
się w sytuacjach podjęcia warunkowo umorzonego postępowania, pozwa-
lając na jego kontynuowanie bez konieczności ponownego gromadzenia 
dowodów, których wartość dla ostatecznego zakończenia postępowania, 
została niejako zamrożona na wyznaczony przez sąd okres próby.
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192 Por. art. 27 § 1 Kk z 1969, (Dz. U. z 1969r., Nr 13, poz. 94).
193 Wytyczne (…), teza II pkt 4 OSNKW 1971/3/33.
194 Wytyczne (…), teza II pkt 5 OSNKW 1971/3/33.

c. Sprawca nie był karany za przestępstwo umyślne. 
W porównaniu do bezwzględnie ujętej na gruncie Kodeksu karnego 

z 1969 r. przesłanki niekaralności192 zmiana, która zaszła w jej redakcji 
na gruncie obecnie obowiązującego Kodeksu karnego, umożliwia sto-
sowanie warunkowego umorzenia również do osób karanych w prze-
szłości za przestępstwa nieumyślne. Podczas weryfi kacji spełniania 
tego warunku nie bierze się pod uwagę skazań, które uległy zatarciu 
(art. 106 Kk). Nie jest osobą karaną za przestępstwo sprawca, wobec 
którego sąd odstąpił od wymierzenia kary, albo jeżeli wobec nieletnie-
go zastosował zakład poprawczy193. Uznać natomiast należy za osobę 
karaną skazanego, któremu darowano karę na mocy indywidualnego 
aktu łaski lub z mocy amnestii.

d. Przesłanka dodatniej prognozy społecznej.
Prawodawca konstruując tę przesłankę miał na myśli tzw. pozytywną 

prognozę kryminologiczną formułowaną przez sąd wobec sprawcy prze-
stępstwa. Oceniając postawę sprawcy, należy zwrócić uwagę zwłaszcza 
na jego stosunek do popełnionego czynu i zachowanie się po popełnie-
niu przestępstwa194. Właściwe zastosowanie tej przesłanki powinno dać 
jednoznaczną odpowiedź na pytanie, czy w przyszłości dla przestrzega-
nia przez sprawcę obowiązujących go, jako członka społeczeństwa, norm 
prawnych, społecznych i innych, wystarczające będzie poddanie sprawcy 
oddziaływaniom bez wymierzania i stosowania kary kryminalnej. Jeśli od-
powiedź na tak sformułowane pytanie będzie negatywna, nieuzasadnione 
będzie także skorzystanie przez sąd z instytucji z art. 66 Kk. Osąd zawarty 
w prognostycznej opinii o sprawcy czynu jest bowiem niczym innym ani-
żeli przyzwoleniem (o ile spełnione zostają pozostałe warunki) na rozpo-
częcie okresu próby, po którego pomyślnym upływie, postępowanie zosta-
je defi nitywnie zakończone bez zastosowania dolegliwości karnej. 

e. Zarzucany oskarżonemu czyn zagrożony jest karą nieprze-
kraczającą 3 lat pozbawienia wolności. 

Chodzi tu o górny limit zagrożenia karą pozbawienia wolności. Sto-
sowaniu warunkowego umorzenia postępowania nie stoi na przeszko-
dzie, że przestępstwo, obok kary pozbawienia wolności w wysokości 3 
lat, zagrożone jest innymi karami alternatywnymi albo środkami kar-
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195 Wytyczne (…), teza II pk I, OSNKW 1971/3/33.
196 Uchwała SN z 30 IX 2003 r., I KZP 19/03; W. Daszkiewicz: Pojednanie, ugoda i mediacja 

w procesie karnym [w:] Nowa Kodyfi kacja Karna, z.8, Warszawa 1998. 
197 Poprzednia regulacja kodeksowa, przewidywała obligatoryjne orzeczenie naprawienia szkody 

tylko w odniesieniu do przestępstw wymierzonych przeciwko mieniu. W pozostałych sytua-
cjach (np. w związku z uszkodzeniem ciała) zastosowanie tego obowiązku było fakultatywne 
(patrz teza V pkt 2 Wytycznych (…) OSNKW 1971/3/33).

nymi195. Tak więc, wykorzystanie analizowanej instytucji do czynów 
zagrożonych alternatywną karą ograniczenia wolności (której górna 
granica wynosi rok – art. 34 § 1 Kk), lub grzywny jest jak najbardziej 
dopuszczalne. Tytułem przykładu wskazać można następujące prze-
stępstwa spełniające analizowany warunek: art. 157 § 2 i 3 Kk, art. 158 
§ 1 Kk, art. 177 § 1 Kk, art. 178a Kk, art. 208 Kk, art. 209 § 1 Kk, art. 
233 § 1 Kk, art. 286 § 3 Kk, art. 291 § 2 Kk, art. 292 § 1 Kk. 

Zgodnie jednak z art. 66 § 3 Kk, w wypadku gdy pokrzywdzony po-
jednał się ze sprawcą, sprawca naprawił szkodę lub pokrzywdzony 
i sprawca uzgodnili sposób naprawienia szkody, warunkowe umorze-
nie może być zastosowane do sprawcy przestępstwa zagrożonego karą 
nieprzekraczającą 5 lat pozbawienia wolności. Z tego też względu 
sąd może (zgodnie z art. 341 § 3 Kpk), jeżeli uzna to za celowe ze względu 
na możliwość porozumienia się oskarżonego z pokrzywdzonym w kwestii 
naprawienia szkody lub zadośćuczynienia, odroczyć posiedzenie, wyzna-
czając stronom odpowiedni termin na uzyskanie konsensusu. Na wnio-
sek oskarżonego i pokrzywdzonego, uzasadniony potrzebą dokonania 
uzgodnień, sąd zarządza stosowną przerwę lub odracza posiedzenie. 
W razie śmierci pokrzywdzonego, pojednać się ze sprawcą i zawrzeć sto-
sowną ugodę może osoba dla pokrzywdzonego najbliższa196. 

Wszystkie przesłanki muszą wystąpić łącznie. Nie może być zatem mowy 
o warunkowym umorzeniu np. w takiej sytuacji, jeśli prognoza odnośnie 
przestrzegania porządku prawnego przez sprawcę jest bardzo korzystna, 
ale ustalono, że stopień społecznej szkodliwości czynu jest wysoki.

3.  Obowiązki nakładane przez sąd na sprawcę w ramach 
warunkowego umorzenia postępowania karnego.
Wśród obowiązków orzekanych przez sąd w ramach omawianego 

środka, tylko jeden z nich ma charakter obligatoryjny, a mianowicie 
naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem, w całości lub części 
(art. 67 § 3 Kk)197. Pozostałe obciążenia stosowane są przez sąd jedynie 
fakultatywnie. I tak, sąd w ramach warunkowego umorzenia postępo-
wania może orzec: 
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198 Zgodnie z art. 299 § 1 pkt 5 Kpk z 1969r., forma postanowienia dla orzekania przez sąd o wa-
runkowym umorzeniu postępowania dopuszczalna była jedynie w fazie przedsądowej do roz-
poczęcia przewodu sądowego, od którego to orzekanie w przedmiocie omawianej instytucji 
następowało w formie wyroku.

199 Paragraf 5 dodany został na mocy art. 1 pkt 145 lit. C ustawy z dnia 10 stycznia 2003 r. 
o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego, ustawy – Przepisy wprowadzające Kodeks 
postępowania karnego, ustawy o świadku koronnym oraz ustawy o ochronie informacji nie-
jawnych (Dz. U z 2003r., Nr 17, poz. 155).

200 Dz. U z 1997r., Nr 78, poz. 483.

•  oddanie sprawcy pod dozór kuratora lub osoby godnej zaufania, 
stowarzyszenia, instytucji albo organizacji społecznej, do której dzia-
łalności należy troska o wychowanie, zapobieganie demoralizacji lub 
pomoc skazanym (art. 67 § 2 Kk);

•  obowiązki wymienione w art. 72 § 1 pkt 1 – 3, 5 lub 7a Kk (art. 67 
§ 3Kk):
–  informowania sądu lub kuratora o przebiegu okresu próby,
–  przeproszenia pokrzywdzonego,
–  wykonywania ciążącego na sprawcy obowiązku łożenia na utrzy-

manie innej osoby,
–  powstrzymania się od nadużywania alkoholu lub używania in-

nych środków odurzających,
–  powstrzymywania się od kontaktowania się z pokrzywdzonym lub 

innymi osobami w określony sposób;
•  świadczenie pieniężne wymienione w art. 39 pkt 7 Kk, zakaz prowa-

dzenia pojazdów wymieniony w art. 39 pkt 3 Kk, do lat 2, a na mocy 
art. 100 Kk. także przepadek określony w art. 44 Kk.

4. Procedura stosowania instytucji
Według przepisów Kodeksu karnego i Kodeksu postępowania kar-

nego z 1969 r., warunkowe umorzenie postępowania karnego mogło 
nastąpić w fazie postępowania przygotowawczego, na podstawie posta-
nowienia prokuratora lub sądu, albo – jeśli przesłanki warunkowego 
umorzenia ujawniły się na etapie postępowania przed sądem – na pod-
stawie wyroku sądu198. Obecnie zaś, bez względu na etap postępowa-
nia karnego, o warunkowym umorzeniu postępowania karnego zawsze 
orzeka wyrokiem sąd (art. 341 § 5 Kpk)199. Zmiana ta czyni zadość 
zasadzie stanowionej w art. 42 pkt 3 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 
1997 r.200, która jako jedyną formę orzeczenia o winie sprawcy prze-
stępstwa przewiduje prawomocny wyrok sądowy. 

Jeśli istnienie przesłanek warunkowego umorzenia postępowania 
stwierdził prokurator już w toku postępowania przygotowawczego, wów-
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201 Patrz art. 29 Kk z 1969 r., Dz. U. 1969r., Nr 13, poz. 94.
202 L. Bogunia: Dozór jako istotny element probacji [w:] Nowa kodyfi kacja prawa karnego, t. IV, 

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2000 r., s. 235.
203 Dz. U z 1997r., Nr 90, poz. 557.

czas – zamiast aktu oskarżenia – kieruje do sądu wniosek o warunko-
we umorzenie postępowania (art. 336 Kpk). O swej decyzji prokurator 
zawiadamia oskarżonego i pokrzywdzonego, co daje im możliwość od-
niesienia się do „propozycji” oskarżyciela. Ocena wniosku dokonywana 
jest podczas wstępnej kontroli oskarżenia. Prezes sądu kieruje sprawę 
na posiedzenie niejawne (art. 339 § 1 pkt 2 Kpk). W przypadku potwier-
dzenia okoliczności ustalonych przez prokuratora sąd wydaje wyrok 
o warunkowym umorzeniu postępowania (art. 342 § 1 Kpk). Do takiego 
rozstrzygnięcia może dojść również po wniesieniu przez prokuratora 
aktu oskarżenia. Jeśli bowiem okoliczności przemawiające za warun-
kowym umorzeniem postępowania ujawnią się po rozpoczęciu przewo-
du sądowego, sąd rozstrzyga o warunkowym umorzeniu wyrokiem (art. 
414 § 1 Kpk). 

5.  Dozór kuratora sądowego stosowany w ramach warunkowego 
umorzenia postępowania karnego.
Objęcie osoby, wobec której warunkowo umorzono postępowanie 

karne, dozorem kuratora sądowego, zastąpiło przewidzianą w poprzed-
niej regulacji instytucję poręczenia za sprawcę przez organizację spo-
łeczną, kolektyw lub osobę godną zaufania201. Jak słusznie zauważa 
L. Bogunia, dozór na gruncie obecnie obowiązujących przepisów Ko-
deksu karnego i Kodeksu karnego wykonawczego, stanowiąc instytu-
cję związaną ze środkami probacyjnymi, spełnia funkcje o charakterze 
wychowawczym, zwłaszcza w zakresie udzielania pomocy w społecz-
nej readaptacji skazanych oraz funkcje kontrolne nad postępowaniem 
osób, wobec których sąd tę instytucję zastosował202. Mimo przewidzia-
nej w art. 170 § 2 Kkw możliwości sprawowania dozoru przez stowarzy-
szenia, organizacje, instytucje, do których działalności należy troska 
o wychowanie, zapobieganie demoralizacji lub pomoc skazanym a tak-
że przez osobę godną zaufania, w naszym społeczeństwie nie został 
wypracowany model szerokiego udziału obywateli w wykonywaniu kar 
i środków karnych. W praktyce, sprawowaniem dozorów zajmują się 
kuratorzy sądowi.

Dozór orzekany w ramach warunkowego umorzenia postępowania 
uregulowany został przez prawodawcę w sposób szczątkowy w Kodek-
sie karnym wykonawczym203. Rozdział XI traktujący o wykonywaniu 
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204 Dz.U z 2001r., Nr 98, poz. 1071.
205 Dz. U z 2003r., Nr 112, poz. 1064.
206 Dz. Urz. MS z 2003r., Nr 5, poz. 22. 
207 Dz. U. z 1987r., Nr 38, poz. 218.

dozoru, warunkowego umorzenia postępowania karnego oraz warun-
kowego zawieszenia kary, jedynie w części odnosi się do pieczy sprawo-
wanej przez kuratora nad osobą, wobec której warunkowo umorzono 
postępowanie karne. Przepisem dotyczącym bezpośrednio wykonywa-
nia warunkowego umorzenia postępowania karnego jest art. 177 Kkw 
in fi ne, który określa właściwość miejscową sądu, art. 173 § 1 i 2 oraz 
art. 174 Kkw wskazujące zakres działań kuratorów sądowych. Pozo-
stałą regulację prawną odnoszącą się do dozoru z art. 66 § 3 Kk znaj-
dujemy w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych204, 
w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 czerwca 2003 r. 
w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania uprawnień i obowiąz-
ków kuratorów sądowych205 stanowiącym akt wykonawczy do ustawy 
o kuratorach sądowych, a także w zarządzeniu Ministra Sprawiedliwo-
ści z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania 
sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej206.

Przedstawiając podstawy prawne funkcjonowania analizowanej insty-
tucji, należy wskazać również na rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości 
z dnia z dnia 19 listopada 1987 r. Regulamin urzędowania sądów po-
wszechnych207, obowiązujące w okresie prowadzonych badań i nakłada-
jące na sąd obowiązki związane z wykonywaniem orzeczeń w sprawach 
karnych. Istotne znaczenie dla wszczęcia i właściwego przebiegu postę-
powania wykonawczego posiadał § 395 rozporządzenia nakazujący sądo-
wi bezzwłoczne przekazanie orzeczenia do wykonania. Maksymalny czas 
od uprawomocnienia się orzeczenia do jego przekazania celem wykonania 
nie mógł przekroczyć 14 dni. Ważne uprawnienie kuratora zawodowe-
go w zakresie sprawowania dozorów oraz kontroli okresu próby określał 
§ 397 pkt 1 omawianego rozporządzenia. Stanowił on, iż „w wykonywanie 
dozorów, (…) oraz kontroli wykonywania orzeczonych przez sąd obowiąz-
ków bierze udział sądowy kurator zawodowy”. Z kolei paragraf 348 rozpo-
rządzenia nakładał na przewodniczącego rozprawy lub posiedzenia obo-
wiązek pouczenia podmiotu sprawującego dozór o obowiązku nadesłania 
opinii o oskarżonym najpóźniej na trzy miesiące przed upływem okresu 
próby. Godnym uwagi przy analizie dawnego Regulaminu jest również 
§ 401, stanowiący, że w posiedzeniu sądu w przedmiocie podjęcia warun-
kowego umorzenia postępowania karnego bierze udział zawodowy kurator 
sądowy, który sprawował dozór nad sprawcą. 
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208 Dz. U z 2007r., Nr 38 poz. 249
209 Patrz [w:] E. Bieńkowska, B. Kunicka-Michalska, G. Rejman, J. Wojciechowska: Kodeks kar-

ny. Część ogólna. Komentarz, Wydawnictwo CH Beck, Warszawa 1999 r., s. 1077 i 1078.
210 A. Marek: Warunkowe umorzenie postępowania karnego, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 

1973, s. 195.

Omówiony wyżej Regulamin utracił swą moc na podstawie § 387 
rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007 r. 
Regulamin urzędowania sądów powszechnych208. W nowej regulacji, 
w § 357 pkt 1 prawodawca potwierdził obowiązek sądu bezzwłocznego 
kierowania orzeczeń do wykonania. Nie uległ również zmianie maksy-
malny termin na wykonanie tego obowiązku. Ważna zmiana nastąpiła 
natomiast w odniesieniu do podmiotów sprawujących dozór. Na mocy 
postanowienia § 359 przypisującego wykonywanie dozorów kurato-
rom sądowym, w kompetencję tę zostali wyposażeni także kuratorzy 
społeczni. Wskazać należy też na treść § 378 ustalającego obowiązek 
prezesa sądu lub upoważnionego przez niego sędziego wyznaczenia 
terminu, w którym akta warunkowego umorzenia postępowania mają 
podlegać bieżącej kontroli sędziego. 

Regulacja instytucji dozoru orzekanego w ramach warunkowego 
umorzenia postępowania karnego, zawarta w wymienionych wyżej ak-
tach, a szczególnie w Kodeksie karnym wykonawczym, nie jest regula-
cją jednolitą i przejrzystą. Podobnego zdania jest B. Kunicka-Michal-
ska, która dostrzega potrzebę nowelizacji przepisów Kkw z uwagi ich 
„mało staranne” opracowanie209. Słusznie zauważa, iż wiele przepisów 
Kkw, dotyczących dozoru odnosi się do skazanego, a nie do osoby, wo-
bec której warunkowo umorzono postępowanie karne, a która przecież 
skazanym nie jest. Właściwe zatem i jednoznaczne określenie praw 
oraz obowiązków kuratora, a także skorelowanych z nimi praw i obo-
wiązków sprawcy przestępstwa, w związku z popełnieniem którego sąd 
warunkowo umorzył postępowanie, wymaga od prawodawcy, konse-
kwentnego odróżnienia na gruncie przepisów regulujących dozór, sta-
tusu prawnego osób skazanych od objętych dobrodziejstwem instytucji 
z art. 66 Kk. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż osoba, względem której 
sąd zastosował warunkowe umorzenie postępowania, nie jest w świetle 
przepisów Kodeksu postępowania karnego osobą skazaną. Sąd stosu-
jąc art. 66 Kk rozstrzyga wprawdzie o kwestii odpowiedzialności karnej 
oskarżonego, lecz nie wyraża tego w wyroku skazującym. Stwierdza-
jąc popełnienie przez oskarżonego zarzucanego mu czynu, warunkowo 
umarza postępowanie co do czynu stanowiącego przedmiot procesu210. 
Takie postrzeganie osoby korzystającej z instytucji art. 66 Kk nakazy-
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wałoby stosowanie do dozoru sprawowanego nad nią przez kuratora 
sądowego wyłącznie tych przepisów, które expresis verbis odnoszą się 
do tej kategorii sprawców. 

Wskazanie obowiązków kuratora sądowego, sprawującego dozór 
lub kontrolę w ramach analizowanego instrumentu probacji, powinno 
ograniczać się tylko do niektórych zadań spośród tych wymienionych 
w art. 173 Kkw, zadań ujętych w treści art. 174 Kkw, w art. 11 ustawy 
o kuratorach sądowych, w §§ 12 i 15 rozporządzenia Ministra Spra-
wiedliwości w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania upraw-
nień i obowiązków kuratorów sądowych, jak również w § 508 pkt 3 
zarządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie organizacji i zakresu 
działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji 
sądowej. 

W zakresie sprawowanego dozoru, poza wymienionym wyżej rozpo-
rządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowego sposobu 
wykonywania uprawnień i obowiązków kuratorów sądowych spełniają-
cym wymóg odróżnienia sytuacji prawnej osób poddanych dobrodziej-
stwu warunkowego umorzenia od osób skazanych, treść pozostałych 
nie respektuje tej subtelnej, acz zasadniczej różnicy. Redakcja tych 
przepisów, nie wskazująca jednakże expresis verbis na konieczność ich 
stosowania jedynie do osób skazanych, umożliwia ich odpowiednie wy-
korzystanie w sprawowaniu dozoru orzekanego w ramach warunkowe-
go umorzenia postępowania.

Orzeczenie przez sąd o dozorze, jako dodatkowym zabezpieczeniu 
pozytywnej realizacji zobowiązań nałożonych na sprawcę czynu, nie 
jest obligatoryjne (art. 67 § 2 Kk). Za takową decyzją przemawiać po-
winna potrzeba wychowawczego oddziaływania i zapobiegania popeł-
nianiu przestępstw przez osobę objętą dozorem. Ów cel odróżnia w spo-
sób jednoznaczny dozór stosowany w ramach warunkowego umorzenia 
postępowania karnego od dozoru orzekanego przy okazji pozostałych 
środków probacji. Pozostając konsekwentnym przyjętej powyżej roli 
kuratora sądowego, stwierdzić wypada, że oddanie sprawcy pieczy ku-
ratora winno następować w tych wszystkich przypadkach, gdy mimo 
udzielonego poprzez zastosowanie samej instytucji swoistego kredytu 
zaufania, zachodzi potrzeba dodatkowego wsparcia postawionej a priori 
pozytywnej prognozy kryminologicznej. Takimi hipotetycznymi sytua-
cjami, w których zastosowanie dozoru kuratora w okresie próby po-
winno być brane przez sąd pod rozwagę, są przestępstwa popełnione 
przez sprawców młodocianych, jak również te, które popełnione zostały 
z winy umyślnej. 
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211 G. Bogdan, Z. Ćwiąkalski, P. Kardas, J. Majewski, J. Raglewski, M. Szewczyk, W. Wróbel, 
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Rozpatrując zaś rolę kontroli sprawowanej w ramach warunkowe-
go umorzenia postępowania karnego, wskazać można na stanowisko 
A. Zolla, który twierdzi, iż „w odniesieniu do kontroli czynionej w ra-
mach warunkowego umorzenia postępowania karnego, nie tyle chodzi 
o readaptację społeczną, co o utrwalanie pozytywnej postawy sprawcy 
wobec porządku prawnego oraz pomoc w przezwyciężaniu tych czynni-
ków, które doprowadziły sprawcę do popełnienia przestępstwa”211.

Orzeczenie dozoru następuje zazwyczaj w wyroku. W związku jed-
nakże ze stosowaniem w omawianej kwestii postanowień art. 74 § 2 Kk, 
na mocy dyspozycji zwartej w art. 67 § 4 Kk, ustanowienie dozoru może 
nastąpić także w okresie próby.

6.  Zakres działań sądowego kuratora zawodowego w ramach 
dozoru orzekanego wobec sprawcy przestępstwa. 
Jak już wyżej wspomniano, działania sądowego kuratora zawodo-

wego sprawującego dozór lub kontrolę w ramach warunkowego umo-
rzenia postępowania karnego winny koncentrować się na wychowaw-
czym oddziaływaniu na sprawcę, utrwalającym w nim poszanowanie 
wartości chronionych prawem oraz na uświadamianiu konsekwencji 
niewypełnienia warunków okresu próby. Do zakresu działalności są-
dowego kuratora zawodowego w ramach omawianej instytucji nale-
żą zatem na gruncie Kodeksu karnego wykonawczego jedynie niektóre 
z przewidzianych w treści art. 173 § 1 i 2 Kkw zadań:
•  kierowanie pracą sądowych kuratorów społecznych i innych osób 

wykonujących dozór samodzielnie lub z upoważnienia stowarzyszeń, 
organizacji i instytucji;

•  składanie wniosków o zmianę okresu próby, o ustanowienie, rozsze-
rzenie lub zmianę obowiązków w okresie próby, o zwolnienie od wy-
konania tych obowiązków, o oddanie pod dozór lub zwolnienie od do-
zoru;

•  branie udziału w posiedzeniach sądu w przedmiocie wykonywania 
środków karnych związanych z poddaniem sprawcy próbie.
Poza regulacją kodeksową, która w związku z formą prawną ma cha-

rakter generalny, doprecyzowanie i rozwinięcie obowiązków kuratora są-
dowego znajdujemy na gruncie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości 
z dnia 12 czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywa-
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nia uprawnień i obowiązków kuratorów sądowych. Zgodnie z § 15 roz-
porządzenia kurator zawodowy dla dorosłych wykonuje następujące 
zadania wobec sprawcy przestępstwa poddanego jego pieczy:
•  sygnalizuje sądowi przyczyny przewlekłości postępowania wykonaw-

czego lub innych uchybień stwierdzonych w działalności pozasą-
dowych organów wykonawczych oraz potrzeby zobowiązania Policji 
do udzielenia kuratorowi stosownej pomocy w wykonywaniu czyn-
ności;

•  składa odpowiednio uzasadnione wnioski w sprawie zmiany orzecze-
nia sądu;

•  uczestniczy w posiedzeniach sądu, dotyczących osób znajdujących 
się w okresie próby, pod dozorem lub tych, na które nałożono obowią-
zek utrzymywania kontaktów z zawodowym kuratorem sądowym;

•  współdziała z organizacjami, instytucjami, stowarzyszeniami i inny-
mi podmiotami, których celem działania jest pomoc w społecznej re-
adaptacji skazanych;

•  sygnalizuje jednostkom nadrzędnym organów i instytucji państwo-
wych, organów samorządu terytorialnego oraz organom statutowym 
stowarzyszeń i organizacji, przypadki bezzasadnej odmowy udziele-
nia kuratorowi sądowemu żądanej pomocy.
Artykuł 11 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych, 

nakłada na zawodowego kuratora sądowego, biorącego udział w wy-
konywaniu środków probacji, kolejne obowiązki:
•  występowania w uzasadnionych wypadkach z wnioskiem o zmianę 

lub uchylenie orzeczonego środka,
•  przeprowadzania na zlecenie sądu lub sędziego wywiadów środowi-

skowych,
•  współpracy z właściwym samorządem i organizacjami społecznymi, 

które statutowo zajmują się opieką, wychowaniem, resocjalizacją, 
leczeniem i świadczeniem pomocy społecznej w środowisku otwar-
tym,

•  organizacji i kontroli pracy podległych kuratorów społecznych oraz 
innych osób, uprawnionych do wykonywania dozorów lub nadzo-
rów,

•  sygnalizowania sądowi przyczyn przewlekłości postępowania wyko-
nawczego lub innych uchybień w działalności pozasądowych pod-
miotów wykonujących orzeczone środki.
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213 Dz. U. z 1997r., Nr 78, poz. 483

7.  Kuratorska kontrola okresu próby przy warunkowym 
umorzeniu postępowania karnego.
Brak orzeczonego dozoru przez sąd warunkowo umarzający postę-

powanie karne nie wyklucza sprawowania czynności kontrolnych wo-
bec sprawcy przestępstwa. Z probacyjnego charakteru warunkowego 
umorzenia wynika bowiem potrzeba i obowiązek kontroli zachowania 
sprawcy w okresie próby. Chodzi zwłaszcza o sprawdzanie, czy spraw-
ca wykonuje nałożone nań obowiązki oraz czy przestrzega porządku 
prawnego, a szczególnie czy nie popełnił nowego przestępstwa212. 

Zwrócić należy jednakże uwagę na brak jednoznacznie wyartykułowa-
nego na gruncie Kodeksu karnego wykonawczego uprawnienia sądowego 
kuratora społecznego do sprawowania kontroli okresu próby. O ile w takie 
właśnie uprawnienie wyposaża sądowego kuratora zawodowego art. 173 
§ 2 pkt 1 Kkw stanowiąc, iż do zakresu jego działań należy w szczególności 
kontrolowanie zachowania skazanego w okresie próby, to w odniesieniu 
do kuratora społecznego kompetencja ta określona została jedynie pośred-
nio w art. 174 Kkw pkt 1 – 3, 5 – 7 poprzez wskazanie zadań leżących w ge-
stii sądowego kuratora społecznego, których zakres świadczy o możliwo-
ści sprawowania kontroli okresu próby. Takie unormowanie budzić może 
jednak w praktyce wątpliwości co do uprawnienia kuratora społecznego 
w omawianej kwestii. Przykładem właściwego ujęcia tej kompetencji jest 
wspomniany wyżej § 359 Regulaminu urzędowania sądów powszechnych, 
a także § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegó-
łowego sposobu wykonywania uprawnień i obowiązków kuratorów sądo-
wych, który przypisuje realizację zadań wynikających z dozoru i kontroli 
nad sprawcą przestępstwa kuratorom dla dorosłych.

Zasadnicze wątpliwości budzi także brak podstawy prawnej, na mocy 
której sąd może zarządzić zbieranie informacji o sprawcy, wobec któ-
rego warunkowo umorzono postępowanie karne. Chodzi tu w szczegól-
ności o wywiad środowiskowy, który w odniesieniu do osób skazanych 
może być przeprowadzony na podstawie art. 14 Kkw. Kwestia ta zasłu-
guje na regulację rangi ustawowej z uwagi na art. 51 Konstytucji RP 
z 2 kwietnia 1997 r.213 stanowiący w punkcie pierwszym, iż „nikt nie 
może być obowiązany inaczej niż na podstawie ustawy do ujawniania 
informacji dotyczących jego osoby”. 

Szczegółowe określenie czynności kontrolnych sprawowanych przez 
kuratorów sądowych wobec sprawcy przestępstwa w okresie próby znaj-



122 Biuletyn RPO – Materiały Nr 59

dujemy w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 czerwca 
2003 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania uprawnień 
i obowiązków kuratorów sądowych. Zgodnie z § 12 rozporządzenia, re-
alizując czynności związane z kontrolą sprawcy przestępstwa, wo-
bec którego orzeczono warunkowe umorzenia postępowania, kura-
tor dla dorosłych:
•  zbiera co najmniej raz na 6 miesięcy informacje na temat podopiecz-

nego (o ile sąd nie zarządzi inaczej);
•  występuje do instytucji, właściwych urzędów i osób fi zycznych w celu 

uzyskania informacji na temat realizacji nałożonych na sprawcę 
przestępstwa obowiązków;

•  przyjmuje od sprawcy przestępstwa informacje na powyższy temat;
•  bezzwłocznie zawiadamia sąd o popełnieniu przestępstwa lub innym 

rażącym naruszeniu porządku prawnego przez sprawcę przestęp-
stwa.
Ponadto, wspomniane wyżej zarządzenie Ministra Sprawiedliwości 

z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekre-
tariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej, nakłada-
jące na zespoły kuratorskiej służby sądowej obowiązek ewidencjonowania 
działań w sprawach karnych w postaci tzw. kontrolek lub skorowidzów 
(§ 505 pkt 1), określa w § 508 pkt 3 czysto techniczne kwestie związane 
z zawartością kontrolki „P” stanowiąc, iż „rejestruje się (w niej) nazwiska 
i imiona osób, wobec których zachodzi konieczność kontroli próby bez 
orzeczonego dozoru kuratora sądowego, nazwę sądu orzekającego i numer 
sprawy, datę wpływu orzeczenia do wykonania, datę zakończenia okresu 
próby oraz datę i sposób faktycznego zakończenia próby”.

8. Zakres działania sądowych kuratorów społecznych.
Obowiązki kuratorów społecznych w stosunku do sprawców prze-

stępstw, wobec których sąd orzekł jeden ze środków probacji, statuuje 
art. 174 Kkw. I tak, do zakresu działania sądowego kuratora społecz-
nego należy w szczególności:
•  odwiedzanie osób, których dotyczy postępowanie, w miejscu ich za-

mieszkania lub pobytu, w tym również w zakładach karnych, oraz 
kontaktowanie się z ich rodziną,

•  żądanie niezbędnych informacji i wyjaśnień od osób znajdujących 
się w okresie próby, objętych dozorem lub tych, na które nałożono 
obowiązki,

•  współdziałanie z właściwymi stowarzyszeniami, organizacjami i in-
stytucjami w zakresie poprawy warunków bytowych i zdrowotnych, 
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214 Do pozostałych przesłanek fakultatywnego podjęcia postępowania przez sąd zaliczyć należy: 
popełnienie przez sprawcę w okresie próby innego przestępstwa aniżeli to, o którym mowa 
w art. 68 § 1 Kk; niewykonanie przez sprawcę w okresie próby ugody zawartej z pokrzywdzo-
nym; rażące naruszenie przez sprawcę w okresie próby porządku prawnego (art. 68 § 3 Kk, 
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zatrudnienia i szkolenia osób, których dotyczy postępowanie wyko-
nawcze,

•  przeglądanie akt sądowych i sporządzanie z nich odpisów w związku 
z wykonywaniem czynności zleconych przez sąd,

•  przeprowadzanie wywiadów środowiskowych i zbieranie niezbędnych 
informacji od organów administracji rządowej, samorządu terytorial-
nego, zakładów pracy, stowarzyszeń, organizacji i instytucji,

•  podejmowanie innych czynności niezbędnych dla prawidłowego wy-
konywania kar, środków karnych i środków zabezpieczających.
Z obowiązkami kuratora sądowego (zawodowego jak i społecznego), 

które w trakcie pracy z osobą poddaną dozorowi przybierają postać 
uprawnień, skorelowane są obowiązki sprawcy przestępstwa. Pod-
stawowym jest obowiązek poddania się czynnościom wynikającym 
ze sprawowanego przez kuratora dozoru, lub kontroli, a także wypeł-
nienie zobowiązań orzeczonych w wyroku, warunkujących pozytywny 
upływ okresu próby.

9. Podjęcie postępowania warunkowo umorzonego.
Materialnoprawne podstawy podjęcia postępowania warunkowo 

umorzonego określa art. 68 Kk. Zgodnie z jego § 1, podjęcie postę-
powania jest obligatoryjne, jeżeli sprawca w okresie próby popełnił 
przestępstwo umyślne, za które został prawomocnie skazany (art. 68 § 
1 Kk). Takie ujęcie przesłanki obligatoryjnego podjęcia oznacza, że sąd 
podejmuje postępowanie karne wówczas, gdy kumulatywnie spełnione 
są następujące warunki:
•  sprawca dopuścił się jakiegokolwiek przestępstwa umyślnego w okre-

sie próby oraz
•  wyrok skazujący za to przestępstwo uprawomocnił się w okresie próby, 

albo w okresie sześciu miesięcy od dnia jej zakończenia (art. 68 § 4 Kk).
Wśród przesłanek fakultatywnego podjęcia postępowania warun-

kowo umorzonego wymienia się expresis verbis dwa warunki związane 
bezpośrednio ze sprawowanym dozorem214.

Pierwszy dotyczy sytuacji, gdy sprawca uchyla się od dozoru. 
Przy ocenie tej przesłanki należy wziąć pod uwagę treść obowiązków 
związanych z dozorem i wynikających z przepisów Kkw, a w szczegól-
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216 Patrz teza VII pkt 2 Wytycznych (…) OSNKW 1971/3/33.
217 Dz. U z 2003 r., Nr 17, poz. 155.
218 Odmienne zdanie w tej kwestii zgłasza R. Stefański w komentarzu do tego przepisu [w:] Z. Go-

styński, R. Stefański, S. Zabłocki: Kodeks postępowania karnego. Komentarz – III tom, Wol-
ters Kluwer Polska – ABC, Warszawa 2004, s. 767.

ności z art. 169 § 1 – 3. By skutecznie przypisać sprawcy wypełnienie 
owej przesłanki, ustalić należy posiadanie przez niego realnej możliwo-
ści poddania się orzeczonej przez sąd kontroli215. 

Drugi z warunków związany jest z uchylaniem się przez spraw-
cę od wykonania nałożonego obowiązku lub orzeczonego środka 
karnego. Także i w tym wypadku dla wypełnienia owej przesłanki nie 
jest wystarczające stwierdzenie faktu niewykonania obowiązku lub 
środka karnego nałożonego przez sąd. Niewykonanie obowiązku (lub 
obowiązków) musi następować w sytuacji, gdy sprawca miał obiektyw-
ną możliwość ich realizacji i można postawić mu zarzut z powodu ich 
niewykonania216. Decydując się na podjęcie warunkowo umorzonego 
postępowania sąd powinien rozważyć, w jakim stopniu niewykonanie 
nałożonych na sprawcę obowiązków lub środków karnych może mieć 
znaczenie dla oceny pozytywnej prognozy kryminologicznej, która legła 
u podstaw decyzji o warunkowym umorzeniu postępowania.

W Kodeksie postępowania karnego z 1997 r. rozszerzono katalog 
podmiotów uprawnionych do złożenia wniosku o podjęcie przez sąd po-
stępowania warunkowo umorzonego (art. 549 Kpk). Uprzednio, upraw-
nieniem takim nie dysponował pokrzywdzony, który uzyskał je od chwili 
wejścia w życie Kpk z 1997 r. czyli z dniem 1 września 1998 r. Obecnie, 
na mocy art. 1 p 214 ustawy z dnia 10 stycznia 2003 r. o zmianie usta-
wy – Kodeks postępowania karnego, ustawy – Przepisy wprowadzające 
Kodeks postępowania karnego, ustawy o świadku koronnym oraz usta-
wy o ochronie informacji niejawnych217, także i kurator sądowy, który 
w postępowaniu warunkowo umorzonym nie korzystał z praw strony, 
wyposażony został przez prawodawcę w uprawnienie do wystąpienia 
z takim wnioskiem. To nowe rozwiązanie uzasadniać niewątpliwie na-
leży specyfi cznym związkiem osoby sprawującej dozór i sprawcy prze-
stępstwa poddanemu dozorowi. Poznanie osobowości sprawcy w ra-
mach sprawowanej pieczy umożliwia kuratorowi dokonanie rzetelnej 
analizy potrzeby złożenia wniosku o podjęcie postępowania, w szczegól-
ności wówczas, gdy zaistniała przesłanka nie jest dla sądu wiążąca (art. 
68 § 2 i 3 Kk) 218. Obowiązująca regulacja prawna upoważnia kuratora 
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219 Per analogiam, o podjęciu postępowania decyduje sąd okręgowy, jeśli postępowanie warunko-
wo umorzył sąd apelacyjny działający jako sąd odwoławczy.

220 Patrz teza VII pkt 1 Wytycznych (…) odnoszący się do art. 89 dKpk – odpowiednika art. 97 
Kpk, OSNKW 1971/3/33.

sądowego do wystąpienia z wnioskiem, o którym mowa w komentowa-
nym przepisie, jeżeli in concreto on właśnie sprawował dozór orzeczony 
przez sąd na podstawie art. 67 § 2 Kk.

Terminem zawitym, w którym sąd może podjąć postępowanie wa-
runkowo umorzone, jest okres sześciu miesięcy biegnący od zakończe-
nia próby (art. 68 § 4 Kk). Niemniej jednak, podjęcie musi być oparte 
na przesłankach zaistniałych w okresie próby, następującym po upra-
womocnieniu się wyroku warunkowo umarzającego postępowanie. 
Rozpatrując przypadek obligatoryjnego podjęcia postępowania przez 
sąd (art. 68 § 1 Kk), stwierdzić należy w oparciu o powyższe, że ska-
zanie i uprawomocnienie się wyroku za popełnione w okresie próby 
przestępstwo może nastąpić także po upływie okresu próby, byle przed 
upływem 6 miesięcy od dnia jej zakończenia. W przeciwnym wypadku, 
podjęcie postępowania na podstawie art. 68 § 1 Kk nie będzie mogło 
nastąpić. W grę będzie wchodziło wówczas podjęcie na podstawie prze-
słanki z art. 68 § 2 Kk, dla której wypełnienia wystarczy samo przypi-
sanie sprawstwa czynu.

O podjęciu postępowania warunkowo umorzonego orzeka właściwy 
sąd rejonowy także wtedy, gdy orzeczenie w przedmiocie warunkowe-
go umorzenia postępowania zapadło w sądzie okręgowym orzekającym 
jako sąd odwoławczy (art. 550 § 1 Kpk)219. 

Działając na wniosek, sąd może: 
•  pozostawić go bez rozpoznania (gdy nie spełnia warunków formal-

nych, złożony został przez osobę nieuprawnioną, został cofnięty, 
a nie zachodzą warunki do podjęcia postępowania z urzędu), 

•  oddalić wniosek (gdy jest on merytorycznie niezasadny, także gdy 
przekroczono termin, o którym mowa w art. 68 § 4 Kk), lub

•  podjąć postępowanie uwzględniając złożony wniosek. 
Orzekając z urzędu, sąd może jedynie postępowanie podjąć, jeśli 

stwierdzi, że zachodzą przesłanki określone w art. 68 § 2 Kk. Przed wy-
daniem postanowienia sąd może przeprowadzić czynności sprawdzają-
ce zaistnienie okoliczności uzasadniających złożenie wniosku, działa-
jąc w trybie art. 97 Kpk220. 

Art. 550 § 3 Kpk statuuje podstawę prawną zażalenia wnoszonego 
zarówno na postanowienie w kwestii podjęcia postępowania lub odda-
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221 art. 549 § 4 Kpk „O podjęciu postępowania warunkowo umorzonego należy powiadomić porę-
czającego”.

222 Dz. U. 1969r., Nr 13, poz. 96.
223 Patrz teza XII pkt 2 Wytycznych (…) OSNKW 1971/3/33.
224 Dane Departamentu Wykonania Orzeczeń i Probacji Ministerstwa Sprawiedliwości, s.5, War-

szawa, wrzesień 2007 (DWOiP-I-5131-38/07), dalej DWOiP-I-5131-38/07.

lenia wniosku, jak też na postanowienie o pozostawieniu wniosku bez 
rozpoznania. Ewentualne wykorzystanie tego środka zaskarżenia usta-
wodawca pozostawia podmiotom biorącym udział w posiedzeniu sądu 
w sprawie podjęcia postępowania. Zażalenie rozpoznaje sąd odwoław-
czy (okręgowy lub apelacyjny) na zasadach ogólnych. 

Zupełnie nieprzystający do obecnej rzeczywistości prawnej jest § 4 
komentowanego przepisu221, gdyż warunkowego umorzenia postępowa-
nia nie można uzależnić od poręczenia, tak jak było to na gruncie art. 
28 § 1 Kk z 1969 r. Należy przypuszczać, że ustawodawca rezygnując 
z instytucji poręczenia przy warunkowym umorzeniu postępowania za-
pomniał o uwzględnieniu tej zmiany w ustawie procesowej i powtórzył 
przepis art. 485 § 4 Kpk z 1969 r.222 

Ostatni z przepisów odnoszących się do podjęcia postępowania wa-
runkowo umorzonego (art. 551 Kpk) zastąpił poprzednio obowiązujący 
art. 486 Kpk z 1969 r. W odróżnieniu od swojego poprzednika, w spo-
sób jednoznaczny przesądza on o tym, że po podjęciu postępowania 
warunkowo umorzonego sprawa toczy się od nowa przed sądem właś-
ciwym do jej rozpoznania. Na tle poprzednio obowiązującego przepisu 
kwestia ta była sporna. Jego brzmienie nie dawało bowiem wyraźnej 
odpowiedzi na pytanie, czy po podjęciu postępowania sprawę powinien 
zawsze rozpoznać sąd I instancji czy też powinien ją rozpoznać sąd, 
przed którym sprawa ostatnio toczyła się223. Należy przyjąć, że aktual-
nie ustawodawca przesądził o konieczności przeprowadzenia postępo-
wania przez sąd I instancji; tylko tak można bowiem rozumieć termin 
„od nowa”. 

II.  Omówienie danych statystycznych dotyczących 
orzeczeń warunkowo umarzających postępowanie 
karne (ujęcie ogólne).

Liczba warunkowych umorzeń postępowania karnego od czasu 
wejścia w życie Kodeksu karnego z 1997 r. podlega stosunkowo nie-
znacznym wahaniom: na początku tego okresu – w 1999 r. wynosiła 
ona 29 093, zaś w 2006 r. – 26 805224. 
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225 DWOiP-I-5131-38/07 s. 22. 
226 DWOiP-I-5131-38/07 s. 23.
227 Widoczny w statystyce spadek może być powodowany małym zainteresowaniem sądów wyko-

rzystywaniem w orzekaniu innych niż izolacyjne środków oddziaływania penalnego.
228 Patrz art. 284 § 1 Kpk z 1969 (Dz. U. 1969r., Nr 13, poz. 96). 
229 Dane te pochodzą ze statystyk publikowanych na stronach internetowych Ministerstwa Spra-

wiedliwości (www.ms.gov.pl/statystyki/statystyki.shtml), jak również zostały uzyskane bez-
pośrednio w Wydziale Statystyki Ministerstwa Sprawiedliwości. 

Natomiast udział orzeczeń w przedmiocie warunkowego umorzenia 
w stosunku do ogółu orzeczeń kończących postępowanie karne syste-
matycznie maleje – od 12,3% w 1999 r. do 5% w 2006 r.225

Udział orzeczeń warunkowo umarzających postępowanie karne 
na tle ogółu osądzeń w 2006 r. był zróżnicowany. Najwyższy wskaźnik 
procentowy tego rodzaju orzeczeń odnotowano w okręgach: nowosąde-
ckim (9,7%), krośnieńskim (9,1%) oraz łomżyńskim (8,7%). Najmniej-
szy zaś w okręgu zielonogórskim – 2,7%226. 

Trudno jest jednak wyłącznie na podstawie danych statystycznych wy-
jaśnić spadek udziału warunkowych umorzeń w orzeczeniach kończących 
postępowanie w ostatnich latach zwłaszcza, że liczba wniosków prokura-
tora o zastosowanie tej instytucji wykazuje tendencję wzrostową – od oko-
ło 6 000 w 1999 r. do 11 389 w 2006 r. (wzrost o ok. 90%)227. Warto w tym 
miejscu odnotować, iż pod rządami Kodeksu karnego z 1969 r., a zatem 
w czasie, gdy stosowanie warunkowego umorzenia postępowania leżało 
również w gestii prokuratora228, liczba postępowań zakończonych w ten 
sposób była znacząco wyższa, choć z wyraźną tendencją malejącą w la-
tach 90-tych (od 38 tysięcy w 1991 r. do 23 tysięcy w 1997 r.). 

Najczęściej do warunkowego umorzenia postępowania docho-
dziło w sprawach o następujące przestępstwa (dane za 2006 r.)229:
•  przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w ruchu lądowym – łącznie 

6 331, w tym:
– art. 177 § 1 Kk – 3 465, 
– art. 178a § 1 Kk – 1 131,
– art. 178a § 2 Kk – 1 735;

•  art. 158 § 1 Kk (udział w bójce lub pobiciu) – 1 453;
•  art. 190 Kk (groźba karalna) – 1 060;
•  art. 207 Kk (znęcanie) – 1 989;
•  art. 233 Kk (fałszywe zeznania) – 772;
•  art. 278 § 1 i 5 Kk (kradzież) – 1 579;
•  art. 286 Kk (oszustwo) – 1 146;
•  przestępstwa z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 

narkomanii – 1 351;
•  z innych ustaw – w 1 672 przypadkach.
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230 Do dnia sporządzenia niniejszego opracowania analogiczne dane dotyczące sądów okręgo-
wych – nie były jeszcze dostępne.

W 2006 r. warunkowe umorzenie postępowania stanowiło najczęś-
ciej zakończenie postępowania karnego w sprawach dotyczących grupy 
przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w ruchu lądowym (łącznie oko-
ło 23,9%). Jest to sytuacja, co do zasady zrozumiała, często bowiem 
sprawcy przestępstw tego rodzaju to osoby niekarane, o dobrej opinii. 
Nierzadko jednak w ten sposób kończone są także postępowania kar-
ne wobec sprawców przestępstw z art. 178a Kk (4,3%) (prowadzących 
pojazd mechaniczny lub inny pojazd w stanie nietrzeźwości lub pod 
wpływem środka odurzającego).

W dniu 31 grudnia 2006 r. w sądach rejonowych230 wykonywanych 
było 9 909 orzeczeń o warunkowym umorzeniu postępowania. W tej 
liczbie orzeczeń w 6 782 (68,4%) przypadkach zostały nałożone obo-
wiązki lub wymierzone środki karne; w 970 (9,8%) sprawcę oddano 
pod dozór. Na osoby, wobec których warunkowo umorzono postępo-
wanie (łącznie) nałożono następujące obowiązki:
•  świadczenie pieniężne – w 4 204 przypadkach (42,4%),
•  zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych (art. 39 pkt 3 Kk) – w 586 

przypadkach (5,9%),
•  powstrzymywania się od nadużywania alkoholu lub środków odurza-

jących (art. 72 § 1 pkt 5 Kk) – w 356 przypadkach (3,6%),
•  wykonywania obowiązku łożenia na utrzymanie innej osoby (art. 72 

§ 1 pkt 3 Kk) – w 146 przypadkach (1,5%),
•  przeproszenia pokrzywdzonego (art. 72 § 1 pkt 2 Kk) – w 121 przy-

padkach (1,2%),
•  informowania sądu lub kuratora o przebiegu okresu próby (art. 72 § 

1 pkt 1 Kk) – w 44 przypadkach (0,04%), 
•  powstrzymywania się od kontaktowania z pokrzywdzonym lub inny-

mi osobami w określony sposób (art. 72 § 1 pkt 7a Kk) – w 6 przy-
padkach.
W 2006 r. w 421 sprawach doszło do podjęcia warunkowo umo-

rzonego postępowania. Przesłanki ich podjęcia były następujące:
•  obligatoryjne (art. 68 § 1 Kk) – 115 (27,3%),
•  fakultatywne (art. 68 § 2 i 3 Kk) – 305 (72,7%): 

–  popełnienie przestępstwa innego niż w art. 68 § 1 Kk – 53 
(12,6%)

–  rażące naruszenie porządku prawnego w inny sposób – 83 (19,7%)
–  uchylanie się od dozoru – 10 (2,4%),
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–  uchylanie się od nałożonych obowiązków, środka karnego lub 
ugody – 154 (36,6%),

–  na podstawie art. 68 § 3 Kk – 5 (1,2%),
–  inne – 7 
Z powyższych danych wynika, iż w 2006 r. dozór kuratora wyko-

nywany był w niewielkiej części (około 10%) wyroków o warunkowym 
umorzeniu postępowania karnego. Najczęściej nakładanym obowiąz-
kiem było zobowiązanie do świadczenia pieniężnego (42,4% wykonywa-
nych orzeczeń).

Spośród ogólnej liczby orzeczeń o warunkowym umorzeniu sto-
sunkowo niewielką część stanowiły przypadki, w których dochodziło 
do podjęcia postępowania (ok. 1,6%). Większość ze sprawców skorzy-
stała – jak można stąd wnioskować – z danej im szansy. Najczęściej po-
wodem podjęcia postępowania było popełnienie kolejnego przestępstwa 
umyślnego (art. 68 § 1 Kk – 27,3%) lub niewywiązywanie się z nałożo-
nych obowiązków (art. 68 § 2 Kk – 36,6%). 

III.  Wyniki badań sondażowych nad wykonywaniem 
orzeczeń o warunkowym umorzeniu postępowania 
karnego.

1. Metoda i cel badań sondażowych. 
Badania dotyczące sprawowania dozorów kuratorskich, orzekanych 

wraz z warunkowym umorzeniem postępowania karnego, przeprowadzo-
ne zostały przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich w trzech etapach. 
W pierwszym z nich poddano analizie akta sądowe w sprawach zakoń-
czonych warunkowym umorzeniem. Badaniami aktowymi objętych zo-
stało łącznie 313 spraw zakończonych w latach 2003 – 2005 w 25 sądach 
rejonowych (16 zlokalizowanych w stolicach województw i 9 w mniejszych 
miastach). W zależności od liczby nadesłanych przez sądy sygnatur spraw, 
losowo wybierano spośród nich do analizy od 5 do 20 akt sądowych. 

Kwestionariusze wypełniane podczas badania akt zawierały dane 
dotyczące: sprawcy, wobec którego warunkowo umorzono postępowa-
nie (wiek, płeć, karalność); rodzaju zarzuconego mu czynu; podmio-
tu, na którego wniosek postępowanie zostało warunkowo umorzone; 
długości wyznaczonego okresu próby; rodzaju nałożonych na sprawcę 
obowiązków i środków karnych oraz ewentualnej zmiany tych obowiąz-
ków w okresie próby; oddania pod dozór kuratora, sposobu sprawowa-
nia dozoru i weryfi kacji realizacji nałożonych obowiązków; informacji 
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231 Dz. U. 2005r., Nr 179, poz. 1485.

związanych z sytuacją prawną sprawcy po podjęciu warunkowo umo-
rzonego postępowania. 

W przypadku oddania sprawcy pod dozór kuratora jako źródło da-
nych służyły akta postępowań karnych wraz z aktami dozorów nade-
słanych do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. 

W drugim etapie zwrócono się do osób, w stosunku do których 
umorzono warunkowo postępowanie, o wypełnienie ankiety zawierają-
cej pytania dotyczące przebiegu dozoru, a w szczególności: daty wyroku 
i daty pierwszego spotkania z kuratorem, liczby i miejsca spotkań z ku-
ratorem, rodzaju wykonywanych obowiązków i ewentualnej ich modyfi -
kacji, opisu roli kuratora w okresie próby i oceny tej roli.

Po przeanalizowaniu danych uzyskanych w toku powyższych ba-
dań, zwrócono się listownie do kierowników zespołów kuratorskich 
działających przy sądach rejonowych objętych badaniami, z prośbą 
o udzielenie informacji na temat praktyki wykonywania orzeczeń o wa-
runkowym umorzeniu postępowania karnego, w których nie orzeczono 
dozoru sądowego kuratora zawodowego. 

Celem przeprowadzonych badań sondażowych było zobrazowanie 
sposobu wykonywania dozoru oraz kontroli bezdozorowego okresu pró-
by, sprawowanych w ramach warunkowego umorzenia postępowania 
karnego, jak również ustalenie ich znaczenia dla prawidłowego wyko-
nania nałożonych na sprawcę w okresie próby obowiązków. 

2. Ogólna charakterystyka badanych spraw.
W analizowanych sprawach warunkowe umorzenie dotyczyło 49 ko-

biet i 264 mężczyzn.
Wśród badanych przypadków najwięcej – 72 (21,2%) – dotyczyło 

przestępstw przeciwko mieniu; 56 (16,5%) – przestępstw przeciwko ro-
dzinie i opiece; 55 (16,1%) – przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji. 
W pozostałej grupie czynów zabronionych dominowały przestępstwa 
z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii231 oraz 
przestępstwa z Kodeksu karnego – przeciwko życiu i zdrowiu. 

W 174 (53,2%) przypadkach do warunkowego umorzenia postępo-
wania doszło z urzędu, w 80 (24,5%) wnioskodawcą był prokurator, 
w 59 (22,3%) – oskarżony lub jego obrońca. 

W badanych przypadkach nałożono na sprawców następujące obo-
wiązki lub środki karne: 
•  świadczenie pieniężne (168 przypadków, co stanowiło 53,7% bada-

nych spraw),
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232 W 21 przypadkach zawartość akt dozoru stanowił jednakże sam wyrok wraz pismem sądu 
nakazującym kuratorowi bezzwłoczne nawiązanie kontaktu z dozorowanym.

233 Czynności te kuratorzy dokumentowali w teczkach dozoru najczęściej w odstępach jednomie-
sięcznych. 

•  naprawienie szkody w całości lub części (56 – 17,9%),
•  zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych (21 – 6,7%),
•  powstrzymywanie się od nadużywania alkoholu (20 – 6,4%),
•  łożenie na utrzymanie innej osoby (19 – 6,1%),
•  przepadek przedmiotów (12 – 3,8%),
•  powstrzymywanie się od nadużywania środków odurzających (5–1,6%).
•  przeproszenie pokrzywdzonego (4 – 1,3%),

3.  Wyniki analizy akt spraw zakończonych warunkowym umorze-
niem postępowania karnego, w których orzeczono dozór. Opinie 
osób dozorowanych.
W 153 z 313 (48,9%) badanych spraw zastosowano dozór. W 152 

sprawach dozór wykonywany był przez sądowego kuratora zawodowe-
go, zaś w jednym przypadku – przez osobę godną zaufania. Spośród 
152 spraw, w których sprawcę poddano pod dozór kuratora, tylko 
w 125 – obok akt postępowania sądowego dołączone były akta sprawo-
wanego dozoru232. 

Na podstawie zbadanych akt należy stwierdzić, iż zakres czynno-
ści podjętych przez kuratorów w ramach sprawowanych dozorów był 
bardzo różny (od jednej do ponad 40 udokumentowanych czynności). 
Czynności te polegały głównie na233:
•  rozmowach ze sprawcą – stwierdzono w 75 analizowanych sprawach,
•  przeprowadzeniu wywiadu, sporządzeniu sprawozdania – w 37 ana-

lizowanych sprawach,
•  rozmowach z rodziną sprawcy – w 23 analizowanych sprawach,
•  kontaktach z dzielnicowym – w 10 analizowanych sprawach,
•  rozmowach z sąsiadami – w 6 analizowanych sprawach.

Ponadto, w trakcie sprawowania dozorów kuratorzy pomogli w trzech 
przypadkach podopiecznym w załatwieniu psychoterapii lub terapii 
przeciwuzależnieniowej. 

W 7 sprawach, w których nadesłano akta postępowania karnego 
wraz z teczką dozoru, nie stwierdzono zapisów, które mogłyby świad-
czyć o tym, że sprawujący dozór kuratorzy wykonali jakiekolwiek czyn-
ności z nim związane. 

Spośród zbadanych 153 spraw, w których sprawcę oddano pod dozór, 
w 38 (24,8%) zaszła potrzeba podjęcia postępowania karnego na nowo. 
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W 17 sprawach (44,7%) sąd podjął postępowanie obligatoryjnie na pod-
stawie art. 68 § 1 Kk; w 21 sprawach (55,3%) podstawą do podjęcia po-
stępowania karnego były przesłanki fakultatywne, o których jest mowa 
w art. 68 § 2 i 3 Kk. Wśród przyczyn fakultatywnych dominującym po-
wodem podjęcia postępowania było niewywiązywanie się z nałożonych 
obowiązków (19 spraw). 

W 22 sprawach (57,9%) podjęcie postępowania nastąpiło na wnio-
sek kuratora. W trzech sprawach (7,9%) wnioskodawcą był oskarżyciel 
publiczny. Sąd zaś z urzędu podjął postępowanie warunkowo umorzo-
ne w 13 sprawach (34,2%). W czterech sprawach (2,6%) kurator sądo-
wy wnioskował do sądu o zwolnienie z dalszego dozoru. Sąd uwzględnił 
wszystkie wnioski kuratora. 

Na podstawie zbadanych akt sądowych zwrócono się listownie 
do 75 osób, wobec których postępowanie zostało warunkowo umorzone 
i orzeczono dozór kuratora sądowego, z prośbą o wypełnienie ankiety 
dotyczącej przebiegu dozoru. Jedynie 14 respondentów (18,7%) udzie-
liło odpowiedzi na sformułowane w ankietach pytania. 

Jak wynika z informacji zawartych w tych ankietach, do pierwszego 
kontaktu pomiędzy sprawcą a kuratorem dochodziło najczęściej z ini-
cjatywy kuratora. Kuratorzy obejmowali dozór w okresie od jednego 
do 4 miesięcy (1 przypadek) od uprawomocnienia się orzeczenia. Spot-
kania miały miejsce z reguły w mieszkaniu dozorowanego. Ich częstotli-
wość oscylowała w granicach od 3 do 30 razy w okresie sprawowanego 
dozoru. Działania kuratora polegały przede wszystkim na rozmowach 
z podopiecznym, podczas których kurator sprawdzał sposób realiza-
cji nałożonych na niego obowiązków. W trzech przypadkach kuratorzy 
pomagali w załatwieniu zapomogi, kursu organizowanego przez urząd 
pracy lub miejsca w oddziale leczenia odwykowego. Dwóch ankietowa-
nych wskazało, iż do spotkań z kuratorem nie dochodziło, ponieważ 
nie miał on dla nich czasu. Trzech z ankietowanych pozytywnie oceniło 
pracę kuratorów; trzech – zdecydowanie negatywnie. Pozostali ankieto-
wani nie wypowiedzieli się w tej kwestii.

4.  Wyniki analizy akt spraw zakończonych warunkowym umorze-
niem postępowania karnego, w których nie orzeczono dozoru.
Spośród nadesłanych do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich akt 

sądowych, w których sąd orzekł warunkowe umorzenie postępowania 
karnego analizie poddano 160 akt bezdozorowego okresu próby. 
Zwrócono przy tym szczególną uwagę na nałożone obowiązki oraz spo-
sób sprawowania kontroli w tym okresie.
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W 24 sprawach (15%), analiza akt ujawniła brak jakichkolwiek obo-
wiązków nałożonych na sprawcę przez sąd. W 136 (85%) sprawach sąd 
orzekł następujące obowiązki okresu próby:
•  świadczenie pieniężne w 109 sprawach (80,1%),
•  naprawienie szkody w 36 sprawach (26,5%),
•  zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych w 17 sprawach (12,5%),
•  spełnianie ciążącego na sprawcy obowiązku alimentacyjnego w 7 spra-

wach (5,1%), 
•  powstrzymanie się w okresie próby od nadużywania alkoholu w 2 spra-

wach (1,5%),
•  przestrzeganie ugody mediacyjnej w 1 sprawie (0,7%) oraz
•  przeproszenie pokrzywdzonego w 1 sprawie (0,7%).

W 40 sprawach sąd na bieżąco interesował się postawą sprawcy, 
wobec którego warunkowo umorzono postępowanie karne, zwłaszcza 
w kwestii realizacji nałożonych na niego obowiązków. Aktywność sądu 
w tych sprawach polegała najczęściej na sprawdzeniu wykonania na-
łożonego świadczenia pieniężnego. W czterech przypadkach sąd prosił 
kuratora o sporządzenie wywiadu środowiskowego. 

Postępowanie warunkowo umorzone bez orzeczonego dozoru kurato-
ra podjęto w 46 sprawach (25%). W 31 sprawach (67,4%) dokonał tego 
sąd z urzędu, głównie z powodu popełnienia w okresie próby nowego 
przestępstwa przez sprawcę oraz niewywiązywania się z nałożonych 
na sprawcę obowiązków. W pięciu sprawach (10,9%) inicjatorem podjęcia 
warunkowo umorzonego postępowania karnego był kurator (z powodu 
naruszenia porządku prawnego), zaś w 9 sprawach (19,6%) pokrzywdzo-
ny, którego szkoda nie została w części lub w całości naprawiona. Tylko 
w jednej sprawie inicjatorem podjęcia postępowania był prokurator. 

5.  Kontrola okresu próby przy warunkowym umorzeniu postępo-
wania karnego w świetle informacji uzyskanych od kierowników 
zespołów kuratorskiej służby sądowej działających przy sądach 
rejonowych objętych badaniami.
Badania sondażowe przeprowadzono w 27 zespołach kuratorskich 

dla dorosłych234. Postawione kuratorom zawodowym pytania dotyczy-
ły sposobu ich postępowania w sprawach zakończonych warunkowym 
umorzeniem, w których nie orzeczono dozoru. 

Kierownicy trzech zespołów objętych badaniem poinformowali, iż 
kuratorzy im podlegli nie sprawują kontroli okresu próby przy warun-

234 Pytania skierowano do kuratorów z tych sądów rejonowych, z których pochodziły akta spraw 
poddanych badaniu na potrzeby niniejszego opracowania.
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235 Takiej informacji udzielił kierownik jednego z zespołów, w których nie sprawuje się kontroli 
okresu próby. 

236 Patrz § 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 czerwca 2002 r. w sprawie 
zakresu praw i obowiązków podmiotów sprawujących dozór, zasad i trybu wykonywania do-
zoru oraz trybu wyznaczania przez stowarzyszenia , organizacje i instytucje swoich przedsta-
wicieli do sprawowania dozoru: „Kurator sądowy składa sądowi pierwsze sprawozdanie z ob-
jęcia dozoru, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia nawiązania kontaktu ze skazanym, kolejne 
zaś sprawozdania z przebiegu dozoru – na żądanie sądu” (Dz. U. z 2002r., Nr 91, poz. 812).

kowym umorzeniu postępowania karnego bez orzeczonego dozoru ku-
ratorskiego. Domniemywać należy, iż z sądów, przy których działają te 
zespoły, do wykonania trafi ają jedynie te wyroki warunkowo umarzające 
postępowanie karne, w których orzeczono dozór. Pozostałe zaś tylko wów-
czas jeśli sąd zarządzi przeprowadzenie wywiadu środowiskowego235.

Uzyskane w toku badania wyniki potwierdziły przypuszczenia au-
torów, co do braku jednolitej praktyki postępowania kuratorów zawo-
dowych w zakresie kontroli sprawcy podczas bezdozorowego okresu 
próby.

Rozbieżności w działaniach poszczególnych zespołów kuratorskich 
uwidaczniają się już na etapie przeprowadzania pierwszego wywiadu 
środowiskowego. Połowa respondentów odpowiedziała, iż pierwszy wy-
wiad środowiskowy sporządzany jest w terminie 14 dni od daty prze-
kazania przez sąd orzeczenia do wykonania. Pozostali kierownicy ze-
społów kuratorskich poinformowali zaś, iż termin 14 dni przewidziany 
dla sporządzenia wywiadu środowiskowego o skazanym, wobec którego 
zastosowano dozór kuratora236, nie znajduje zastosowania do bezdozo-
rowej kontroli okresu próby i w związku z tym wywiad taki przeprowa-
dzany jest z reguły przed upływem 6 miesięcy od wpływu wyroku wa-
runkowo umarzającego postępowanie, o ile sąd nie zarządzi inaczej. 

Odnośnie weryfi kacji przez kuratorów zawodowych działań kurato-
rów społecznych sprawujących kontrolę bezdozorowego okresu próby, 
17 (81%) respondentów udzieliło odpowiedzi, iż następuje ona w formie 
opinii wpisywanej do akt osobowych kuratora społecznego po zakoń-
czeniu postępowania wykonawczego. W czterech zespołach (19%) prak-
tyka w tym zakresie sprowadza się do bieżącej kontroli działań kurato-
ra społecznego przez zawodowego na zasadzie „zaliczania” wykonania 
konkretnych zadań związanych z kontrolą sprawcy w okresie próby. 

Z informacji uzyskanych od kierowników trzech zespołów (1,2%) 
wynika, iż podlegli im kuratorzy społeczni nie wykonują kontroli za-
chowania sprawcy podczas bezdozorowego okresu próby. Ujawniona 
w tych zespołach praktyka polegająca na odsunięciu kuratorów spo-
łecznych od sprawowania kontroli okresu próby przy warunkowym 
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umorzeniu postępowania, stanowi argument przemawiający za ko-
niecznością jednoznacznego określenia na gruncie przepisów Kodeksu 
karnego wykonawczego uprawnienia kuratorów społecznych do reali-
zacji tego zadania.

Od odpowiedzi na pytanie o sposób dokumentowania kontroli przez 
sędziego sądu rejonowego akt postępowania wykonawczego wyroków, 
w których nie orzeczono dozoru kuratora, uchylili się kierownicy 9 ze-
społów kuratorskich objętych sondażem, uznając się niewłaściwymi 
adresatami tego pytania. Pozostałych 15 (62,5%) stwierdziło, iż tako-
wa kontrola dokonywana jest poprzez wpis sędziego w aktach dozoru 
uproszczonego oraz w repertorium w wykazie „Wu” w rubryce 9 zaty-
tułowanej „termin bieżącej kontroli akt”. Te zespoły potwierdziły rów-
nież sprawowanie bieżącej kontroli akt postępowania wykonawczego 
poprzez wydawanie odpowiednich zarządzeń przez sędziego.

Podczas analizy wyników powyższych badań okazało się, iż po-
stępowanie poszczególnych sądów rejonowych w zakresie kiero-
wania do wykonania wyroków warunkowo umarzających postę-
powania karne, w których nie zastosowano dozoru kuratora, jest 
również niejednolite. Jak wynika z informacji nadesłanych przez 
8 zespołów kuratorskich (33,3%), wydziały wykonawcze sądów rejono-
wych przekazują im celem wykonania akta sprawy karnej. Cztery ze-
społy (16,7%) odpowiedziały, iż otrzymują jedynie sam wyrok; 7 (29,2%) 
– tylko zarządzenie przeprowadzenia wywiadu środowiskowego, a po-
zostałych 5 (20,8%) stwierdziło, że postępowanie wykonawcze w ich 
zespołach inicjowane jest na podstawie wyroku przesłanego przez sąd 
wraz z zarządzeniem przeprowadzenia wywiadu środowiskowego.

 
IV. Wnioski.

1.  Przeprowadzona – w związku z badaniem wykonywania wyroków 
warunkowo umarzających postępowanie karne – analiza regula-
cji prawnej dozoru sprawowanego w ramach tego środka probacji, 
wskazuje na potrzebę poprawienia redakcji przepisów wchodzących 
w jej skład. Ich obecne brzmienie z uwagi na operowanie przez pra-
wodawcę terminem „skazany”, budzić może uzasadnione wątpli-
wości, co do możliwości ich stosowania wobec osoby korzystającej 
z dobrodziejstwa warunkowego umorzenia postępowania karnego, 
która w świetle obowiązujących przepisów nie jest osobą skazaną. 
W celu urzeczywistnienia postulatu przejrzystości prawa postulo-
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wać zatem należy taką redakcję przepisów Kkw dotyczących dozoru 
przy warunkowym umorzeniu postępowania, która nie będzie ro-
dziła wątpliwości, co do statusu prawnego sprawcy, do którego jest 
adresowana.

2.  Niejednolita praktyka w zakresie ustalania terminu sporządzania 
przez kuratorów pierwszego wywiadu środowiskowego na temat 
sprawcy, wobec którego nie orzeczono dozoru, może stanowić dowód 
na poparcie wniosku, iż częstokroć osoba korzystająca z dobrodziej-
stwa warunkowego umorzenia postępowania postrzegana jest przez 
kuratorów jako osoba skazana. Świadczą o tym informacje nadesłane 
przez te zespoły kuratorskie, które przeprowadzają pierwszy wywiad 
środowiskowy w ciągu 14 dni od otrzymania orzeczenia do wykona-
nia, wskazujące na stosowanie w tej mierze przepisu odnoszącego 
się do skazanych237. Praktyka taka może również wskazywać na ist-
nienie luki prawnej związanej z brakiem podstawy prawnej do prze-
prowadzania wywiadów środowiskowych wobec osób korzystających 
z instytucji określonej w art. 66 Kk. Nieuprawnione stosowanie przez 
kuratorów w tym zakresie z przepisu odnoszącego się do skazanych 
naraża ich na skargi osób, wobec których warunkowo umorzono po-
stępowanie karne. W celu wyeliminowania luki prawnej postulować 
należy rozciągnięcie stosowania art. 14 Kkw na osoby, wobec któ-
rych warunkowo umorzono postępowanie karne, lub dodanie art. 
177 a Kkw określającego kompetencje sądu do zarządzenia wywiadu 
środowiskowego w stosunku do takich sprawców.

3.  Przeprowadzone badania wykazały zróżnicowanie w dbałości kura-
torów sądowych o sposób dokumentowania ich pracy ze sprawca-
mi objętymi dozorem. W kilku przypadkach zaniedbania kuratorów 
w tym zakresie polegały na braku umieszczenia w aktach jakich-
kolwiek informacji na ten temat. Celowym zatem wydaje się być 
postulat sprawowania przez sąd systematycznych kontroli zawarto-
ści sporządzanych przez kuratorów akt dozoru oraz dokumentacji 
z kontroli okresu próby. Za niewystarczającą uznać należy pośred-
nią kontrolę przebiegu okresu próby czynioną przez sąd lub sędzie-
go poprzez wydawanie odpowiednich postanowień lub zarządzeń 
o charakterze incydentalnym.

4.  W związku z ujawnioną nieuprawnioną praktyką stosowaną przez 
niektóre sądy rejonowe, polegającą na zaniechaniu kierowania 

237 Patrz wyniki badań kuratorskiej praktyki wykonywania wyroków warunkowo umarzających 
postępowanie karne, w których nie orzeczono dozoru kuratora. 
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do wykonania tych wyroków warunkowo umarzających postępo-
wanie karne, w których sąd nie orzekł dozoru kuratora, pożądane 
wydaje się zadbanie przez prezesów sądów o bezwzględne przestrze-
ganie w praktyce § 357 Regulaminu wewnętrznego urzędowania są-
dów powszechnych, stanowiącego obowiązek kierowania do wyko-
nania każdego orzeczenia.

5.  Wątpliwości może budzić ujawnione w trakcie badań pozbawianie 
kuratorów społecznych możliwości wykonywania kontroli w okresie 
próby wobec osób korzystających z warunkowego umorzenia po-
stępowania. W związku z tym postulować należy taką nowelizację 
przepisów Kodeksu karnego wykonawczego dotyczących kompe-
tencji kuratorów sądowych do sprawowania kontroli okresu pró-
by, która jednoznacznie określi kompetencje kuratora społecznego 
w tym zakresie. 





Teodor Bulenda 
Ryszard Musidłowski

DOZÓR KURATORA SĄDOWEGO PRZY 
WARUNKOWYM ZWOLNIENIU

I. Wprowadzenie 

Prawnemu unormowaniu warunkowego przedterminowego zwolnie-
nia oraz praktyce jego stosowania poświęcono w literaturze naukowej 
wiele miejsca238. Ukazano w niej m.in. genezę i rozwój tego środka pro-
bacyjnego, zmiany ustawodawstwa rozszerzające lub zawężające gra-
nice jego stosowania, zasady, warunki, tryb orzekania i wykonywania 
oraz sformułowano wiele uwag, wniosków i ocen, nieraz twórczo-kry-
tycznych, a także przedstawiono różne pomysły mające służyć zwięk-
szeniu użyteczności tego środka. Ponadto, wiele uwagi poświęcono jego 
stosowaniu wobec różnych kategorii skazanych239. Warunkowe zwol-
nienie, jako jeden ze środków związanych z poddaniem sprawcy pró-
bie240, stało się niemal od początku jego funkcjonowania przedmiotem 
orzecznictwa sądowego, w tym zwłaszcza Sądu Najwyższego, a w ostat-
nich latach także sądów apelacyjnych241. 

238 Zob. m.in.: komentarze do Kodeksu karnego, np. E. Bieńkowska, B. Kunicka-Michalska, G. Rej-
man, J. Wojciechowska: Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, (red. G. Rejman), Warszawa1999; 
A. Marek: Komentarz do kodeksu karnego. Część ogólna. Warszawa 1999r.; A. Zoll (red.): Kodeks 
karny. Część ogólna. Komentarz…, dz.cyt. oraz komentarze do Kodeksu karnego wykonawczego, 
np.: T. Szymanowski, Z. Świda: Kodeks karny wykonawczy. Komentarz. Wyd. Prawnicze, Warszawa 
1998 r.; S. Lelental: Kodeks karny wykonawczy. Komentarz. Wyd. C.H. Beck’a, Warszawa 2001, 
wyd. 2, wraz z zawartą w nich literaturą poświęconą warunkowemu przedterminowemu zwolnieniu; 
prace bezpośrednio poświecone temu środkowi probacyjnemu: S. Lelental: Stosowanie warunkowe-
go przedterminowego zwolnienia z odbycia reszty kary, w: Wykonywanie kary pozbawienia wolności 
w Polsce – w poszukiwaniu skuteczności (red. H. Machel). Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 
2006, s. 147- 161; R. Musidłowski: Warunkowe przedterminowe zwolnienie, w: Wykonywanie kary 
pozbawienia wolności w Polsce – w poszukiwaniu skuteczności (red. H. Machel). Wyd. Uniwersytetu 
Gdańskiego, Gdańsk, 2006, s. 163 – 172; a także podręczniki prawa karnego, np. A. Marek: Prawo 
karne. Wyd. C.H. Beck’a 2007; L. Gardocki: Prawo karne. Wyd. C.H. Beck’a 2007 lub prawa karne-
go wykonawczego, np. J. Hołda, Z. Hołda: Prawo karne wykonawcze. Wyd. Ofi cyna Wolters Kluwer 
Business 2006, wraz z literaturą dotyczącą tego rodzaju zwolnienia.

239 Zob. m.in. W. Rodakiewicz: Warunkowe zwolnienie młodocianych z reszty kary pozbawienia 
wolności. Wyd. Kolonia Limited, Wrocław 2005.

240 Zob. tytuł rozdziału VIII Kodeku karnego.
241 Przykładem mogą być publikacje tych orzeczeń z ostatnich lat, od 1998 r. S. Lelentala: „Wa-

runkowe przedterminowe zwolnienie w orzecznictwie Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych” 
umieszczone w Przeglądzie Więziennictwa Polskiego, nr 28-29 z 2000 r., nr 40-41 z 2003 r., 
nr 49 z 2005 r. i nr 50 z 2006 r. 
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Dozór kuratora stosowany w związku z warunkowym zwolnieniem 
należy do sprawdzonych sposobów kontroli skazanych w normalnych 
warunkach społecznych. Jest on immanentnym składnikiem warun-
kowego zwolnienia z reszty orzeczonej kary pozbawienia wolności, nie 
konstytuuje jednak tej instytucji, nie należy bowiem do jej istoty ale 
pozostaje w związku z jej istnieniem i funkcjonowaniem. Nie jest wa-
runkiem sine qua non warunkowego zwolnienia. Dozór nadaje temu 
zwolnieniu szczególną wartość, czyni go użytecznym środkiem zapo-
biegania przestępczości. Udział kuratorów sądowych w sprawowaniu 
dozorów, w tym dozoru związanego z warunkowym zwolnieniem jest 
wzmocnieniem ich roli w polityce postępowania z przestępcami i jedno-
cześnie jest wobec nich świadectwem zaufania społecznego. 

Celem opracowania jest przedstawienie i ocena praktyki wykonywa-
nia dozoru kuratora sądowego wobec osób warunkowo zwolnionych, 
a także próba sformułowania propozycji mogących służyć zwiększeniu 
efektywności pracy kuratora, a tym samym tego środka probacyjnego. 
Zamiarem jest również uwzględnienie wątku dotyczącego przestrzega-
nia praw osób zwolnionych warunkowo z zakładów karnych, w tym 
praw właściwych dla ich statusu prawnokarnego.

Zagadnienia związane z warunkowym przedterminowym zwolnie-
niem, a także ze społeczną readaptacją skazanych były już przedmio-
tem opracowań w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich242. Tym razem 
szczególną uwagę zwrócono na wykonanie dozoru przez kuratorów sądo-
wych. W tym celu przeprowadzono badania sondażowe obejmujące opi-
nie i poglądy kuratorów sądowych, osób warunkowo zwolnionych oraz 
sposób wykonania dozoru na podstawie dokumentacji kuratorskiej.

II.  Podstawy prawne warunkowego zwolnienia 
i stosowania dozoru

W ustawodawstwie polskim skazani nie mają prawa do warunkowe-
go zwolnienia, mogą jedynie – po spełnieniu pewnych warunków pra-
wem określonych – ubiegać się o tego rodzaju zwolnienie. Sąd może 
ale nie musi warunkowo zwolnić skazanego nawet po spełnieniu przez 

242 Zob. R. Musidłowski: Warunkowe przedterminowe zwolnienie, [w:] Stan i węzłowe problemy pol-
skiego więziennictwa Część I, RPO-MAT. NR 28, Warszawa 1995, s. 306-325, R. Musidłowski: Po-
moc postpenitencjarna oraz Sądowa kuratela dla dorosłych, [w:] Stan i węzłowe problemy polskie-
go więziennictwa Część III, RPO-MAT. Nr 34, Warszawa 1998, s. 291-327 i 328-360, M. Kiryluk: 
Przygotowanie skazanego do życia po zwolnieniu (w trybie art. 164 i 165 Kkw), [w:] Stan i węzłowe 
problemy więziennictwa Część IV, RPO-MAT. Nr 42, Warszawa 2000, s. 354-383.
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niego ustawowo określonych warunków Dla większości skazanych jest 
ono podstawą nadziei – żywionej nieraz już od początku odbywania 
kary, a nawet zaraz po skazaniu – opuszczenia murów więziennych 
i powrotu do życia na wolności szybciej niż określono to w wyroku ska-
zującym. Stanowi dodatkową motywację do poprawnego zachowania 
w czasie odbywania kary pozbawienia wolności. Zdarza się, że ukrywa-
ją oni rzeczywiste intencje i postawy życiowe, oszukują organy postę-
powania wykonawczego udzielając nieprawdziwych informacji o sobie 
i najbliższych. 

Warunkowe zwolnienie jest instytucją prawa karnego wykonaw-
czego, chociaż normują je zarówno przepisy Kodeksu karnego (da-
lej:Kk) – art. 77 – 84), jak i Kodeksu karnego wykonawczego (dalej: 
Kkw) – art. 159 – 163.

Podstawową przesłanką materialnoprawną warunkowego zwolnie-
nia jest pozytywna, korzystna prognoza kryminologiczno – społeczna 
dotycząca prawidłowego funkcjonowania skazanych po opuszczeniu 
zakładu karnego (art. 77 § 1 Kk). W ramach tej prognozy bierze się pod 
uwagę postawę, właściwości i warunki osobiste, sposób życia przed po-
pełnieniem przestępstwa, okoliczności jego popełnienia oraz zachowa-
nie po popełnieniu przestępstwa i w czasie odbywania kary. Uwzględ-
nienie w jej ustalaniu tak wielu okoliczności dowodzi, że zwolnienie 
od odbycia reszty kary dokonuje się na podstawie swoistej selekcji 
przestępców spośród wszystkich skazanych, bez względu na rodzaj po-
pełnionego przestępstwa oraz rodzaj i wymiar kary243. Celem a zarazem 
efektem owej selekcji ma być wcześniejszy powrót do społeczeństwa 
osób: „skruszonych”, „poprawionych”, „wychowanych”, „resocjalizowa-
nych”, nawet skazanych za najbardziej poważne przestępstwa. 

Prognozując uwzględnia się m.in. ewolucję postaw skazanego pod 
wpływem resocjalizacji i jego zachowanie w czasie odbywania kary po-
zbawienia wolności. Bierze się pod uwagę także możliwość oddziały-
wania na niego w okresie próby przez oddanie go (fakultatywnie lub 
obligatoryjnie) pod dozór kuratora sądowego, do którego działalności 
należy troska o wychowanie skazanego, zapobieganie demoralizacji 
oraz pomoc (art. 159 Kkw). Dla sprawowania z pożytkiem dozoru przez 
kuratora sądowego istotne są np. ustalenia w konstruowaniu progno-
zy kryminologicznej dotyczące podejmowanych przez skazanego w wa-
runkach uwięzienia działań w celu zdobycia wykształcenia, zawodu, 

243 Zob. A. Zoll (red.): Kodeks karny, Część ogólna, Komentarz, Wyd. Zakamycze, Kraków 2004, 
t. I, s. 1062 i n. 



142 Biuletyn RPO – Materiały Nr 59

uwolnienia się od nałogów związanych z alkoholem oraz narkotykami 
i innymi środkami odurzającymi, a także poprawy relacji z rodziną. 
Aktywność skazanego w tym zakresie może być jedną z gwarancji jego 
współpracy z kuratorem sądowym w readaptacji społecznej i pozytyw-
nego zakończenia okresu próby.

Pozytywny „image” skazanych powierzonych kuratorom sądowym 
w ramach dozoru warunkowego zwolnienia może opierać się także 
na innych źródłach. Odnosząc się chociażby do celów wykonywania 
kary pozbawienia wolności określonych w art. 67 Kkw można wniosko-
wać, że w skróconym okresie pobytu w zakładach karnych wzbudzono 
u skazanych wolę współdziałania w celu kształtowania ich społecznie 
pożądanych postaw lub zostały one ukształtowane. Można także zakła-
dać, że wzmocniono ich poczucie odpowiedzialności oraz reaktywowa-
no potrzebę przestrzegania porządku prawnego i tym samym powstrzy-
mania się od powrotu do przestępstwa. Dawniej powiedzielibyśmy, 
że są to przestępcy już zresocjalizowani, których należy przez pewien 
czas poddać kontroli, a po części być może niewielkim korektom read-
aptacyjnym lub resocjalizacyjnym, czyli dokończyć proces resocjaliza-
cji w warunkach wolnościowych. 

Państwo umożliwiając skazanym korzystanie z dobrodziejstwa po-
legającego na odbyciu tylko części kary pozbawienia wolności, „da-
rowaniu” nieraz kilku, kilkunastu a nawet kilkudziesięciu lat poby-
tu w więzieniu przy dożywotnim pozbawieniu wolności – poddając ich 
próbie – chce się przekonać, czy w warunkach wolnościowych będą 
żyli zgodnie z przyjętymi w społeczeństwie normami, a zwłaszcza nie 
będą popełniać przestępstw. Ową specyfi czną weryfi kację powierza ono 
do spełnienia również kuratorowi sądowemu w ramach dozoru. 

Przesłanki formalne stosowania warunkowego przedterminowego 
zwolnienia dotyczą minimalnego okresu odbywania kary, koniecznego 
do zastosowania tego zwolnienia. Okres ten jest wyznaczony wymia-
rem orzeczonej kary pozbawienia wolności i czasem efektywnego jej 
wykonywania. Jako kryterium pomocnicze przyjęto przynależność ska-
zanego do kategorii sprawców określonych w art. 64 Kk244. Ze względu 
na fakt, że opracowanie dotyczy wykonywania dozoru przy warunko-
wym przedterminowy zwolnieniu rozważania nad przesłankami jego 
orzekania ograniczamy do niezbędnych informacji, zwłaszcza tych, 
które mogą przyczynić się do lepszego poznania problematyki będącej 
przedmiotem tego opracowania. 

244 Zob. A. Zoll (red.): Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz… dz. cyt, s. 1069.
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Zasadą jest, że skazanego można warunkowo zwolnić po odbyciu 
przez niego co najmniej połowy kary, jednak nie wcześniej niż po 6 
miesiącach (art. 78 § 1 Kk). Ustawodawca przewidział także inne mi-
nimalne okresy efektywnego odbywania kary pozbawienia wolności, 
i tak: skazanego w warunkach określonych w art. 64 § 1 Kk można 
warunkowo zwolnić po odbyciu dwóch trzecich kary, w art. 64 § 2 Kk 
– po odbyciu trzech czwartych kary, nie wcześniej jednak niż po roku 
(art. 78 § 2 Kk), skazanego na 25 lat pozbawienia wolności – po odby-
ciu 15 lat oraz skazanego na karę dożywotniego pozbawienia wolności 
– po odbyciu 25 lat kary (art. 78 § 3 Kk). Ponadto, wobec skazanego 
w warunkach określonych w art. 65 Kk wydłużenie tego okresu jest 
takie samo jak w art. 64 § 2 Kk. 

Zgodnie z art. 77 § 2 Kk, w szczególnie uzasadnionych wypadkach 
sąd wymierzając karę pozbawienia wolności może wyznaczyć surowsze 
ograniczenia do skorzystania przez skazanego z warunkowego zwolnie-
nia niż przewidziane w art. 78 Kk. 

W razie warunkowego zwolnienia czas pozostały do odbycia kary 
stanowi okres próby, który jednak nie może być krótszy niż 2 lata ani 
dłuższy niż 5 lat ( art. 80 § 1 Kk). Wyjątki od tej zasady dotyczą osób 
określonych w art. 64 § 2 Kk, w ich wypadku okres próby nie może 
być krótszy niż 3 lata (art. 80 § 2 Kk), oraz skazanych na karę doży-
wotniego pozbawienia wolności – okres próby wynosi 10 lat (art. 80 § 3 
Kk). Kurator może więc pełnić dozór nad danym skazanym warunkowo 
zwolnionym przez kilka lat, minimalnie 2, maksymalnie 10 lat. W po-
stępowaniu wykonawczym okres próby może w granicach przewidzia-
nych w 80 § 1 i 2 Kk ulec zmianie (art. 163 § 3 Kkw).

Powierzenie kuratorowi sądowemu możliwości sprawowania dozoru 
nad skazanymi warunkowo zwolnionymi zostało unormowane przepi-
sami Kodeksu karnego wykonawczego, tj. odmiennie niż w wypadku 
warunkowego umorzenia postępowania i warunkowego zawieszenia 
wykonania kary. 

W art. 159 Kkw ustawodawca nadał stosowaniu dozoru charakter 
fakultatywny. W odniesieniu do niektórych kategorii skazanych przewi-
dział jego obligatoryjność: wobec skazanych za przestępstwo określone 
w art. 197-203 Kk,245 popełnione w związku z zaburzeniami preferen-

245 Są to przestępstwa skierowane przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, takie jak: zgwał-
cenie (art. 197 Kk), wykorzystywanie bezradności , upośledzenia (art. 198 Kk), nadużycie 
zależności (art. 199 Kk), obcowanie z małoletnim (art. 200 Kk), kazirodztwo (art. 201 Kk), 
pornografi a (art. 202 Kk) i zmuszanie do prostytucji (art. 203 Kk).
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cji seksualnych, młodocianych246 sprawców przestępstw umyślnych, 
sprawców określonych w art. 64 Kk,247 a także skazanych na karę do-
żywotniego pozbawienia wolności. Oddanie pod dozór jest obowiązkowe 
również w stosunku do skazanych, którzy odpowiadali za popełnienie 
przestępstwa w warunkach określonych w art. 65 Kk248, zrównujących 
ich w reakcji karnej z wielokrotnymi recydywistami, o których mowa 
w art. 64 § 2 Kk. 

Rola kuratora sądowego w stosowaniu wobec skazanych warun-
kowego zwolnienia jest znacząca. Obok sprawowania dozoru może on 
bowiem złożyć wniosek o nie (art. 161 § 2 Kkw), jak również o jego od-
wołanie (art. 173 § 2 pkt 5 Kkw). Oznacza to, że przez pewien okres losy 
życiowe wielu przestępców są również w rękach kuratorów sądowych. 

Uwzględniając przesłanki ustawowe uzasadniające stosowanie wa-
runkowego zwolnienia można twierdzić, że kuratorom sądowym powie-
rza się na ogół przestępców, którzy zrealizowali stawiane wobec nich 
cele polityczno-kryminalne, w tym wyłącznie prewencyjno-indywidu-
alne. 

Dla naszych rozważań szczególnie ważne jest również rozwiązanie 
przewidziane w art.163 § 3 Kkw, zgodnie z którym w okresie próby 
można oddać skazanego pod dozór, gdy nie uczyniono tego wraz z orze-
czeniem o warunkowym zwolnieniu lub od dozoru zwolnić.

246 Stosownie do art. 115 § 10 Kk, młodocianym jest sprawca, który w chwili popełnienia czynu 
zabronionego nie ukończył 21 lat i w czasie orzekania w pierwszej instancji 24 lat. Oddanie 
pod dozór kuratora sądowego jest obligatoryjne jedynie do tych skazanych młodocianych, 
którzy w chwili orzekania o warunkowym zwolnieniu nie mają ukończonych 24 lat.

247 Art. 64 Kk brzmi: § 1. Jeżeli sprawca skazany za przestępstwo umyślne na karę pozbawienia 
wolności popełnia w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary umyślne przestępstwo 
podobne do przestępstwa, za które był już skazany, sąd może wymierzyć karę przewidzianą 
za przypisane sprawcy przestępstwo w wysokości do górnej granicy ustawowego zagrożenia 
zwiększonego o połowę.

 § 2. Jeżeli sprawca uprzednio skazany w warunkach określonych w § 1, który odbył łącznie 
co najmniej rok kary pozbawienia wolności i w ciągu 5 lat po odbyciu w całości lub części ostat-
niej kary popełnia ponownie umyślne przestępstwo przeciwko życiu lub zdrowiu, przestępstwo 
zgwałcenia, rozboju, kradzieży z włamaniem lub inne przestępstwo przeciwko mieniu popełnio-
ne z użyciem przemocy lub groźbą jej użycia, sąd wymierza karę pozbawienia wolności przewi-
dzianą za przypisane przestępstwo w wysokości powyżej dolnej granicy ustawowego zagrożenia, 
a może ją wymierzyć do górnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę. 

 § 3. Przewidziane w § 1 lub 2 podwyższenie górnego ustawowego zagrożenia nie dotyczy zbrodni. 
248 Art. 65 Kk brzmi: § 1. Przepisy dotyczące wymiaru kary, środków karnych oraz środków 

związanych z poddaniem sprawcy próbie, przewidziane wobec sprawcy określonego w art. 64 
§ 2, stosuje się także do sprawcy, który z popełnienia przestępstwa uczynił sobie stałe źródło 
dochodu lub popełnia przestępstwo działając w zorganizowanej grupie albo związku mających 
na celu popełnienie przestępstwa oraz wobec sprawcy przestępstwa o charakterze terrory-
stycznym.

 § 2. Do sprawcy przestępstwa z art. 258 mają odpowiednie zastosowanie przepisy dotyczące spraw-
cy określonego w art. 64 § 2, z wyjątkiem przewidzianego w tym przepisie zaostrzenia kary. 
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Zgodnie z art.159 Kkw na skazanego warunkowo zwolnionego można 
nałożyć obowiązki określone w art. 72 § 1 Kk. Obowiązki te mogą być 
w okresie próby ustanawiane, rozszerzane lub zmieniane. Można również 
w tym okresie od wykonania nałożonych obowiązków zwolnić (art. 163 § 
2 Kkw). W związku z tym kurator sądowy pełniący dozór nad skazanym 
będzie więc miał w zakresie swych obowiązków dodatkowe zadania, nie 
tylko kontrolne. W swych działaniach i ocenach powinien uwzględniać 
fakt, iż ”nałożenie tych obowiązków ma służyć dalszemu procesowi reso-
cjalizacyjnemu i ma ułatwić skazanemu przestrzeganie porządku praw-
nego, w szczególności niepopełnienie nowego przestępstwa”249. 

Składanie wniosków o ustanowienie, rozszerzenie lub zmianę obowiąz-
ków w okresie próby – podobnie jak o zmianę okresu próby – należy do za-
kresu działania sądowego kuratora zawodowego (art. 173 § 2 pkt 3 Kkw).

Katalog obowiązków, jakie na podstawie art. 72 § 1 Kk można nało-
żyć na skazanego warunkowo zwolnionego jest obszerny. Można go zo-
bowiązać do: 
1)  informowania sądu lub kuratora o przebiegu okresu próby,
2)  przeproszenia pokrzywdzonego,
3)  wykonywania ciążącego na nim obowiązku łożenia na utrzymanie 

innej osoby,
4)  wykonywania pracy zarobkowej, do nauki lub przygotowania się 

do zawodu,
5)  powstrzymania się od nadużywania alkoholu lub używania innych 

środków odurzających,
6)  poddania się leczeniu, w szczególności odwykowemu lub rehabili-

tacyjnemu, albo oddziaływaniom terapeutycznym lub uczestnictwu 
w programach korekcyjno-edukacyjnych,

7)  powstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach lub 
miejscach,
7a)  powstrzymywania się od kontaktowania się z pokrzywdzonym 

lub innymi osobami w określony sposób,
7b)  opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym,

8)  innego stosownego postępowania w okresie próby, jeżeli może to za-
pobiec popełnieniu ponownie przestępstwa250.

249 A. Zoll (red.), Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz…, dz. cyt. , s.1067. 
250 Przepis art. 72 § 1 Kk został zmieniony ustawą z 27 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 163, poz. 1363), 

która weszła w życie 26 listopada 2005 r. oraz ustawą z 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 180, 
poz. 1493), która weszła w życie 21 listopada 2005 r. W efekcie nowelizacji zmieniono treść 
obowiązku w art. 72 § 1 pkt 6 oraz dodano i zmieniono treść obowiązku określonego w pkt.7a 
i dodano obowiązek zawarty w pkt. 7b. 
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Na każdego skazanego poddanego dozorowi nakłada się również 
obowiązki ściśle związane z wykonywaniem dozoru wymienione w art. 
169 § 1 – 3 Kkw. Jest on obowiązany: przestrzegać obowiązki ustano-
wione przez sąd na okres próby lub związane z dozorem; bezzwłocznie, 
a najpóźniej w ciągu 7 dni od powzięcia wiadomości o oddaniu go pod 
dozór, zgłosić się do kuratora sądowego tego sądu rejonowego, w okrę-
gu którego dozór ma być wykonywany; stawić się na wezwanie sądu 
lub kuratora i udzielać wyjaśnień co do przebiegu dozoru i wykony-
wania nałożonych na niego obowiązków; umożliwić kuratorowi wejście 
do mieszkania; informować kuratora o zmianie miejsca zatrudnienia, 
zamieszkania lub pobytu.

Ponadto dozorowany jest zobowiązany stosować się do wydanych 
przez właściwe organy poleceń zmierzających do wykonania tego środka 
probacyjnego, w tym do poleceń kuratora sądowego (art. 5 § 2 Kkw).

Zgodnie z art. 163 § 4 Kkw, w okresie próby kuratorzy sądowi mają 
obowiązek informowania sądu o zachowaniu zwolnionych, w szcze-
gólności o tym, czy wykonują oni nałożone obowiązki i przestrzegają 
porządku prawnego. Kontrolując wykonywanie przez skazanych, pod-
danych dozorowi, nałożonych na nich obowiązków i poleceń powinni 
oni kierować się określonym w art. 171 § 2 Kkw celem takiej kontro-
li, którym jest wychowawcze oddziaływanie i zapobieganie powrotowi 
do przestępstwa. 

Organem uprawnionym do orzekania w sprawie warunkowego 
przedterminowego zwolnienia jest sąd penitencjarny, którego posie-
dzenia powinny odbywać się w zakładzie karnym (art. 161 § 1 Kkw). 
Wniosek o warunkowe zwolnienie może złożyć obok skazanego i jego 
obrońcy, prokuratora, dyrektora zakładu karnego również sądowy ku-
rator zawodowy (art. 161 § 2 Kkw). W razie nieuwzględnienia wniosku 
kuratora przysługuje mu – podobnie jak i innym wnioskodawcom – za-
żalenie (art. 162 § 3 Kkw). 

Warunkowe zwolnienie można odwołać. Podstawy obligatoryjnego 
i fakultatywnego odwołania warunkowego przedterminowego zwolnie-
nia zostały określone w art. 160 Kkw. Z pierwszym wypadkiem mamy 
do czynienia, gdy zwolniony w okresie próby popełnił przestępstwo 
umyślne, za które orzeczono prawomocnie karę pozbawienia wolności 
bez warunkowego zawieszenia jej wykonania (art. 160 § 1 Kkw). Z dru-
gim, gdy zwolniony w okresie próby rażąco narusza porządek prawny, 
w szczególności popełnił inne przestępstwo lub została orzeczona kara 
inna niż określona w powyższym wypadku albo gdy uchyla się od do-
zoru, wykonywania nałożonych obowiązków lub orzeczonych środków 
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karnych (art. 160 § 2 Kkw). Kuratorzy zawodowi oprócz uprawnienia 
do składania wniosków o odwołanie warunkowego zwolnienia zostali 
włączeni do procedury, w której decyduje się o kontynuacji wobec ska-
zanego wykonywania kary pozbawienia wolności. Wymaga się od nich 
rozsądnego i ostrożnego postępowania w tym względzie. 

Skazanym, którzy nie stosowali się do reguł dozoru lub zerwali 
kontrakt zawarty z kuratorem sądowym, w wyniku czego warunkowe 
zwolnienie zostało odwołane, nie zamyka się drogi do ponownego ubie-
gania się o nie. Nie może ono jednak nastąpić przed upływem roku 
od osadzenia w zakładzie karnym, na skutek odwołania zwolnienia, 
a wypadku kary dożywotniego pozbawienia wolności przed upływem 5 
lat (art. 81 Kk). Państwo w tym wypadku wykazuje wobec skazanych 
ogromną wyrozumiałość i daje im kolejną szansę szybszego powrotu 
na wolność. Z jednej strony ma to walor pozytywny, gdyż w razie po-
nownego umieszczenia w zakładzie karnym w celu wykonywania kary 
pozbawienia wolności nie pozbawia się motywacyjnej funkcji tego środ-
ka probacyjnego wobec skazanych, zaś z drugiej stanowi wadę, gdyż 
osłabia dolegliwość odwołania warunkowego zwolnienia. 

Skazanym przede wszystkim, lecz także kuratorom sądowym, powin-
no zależeć na prawidłowym przebiegu dozoru. Nagrodą dla skazanego 
jest w takim wypadku uznanie kary za odbytą, zaś dla kuratora przede 
wszystkim stanowi to satysfakcję z dobrze wykonanej pracy. Stosownie 
do art. 82 Kk, karę uznaje się za odbytą, jeżeli w okresie próby i w ciągu 
dalszych 6 miesięcy nie odwołano warunkowego zwolnienia.

Zgodnie z art. 171 § 2 Kkw, zadaniem kuratorów sądowych – po-
dobnie jak innych podmiotów, którym można powierzyć sprawowanie 
dozoru (art. 159 Kkw) – jest przede wszystkim pomoc w readaptacji 
społecznej skazanego. 

W wykonywaniu dozoru nad osobami warunkowo zwolnionymi oprócz 
omówionych wyżej przepisów kodeksowych szczególne znaczenie mają 
przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych251 oraz 
rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 czerwca 2002 r. w spra-
wie zakresu spraw i obowiązków podmiotów sprawujących dozór, zasad 
trybu wykonywania dozoru oraz trybu wyznaczenia przez stowarzyszenia, 
organizacje i instytucje swoich przedstawicieli do sprawowania dozoru252. 
W przepisach tych zostały określone m.in. reguły wykonywania dozorów 
przez kuratorów sądowych, ich zadania, uprawnienia i obowiązki. 

251 Dz. U. z 2001 r. Nr 98, poz. 107; ze zm.
252 Dz. U. z 2002 r. Nr 91, poz. 812.
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III. Wybrane dane statystyczne

Warunkowe przedterminowe zwolnienie jest dobrze udokumentowa-
nym statystycznie środkiem probacyjnym. W licznych publikacjach oraz 
statystykach polityczno-kryminalnych przedstawia się dane dotyczące 
tego zwolnienia z wykonywania kary pozbawienia wolności oraz dozorów 
nad warunkowo zwolnionymi, sięgające nieraz odległych lat253. 

W świetle komentarzy do danych liczbowych dotyczących warunkowe-
go przedterminowego zwolnienia w poszczególnych latach zwraca uwagę, 
że „w roku 2001 było o 6% warunkowo zwolnionych więcej niż w 2000 
i o 3% więcej niż w 1990. w latach 1990–1995 systematycznie wzrastała 
liczba warunkowych przedterminowych zwolnień – przeciętnie o 12% rocz-
nie. W latach 1996–2000 liczba zwolnień zmniejszyła się średnio o 15% 
w każdym roku. W roku 1990 rozpatrzono pozytywnie 73% wniosków 
o zwolnienie warunkowe, a w 2001 – 38%, przy czym liczba wniosków była 
prawie dwukrotnie większa niż w roku 1990”254; „pod rządami nowych ko-
deksów karnych sądy orzekają mniej warunkowych zwolnień, szczególnie 
gdy się ma na uwadze dużo większą niż przed rokiem 1997, liczbę skaza-
nych odbywających karę pozbawienia wolności…. Jest to o tyle zaskaku-
jące, iż w obowiązującym kodeksie karnym przesłanki warunkowego zwol-
nienia (art. 77 § 1) są korzystniejsze dla skazanego niż dawniej”255.

Dla potrzeb niniejszego opracowania ograniczono się do przedsta-
wienia niektórych danych z lat 2000–2006. W latach tych orzeczono 
odpowiednio: 14 524, 15 977, 22 504, 20 830, 23 099, 24 608 i 22 838 
warunkowych przedterminowych zwolnień256.

W latach 2000 – 2006 orzeczono prawomocnie odpowiednio: 14 236, 
14 875, 17 980, 19 338, 22 530, 24 019 i 21 777 dozorów wobec wa-
runkowo zwolnionych. Z danych tych wynika, że dozory ustanawiano 
wobec zdecydowanej większości osób warunkowo zwolnionych. Odse-
tek dozorów dotyczył na ogół ponad 95%. Najmniej dozorów ustanowio-
no w 2002 r. (79,9%), najwięcej w 2003 i 2004 (ponad 97%). 

Sądy penitencjarne orzekając warunkowe zwolnienie równie często 
jak dozory nakładały w analizowanym okresie na skazanych obowiąz-
ki. I tak: w 2000 r. wydano 13 160 prawomocnie orzeczonych dozo-

253 Zob. np.: S. Lelental: Stosowanie warunkowego zwolnienia z odbycia reszty kary pozbawienia 
wolności…, dz. cyt. , s. 154 i n. 

254 A. Siemaszko, B. Gruszczyńska, M. Marczewski: Atlas przestępczości w Polsce 3, Wyd. Insty-
tut Wymiaru Sprawiedliwości, Ofi cyna naukowa, Warszawa 2003, s. 159. 

255 J. Hołda, Z. Hołda: Prawo karne wykonawcze…, dz. cyt., s. 169.
256 Dane statystyczne Ministerstwa Sprawiedliwości.
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rów, przy których nałożono na skazanych obowiązki, 2001 – 15 187, 
2002 – 18 394, 2003 – 19 803, 2004 – 21 394, 2005 – 23 396 i 2006 
– 19 802. Często odsetek dozorów, przy których zostały nałożone obo-
wiązki sięgały ponad 90%. Najmniejszy odsetek miał miejsce w 2002 r. 
i wynosił 81,7%, zaś największy w latach 2001, 2003 i 2005, w których 
wynosił ponad 95%.

Pewna część warunkowych zwolnień jest odwoływana. W latach 
2000-2005 średnio w roku sądy odwołały 3 457 tych zwolnień (18,4%), 
najwięcej w 2005 r. – 4 462, najmniej w 2002 – 2 985257. Dla porówna-
nia, w latach 1990-1994, sądy średnio w roku odwołały 3 532 omawia-
ne zwolnienia (18,4%)258.

Wśród przyczyn odwołania warunkowego zwolnienia w latach 2000-
2005 dominowały: popełnienie przestępstwa (47%) i uchylanie się ska-
zanego od dozoru, wykonywania nałożonych obowiązków lub orzeczo-
nych środków karnych (44%). Pozostałe przyczyny stanowiły rażące 
naruszanie porządku w inny sposób (8,2%) oraz inne (0,8%). 

IV. Wyniki badań sondażowych

Badania sondażowe zostały przeprowadzone w drugim półroczu 
2006. i pierwszym kwartale 2007 roku Posłużono się w nich metodą 
analizy akt dozorów, wywiadu ankietami i rozmowami ukierunkowa-
nymi z sądowymi kuratorami i ich zwierzchnikami, a także ankietami 
skierowanymi do skazanych zwolnionych warunkowo. W opracowa-
niu wykorzystano także wyniki badań sondażowych, którymi w latach 
2002-2004 objęto 200 wychowawców działu penitencjarnego zakładów 
karnych i aresztów śledczych. 

Analizą objęto 100 akt dozoru wykonywanego w latach 2001- 2006 
wobec osób warunkowo zwolnionych z zakładów karnych z uwzględ-
nieniem postanowień sądów penitencjarnych oraz opinii administracji 
jednostek penitencjarnych. Badania akt przeprowadzono w 10 sądach 
rejonowych.259 

Ankietę skierowano do 200 sądowych kuratorów. Za pomocą zawar-
tych w niej pytań starano się poznać ich poglądy oraz oceny dotyczące 

257 Wskaźniki procentowe obliczono w oparciu o liczbę odwołań warunkowego zwolnienia w da-
nym roku i liczbę zwolnień warunkowych w roku poprzednim.

258 Zob. R. Musidłowski: Warunkowe przedterminowe zwolnienie, dz. cyt., s. 320. 
259 Były to sądy rejonowe w: Gnieźnie, Inowrocławiu, Koninie, Łodzi Śródmieście, Łowiczu, Siedl-

cach, Stalowej Woli, Tarnobrzegu, Wałbrzychu i Żyrardowie.
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sprawowania dozoru nad skazanymi zwolnionymi warunkowo. Niektó-
re z pytań miały sondować także poglądy kuratorów o funkcjonowaniu 
warunkowego zwolnienia, jego prawnym unormowaniu oraz własnych 
propozycjach w tym zakresie. 

Natomiast w ankiecie wysłanej do wypełnienia przez 100 skaza-
nych, wobec których wykonywany był dozór związany z warunkowym 
zwolnieniem, zawarto pytania o ich doświadczenia wynikające z wyko-
nywania wobec nich dozoru przez kuratora sądowego, w tym również 
o opinię dotyczącą przebiegu ich readaptacji społecznej w okresie pró-
by. Byli to skazani, których akta dozoru poddano analizie.

Do skazanych zwrócono się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na za-
warte w ankiecie pytania i przesłanie jej do Biura Rzecznika Praw Oby-
watelskich. Podkreślono jednocześnie, że ankieta ma charakter anoni-
mowy. W celu ułatwienia udziału tym osobom w sondażu do ankiety 
zostały dołączone znaczki pocztowe. 

Wypełnioną ankietę zwróciło zaledwie 19 osób, wśród których 13 
było zwolnionych warunkowo w 2006 r., 3 w 2005, 2 w 2003 i jedna 
w 2004 r. W 6 wypadkach ankieta nie dotarła do adresata z powodu 
niezamieszkiwania przez niego pod wskazanym adresem. 

Mimo nielicznych odpowiedzi dozorowanych warto je przytoczyć, 
gdyż zawierały cenne informacje o sposobie sprawowania dozorów. Za-
stanawiając się nad powodami braku odpowiedzi od większości ankie-
towanych, z konieczności trzeba pozostać w sferze przypuszczeń. Powo-
dem może być w ogóle niechęć skazanych do dzielenia się informacjami 
o sobie w warunkach wolnościowych, w tym zwłaszcza o popełnionych 
przestępstwach i wszystkim co się z nimi wiązało. Być może u podstaw 
było także niezorganizowanie sobie życia w taki sposób, aby mogli zna-
leźć czas na udział w tego rodzaju sondażach lub też niedostrzeganie 
w nim jakiejkolwiek dla siebie korzyści.

1. Analiza akt wykonywanego dozoru

1.1. Ogólna charakterystyka skazanych
Pod względem wieku grupa 100 dozorowanych przedstawia się nastę-

pująco: do 21 lat było 6% osób260, powyżej 21 do 30 lat – 38%, powyżej 30 
do 40 lat – 37%, powyżej 40 do 50 lat – 11% oraz powyżej 50 lat było 8% 
osób. Wśród badanych przeważali kawalerowie, których było 70%. Żona-
tych było 18% osób, rozwiedzionych 11% i jedna osoba była wdowcem.

260 Dane wyrażono procentowo w celu ułatwienia dokonania porównań z danymi uzyskanymi 
w innych badaniach przedstawionymi w niniejszym oraz w innych opracowaniach. 
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Opuszczając zakłady karne i areszty śledcze 39% badanych legity-
mowało się wykształceniem podstawowym, 45% – zasadniczym zawo-
dowym, 3% – niepełnym średnim, 10% – średnim oraz 3% – wyższym. 

Większość badanych (66%) zostało skazanych za popełnienie prze-
stępstwa przeciwko mieniu. Za popełnienie przestępstw przeciwko: ro-
dzinie i opiece skazanych zostało 11% osób, życiu i zdrowiu 5% oraz 
wolności seksualnej i obyczajności 2%. Pozostałych 16% osób zostało 
skazanych za popełnienie innych rodzajów przestępstw.

Najczęściej orzeczono wobec skazanych karę pozbawienia wolności 
w wymiarze powyżej roku do lat 3 (47%) i powyżej lat 3 do 5 (28%). Na karę 
do roku pozbawienia wolności oraz powyżej lat 5 do 10 zostało skazanych 
odpowiednio po 11% osób oraz 3% na karę powyżej 10 do 15 lat. 

Spośród skazanych objętych badaniami 69% odbywało karę pozba-
wienia wolności po raz pierwszy, 6% – ze statusem młodocianego, zaś 
25% – ze statusem recydywisty penitencjarnego. Zdecydowana więk-
szość, ponieważ 75% skazanych, odbywało karę w systemie progra-
mowanego oddziaływania, 22% w systemie zwykłym i 3% w systemie 
terapeutycznym.

Żaden ze skazanych nie został objęty przygotowaniami do zwolnie-
nia na podstawie art. 164 § 1 Kkw. Własnych środków fi nansowych 
przy zwolnieniu nie posiadało 72% osób; do 100 zł posiadało 10% osób, 
a pozostałe 18% więcej niż 100 zł. Dowody osobiste posiadało przy 
zwolnieniu z zakładu karnego 95% osób.

Badaną populację charakteryzował przede wszystkim niski poziom 
wykształcenia i taki sam status materialny oraz stosunkowo długi wy-
miar orzeczonej kary pozbawienia wolności. Może zaskakiwać niewielki 
odsetek osób pozostających w związku małżeńskim. 

1.2. Opinie dyrektorów zakładów karnych i aresztów śledczych
Spośród 100 skazanych objętych badaniami 51% zostało zwolnionych 

przez sąd penitencjarny warunkowo w wyniku wniosku dyrektora zakła-
du karnego lub aresztu śledczego, natomiast pozostałych 49% w następ-
stwie swoich wniosków. Nie stwierdzono wypadku zwolnienia skazanego 
na wniosek kuratora sądowego. Dość często spotyka się zjawisko „popie-
rania” przez dyrektorów wniosków skazanych, jeżeli w ich przekonaniu 
brakowało podstaw do wystąpienia z wnioskiem o to zwolnienie. 

Opinie sporządzone o skazanych były w 85% pozytywne (42% – zde-
cydowanie pozytywne i 43% – raczej pozytywne). Negatywnych opinii 
było 9%, wśród których 3% zdecydowanie negatywnych. W 6% w akt 
dozoru nie było opinii o skazanych.
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W odniesieniu do 55% osób stwierdzono istnienie pozytywnej pro-
gnozy kryminologicznej (w 32% wypadkach była ona decydowanie po-
zytywna i w 23% raczej pozytywna), natomiast w odniesieniu do 32% 
była ona negatywna (w 19% wypadkach była ona zdecydowanie nega-
tywna i w 13% raczej negatywna, zaś w 7% – prognozy nie określono, 
natomiast w 6% brak było danych na ten temat. Dyrektorzy zakładów 
karnych i aresztów śledczych wnioskowali o warunkowe zwolnienie 
we wszystkich wypadkach, gdy w ich ocenie prognoza kryminologicz-
no-społeczna była zdecydowanie pozytywna, a także w części wypad-
ków, gdy była ona raczej pozytywna. Także wówczas dyrektorzy de-
cydowali się na popieranie wniosków skazanych. Do prognozowania 
kryminologiczno-społecznego przywiązuje się coraz większe znaczenie, 
czego wyrazem jest również zawarcie tej problematyki w przepisach re-
gulujących działalność penitencjarną261.

Na ustalenie pozytywnej prognozy społecznej wpływ miały następu-
jące czynniki: dobre zachowanie w zakładzie karnym (67%), dobre kon-
takty skazanego z rodziną (55%), niestwierdzenie uzależnienia od narko-
tyków lub poddanie się terapii odwykowej (43%; 7% skazanych zostało 
objętych terapią), odbywanie kary w systemie programowanego oddzia-
ływania (29%), posiadanie pozytywnej opinii środowiskowej z okresu 
przed odbywaniem kary (25%), prezentowanie krytycznego stosunku 
do popełnionego przestępstwa (17%), nieuczestniczenie w podkulturze 
więziennej (16%), posiadanie stałego miejsca zamieszkania (15%) i za-
pewnienie zatrudnienia po zwolnieniu (12%). 

Negatywnymi z kolei czynnikami były zwłaszcza: negatywna opi-
nia środowiskowa (28%), odbywanie kary w systemie zwykłym (18%), 
uczestnictwo w podkulturze więziennej (13%), uprzednia karalność 
(13%), korzystanie z warunkowego przedterminowego zwolnienia 
(12%), poważny charakter popełnionego przestępstwa (9%) i stwierdze-
nia uzależnienia od alkoholu lub środków odurzających albo psycho-
tropowych. 

Charakterystyczne było, że w opiniach wydanych o 46% skazanych 
nie było informacji o jakichkolwiek negatywnych czynnikach progno-
stycznych. Może to zastanawiać. Tak było zwłaszcza w sytuacji wnio-
skowania o to zwolnienie przez dyrektora.

261 Zob. rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobów pro-
wadzenia oddziaływań penitencjarnych w zakładach karnych i aresztach śledczych (Dz. U. Nr 151, 
poz. 1469) i zarządzenie Nr 2 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 24 lutego 2004 r.
w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia i organizacji pracy penitencjarnej oraz zakresów 
czynności funkcjonariuszy działów penitencjarnych i terapeutycznych (nie publikowane). 
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Opinie dyrektorów zakładów karnych i aresztów śledczych kończyły 
się propozycjami nałożenia na skazanych obowiązków, w razie ich wa-
runkowego zwolnienia. Tego rodzaju propozycje znajdowały się w opi-
niach wydanych o 78% skazanych. W sześciu wypadkach brakowało 
opinii, a w 16% opiniach tych propozycji nie było.

Proponowane ze strony dyrektorów jednostek penitencjarnych obo-
wiązki dotyczyły: wykonywania pracy zarobkowej (57%), przy czym 
w kilku wypadkach dodawano „w miarę możliwości”, powstrzymywania 
się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach (31%), 
powstrzymywania się od nadużywania alkoholu (27%), przestrzegania 
porządku prawnego (21%), przestrzegania norm prawnych i społecz-
nych (17%), prowadzenia przykładnego trybu życia (8%), informowa-
nia kuratora o przebiegu próby (6%), informowania kuratora o zmianie 
miejsca zamieszkania (5%) i wykonywania obowiązku łożenia na utrzy-
manie innej osoby (5%). Niekiedy obowiązki przestrzegania porządku 
prawnego lub norm prawnych i społecznych oraz prowadzenia przy-
kładnego trybu życia występowały jako jedyne.

Zwraca uwagę znaczna różnica ocen skazanych między admini-
stracją zakładów karnych i sądami penitencjarnymi. Dość często ne-
gatywna opinia zakładu karnego i również negatywna prognoza kry-
minologiczno-społeczna nie stanowiły przeszkody przed udzieleniem 
przez sądy penitencjarne warunkowego zwolnienia. Niepokojący był 
brak w opiniach propozycji nałożenia na skazanych obowiązków w ra-
zie zwolnienia lub wyraźnego zaznaczenia o rezygnacji z nich oraz nie-
dostrzeganie potrzeby np. kontynuowania przez dozorowanych nauki. 
Pewnym mankamentem było zawieranie w opiniach sprzecznych infor-
macji dotyczących cech skazanych (m.in. stanu cywilnego i rodzinnego 
oraz posiadanych środków fi nansowych).

1.3.  Postanowienia sądów penitencjarnych o warunkowym 
przedterminowym zwolnieniu

Sądy penitencjarne, wydając postanowienia o warunkowym przed-
terminowym zwolnieniu, uzasadniały je następującymi przesłankami:
1)  dobrym lub poprawnym zachowaniem w zakładzie karnym – 88%
2)  istnieniem pozytywnej prognozy kryminologiczno-społecznej – 59%
3)  odbyciem wymaganej przepisami części orzeczonej kary – 34%
4)  odbywaniem kary w systemie programowanego oddziaływania – 26%
5)  krytycznym stosunkiem do popełnionego przestępstwa – 20%
6)  dobrymi kontaktami z rodziną – 17%
7)  pozytywną opinią środowiskową – 14%
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 8)  nieuczestniczeniem w podkulturze więziennej – 10%
 9)  przepisem art. 77 § 1 Kk262 – 9% 
10)  odbyciem znacznej części orzeczonej kary – 6%
11)  posiadaniem miejsca zamieszkania po zwolnieniu – 6%
12)  właściwościami i warunkami osobistymi skazanego – 5%
13)  właściwym korzystaniem z przepustek – 5%
14)  innymi przesłankami (zakończenie procesu resocjalizacji, brak 

oznak demoralizacji, wniosek dyrektora, brak uzależnienia, posia-
danie sprecyzowanych planów na przyszłość, odbycie terapii, uzy-
skanie kwalifi kacji zawodowych, odbywanie kary po raz pierwszy, 
brak kar dyscyplinarnych ) – 23%.

Uzasadnienia postanowień sądów były zróżnicowane. Oto niektóre 
przykłady: „skazany odbył ½ kary, zaś jego zachowanie w czasie odby-
wania kary jest właściwe i uzasadnia powzięcie wobec niego dodatniej 
prognozy kryminologiczno-społecznej”, „dobre zachowanie w zakładzie 
karnym i odbycie ½ kary uzasadniają warunkowe zwolnienie”, „skaza-
ny odbył ½ kary, zachowywał się właściwie i w związku z tym prognoza 
jest pozytywna”, „okoliczności czynu i właściwe zachowanie skazanego 
w zakładzie karnym pozwalają na przyjęcie pozytywnej prognozy krymi-
nologiczno-społecznej”, „prognoza jest negatywna, ale wynika to z oko-
liczności popełnienia przestępstwa”. 

Sądy penitencjarne oddając skazanych pod dozór kuratora sądowe-
go nałożyły na nich następujące obowiązki:
 1)  wykonywania pracy zarobkowej – 92% 
 2)  powstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach 

lub miejscach – 53%
 3)  powstrzymania się od nadużywania alkoholu – 51%
 4)  przestrzegania porządku prawnego – 20%
 5)  zawiadamiania kuratora sądowego o każdorazowej zmianie miej-

sca pobytu lub zamieszkania – 9% 
 6)  informowania sądu lub prokuratora o okresie próby – 8%
 7)  prowadzenia przykładnego trybu życia – 7%
 8)  zakazu zmiany miejsca pobytu bez zgody sądu – 7%
 9)  przestrzegania norm prawnych i społecznych – 6%

262 Przepis ten brzmi: Skazanego na karę pozbawienia wolności sąd może warunkowo zwolnić 
z odbycia reszty kary tylko wówczas, gdy jego postawa, właściwości i warunki osobiste, spo-
sób życia przed popełnieniem przestępstwa, okoliczności jego popełnienia oraz zachowanie 
po popełnieniu przestępstwa i w czasie odbywania kary uzasadniają przekonanie, iż skazany 
po zwolnieniu będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni ponownie 
przestępstwa.
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10)  niezwłocznego po zwolnieniu nawiązanie kontaktu z kuratorem – 3%
11)  wykonywania obowiązku łożenia na utrzymanie innej osoby – 3%
12)  powstrzymania się od używania środków odurzających – 3%
13)  podjęcia nauki lub przygotowania do zawodu – 2% 
14)  przestrzegania prawa – 2%.

 Zastanawia, że w uzasadnieniach postanowień sądy niekiedy eks-
ponowały jedynie przesłanki formalne, pomijając konieczność oparcia 
się na prognozie kryminologiczno-społecznej. 

Sądy penitencjarne sięgały najczęściej po trzy rodzaje obowiązków: 
wykonywanie pracy zarobkowej, powstrzymanie się od przebywania 
w określonych środowiskach lub miejscach oraz powstrzymanie się 
od nadużywania alkoholu. Orzeczono je w ponad połowie spraw. Poza 
jednym wypadkiem – obowiązkiem przestrzegania porządku prawne-
go – pozostałe obowiązki były orzekane w wymiarze kilkuprocentowym.

Dość często obowiązek wykonywania pracy zarobkowej nie był for-
mułowany kategorycznie, ponieważ był on łagodzony poprzez wyrazy 
„w miarę możliwości” lub „podejmowanie starań”. W dwóch wypad-
kach ten obowiązek został również nałożony na skazanych posiada-
jących orzeczenie o niezdolności do wykonywania jakiejkolwiek pracy. 
Niekiedy sądy ograniczały się do nałożenia tylko jednego obowiązku, 
np. przestrzegania norm prawnych i społecznych, powstrzymania się 
od nadużywania alkoholu lub wykonywania pracy zarobkowej. 

1.4. Kontakt ze skazanymi przed zwolnieniem 
Chociaż nie wprowadzono do prawa karnego zasady dotyczącej kon-

taktów skazanych przed warunkowym przedterminowym zwolnieniem 
z kuratorami sądowymi, to w niektórych okręgach kuratorzy uczest-
niczyli w posiedzeniach sądu penitencjarnego, nie tylko wówczas, gdy 
wnioskowali o to zwolnienie. Stwarzało to im okazję do przeprowadze-
nia rozmowy z osobami zwalnianymi i przekazania im podstawowych 
informacji dotyczących kontaktów z właściwym kuratorem sądowym 
oraz uzyskania danych o tych osobach od nich samych. 

Z analizowanych akt dozorów wynikało, że w 8% wypadków kurator 
sądowy rozmawiał z warunkowo zwolnionym przed opuszczeniem zakła-
du karnego. Świadczą o tym notatki z takich rozmów zawarte w aktach. 

1.5. Objęcie dozorem i kontakty skazanych z kuratorem
Skazani objęci badaniami raczej rzadko wywiązywali się z ciążące-

go na nich obowiązku zgłoszenia się do kuratora sądowego w ciągu 7 
dni od powzięcia wiadomości o oddaniu ich pod dozór. W terminie tym 
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zgłosiło się jedynie 17%. Większości z nich nie tyle chodziło o spełnie-
nie obowiązku, co o uzyskanie zapomogi z funduszu postpenitencjar-
nego. W tym celu zgłosiło się jeszcze kilku dozorowanych, aczkolwiek 
już po upływie ustawowo określonego terminu pierwszego zgłoszenia 
się do kuratora. Nieprzestrzeganie tego obowiązku przez większość 
dozorowanych prowadzi do wniosku o istnieniu swoistej tolerancji tej 
niekorzystnej praktyki, czego nie ukrywali również kuratorzy sądowi, 
z którymi o tym rozmawiano. W części wizytowanych sądów wprowa-
dzono słuszną zasadę sporządzania i załączania do akt dozoru notatek 
z rozmowy ze skazanymi, którzy zgłosili się do kuratora przed otrzyma-
niem dokumentacji dozoru. 

W niektórych krajach z osobami dozorowanymi postępuje się bar-
dziej konsekwentnie i zdecydowanie. Przykładem może być Dania, 
gdzie jeżeli osoba poddana dozorowi nie zgłosi się w ciągu 7 dni do ku-
ratora (lub w innym wyznaczonym terminie), kurator zwraca się do Po-
licji o doprowadzenie jej. W ciągu pierwszego miesiąca trwania dozoru 
skazani są zobowiązani zgłaszać się do kuratora dwa razy w tygodniu. 
W późniejszym okresie częstotliwość spotkań z kuratorem wynika z sy-
tuacji dozorowanego263.

Do pierwszych kontaktów kuratorów sądowych z podopiecznymi 
dochodziło w większości wypadków znacznie później, dopiero po wpły-
nięciu do właściwego sądu rejonowego, a ściślej do zespołu kurator-
skiego funkcjonującego przy tym sądzie, odpowiedniej dokumentacji 
dotyczącej orzeczonego dozoru oraz po formalnym objęciu dozoru. Czę-
sto miało to miejsce po upływie kilkunastu dni, a niekiedy nawet kilku 
miesięcy od zwolnienia skazanego z zakładu karnego. Istotne znaczenie 
miała tu zwłoka związana z przekazaniem dokumentacji przez sądy pe-
nitencjarne. Wpłynęła ona do sądów rejonowych w ciągu 7 dni w odnie-
sieniu do 6% skazanych warunkowo zwolnionych, powyżej 7 dni do 14 
dni – 17%, powyżej 14 dni do 30 dni – 32%, powyżej 30 dni do 60 dni 
– 36% oraz powyżej 60 dni – 9% osób. 

Powierzenie sprawowania dozoru kuratorowi sądowemu i objęcie 
przez niego dozoru na ogół następowało niezwłocznie po wpłynięciu 
do sądu rejonowego powyższej dokumentacji. Dozory były sprawowane 
przez kuratorów zawodowych i społecznych. 

Kontakty kuratorów z podopiecznymi zwykle miały miejsce raz 
w miesiącu, a w razie potrzeby częściej, z inicjatywy tych pierwszych 

263 Zob. A. Kremplewski, R. Musidłowski: System opieki społecznej oraz instytucje dla nieletnich 
w Danii, w; Przegląd Więziennictwa Polskiego Nr 18/1998, s. 98-114; B. Nyk-Bednarczyk: 
Informacja o wizycie studyjnej w Królestwie Danii, Kraków 2006 (niepublikowana).
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i na ogół w miejscu zamieszkania lub pobytu tych drugich. Często 
do kontaktów nie dochodziło. Niektórzy kuratorzy bezskutecznie po-
dejmowali próby skontaktowania się z dozorowanymi, zwłaszcza w wy-
padkach, gdy nie przebywali oni w miejscu zamieszkania. Wielokrotnie 
udawali się do mieszkań lub innych miejsc, gdzie powinni oni przeby-
wać. Różne były powody trudności lub braku kontaktów, jednym z nich 
było celowe unikanie kuratorów przez niektórych dozorowanych. 

Kuratorzy sądowi byli bardziej aktywni w nawiązywaniu kontaktów 
z dozorowanymi. Skazani objęci badaniami w większości lekceważyli 
ciążący na nich obowiązek zgłoszenia się do kuratora sądowego w cią-
gu 7 dni od powzięcia wiadomości o oddaniu ich pod dozór i w innych 
wypadkach264. Niezbędne jest upowszechnienie praktyki sporządza-
nia przez kuratorów notatek z rozmów ze skazanymi zgłaszającymi się 
do nich w ustawowym terminie lub później oraz załączanie ich do otrzy-
manej w późniejszym terminie dokumentacji dozoru. 

Znaczący wpływ na wykonywanie dozorów, w tym również na kon-
takty ze skazanymi, miały liczne wypadki niezrozumiałej zwłoki prze-
kazania przez sądy penitencjarne zespołom kuratorskim dokumen-
tacji niezbędnej do wykonywania dozoru. Przyczyniało się to również 
do utrwalenia biernej postawy dozorowanych i poczucia przez nich 
bezkarności. 

1.6. Zachowanie dozorowanych
Zachowanie dozorowanych było zróżnicowane. Dobrze funkcjonowa-

ło 18% badanych, dość dobrze – 51%, źle – 8% i raczej źle – 18%. W 5% 
analizowanych akt brak było informacji na ten temat, gdyż w okresie 
dozoru skazani wyjechali za granicę (do Anglii, Austrii i Niemiec). 

Podstawę pozytywnej oceny dozorowanych stanowiło przede wszyst-
kim wywiązywanie się z nałożonych obowiązków, utrzymywanie po-
prawnych stosunków w rodzinie, a także współdziałanie z kuratorami 
i stosowanie się do ich poleceń. Jednym z podstawowych wyróżników 
pozytywnej oceny dozorowanych było zapewnienie sobie przez nich za-
trudnienia. Bardzo często było to jednak zatrudnienie nielegalne, „pra-
ca na czarno”. Trudno zaakceptować ten rodzaju zarobkowania. Zobo-
wiązanie skazanych warunkowo zwolnionych do przestrzegania prawa 

264 Warto przytoczyć postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 16 czerwca 1999r. 
sygn II AKz 246/99; KZS 1999/6-7/52 – „Zasadniczo błędne jest zakładanie, że kurator spra-
wujący dozór powinien poszukiwać skazanego, gdziekolwiek ten będzie przebywał, i zabiegać 
o kontakty ze skazanym. Do utrzymywania kontaktu zobowiązany jest przede wszystkim ska-
zany, gdyż poddanie się przezeń dozorowi jest jednym z warunków stosowania probacji.” 
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rozciąga się i na tę sferę ich aktywności. W aktach dozoru często znaj-
dowały się adnotacje o wykonywaniu przez danego skazanego pracy 
nielegalnej, np.: „skazany pracuje w fi rmie budowlanej i jest zarejestro-
wany jako bezrobotny”. Nie było jednak w nich jakiegokolwiek zapisu 
o poczynionej przez kuratora sądowego takiemu dozorowanemu uwagi 
krytycznej w tym przedmiocie lub nakłanianiu go do porzucenia pracy 
nielegalnej i podjęcia pracy legalnej265. Z rozmów z kuratorami wynika-
ło, że skazani często nie mieli szans na uzyskanie pracy legalnej.

Negatywnie oceniony przebieg okresu próby polegał w szczególno-
ści na niewywiązywaniu się dozorowanych z nałożonych na nich obo-
wiązków. Polegało to na: nadużywaniu alkoholu – 18% badanych, nie-
podjęciu pracy – 12%, niepoddaniu się leczeniu odwykowemu – 5%, 
prezentowaniu niechęci współpracy z kuratorem- 5% oraz utrzymy-
waniu kontaktów ze środowiskiem przestępczym – 3%. Niestosowanie 
się skazanych do niektórych obowiązków wynikało nieraz z przyczyn 
obiektywnych. Tak było w wypadku obowiązku wykonywania pracy za-
robkowej; 8% badanych nie wypełniało go z powodu braku wolnych 
miejsc pracy i występującego dużego bezrobocia w rejonie, w którym 
zamieszkiwali. 

Na negatywną ocenę składały się i inne zachowania skazanych, 
w tym niestosowanie się do poleceń kuratora oraz popełnienie prze-
stępstwa. W okresie próby 4% dozorowanych popełniło nowe przestęp-
stwa, w tym jeden w Austrii, co skutkowało zastosowaniem wobec nich 
tymczasowego aresztowania. 

Kuratorzy sądowi nader rzadko korzystali z możliwości wnioskowa-
nia do sądu o zwolnienie z dozoru, zmianę okresu próby lub modyfi ko-
wanie obowiązków, jak również o odwołanie warunkowego przedtermi-
nowego zwolnienia. 

Chociaż większość podopiecznych dobrze i raczej dobrze funkcjono-
wało w okresie dozoru, to tylko w jednym wypadku kurator wnioskował 
do sądu penitencjarnego o zwolnienie skazanego od dozoru kuratorskie-
go. Jednocześnie, w czterech wypadkach kuratorzy wnioskowali o od-
wołanie warunkowego zwolnienia z powodu niewywiązywania się ska-
zanych z nałożonych obowiązków, jednakże tylko jeden z ich wniosków 
został przez sąd uwzględniony. Sądy, nie uwzględniając wniosków sta-
nęły na stanowisku, że należy jeszcze dać skazanym szansę na resocja-

265 Na temat zatrudnienia, zob. m.in.: J. Orczykowska-Gościak: Zatrudnienie dozorowanych 
w okresie próby – sprawozdanie z badań, w: Psychospołeczne determinanty niedostosowania 
społecznego oraz nowatorskie prądy działań zaradczych A. Jaworska, Ł. Wirkus, P. Kozłowski 
(red.). Akademia Pomorska w Słupsku, Słupsk 2007, s. 118-122.
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lizowanie się w warunkach wolnościowych. W jednym z nich sąd nałożył 
na skazanego dodatkowy obowiązek podjęcia leczenia odwykowego.

W kolejnym wypadku sąd zwolnił skazanego od dozoru z urzędu 
– na podstawie sprawozdania kuratora – ponieważ „skazany zachowy-
wał się przykładnie i wykonywał nałożone obowiązki”.

W rozmowach z kuratorami podnoszono również problem dającej 
się zauważyć ich ostrożności w składaniu wniosków o zwolnienie ska-
zanych od dozoru lub o odwołanie warunkowego przedterminowego 
zwolnienia. Potwierdzając prawdziwość stwierdzenia o swojej ostrożno-
ści we wnioskowaniu w sprawach, o których mowa, kuratorzy tłuma-
czyli ją obawami przed konsekwencjami tych inicjatyw. W odniesieniu 
do zwolnienia od dozoru chodziło o obawy niepowodzenia związanego 
z tym faktem, np. ponownego popełnienia przez skazanego przestęp-
stwa. Z kolei powodem raczej rzadkiego wnioskowania o odwołanie 
warunkowego zwolnienia było przekonanie kuratorów, że wniosko-
wać w tej sprawie powinno się w ostateczności. Zaznaczali oni także, 
że sądy penitencjarne niekiedy nie uwzględniły ich wniosków o odwo-
łanie tego zwolnienia, co również zniechęcało i hamowało ich działania 
w tej mierze.

Zdecydowana większość dozorowanych dobrze funkcjonowała 
po zwolnieniu z zakładu karnego, należycie wywiązując się z nałożo-
nych na nich obowiązków. Nadużywanie alkoholu i niechęć do podjęcia 
leczenia odwykowego, niepodejmowanie pracy oraz unikanie kuratora 
to najczęstsze przejawy niekorzystnego zachowania dozorowanych.

Uzasadniona jest potrzeba prezentowania przez kuratorów więk-
szej aktywności we wnioskowaniu o uchylenie dozoru w wypadku jego 
pozytywnego przebiegu i o odwołanie warunkowego zwolnienia, gdy 
są ku temu przesłanki. 

1.7. Prowadzenie akt dozoru
W aktach dozoru znajdowały się opinie, odpisy postanowień sądu 

penitencjarnego o udzieleniu warunkowego przedterminowego zwolnie-
nia, inne informacje dotyczące osoby dozorowanej oraz zapisy kuratora 
odzwierciedlające jego pracę z podopiecznym, w tym dotyczące powie-
rzenia dozoru i sprawozdania z jego przebiegu. 

W początkowej fazie dozoru kurator dokonywał zapisów osobopo-
znawczych, które kończył plan oddziaływań resocjalizacyjnych zamie-
rzonych wobec podopiecznego. Pozytywnie oceniając opracowywanie 
takiego planu, trudno zgodzić się, żeby miało to miejsce po pierwszym 
kontakcie ze skazanym. Plan oddziaływań resocjalizacyjnych powinien 
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być opracowywany nieco później, np. w ciągu miesiąca po objęciu do-
zoru, gdy kurator zna lepiej potrzeby resocjalizacyjne skazanego i moż-
liwości ich realizacji. W tym celu należałoby dokonać odpowiednich 
zmian w przepisach, które nakazują kuratorowi złożyć sądowi pierwsze 
sprawozdanie z objęcia dozoru nie później niż 14 dni od nawiązania 
kontaktu ze skazanym i zawrzeć w nim zamierzenia readaptacyjne266. 

Ważne jest aby powyższy plan wiązał się z realizacją przez ska-
zanego nałożonych na niego obowiązków. Tylko w 16% wypadków 
stwierdzono pełny związek miedzy omawianym planem i obowiązkami, 
w 80% – częściowy, a w 4% – jego brak. Najczęściej pomijano potrzebę 
przeniesienia do planu obowiązku powstrzymania się od nadużywa-
nia alkoholu i zapewnienie zatrudnienia. Kuratorzy często dostrzega-
li natomiast potrzebę motywowania skazanych do podjęcia nauki lub 
łożenia na utrzymanie innej osoby, chociaż wcześniej takie propozycje 
nie pojawiły się w opinii zakładu karnego, ani takich obowiązków nie 
nałożył sąd. 

Niektóre zadania dla dozorowanych były formułowane ogólnikowo. 
Przykładami mogą być: „rozbudzanie krytycyzmu u podopiecznego”, 
„właściwe reagowanie na zło”, „samokontrola w zachowaniu”, „walka 
z nałogiem alkoholowym”.

Zapisy w dokumentacji były dość częste i generalnie odzwierciedlały 
kontakty kuratora z podopiecznymi oraz ich społeczne funkcjonowa-
nie. Dość powszechnie występującym mankamentem było jednak nie-
uzasadnione comiesięczne ponawianie zapisów tej samej treści.

2.  Poglądy kuratorów sądowych na temat wykonywania dozoru 
przy warunkowym zwolnieniu 

2.1. Charakterystyka badanej grupy kuratorów sądowych
Kuratorzy objęci badaniami cechowali się dość dużym doświadcze-

niem życiowym i zawodowym; spośród 200 ankietowanych przeważały 
kobiety. Było ich 156 (78%). Badani w większości zajmowali stanowi-
ska kuratorów zawodowych – 113 osób (56,5%). Starszych kuratorów 
zawodowych było 45 (22,5%), kuratorów specjalistów 40 (20%). W ba-
daniach udział wzięły także 2 osoby (1%) zatrudnione na stanowisku 
kierownika kuratorskiej służby sądowej. Część badanych (17 – 8,5%) 
pełniła funkcję kuratorów społecznych.

266 Zob. § 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 czerwca 2002 r. w sprawie zakresu 
praw i obowiązków podmiotów…, dz. cyt.
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Wśród badanych najliczniej były reprezentowane osoby w przedziale 
wieku powyżej 30 do 40 lat, których było 105 (52,5%). W przedziale 
wieku powyżej 40 do 50 lat było 38 osób (19%) i 29 (14,5%) powyżej tej 
granicy. W wieku do 30 lat były 24 osoby (12%). Informacji w tej spra-
wie nie udzieliły 4 osoby (2%).

Wykształcenie wyższe posiadało 187 osób (93,5%), a 13 średnie 
(6,5%). Wykształceniem wyższym pedagogicznym legitymowało się 130 
osób (65%), prawniczym 29 (14,5%), socjologicznym 12 (6%). Pozostałe 
osoby miały inne wykształcenie wyższe.

Dla większości badanych (114 – 57%) praca w charakterze kuratora 
sądowego była pierwszą w karierze zawodowej. Wśród pozostałych osób 
najwięcej, bo 32 (16%), wcześniej pracowało w szkolnictwie. Inne pra-
cowały na przykład w: ośrodkach szkolno-wychowawczych, ośrodkach 
pomocy społecznej i w sądach (na innych stanowiskach).

2.2.  Opinie kuratorów o niektórych aspektach warunkowego 
przedterminowego zwolnienia 

Kuratorów zapytano o czynniki, zarówno pozytywne jak i negatywne, 
które mają wpływ na ustalenie prognozy kryminologiczno-społecznej, 
stanowiącej podstawę warunkowego przedterminowego zwolnienia.

Do najbardziej istotnych pozytywnych czynników prognostycznych 
w ocenie kuratorów należały: 1/ możliwość podjęcia przez skazane-
go pracy po zwolnieniu z zakładu karnego (184 wypowiedzi – 92%), 
2/ możliwość powrotu do prawidłowo funkcjonującej rodziny (168 -
84%), 3/dobre zachowanie w zakładzie karnym (156-78%), 4/ posia-
danie stałego miejsca zamieszkania (121–60,5%), 5/ brak uzależnień 
lub poddanie się terapii (112–56%), 6/ pozytywna opinia środowiskowa 
z okresu przed odbywaniem kary pozbawienia wolności (86–43%), 7/ 
posiadanie kwalifi kacji zawodowych (65–32,5%), 8/ odbywanie kary 
pozbawienia wolności po raz pierwszy (63–31,5%), 9/ posiadanie spre-
cyzowanych planów na przyszłość (46–23%), 10/ nieutrzymywanie 
kontaktów ze środowiskiem przestępczym (45–22,5%) i 11/ przejawia-
nie aktywności w procesie resocjalizacji – utożsamiane z odbywaniem 
kary w systemie programowanego oddziaływania (41–20,5%)267. 

267 Dla porównania, do najbardziej istotnych pozytywnych czynników prognostycznych, w opinii 
wychowawców działu penitencjarnego zakładów karnych i aresztów śledczych należały: utrzy-
mywanie pozytywnych kontaktów z rodziną, brak uzależnienia lub poddanie się terapii, posiada-
nie stałego miejsca zamieszkania, pozytywna opinia środowiskowa z okresu przed odbywaniem 
kary pozbawienia wolności, dobre zachowanie w zakładzie karnym, możliwość podjęcia pracy 
po zwolnieniu z zakładu karnego, odbywanie kary w systemie programowanego oddziaływania, 
prezentowanie krytycznego stosunku do popełnionego przestępstwa, posiadanie kwalifi kacji za-
wodowych i właściwe korzystanie z zezwoleń na czasowe opuszczenie zakładu karnego. 
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Z kolei do najbardziej istotnych negatywnych czynników progno-
stycznych należały: 1/ brak prawidłowych więzi z rodziną (165–82,5%) 
2/ brak zatrudnienia po zwolnieniu z zakładu karnego (131–65,5), 3/ 
brak stałego miejsca zamieszkania (128–64%), 4/ uzależnienie od al-
koholu lub narkotyków, czy też niepoddanie się terapii (125–6,5%), 5/ 
uprzednia, zwłaszcza wielokrotna karalność (96–48%), 6/ negatywne 
zachowanie w zakładzie karnym (71–35,5%), 7/ brak kwalifi kacji zawo-
dowych (56–28%), 8/ negatywna opinia środowiskowa z okresu przed 
odbywaniem kary (48–24%), 9/ aktywne uczestnictwo w podkulturze 
więziennej (37–18,5%) i 10/ utrzymywanie kontaktów ze środowiskiem 
przestępczym (33–16,5%)268. 

Większość kuratorów (107-53,5%) uznało, że nie należy dokonywać 
żadnych zmian w podstawach formalnych warunkowego zwolnienia, 
ponieważ są one określone właściwie. Odmiennego zdania było 49 an-
kietowanych (24,5%) i przedstawiło propozycje zmian, 37 (18,5%) nie 
udzieliło odpowiedzi na to pytanie i 7 (3,5%) nie miało w tej sprawie 
swojego zdania.

Zgłoszone przez kuratorów propozycje zmian szły w kierunku: wy-
łączenia niektórych kategorii skazanych z możliwości uzyskania wa-
runkowego zwolnienia, np. wielokrotnych recydywistów, sprawców 
przestępstw seksualnych i przestępstw popełnionych ze szczególnym 
okrucieństwem (10–20,4% spośród wypowiedzi zawierających propozy-
cje), zrezygnowania z możliwości zwolnienia warunkowego po odbyciu 
co najmniej 1/2 orzeczonej kary na rzecz pozostawienia 2/3 i 3/4 orze-
czonej kary pozbawienia wolności (10–20,4%), przywrócenia możliwo-
ści zwolnienia niektórych kategorii skazanych (sprawców przestępstw 
nieumyślnych i młodocianych) po odbyciu przez nich co najmniej 1/3 
orzeczonej kary (9–18,4%), rezygnacji z możliwości udzielenia warun-
kowego zwolnienia w sytuacji, gdy zostało ono odwołane (3–6,1%), re-
zygnacji z konieczności odbycia minimum 6 miesięcy i roku orzeczonej 
kary pozbawienia wolności (3–6,1%), uzależnienia warunkowego zwol-
nienia od opinii w tej sprawie kuratora sądowego (2–4,1%), określenia 
przez sąd skazujący terminu, po którym może ono nastąpić (2–4,1%) 

268 Do najbardziej istotnych negatywnych czynników prognostycznych w opinii wychowawców 
zakładów karnych należały: brak prawidłowych więzi z rodziną, uzależnienie od alkoholu 
i narkotyków lub niepoddanie się terapii, brak stałego miejsca zamieszkania po zwolnieniu, 
negatywne zachowanie w czasie odbywania kary, uprzednia (wielokrotna) karalność, związki 
ze środowiskiem przestępczym, negatywna opinia środowiskowa z okresu przed odbywaniem 
kary, brak krytycznego stosunku do popełnionego przestępstwa, niezapewnienie zatrudnienia 
po zwolnieniu i aktywne uczestnictwo w podkulturze więziennej.
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i niezwalniania w tym trybie osób nieposiadających miejsca zamiesz-
kania (2–4,1%)269. 

W ocenie zdecydowanej większości respondentów (178- 89%), nie-
którzy skazani nie powinni mieć możliwości skorzystania z warunko-
wego zwolnienia. Przeciwnego zdania było 11 osób (5,5%), a 11 (5,5%) 
nie miało w tej sprawie swojego zdania. Z tego dobrodziejstwa nie po-
winni korzystać przede wszystkim sprawcy przestępstw na tle seksu-
alnym (72 – 36% ankietowanych), wielokrotnie karani (67 – 33,5%), 
sprawcy przestępstw popełnionych ze szczególnym okrucieństwem (49 
– 24,5%) oraz sprawcy zabójstw i innych poważnych przestępstw (43 
– 21,5%)270.

Mniej niż połowa, gdyż 91 (45,5%) respondentów uznało, że orze-
kanie o warunkowym zwolnieniu powinno zostać w gestii sądu peni-
tencjarnego. W ocenie 54 (59,3%) z nich jest to rozwiązanie najlepsze 
i sprawdzone od wielu lat (pozostałe osoby nie uzasadniły swojego sta-
nowiska). Większość, ponieważ 103 osoby (51,5%) była przeciwnego 
zdania. Nie miało swojego zdania w tej sprawie 6 osób (3%).

O warunkowym przedterminowym zwolnieniu, zdaniem większości 
badanych, mogłyby decydować takie, między innymi, podmioty jak: ko-
misja penitencjarna (28 – 14%), sąd penitencjarny i dyrektor zakładu 
karnego (20 – 10%), specjalna komisja, w skład której wchodziłby, mię-
dzy innymi, sędzia, dyrektor zakładu karnego, psycholog, lekarz i ku-
rator sądowy (18 – 9%), sąd i komisja penitencjarna (13 – 6,5%), sąd, 
dyrektor i komisja penitencjarna (6 – 3%) i dyrektor zakładu karnego 
(6 – 3%)271.

269 Również większość wychowawców zakładów karnych i aresztów śledczych (108-54%) uznało, 
że nie należy dokonywać żadnych zmian w podstawach formalnych warunkowego zwolnienia, 
ponieważ są one określone właściwie. Spośród pozostałych, 84 (42%) miało propozycje zmian, 
a 8 (4%) nie miało w tej sprawie swojego zdania. Najwięcej propozycji dotyczyło przyjęcia, że: 
o terminie warunkowego zwolnienia powinien decydować sąd skazujący (28), sprawcy nie-
których przestępstw mogą być zwolnieni po odbyciu co najmniej 2/3 i 3/4 orzeczonej kary 
(12) i nie powinno być wymogu odbycia przez skazanych co najmniej sześć miesięcy lub roku 
orzeczonej kary (10). 

270 Podobnego zdania byli wychowawcy, ponieważ 145 (72,5%) uważało, ze niektóre kategorie 
skazanych nie powinny korzystać z warunkowego zwolnienia (przede wszystkim: sprawcy 
przestępstw popełnionych ze szczególnym okrucieństwem, wielokrotnie karani, sprawcy prze-
stępstw seksualnych oraz osobnicy w znacznym stopniu zdemoralizowani). 

271 Większość wychowawców uważała (122-61%), że orzekanie o warunkowym zwolnieniu powin-
no pozostać w gestii sądu penitencjarnego. Zwolennicy innego rozwiązania proponowali, aby 
o tym zwolnieniu decydowały: komisja penitencjarna (24), dyrektor zakładu karnego (24) lub 
specjalna komisja, w skład której, między innymi, wchodziliby sędzia penitencjarny i dyrektor 
zakładu karnego (19) oraz sąd, który skazał (11). 
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Zarówno kuratorzy sądowi, jak i wychowawcy działów penitencjar-
nych podobnie postrzegali pozytywne i negatywne czynniki progno-
styczne, znaczenie formalnych przesłanek stosowania warunkowego 
zwolnienia, jak również podmiot, który ma o nim decydować. W tej 
ostatniej sprawie warto jednak poważniej zastanowić się nad powstałą 
przed ponad pięćdziesięciu laty koncepcją oddania decyzji o warunko-
wym zwolnieniu w gestię specjalnej komisji lub innemu gremium272. 
Uzasadnione byłoby także sięgnięcie po rozwiązania stosowane w tym 
względzie w innych krajach273.

2.3. Obowiązki nakładane przez sąd na skazanych
W ocenie większości, tj. 156 kuratorów (78%), ustawowy katalog 

obowiązków, które można nałożyć na osobę dozorowaną jest wystar-
czający. Przeciwnego zdania było 44 badanych (22%). Kuratorzy zapro-
ponowali poszerzenie lub modyfi kację katalogu obowiązków poprzez 
wprowadzenie: obowiązku podjęcia leczenia odwykowego bez zgody 
skazanego (17 – 8,5% ankietowanych), zakazu zbliżania się do ofi ary 
przestępstwa (14 – 7%)274, rozszerzenia katalogu bez podawania kon-
kretnych propozycji (4–2%) kontaktowania się z kuratorem z określo-
ną częstotliwością (2 – 1%), poddania się badaniu psychologicznemu 
po odbyciu długoterminowej kary pozbawienia wolności (2 – 1%). 

Najpoważniejszym mankamentem nakładanych obowiązków był ce-
chujący je brak konkretności, wręcz sztampowość, i niedostosowanie 
do indywidualnej sytuacji skazanego (18 – 9%). 

2.4. Współpraca kuratorów z instytucjami i organizacjami
Kuratorzy oceniali współpracę z instytucjami i organizacjami 

w większości pozytywnie i raczej pozytywnie (odpowiednio 112 wypo-
wiedzi – 56% i 42 – 21%). Z kolei negatywnie i raczej negatywnie wypo-
wiadało się o niej odpowiednio 5 i 21 osób, co stanowiło 2,5% i 11%). 
Jako przeciętną uznało ją 8 osób (4%), a 3 (1,5%) nie miało w tej spra-
wie swojego zdania. Nie udzieliło odpowiedzi na to pytanie 8 respon-
dentów (4%).

272 Zob. T. Kasprzyk: Jak naprawdę wygląda więzienie, Prawo i Życie 1957, nr 3. Zob. także 
R. Musidłowski: Warunkowe przedterminowe zwolnienie (w świetle opinii wychowawców dzia-
łu penitencjarnego), w: Więziennictwo na początku XXI wieku. III Polski Kongres Penitencjar-
ny (T. Bulenda, W. Knap, Z. Lasocik red.) IPSiR UW, Warszawa 2007, s. 277-293. 

273 Zob. np. B. Stańdo – Kawecka: Warunkowe przedterminowe zwolnienie w krajach europej-
skich, [w:] Przegląd Więziennictwa Polskiego Nr 54, Warszawa 2007, s.55-76. 

274 Obowiązek ten został wprowadzony do Kodeksu karnego w 2005 r. 
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Najwięcej uwag krytycznych (25 – 12,5% ankietowanych) dotyczyło 
współpracy z Policją, w tym zwłaszcza niechętnego udzielania kuratorom 
potrzebnych im informacji o osobach znajdujących się pod ich pieczą. 
Nie brakowało w tej mierze również ocen pozytywnych. Kuratorzy sygna-
lizowali także nie najlepszą współpracę z powiatowymi urzędami pracy 
(9 – 4,5%) i dobrą na ogół z ośrodkami pomocy społecznej. Zwracali uwa-
gę również na to, że do kluczowych kwestii, mających wpływ na omawia-
ną współpracę, należą: ograniczone możliwości udzielania dozorowanym 
pomocy materialnej przez instytucje i organizacje (13 – 6,5%), traktowa-
nie kuratora jako intruza (9 – 4,5%), a także brak należytej koordynacji 
między współpracującymi ze sobą podmiotami (6 – 3%).

Większość respondentów, (172 – 86%), współpracowała z administra-
cją zakładów karnych i aresztów śledczych. Współpraca ta, oceniana 
generalnie pozytywnie, polegała w szczególności na uzyskiwaniu infor-
macji o skazanych i tymczasowo aresztowanych (116 – 67,4% współpra-
cujących) oraz na uczestniczeniu w przygotowaniach skazanych do życia 
po zwolnieniu na podstawie art. 164 § 1 Kkw (27 – 15,7%), jak również 
we wspólnie organizowanych szkoleniach i konferencjach (4 – 2,3%). Ku-
ratorzy przeprowadzali także wywiady środowiskowe zlecane przez ad-
ministrację penitencjarną (86 – 43% wszystkich ankietowanych), uczest-
niczyli w posiedzeniach sądu penitencjarnego (18 – 21,5%), Więcej niż 
połowa badanych kuratorów, 118 (59%) nie spotykała się ze skazanymi 
podczas odbywania przez nich kary. Pozostali 82 (41%) mieli takie kon-
takty przy okazji przygotowywania skazanych do życia po odbyciu kary 
i podczas przeprowadzania wywiadów środowiskowych, a także podczas 
korzystania przez nich z przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolno-
ści i zezwolenia na czasowe opuszczenie zakładu karnego. 

2.5. Relacje między kuratorami i osobami dozorowanymi
W ocenie osób objętych badaniami, najbardziej typowe trudności, 

jakie napotykali skazani zwolnieni warunkowo wiązały się z: brakiem 
możliwości uzyskania stałej pracy (176 – 88%), nieposiadaniem sta-
łego miejsca zamieszkania (103 – 51,%), niskim statusem material-
nym (99 – 49,5%), niechęcią do nich rodziny lub brakiem w niej opar-
cia (84 – 42%), koniecznością powrotu do środowiska patologicznego 
(72 – 36%) i brakiem akceptacji społecznej (46 – 23%). 

Kuratorzy sądowi udzielali najczęściej pomocy osobom dozorowanym 
w formie: zapomóg fi nansowych ze środków pomocy postpenitencjar-
nej, przy czym coraz powszechniejsze stawało się udzielanie jej w formie 
rzeczowej (182 – 91%), doradztwa (131 – 65,5%), ułatwiania kontaktów 
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z urzędami i instytucjami pomocowymi (65 – 32,5%), znalezienia pracy 
i mieszkania (55 – 27,5%) oraz wspierania psychicznego (48 – 24%).

Badani wskazali również zachowania podopiecznych, które w ich ocenie 
utrudniają efektywne sprawowanie dozoru. Wśród tych zachowań wymie-
niali przede wszystkim: nadużywanie alkoholu (109 – 54,5%), unikanie lub 
niechęć do kuratora (105 – 52,5%), roszczeniowość (65 – 32,5%), prezen-
towanie biernej postawy (47 – 23,5%), zmienianie miejsca pobytu, w tym 
wyjazdy za granicę (79 – 39,5%), przyjmowanie narkotyków (47 – 23,5%), 
lekceważenie obowiązków (41 – 20,5%), zachowanie agresywne (40 – 20%) 
i niechęć do podjęcia pracy lub podejmowanie jej „na czarno” (38 – 19%). 

Z danych tych wynika, że spośród negatywnych zachowań skazanych 
najbardziej utrudnia wykonywanie dozoru nadużywanie przez nich alko-
holu, unikanie kontaktów z kuratorem oraz negatywny stosunek do nie-
go. Wiele kłopotów sprawia też używanie przez dozorowanych narkoty-
ków, a także brak aktywności w rozwiązywaniu swoich problemów. 

2.6.  Propozycje kuratorów usprawnienia pracy z osobami 
zwolnionymi warunkowo 

Większość badanych kuratorów (153 – 76,5%) przedstawiło swoje 
propozycje usprawnienia pracy z osobami zwolnionymi warunkowo, 
które można podzielić na merytoryczne i organizacyjne.

Propozycje merytoryczne najczęściej dotyczyły: objęcia osób zwolnio-
nych warunkowo szczególną ochroną w okresie pierwszych sześciu miesię-
cy sprawowania dozoru, przy czym sprawą o priorytetowym znaczeniu po-
winno być zapewnienie im możliwości podjęcia legalnej pracy (79 – 51,6% 
ankietowanych przedstawiających propozycje), potrzeby bardziej konse-
kwentnego i rygorystycznego postępowania z dozorowanymi (37 – 24,2%), 
zwiększenia bazy lokali mieszkalnych dla tych osób poprzez rozbudowę 
sieci hoteli i noclegowni (16 – 10,4%), usprawnienia oddziaływań resocja-
lizacyjnych prowadzonych w zakładach karnych (14 – 9,1%), tworzenia 
programów terapeutycznych dla dozorowanych i ich rodzin (11 – 7,2%) 
i nałożenie na skazanych kategorycznego nakazu kontaktu z kuratorem 
po zwolnieniu z zakładu karnego (4 – 2,6%). Na uwagę zasługiwała także 
propozycja wprowadzenia zakazu udzielania warunkowych zwolnień tuż 
przed końcem orzeczonej kary pozbawienia wolności (5 – 3,3%)275. 

275 Zdaniem kuratorów, sądy penitencjarne zwalniają skazanych na miesiąc lub dwa przed od-
byciem przez nich kary pozbawienia wolności, co traktują oni raczej w kategoriach złośliwości 
niż dobrodziejstwa z powodu orzeczenia wobec nich dozoru kuratora sądowego. 
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Propozycje organizacyjne koncentrowały się z kolei wokół: szybsze-
go obejmowania zwolnionych dozorem poprzez niezwłoczne przesyłanie 
akt dozoru (25 – 16,3% ankietowanych przedstawiających propozycje), 
zmniejszenia pracy „biurokratycznej” na rzecz możliwości bezpośred-
niej pracy z podopiecznymi (15 – 9,8%), określenia limitu osób odda-
nych pod pieczę kuratora na nie więcej niż 25 (9 – 5,9%), polepszenia 
współpracy z instytucjami i organizacjami ( 8 – 5,2%). 

Wypowiedzi kuratorów dodatkowo potwierdziły typowe trudności, 
z którymi borykały się osoby zwolnione warunkowo z zakładów kar-
nych, stawiające ich często na marginesie życia społecznego. Ten stan 
powoduje tak o specyfi czności pomocy dla nich (z przewagą material-
nej), jak i o najbardziej typowych utrudnieniach występujących w wy-
konywaniu dozorów. Generalnie na aprobatę zasługują propozycje ku-
ratorów usprawnienia pracy z osobami zwolnionymi warunkowo zakła-
dające potrzebę tak bardziej konsekwentnego ich traktowania, ale rów-
nież stworzenia im optymalnych możliwości readaptacji społecznej. 

3. Opinie skazanych o wykonywanym wobec nich dozorze 

3.1. Kontakty z kuratorem 
Z danych sondażowych wynika, że pierwszy kontakt z kuratorem 

w ciągu 7 dni po zwolnieniu miało 5 respondentów276, przy czym 3 
z nich nie ukrywało, że powodem zgłoszenia się do kuratora była chęć 
uzyskania świadczeń fi nansowych w ramach pomocy postpenitencjar-
nej. Kolejnych 7 pierwszy kontakt z kuratorem miało w okresie do 30 
dni po zwolnieniu, natomiast 5 w okresie do 60 dni po zwolnieniu. 
Ostatnich dwóch pierwszy kontakt z kuratorem miało po upływie pra-
wie trzech miesięcy po opuszczeniu zakładu karnego. 

Stroną inicjującą pierwsze spotkania byli częściej kuratorzy – miało 
to miejsce w 12 wypadkach. Poza nielicznymi wyjątkami, spotkania 
osób dozorowanych z kuratorami miały miejsce raz w miesiącu. Naj-
częściej, gdyż w 15 wypadkach, miały one miejsce w miejscu zamiesz-
kania dozorowanych, a także w miejscu pracy kuratora.

Wielu skazanych pierwszy kontakt z kuratorem sądowym miało 
po upływie dość znacznego czasu od opuszczenia zakładu karnego. 
Zdarzało się, że nastąpiło to po kilku miesiącach. W większości wy-

276 Ze względu na niską stopę zwrotu ankiet poprzestano na prezentacji danych w liczbach bez-
względnych. 
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padków do takiego kontaktu dochodziło z inicjatywy kuratora, mimo 
spoczywającego na skazanych obowiązku niezwłocznego, a najpóźniej 
w ciągu 7 dni od powzięcia wiadomości o oddaniu ich pod dozór, zgło-
szenia się do kuratora sądowego.

3.2. Pomoc ze strony kuratora sądowego
Spośród 19 respondentów, 6 stwierdziło, że nie wymagali po zwol-

nieniu z zakładu karnego pomocy ze strony kuratora, przy czym 2 
uważało, że powinni sami starać się załatwiać swoje sprawy. Pozostali 
wymagali tej pomocy, w szczególności w uzyskaniu: zatrudnienia (10), 
wsparcia materialnego (7), leczenia (3), rozwiązania problemów rodzin-
nych (2) i renty inwalidzkiej (1). 

Najbardziej efektywnymi formami pomocy kuratora były: zapomogi 
pieniężne (6), starania o uzyskanie zatrudnienia (3), działanie na rzecz 
poprawy relacji rodzinnych (2) i wsparcie działań o uzyskanie renty 
inwalidzkiej (1).

Pomoc kuratora w wykonywaniu obowiązków nałożonych przez sąd 
polegała przede wszystkim na udzielaniu stosownych rad i wskazó-
wek (8) oraz pobudzaniu do aktywności (3). Ponadto kurator pomógł 
dozorowanym w podjęciu leczenia (1) i znalezieniu zatrudnienia (1). 
Brak pomocy ze strony kuratora zasygnalizowało 5 osób. Jedna z nich 
stwierdziła, że „kurator stara się pomagać, ale skuteczność tej pomocy 
jest minimalna, gdyż tak naprawdę funkcja kuratora jest mało doce-
niana i uznawana”. 

Skazani opuszczający zakład karny, poddani dozorowi na ogół mie-
li typowe potrzeby, nie tylko o charakterze socjalnym. W interpretacji 
tych danych należy jednak pamiętać, że sądy penitencjarne udziela-
ją warunkowego zwolnienia skazanym, którzy po opuszczeniu murów 
więziennych na ogół mają zapewnione zatrudnienie i miejsce zamiesz-
kania oraz pozostają w poprawnych stosunkach rodzinnych.

3.3. Opinie o kuratorach
Zdaniem skazanych, kurator był wobec nich osobą w równym stop-

niu kontrolującą co pomagającą (10) oraz głównie osobą kontrolującą 
(9). Żadna z osób badanych nie sygnalizowała braku życzliwego na-
stawienia do siebie. Postrzegali oni kuratora jako osobą zdecydowanie 
życzliwą (13) i raczej życzliwą (6). 

Prawie wszyscy badani stwierdzili, że kurator miał dla nich dość 
czasu. Tylko jedna osoba żaliła się, że kurator poświęcał jej zbyt mało 
czasu. 
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Wśród ocenianych kuratorów było 10 mężczyzn i 9 kobiet; większość 
(11) była kuratorami zawodowymi. W ocenie osób dozorowanych, zde-
cydowana większość kuratorów (18) była dobrze przygotowana do wy-
konywania swojej funkcji.

Oto przykłady oceny przez dozorowanych postawy kuratorów wo-
bec nich: „Mój kurator jest osobą starszą. Spotkania z nim przebiega-
ją w miłej atmosferze. Rozmowy toczą się w obecności całej rodziny, 
co mi bardzo odpowiada”. „Kurator jest osobą życzliwą, w miarę potrze-
by udziela mi dobrych rad”. „Kurator jako jedyny z otoczenia i rodziny 
wspierał mnie w planach związanych z niepowracaniem do działalności 
przestępczej, przez co czułem akceptację i miałem świadomość, że za-
płaciłem społeczeństwu za swoje dawne życie”. „Nie chcę być trakto-
wany rutynowo, od kuratora oczekuję autentycznego zaangażowania 
w moje konkretne sprawy. I tak to dokładnie jest”. 

W wypowiedziach skazanych na pierwszy plan wysuwały się ko-
rzystne oceny pracy kuratorów, ze szczególnym uwzględnieniem życzli-
wego do nich stosunku. Najczęściej stosowaną i najbardziej efektywną 
dla nich była pomoc z funduszu postpenitencjarnego. 

4. Wybrane przypadki osób zwolnionych warunkowo
Poniżej przedstawiono cztery przypadki skazanych zwolnionych wa-

runkowo, wobec których był wykonywany dozór kuratora sądowego, 
w celu zilustrowania w sposób bardziej całościowy omawianych prob-
lemów. Są to przykłady tak pozytywnego, jak i negatywnego przebiegu 
dozoru, eksponujące również niedociągnięcia w tym względzie.

* Aleksander B. (ur. 1976 r.) został skazany na karę 2 lat pozba-
wienia wolności za przestępstwo z art. 207 § 1 Kk i karę 4 miesięcy 
pozbawienia wolności za przestępstwo z art. 278 § 1 Kk. Karę odbywał 
w Zakładzie Karnym w J., który opuścił 21 lutego 2005 r. (uprawnienie 
do warunkowego zwolnienia nabył 1 lutego 2005 r.), w zakładzie kar-
nym typu półotwartego w systemie programowanego oddziaływania. 
Przy zwolnieniu posiadał dowód osobisty, nie dysponował własnymi 
środkami pieniężnymi. Wykształcenie podstawowe, bez zawodu ( w opi-
nii stwierdzono, że nie wymagał kształcenia).

Aleksander B. został zwolniony w wyniku wniosku dyrektora Za-
kładu Karnego w J., ponieważ prognoza kryminologiczno – społeczna 
„rysowała się jako pozytywna pod warunkiem nienadużywania alko-
holu”. Miał on negatywną opinię środowiskową „z uwagi na naduży-
wanie alkoholu i wszczynanie pod jego wpływem awantur domowych 
w stosunku do swojej matki i siostry”. Zachowanie skazanego podczas 
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odbywania kary pozbawienia wolności oceniano jako poprawne. Chęt-
nie angażował się do wszelkich prac społecznych i porządkowych, nie 
uczestniczył w podkulturze więziennej. Utrzymywał kontakty z matką 
i siostrą, które wyraziły gotowość przyjęcia go po zwolnieniu, ponie-
waż podczas odbywania kary został objęty terapią odwykową. Dyrektor 
Zakładu Karnego w J. proponował nałożenie na Aleksandra B. obo-
wiązków: regularnego kontaktu z kuratorem, podjęcia odpłatnej pracy 
i nienadużywania alkoholu.

Sąd Okręgowy Wydział Penitencjarny w K. w postanowieniu o wa-
runkowym zwolnieniu uzasadnił swoje stanowisko poprawnym za-
chowaniem Aleksandra B. w zakładzie karnym, angażowaniem się 
do wszelkiego rodzaju prac społecznych, nieuczestniczeniem w pod-
kulturze więziennej, odbywaniem kary w systemie programowanego 
oddziaływania, odbyciem „pełnej terapii dla skazanych uzależnionych 
od alkoholu” oraz utrzymywaniem „stałego i serdecznego kontaktu 
z matką i siostrą, do których wróci po zwolnieniu”.

Sąd wyznaczył zwolnionemu warunkowo okres próby na dwa lata 
od daty zwolnienia z zakładu karnego, oddał go pod dozór kuratora są-
dowego i nałożył obowiązki: podjęcia starań o pracę, powstrzymywania 
się od nadużywania alkoholu, powstrzymywania się od przebywania 
w środowisku zdemoralizowanym i przestępczym, zgodnego współżycia 
w rodzinie oraz przestrzegania porządku prawnego.

Aleksander B. po zwolnieniu z zakładu karnego nie zgłosił się do ku-
ratora zawodowego, natomiast dokumenty dotyczące jego warunkowe-
go zwolnienia wpłynęły do Sądu Rejonowego w S. dopiero 7 lipca 2005 
r., czyli po upływie niemal pięciu miesięcy od zwolnienia warunkowego 
(Sąd Okręgowy w K. przesłał dokumentację dotyczącą dozoru 4 lipca 
2005 r.). Objęcie go dozorem nastąpiło niemal niezwłocznie, gdyż już 15 
lipca. Z treści pierwszego sprawozdania kuratora wynikało, że mieszkał 
on z matką i siostrą, lecz nie pracował. Kurator wśród najważniejszych 
zadań w pracy z Aleksandrem B. wymienił: motywowanie do podjęcia 
terapii odwykowej, kształtowanie poczucia odpowiedzialności za siebie 
oraz przestrzeganie porządku prawnego. 

Aleksander B. nie realizował nałożonych na niego obowiązków po-
wstrzymania się od nadużywania alkoholu i zgodnego współżycia w ro-
dzinie, a także podjęcia starań o pracę. To spowodowało, że kurator 
sądowy 31 października 2005r. wystąpił z wnioskiem do sądu peniten-
cjarnego o zobowiązanie go do podjęcia i ukończenia terapii w placówce 
specjalistycznej. Sąd penitencjarny 9 grudnia 2005r. ustanowił wobec 
niego dodatkowy obowiązek, stosownie do wniosku kuratora. Po krót-
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kim okresie mobilizacji i powstrzymywania się od alkoholu, Aleksander 
B. wrócił do prowadzenia nagannego trybu życia, a matka poprosiła ku-
ratora o odwołanie warunkowego zwolnienia. Kurator 7 lutego 2006r. 
złożył taki wniosek uzasadniając go niewywiązywaniem się przez ska-
zanego z nałożonych obowiązków, w szczególności niepodjęciem terapii 
odwykowej i systematycznym nadużywaniem alkoholu. Sąd Okręgowy 
Wydział Penitencjarny w T. postanowieniem z dnia 20 marca 2006r. 
odwołał warunkowe przedterminowe zwolnienie i zarządził wykonanie 
wobec Aleksandra B. reszty kary. 

Sąd Apelacyjny w Rz. w dniu 25 kwietnia 2006 r. postanowił po roz-
poznaniu zażalenia Aleksandra B. zmienić zaskarżone postanowienie 
i nie odwoływać warunkowego przedterminowego zwolnienia. Sąd uza-
sadnił postanowienie wątpliwościami do tego, czy postawa skazanego 
była przejawem „rażącego” naruszania porządku prawnego, jak również 
wziął pod uwagę deklarację pisemną matki, że nie chce ona powrotu 
syna do zakładu karnego i że liczy na jego pomoc w związku ze złym 
stanem zdrowia. Sąd przyjął, że „odwołanie warunkowego zwolnienia 
na obecnym etapie postępowania wykonawczego nie jest celowe, jed-
nakże skazany musi mieć jednak świadomość konieczności odbycia 
terapii odwykowej oraz faktu, iż kolejna zmiana w jego zachowaniu 
spowoduje wszczęcie postępowania o odwołanie warunkowego przed-
terminowego zwolnienia…”.

Ze sprawozdania kontrolnego kuratora sądowego z dnia 12 czerwca 
2006r. wynikało, że zastał go w fatalnym stanie („ jest brudny, niechluj-
ny, wyraźnie czuć woń alkoholu”), zaś matka stwierdziła, że syn pije 
alkohol codziennie i że żałuje wstawienia się za nim. W związku z tym, 
że Aleksander B. systematycznie naruszał porządek prawny i nie reali-
zował większości obowiązków nałożonych przez sąd, jak również, że mat-
ka oczekiwała odwołania wobec syna warunkowego zwolnienia, 13 lipca 
2006r. kurator zawodowy ponownie wystąpił o to z wnioskiem do sądu 
penitencjarnego. Sąd Okręgowy Wydział Penitencjarny w T. postanowie-
niem z dnia 5 września 2006r. odwołał warunkowe zwolnienie udzielone 
Aleksandrowi B. z powodu niewywiązywania się z nałożonych obowiąz-
ków, w szczególności niepoddania się terapii odwykowej, co oznaczało 
również nieskorzystanie z szansy danej mu przez sąd apelacyjny. 

* Łukasz Sz. (ur. 1984 r.) został skazany na karę 3 lat 6 miesięcy 
pozbawienia wolności za przestępstwo z art. 280 § 2 Kk. Karę odbywał 
w Zakładzie Karnym w S., który opuścił 16 lutego 2005r. (uprawnie-
nia do starania się o to zwolnienie nabył 18 października 2003 r.) jako 
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młodociany, w systemie programowanego oddziaływania, w zakładzie 
karnym typu zamkniętego. Przy zwolnieniu posiadał dowód osobisty, 
nie posiadał natomiast własnych środków pieniężnych. Wykształcenie 
podstawowe, bez zawodu.

Łukasz Sz. został zwolniony w następstwie swojego wniosku. W opi-
nii o nim podkreślono dobre zachowanie podczas odbywania kary i to, 
że należał do poszkodowanych na tle podkultury więziennej, lecz jed-
nocześnie stwierdzono, że prognoza kryminologiczno-społeczna jest 
negatywna. U jej podstaw były w szczególności: negatywna opinia śro-
dowiskowa sprzed pozbawienia wolności, używanie narkotyków i brak 
krytycznego stosunku do popełnionego przestępstwa. W opinii nie za-
warto propozycji obowiązków, jakie w razie uzyskania warunkowego 
zwolnienia powinny być na skazanego nałożone.

Sąd Okręgowy Wydział Penitencjarny w S. uzasadnił postanowienie 
o warunkowym zwolnieniu dobrym zachowaniem skazanego w zakła-
dzie karnym, mimo istnienia negatywnej prognozy kryminologiczno-
społecznej („prognoza jest negatywna, ale wynika to z okoliczności po-
pełnienia przez skazanego przestępstwa”). Sąd wyznaczył skazanemu 
okres próby na dwa lata od daty zwolnienia z zakładu karnego, oddał 
go pod dozór kuratora sądowego i nałożył obowiązki: wykonywania 
pracy oraz przestrzegania porządku prawnego. 

Łukasz Sz. został objęty dozorem 29 marca 2005 r. Do kuratora 
po raz pierwszy zgłosił się 4 kwietnia informując go, że nie posiada 
miejsca zamieszkania. Wkrótce jednak wprowadził się do mieszkania 
po ojcu, który zmarł wkrótce po opuszczenie przez niego zakładu kar-
nego (rodzice nie interesowali się nim-przebywał przez wiele lat w domu 
dziecka). Zamieszkał wspólnie z konkubiną i jej dzieckiem. Miał trud-
ności ze znalezieniem stałej pracy, pracował od czasu do czasu, tylko 
dorywczo. Wobec kuratora prezentował postawę roszczeniową, doma-
gając się pieniędzy na swoje potrzeby.

W październiku 2005 r. kurator skierował do niego pismo ostrzega-
jące przed możliwością odwołania warunkowego zwolnienia, jeżeli nie 
podejmie pracy zarobkowej. W lutym 2006 r. rozstał się z konkubiną, 
a w marcu został ciężko pobity przez nieznanych sprawców (zdarzenie 
to miało prawdopodobnie związek z jego pobytem w zakładzie karnym).

W czerwcu 2006 r. podjął stała pracę jako pracownik fi zyczny. Nie 
stwierdzono, aby w okresie dozoru używał narkotyki. Mieszkał samot-
nie, nie miał bliskich. W ocenie kuratora, samotność Łukasza Sz. jest 
najpoważniejszym czynnikiem utrudniającym prawidłowy przebieg jego 
readaptacji społecznej.



Wykonywanie środków probacji i readaptacji skazanych w Polsce 173

* Paweł L. (ur. 1971 r.) został skazany na karę 2 lat pozbawienia 
wolności za przestępstwo z art. 48 ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu 
narkomanii. Karę odbywał w Areszcie Śledczym w Ś., który odpuścił 
15 czerwca 2005 r. (uprawnienie do warunkowego zwolnienia nabył 
30 maja 2005 r.). Był recydywista penitencjarnym, karę odbywał w sy-
stemie programowanego oddziaływania w zakładzie karnym typu za-
mkniętego. Posiadał dowód osobisty, przy zwolnieniu nie dysponował 
własnymi środkami fi nansowymi. Wykształcenie średnie.

Paweł L. został zwolniony w następstwie swojego wniosku (dyrek-
tor Aresztu poprał ten wniosek). W okresie odbywania kary zachowy-
wał się dość dobrze, a prognozę kryminologiczno-społeczną określono 
jako raczej pozytywną. W opinii zawarto propozycje nałożenia na Pawła 
L. obowiązków powstrzymania się od używania środków odurzających 
i od przebywania w określonych środowiskach. 

Sąd Okręgowych Wydział Penitencjarny w Ś. Uzasadnił postanowienie 
o warunkowym zwolnieniu Pawła L. istnieniem pozytywnej prognozy krymi-
nologiczno-społecznej i możliwością „kontynuowania procesu resocjalizacji 
skazanego w warunkach wolnościowych z udziałem kuratora sadowego”. 
Sąd wyznaczył skazanemu okres próby na dwa lata od zwolnienia z zakładu 
karnego i nałożył obowiązki podjęcia pracy zarobkowej, lecenia antynarko-
tykowego i nie przebywania w środowisku o ujemnej opinii społecznej. 

Paweł L. został objęty dozorem 4 lipca 2005 r. Do kuratora po raz 
pierwszy zgłosił się 21 czerwca, udzielając podstawowych informacji 
o sobie. Zamieszkał wspólnie z konkubiną. Dość szybko uzyskał zatrud-
nienie w charakterze pracownika fi zycznego oraz zgłosił się na terapię 
przeciw narkotykową. Nie nadużywał alkoholu i nie utrzymywał kontak-
tu z środowiskiem przestępczym. Prowadził spokojny tryb życia. 

W ocenie kuratora dozór przebiegał prawidłowo a skazany dobrze 
wypełniał nałożone na niego obowiązki. Sąd Okręgowy Wydział Peni-
tencjarny W Ś. uznał, że skazany „zachowywał się przykładnie, prze-
strzegał porządek prawny i wykonywał nałożone obowiązki”. Stanowiło 
to podstawę zwolnienia w dniu 9 października 2006 r. Pawła L. z urzę-
du od dozoru kuratora sądowego. 

*Daniel J. (ur. 1976 r.) został skazany na karę 2 lat i trzech mie-
sięcy za przestępstwo z art. 270 § 1 w zw. z art. 64 § 1 Kk. Karę od-
bywał w Zakładzie Karnym w G. (typu półotwartego) jako recydywista 
penitencjarny, w systemie programowanego oddziaływania. Przy zwol-
nieniu posiadał dowód osobisty, nie dysponował natomiast własnymi 
środkami fi nansowymi. Wykształcenie zawodowe.
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Daniel J. został zwolniony w dniu 20 października 2005 r. w na-
stępstwie swojego wniosku. W opinii podkreślono, ż prognoza krymi-
nologiczno-społeczna w odniesieniu do niego jest raczej pozytywna. Był 
już uprzednio karany i korzystał z warunkowego zwolnienia. W opinii 
zaproponowano nałożenie na skazanego obowiązku powstrzymania się 
od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach i nawiąza-
nia kontaktów z kuratorem sądowym. 

Sąd Okręgowy Wydział Penitencjarny w L. uzasadnił postanowie-
nie o warunkowym zwolnieniu Daniela J. jego dobrym zachowaniem 
w zakładzie karnym i pozytywną prognozą kryminologiczno-społeczną. 
Sąd wyznaczył okres próby na dwa lata od daty zwolnienia i nałożył 
na skazanego obowiązki: podjęcia w miarę możliwości pracy, powstrzy-
mania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, 
niedokonywania zmiany miejsca zamieszkania bez zgody sądu i prze-
strzegania porządku prawnego. 

Skazany nie zgłosił się do kuratora w ustawowym terminie ani póź-
niej. Kurator w końcu grudnia 2005 r. uzyskał informacje od jego sio-
stry, że w końcu listopada wyjechał do Anglii w celu podjęcia zatrud-
nienia. 

Sąd Okręgowy Wydział Penitencjarny w Ś. został przez kuratora 
poinformowany o wyjeździe Daniela J. Zwrócił się on do Sądu Rejo-
nowego w W. z zaleceniem, że jeżeli skazany do końca marca 2006 r. 
nie zostanie objęty dozorem należy wystąpić o odwołanie warunkowego 
zwolnienia. Kurator w lutym i marcu rozmawiał z siostrą skazanego, 
prosząc po raz kolejny, aby skontaktował się on z kuratorem, ponieważ 
w przeciwnym razie kurator wystąpi z wnioskiem o odwołanie warun-
kowego zwolnienia. 

W dniu 3 kwietnia 2006 r. kurator wystąpił z wnioskiem o odwoła-
nie warunkowego zwolnienia ponieważ Daniel J. z nim się nie skontak-
tował. Sąd Okręgowy Wydział Penitencjarny w Ś. 8 maja 2006 r. posta-
nowił nie odwoływać Danielowi J. tego zwolnienia zalecając kuratorowi 
„czynić próby kontaktowania się ze skazanym za pośrednictwem jego 
siostry”. 

V. Wnioski i uwagi końcowe

Chociaż problematyka niniejszego opracowania koncentrowała się 
na dozorze kuratora przy warunkowym przedterminowym zwolnieniu, 
za potrzebne uznano pokazanie jej w szerszym kontekście. Dlatego 
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zwrócono także uwagę na rolę, jaką spełnia przy warunkowym zwolnie-
niu administracja penitencjarna i sąd penitencjarny. Ważna jest rola 
każdego z tych podmiotów, przy czym bardzo wyraźna jest potrzeba 
usprawnienia ich działalności, jak i zapewnienia lepszego współdzia-
łania między nimi. Ilustracją tego może być zwłaszcza sprawa przeka-
zywania przez sądy penitencjarne dokumentacji dotyczącej wykonywa-
nych dozorów. 

Wprawdzie niektóre opinie kuratorów sądowych i wychowawców 
działu penitencjarnego zakładów karnych i aresztów śledczych koncen-
trowały się na innych aspektach warunkowego zwolnienia niż wykony-
wanie dozorów, to jednak były one niezwykle interesujące. Zagadnie-
nia związane z materialnymi i formalnymi przesłankami warunkowego 
zwolnienia, a także podmiotu, który miałby o nim decydować należą 
do bardzo istotnych. Zaprezentowane w tym względzie poglądy zasłu-
gują na rozważenie. 

Dozór kuratora sądowego w okresie próby w związku z warunkowym 
zwolnieniem jest stosowany niemal powszechnie. Z przeprowadzonych 
badań sondażowych wynika, że był on generalnie wykonywany dobrze, 
w znacznej mierze dzięki zaangażowaniu i życzliwemu traktowaniu 
osób dozorowanych przez kuratorów. Nie brakowało jednak również 
mankamentów (niekiedy bardzo poważnych) i dlatego za potrzebne 
uznaje się ich wyeliminowanie. 

W szczególności należy:
1.  Usprawnić obejmowanie osób zwolnionych warunkowo dozorem 

kuratora. W tym celu konieczne jest bezzwłoczne przekazywanie 
właściwym sądom rejonowym przez sądy penitencjarne dokumen-
tacji dozoru, jak również egzekwowanie od skazanych obowiązku 
zgłoszenia się do kuratora w ciągu 7 dni od powzięcia wiadomości 
o oddaniu ich pod dozór. 

2.  Konsekwentnie egzekwować od osób dozorowanych obowiązek kon-
taktowania się z kuratorem. Chodzi zarówno o zgłoszenie o którym 
mowa w punkcie 1, jak również o pozostałe spotkania wyznaczane 
przez kuratora. Efektem tego podejścia byłoby zdyscyplinowanie 
i zaktywizowanie dozorowanych. Niezbędne jest uznanie, że unika-
nie kontaktu z kuratorem powinno być jedną z podstawowych prze-
słanek przemawiających za odwołaniem warunkowego zwolnienia. 

3.  Utrzymywać z dozorowanymi szczególnie intensywne kontakty 
w pierwszych sześciu miesiącach dozoru. Od zachowania skazane-
go po zwolnieniu, w tym jego aktywności i samodzielności w rozwią-
zywaniu swoich problemów zależy powodzenie jego readaptacji spo-
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łecznej. W tym okresie należy też udzielać dozorowanym stosownej 
pomocy socjalnej. 

4.  Dążyć do szerokiego i legalnego zatrudnienia dozorowanych oraz 
nie akceptować wykonywania przez nich pracy „na czarno”. Trudno 
bowiem uznać, że taki rodzaj zatrudnienia jest spełnieniem nałożo-
nego przez sąd obowiązku wykonywania pracy odpłatnej.

5.  Zwiększyć aktywność kuratorów we wnioskowaniu o zwolnienie 
skazanych od dozoru albo o odwołanie warunkowego zwolnienia. 
Byłoby to niewątpliwie przejawem bardziej racjonalnego, wycho-
wawczego i oszczędnego wykonywania dozorów.

6.  Ujednolicić i odpowiednio zmodyfi kować prowadzenie przez kurato-
ra dokumentacji dozoru. 

7.  Usprawnić współpracę kuratorów z instytucjami i organizacjami 
społecznymi, poprzez odejście od pośrednich kontaktów (korespon-
dencja, rozmowy telefoniczne) z ich przedstawicielami na rzecz kon-
taktów bezpośrednich, połączonych z informowaniem ich o roli i za-
daniach kuratora sądowego.



Janina de Michelis

ORZEKANIE I WYKONYWANIE PRZERWY 
W ODBYWANIU KARY POZBAWIENIA WOLNOŚCI 

WOBEC SKAZANYCH ZOBOWIĄZANYCH DO 
UTRZYMYWANIA KONTAKTU Z KURATOREM 

SĄDOWYM

I. Wprowadzenie

Podstawowym celem zmian w prawie karnym wykonawczym, wpro-
wadzonych w jego ostatniej kodyfi kacji, była poprawa efektywności 
i skuteczności środków reakcji na przestępstwo, w tym zwłaszcza kary 
pozbawienia wolności.

Na podstawie zarówno doświadczeń polskich, jak i wypracowanych 
w innych państwach europejskich uznano, że aby cel ten osiągnąć na-
leży starać się warunki odbywania kary pozbawienia wolności określić 
w sposób możliwie bliski warunkom życia na wolności. Trzeba też po-
dejmować w jak największym stopniu działania mające na celu readap-
tację społeczną osób zwalnianych z zakładów karnych. Ważnym czyn-
nikiem umożliwiającym powrót skazanego do społeczeństwa są jego 
związki z rodziną i osobami bliskimi. Dlatego należy dbać o to, żeby po-
byt w jednostce penitencjarnej nie spowodował ich rozluźnienia, a ska-
zanych, którzy jeszcze przed uwięzieniem zerwali kontakty rodzinne, 
motywować do ich nawiązania i utrwalania. Ważne jest też stworzenie 
skazanemu przebywającemu w jednostce penitencjarnej możliwości 
utrzymywania w różnych formach pożądanych kontaktów ze światem 
zewnętrznym, dzięki czemu będzie on miał świadomość, że nie zostały 
zerwane wszystkie więzi łączące go ze społeczeństwem.

W Kodeksie karnym wykonawczym jest wiele instytucji umożliwia-
jących realizację tych zadań. Jedną z nich jest przerwa w odbywaniu 
kary pozbawienia wolności.
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II.  Przerwa w wykonywaniu kary – regulacje prawno-
materialne

Kodeks karny wykonawczy z 1997 r.277 wprowadził niewiele zmian, 
gdy chodzi o regulacje samej instytucji przerwy. Stworzył natomiast 
podstawę prawną dla skuteczniejszej kontroli jej efektywności, a ska-
zanym którzy korzystali z niej zgodnie z przeznaczeniem przez co naj-
mniej rok umożliwiał uzyskanie warunkowego przedterminowego zwol-
nienia, bez ograniczeń wynikających z art. 78 i 79 Kk. Możliwość taką 
dał jednak tylko osobom skazanym na karę pozbawienia wolności nie 
przekraczającą 3 lat, które odbyły z niej co najmniej 6 miesięcy.

Podobnie jak w Kodeksie karnym wykonawczym z 1969 r.278, mate-
rialne przesłanki stanowiące podstawę uzyskania przerwy w odbywa-
niu kary pozbawienia wolności i teraz pozostają w związku z okresem 
czasu na jaki przerwa musi bądź może być udzielona. 

Zgodnie z art. 153 § 1 Kkw sąd penitencjarny udziela jej (tzw. prze-
rwa obligatoryjna) w wypadku choroby psychicznej lub innej ciężkiej 
choroby uniemożliwiającej wykonywanie kary pozbawienia wolności 
– do czasu ustania przeszkody. Za ciężką chorobę uznaje się taki stan 
skazanego, w którym umieszczenie go w zakładzie karnym może zagro-
zić życiu lub spowodować dla jego zdrowia poważne niebezpieczeństwo. 
Regulacja art. 150 § 2 Kkw279 nie może być uznana za defi nicję pojęcia 
„ciężka choroba”. Określa ona jedynie kiedy ciężka choroba uniemoż-
liwia wykonanie kary, pozostawiając w każdym wypadku ocenę stanu 
zdrowia skazanego sądowi. Przy dokonywaniu tej oceny nie jest istotny 
czas trwania choroby, lecz ostrość przebiegu związanych z nią proce-
sów patologicznych, prowadzących do poważnych zmian czynnościo-
wych i organicznych ustroju 280.

Rozważenia wymaga, czy zgodnie z treścią art. 153 § 1 Kkw każ-
da choroba psychiczna skazanego stwarza konieczność udzielenia mu 
przerwy w odbywaniu kary, czy też sformułowanie „ciężka choroba” 
należy odnosić także do chorób psychicznych. Wydaje się, że za słuszne 
należy przyjąć to drugie stanowisko. Przemawia za tym analiza treści 
omawianego przepisu, z której wynika, że na jego podstawie skaza-

277 Dz. U. z 1997 r., Nr 90, poz. 557, ze zm.
278 Dz. U. z 1969 r., Nr 13, poz. 98.
279 „Za ciężką chorobę uznaje się taki stan skazanego, w którym umieszczenie go w zakładzie 

karnym może zagrozić życiu lub spowodować dla jego zdrowia poważne niebezpieczeństwo”.
280 Por. Z. Hołda K., Postulski: Kodeks Karny Wykonawczy. Komentarz., Gdańsk 1998 r. s., 

323.
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ny otrzymuje przerwę do czasu ustania przeszkody uniemożliwiającej 
wykonanie kary pozbawienia wolności, a nie do czasu wyzdrowienia. 
Mogą zatem występować takie choroby psychiczne, bądź ich stadia, 
które nie są zaliczane do ciężkich i cierpiący na nie skazany nie może 
ubiegać się o przerwę w trybie art. 153 § 1 Kkw. 

Podstawy do tego nie stanowi również samo stwierdzenie wystą-
pienia u skazanego ciężkiej choroby psychicznej bądź innej. Musi być 
to bowiem taka ciężka choroba, która nie może być skutecznie leczona 
w warunkach pozbawienia wolności, a zatem dalsze pozostawanie ska-
zanego w jednostce penitencjarnej może zagrozić jego życiu lub spowo-
dować poważne niebezpieczeństwo dla zdrowia.

W Kodeksie karnym wykonawczym z 1969 r. materialne przesłanki 
uzyskania przerwy obligatoryjnej były takie same, natomiast sąd udzie-
lał jej do czasu wyzdrowienia281, a nie jak obecnie do czasu ustania 
przeszkody. Poprzednia regulacja czasu trwania przerwy obligatoryjnej 
była często krytykowana w doktrynie, gdyż kiedy udzielano jej z powo-
du choroby psychicznej skazanego w wielu wypadkach ustalenie czasu 
wyzdrowienia z medycznego punktu widzenia nie było w ogóle możliwe. 
Zatem obecna redakcja art. 153 § 1 Kkw zgodna jest z postulatami for-
mułowanymi w literaturze przedmiotu.

Przerwa tzw. fakultatywna, o której mowa w art. 153 § 2 Kkw, 
może być udzielona skazanemu, gdy przemawiają za tym ważne wzglę-
dy zdrowotne, rodzinne lub osobiste. Łączny okres jej trwania nie może 
przekroczyć roku, chyba że korzysta z niej kobieta ciężarna lub w okre-
sie 3 lat po urodzeniu dziecka i sprawowania nad nim opieki.

W Kodeksie karnym wykonawczym z 1969 r. do materialnych prze-
słanek uzasadniających udzielenie przerwy fakultatywnej zaliczono 
jeszcze „szczególny interes społeczny”, nie było natomiast wśród nich 
„ważnych względów osobistych” skazanego. Należy zaznaczyć, że obec-
na redakcja tych przesłanek jest w pełni zadawalająca, chociaż w lite-
raturze wskazywano, że zastąpienie „szczególnego interesu społeczne-
go” „ważnymi względami osobistymi”, prowadzi w praktyce do ograni-
czenia okoliczności, na podstawie których skazany może ubiegać się 
o przerwę.

Zgodnie z art. 153 § 3 Kkw, przerwy fakultatywnej nie można 
udzielić przed upływem roku od dnia ukończenia poprzedniej przerwy 
i powrotu do zakładu karnego, chyba że zachodzi wypadek choroby 
psychicznej lub innej ciężkiej choroby skazanego lub inny wypadek 

281 Art. 68 § 1 dKkw.
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losowy. Wskazany problem uregulowany był podobnie w poprzednio 
obowiązującym kodeksie, z tą tylko różnicą, że wśród przesłanek umoż-
liwiających udzielenie skazanemu przerwy przed upływem roku od za-
kończenia poprzedniej i powrotu do zakładu karnego wymieniono jesz-
cze „szczególny interes społeczny”282. 

Trzeba stwierdzić, że regulacja tego problemu zarówno w poprzed-
nim jak i aktualnie obowiązującym kodeksie nie zasługuje na aprobatę. 
Choroba psychiczna oraz inna ciężka choroba są przesłankami przerwy 
obligatoryjnej, którą skazany może uzyskać w każdym czasie, nie ma 
zatem potrzeby, aby na ich podstawie udzielano przerwy fakultatywnej. 
Za niezbyt korzystne z punktu widzenia łatwości interpretacji należy 
uznać zastąpienie w katalogu przesłanek stosowania przerwy w ka-
rze „szczególnego interesu społecznego” równie nieprecyzyjnym „innym 
wypadkiem losowym”. Wydaje się, że przepis art. 151 § 3 Kkw powinien 
być zredagowany jako wyjątek od zasady i stanowić, że „nie można 
udzielić przerwy przed upływem roku od daty ukończenia poprzedniej 
i powrotu po niej do zakładu karnego, chyba że zachodzą wyjątkowe 
– szczególnie uzasadnione okoliczności283.

Sąd penitencjarny orzekając o przerwie w odbywaniu kary musi nie 
tylko ustalić czy faktycznie w konkretnym wypadku występują prze-
słanki uzasadniające jej udzielenie, ale również zebrać informacje do-
tyczące zachowania i postawy skazanego, niezbędne dla określenia 
jego prognozy społecznej. W wypadku orzekania o przerwie fakultatyw-
nej informacje dotyczące osoby skazanego mogą mieć istotny wpływ 
na merytoryczną decyzję sądu.

Stosunkowo najmniej czynniki związane z oceną postawy skaza-
nego mają wpływ na decyzje dotyczące orzekania przerwy z ważnych 
względów rodzinnych. W tym wypadku sąd ma na uwadze dobro osób 
trzecich, dlatego może wykazać większą tolerancję oceniając postawę 
skazanego. Jednak i wówczas rozważa, na ile jest on związany z rodzi-
ną, w jakim stopniu obchodzą go jej problemy i czy faktycznie będzie 
on skłonny podjąć działania, aby jej pomóc.

Orzekając o udzieleniu przerwy z ważnych względów osobistych, ta-
kich jak np. chęć dokończenia nauki (zdania egzaminów), sąd zwraca 
uwagę na postawę skazanego, ocenia jego aktywność i emocjonalno-in-
telektualną dojrzałość. Musi bowiem przed wydaniem orzeczenia dojść 

282 Art. 68 § 2 dKkw.
283 Por. G. Wiciński: Instytucja przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności w świetle no-

wego prawa karnego wykonawczego, Przegląd Więziennictwa Polskiego Nr 12-13, Warszawa 
1996 r., s. 26.
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do przekonania, że przedstawiona we wniosku skazanego okoliczność 
jest dla niego ważna ze względów osobistych, a ponadto, że ma on wolę 
zrealizowania celu, dla którego pragnie przerwę uzyskać.

Podobnie wygląda sytuacja przy ubieganiu się o przerwę z ważnych 
względów zdrowotnych. Tu również obok istniejącej obiektywnie cho-
roby i potrzeby leczenia jej w warunkach wolnościowych sąd musi do-
strzec, przy ocenie postawy skazanego, pewne subiektywne argumen-
ty uzasadniające przypuszczenie, że wykorzysta on przerwę zgodnie 
z przeznaczeniem.

Jak widać z przedstawionych rozważań, ocena prognozy społeczno-kry-
minologicznej skazanego jest dla sądu bardzo istotna i przy decydowaniu 
o udzieleniu przerwy fakultatywnej może nawet przesądzić o negatywnym 
rozpatrzeniu wniosku. Obowiązujący obecnie Kodeks karny wykonawczy 
dał sądowi penitencjarnemu możliwość skorzystania z pewnego zabez-
pieczenia w sytuacjach, gdy obiektywne czynniki uzasadniają udzielenie 
przerwy w karze, zaś czynniki subiektywne nie gwarantują w pełni jej 
właściwego wykorzystania. W takich wypadkach sąd może, zgodnie z art. 
153 § 4 Kkw, zobowiązać skazanego do utrzymywania w okresie próby 
kontaktu z sądowym kuratorem zawodowym w miejscu pobytu, niezmie-
niania bez jego zgody miejsca pobytu, podjęcia starań o znalezienie pracy 
zarobkowej lub meldowania się we wskazanej jednostce Policji. 

Sposób zredagowania § 4 wymienionego przepisu świadczy o tym, 
że katalog określonych w nim obowiązków ma charakter zamknięty. 
Takie też stanowisko w tej sprawie prezentuje S. Lelental w Komenta-
rzu do Kodeksu karnego wykonawczego284. Wydaje się jednak, że wzglę-
dy praktyczne uzasadniają postulat zmiany redakcji tego przepisu, 
tak aby podane w nim obowiązki mogły być rozszerzone, w zależności 
od sytuacji konkretnego skazanego oraz przyczyn, dla których została 
mu udzielona przerwa. Treść przepisów art. 14 § 1, 156 § 2 oraz 173 
§ 2 pkt 4 pozwala przyjąć, że określone w art. 153 § 4 Kkw obowiązki 
sąd może nałożyć na skazanego również w okresie przerwy, orzekając 
w tej sprawie z urzędu lub na wniosek kuratora sądowego, któremu 
na podstawie art. 14 § 1 Kkw zlecił zebranie, w drodze wywiadu środo-
wiskowego, informacji dotyczących skazanego285. 

Nakładając na skazanego obowiązek kontaktowania się z kuratorem 
sąd uzyskuje gwarancję, że zarówno zachowanie skazanego jak i sposób 

284 S. Lelental: Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, 2 wydanie, Wydawnictwo C.H. Beck, War-
szawa 2001, s. 387.

285 Takie samo stanowisko zajmuje w tej sprawie S. Lelental w Komentarzu do Kkw, op. cit. , 
odmiennego zdania jest natomiast K. Postulski w Komentarzu do Kkw, op. cit. s. 340.
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wykorzystania udzielonej mu przerwy będą na bieżąco kontrolowane. 
W wypadku stwierdzenia, że skazany nie wywiązuje się z nałożonych 
na niego obowiązków, czy narusza porządek prawny, kurator zawia-
damia sąd, a ten podejmuje natychmiast działania w celu odwołania 
przerwy. Zgodnie z art. 156 Kkw sąd może odwołać przerwę gdy ustaną 
przyczyny, dla których została udzielona, gdy skazany wykorzystuje 
przerwę niezgodnie z celem w jakim ją uzyskał albo rażąco narusza 
porządek prawny. Odwołanie przerwy może nastąpić również z powodu 
niewykonywania przez skazanego obowiązków określonych w art. 153 
§ 4 Kkw. Jeżeli w czasie przerwy w odbywaniu kary skazany popełni 
przestępstwo, w związku z którym zastosowano tymczasowe areszto-
wanie, kara pozbawienia wolności, której odbywanie zostało przerwa-
ne, podlega wykonaniu z mocy prawa (art. 156 § 3 Kkw).

Zaznaczyć należy, że także w wypadkach, gdy na skazanego nie nałożo-
no obowiązku kontaktowania się z kuratorem, sąd ma możliwość sprawo-
wania pewnej kontroli nad jego zachowaniem podczas korzystania z prze-
rwy. Może zwrócić się o informacje w tej sprawie do organów Policji, a także 
na podstawie art. 14 Kkw zlecić kuratorowi sądowemu przeprowadzenie 
wywiadu środowiskowego o skazanym. Nie jest to jednak kontrola tak peł-
na i systematyczna, jak w wypadku zastosowania art. 153 § 4 Kkw.

Jak zasygnalizowano już wcześniej, obowiązujący Kodeks karny wy-
konawczy stworzył dla pewnej kategorii skazanych, właściwie wyko-
rzystujących przerwę, możliwość wcześniejszego opuszczenia zakładu 
karnego. Zgodnie z art. 155 Kkw, jeżeli przerwa w wykonywaniu kary 
pozbawienia wolności trwała co najmniej jeden rok, a skazany odbył 
co najmniej 6 miesięcy kary, sąd penitencjarny może warunkowo zwol-
nić go z odbycia reszty kary na zasadach określonych w art. 77 Kk, 
przy czym zwolnienie może nastąpić w każdym czasie, bez ograniczeń 
wynikających z art. 78 i 79 Kk. Regulacja ta nie dotyczy skazanych 
odbywających karę powyżej 3 lat pozbawienia wolności.

Możliwość otrzymania warunkowego zwolnienia w czasie korzysta-
nia z przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności lub bezpośred-
nio po jej zakończeniu jest z pewnością dla wielu skazanych poważnym 
argumentem motywującym do wykorzystania przerwy zgodnie z celem, 
dla którego została udzielona. Co najmniej roczny pobyt skazanego 
na wolności zwłaszcza, gdy był on na bieżąco kontrolowany przez ku-
ratora zawodowego (na podstawie art. 153 § 4 Kkw), który dobrze oce-
nił zarówno wykorzystanie przerwy jak i zachowanie skazanego, będzie 
z pewnością dla sądu ważnym argumentem świadczącym o jego pozy-
tywnej prognozie społecznej.
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III.  Przerwa w odbywaniu kary – regulacje prawno-
procesowe

Zgodnie z przepisem art. 3 § 2 Kkw, sądem penitencjarnym właś-
ciwym miejscowo do wydania orzeczenia w sprawie przerwy jest sąd, 
w którego okręgu przebywa skazany. Od tej ogólnej zasady kodeks 
dopuszcza wyjątki wówczas, gdy ustawa stanowi inaczej. W zakresie 
omawianej problematyki są one określone w art. 153 § 5 Kkw i 156 § 
2 Kkw. Pierwszy z przepisów stanowi, że do udzielania dalszych przerw 
właściwym miejscowo jest sąd penitencjarny, który udzielił pierwszej, 
drugi – że postanowienie o odwołaniu przerwy wydaje sąd penitencjar-
ny, który jej udzielił.

 Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku o udzielenie prze-
rwy są: skazany albo jego obrońca oraz prokurator (art. 19 § 1 Kkw), 
a także sądowy kurator zawodowy (art. 173 § 2 pkt 4 Kkw). Ponadto 
zgodnie z art. 19 § 1 Kkw sąd penitencjarny może prowadzić postę-
powanie z urzędu i w tym zwykle trybie rozpatruje wnioski o przerwę 
złożone przez dyrektora jednostki penitencjarnej, w której przebywa 
skazany. Czasem podejmuje także z urzędu sprawy, w których prośbę 
o udzielenie przerwy kieruje członek rodziny skazanego.

Sąd penitencjarny rozpoznaje wniosek o udzielenie przerwy na po-
siedzeniu, które zwykle odbywa się w jednostce penitencjarnej, w któ-
rej przebywa skazany (art. 23 § 2 Kkw). W posiedzeniu bierze udział 
skazany i jego obrońca, prokurator a także sądowy kurator zawodowy, 
w zakresie jego działania. Sąd może dopuścić do uczestniczenia w po-
siedzeniu również inne osoby, jeżeli ich udział może mieć znaczenie dla 
rozstrzygnięcia (art. 22 Kkw). Na tej podstawie w posiedzeniach sądu 
dotyczących wniosków o udzielenie przerwy uczestniczy zwykle przed-
stawiciel administracji jednostki penitencjarnej.

Po rozpoznaniu wniosku sąd wydaje postanowienie, na które stro-
ny postępowania (skazany i prokurator) oraz obrońca skazanego mają 
prawo złożenia zażalenia. Zgodnie z art. 20 § 2 Kkw zażalenie wnosi się 
do sądu, który wydał zaskarżone postanowienie; zostaje ono przekaza-
ne bezzwłocznie zarządzeniem wraz z aktami sprawy do sądu wyższej 
instancji, chyba że sąd orzekający w tym samym składzie przychyli się 
do zażalenia.

Warto zaznaczyć, że nie przez cały okres obowiązywania Kodeksu 
karnego wykonawczego z 1969 r. skazany miał możliwość zaskarża-
nia postanowienia w przedmiocie odmowy udzielenia przez sąd przerwy 
w wykonywaniu kary pozbawienia wolności. Uzyskał ją dopiero po no-
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welizacji kodeksu w 1990 r.286, a do tego czasu mógł jedynie skarżyć 
postanowienie w przedmiocie odwołania przerwy. Zażalenie rozpozna-
wał ten sam sąd, w którym zapadło postanowienie.

Artykuł 154 Kkw wprowadza dwa wyjątki od ogólnych zasad do-
tyczących wykonalności orzeczeń i rozpoznawania środków odwoław-
czych. Pierwszy polega na tym, że postanowienie o udzieleniu przerwy 
w wykonywaniu kary pozbawienia wolności podlega wykonaniu nie-
zwłocznie, jeżeli zostało wydane na wniosek prokuratora albo jeżeli pro-
kurator oświadczył, że nie sprzeciwia się wnioskowi. Zgodnie z drugim 
zażalenie prokuratora na postanowienie o udzieleniu przerwy podlega 
rozpoznaniu w terminie 14 dni287. Jest to jednak termin instrukcyjny, 
a jego przekroczenie nie powoduje żadnych skutków procesowych.

Udzielając skazanemu przerwy w odbywaniu kary pozbawienia 
wolności, sąd penitencjarny powinien określić w postanowieniu datę 
(dzień, miesiąc i rok) jego powrotu do zakładu karnego. Powinność 
tę należy wywieźć z art. 242 § 3 Kk. Przepis ten stanowi, że skazany 
korzystający z przerwy, który bez usprawiedliwionej przyczyny nie po-
wróci do zakładu karnego najpóźniej w ciągu 3 dni po upływie wyzna-
czonego terminu, popełnia przestępstwo zagrożone karą grzywny, karą 
ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Obowiązek pouczenia zwalnianego na przerwę o konieczności zgło-
szenia się do zakładu karnego w wyznaczonym terminie ciąży również 
na administracji jednostki penitencjarnej. Zgodnie z przepisem § 132 
rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 stycznia 2004 r. 
w sprawie czynności administracyjnych związanych z wykonywaniem 
tymczasowego aresztowania oraz kar i środków przymusu skutkują-
cych pozbawienie wolności oraz dokumentowania tych czynności288, 
ma ona obowiązek wyjaśnić skazanemu, że początek przerwy w odby-
waniu kary liczy się od dnia zwolnienia, a także powiadomić go, kiedy 
i gdzie powinien zgłosić się po zakończeniu okresu przerwy.

Od prawomocnego postanowienia odmawiającego udzielenia skaza-
nemu przerwy w odbywaniu kary niedopuszczalne jest wniesienie ka-
sacji. Takie stanowisko zajął Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 15 
października 1996 r. (sygn. akt IV KKN 274/96289) uznając, że posta-
nowienie w przedmiocie udzielenia przerwy nie kończy postępowania 

286 Dz. U. z 1990 r. Nr 14, poz. 85.
287 Takiego wymogu nie zawierają przepisy ogólne dotyczące rozpoznawania środków odwoław-

czych (art. 459 i nast. Kpk).
288 Dz. U. z 2004 r., Nr 15, poz. 142.
289 OSNKW 1997/1-2/16.
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sądowego w rozumieniu art. 519 Kpk. Sąd ten przyjął, że zaskarżenie 
nadzwyczajnym środkiem postanowienia wydanego w postępowaniu 
wykonawczym dopuszczalne jest tylko wówczas, gdy postanowienie 
to może spowodować trwałe przekształcenie sposobu lub trybu wyko-
nywania kary. Istotny jest więc tu element trwałości, który nie wystę-
puje w postanowieniu dotyczącym przerwy, mogącym skutkować jedy-
nie pewne przesunięcie wykonania kary w czasie.

Nowelizacją Kodeksu karnego wykonawczego z 24 lipca 2003 r.290 wpro-
wadzono przepis (art. 6 § 3), na podstawie którego można pozostawić bez 
rozpoznania m.in. wniosek o udzielenie przerwy w odbywaniu kary, jeżeli 
został on oparty na tych samych podstawach faktycznych co poprzedni, 
rozpoznany przez sąd negatywnie. Decyzję w tej sprawie podejmuje właś-
ciwy organ w formie zarządzenia. Organem tym jest sędzia penitencjarny, 
gdyż zgodnie z art. 18 § 3 Kkw w kwestiach nie wymagających postanowie-
nia sądu penitencjarnego zarządzenia wydaje sędzia penitencjarny. W art. 
6 Kkw nie rozstrzygnięto kwestii dopuszczalności środka odwoławczego 
od zarządzenia, co wywołało w praktyce pewne kontrowersje. W orzeczni-
ctwie wypracowano w tej sprawie słuszne stanowisko, że na zarządzenie 
sędziego penitencjarnego zażalenie nie przysługuje. Takie zarządzenie jest 
decyzją w rozumieniu art. 7 § 1 Kkw, a więc właściwym środkiem przy-
sługującym skazanemu do jej zaskarżenia jest skarga wniesiona w trybie, 
terminie i zakresie określonym w art. 7 Kkw291. Uznano bowiem, że doda-
jąc § 3 do art. 6 Kkw ustawodawca miał na celu usprawnienie postępowa-
nia wykonawczego tak, aby kolejne wnioski tożsame podmiotowo-przed-
miotowe nie musiały być merytorycznie rozpoznawane. Gdyby przyjąć, 
że na zarządzenie sędziego skazanemu przysługuje zażalenie, co można 
wyprowadzić z treści art. 466 § 1 Kpk, mającego odpowiednie zastoso-
wanie w postępowaniu wykonawczym292, to organem właściwym do jego 
rozpoznania byłby sąd drugiej instancji. Sąd ten badałby, czy istotnie 
wniosek skazanego oparty jest na tych samych okolicznościach faktycz-
nych, a w wypadku uznania, że tak nie jest mógłby jedynie zarządzenie 
sędziego uchylić i nakazać sądowi pierwszej instancji rozpoznać wniosek 
merytorycznie. Po czym skazanemu na ogólnych zasadach przysługiwało-
by prawo złożenia zażalenie do sądu wyższej instancji, który to sąd mógłby 
utrzymać je w mocy, zmienić lub uchylić i sprawę przekazać do ponow-

290 Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. 
U. z 2003 r., Nr 142, poz. 1380.

291 Por. postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 16 lutego 2004 r., II AKz 964/03, 
OSA 2004/9/71.

292 Stanowi o tym art. 1 § 2 Kkw.
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nego rozpoznania. W konsekwencji rozwiązanie przyjęte w art. 6 § 3 Kkw, 
zamiast w praktyce uprościć i skrócić postępowanie, spowodowałoby jego 
wydłużenie, co z pewnością nie byłoby zgodne z intencjami ustawodawcy.

IV.  Wykonywanie przez kuratora sądowego kontroli 
przebiegu okresu przerwy 

Nałożenie na skazanego obowiązków określonych w art. 153 § 4 Kkw, 
w tym obowiązku utrzymywania w okresie przerwy kontaktu z kurato-
rem sądowym, ma na celu z jednej strony ułatwienie mu właściwego 
i bezkonfl iktowego funkcjonowania na wolności, z drugiej zaś stanowi 
dla sądu gwarancję, że zarówno zachowanie skazanego, jak i sposób wy-
korzystywania przez niego przerwy, będą systematycznie kontrolowane. 
Będzie to czynił sądowy kurator zawodowy sądu rejonowego, w którego 
okręgu skazany mieszka lub przebywa w okresie próby.

Obowiązek utrzymywania w czasie przerwy przez skazanego kon-
taktu z kuratorem sądowym stanowi pewną namiastkę dozoru, zatem 
do jego realizacji należy stosować odpowiednio przepisy dotyczące tej 
instytucji293. Jednak w tym wypadku rola zawodowego kuratora sądo-
wego jest znacznie mniejsza niż przy sprawowaniu dozoru. Kurator, 
z którym skazany kontaktuje się w okresie przerwy, nie pełni bowiem 
względem niego żadnych funkcji opiekuńczych lub resocjalizacyjnych, 
a wykonuje jedynie funkcje kontrolne.

Zadania sądowego kuratora zawodowego dla dorosłych, utrzymują-
cego kontakt ze skazanym, któremu udzielono przerwy w wykonywaniu 
kary pozbawienia wolności określa § 14 rozporządzenia Ministra Spra-
wiedliwości z dnia 12 czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowego spo-
sobu wykonywania uprawnień i obowiązków kuratorów sądowych294. 
Zgodnie z tym przepisem kurator:
•  sprawdza raz na 3 miesiące, czy skazany wykorzystuje przerwę zgod-

nie z celem jej udzielenia i wykonuje nałożone na niego obowiązki,
•  żąda od skazanego niezbędnych informacji dotyczących przerwy,
•  w przypadku niezgłoszenia się skazanego najpóźniej w ciągu 7 dni 

od zwolnienia z zakładu karnego lub stwierdzenia okoliczności, 
o której mowa w art. 156 § 3 Kkw, powiadamia niezwłocznie sąd pe-
nitencjarny lub składa wniosek o odwołanie przerwy.

293 Por. Z. Hołda K. Postulski: op. cit. s. 341 oraz T. Szymanowski Z. Świda: Kodeks Karny Wyko-
nawczy Komentarz, Wydawnictwo „LIBRATA” sp. z o. o., Warszawa 1998, s. 353.

294 Dz. U. z 2003 r., Nr 112, poz. 1064.
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Natomiast skazany, któremu udzielono przerwy w odbywaniu kary 
obowiązany jest bezzwłocznie, a najdalej w ciągu 7 dni od zwolnienia 
z zakładu karnego, zgłosić się do kuratora sądowego. Ma on również 
obowiązek stawić się na wezwanie kuratora i udzielić mu wyjaśnień 
odnośnie przebiegu przerwy, wykonywania nałożonych na niego obo-
wiązków, umożliwić kuratorowi wejście do mieszkania oraz informować 
go o zmianie miejsca zatrudnienia, zamieszkania lub pobytu. Obowiąz-
ki te wynikają z art. 169 § 2 i 3 Kkw.

Jeżeli sąd penitencjarny nie określił tego w postanowieniu o udzie-
leniu przerwy kurator ustala podczas pierwszego spotkania ze skaza-
nym, z jaką częstotliwością będą odbywały się ich przyszłe kontakty. 
Skazany obowiązany jest stosować się do tych ustaleń, a w wypadku 
gdy z przyczyn obiektywnych nie może przybyć do siedziby sądu w wy-
znaczonym terminie, powinien powiadomić o tym kuratora (np. telefo-
nicznie lub pisemnie) i określić nowy termin spotkania. Ignorowanie 
przez skazanego obowiązku zgłoszenia się do kuratora w wyznaczo-
nym przez niego czasie może być powodem złożenia do sądu wniosku 
o odwołanie przerwy. Wniosek taki może również złożyć kurator, jeżeli 
stwierdzi, że ustała już przyczyna, dla której skazany przerwę otrzymał 
oraz, że nie wykorzystuje on jej zgodnie z przeznaczeniem.

Przepisy nie określają bliżej, jak kurator dokumentuje czynności 
związane z kontrolą okresu przerwy. Jedynie w § 508 ust. 3 zarządze-
nia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie orga-
nizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów 
administracji sądowej295 zamieszczono regulację, że osoby, na które na-
łożono obowiązek utrzymywania kontaktu z kuratorem w okresie prze-
rwy rejestruje się w kontrolce „P”, prowadzonej w zespole kuratorskiej 
służby sądowej. W kontrolce tej, obok imion i nazwisk wymienionych 
osób, odnotowuje się również nazwę sądu orzekającego, numer sprawy, 
datę wpływu orzeczenia do wykonania oraz datę i sposób zakończenia 
okresu przerwy.

Analiza przepisów określających zadania i obowiązki sądowego ku-
ratora zawodowego kontrolującego przebieg okresu przerwy prowadzi 
do przekonania, że intencją ustawodawcy było ograniczenie ich jedynie 
do utrzymywania kontaktu ze skazanym i sprawdzania, czy wypełnia 
on obowiązki i prawidłowo wykorzystuje przerwę. Obowiązek kontakto-
wania się z sądem (przez złożenie zawiadomienia lub wniosku o odwo-
łanie przerwy) kurator ma tylko wówczas, gdy stwierdzi fakty lub nie-

295 Dz. Urz. Ministra Sprawiedliwości z 2003 r., Nr 5, poz. 22.
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prawidłowości w postępowaniu skazanego, o których mowa w art. 156 
§ 1 i 2 Kkw. W związku z powyższym sąd penitencjarny, który w okresie 
trwania przerwy nie otrzymuje żadnych informacji od kuratora powi-
nien uznać, że jest ona realizowana prawidłowo. Natomiast w sytuacji, 
gdy z jakichś powodów296 chce dowiedzieć się jak skazany wykorzystuje 
przerwę, może na podstawie art. 14 Kkw zarządzić przeprowadzenie 
wywiadu środowiskowego przez kuratora lub komendę rejonową Poli-
cji, właściwą ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu skazane-
go. Żaden przepis nie nakłada na kuratora sądowego obowiązku złoże-
nia sądowi sprawozdania z wykonywania kontroli okresu przerwy, nie 
zobowiązuje go również do przesłania sądowi prowadzonej w związku 
z tą kontrolą dokumentacji. Należy przypuszczać, że ustawodawca na-
kładając na sądowego kuratora zawodowego dodatkowe obciążenie wy-
nikające z art. 153 § 4 Kkw chciał jednocześnie ograniczyć do niezbęd-
nego minimum związane z nim czynności. Wydaje się jednak celowe 
prawne zobowiązanie kuratora do przekazywania sądowi po zakończe-
niu okresu przerwy dokumentacji prowadzonej w związku z kontrolą 
jej przebiegu. Zobowiązanie to, nie stanowiąc dodatkowego obciążenia 
dla kuratora, umożliwiłoby sądowi posiadanie konkretnych informacji 
o zachowaniu skazanego w okresie przerwy oraz sposobie jej wykorzy-
stywania. Informacje te mogą być istotne dla oceny postawy skazanego 
przy podejmowaniu w przyszłości przez sąd decyzji o udzieleniu temu 
skazanemu kolejnej przerwy w wykonywaniu kary pozbawienia wol-
ności lub warunkowego przedterminowego zwolnienia. Dlatego należy 
postulować zamieszczenie takiego przepisu np. w zarządzeniu Ministra 
Sprawiedliwości w sprawie organizacji i zakresu działania sekretaria-
tów sądowych oraz innych działów administracji sądowej.

V.  Ustalenia dotyczące orzekania i przebiegu okresu 
przerwy z obowiązkiem utrzymywania kontaktu 
z sądowym kuratorem zawodowym – dokonane 
na podstawie badań sondażowych

1. Uwagi wstępne
Wydział Statystyki Ministerstwa Sprawiedliwości nie dysponuje da-

nymi dotyczącymi liczby spraw, w których sąd w poszczególnych latach 
udzielając przerwy zobowiązał skazanego do utrzymywania w czasie jej 

296 Np. gdy skazany złożył wniosek o przedłużenie okresu przerwy.



Wykonywanie środków probacji i readaptacji skazanych w Polsce 189

trwania kontaktu z kuratorem sądowym. Ma jedynie informacje doty-
czące liczby orzeczonych w poszczególnych latach przerw w wykonywa-
niu kary pozbawienia wolności, z rozbiciem na tzw. przerwy obligato-
ryjne (orzeczone na podstawie art. 153 § 1 Kkw) oraz inne (orzeczone 
na podstawie art. 153 § 2 i 3 Kkw). Z danych tych wynika, że w latach 
1999–2005 sądy orzekły odpowiednio 3103, 2794, 2879, 3337, 3811, 
4125 i 4256 przerw w odbywaniu kary pozbawienia wolności. W tych 
liczbach odpowiednio 911, 663, 671, 859, 880, 914 i 911 to przerwy 
orzeczone na podstawie art. 153§1 Kkw, a 2192, 2131, 2208, 2478, 
2931, 3211 i 3345 to inne przerwy. Z Wydziału Kurateli Ministerstwa 
Sprawiedliwości uzyskano dane za lata 2002 – 2006 mówiące o tym, 
w ilu sprawach na koniec roku statystycznego kurator zawodowy utrzy-
mywał w trybie art. 153 § 4 Kkw kontakt ze skazanym korzystającym 
z przerwy. Spraw takich było odpowiednio 450, 717, 666, 765 i 660.

W celu dokonania doboru próby do badań sondażowych zwróco-
no się do prezesów wszystkich sądów okręgowych w kraju z prośbą 
o podanie, w ilu sprawach w lat 2004–2005 orzeczono przerwę oraz 
w ilu z nich nałożono na skazanego obowiązek utrzymywania kontaktu 
z kuratorem. W ten sposób ustalono, że w wymienionych latach sądy 
udzieliły odpowiednio 4125 i 4256 przerw w odbywaniu kary pozbawie-
nia wolności, z czego w 1106 (26,8%) i 1360 (31,9%)297 przypadkach 
zobowiązały skazanego do utrzymywania w okresie przerwy kontak-
tu z zawodowym kuratorem sądowym. Przedstawione liczby świadczą 
o tym, że po pięciu latach od wprowadzenia do polskiego prawa oma-
wianej instytucji stosowanie jej w praktyce, wprawdzie niezbyt szybko, 
ale systematycznie wzrasta. Nie dotyczy to oczywiście wszystkich są-
dów, gdyż były i takie, które w omawianym okresie nie udzieliły żadnej 
przerwy z nałożeniem na skazanego obowiązku utrzymywania kontak-
tu z kuratorem.

Dysponując przedstawionymi wyżej danymi liczbowymi, do badań 
sondażowych wybrano losowo 200 spraw, w których w latach 2004 
– 2005 sądy udzieliły skazanym przerwy w wykonywaniu kary z zasto-
sowaniem wymienionego obowiązku, określonego w art. 153 § 4 Kkw. 
Analizą objęto akta sądowe oraz, w tych przypadkach gdy miało to miej-
sce, dołączoną do nich dokumentację prowadzoną przez kuratora są-
dowego. Ponadto zwrócono się do 80 skazanych z prośbą o wypełnienie 

297 Przedstawione liczby nie uwzględniają danych dotyczących liczby przerw z obowiązkiem utrzy-
mywania podczas ich trwania kontaktu z kuratorem sądowym orzeczonych przez Sąd Okrę-
gowy w Jeleniej Górze, gdyż prezes tego sądu odmówił Rzecznikowi Praw Obywatelskich ich 
podania.
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anonimowej ankiety, zawierającej pytania dotyczące realizowania przez 
nich w praktyce obowiązku kontaktowania się z kuratorem w okre-
sie przerwy. Z tej grupy pozytywnie zareagowały na prośbę i odesłały 
wypełnioną ankietę 32 osoby, co stanowi 40% z tych, do których się 
zwrócono.

2.  Dane dotyczące wniosków o udzielenie przerwy w odbywaniu 
kary 
Akta spraw objętych analizą dotyczyły w 94 przypadkach wniosku 

o udzielenie przerwy oraz w 106 wniosku o przedłużenia okresu jej 
trwania. Zdecydowana większość wniosków została złożona przez ska-
zanych (166 – 83% ) oraz reprezentujących ich adwokatów ( 22 – 11%). 
Wśród pozostałych, 8 (4%) pochodziło od dyrektorów jednostek peni-
tencjarnych, a 3 (1,5%) złożył sądowy kurator zawodowy. W jednym 
przypadku prośbę o udzielenie przerwy skierował do sądu ojciec skaza-
nego. Z uwagi na przedstawioną w niej wyjątkowo trudną sytuację ro-
dzinną, sprawę tę sąd penitencjarny podjął do rozpoznania z urzędu.

W blisko połowie spraw czas oczekiwania na rozpoznanie wniosku 
nie przekroczył miesiąca (105 spraw – 52,5%). W pozostałych wynosił: 
powyżej miesiąca do 2 miesięcy (56 spraw – 28%), powyżej 2 do 3 mie-
sięcy (19 spraw – 9,5%), powyżej 3 do 4 miesięcy (10 spraw – 5%), po-
wyżej 4 do 5 miesięcy (4 sprawy – 2%), dłużej (6 spraw – 3%). Przypad-
ki, w których czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosku przekroczył 3 
miesiące wiązały się zwykle z koniecznością dokonywania przez sądy 
różnych ustaleń mających na celu sprawdzenie podawanych przez ska-
zanych informacji, uzasadniających potrzebę udzielenia przerwy, doty-
czących najczęściej ich stanu zdrowia oraz braku możliwości leczenia 
w warunkach więziennych. Zlecano wówczas badania specjalistyczne 
i konsultacje lekarskie, których realizacja wymagała czasu. Sprawy, 
w których okres rozpatrywania był najdłuższy dotyczyły przypadków, 
w których skazany po złożeniu wniosku był przenoszony (czasem dwa 
razy) do innej jednostki penitencjarnej.

W 127 przypadkach (63,5%) wnioskodawcy ubiegali się o przerwę 
w odbywaniu kary z ważnych względów rodzinnych, takich jak: koniecz-
ność opiekowania się chorym członkiem rodziny lub dziećmi w czasie 
pobytu ich matki w szpitalu, potrzeba zapewnienia rodzinie środków 
materialnych, przeprowadzenie koniecznego remontu mieszkania, wy-
konanie niezbędnych prac w gospodarstwie rolnym. W 55 sprawach 
(27,5%) powodem złożenia wniosku były względy zdrowotne skazane-
go, a w pozostałych 18 (9%) jego ważne względy osobiste. Wśród tych 
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ostatnich podawano konieczność zdania egzaminów w szkole wyższej 
oraz zabezpieczenia na okres odbywania kary mieszkania skazanego 
lub fi rmy, którą prowadził przed osadzeniem w zakładzie karnym.

3. Charakterystyka skazanych, którzy otrzymali przerwę
W badanych sprawach najliczniejszą grupę skazanych ubiegających 

się o przerwę stanowili sprawcy przestępstw przeciwko mieniu (116 – 
58%). Byli też wśród nich sprawcy przestępstw przeciwko: życiu i zdro-
wiu (21 – 10,5%), bezpieczeństwu w komunikacji (20 – 10%), rodzinie 
i opiece (20 – 10%), wiarygodności dokumentów (8 – 4%), wolności (3 
– 1,5%), obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi (3 – 1,5%), 
wymiarowi sprawiedliwości (2 – 1%), obrotowi gospodarczemu (2 – 1%), 
wolności seksualnej i obyczajowości (2 – 1%), porządkowi publicznemu 
(2 – 1%), działalności instytucji państwowych oraz samorządu teryto-
rialnego (1 – 0,5%).

W populacji skazanych było 7 (3,5%) młodocianych, 74 (37%) odby-
wających karę po raz pierwszy i 75 (37,5%) recydywistów penitencjar-
nych. Z tej grupy 54 osoby (27%) odbywały karę w zakładzie karnym 
typu zamkniętego, 101 (50,5%) w zakładzie półotwartym i jedna w ot-
wartym. Ponadto, 47 (23,5%) odbywało karę w systemie zwykłym, 101 
(50,5%) w systemie programowanego oddziaływania i 8 (4%) w systemie 
terapeutycznym. W odniesieniu do 44 skazanych (22%) powyższych 
danych nie można było ustalić na podstawie analizy dokumentów 
znajdujących się w aktach. Dotyczyło to wyłącznie spraw z wniosków 
o przedłużenie okresu przerwy298.

Uczestnikami podkultury więziennej było 14 (7%) skazanych, a 99 
(49,5%) nie deklarowało przynależności do grypsujących. W odniesie-
niu do 87 (43,5%) skazanych nie uzyskano na ten temat informacji 
gdyż, albo nie było możliwości zapoznania się z opinią o nich sporzą-
dzoną przez dyrektora jednostki penitencjarnej, albo danych na ten 
temat w ogóle w opinii nie podano.

Dyrektorzy zakładów karnych przedstawiali również sądowi ocenę 
zachowania skazanego w warunkach izolacji (tzw. prognozę peniten-

298 Przedstawione dane zawarte są w opinii o skazanym, sporządzanej przez dyrektora jednostki 
penitencjarnej w związku z postępowaniem o udzielenie przerwy. W sądach penitencjarnych 
obowiązuje zasada, że każdy wniosek skazanego o przedłużenie przerwy jest nową sprawą 
i otrzymuje sygnaturę inną niż sprawa, w której przerwę orzeczono. Niektóre sądy grupują 
wszystkie sprawy dotyczące przerwy tego samego skazanego i przechowują je razem. Dzięki 
temu dokonując analizy akt sprawy o przedłużenie okresu przerwy istnieje możliwość za-
poznania się z informacjami udzielanymi na temat sprawcy przez jednostkę penitencjarną. 
Skorzystano z tego przy analizie 62 spraw, w pozostałych nie było to możliwe, gdyż do badań 
uzyskano jedynie akta sprawy dotyczącej przedłużenia przerwy.
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cjarną) oraz jego prognozę społeczną. Dokonując podziału badanej po-
pulacji skazanych według wymienionego kryterium wyróżniono nastę-
pujące grupy:
•  zachowanie i prognoza pozytywna – 44 skazanych (22%),
•  zachowanie dobre, prognoza niepewna – 47 skazanych (23,5%),
•  zachowanie dobre, prognoza negatywna – 27 skazanych (13,5%),
•  zachowanie zmienne, prognoza niepewna – 17 skazanych (8,5%),
•  zachowanie zmienne, prognoza negatywna – 11 skazanych (5,5%),
•  zachowanie i prognoza negatywne – 1 skazany (0,5%),
•  brak takiej oceny w aktach – 53 skazanych (26,5%)299.

Dla pełniejszej charakterystyki omawianej grupy skazanych istot-
ne jest również przedstawienie jej podziału według kryterium długoś-
ci kary, jaka w czasie gdy uzyskali przerwę pozostała im do odbycia. 
Obrazuje to poniższa tablica.

Okres, jaki pozostał do końca kary
Liczba skazanych

bezwzględna %
do 6 miesięcy 17 8,5
powyżej 6 miesięcy do 1 roku 33 16,5
powyżej 1 roku do 2 lat 53 26,5
powyżej 2 lat do 3 lat 27 13,5
powyżej 3 lat do 4 lat 13 6,5
powyżej 4 lat do 5 lat 11 5,5
więcej 8 4,0
brak danych 38 19,0

4.  Informacje dotyczące orzeczeń o udzieleniu lub przedłużeniu 
okresu przerwy
W grupie 200 orzeczeń o udzieleniu lub przedłużeniu okresu prze-

rwy w karze 191 (95,5%) wydano na podstawie art. 153 § 2 Kkw, 6 (3%) 
na podstawie art. 153 § 1 Kkw oraz 3 (1,5%) na podstawie art. 153 § 3 
Kkw. Te trzy ostatnie dotyczyły przedłużenia powyżej roku okresu prze-
rwy udzielonej wcześniej na podstawie art. 153 § 2 Kkw. Konieczność 
przedłużenia uzasadniona była potrzebą kontynuowania przez skaza-
nego leczenia ciężkiej choroby w warunkach wolnościowych.

299 Dotyczy to 44 spraw o przedłużenie przerwy oraz 9 o jej udzielenie, w których w opinii o skaza-
nym nie dokonano takich ocen. Wśród tych ostatnich są głównie sprawy, w których o udzielenie 
przerwy wnioskował dyrektor jednostki penitencjarnej, ze względu na zły stan zdrowia skazane-
go i konieczność pilnego umożliwienia mu podjęcia leczenia w warunkach wolnościowych.
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Najczęściej sąd udzielał przerwy (lub przedłużał jej trwanie) na okres 
6 i 3 miesięcy, co dotyczyło odpowiednio 65 (32,5%) i 62 (31%) skaza-
nych. Pozostałym udzielono przerwy na: 4 miesiące – 33 skazanym 
(16,5%), 2 miesiące – 25 skazanym (12,5%), 5 miesięcy – 10 skaza-
nym (5%), 7 miesięcy – 1 skazanemu (0,5%) i 9 miesięcy – 1 skazane-
mu (0,5%). Najkrótsze z orzeczonych przerw trwały od 4 do 6 tygodni. 
Otrzymało je 3 skazanych (1,5%) w celu przeprowadzenia w warunkach 
wolnościowych wysoce specjalistycznych badań lekarskich.

W 98 (49%) orzeczeniach sąd nałożył na skazanego jedynie obowią-
zek utrzymywania w okresie przerwy kontaktu z sądowym kuratorem 
zawodowym. W pozostałych 102 (51%) do wymienionego obowiązku 
dodał jeszcze inne, z których nie wszystkie zostały określone w art. 153 
§ 4 Kkw. Były to następujące obowiązki:

•  niezmienianie miejsca pobytu bez zgody kuratora – w 88 przypad-
kach (44%),

•  podjęcie i wykonywanie pracy zarobkowej – w 19 przypadkach 
(9,5%),

•  powstrzymywanie się od nadużywania alkoholu i kontaktowania się 
z elementem przestępczym – w 36 przypadkach (18%),

•  terminowy powrót do zakładu karnego – w 34 przypadkach (17%),
•  podjęcie i kontynuowanie leczenia – w 12 przypadkach (6%),
•  łożenie na utrzymanie rodziny – w 10 przypadkach (5%),
•  przestrzeganie porządku prawnego – w 6 przypadkach (3%),
•  wykonywanie prac w gospodarstwie rolnym – w 5 przypadkach 

(2,5%),
•  kontynuowanie nauki i zdanie egzaminów – w 1 przypadku (0,5%),
•  załatwienie spraw związanych z prowadzoną fi rmą – w 1 przypadku 

(0,5%),
•  załatwienie dla matki opieki na okres pobytu skazanego w zakładzie 

karnym – w 1 przypadku (0,5%)300.
Niektóre sądy przyjęły jako zasadę nakładanie na skazanego takich 

obowiązków, których spełnienie stanowiło w jego przypadku gwarancję 
prawidłowego wykorzystania okresu przerwy. Przykładowo, gdy skaza-
ny o którym wiadomo, że nadużywał alkoholu, otrzymał przerwę w celu 
udzielenia pomocy materialnej rodzinie, sąd zobowiązywał go do pod-
jęcia i wykonywania pracy zarobkowej, łożenia na utrzymanie rodziny 

300 Suma przypadków nałożenia na skazanego wymienionych obowiązków jest większa od liczby 
102, gdyż niektórych skazanych sąd zobowiązał do wykonywania kilku z nich.
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oraz powstrzymywania się od nadużywania alkoholu. Przedstawiona 
praktyka nie ma wprawdzie prawnego umocowania, ale wydaje się 
być wysoce użyteczna, zwłaszcza dla skazanego korzystającego z prze-
rwy. Wyraźne zobowiązanie go przez sąd do podjęcia lub zaniechania 
w okresie przerwy określonych działań powoduje, że lepiej rozumie on 
jakie są wobec niego oczekiwania, co może motywować go do ich speł-
nienia.

5.  Kontrola przebiegu okresu przerwy wykonywana przez 
sądowego kuratora zawodowego
O udzieleniu lub przedłużeniu skazanemu przerwy z nałożeniem 

na niego obowiązku utrzymywania w okresie jej trwania kontaktu 
z zawodowym kuratorem sądowym sądy penitencjarne zawiadamia-
ły zespoły kuratorskie działające przy sądach rejonowych właściwych 
ze względu na miejsce pobytu skazanego. Przy piśmie zawierającym 
tę informację przekazywały stosowne postanowienie. Najczęściej zawia-
domienie następowało w okresie 7 dni od daty wydania orzeczenia (132 
przypadki – 66%). W pozostałych sprawach zrealizowano je w termi-
nach: od 8 do 14 dni – w 44 przypadkach (22%), od 15 do 30 dni – w 9 
przypadkach (4,5%), powyżej 30 dni – w 5 przypadkach (2,5%). W 10 
sprawach (5%) wymienionego terminu nie można było ustalić, gdyż 
w aktach nie było na ten temat żadnych informacji. Te ostatnie sprawy 
dotyczyły przedłużenia okresu przerwy.

Niektóre sądy przekazując zespołom kuratorskim wymienione za-
wiadomienia prosiły jednocześnie o przeprowadzenie (na podstawie art. 
14 §1 Kkw) jednego lub kilku wywiadów środowiskowych dotyczących 
skazanego korzystającego z przerwy i określały terminy, w których wy-
wiady te powinny otrzymać. Inne o wywiady w tym trybie zwracały się 
już w okresie trwania przerwy.

Na podstawie znajdujących się w aktach sądowych dokumentów, 
zawierających informacje o rodzajach i terminach kontaktów skazane-
go z zawodowym kuratorem sądowym, a także wypowiedzi skazanych, 
którzy wypełnili i odesłali skierowaną do nich ankietę301, można stwier-
dzić, że kontakty te najczęściej odbywały się raz w miesiącu w siedzi-
bie zespołu kuratorskiego. W sytuacjach, gdy skazany nie zgłosił się 
w wyznaczonym terminie, kurator kontaktował się telefonicznie z nim 
lub jego rodziną, a także odwiedzał go w miejscu zamieszkania. Czynił 
to również zawsze wówczas, gdy na polecenie sądu przeprowadzał wy-

301 Uczyniło to 32 skazanych.



Wykonywanie środków probacji i readaptacji skazanych w Polsce 195

wiad środowiskowy. Podczas kontaktu ze skazanym kurator pytał, czy 
wykorzystuje on przerwę zgodnie z przeznaczeniem, czy realizuje nało-
żone przez sąd obowiązki, a kiedy było to uzasadnione prosił o dostar-
czenie dokumentów potwierdzających prawdziwość podawanych przez 
skazanego informacji302. Przypominał również o konieczności prze-
strzegania porządku prawnego oraz powrotu do jednostki penitencjar-
nej po zakończeniu okresu przerwy. W niektórych wypadkach, w celu 
sprawdzenia czy skazany swoim zachowaniem nie narusza porządku 
prawnego, kurator zwracał się do organów Policji z prośbą o przepro-
wadzenie wywiadu.

W sytuacjach, gdy skazany kontaktował się systematycznie z kura-
torem i prawidłowo wykorzystywał przerwę oraz zachowywał popraw-
nie, kurator przekazywał sądowi informację lub wywiad środowiskowy 
tylko wówczas, jeżeli sąd wyraźnie o to prosił. Po zakończeniu okre-
su przerwy niektóre zespoły kuratorskie przekazały sądowi informację 
o jej przebiegu lub przesłały dotyczącą tego dokumentację prowadzoną 
przez kuratora zawodowego, a czasem jedno i drugie. Były też jednak 
i takie, które tego nie zrobiły, a w każdym razie dokumenty te nie były 
dołączone do akt sądowych.

W badanych sprawach w 70 przypadkach (35%) w aktach sądu pe-
nitencjarnego znajdowały się wywiady lub informacje kuratora o prze-
biegu okresu przerwy, w 60 (30%) teczki z prowadzoną przez kurato-
ra zawodowego dokumentacją (określane czasem jako teczka dozoru 
uproszczonego), a w 21 dokumenty obu wymienionych wyżej rodzajów. 
W aktach 49 spraw (24,5%) omawianych informacji nie było w ogóle. 
Jednak wydaje się, że ustalenie to nie uprawnia jeszcze do twierdzenia, 
że we wszystkich tych sprawach sądy na pewno nie otrzymały od ku-
ratora żadnych informacji, gdyż mogły one zostać dołączone do ozna-
czonej inną sygnaturą sprawy tego skazanego, dotyczącej przedłużenie 
okresu przerwy303.

W 151 sprawach (75,5%), w których kurator w różnych formach 
przekazywał sądowi informacje o przebiegu okresu przerwy, znajdowa-
ły się również jego opinie dotyczące wypełniania przez skazanego na-
łożonych na niego obowiązków oraz wykorzystywania przerwy zgodnie 
z przeznaczeniem. W 123 sprawach (61,5%) była to opinia pozytywna, 
w 14 (7%) częściowo pozytywna, a w 10 (5%) negatywna. W 4 sprawach 

302 Np. zaświadczenia o podjęciu lub kontynuowaniu leczenia przez skazanego, o aktualnym sta-
nie zdrowia członka rodziny, o podjęciu pracy itp.

303 Przypadki takie stwierdzono w sprawach sądów, które razem przechowują akta wszystkich 
spraw dotyczących przyznania i przedłużania okresów przerwy temu samemu skazanemu. 



196 Biuletyn RPO – Materiały Nr 59

(2%) kurator nie sformułował żadnej opinii, a jedynie poinformował sąd 
o niemożności utrzymywania dalszego kontaktu ze skazanym z uwagi 
na jego zgon.

Oceniając negatywnie przebieg okresu przerwy kurator wnioskował 
o jej odwołanie w stosunku do 7 skazanych (3,5%). Powodem wniosku 
było wykorzystywanie przerwy w sposób niezgodny z celem, w jakim 
została udzielona oraz niewykonywanie obowiązków określonych w art. 
153 § 4 Kkw. W 3 przypadkach (1,5%) kurator nie złożył wniosku o od-
wołanie przerwy, bo skazany został tymczasowo aresztowany w związ-
ku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa, a w takim wypadku zgod-
nie z art. 156 § 3 Kkw kara pozbawienia wolności podlega wykonaniu 
z mocy prawa. 

Sąd przychylił się do wniosku kuratora i odwołał przerwę tylko 
w jednej sprawie304. W pozostałych nie zrobił tego, bo wnioski wpłynę-
ły w stosunkowo krótkim czasie przed zakończeniem przerwy. W jed-
nym z tych przypadków sąd powiadomił skazanego o wniosku kurato-
ra i możliwości odwołania przerwy, jeżeli skazany nie zmieni swojego 
postępowania (nadużywał alkoholu i będąc pod jego wpływem ubliżał 
żonie). Ostrzeżenie to przyniosło pożądany skutek, co wynikało z póź-
niejszej informacji przekazanej sądowi przez kuratora.

6.  Kontrola przebiegu okresu przerwy dokonywana przez sąd 
penitencjarny.
Ustalenia dokonane na podstawie przeprowadzonych badań ujaw-

niły niejednolitą praktykę sądów w omawianym zakresie. Część z nich 
w celu uzyskania informacji o zachowaniu i wykorzystywaniu przerwy 
przez skazanego zlecała przeprowadzenie o nim wywiadu środowisko-
wego, zwracając się o to do kuratora sądowego oraz organów Policji. 
Czynności takie (czasem kilka razy) zlecono kuratorowi w 62 sprawach 
(31%), a organom Policji w 43 sprawach (21,5%). Inne sądy nie podej-
mowały żadnych działań, a wymienione informacje uzyskiwały jedynie 
wówczas, gdy przekazał im je z własnej inicjatywy kurator, z którym 
skazany utrzymywał kontakt w okresie przerwy. Jeden sąd polecał ku-
ratorowi, aby po zakończeniu okresu przerwy przekazał do niego po-
siadaną w tej sprawie dokumentację. Sąd ten w piśmie, przy którym 
przekazywał kuratorowi odpis postanowienia o udzieleniu przerwy, za-

304 Skazany otrzymał przerwę w celu opieki nad ciężko chorym ojcem. Przerwę orzekł sąd z urzę-
du na prośbę ojca. Skazany opuścił zakład karny, ale w miejscu zamieszkania ojca w ogóle się 
nie pojawił. Nie nawiązał również kontaktu z kuratorem, do czego zobowiązał go sąd.
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mieszczał następujące sformułowanie: „całość dokumentacji związanej 
z nałożonymi na skazanego obowiązkami należy przesłać do tutejszego 
sądu po zakończeniu okresu przerwy”. Inny sąd, w piśmie informu-
jącym kuratora o udzieleniu skazanemu przerwy, prosił zawsze o po-
wiadomienie w wypadku niewykonywania obowiązków i niewłaściwego 
wykorzystywania przerwy. Sąd ten zlecał kuratorowi przeprowadze-
nie wywiadu środowiskowego tylko wówczas, gdy skazany ubiegał się 
o przedłużenie przerwy.

Nawet wówczas, gdy z dokumentacji kuratora sądowego wynika, 
że skazany prawidłowo wykorzystał okres przerwy i dobrze wykonał 
podczas jej trwania nałożone na niego obowiązki, o ostatecznej pozy-
tywnej ocenie przebiegu przerwy zdecyduje fakt terminowego powro-
tu skazanego do jednostki penitencjarnej. Informację na ten temat 
przekazuje sądowi penitencjarnemu administracja zakładu karnego, 
do którego skazany miał się zgłosić po zakończeniu przerwy.

Analizując pod tym kątem populację skazanych objętych badaniami 
trzeba stwierdzić, że pozytywnie okres przerwy zakończyło 126 osób 
(63%). Z tej grupy do zakładu karnego powróciło w terminie 68 osób 
(34%). Z pozostałych: 40 osobom (20%) przedłużono przerwę w od-
bywaniu kary, 13 (6,6%) udzielono warunkowego przedterminowego 
zwolnienia, 4 (2%) zawieszono postępowanie wykonawcze, a 1 (0,5%) 
wstrzymano wykonanie kary w związku z wnioskiem o ułaskawienie. 
Ponadto, 8 osób (4%) zmarło w okresie przerwy, a w odniesieniu do 26 
osób (13%) brak było w aktach informacji dotyczących ich powrotu 
do jednostki penitencjarnej. Zważywszy jednak na fakt, iż gdyby oso-
by te (mając taki obowiązek) nie zgłosiły się w zakładzie karnym, jego 
administracja powiadomiłaby o tym sąd, a dokumenty w tej sprawie 
włączono by do akt, należy przypuszczać, że skazani ci uzyskali prze-
dłużenie przerwy, lecz informacji na ten temat nie zamieszczono w ana-
lizowanych aktach. Zatem ostatecznie do zakładu karnego z objętej ba-
daniami grupy 200 skazanych nie powróciły po zakończeniu okresu 
przerwy 34 osoby (17%).

Zebrane na temat tych osób informacje poddano dodatkowej anali-
zie próbując ustalić, czy są wśród nich takie, które pod jakimś wzglę-
dem negatywnie istotnie różnią je od całej badanej populacji. Danych 
takich nie stwierdzono w odniesieniu do informacji zawartych w opinii 
o skazanym, sporządzonej przez administrację jednostki penitencjar-
nej. Co więcej, w grupie tej znalazło się około 35,3% skazanych (12 
osób), których zachowanie i prognozę społeczną oceniono pozytywnie, 
podczas gdy w całej badanej populacji skazanych takich było 22% 
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(44 osoby). Inaczej sytuacja wygląda, gdy obie grupy porówna się pod 
względem oceny przebiegu okresu przerwy dokonanej przez kuratora 
sądowego. Według tego kryterium wśród skazanych, którzy nie po-
wrócili do zakładu karnego mniejszy jest odsetek osób, które uzyskały 
ocenę pozytywną w porównaniu do odsetka skazanych tak ocenionych 
w całej populacji i wynosi odpowiednio 41,2% oraz 61,5% (14 i 123 oso-
by). Większy natomiast jest odsetek skazanych ocenionych negatywnie 
i wynosi odpowiednio 14,7% oraz 5% (5 i 10 osób).

VI. Podsumowanie

Kodeks karny wykonawczy z 1997 r. wprowadził do systemu praw-
nego nową instytucję polegającą na sprawowaniu przez kuratora są-
dowego kontroli nad prawidłowym wykorzystywaniem przez skazanego 
przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności. Instytucja ta jest 
jednak jeszcze ciągle niezbyt popularna w praktyce. W 2004 r. sądy 
penitencjarne udzieliły 4125 przerw w odbywaniu kary, a w około 27% 
z nich zobowiązały skazanego do utrzymywania podczas jej trwania 
kontaktu z zawodowym kuratorem sądowym. W 2005 r. odsetek takich 
spraw wzrósł do około 32%. 

Przeprowadzone badania wykazały, że wiele sądów penitencjar-
nych rzadko nakłada na skazanych wynikający z art. 153 § 4 Kkw 
obowiązek kontaktowania się w czasie przerwy z kuratorem zawodo-
wym, a niektóre nie robią tego w ogóle. Jest natomiast jeden sąd, który 
robi to w każdym przypadku udzielenia przerwy w wykonywaniu kary, 
co należy uznać za wysoce pożądane. Skazany, który ma świadomość, 
że jego zachowanie oraz sposób wykorzystywania przerwy i wykony-
wania nałożonych obowiązków jest na bieżąco kontrolowane, stara się 
wywiązywać z tych zadań należycie. Wie bowiem, że w przeciwnym ra-
zie sąd szybko dowie się o tym i podejmie decyzję o odwołaniu przerwy. 
Jest więc oczywiste, że sprawowanie kontroli nad przebiegiem przerwy 
zawsze zwiększa gwarancję jej właściwego wykorzystania. Z tego też 
względu należy postulować, aby sądy penitencjarne udzielając przerwy 
częściej nakładały na skazanego wynikający z art. 153 § 4 Kkw obowią-
zek kontaktowania się z kuratorem zawodowym.

Wydaje się również celowe wprowadzenie przepisu, którym kurator-
skie zespoły służby sądowej zostałyby zobowiązane do przekazywania 
po zakończeniu przerwy całej dokumentacji dotyczącej kontroli jej prze-
bieg sądowi penitencjarnemu. Pozwoliłoby to ujednolicić zróżnicowaną 
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obecnie w tej mierze praktykę, a także dało sądom materiał zawierający 
wiele informacji o skazanym, które mogłyby być przez nie wykorzystane 
przy podejmowaniu w przyszłości decyzji o udzieleniu temu skazanemu 
kolejnej przerwy w odbywaniu kary lub warunkowego przedterminowe-
go zwolnienia. Przepis taki mógłby się znaleźć w zarządzeniu Ministra 
Sprawiedliwości w sprawie organizacji i zakresu działania sekretaria-
tów sądowych oraz innych działów administracji sądowej.

Przy następnej nowelizacji Kodeksu karnego wykonawczego nale-
żałoby również rozważyć potrzebę zmiany redakcji art. 153 § 4 tak, 
aby katalog wymienionych w nim obowiązków, możliwych do nałożenia 
na skazanego korzystającego z przerwy w odbywaniu kary pozbawienia 
wolności, nie miał charakteru zamkniętego.





Małgorzata Kiryluk

UDZIAŁ KURATORA SĄDOWEGO 
W PRZYGOTOWANIU SKAZANEGO DO ŻYCIA 
PO ZWOLNIENIU – W TRYBIE ART. 164 KKW

1. Unormowania prawne

Przepisy umożliwiające skazanemu podjęcie, jeszcze podczas poby-
tu w zakładzie karnym, skutecznych działań w celu zapewnienia sobie 
właściwych warunków do życia po zwolnieniu zostały wprowadzone 
ustawą z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy305. Wy-
raźnie wyodrębniona została końcowa faza wykonywania kary pozba-
wienia wolności, w której wobec skazanego, co do którego można przy-
puszczać, że oczekujące go na wolności warunki życia mogą utrudniać 
readaptację, podjęte być powinny zintensyfi kowane działania na rzecz 
przygotowania do życia po zwolnieniu z zakładu karnego.

Na podjęcie wskazanych działań ustawodawca przewidział okres 
do 6 miesięcy przed przewidywanym opuszczeniem przez skazanego 
zakładu karnego, a więc przed wykonaniem kary lub warunkowym 
przedterminowym zwolnieniem. Mając na względzie, że nie wszystkie 
cele skazany będzie mógł zrealizować sam, czy nawet przy pomocy 
administracji zakładu karnego, ustawodawca przyznał mu możliwość 
uzyskania w tym czasie wsparcia ze strony podmiotów z zewnątrz: 
kuratora oraz przedstawicieli podmiotów, o których mowa w art. 38 
§ 1 Kodeksu karnego wykonawczego (stowarzyszeń, fundacji, orga-
nizacji i instytucji, których celem działania jest pomoc skazanym 
w readaptacji społecznej, kościołów i innych związków wyznaniowych 
oraz osób godnych zaufania). Przewidziano dla nich rolę organizato-
rów tych poczynań skazanego, które ukierunkowane są na załatwie-
nie spraw związanych z jego adaptacją społeczną. Mają być oni także 
przedstawicielami skazanego w działaniach podejmowanych w jego 
imieniu i na jego rzecz, poza obrębem zakładu karnego. Przepisy art. 
164 i art. 165 Kkw stawiają na równi kuratora i podmioty, o których 
mowa w art. 38 § 1 Kkw, w praktyce jednak udział przedstawicieli 

305 Art. 164 i art. 165, Dz. U. z 1997 r., Nr 90, poz. 557, z późn. zmianami.
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organizacji społecznych, czy osób godnych zaufania w przygotowaniu 
skazanych do życia po zwolnieniu z zakładu karnego jest znikomy306.

Okres przeznaczony na przygotowanie skazanego do życia po zwol-
nieniu może zostać ustanowiony z inicjatywy administracji zakładu 
karnego (za zgodą skazanego), sądu penitencjarnego (zgoda skazanego 
nie jest potrzebna) lub na wniosek samego zainteresowanego. Skazany 
uzyskuje w tym czasie możliwość skorzystania z dodatkowych upraw-
nień, objęty zostaje też szczególną opieką ze strony administracji zakła-
du karnego. Administracja jednostki powinna w tym okresie w miarę 
możliwości skierować skazanego do odbywania kary pozbawienia wol-
ności w zakładzie karnym najbliżej jego przyszłego miejsca zamieszka-
nia, podjąć czynności niezbędne do uzyskania przez niego dokumentu 
tożsamości, jeśli dotychczas go nie posiadał, oraz umożliwić mu kon-
takt z kuratorem sądowym lub przedstawicielami podmiotów wymie-
nionych w art. 38 § 1 Kkw. Skazany uzyskuje możliwość skorzysta-
nia, nawet wielokrotnie, z zezwolenia na opuszczenie zakładu karnego, 
na łączny czas do 14 dni, celem podjęcia starań o zapewnienie sobie 
miejsca zamieszkania i zatrudnienia (art. 165 Kkw oraz § 61 ust. 1 
regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania kary pozbawie-
nia wolności307).

Obowiązki i uprawnienia kuratora wykonującego czynności zwią-
zane z przygotowaniem skazanego do życia po zwolnieniu z zakładu 
karnego ujęte zostały w ustawie o kuratorach sądowych308, wydanym 
na jej podstawie rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie 
szczegółowego sposobu wykonywania uprawnień i obowiązków kurato-
rów sądowych309 oraz w Kodeksie karnym wykonawczym. Ten ostatni 
akt prawny nie określa jednak wprost zasad wykonywania przez kura-
tora czynności wynikających z art. 164 Kkw. Obowiązki i uprawnienia 
kuratorów w tym zakresie wywieść należy z przepisów Oddziału 1 Roz-
działu XI, dotyczących sprawowania dozoru. Podzielić bowiem należy 
pogląd Z. Hołdy i K. Postulskiego, iż pod pojęciem dozoru trzeba w tym 
przypadku rozumieć całokształt zadań wykonywanych przez kurato-
rów w postępowaniu wykonawczym310. 

306 Por. M. Kiryluk: Przygotowanie skazanego do życia po zwolnieniu (w trybie art. 164 i 165 Kkw), 
w: Stan i węzłowe problemy polskiego więziennictwa, Część IV. Biuletyn RPO Nr 42, s. 365-366.

307 Rozporządzenie Min. Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 2003 r. w sprawie regulaminu orga-
nizacyjno-porządkowego wykonywania kary pozbawienia wolności (Dz. U Nr 152, poz. 1493).

308 Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r, Dz. U. Nr 98, poz. 1071, z późn. zmianami.
309 Rozporządzenie z dnia 12 czerwca 2003 r., Dz. U. Nr 112, poz. 1064.
310 Z. Hołda, K. Postulski: Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, Gdańsk 2005, teza 1 do art. 

169, s. 568.
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Dla właściwej realizacji zadań nałożonych artykułem 164 Kkw koniecz-
ne było wyposażenie kuratora w niezbędne instrumenty. Wśród nich za-
sadnicze znaczenie ma przyznana zawodowemu kuratorowi sądowemu 
możliwość kontaktowania się ze skazanym w zakładzie karnym (art. 9 pkt 
1 ustawy o kuratorach sądowych) oraz możliwość dostępu do dokumen-
tacji dotyczącej skazanego, w tym akt sądowych i penitencjarnych (art. 9 
pkt 4 ustawy o kuratorach sądowych). Uprawnienia te warunkują wyko-
nywanie przez kuratora obowiązków wynikających z art. 164 Kkw wobec 
podopiecznych przebywających w zakładach karnych. 

Istotnym uprawnieniem, wynikającym z przepisów Kodeksu karnego 
wykonawczego, przysługującym zawodowemu kuratorowi sądowemu, jest 
również prawo składania wniosków do sądu o przerwę w odbywaniu kary 
oraz warunkowe przedterminowe zwolnienie (art. 173 § 2 pkt 4 i 5 Kkw). 

W przepisach art. 164 i 165 Kkw jako podmiot współpracujący ze ska-
zanym wskazuje się kuratora sądowego, co oznacza, że czynności z zakre-
su przygotowania skazanego do życia po zwolnieniu z zakładu karnego 
może, oprócz kuratora zawodowego, realizować także kurator społeczny. 
Również § 13 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szcze-
gółowego sposobu wykonywania uprawnień i obowiązków kuratorów są-
dowych jako osobę wykonującą czynności w trybie art. 164 Kkw wska-
zuje „kuratora dla dorosłych”, a więc zarówno kuratora zawodowego, jak 
i społecznego. Właściwe wykonywanie w tym zakresie obowiązków przez 
kuratora społecznego umożliwiają stosowane odpowiednio przepisy art. 
174 Kkw, które jako jedno z jego zadań wymieniają współdziałanie z ad-
ministracją zakładów karnych w zakresie odpowiedniego przygotowania 
skazanych do zwolnienia (pkt 4) oraz uprawniają go do odwiedzania ska-
zanego w zakładzie karnym (pkt 1). Przepis § 13 pkt 1 powołanego wyżej 
rozporządzenia upoważnia natomiast kuratora społecznego do zapoznania 
się z aktami sprawy karnej oraz aktami penitencjarnymi skazanego. 

W obowiązujących przepisach nie została jasno uregulowana kwe-
stia właściwości kuratora wykonującego czynności związane z przygo-
towaniem skazanego do życia po zwolnieniu z zakładu karnego. Zgodnie 
z art. 3 ust. 1 ustawy o kuratorach sądowych, kurator wykonuje swoje 
zadania w środowisku podopiecznych. W przypadku realizacji zadań 
związanych z przygotowaniem skazanego do życia po opuszczeniu za-
kładu karnego, środowiskiem skazanego będzie zarówno zakład karny, 
w którym aktualnie odbywa karę, jak i miejsce, w którym będzie on 
przebywał po opuszczeniu zakładu karnego. Rozstrzygnięcia wymaga 
zatem, który kurator – miejsca odbywania kary czy miejsca przyszłego 
zamieszkania – powinien wykonywać czynności w trybie art. 164 Kkw. 
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Jak już wspomniano wyżej, w toku realizacji wskazanych czynności 
kurator ma za zadanie odwiedzać skazanego w zakładzie karnym oraz 
współdziałać z administracją zakładu karnego (art. 174 pkt 1 i 4 Kkw). 
Skutecznie wykonywać te czynności może tylko kurator właściwy dla 
miejsca odbywania kary przez skazanego, toteż słusznym wydaje się 
przyjęcie poglądu, iż on właśnie powinien zajmować się przygotowa-
niem skazanego do życia po opuszczeniu zakładu karnego.

Najbardziej korzystną sytuacją jest, gdy kurator właściwy ze względu 
na miejsce odbywania kary jest jednocześnie właściwy dla jego miejsca 
zamieszkania. Znakomicie ułatwia to kuratorowi prowadzenie wszelkich 
działań w ramach przygotowania skazanego do zwolnienia, ponieważ ma 
on możliwość zarówno bezpośredniej pracy ze skazanym, jak i pracy w śro-
dowisku, do którego skazany powróci. Ma to też zasadnicze znaczenie dla 
efektywności podejmowanych działań. Przepisy przewidują, że przez cały 
okres odbywania kary pozbawienia wolności skazany powinien przebywać 
we właściwym zakładzie karnym, położonym w miarę możliwości najbliżej 
jego miejsca zamieszkania, natomiast w okresie, o którym mowa w art. 
164 Kkw, należy wziąć pod uwagę miejsce jego przyszłego zamieszkania 
i umieścić go w jednostce możliwie jemu najbliższej (art. 165 § 1 Kkw). 
Zgodnie z § 61 ust. 1 regulaminu organizacyjno-porządkowego wykony-
wania kary pozbawienia wolności na 6 miesięcy przed przewidywanym 
warunkowym zwolnieniem lub przed wykonaniem kary (a w przypadkach 
uzasadnionych ważnymi okolicznościami – w każdym czasie) administra-
cja jednostki uaktualnia zgromadzone wcześniej informacje co do potrzeb 
skazanego po zwolnieniu. Jest to też dobry moment na poznanie planów 
skazanego odnośnie przyszłego miejsca pobytu i podjęcie – w razie po-
trzeby – stosownych decyzji w przedmiocie przetransportowania. Jeżeli 
w efekcie weryfi kacji potrzeb skazanego dojdzie do ustanowienia okresu 
przeznaczonego na przygotowanie do życia po zwolnieniu, administracja 
zobowiązana jest ponadto ułatwić skazanemu kontakt z kuratorem sądo-
wym lub przedstawicielami podmiotów wymienionych w art. 38 § 1 Kkw. 

Jak już wspomniano, w celu realizacji zadań określonych w pro-
gramie zwolnieniowym, zwłaszcza zaś dla podjęcia starań o uzyskanie 
po zwolnieniu odpowiednich możliwości zamieszkania i pracy, w okre-
sie, o którym mowa w art. 164 Kkw, skazany uzyskuje możliwość sko-
rzystania z zezwolenia na opuszczenie zakładu karnego łącznie na czas 
do 14 dni. Zezwolenie to jest poddane tym samym unormowaniom, 
co zezwolenia udzielane w trybie art. 138 § 1 pkt 7 i 8 Kkw: moż-
na je przyznać skazanemu, którego postawa w czasie odbywania kary 
uzasadnia przypuszczenie, że w czasie pobytu poza zakładem karnym 
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będzie przestrzegał porządku prawnego, stosuje się do niego art. 139 
§ 8 Kkw, mówiący o możliwości i warunkach cofnięcia zezwolenia oraz 
art. 140 Kkw, określający obowiązki skazanego korzystającego z ze-
zwolenia i zasady zaliczania do okresu odbywania kary czasu prze-
bywania skazanego poza zakładem karnym na podstawie udzielonego 
zezwolenia311. Wniosek o udzielenie takiej przepustki może złożyć sam 
skazany; przepisy nie uprawniają do wystąpienia w tym przedmiocie 
kuratora wykonującego czynności w trybie art. 164 Kkw.

Zadania, jakie ma do wykonania kurator przygotowujący skazanego 
do życia po opuszczeniu zakładu karnego, zostały określone w § 13 
rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowego 
sposobu wykonywania uprawnień i obowiązków kuratorów sądowych. 
W myśl tych regulacji kurator podejmuje działania po otrzymaniu 
decyzji komisji penitencjarnej lub orzeczenia sądu penitencjarnego 
w przedmiocie wyznaczenia okresu przeznaczonego na przygotowa-
nie skazanego do życia po zwolnieniu. Nawiązuje on wówczas kontakt 
ze skazanym, zapoznaje się z aktami penitencjarnymi i aktami sprawy 
karnej, a w miarę potrzeby przeprowadza też wywiad na temat sytu-
acji rodzinnej i środowiskowej skazanego. Następnie w oparciu o ze-
brane informacje, we współdziałaniu ze skazanym sporządza program 
wolnościowy, w którym określa zakres niezbędnej skazanemu pomocy 
i sposób jej udzielenia. Ustala w nim szczegółowy plan działania, za-
wierający zadania do realizacji zarówno przez skazanego, jak i inne 
podmioty uczestniczące w przygotowaniu skazanego do życia po zwol-
nieniu. Współorganizuje także udzielenie skazanemu pomocy material-
nej, planując wysokość środków potrzebnych na realizację programów. 
Występuje o zabezpieczenie na ten cel środków z funduszu pomocy 
postpenitencjarnej, znajdujących się w dyspozycji dyrektorów zakła-
dów karnych, sądów, ośrodków pomocy społecznej i innych organów 
i organizacji, wskazanych w art. 41 i art. 38 Kkw.

2. Cel, zakres i metoda badań sondażowych

Przyjęte w Kodeksie karnym wykonawczym założenia stwarzają ramy 
dla podejmowania przez skazanego istotnych przedsięwzięć w celu przy-
gotowania sobie, jeszcze w trakcie odbywania kary, właściwych warun-
ków do życia po zwolnieniu z zakładu karnego. Bardzo istotnym elemen-

311 Przepis art. 165 § 2 Kkw w brzmieniu zmienionym przez ustawę z dnia 24 lipca 2003 r. o zmianie 
ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 142, poz. 1380).
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tem tego procesu jest kurator, bowiem może działać tam, gdzie możliwość 
przedsiębrania czynności przez skazanego jest znacznie ograniczona, tj. 
poza murami zakładu karnego. W znacznej mierze właśnie od kurato-
ra będzie zależeć, czy skazany zdoła rozwiązać swoje problemy bytowe 
i stworzyć sprzyjające readaptacji warunki do życia. 

Przebieg okresu, o którym mowa w art. 164 Kkw, ze szczególnym 
uwzględnieniem roli kuratora, był przedmiotem podjętych badań son-
dażowych. Miały one na celu zapoznanie się ze sposobem realizacji 
przez kuratorów czynności w ramach ustanowionego okresu, w zakre-
sie: rozpoznania sytuacji skazanego, sporządzania programów wolnoś-
ciowych, prowadzenia działań w środowisku rodzinnym i społecznym 
skazanego, współorganizowania pomocy postpenitencjarnej dla skaza-
nego i jego rodziny, współdziałania z innymi podmiotami w celu pomo-
cy w społecznej readaptacji skazanego.

Przedmiotem podjętych badań sondażowych była analiza kurator-
skich akt sądowych. W drodze losowej wybrano 44 sądy rejonowe z ca-
łego kraju. Do prezesów tych sądów zwrócono się o nadesłanie infor-
macji o liczbie spraw prowadzonych przez kuratorów w związku z usta-
nowieniem okresu, o którym mowa w art. 164 Kkw., w których postę-
powanie rozpoczęto i zakończono w latach 2004 i 2005. Poproszono 
również o udzielenie informacji o ewentualnych trudnościach, na jakie 
napotykają kuratorzy tych sądów, realizujący wskazane zadania. 

W latach 2004-2005 w 15 spośród sądów wytypowanych do badań 
nie było przypadków realizowania przez kuratorów czynności w związku 
z art. 164 Kkw. Z wyjaśnień udzielonych przez prezesów sądów wynika-
ło, że jest to skutkiem braku jednostek penitencjarnych w rejonie dzia-
łania tych sądów. Wskazuje to na generalne stosowanie zasady, iż właś-
ciwym do prowadzenia działań w trybie art. 164 Kkw jest kurator tego 
sądu, w którego okręgu skazany odbywa karę. Z pozostałych 29 sądów 
wybrano losowo do zbadania akta 150 skazanych, którzy we wskaza-
nym okresie byli objęci programem zwolnieniowym i okres przeznaczony 
na przygotowanie do życia po zwolnieniu został zakończony. 

Do 75 skazanych z tej grupy skierowano następnie listowne prośby o wy-
pełnienie ankiety, dotyczącej przebiegu okresu przeznaczonego na przygo-
towanie do życia po zwolnieniu. Postawiono w niej pytania o rodzaj pomocy 
uzyskanej od kuratora oraz ocenę jego działań podjętych w toku realizacji 
programu wolnościowego. Niestety, jedynie ośmiu byłych skazanych ode-
słało wypełnioną ankietę. Tak nikły odzew może po części wynikać z faktu, 
iż przeważająca część badanych opuszczając zakład karny nie miała stałego 
miejsca zamieszkania, toteż korespondencja ta mogła do nich nie dotrzeć. 
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3. Analiza akt kuratorskich

Przystępując do prezentacji wyników badań należy zaznaczyć, że ana-
liza akt kuratorskich wykazała znaczne różnice pomiędzy poszczególnymi 
sądami w sposobie prowadzenia przez kuratorów działań w trybie art. 164 
Kkw oraz dokumentowania tych czynności. Przepisy nie dają kuratorowi 
szczegółowych wytycznych co do realizacji wskazanych działań i oprócz 
ogólnej dyrektywy dokumentowania przez kuratora zawodowego podej-
mowanych czynności, określonej w § 15 pkt 6 rozporządzenia w sprawie 
szczegółowego sposobu wykonywania uprawnień i obowiązków kuratorów 
sądowych, nie wskazują zasad prowadzenia tej dokumentacji. Porównu-
jąc to z ujętymi w przepisach wskazaniami co do sposobu sprawowania 
dozoru312, gdzie szczegółowo określa się czynności, jakie ma wykonać ku-
rator, stwierdzić należy, że sposób realizacji przez kuratora zadań wyni-
kających z art. 164 Kkw został w obowiązujących przepisach nakreślony 
bardzo ogólnikowo. Skutkiem tego w każdym sądzie czy okręgu sądowym 
wypracowywana jest własna praktyka postępowania. 

W tablicy 1 przedstawiono dane statystyczne obrazujące stosowanie 
art. 164 § 1 Kkw w latach 1999-2006313.

Tablica 1. Stosowanie okresu, o którym mowa w art. 164 § 1 Kkw

Rok
Liczba skazanych, wobec któ-

rych ustanowiono okres, o któ-
rym mowa w art. 164 § 1 Kkw

Liczba skazanych, którzy opuś-
cili zakład karny w związku 
z warunkowym zwolnieniem 

lub wykonaniem kary

%

1999 1325 29 001 4,57
2000 b.d. 28 479 -
2001 970 32 069 3,02
2002 b.d. 36 695 -
2003 445 38 964 1,14
2004 730 43 214 1,69
2005 981 48 411 2,03
2006 1024 50 703 2,02

Jak pokazują dane statystyczne, stosowanie art. 164 Kkw ulega-
ło znacznym wahaniom ilościowym. Najwięcej decyzji o ustanowieniu 

312 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 czerwca 2002 r. w sprawie zakresu praw 
i obowiązków podmiotów sprawujących dozór, zasad i trybu wykonywania dozoru oraz trybu 
wyznaczania przez stowarzyszenia, organizacje i instytucje swoich przedstawicieli do sprawo-
wania dozoru (Dz. U. Nr 91, poz. 812).

313 Dane uzyskane z Ministerstwa Sprawiedliwości, pismo z dnia 20.03.2006 r., RPO-517731-VII-
717/05.
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okresu przeznaczonego na przygotowanie skazanego do życia po zwol-
nieniu podjęto w pierwszym roku obowiązywania tego przepisu (1325). 
W kolejnych latach ich liczba zmniejszała się, by w roku 2003 ograni-
czyć się zaledwie do 445 przypadków, a więc liczby trzykrotnie niższej 
od wyjściowej. Od tego czasu następuje stopniowe, aczkolwiek powolne, 
rozszerzanie korzystania z możliwości przewidzianych art. 164 Kkw.

W latach 2004-2005 okres przeznaczony na przygotowanie do ży-
cia po opuszczeniu zakładu karnego ustanowiono wobec 1711 skaza-
nych. W toku podjętych badań sondażowych zbadano akta 150 spraw, 
co stanowi 8,8% ogółu skazanych objętych wskazanymi oddziaływa-
niami w tym okresie.

 
3.1.  Tryb ustanawiania okresu, o którym mowa w art. 164 Kkw. 

Podmioty realizujące czynności związane 
z przygotowaniem skazanego do życia po zwolnieniu 
z zakładu karnego

Z informacji uzyskanych w toku badania akt wynika, że w przeważa-
jącej liczbie przypadków decyzje o wyznaczeniu okresu przeznaczonego 
na przygotowanie do życia po zwolnieniu podejmują komisje penitencjarne 
zakładów karnych. Sądy penitencjarne korzystają z tej możliwości rzad-
ko – wśród zbadanych 150 spraw były tylko 4 przypadki ustanowienia tego 
okresu przez sąd penitencjarny. Każdorazowo nastąpiło to w postanowie-
niu o odmowie udzielenia warunkowego przedterminowego zwolnienia. 

Aczkolwiek przepisy umożliwiają prowadzenie czynności w trybie 
art. 164 Kkw również kuratorowi społecznemu, analiza badanych akt 
wykazała, że regułą jest realizowanie tych działań przez kuratorów za-
wodowych. Wśród badanych spraw tylko w jednym przypadku czynno-
ści te wykonywał kurator społeczny. W przeważającej liczbie przypad-
ków czynności związane z przygotowaniem skazanego do życia po zwol-
nieniu wykonywał kurator tego sądu, w którego rejonie znajdował się 
zakład karny (135 – 90%), w tym w 19 (12,7%) przypadkach kurator 
właściwy ze względu na miejsce odbywania kary przez skazanego był 
jednocześnie właściwy ze względu na miejsce jego zamieszkania. W 15 
(10%) przypadkach realizacją programu wolnościowego zajmował się 
kurator w miejscu zamieszkania skazanego przed osadzeniem, przy 
czym w sześciu przypadkach sprawa została początkowo przekazana 
kuratorowi właściwemu ze względu na miejsce pobytu skazanego, a na-
stępnie – po wykonaniu wstępnych czynności – przesłana przez niego 
do kuratora miejsca zamieszkania. Powyższe dane pokazują, że postu-
lat, aby skazany w okresie przeznaczonym na przygotowanie do życia 
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przebywał w jednostce położonej możliwie najbliżej przyszłego miejsca 
zamieszkania, nie jest w pełni uwzględniany. Wskazują też na rozbież-
ności w interpretacji przepisów dotyczących kwestii właściwości kura-
tora, powołanego do wykonywania czynności w trybie art. 164 Kkw.

Wewnętrzne przepisy instrukcyjne Służby Więziennej nie zezwalają 
na przetransportowanie skazanych w okresie bezpośrednio poprzedza-
jącym zwolnienie, jeżeli spowodowałoby to oddalenie ich od przyszłego 
miejsca zamieszkania lub zakłócenie w przygotowaniu do zwolnienia. 
Osoby te mogą być przetransportowane do innej jednostki penitencjar-
nej tylko w wyjątkowych sytuacjach: na polecenie organu prowadzą-
cego postępowanie cywilne lub karne, za zgodą lub na polecenie Cen-
tralnego Zarządu Służby Więziennej oraz jeśli zgodę na przetransporto-
wanie wyrazi organ dysponujący314. W badanej grupie w toku trwania 
programu wolnościowego sześciu skazanych zostało przetransportowa-
nych do innych jednostek penitencjarnych. W żadnym z tych przypad-
ków nie było to przetransportowanie w związku z realizacją postulatu 
odbywania kary w jednostce bliżej przyszłego miejsca zamieszkania. 
Nie było możliwe ustalenie, czy powołane wyżej dyrektywy były respek-
towane. W trzech przypadkach stwierdzono natomiast bezsprzecznie 
ujemne skutki przetransportowania: w dwóch spowodowało to opóź-
nienia w realizacji programu wolnościowego ze względu na przekazanie 
innemu kuratorowi, w jednym – szczególnie jaskrawym – skazany zo-
stał wytransportowany z zakładu karnego znajdującego się w miejscu 
jego zamieszkania, a tym samym pozbawiony opieki i pomocy kuratora, 
który miał najlepsze możliwości udzielenia mu pomocy w readaptacji.

3.2.  Podjęcie przez kuratorów czynności w trybie art. 164 
Kkw i czas trwania ustanowionego okresu 

Po podjęciu przez komisję penitencjarną decyzji o ustanowieniu wo-
bec skazanego okresu, o którym mowa w art. 164 Kkw, administracja 
zakładu karnego (a w przypadku postanowienia sądu – sekretariat wy-
działu) powinna niezwłocznie przesłać kopię decyzji w tym przedmiocie 
do sądu rejonowego, właściwego ze względu na miejsce odbywania kary 
przez skazanego. Czas odgrywa tu istotną rolę, zwłaszcza jeżeli okres 
przewidziany na przygotowanie skazanego do zwolnienia jest krótszy 
niż 6 miesięcy. Aczkolwiek obowiązujące przepisy nie wyznaczają kura-

314 Instrukcja nr 7/2003 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 9 września 2003 r. 
w sprawie transportowania skazanych (z późn. zmianami), § 4 ust. 1 pkt 14, ust. 3 i ust. 6, 
niepublikowana.
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torowi wykonującemu czynności w trybie art. 164 Kkw terminu, w ja-
kim powinien nawiązać kontakt ze skazanym, niewątpliwie działania te 
powinny zostać podjęte przez kuratora niezwłocznie.

Na podstawie analizy akt kuratorskich ustalono, że w 94 (62,7%) 
przypadkach kuratorzy przystąpili do wykonywania czynności przed 
upływem miesiąca od wydania decyzji w przedmiocie ustanowienia 
okresu przeznaczonego na przygotowanie do życia, przy czym w 39 
(26%) przypadkach nastąpiło to jeszcze przed upływem 14 dni (za przy-
stąpienie do wykonywania czynności przez kuratora uznawano podję-
cie pierwszych działań w sprawie – nie zawsze było to tożsame z na-
wiązaniem kontaktu ze skazanym). W przedziale czasowym powyżej 
1 miesiąca do 2 miesięcy kuratorzy podjęli działania w 33 przypadkach, 
później niż po upływie dwóch miesięcy – w 18 przypadkach (w pię-
ciu przypadkach brak stosownych danych nie pozwolił na poczynienie 
ustaleń). 

 W blisko 1/4 spośród badanych spraw (37 – 24,7%) stwierdzono 
nieuzasadnioną zwłokę pomiędzy wydaniem decyzji o zastosowaniu 
wobec skazanego art. 164 Kkw i podjęciem działań przez kuratora. 
Analiza akt wykazała, że opóźnienia były spowodowane najczęściej 
zwłoką w przesłaniu decyzji komisji penitencjarnej przez administra-
cję zakładu karnego do sądu – 18 przypadków (48,6% ogółu opóźnień 
– zwłoka nawet do 4 miesięcy), zwłoką sądu w przekazaniu akt kura-
torowi – 10 przypadków (27,0% – zwłoka do 1,5 miesiąca) oraz zwłoką 
spowodowaną przesłaniem decyzji (postanowienia) do niewłaściwego 
adresata – 3 (8,1%). W 12 przypadkach (32,4%) zarzut opieszałości 
można było postawić kuratorowi315. 

Spowodowane różnymi czynnikami opóźnienia w podjęciu działań 
przez kuratora w sposób oczywisty negatywnie rzutowały na ich efek-
tywność. Powodowały, że kurator miał mniej czasu na zrealizowanie 
koniecznych przedsięwzięć, w skrajnych przypadkach skazani opuścili 
zakład karny bez uzyskania pomocy, a nawet – bez nawiązania kontak-
tu z kuratorem.

W prawie połowie przypadków (74 – 49,4%) w aktach sprawy brak 
było informacji zakładu karnego, jaki czas wyznaczono skazanemu 
na przygotowanie do życia po zwolnieniu z zakładu karnego. Decyzje 
komisji penitencjarnych, jak i pisma zakładów karnych zawierały naj-
częściej jedynie stwierdzenie, że skazany został objęty okresem prze-
znaczonym na przygotowanie go do życia po zwolnieniu „w trybie art. 

315 W siedmiu sprawach stwierdzono zaniedbania ze strony dwóch organów jednocześnie.
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164 Kkw”. Ponieważ przepis ten mówi o okresie „do 6 miesięcy”, nale-
ży przyjąć, że brak odmiennego ustalenia oznacza ustanowienie tego 
okresu w maksymalnym wymiarze. Tylko w 21 przypadkach wyznaczo-
no okres krótszy niż 6 miesięcy, przy czym w 15 przypadkach nie był 
on dłuższy niż 3 miesiące. Szczegółowo przedstawia to tablica 2. 

Tablica 2. Czas, na jaki ustanowiono okres przeznaczony na przygo-
towanie skazanego do życia po opuszczeniu zakładu karnego

Czas, na jaki ustano-
wiono okres w trybie 

art. 164 Kkw

do 1 
miesią-

ca

pow. 1 
miesią-
ca – do 
3 mie-
sięcy

pow. 3 
miesięcy 
– poniżej 
6 mie-
sięcy

6 mie-
sięcy

nie 
okre-
ślono

razem

l.b. 1 14 6 55 74 150
% 0,7 9,3 4 36,7 49,3 100

Faktyczny czas trwania okresu przeznaczonego na przygotowanie 
skazanego do życia po zwolnieniu był w wielu przypadkach krótszy 
niż ustanowiony (bądź krótszy niż 6 miesięcy, w przypadkach, w któ-
rych nie określono czasu jego trwania), z dwóch przyczyn: skazane-
mu pozostało do odbycia mniej kary, niż wynosił ustanowiony okres 
(27 przypadków) lub skazany został warunkowo przedterminowo zwol-
niony w czasie trwania tego okresu (31). W ośmiu przypadkach ska-
zany został objęty programem wolnościowym na mniej niż 3 miesiące 
przed końcem kary, w tym w dwóch na kilka dni przed końcem kary316. 
Zwłaszcza w tych dwóch ostatnich przypadkach decyzje komisji peni-
tencjarnej uznać należy za podjęte zbyt późno, by działania kuratora 
mogły pomóc skazanemu w rzeczywistym przygotowaniu się do życia 
po opuszczeniu zakładu karnego.

W 31 przypadkach przyczyną skrócenia czasu trwania okresu prze-
znaczonego na przygotowanie do życia po zwolnieniu było udzielenie 
skazanemu warunkowego przedterminowego zwolnienia. W pięciu 
przypadkach wniosek w tym przedmiocie złożył kurator, można więc 
zasadnie przyjąć, że założone w programie cele zostały osiągnięte. 
Niektóre z pozostałych przypadków mogą jednak budzić wątpliwości, 
zwłaszcza takie, w których od decyzji komisji penitencjarnej do udzie-
lenia warunkowego przedterminowego zwolnienia nie upłynęło więcej 

316 W jednym przypadku decyzja o ustanowieniu okresu przeznaczonego na przygotowanie ska-
zanego do życia po zwolnieniu została podjęta na 6 dni, w drugim na 9 dni przed terminem 
końca kary.
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niż miesiąc – 10 takich przypadków. Zważywszy, że potrzeba czasu, 
aby stosowne dokumenty zostały przesłane do sądu, a następnie prze-
kazane kuratorowi, w części przypadków kurator nie miał szans nawet 
na nawiązanie kontaktu ze skazanym, nie mówiąc o opracowaniu pro-
gramu, a następnie jego realizacji. Zwraca uwagę postępowanie sądów 
penitencjarnych, które rozstrzygając o warunkowym zwolnieniu zdają 
się nie brać pod uwagę faktu, że ze względu na przewidywane trud-
ności readaptacyjne skazany został objęty działaniami pomocowymi, 
a zadania przyjęte w programie wolnościowym nie zostały jeszcze zre-
alizowane.

3.3. Programy wolnościowe
Jednym z warunków skuteczności podjętych działań jest trafne 

określenie przez kuratorów problemów readaptacyjnych, z jakimi ska-
zani będą musieli zmierzyć się po opuszczeniu zakładu karnego. Wstęp-
ną informację o przyczynach, dla których skazanego objęto okresem 
przeznaczonym na przygotowanie do życia, kurator powinien otrzymać 
wraz z decyzją komisji penitencjarnej lub sądu penitencjarnego. Do ku-
ratora należy dalsze uszczegółowienie potrzeb skazanego, a w efekcie 
tego sporządzenie programu wolnościowego. 

Przyczyny, dla których wobec skazanych ustanowiono okres prze-
znaczony na przygotowanie do życia po zwolnieniu – według rozpozna-
nia poczynionego przez organ podejmujący decyzję w tej sprawie oraz 
według rozpoznania przeprowadzonego przez kuratorów – przedstawia 
tablica 3.

W 30% zbadanych spraw w aktach kuratorskich brak było informa-
cji o tym, jakie okoliczności brał pod uwagę organ ustanawiający okres 
przeznaczony na przygotowanie skazanego do życia po zwolnieniu. Ku-
rator nie otrzymywał zatem żadnych wstępnych wskazówek, co do tego, 
jakie są potrzeby skazanego i jakich działań będzie on wymagał. Rozpo-
znanie sytuacji skazanego w całości pozostawiono kuratorowi. 

Najczęściej wymienianymi powodami, dla których skazany objęty 
został programem wolnościowym, było znalezienie miejsca zatrudnie-
nia oraz rozwiązanie problemów mieszkaniowych. Znaczna część ba-
danych nie miała możliwości powrotu do dawnego miejsca zamieszka-
nia, oczekiwali zatem od kuratora pomocy w znalezieniu tymczasowego 
miejsca pobytu (w noclegowni lub schronisku dla byłych skazanych), 
bądź pomocy w staraniach o przydział lokalu. W części przypadków 
chodziło o udzielenie pomocy w załatwieniu spraw urzędowych zwią-
zanych z uregulowaniem prawa do lokalu, uregulowaniem zaległości 
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czynszowych, przeprowadzeniem remontu mieszkania i zdobyciem 
środków fi nansowych na ten cel. 

Diagnoza problemów skazanych sporządzona przez kuratorów była 
bardziej pogłębiona w stosunku do informacji wynikających z usta-
leń komisji penitencjarnych i ujawniała większą skalę problemów i po-
trzeb. Dokonując rozpoznania potrzeb skazanego kuratorzy opierali się 
przede wszystkim na informacjach uzyskanych z rozmów ze skazany-
mi (129), z akt penitencjarnych (84), z wywiadów środowiskowych (67) 

Tablica 3. Przyczyny ustanowienia wobec skazanych okresu przezna-
czonego na przygotowanie do życia po opuszczeniu zakładu karnego, 
wskazane przez organ ustanawiający oraz rozpoznane przez kuratorów

Potrzeby skazanych

wg decyzji komi-
sji penitencjar-
nych i postano-
wień sądu peni-

tencjarnego

wg kuratorów

l.b. % l.b. %

1. pomoc w znalezieniu miejsca 
pracy 68 45,3 72 48

2. pomoc w rozwiązaniu problemów 
mieszkaniowych 57 38 80 53,3

3. pomoc w uregulowaniu spraw 
rodzinnych 12 8 12 8

4. pomoc w załatwieniu spraw 
urzędowych 11 7,3 9 6

5. poddanie terapii uzależnień 10 6,7 25 16,7

6. udzielenie pomocy ze środków fun-
duszu pomocy postpenitencjarnej 10 6,7 31 20,7

7. uzyskanie kwalifi kacji 
zawodowych 7 4,7 1 0,7

8.
pomoc w załatwieniu spraw 
rentowych, emerytalnych, 
zasiłków z pomocy społecznej

5 3,3 18 12

9. pomoc w kontynuowaniu nauki 3 2 8 5,3

10. uzyskanie dokumentów 
tożsamości 3 2 4 2,7

11. pomoc w spłacie zadłużenia 
alimentacyjnego - - 7 4,7

12. pomoc rodzinie skazanego - - 2 1,3

13. poddanie oddziaływaniom 
wychowawczym - - 4 2,7

14. brak danych 45 30 - -
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oraz otrzymanych od wychowawców (52). W celu poszerzenia wiedzy 
na temat sytuacji życiowej i problemów skazanego nawiązywali też nie-
kiedy kontakt z członkami rodziny, innymi osobami bliskimi oraz ku-
ratorami, którzy wcześniej sprawowali opiekę nad skazanym lub jego 
rodziną (18). Jedynie w nielicznych przypadkach kuratorzy poprzestali 
na informacjach tylko z jednego źródła, głównie wówczas, gdy nie było 
już czasu na głębszą analizę sytuacji skazanego z uwagi na bliski ter-
min opuszczenia przez niego zakładu karnego.

W ośmiu (5,3%) przypadkach kuratorzy po przeprowadzeniu wstęp-
nych ustaleń stwierdzili, że skazany nie wymaga pomocy z ich stro-
ny. Najczęściej skazani ci mieli oparcie w rodzinie, zapewnione miejsce 
zamieszkania oraz możliwość podjęcia pracy po opuszczeniu zakładu 
karnego. Wyrażając zgodę na objęcie ich działaniami w trybie art. 164 
Kkw liczyli często jedynie na poparcie przez kuratora ich starań o uzy-
skanie warunkowego przedterminowego zwolnienia. Objęcie ich pro-
gramem zwolnieniowym nie było potrzebne.

W jedenastu (7,3%) przypadkach kurator nie przeprowadził rozpo-
znania sytuacji skazanego. W dwóch przypadkach winę za to ewidentnie 
ponoszą kuratorzy, którzy nie podjęli żadnych czynności w tym celu. Naj-
częściej przyczyną niedokonania diagnozy był fakt ustanowienia okresu 
w trybie art. 164 Kkw na niedługi czas przed opuszczeniem zakładu kar-
nego przez skazanego (na krótko przed końcem kary lub krótko przed 
udzieleniem warunkowego przedterminowego zwolnienia) – 8 przypadków, 
w jednym przypadku skazany został przetransportowany zanim kurator 
nawiązał z nim kontakt, również w jednym kurator zrezygnował z podej-
mowania działań, gdyż ustanowienie okresu w trybie art. 164 Kkw okaza-
ło się przedwczesne – wprowadzono nowe wyroki do wykonania.

Z ustaleń poczynionych przez kuratorów wynika, że ponad połowa 
w grupie badanych wymagała pomocy w zakresie załatwienia spraw 
mieszkaniowych: zapewnienia miejsca zamieszkania po opuszcze-
niu zakładu karnego lub pomocy w uregulowaniu spraw urzędowych 
związanych z posiadaniem lokalu. Znaczna część badanych nie miała 
również zapewnionych środków utrzymania po zwolnieniu: w stosun-
ku do 72 (46%) osób zaplanowano podjęcie działań w celu znalezie-
nia pracy, w przypadku 18 osób (12%) zachodziła potrzeba załatwienia 
świadczeń rentowych, emerytalnych lub zasiłków z pomocy społecznej. 
Kuratorzy dostrzegali również potrzebę udzielenia skazanym opuszcza-
jącym zakład karny pomocy materialnej ze środków funduszu pomo-
cy postpenitencjarnej. Zwraca uwagę, że w zasadniczej części zada-
nia realizowane w toku programów wolnościowych należą do obszaru 
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świadczeń udzielanych przez organy i instytucje zajmujące się pomocą 
społeczną. 

Kuratorzy rzadziej niż organy ustanawiające okres przeznaczony 
na przygotowanie skazanego do życia po zwolnieniu formułowali postu-
lat zdobycia w tym okresie kwalifi kacji zawodowych przez skazanych. 
Jest to zrozumiałe zważywszy, że programem zwolnieniowym skazani 
obejmowani są w końcowym okresie odbywania kary. Potrzeba zdo-
bycia zawodu lub podniesienia kwalifi kacji zawodowych powinna być 
zauważona już wcześniej przez administrację zakładu karnego, a sto-
sowne działania podjęte na wcześniejszym etapie wykonania kary. Ku-
ratorzy poszerzyli natomiast zakres dostrzeżonych problemów o potrze-
bę świadczenia pomocy na rzecz rodzin skazanych oraz prowadzenia 
wobec skazanych oddziaływań wychowawczych317. 

Program wolnościowy został sporządzony dokładnie w połowie zbada-
nych spraw (75 – 50%): po rozpoznaniu potrzeb skazanego kurator sfor-
mułował zadania do realizacji przez skazanego, kuratora lub inne podmio-
ty. W pozostałych aktach brakowało formalnie sporządzonego programu. 
Najczęściej do opracowania programu dochodziło już w dniu przystąpienia 
przez kuratora do wykonywania czynności, który był w tych przypadkach 
jednocześnie dniem nawiązania pierwszego kontaktu ze skazanym – w 36 
(48%) przypadkach. W ciągu dwóch tygodni od przystąpienia do wykony-
wania czynności przez kuratora powstało 13 (17,3%) programów, w okresie 
do miesiąca – kolejnych 8 (10,7%). Dłużej niż miesiąc oczekiwało na spo-
rządzenie programu wolnościowego 14 (18,7%) skazanych, w tym trzech 
nawet powyżej trzech miesięcy (w czterech przypadkach brak stosownych 
danych w aktach spraw nie pozwolił na poczynienie ustaleń).

Część kuratorów sporządzając program wolnościowy posługiwała 
się zestandaryzowanym drukiem, sporządzonym na użytek własny lub 
na potrzeby całego zespołu kuratorskiego. Niestety, często powodowało 
to schematyzm i brak zindywidualizowania zawartych w nim zadań 
oraz dostosowania ich do rzeczywistych potrzeb skazanego.

Aczkolwiek sporządzenie programu wolnościowego stanowi istotny 
element całości działań kuratora, nie może to być element jedyny. W ba-
danej grupie w 8 przypadkach sporządzenie przez kuratora programu 
wolnościowego było zarazem ostatnią wykonaną przez niego czynnoś-
cią. Brak jakichkolwiek późniejszych dokumentów i zapisków w aktach 
sprawy zdaje się wskazywać, że kurator po ustaleniu zadań do wykona-
nia przez skazanego nie podejmował już żadnych innych działań.

317 Zauważyć należy, że ta ostatnia forma działań, aczkolwiek niewątpliwie pozytywnie skutkują-
ca, nie należy jednak do zakresu działań kuratora w trybie art. 164 Kkw.
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3.4.  Sposób realizacji przez kuratorów czynności w ramach 
przygotowania skazanych do życia po opuszczeniu 
zakładu karnego

Zgodnie z założeniami tej instytucji, realizacja programu wolnoś-
ciowego powinna przebiegać we współpracy ze skazanym. O intensyw-
ności tej współpracy może świadczyć częstotliwość kontaktów między 
kuratorem a skazanym.

Najczęstszą formą kontaktów były osobiste spotkania kuratora 
ze skazanym. Tego rodzaju kontakty oczywiście łatwiej było nawiązać 
wówczas, gdy skazany przebywał w zakładzie karnym znajdującym się 
na obszarze właściwości kuratora wykonującego czynności w trybie 
art. 164 Kkw. W 135 (90%) przypadkach kuratorzy nawiązali osobisty 
kontakt ze skazanym na terenie zakładu karnego. Do spotkań między 
kuratorem a skazanym nie doszło w żadnym z przypadków, gdy czyn-
ności wykonywał wyłącznie318 kurator właściwy dla miejsca zamieszka-
nia skazanego (9 przypadków – 6%), oraz w sześciu przypadkach (4%), 
gdy działania prowadził kurator w miejscu pobytu skazanego. W 66 
(44%) przypadkach poprzestano tylko na jednym spotkaniu, dwukrot-
na wizyta kuratora miała miejsce w 32 (21,3%) przypadkach, trzykrot-
nie spotykał się kurator z 17 (11,3%) podopiecznymi, czterokrotnie 
– z czterema (2,7%). Za częste uznano kontakty kuratora ze skazanym, 
jeżeli doszło do nich pięciokrotnie lub więcej w czasie trwania okresu 
przeznaczonego na przygotowanie do życia po zwolnieniu – takich przy-
padków było 16 (10,7%), w tym w pięciu – spotkań było więcej niż 10 
(w jednej ze spraw kurator spotkał się z podopiecznym osiemnastokrot-
nie). Tak częste spotkania były możliwe szczególnie w tych zakładach 
karnych, w których działalność prowadził tzw. kurator penitencjarny, 
oddelegowany na stałe do zakładu karnego i zwykle obecny w jednostce 
co najmniej jeden dzień w tygodniu319. 

Kontakty korespondencyjne pomiędzy kuratorem i skazanym występo-
wały znacznie rzadziej. Tylko w 34 (22,7%) sprawach stwierdzono, że ku-

318 W niektórych sprawach, gdy program wolnościowy realizował kurator w miejscu zamieszkania 
skazanego, wcześniej wstępne czynności wykonywał kurator w miejscu pobytu skazanego; 
wówczas dochodziło do osobistych kontaktów kuratora ze skazanym. Por. s. 208 niniejszego 
opracowania.

319 Kurator penitencjarny to osoba wyznaczona w zespole kuratorskim do realizacji w danym 
zakładzie karnym czynności z zakresu pomocy skazanym w readaptacji; ściśle współpracuje 
z administracją zakładu karnego, ma regularne dyżury w jednostce. Wprowadzenie w Kodeksie 
karnym wykonawczym przepisów art. 164-165 oznaczało w praktyce odejście od idei kuratora 
penitencjarnego. Na temat instytucji kuratora penitencjarnego szerzej w: Materiały z konferen-
cji nt.: Kurator penitencjarny – wstęp do probacji, Białystok 1997; G. B. Szczygieł: Społeczna 
readaptacja skazanych w polskim systemie penitencjarnym, Białystok 2002, s. 200 i nast.
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rator listownie przekazywał skazanemu informacje o wynikach podejmo-
wanych przez siebie czynności. Jednorazowy kontakt korespondencyjny 
wystąpił w 17 przypadkach, dwukrotny – w 16 przypadkach, w jednym 
przypadku kurator trzykrotnie listownie zwracał się do skazanego. 

Najrzadziej praktykowane były kontakty telefoniczne: w aktach 
dwóch spraw odnaleziono informację o przeprowadzeniu rozmowy tele-
fonicznej kuratora ze skazanym.

W ośmiu przypadkach kurator nie nawiązał kontaktu ze skazanym 
w żadnej formie. W czterech było to spowodowane obiektywnymi oko-
licznościami: wcześniejszym udzieleniem skazanemu warunkowego 
przedterminowego zwolnienia (trzy przypadki) oraz faktem, iż kurator 
w miejscu zamieszkania skazanego wykonywał czynności na zlecenie 
kuratora właściwego dla miejsca pobytu skazanego, i jemu przekazywał 
zebrane informacje. W pozostałych przypadkach wystąpiły zaniedbania 
ze strony kuratorów. Za kuriozalny należy uznać przypadek, gdy ku-
rator po przyjęciu do realizacji sprawy w trybie art. 164 Kkw przesłał 
do zakładu karnego pismo informujące, kiedy pełni on dyżur w sądzie, 
polecając, aby skazany w tym terminie zgłosił się do niego.

Jednorazowy kontakt (osobisty, listowny lub telefoniczny) kuratora 
ze skazanym podczas trwania całego okresu przeznaczonego na przygo-
towanie do życia po opuszczeniu zakładu karnego należy z całą pewnoś-
cią uznać za niewystarczający, a taka sytuacja miała miejsce w ¼ zba-
danych spraw (38 – 25,3%). Świadczy to o niedostatecznej współpracy 
kuratorów ze skazanymi w wykonywaniu zadań określonych w progra-
mach wolnościowych, w znacznej liczbie badanych przypadków. 

W toku programu wolnościowego kuratorzy nawiązywali współpracę 
z różnymi podmiotami w celu udzielenia skazanemu pomocy w zała-
twieniu jego spraw. Zważywszy na rodzaje problemów, jakie należa-
ło rozwiązać, oczywistym jest, że najczęściej nawiązywali współpracę 
z powiatowymi urzędami pracy celem uzyskania informacji o ofercie za-
trudnienia na danym terenie (w 31 przypadkach), organami zarządza-
jącymi zasobami mieszkaniowymi (27) – w celu ustalenia możliwości 
uzyskania przez skazanego lokalu mieszkalnego lub załatwienia spraw 
związanych z posiadanym lokalem, noclegowniami (16), aby zapewnić 
skazanemu tymczasowe schronienie, i ośrodkami pomocy społecznej 
(12), informując o potrzebie objęcia ich opieką po wyjściu z zakładu 
karnego. W 39 przypadkach zwrócili się także do kuratorów w miejscu 
zamieszkania skazanego, powiadamiając o przewidywanym terminie 
opuszczenia zakładu karnego przez skazanego i prosząc o zabezpiecze-
nie środków z funduszu pomocy postpenitencjarnej. 
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Działania te najczęściej podejmowane były w drodze korespondencji 
(78), rzadziej osobiście (11 przypadków). 

W 52 sprawach kurator nie podjął współpracy z żadnym podmio-
tem w celu udzielenia skazanemu pomocy (w aktach pięciu pozostałych 
spraw brak było informacji na ten temat). W 12 przypadkach do podjęcia 
takich działań nie doszło ze względu na to, że skazany został przetrans-
portowany do innej jednostki lub warunkowo przedterminowo zwolniony 
w krótkim czasie po ustanowieniu okresu przeznaczonego na przygoto-
wanie do zwolnienia, albo też było to niecelowe z uwagi na bardzo krótki 
czas pozostały do wykonania kary w całości. W tych przypadkach kura-
tor, o ile w ogóle udało mu się nawiązać kontakt ze skazanym, poprzestał 
na udzieleniu mu informacji odnośnie możliwości uzyskania pomocy 
po wyjściu i instytucjach świadczących taką pomoc. W 15 sprawach nie-
podejmowanie przez kuratora działań było spowodowane brakiem takiej 
potrzeby, gdyż albo skazany w ogóle nie wymagał udzielenia pomocy 
lub nie wymagał pomocy ze strony kuratora, w 16 przypadkach wyni-
kało natomiast z faktu, iż skazany sam realizował konieczne działania: 
jeszcze przed ustanowieniem okresu przeznaczonego na przygotowanie 
do życia po zwolnieniu lub w jego trakcie – zmotywowany przez kuratora. 
Na podstawie informacji zawartych w aktach dziewięciu spraw stwier-
dzono, że kurator nie zwrócił się do żadnego podmiotu w celu udziele-
nia pomocy skazanemu w rozwiązaniu jego problemów, mimo iż istniała 
taka potrzeba, a skazany nie był w stanie poradzić sobie samodzielnie.

W części przypadków kuratorzy zwracali się w sprawach skazanych 
do więcej niż jednego podmiotu – takich spraw było 41 (44,1%) – w 25 
sprawach zwrócili się do dwóch podmiotów, w 16 – do trzech lub więcej 
podmiotów. Najczęściej jednak poprzestawano na współpracy z jednym 
tylko organem (52-55,9%). 

W okresie, o którym mowa w art. 164 Kkw, skazany ma możliwość 
skorzystania z zezwolenia na czasowe opuszczenie jednostki, w celu za-
łatwienia spraw związanych z przygotowaniem do życia po zwolnieniu 
z zakładu karnego. Zezwolenia takiego udziela dyrektor zakładu kar-
nego. Wobec ośmiu skazanych z badanej grupy wniosek do dyrektora 
zakładu karnego o udzielenie skazanemu przepustki w trybie art. 165 
§ 2 Kkw. złożył kurator – w siedmiu przypadkach udzielono skaza-
nemu takiego zezwolenia. Zauważyć należy, że przepisy nie przyznają 
kuratorowi prawa składania tego rodzaju wniosków. Niemniej jednak 
wniosek kuratora, traktowany jako opinia co do zasadności udzielenia 
przepustki, może być bodźcem do podjęcia przez dyrektora z urzędu 
decyzji w tym przedmiocie.
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Obowiązujące przepisy przyznają natomiast kuratorowi prawo wnio-
skowania do sądu o udzielenie skazanemu warunkowego przedter-
minowego zwolnienia z odbywania reszty kary pozbawienia wolności. 
W grupie objętej badaniami w pięciu przypadkach kurator skorzystał 
z przysługującego mu prawa. Każdy z tych wniosków został przez sąd 
uwzględniony. 

Na podstawie wyników analizy akt kuratorskich stwierdzić moż-
na, że kuratorzy wykonujący czynności związane z przygotowaniem 
skazanych do życia po opuszczeniu zakładu karnego przyjmują jeden 
z trzech typów postępowania. Pierwszy typ reprezentują kuratorzy, 
których określić można mianem koordynatorów poczynań skazanego. 
Ich działania polegają na inicjowaniu, ukierunkowaniu i kontrolowa-
niu realizacji przez skazanego zadań określonych w programie wolnoś-
ciowym. Kurator motywuje i aktywizuje skazanego, wskazując, gdzie 
powinien zwrócić się w celu załatwienia swoich spraw, udziela pomo-
cy przy sporządzaniu pism, doradza. Nie wyręcza jednak skazanego 
w podejmowaniu działań. Do drugiego typu zaliczyć można kuratorów, 
którzy zadania określone w programie wolnościowym realizują sami, 
bez udziału skazanego. Skazany jest odbiorcą informacji o końcowych 
wynikach tych działań. W tej grupie znajdują się też kuratorzy, któ-
rzy w istocie pełnią wyłącznie funkcję zleceniodawców wobec innych 
podmiotów (np. kuratorów w miejscu zamieszkania). Uzyskane w ten 
sposób informacje przekazują następnie swoim podopiecznym. Typ 
trzeci jest połączeniem obu tych sposobów działania – kurator wspiera 
skazanego w jego działaniach, a jednocześnie sam również podejmuje 
pewne czynności. Szczególnym przykładem takiego prowadzenia dzia-
łań są tzw. kuratorzy penitencjarni, którzy aczkolwiek nieliczni, funk-
cjonują jeszcze w niektórych jednostkach penitencjarnych. 

W badanej grupie najliczniej występował typ kuratora przejmującego 
na siebie wszelkie działania w toku programu wolnościowego – tego rodza-
ju model postępowania reprezentowało 63 (42%) kuratorów. W 20 (13,3%) 
przypadkach kurator funkcjonował jako organizator działań skazanego, 
zaś 39 (26%) kuratorów łączyło w wykonywaniu swoich czynności oba te 
sposoby postępowania. W 28 (18,7%) przypadkach dokonanie takiej oce-
ny nie było możliwe z uwagi na brak stosownych informacji w aktach.

3.5. Efektywność instytucji określonej w art. 164 Kkw
Na podstawie informacji zebranych w wyniku badania akt kurator-

skich podjęto próbę dokonania oceny skuteczności przedsięwzięć podej-
mowanych w toku programów wolnościowych, tj. oceny, na ile pozwo-



220 Biuletyn RPO – Materiały Nr 59

liły one skazanym na rzeczywiste przygotowanie właściwych warunków 
do życia po opuszczeniu zakładu karnego. Oceniano zaspokojenie rozpo-
znanych potrzeb skazanych. Wyniki przedstawiono w tablicy 6.

Tablica 6. Ocena efektywności okresu przeznaczonego na przygoto-
wanie skazanego do życia po opuszczeniu zakładu karnego

Ustanowienie okresu, o którym mowa w art. 164 Kkw było:
zasadne

niezasadne
b.d. 

co do za-
sadności

spełniło 
swoją rolę

częściowo 
spełniło 

swoją rolę

nie spełniło 
swej roli b.d.

32 19 49 11 33 6
21,3% 12,7% 32,7% 7,3% 22% 4%

W 33 przypadkach objęcie skazanego okresem, o którym mowa 
w art. 164 Kkw uznano za nieuzasadnione. Najczęściej były to przy-
padki nietrafnego rozpoznania sytuacji skazanego przez administrację 
więzienną. Skazani ci w istocie nie wymagali udzielenia pomocy, gdyż 
mieli zaspokojone potrzeby mieszkaniowe oraz mogli liczyć na pomoc 
rodziny. Do tej grupy zaliczono również te przypadki, gdy konieczne 
działania mogły być zrealizowane przez samego skazanego lub z nie-
wielką pomocą wychowawcy, albo też powinny zostać zrealizowane 
przez administrację jednostki (uzyskanie dowodu tożsamości, udziele-
nie pomocy postpenitencjarnej).

Tylko nieco ponad 1/3 realizowanych programów zakończyła się 
uzyskaniem rzeczywistej pomocy przez skazanego. W 32 przypadkach 
można mówić o zrealizowaniu w całości ustalonych zadań, gdy skazany 
opuszczając zakład karny miał zaspokojone podstawowe potrzeby by-
towe, w 19 – o częściowej ich realizacji.

Niestety, prawie równie liczną grupę stanowią przypadki, gdy mimo 
iż skazany potrzebował pomocy – nie uzyskał jej (49). Przyczyny tego 
stanu są zróżnicowane. W części spraw program nie mógł być zreali-
zowany z powodu trudności natury obiektywnej (10), np. niemożność 
zaspokojenia potrzeb lokalowych z uwagi na brak w dyspozycji gmi-
ny lokali mieszkalnych do natychmiastowego zasiedlenia, brak ofert 
pracy w danym zawodzie na danym terenie. W kilku przypadkach 
sami skazani nie współpracowali w sposób zadowalający z kuratorem 
(5), co uniemożliwiło realizację zadań. W znacznej części przypadków 
do fi aska programów wolnościowych przyczyniły się jednak zanie-
dbania ze strony podmiotów odpowiedzialnych za ich przebieg. Cho-
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dzi tu o zbyt późne obejmowanie skazanych, którzy tego potrzebują, 
okresem przeznaczonym na przygotowanie do życia po zwolnieniu, zbyt 
krótki czas, na jaki okres ten jest ustanawiany oraz opóźnienia ze stro-
ny administracji zakładów karnych i sądu w przekazaniu sprawy kura-
torom (15), skutkiem czego ci ostatni mieli zbyt mało czasu na realizację 
zadań. Chodzi również o uchybienia ze strony kuratorów: niepodjęcie 
lub znaczne opóźnienie podjęcia działań, schematyczne formułowanie 
zadań i niedostosowanie ich do sytuacji skazanego, ograniczenie dzia-
łań do rozpoznania potrzeb skazanego i sporządzenia programu, brak 
kontroli zadań wykonywanych przez skazanego (19).

4.  Uwagi skazanych co do przebiegu okresu 
wyznaczonego w trybie art. 164 Kkw

W ankiecie skierowanej do skazanych, wobec których ustanowiono 
okres przeznaczony na przygotowanie do życia po zwolnieniu, zawarto 
pytania dotyczące przebiegu tego okresu: oceny sposobu działania ku-
ratora oraz efektywności podejmowanych przez niego działań. Ze wzglę-
du na bardzo nikły odzew – uzyskano odpowiedź od ośmiu skazanych 
spośród 75, do których wysłano ankiety – trudno formułować jakie-
kolwiek wnioski w oparciu o uzyskane informacje. Zasygnalizowane 
zostaną zatem jedynie problemy poruszone przez skazanych.

Okres, o którym mowa w art. 164 Kkw, był ustanowiony wobec an-
kietowanych skazanych najczęściej ze względu na przewidywane trud-
ności z zapewnieniem środków utrzymania po zwolnieniu i potrzebę 
wcześniejszego poczynienia starań o znalezienie pracy (5 przypadków). 
W pojedynczych przypadkach chodziło o zapewnienie miejsca zamiesz-
kania, pomoc w załatwieniu spraw urzędowych związanych z wymel-
dowaniem z miejsca zamieszkania, pomoc w uregulowaniu zaległości 
alimentacyjnych, pomoc w uzyskaniu prawa do bezpłatnych świadczeń 
medycznych, udzielenie pomocy fi nansowej, udzielenie porad w spra-
wie rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej oraz nawiązanie 
kontaktu z poradnią psychologiczną. 

Kurator kontaktował się ze skazanym najczęściej osobiście (6) na te-
renie zakładu karnego, w jednym przypadku kontakt ten nie został na-
wiązany w żadnej formie. Częstotliwość kontaktów nie była duża, skaza-
ni podali, że kurator komunikował się z nimi: sporadycznie, raz lub dwa 
razy w czasie trwania całego okresu, raz na miesiąc i raz na dwa mie-
siące. Jeden ze skazanych wskazał natomiast, że spotkania z kuratorem 
były bardzo krótkie, kilkuminutowe, kurator nie miał dla niego czasu. 
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Czterech skazanych stwierdziło, że kurator udzielił im pomocy w re-
alizacji zadań związanych z przygotowaniem do życia po zwolnieniu. 
Działania kuratora polegały na skierowaniu pism do stosownych orga-
nów w sprawie zapewnienia miejsca zamieszkania, miejsca pracy oraz 
przyznania zapomogi, udzielaniu porad co do sposobów załatwienia 
innych spraw skazanych. Tylko w dwóch przypadkach udało się jed-
nak osiągnąć założone cele. Czterech skazanych podało, że nie uzyskali 
pomocy ze strony kuratora – tylko w jednym przypadku było to spowo-
dowane okolicznościami niezależnymi od kuratora: zbyt krótkim okre-
sem, jaki pozostał do końca kary.

W ankiecie zamieszczono prośbę o dokonanie, w dziesięciostopnio-
wej skali, oceny kompetencji kuratora oraz jego zaangażowania w wy-
konywaną pracę. Średnia ocen (w skali od 1 do 10) była w obu przy-
padkach taka sama i wyniosła 4,25. O ile jednak oceniając zaangażo-
wanie kuratorów skazani wydawali przeważnie skrajne oceny (1-2 oraz 
9-10), to oceny przygotowania kuratorów do wykonywania tej pracy 
były znacznie bardziej spolaryzowane. 

Ankietowani poproszeni o dokonanie oceny, czyja pomoc w zakresie 
przygotowania do życia po zwolnieniu okazała się dla nich najistot-
niejsza, w dwóch przypadkach wskazali kuratora, również dwie osoby 
wymieniły wychowawcę do spraw pomocy postpenitencjarnej. W poje-
dynczych przypadkach wskazano wychowawcę w oddziale, psychologa 
w zakładzie karnym, rodzinę i inne osoby bliskie.

Dzieląc się ogólnymi spostrzeżeniami, co do przebiegu okresu prze-
znaczonego na przygotowanie do życia po zwolnieniu, skazani wyrażali 
głównie krytyczne uwagi, zarówno co do sposobu wykonywania czynno-
ści przez kuratorów, jak i efektywności programów zwolnieniowych. Za-
rzucano schematyczne podejście kuratora do wykonywanych obowiąz-
ków i brak zaangażowania w pomoc skazanym. Zwracano uwagę, że ku-
rator ma niewielkie możliwości udzielenia pomocy skazanemu wówczas, 
gdy potrzebne jest zapewnienie miejsca zamieszkania i zatrudnienia. 
W dwóch przypadkach skazani byli zadowoleni zarówno ze sposobu po-
stępowania kuratora, jego zaangażowania, jak i osiągniętych efektów. 

5.  Uwagi kuratorów dotyczące wykonywania czynności 
w trybie art. 164 Kkw

Jak już wcześniej wspomniano, w toku badań zwrócono się do preze-
sów losowo wybranych sądów rejonowych z obszaru całego kraju z proś-
bą o udzielenie informacji o trudnościach, jakie napotykają kuratorzy 
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wykonujący czynności związane z przygotowaniem skazanych do życia 
po opuszczeniu zakładu karnego. Uwagi takie otrzymaliśmy z 28 sądów. 
Zgłoszone przez kuratorów problemy można podzielić na dwie kategorie: 
praktycznych utrudnień w realizacji programów zwolnieniowych oraz 
utrudnień wynikających z niedostatków uregulowań prawnych. 

Kuratorzy zwracają uwagę, że obowiązujące przepisy nie określa-
ją w sposób dostateczny sposobu prowadzenia działań w trybie art. 164 
§ 1 Kkw. Podkreślano brak jednolitych standardów współpracy kuratorów 
z podopiecznymi, dotyczących form i zakresu wykonywanych czynności, 
form i częstotliwości kontaktów z podopiecznymi, jak również sposobów 
dokumentowania prowadzonych działań, co powoduje, że poszczególne ze-
społy kuratorskie muszą samodzielnie, w oparciu o doświadczenia z prak-
tyki, wypracowywać modele postępowania w tych sprawach. W opinii kura-
torów, wskazane byłoby zatem uszczegółowienie w rozporządzeniu sposobu 
postępowania kuratorów wykonujących czynności w trybie art. 164 Kkw. 

Zdaniem kuratorów, jednoznacznego rozstrzygnięcia wymagają – licznie 
występujące w praktyce – wątpliwości co do właściwości sądu, którego ku-
ratorzy powinni wykonywać działania w trybie art. 164 Kkw: czy powinien 
to być sąd, w którego okręgu skazany odbywa karę pozbawienia wolności, 
czy też sąd właściwy dla jego przyszłego miejsca zamieszkania. Zgłoszono 
również postulat przyznania kuratorowi – który jest uprawniony do wnio-
skowania o udzielenie skazanemu warunkowego przedterminowego zwol-
nienia lub przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności – także prawa 
wnioskowania o udzielenie przepustki w trybie art. 165 § 2 Kkw. 

Kuratorzy wskazywali, że często okres przeznaczony na przygoto-
wanie skazanego do życia po zwolnieniu jest ustanawiany zbyt wcześ-
nie, na długi czas przed rzeczywistym opuszczeniem zakładu karnego 
przez skazanego, co powoduje nieskuteczność i niecelowość znacznej 
części podejmowanych działań. O ile termin zakończenia odbywania 
kary przez skazanego jest znany, to termin udzielenia warunkowego 
przedterminowego zwolnienia jest trudny do określenia, zwłaszcza 
przez komisję penitencjarną. Dlatego w postulatach kuratorów pojawił 
się wniosek, aby decyzje o ustanowieniu okresu w trybie art. 164 Kkw 
przed ewentualnym warunkowym przedterminowym zwolnieniem po-
zostawić wyłącznie w kompetencji sądu penitencjarnego320. 

320 Nietrafność przewidywań komisji penitencjarnych w tym zakresie wskazują również wyniki 
przeprowadzonych badań sondażowych. W badanej grupie stwierdzono kilka przeciwstawnych 
sytuacji, gdy bieg okresu, o którym mowa, został przerwany w krótkim czasie od jego ustano-
wienia przez udzielenie skazanemu warunkowego zwolnienia, co może oznaczać, że okres ten 
został ustanowiony zbyt późno.
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Jako zasadniczy problem praktyczny kuratorzy wskazywali nieres-
pektowanie przez administrację więzienną zasady wyrażonej w art. 165 
§ 1 Kkw, zgodnie z którą w okresie przeznaczonym na przygotowanie 
do życia po zwolnieniu skazany powinien przebywać w zakładzie kar-
nym położonym najbliżej jego przyszłego miejsca zamieszkania. Zasada 
ta ma bardzo duże znaczenie dla efektywności prowadzonych działań. 
W przypadku, gdy skazany odbywa karę w jednostce położonej z dala 
od miejsca zamieszkania, kurator traci możliwość osobistego podjęcia 
odpowiednich działań, ograniczając się do roli pośrednika w przekazy-
waniu skazanemu informacji uzyskanych od kuratora i innych instytu-
cji w miejscu zamieszkania skazanego. Problem stanowi również prze-
noszenie skazanych pomiędzy jednostkami penitencjarnymi w trakcie 
trwania okresu przeznaczonego na przygotowanie do życia po opusz-
czeniu zakładu karnego. Mimo, iż przepisy zaliczają skazanych obję-
tych okresem, o którym mowa w art. 164 Kkw, do grupy osób nie-
podlegających przetransportowaniu (poza przewidzianymi wyjątkami), 
w praktyce jednak przypadki przenoszenia tych skazanych do innych 
jednostek penitencjarnych są wcale nierzadkie. Kuratorzy wskazywali, 
że konsekwencją takiego działania jest co najmniej opóźnienie, jeśli nie 
zaniechanie, realizacji programu. 

Sporo uwag kierowali kuratorzy pod adresem administracji zakła-
dów karnych i komisji penitencjarnej. Zarzucano niedostateczne roz-
poznanie sytuacji skazanego przed podjęciem decyzji o objęciu go okre-
sem przeznaczonym na przygotowanie do życia po zwolnieniu, skut-
kiem czego w wielu przypadkach ustanowienie tego okresu okazuje się 
bezzasadne. Kuratorzy podnosili również, że nie zawsze, gdy skazany 
wymaga udzielenia pomocy, konieczne jest angażowanie do tego kura-
tora: w wielu przypadkach wystarczy pomoc wychowawcy, kurator zaś 
powinien uczestniczyć wtedy, gdy konieczne jest podejmowanie działań 
na rzecz skazanego poza obrębem zakładu karnego. 

Kuratorzy wskazywali również na licznie istniejące obiektywne trud-
ności w udzieleniu skazanym pomocy. Podstawowe problemy, z jaki-
mi zwracają się skazani do kuratorów to zapewnienie mieszkania oraz 
pracy. Defi cyt tych dóbr powoduje zaś, że zaspokojenie wskazanych po-
trzeb jest często niemożliwe. Ponadto, instytucje zajmujące się rozwią-
zywaniem tych problemów (wydziały lokalowe, urzędy pracy) nierzad-
ko wymagają osobistego stawiennictwa osób zainteresowanych. Stąd 
rzeczywiste działania na rzecz skazanych mogą rozpocząć się dopiero 
po opuszczeniu przez nich zakładów karnych. Pomocą w wyjściu z tej 
sytuacji byłoby, zdaniem kuratorów, skierowanie środków z funduszu 
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pomocy postpenitencjarnej na tworzenie domów przejściowego poby-
tu dla osób opuszczających zakłady karne, w których znaleźliby za-
równo tymczasowe zakwaterowanie, jak i możliwość pracy. Kuratorzy 
wskazują również na potrzebę stworzenia odpowiednich instrumentów 
prawnych, stanowiących zachętę dla pracodawców do zatrudniania 
osób opuszczających zakłady karne.

6. Uwagi końcowe

W ostatnich trzech latach systematycznie wzrasta liczba przypad-
ków obejmowania skazanych okresem przeznaczonym na przygotowa-
nie do życia po opuszczeniu zakładu karnego, w trybie art. 164 Kkw. 
Wyniki przeprowadzonych badań sondażowych oraz uwagi zgłoszone 
przez kuratorów wskazują wszakże, że wiele trzeba poprawić w działa-
niach zarówno administracji więziennej, sądów, jak i samych kurato-
rów, aby ta instytucja prawna właściwie spełniała swoje zadanie.

W badanej grupie licznie występowały przypadki nieuzasadnionego 
angażowania kuratorów w działania wynikające z art. 164 Kkw. Było 
to spowodowane niedostatecznym rozpoznaniem przez administrację 
zakładów karnych sytuacji życiowej skazanego. W bardzo niewiel-
kim procencie przypadków respektowany był, mający fundamental-
ne znaczenie dla prowadzenia efektywnej pracy ze skazanym, postu-
lat umieszczenia skazanego w zakładzie karnym położonym możliwie 
najbliżej jego przyszłego miejsca zamieszkania. Fakt ten w znacznej 
mierze przesądzał o sposobie wykonywania czynności przez kurato-
ra, który nie mając możliwości podejmowania osobistych interwencji 
w celu udzielenia pomocy skazanemu, został sprowadzony do roli zle-
ceniodawcy i pośrednika w przekazywaniu informacji. Wyniki badań 
pokazują, że nie we wszystkich sądach zadania wynikające z art. 164 
i 165 Kkw są realizowane przez kuratorów z takim samym zaangażo-
waniem, o czym świadczy choćby intensywność kontaktów kuratorów 
ze skazanymi podczas trwania programu. Wydaje się, że uszczegółowie-
nie w przepisach wykonawczych zakresu obowiązków kuratorów wy-
konujących czynności związane z przygotowaniem skazanego do życia 
po zwolnieniu oraz sposobu wykonywania tych obowiązków, mogłoby 
wpłynąć na wzrost efektywności podejmowanych przez nich działań. 

Analiza instytucji określonej w art. 164 Kkw oraz wyników badań 
nasuwa spostrzeżenie jeszcze innego rodzaju. Objęcie skazanego okre-
sem, o którym mowa we wskazanym przepisie, ma na celu umożliwienie 
skazanemu przygotowania sobie, jeszcze w czasie pobytu w zakładzie 
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karnym, właściwych warunków egzystencji po jego opuszczeniu. Po-
dejmowane przez kuratora działania są ukierunkowane na udzielenie 
skazanemu pomocy w rozwiązaniu jego konkretnych problemów życio-
wych, utrudniających mu readaptację: zapewnienie miejsca zamiesz-
kania, środków utrzymania, pomoc w załatwieniu spraw urzędowych. 
Działania podejmowane przez kuratora z założenia nie mają w tym 
wypadku charakteru wychowawczo-resocjalizacyjnego, lecz należą 
w istocie do obszaru pomocy społecznej. Może zatem należałoby roz-
ważyć, czy właściwszym nie byłoby przekazanie wykonania zadań wy-
nikających ze wskazanych przepisów w ręce pracowników socjalnych 
ośrodków pomocy społecznej. Wydaje się, że ich wiedza i umiejętności 
z zakresu prowadzenia pracy socjalnej mogłyby być bardziej przydat-
ne w realizacji tych konkretnych zadań, wynikających z programów 
zwolnieniowych, niż pedagogiczne przygotowanie kuratorów. W części 
przypadków ośrodki pomocy społecznej i tak współpracują z kuratora-
mi w działaniach na rzecz readaptacji skazanych, zaś po opuszczeniu 
zakładu karnego przez skazanego przejmują nad nim opiekę socjal-
ną. Wykonywanie czynności związanych z przygotowaniem skazanych 
do życia po opuszczeniu zakładu karnego przez te podmioty zapewniło-
by ciągłość działań wobec skazanych.



Teodor Bulenda
Ryszard Musidłowski

WYKONYWANIE DOZORU ORZECZONEGO 
NA WNIOSEK SKAZANEGO  – READAPTACJA 
SPOŁECZNA NA PODSTAWIE ART. 167 KKW

I. Wprowadzenie

Wraz z wprowadzeniem w życie Kodeksu karnego wykonawczego 
z 1997 r. (dalej: Kkw)321 skazani nabyli prawo występowania z wnio-
skiem do sądu penitencjarnego o objęcie ich dozorem sądowego kura-
tora zawodowego na czas po zwolnieniu z zakładu karnego. Wcześniej 
polskie ustawodawstwo nie przewidywało takiego rozwiązania. Jego 
podstawowym celem jest przyjście skazanym zwolnionym z pomocą 
w readaptacji społecznej w warunkach wolnościowych. Dozór kuratora 
sądowego unormowany przepisem art. 167 Kkw określany jest jako 
dozór na wniosek skazanego lub dozór na życzenie. Tym pierwszym 
posługują się również autorzy niniejszego opracowania. Wyrażany jest 
pogląd, że jest on środkiem o pewnych elementach właściwych syste-
mowi probacyjnemu322. Różni się istotnie od innych dozorów m.in. 
związanych z warunkowym zawieszeniem wykonywania kary lub wa-
runkowym przedterminowym zwolnieniem tym, że skazany nie jest mu 
poddany przymusowo.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przedstawienie praktyki 
wykonywania dozoru na wniosek skazanego. W tym celu przeprowa-
dzono od sierpnia 2006 r. do marca 2007 r. badania ukierunkowane 
na sposób wykonywania tego dozoru. Zamiarem było również pokaza-
nie użyteczności tej nowej instytucji prawa karnego wykonawczego. 

W badaniach posłużono się metodą analizy akt dozoru, wywiadem 
ze skazanymi odbywającymi karę pozbawienia wolności, wychowawca-
mi zakładów karnych oraz kuratorami sądowymi. 

321 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy, Dz. U. z 1997 r. Nr 90, poz. 557; 
ze zm. Ustawa ta weszła w życie 1 września 1998 r. i od tej daty skazani mogli zwracać się 
do sądu o objęcie ich dozorem kuratorskim.

322 T. Szymanowski, Z. Świda: Kodeks karny wykonawczy. Komentarz. Wyd. Prawnicze, Warsza-
wa 1998, s. 387.
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II. Prawne unormowanie dozoru na wniosek skazanego 

Zgodnie z art. 167 Kkw, skazany, przed zwolnieniem z zakładu karne-
go, ma prawo do ubiegania się o objęcie go dozorem sądowego kuratora 
zawodowego. Wyrażany jest pogląd, że prawo to przysługuje skazanemu 
zwalnianemu nie tylko na koniec kary lecz i warunkowo, gdy w ramach 
tej instytucji nie orzeczono poddania go pod dozór323. W przepisie tym nie 
wymieniono szczegółowych okoliczności mogących uzasadniać stosowa-
nie dozoru a jedynie ograniczono się do zwrotu, że może on być stoso-
wany „zwłaszcza, jeżeli oczekujące go warunki po zwolnieniu z zakładu 
karnego mogą mu utrudniać społeczną readaptację” (art. 167 § 1 Kkw). 

Sprawowanie dozoru nad skazanymi zostało ustawowo powierzone 
sądowemu kuratorowi zawodowemu. Ta jednoznaczna dyspozycja wy-
klucza powierzenie sprawowania tego dozoru kuratorowi społecznemu. 
W literaturze prawnokarnej uzasadnia się ją m.in. tym, iż jest to dozór 
szczególnie trudny324. Trudność być może wiąże się z brakiem ujem-
nych konsekwencji dla skazanych, którzy uniemożliwiają prawidłowe 
jego wykonywanie. 

Organem uprawnionym do stosowania dozoru jest sąd penitencjar-
ny, który orzeka w formie postanowienia (art. 167 § 1 Kkw). Uwzględ-
niając merytoryczną przesłankę zawartą w art. 167 § 1 Kkw można 
zauważyć, że sądowi pozostawiono dużą swobodę w ocenie warunków 
mogących utrudniać skazanemu społeczną readaptację. Takie unor-
mowanie nie jest bez znaczenia np. dla skutecznego odwołania się 
przez skazanych od postanowienia sądu penitencjarnego odmawiają-
cego uwzględnienia ich wniosków o objęcie dozorem kuratorskim.

Sąd penitencjarny oddając skazanego pod dozór sądowego kurato-
ra zawodowego może za zgodą skazanego nałożyć na niego obowiązki 
przewidziane w art. 72 § 1 Kodeksu karnego325. Ponadto – podobnie 
jak w innych rodzajach dozoru – skazany ma do spełnienia obowiązki 
z nim związane, o których mowa w art. 169 § 1 – 3 Kkw. Stosownie 
do tego przepisu, skazany obowiązany jest: 
–  przestrzegać obowiązków ustanowionych przez sąd na okres próby 

lub związanych z dozorem;

323 S. Lelental: Kodeks karny wykonawczy. Komentarz. Wyd. C. H. Beck’a, Warszawa 1999 r., 
s. 284.

324 Zob. Z. Hołda, K. Postulski: Kodeks karny wykonawczy. Komentarz. Gdańsk 2005, s. 564. 
Autorzy tego poglądu nie sprecyzowali na czym owa trudność ma polegać.

325 Katalog obowiązków oraz uwagi do niego zob. w opracowaniu dotyczącym wykonywania dozo-
ru przy warunkowym przedterminowym zwolnieniu, zawarte w niniejszym zbiorze. 
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–  bezzwłocznie, a najpóźniej w ciągu 7 dni od powzięcia wiadomości 
o oddaniu go pod dozór, zgłosić się do kuratora sądowego tego sądu 
rejonowego, w okręgu którego dozór ma być wykonywany; 

–  stawić się na wezwanie sądu lub kuratora i udzielać wyjaśnień 
co do przebiegu dozoru i wykonywania nałożonych na niego obo-
wiązków; 

–  umożliwić kuratorowi wejście do mieszkania oraz informować kura-
tora o zmianie miejsca zatrudnienia, zamieszkania lub pobytu.
Skazany poddany dozorowi na życzenie jest również zobowiązany 

stosować się do wydanych przez właściwe organy poleceń zmierzają-
cych do wykonania tego środka probacyjnego, w tym do poleceń kura-
tora sądowego (art. 5 § 2 Kkw).

Zgodnie z art. 167 § 3 Kkw, skazanemu oddanemu pod dozór 
i wypełniającemu nałożone na niego obowiązki zapewnia się w mia-
rę możliwości tymczasowe zakwaterowanie i udziela pomocy w otrzy-
maniu zatrudnienia w miejscach oraz instytucjach wskazanych przez 
sądowego kuratora zawodowego. Przepis ten z jednej strony ma 
charakter motywujący skazanych do wypełniania obowiązków, lecz 
z drugiej strony może prowadzić do ograniczania zakresu pomocy 
udzielanej im przez kuratorów, poprzez wyłączenie wyżej wymienionej 
pomocy oraz przyjęcia założenia, że niewypełnienie obowiązków wy-
nika ze złej woli skazanego a nie z powodów obiektywnych, a także, 
że mimo niespełniania obowiązków będzie udzielana mu pomoc w in-
nej formie. 

Do 2003 r.326 sądy penitencjarne oznaczały czas trwania okresu 
próby, który nie mógł przekraczać 2 lat. W wyniku nowelizacji art. 
167 § 4 Kkw od października 2003 r. sądy nie oznaczają z góry czasu 
trwania dozoru, który jednak nie może przekraczać dwóch lat. W ra-
zie rezygnacji skazanego z dozoru lub uniemożliwienia jego wykonania 
albo niewypełniania przez skazanego nałożonych na niego obowiązków, 
niepodporządkowania się poleceniom kuratora sądowego lub z innych 
powodów można zaniechać dozoru (art. 167 § 4 Kkw). 

Specyfi ka omawianego dozoru polega na tym, że skazani poddają 
się mu dobrowolnie. Owa dobrowolność, odnosząca się również do pod-
dania się skazanych obowiązkom określonym w art. 72 § 1 Kk, od-
różnia ten dozór od innych i nie pozostaje bez wpływu na sposób jego 
wykonywania przez kuratorów. 

326 Ustawa z dnia 24 lipca 2003 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych 
innych ustaw, Dz. U. z 2003 r. Nr 142, poz. 1380.
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Do wykonywania dozoru na wniosek skazanego mają przede wszyst-
kim zastosowanie odpowiednio przepisy oddziału 1 w rozdziale XI Ko-
deksu karnego wykonawczego oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. 
o kuratorach sądowych327 i rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości 
z dnia 12 czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykony-
wania uprawnień i obowiązków kuratorów sądowych328, a także prze-
pisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007 r. 
– Regulamin urzędowania sądów powszechnych329.

Nie ma wyodrębnionych przepisów wykonawczych, które odnoszą 
się wyłącznie do wykonywania dozoru stosowanego na podstawie art. 
167 Kkw. 

III. Niektóre dane liczbowe

Nie dysponujemy dokładnymi danymi, na podstawie których można 
by odpowiedzieć, jak często stosowany jest dozór na wniosek skazanego, 
ilu skazanych objętych zostaje takim dozorem, ile dozorów jest wykonywa-
nych. Nie ma ich w statystyce sądowej, ponieważ Ministerstwo Sprawied-
liwości dotychczas nie było zainteresowane zbieraniem takich danych. 
W sądach penitencjarnych również się ich nie gromadzi, nawet na użytek 
własny. Nie prowadzi się więc ofi cjalnych statystyk dotyczących tego ro-
dzaju dozoru. Dlatego też, aby przynajmniej w przybliżeniu przedstawić 
dane liczbowe w tym zakresie, zwrócono się w drugiej połowie 2006 r. 
do wszystkich sądów penitencjarnych w kraju z prośbą o nadesłanie akt 
sądowych z ostatnich pięciu lat, w których przedmiotem orzekania były 
wnioski skazanych o objęcie ich dozorem na podstawie art. 167 Kkw. 

Na podstawie informacji uzyskanych z sądów penitencjarnych oraz 
przekazanych do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich akt sądowych 
wynika, że w latach 2001 – 2005 oraz częściowo (z 11 sądów peniten-
cjarnych) – do czerwca 2006 w 39 sądach penitencjarnych ogółem roz-
poznano 1289 spraw z art. 167 Kkw. W pozostałych sądach peniten-
cjarnych nie rozpatrywano tego rodzaju spraw lub też nie przekazano 
akt do Biura Rzecznika. 

327 Dz. U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1071; ze zm.
328 Dz. U. z 2003 r. Nr 112, poz. 1064.
329 Dz. U. z 2007 r. Nr 38, poz. 249. W odniesieniu do spraw objętych badaniami zastosowanie 

miały przepisy uchylonego rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 listopada 1987 r. 
– Regulamin wewnętrznego urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 1987 r. Nr 38, 
poz. 218; ze zm.).
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W 2001 r. rozpoznano 193 sprawy (15% ogółu spraw rozpatrywa-
nych w analizowanych latach), w 2002 r. – 277 (21,5%), w 2003 r. – 
231 (17,9%), w 2004 r. – 250 (19,4%), w 2005 r. – 232 (18%) i w 2006 r. 
(do czerwca) – 106 (8,2%), z 11 sądów penitencjarnych.

W analizowanym okresie sądy penitencjarne wydały tylko 357 
(27,7% spośród wszystkich spraw z powyższych lat) orzeczeń uwzględ-
niających wnioski skazanych o objęcie ich dozorem. W 2001 r. sądy 
uwzględniły wnioski w 70 sprawach (36,3% ogółu rozpatrywanych 
spraw w tym roku), w 2002 r. – 77 (27,8%), w 2003 r. – 57 (24,7%), 
w 2004 r. – 71 (28,4%), w 2005 r. – 58 (25%) i w 2006 r. (do czerwca) 
– 24 (22,6%), z 11 sądów penitencjarnych.

Przykłady danych dotyczących niektórych sądów penitencjarnych, 
w których w powyższym okresie rozpatrywano sprawy z art. 167 Kkw: Byd-
goszcz – na 58 spraw w latach 2001 – 2005 zastosowano dozór w 19 sprawach 
(32,7% spraw rozpatrzonych w tym sądzie), Gdańsk – na 50 spraw z 2002 
– 2006 (czerwiec) zastosowano dozór w 3 sprawach (6%), Gliwice – na 74 
sprawy w 2001 – 2006 (czerwiec) zastosowano dozór w 34 sprawach (45,9%), 
Katowice – na 10 spraw w 2001 – 2005 zastosowano dozór w 4 sprawach 
(40%), Lublin – na 103 sprawy w 2001 – 2005 zastosowano dozór w 11 spra-
wach (10,7%), Łodź – na 84 sprawy w 2001 – 2006 (czerwiec) zastosowano 
dozór w 22 sprawach (26,2%), Poznań – na 212 spraw w 2001 – 2005 za-
stosowano dozór w 61 sprawach (28,8%), Rzeszów – na 44 sprawy, w latach 
2001 – 2005 zastosowano dozór w 12 sprawach (27, 3%), Szczecin – na 71 
spraw w 2001 – 2006 (czerwiec) zastosowano dozór w 21 sprawach (29,6%), 
Świdnica – na 92 sprawy w latach 2001 – 2005 zastosowano dozór w 18 
sprawach (19,6 ), Tarnów – na 110 spraw w latach 2001 – 2006 (czerwiec) 
zastosowano dozór w 37 sprawach (33,6%) oraz Warszawa – na 78 spraw 
w latach 2001 – 2006 (czerwiec) zastosowano dozór w 8 sprawach (10,2%).

Bardzo często powodem nieuwzględnienia przez sądy penitencjarne 
wniosków o dozór było wniesienie ich przez skazanych z dużym wy-
przedzeniem, tj. kilku lub kilkunastomiesięcznym, a nawet kilkuletnim 
przed zakończeniem odbywania kary pozbawienia wolności. 

Powyższe dane jedynie w przybliżeniu orientują nas, jaka jest skala 
problemu, ile rocznie spraw jest rozpatrywanych i z jakim rezultatem. 

IV. Niektóre kwestie metodologiczne

W badaniach posłużono się metodą analizy akt sądowych i akt do-
zoru oraz wywiadem. Przeanalizowano po 100 akt sądów penitencjar-
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nych i akt dozorów, posługując się odpowiednio przygotowanym kwe-
stionariuszem. Wywiadem objęto 100 skazanych odbywających karę 
pozbawienia wolności, 100 wychowawców działów penitencjarnych 
i 200 kuratorów sądowych. 

Posługując się metodą wywiadu starano się poznać poglądy i opinie ska-
zanych, wychowawców i kuratorów sądowych na temat dozoru na wniosek 
skazanego, zwłaszcza jego użyteczności w readaptacji społecznej skaza-
nych, a tym samym w zapobieganiu przestępczości. Informacje gromadzo-
no za pomocą wcześniej przygotowanych anonimowych ankiet. Poprzez 
pytania zawarte w ankiecie adresowanej do skazanych odbywających karę 
pozbawienia wolności starano się ustalić ich wiedzę na temat możliwości 
ubiegania się o objęcie dozorem sądowego kuratora zawodowego, zamiaru 
wniesienia wniosku do sądu w tym zakresie oraz opinię o użyteczności 
dozoru. W ankiecie dla wychowawców zawarto pytania dotyczące ich do-
świadczenia związanego ze stosowaniem dozoru i ocenę jego funkcjonowa-
nia. Natomiast sądowym kuratorom postawiono pytania o ich doświadcze-
nia w sprawowaniu dozoru na wniosek skazanego, jego przebiegu i ewen-
tualnych trudności w jego sprawowaniu, a także o jego zalety i wady.

V. Charakterystyka skazanych objętych dozorem330 

Wszyscy badani byli mężczyznami. W okresie orzekania wobec nich 
dozoru kuratorskiego na podstawie art. 167 Kkw w zdecydowanej więk-
szości byli osobami młodymi lub w średnim wieku. W przedziale wieku 
17 – 20 lat było 2% dozorowanych, 21 – 24 lat – 6%, 25 – 29 lat – 17%, 
30 – 49 – 52% i powyżej 50 lat i więcej – 5%. W odniesieniu do 18% 
badanych nie było informacji o ich wieku. 

Wielu badanych, gdyż 45%, nie miało stałego miejsca zameldowa-
nia i 49% – miejsca zamieszkania331. W odniesieniu do 32% badanych 
w aktach wyraźnie zaznaczano ich status bezdomnego. Niektórzy z nich 

330 Charakterystykę skazanych, wobec których zastosowano dozór kuratora sądowego na ich 
wniosek, opracowano w oparciu o dane zawarte w aktach sądów penitencjarnych i aktach 
dozoru. Dane uwzględniono z okresu orzekania w sprawie art. 167 Kkw. i objęcia skazanego 
dozorem. Zdecydowano się na takie rozwiązanie, gdyż w aktach sądowych nieraz było wię-
cej informacji o dozorowanych niż w aktach dozoru. W wielu analizowanych aktach dozoru 
stwierdzono brak istotnych informacji o dozorowanych. W niektórych aktach dozoru więcej 
było danych o rodzinie skazanego niż o nim samym lub w ogóle brak było danych umożliwia-
jących charakterystykę dozorowanego. 

331 Dane wyrażono w procentach dla ułatwienia dokonania porównań z danymi uzyskanymi w in-
nych badaniach prezentowanych w niniejszym zbiorze opracowań oraz w innych opracowa-
niach. 



Wykonywanie środków probacji i readaptacji skazanych w Polsce 233

(21%) zostali z mieszkań wyeksmitowani w następstwie rozwodu, wsku-
tek nagannego zachowania w rodzinie i z innych przyczyn. 

Kawalerami było 45% badanych, 9% – żonatymi, 31% – rozwiedzio-
nymi, 2% pozostawało w separacji. O 13% brak było danych. Niemało, 
gdyż 14% badanych żyło w związku konkubenckim. Dzieci posiada-
ło 41% badanych, w tym dzieci małoletnie – 27%. Brak było danych 
na ten temat w odniesieniu do 13% badanych. 

Badani posiadali następujące wykształcenie: 2% – niepełne podsta-
wowe, 35% – podstawowe, 27% – zasadnicze zawodowe, 7% – średnie 
i 1% – wyższe. Nie było informacji o wykształceniu 28% badanych. Za-
wód posiadało 53% badanych, m.in.: ślusarza, elektryka, spawacza, 
stolarza, murarza, malarza-tynkarza, rolnika, palacza centralnego 
ogrzewania i technika żywienia zbiorowego. Niektórzy z nich zawód 
zdobyli po ukończeniu kursu w okresie odbywania kary pozbawienia 
wolności. Nie posiadało zawodu – 18%, brak było danych w odniesieniu 
do 29% badanych. 

Dobry stan zdrowia odnotowano u 45% skazanych, zaś stan choro-
bowy u 29% Brakowało informacji w tym zakresie w stosunku do 26% 
badanych. Formalnie zaliczonych do kategorii osób niepełnospraw-
nych było 19% badanych. W wypadku 4% osób podkreślono jedynie, 
że są upośledzone umysłowo, bez poinformowania, czy zostały formal-
nie uznane za osoby niepełnosprawne. O pozostałych brak było infor-
macji na ten temat. Ponad połowa badanych, tj. 51% była uzależniona 
od alkoholu, 4% – od narkotyków i 3% jednocześnie od alkoholu i nar-
kotyków. W odniesieniu do 19% badanych zaznaczono, że nie byli uza-
leżnieni, zaś co do 23% badanych brak było informacji na ten temat. 

Badani zostali skazani za czyny skierowane przeciwko różnym do-
brom chronionym prawem: za przestępstwa skierowane przeciwko ży-
ciu i zdrowiu – 8% badanych, w tym za zabójstwo (art. 148 § 1 Kk) – 3%, 
ciężki uszczerbek na zdrowiu (art. 156 § 2Kk) – 1%, uszkodzenie ciała 
(art. 157§ 1 i 2 Kk) – 2%, bójka i pobicie (art. 158 § 1 Kk) – 2%; prze-
ciwko wolności seksualnej i obyczajności – 11%, w tym za zgwałcenie 
(art. 197 § 1 Kk i 168 § 1 i 2 dKk) – 8%, nadużycie zależności i dopro-
wadzenie do obcowania płciowego (art. 199 § 2 Kk) – 1%, i obcowanie 
z małoletnim (art. 200 Kk) – 2%; przeciwko rodzinie i opiece – 13%, 
w tym znęcanie się (art. 207 Kk)– 9%, uchylanie się od alimentów (art. 
209 Kk) – 4%; przeciwko mieniu – 46%, w tym za kradzież (art. 278 § 
1 Kk) – 3%, kradzież z włamaniem (art. 279 § 1 Kk i 208 dKk) – 23%, 
rozbój (art. 280 § 1 i 2 Kk oraz art. 210 § 1 i 2 dKk) – 16%, kradzież 
rozbójnicza (art. 281 Kk)– 1% i za oszustwo (art. 286 § 1 Kk) – 3%; 
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przeciwko wiarygodności dokumentów – 1% oraz wobec 21% badanych 
brak było danych. 

Odbywających karę pozbawienia wolności po raz pierwszy było 26% 
badanych i recydywistów (art. 64 Kk i 60 dKk) – 48%. Brak było danych 
o 26% badanych. 

Wymiar odbywanej przez badanych kary przedstawiał się następująco: 
do 6 miesięcy – 4% badanych, powyżej 6 miesięcy do 1 roku – 4%, powyżej 
roku do 2 lat – 18%, powyżej 2 lat do 3 lat – 14%, powyżej 3 lat do 5 lat – 19%, 
powyżej 5 lat do 10 lat – 16%, powyżej 10 lat do 15 lat – 3%. W odniesieniu 
do 22% badanych brak było danych. Szczegółowe dane dotyczące grup 
klasyfi kacyjnych i systemów, w jakich badani odbywali karę pozbawienia 
wolności udało się ustalić tylko wobec 51 badanych. W tej grupie bada-
nych stwierdzono, że: 9,8% miało status młodocianego, 15,7% – pierwszy 
raz odbywającego karę pozbawienia wolności i 72,5% – recydywisty. W za-
kładzie karnym typu zamkniętego karę odbywało 76,4% badanych, 15,7% 
-w zakładzie typu półotwartego i 7,8% – w zakładzie typu otwartego. Naj-
więcej gdyż, 49% odbywało karę w systemie programowanego oddziaływa-
nia, 41,2% – w systemie zwykłym i 9,8% – w systemie terapeutycznym. 
Jedynie 4% badanych zostało wcześniej objętych – na podstawie art. 164 
Kkw – przygotowaniem do życia po zwolnieniu. W aktach dozoru niewiele 
było odpisów świadectw zwolnienia skazanych z zakładu karnego, trudno 
więc było ustalić z jaką kwotą opuszczali oni mury więzienne. Znajdowały 
się one tylko w 14% akt. Wynika z nich, że niemal wszyscy, poza dwoma, 
nie posiadali przy wyjściu na wolność własnych środków fi nansowych. 

Większość skazanych, wobec których wykonywany był dozór na ich 
życzenie było – jak wyżej napisano – w młodym i średnim wieku życia. 
Prawie połowa z nich nie miała stałego miejsca zameldowania i zamiesz-
kania, wielu było ze statusem bezdomnego, często w wyniku eksmisji, 
niewielu pozostawało w związku małżeńskim (sporo ich było po roz-
wodzie), o niskim poziomie wykształcenia, bez zawodu, o złym stanie 
zdrowia i niepełnosprawności. Ponad połowa z nich była uzależniona 
od alkoholu, w większości byli skazani za przestępstwa przeciwko mie-
niu, wielu też za przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i oby-
czajności oraz rodzinie, odbywający długie kary pozbawienia wolności, 
w typie zakładu zamkniętego, prawie połowa była recydywistami. Dane 
te mogą stanowić podstawę do określenia typu skazanego korzystają-
cego z tego rodzaju dozoru332. 

332 Por. T. Bulenda: Charakterystyka populacji więziennej, w: System penitencjarny i postpeni-
tencjarny w Polsce (red. T. Bulenda, R.Musidłowski), Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 
2003, s.224-249.
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Trudno przedstawić pełną charakterystykę skazanych objętych do-
zorem, gdyż nieraz w wielu aktach sądowych i aktach dozoru brak było 
podstawowych informacji dotyczących tych osób, ważnych dla prawid-
łowego i efektywnego sprawowania dozoru nad nimi. 

VI. Problemy związane z orzekaniem dozoru

Poddane analizie akta dozorów na wniosek skazanych pochodziły 
z 21 sądów penitencjarnych333. Sądy te orzekły dozory na okres: 3 mie-
sięcy w odniesieniu do 2% badanych, 6 miesięcy – 8%, roku – 51%, 
2 lat – 39%. Czas trwania dozoru należy rozpatrywać – jak wyżej za-
znaczono – w odniesieniu do sytuacji przed zmianą w 2003 r. przepisu 
art. 167 § 4 Kkw , w którym ustawodawca dał sądom penitencjarnym 
uprawnienie do określenia z góry czasu trwania dozoru, ale nie dłu-
żej niż dwa lata oraz po tej zmianie, kiedy takiego uprawnienia już 
nie mają. Spraw objętych badaniami przed zmianą tego przepisu było 
63%. 

Dodajmy w tym miejscu, że w 12% spraw okres dozoru liczono od daty 
wydania postanowienia sądu penitencjarnego o objęciu skazanego dozo-
rem kuratorskim a nie od daty opuszczenia przez niego zakładu karne-
go. Było to niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

Sądy oddając skazanych pod dozór sądowego kuratora zawodowego 
nałożyły obowiązki, o których mowa w art. 72 § 1 Kk, jedynie wobec 
23% badanych. Były one następujące (według kolejności określonej 
w powyższym przepisie): informowanie kuratora o przebiegu dozo-
ru – 2% badanych, wykonywanie ciążącego na skazanym obowiązku 
łożenia na utrzymanie dzieci – 2%, wykonywanie pracy zarobkowej 
– 20%, powstrzymanie się od nadużywania alkoholu – 14%, powstrzy-
manie się od używania narkotyków – 1%, poddanie się leczeniu od-
wykowemu – 4%, powstrzymanie się od przebywania w określonych 
środowiskach – 6% i inne postępowanie w okresie próby – 9%, m.in. 
przestrzeganie porządku prawnego, prowadzenie przykładnego życia, 
regularny kontakt z kuratorem oraz powstrzymanie się od wywoływa-
nia awantur. Wątpliwe wydaje się zobowiązanie skazanego do wykony-
wania pracy w sytuacji istnienia trudności na rynku pracy i utrzymują-

333 Były to sądy penitencjarne w: Bielsku-Białej, Bydgoszczy, Gdańsku, Gliwicach, Gorzowie 
Wielkopolskim, Katowicach, Kaliszu, Koszalinie, Krośnie, Legnicy, Lublinie, Łodzi, Płocku, 
Poznaniu, Rzeszowie, Słupsku, Szczecinie, Świdnicy, Tarnowie, Warszawie, Zielonej Górze.
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cego się w tamtym czasie wysokiego poziomu bezrobocia. Uwaga ta ma 
znaczenie zwłaszcza w kontekście przepisu art. 167 § 2 Kkw, w którym 
uzależnia się udzielenie określonej pomocy kuratora sądowego od wy-
pełnienia przez skazanego nałożonych na niego obowiązków. Sądy spo-
radycznie nakładały na dozorowanych obowiązki powstrzymania się 
od nadużywania alkoholu oraz poddania się leczeniu odwykowemu. 
Uwidacznia się to zwłaszcza w sytuacji, gdy porówna się liczbę bada-
nych uzależnionych od alkoholu z liczbą zobowiązanych do powstrzy-
mania się od alkoholu lub poddania się leczeniu odwykowemu. Nie na-
trafi ono na adnotację w aktach sądowych, aby ktokolwiek z badanych 
nie wyraził zgody na nałożenie na niego obowiązków. 

Uzasadnienia postanowień o zastosowaniu dozoru kuratora sądo-
wego były krótkie i często bardzo lakoniczne. Ponad połowa, tj. 51% 
tych uzasadnień była w swej treści ogólnikowa i ograniczała się zwykle 
do stwierdzenia, że: „skazany kończy odbywanie kary pozbawienia wol-
ności w dniu […] – oczekujące go warunki życia po zwolnieniu z zakła-
du karnego mogą mu utrudniać społeczną readaptację, z powyższych 
względów Sąd orzekł jak w sentencji”. 

Odpisy postanowień przekazane przez sądy penitencjarne nie uła-
twiały kuratorom sądowym sprawowania dozorów. Uniemożliwiały im 
poznanie okoliczności, które sądy penitencjarne brały pod uwagę orze-
kając o zastosowaniu dozoru wobec określonych skazanych, które mia-
łyby utrudniać im readaptację społeczną. Nie mieli informacji, na ja-
kie cechy dozorowanych, okoliczności biografi czne i społeczne oraz ich 
potrzeby powinni przede wszystkim zwracać uwagę udzielając pomocy 
tym osobom w rozwiązaniu ich ważnych problemów życiowych. Takie 
informacje są potrzebne kuratorom sądowym już na początku sprawo-
wania dozoru, a nawet już od momentu jego powierzenia, a nie tylko 
od momentu objęcia nim skazanego. Co więcej, pozwoliłyby one skon-
frontować kuratorom sądowym okoliczności przedstawione przez ska-
zanych sądom penitencjarnym z tymi, które prezentowali im po opusz-
czeniu zakładu karnego.

Tylko w 49% postanowień były zawarte w uzasadnieniu informacje 
o okolicznościach, którymi sądy penitencjarne kierowały się stosując 
dozór. Sądy te wskazywały na jedną lub więcej przyczyn, które mogły 
skazanemu utrudniać readaptację. W 28% spraw wskazały one na brak 
mieszkania, potrzebę pomocy w uzyskaniu lokalu socjalnego lub miej-
sca w schronisku dla bezdomnych, 26% – brak pracy zarobkowej, 
8% – zerwane więzi rodzinne lub konfl ikty rodzinne oraz 17% – inne 
okoliczności, m.in.: uzależnienie od alkoholu, brak zawodu, pomoc 
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w ustaleniu stopnia niepełnosprawności, niezaradność skazanego, 
długoletni pobyt w zakładzie karnym oraz brak środków do życia.

VII. Wykonywanie dozoru

Sądy penitencjarne przekazywały zespołom kuratorskim odpisy 
postanowień o zastosowaniu wobec skazanych dozorów na ogół nie-
zwłocznie po uprawomocnieniu się postanowień. W 9% spraw były one 
przekazywane po upływie 4-6 tygodni, co było spowodowane przede 
wszystkim koniecznością ustalenia miejsca, do którego skazany udał 
się po zwolnieniu z zakładu karnego. Nie zawsze przed zwolnieniem po-
dawał on administracji zakładu karnego lub sądowi penitencjarnemu 
taką informację. W 69% spraw odpisy postanowień były przekazywa-
ne zespołom kuratorskim, gdy skazani wobec których orzeczono do-
zór, odbywali jeszcze karę pozbawienia wolności, nawet kilka miesięcy 
przed terminem końca kary. 

Sądy penitencjarne przekazały wraz z odpisami postanowień (52% 
spraw) zespołom kuratorskim odpisy opinii o skazanych poddanych 
dozorowi, sporządzone przez dyrektorów zakładów karnych w związku 
z wnioskami skazanych o objęcie ich dozorem. Należy sądzić, że uła-
twiały one kuratorom sprawowanie dozorów, gdyż zawierały informacje 
nie tylko o cechach skazanych, lecz także o ich zachowaniu w warun-
kach w więziennych, sytuacji rodzinnej oraz prognozie kryminologicz-
no-społecznej i penitencjarnej. 

W 38% sprawach dozór powierzano kuratorowi sądowemu w okre-
sie, kiedy skazany przebywał jeszcze w zakładzie karnym. Skazani 
w takich wypadkach na ogół domagali się od kuratorów spotkań z nimi 
w zakładzie karnym i podjęcia czynności m.in. w sprawach dotyczą-
cych ich problemów mieszkaniowych, zatrudnienia oraz rodzinnych, 
w tym także pomocy w otrzymaniu warunkowego przedterminowego 
zwolnienia. Niektórzy kuratorzy przychylali się do próśb i żądań ska-
zanych i kontaktowali się z nimi w zakładzie karnym (11%) i/lub po-
dejmowali czynności nie tylko o charakterze diagnostycznym lecz także 
interwencyjnym, pomocowym, zaś inni informowali skazanych, że po-
dejmą czynności – zgodnie z przepisami prawa – dopiero po zwolnieniu 
ich z zakładu karnego. 

Często posługiwano się drukami, które były przeznaczone do po-
wierzania dozoru nad osobami warunkowo zwolnionymi. Nie zawsze 
dokonano w nich odpowiednich skreśleń, co powodowało, że niektórzy 
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kuratorzy sprawowali dozór zgodnie z treścią pisma o jego powierzeniu, 
czemu dawali wyraz w swoich pisemnych sprawozdaniach. W spra-
wozdaniach tych informowali o sprawowaniu dozoru nad warunkowo 
zwolnionym, zamiast nad skazanym, który dobrowolnie poddał się do-
zorowi. W aktach dozoru nie było adnotacji o sprostowaniu tego oczy-
wistego błędu. 

W większości spraw dozór nad skazanymi sprawowany był przez są-
dowych kuratorów zawodowych. Wbrew jednak postanowieniu art. 167 
§ 1 Kkw w 37% badanych spraw dozór był powierzany i sprawowany 
przez kuratorów społecznych. Warto zaznaczyć, że był on sprawowa-
ny nieraz lepiej przez kuratorów społecznych niż przez kuratorów za-
wodowych, chociażby pod względem częstości bezpośrednich spotkań 
z dozorowanymi lub ich osobami bliskimi oraz podejmowania różno-
rodnych czynności o charakterze pomocowym i doradczym. Przejawiało 
się to zwłaszcza w częstszej i bardziej intensywnej ich pracy w terenie. 
Wiadomo, że kuratorzy zawodowi zwykle są obciążeni wieloma innymi 
obowiązkami i mają mniej czasu na sprawowanie dozoru. 

W pismach kierowanych do skazanych o objęciu ich dozorem często 
podawano błędne informacje. Kierownicy kuratorskiej służby sądowej 
posługiwali się drukami przeznaczonymi do powiadamiania skazanych 
o wprowadzeniu do wykonania wobec nich dozoru kuratora sądowego. 
Były to druki przeznaczone także do powiadamiania dozorowanych o in-
nych rodzajach dozorów, niż ustanowiony na podstawie art. 167 Kkw. 
Posługując się wzorami tych druków informowano ich o obowiązkach 
orzeczonych przez sąd, mimo iż nie zostały nałożone i konsekwencjach 
ich niedopełnienia polegających m.in. na „odwołaniu warunkowego 
zwolnienia lub zarządzenia wykonania kary”. Nikt owej dezinformacji 
nie prostował. 

W aktach dozoru znajdowały się pisma dotyczące zawiadomienia 
skazanego o ustanowieniu nad nim dozoru kuratora sądowego z po-
daniem nazwiska kuratora, z jednoczesną informacją, że powinien on 
w ciągu 3 lub 7 dni od daty otrzymania pisma zgłosić się do kuratora. 
Pisma takie były kierowane także do skazanych, którzy mieli nawet 
kilka miesięcy do odbycia kary. Trudno więc było od nich oczekiwać 
spełnienia takiej powinności.

Kuratorzy, którym powierzono dozór na ogół szybko nawiązywali 
ze skazanymi kontakt. Jak zaznaczono, 11% kuratorów spotkało się 
ze skazanymi jeszcze w czasie ich pobytu w zakładzie karnym. W 37% 
spraw do pierwszego spotkania skazanego z kuratorem sądowym do-
szło w terminie 7 dni od opuszczenia przez skazanego zakładu karnego, 
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12% – w okresie powyżej 7 dni do 14 dni, 18% – powyżej tego okresu, 
8% – w ogóle nie doszło do spotkania. W 14% spraw brak było informa-
cji na ten temat. 

W części akt dozoru (41%) znajdowały się pisma dotyczące poucze-
nia dozorowanych o prawach i obowiązkach wynikających z zastosowa-
nego wobec nich dozoru334. Mimo, iż wiele z tych pouczeń nie wiązało 
się z dozorem z art. 167 Kkw w piśmie przedstawianym skazanym nie 
dokonano żadnych skreśleń. 

W 14% spraw odnotowano, że kuratorzy sądowi w sytuacji braku 
kontaktu ze skazanym zwracali się w celu ustalenia jego miejsca po-
bytu do wydziałów ewidencji ruchu ludności i innych odpowiednich 
organów z wnioskiem o udostępnienie danych ze zbioru danych osobo-
wych. Niektórzy kuratorzy w takiej sytuacji nie podejmowali czynności 
i biernie, nawet przez kilka miesięcy, oczekiwali na kontakt ze strony 
dozorowanym.

W 47% akt były opracowane plany pracy z dozorowanymi. W opra-
cowanych przez kuratorów planach pracy, nazywanych różnie, m.in.: 
„plany pracy”, „zamierzenia readaptacyjne/wskazania resocjalizacyj-
ne”, „zamierzenia kuratora” lub „wnioski do realizacji w procesie reso-
cjalizacji” przeważały planowane czynności o charakterze diagnostycz-
no-kontrolno-doradczym. 

Plany pracy opracowane przez kuratorów sądowych, jak i podejmo-
wane przez nich działania na rzecz dozorowanych, były w większości 
takie same lub podobne do tych z jakimi spotykamy się w wykonywa-
niu innych rodzajów dozorów. Były one ukierunkowane przede wszyst-
kim na resocjalizację a nie na readaptację społeczną dozorowanych. 

Kuratorzy w zdecydowanej większości koncentrowali się na: kon-
troli zachowań dozorowanych lub spełnianiu przez nich nałożonych 
przez sąd penitencjarny obowiązków – 81% spraw, udzielaniu im rad 
i motywowaniu do poprawnego zachowania się – 52%, udzielaniu po-
mocy fi nansowej, pomocy w rozwiązaniu spraw dotyczących zatrudnie-
nia, zakwaterowania, mieszkania i innych spraw o charakterze socjal-
nym – 47%, w rozwiązywania problemów rodzinnych – 7% oraz innych 
spraw – 4%. 

W aktach dozoru znajdowały się dokumenty świadczące o dobrej 
pracy części kuratorów, o ich wielkim zaangażowaniu i podejmowa-

334 Tytuł takiego pisma brzmiał: „Pouczenie dotyczące praw i obowiązków osoby skazanej w okre-
sie trwania postępowania wykonawczego – dozoru kuratora sądowego”. Były to wzory pism 
wykorzystywane przy spełnianiu i innych rodzajów dozorów.
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nych licznych działaniach. Często natrafi ali oni na różnego rodzaju 
bariery. Tylko w niewielu wypadkach udało się im skutecznie pomóc 
dozorowanym (34% badanym). 

Kuratorzy sądowi w sprawach zatrudnienia zwykle ograniczali się 
do wskazywania metody poszukiwania pracy, mobilizowania skazanych 
do zarejestrowania się w urzędzie pracy, informowania ich o możliwo-
ści kontaktu z pracownikiem socjalnym – konsultantem ds. bezrobot-
nych w ośrodku pomocy społecznej. Podobnie było również w sprawach 
mieszkaniowych. Ograniczali się oni przede wszystkim do udzielania rad 
skazanym dotyczących sposobu załatwiania tego rodzaju spraw i wska-
zywania właściwych albo pomagali napisać stosowne pisma lub zwracali 
się do urzędów zajmujących się sprawami mieszkaniowymi z pytaniem 
o stan sprawy. Nieraz wykazywali bezsilność w udzielaniu dozorowanym 
skutecznej pomocy. Przykładem może być fragment pisma kuratora są-
dowego skierowanego do skazanego, nad którym sprawował dozór na ży-
czenie: „Z przykrością informuję Pana, że nie mam żadnych formalnych 
możliwości udzielenia Panu pomocy w sprawach lokalowych a sytuacja 
mieszkaniowa wielu innych rodzin jest również dramatyczna”. 

Uwidoczniła się również rozbieżność występująca między oczekiwa-
niami dozorowanych a działaniami kuratorów sądowych. Gdy np. do-
zorowany oczekiwał tylko pomocy w załatwieniu mieszkania, kurator 
sądowy podejmował wiele działań o charakterze profi laktycznym, re-
socjalizacyjnym, kontrolnym, posługując się wywiadem, obserwacją, 
przekonywaniem, doradzaniem, pouczeniem o konieczności przestrze-
gania porządku prawnego oraz zasad współżycia społecznego. Powodo-
wało to rozczarowanie dozorowanych. Skazani nieraz dawali wyraz roz-
czarowania dozorem, gdyż kuratorzy nie koncentrowali swoich działań 
na sprawach, które przedstawili oni sądom penitencjarnym. 

Skazani dość często uniemożliwiali lub utrudniali sprawowanie do-
zoru. Unikali kontaktów z kuratorem sądowym od razu po opuszczeniu 
zakładu karnego lub po upływie krótkiego czasu od objęcia dozorem 
i nie informowali o miejscu swego pobytu, nadużywali alkoholu, byli 
bierni, przejawiali postawy roszczeniowe. Wymagali od kuratorów nie 
tyle pomocy ile wyręczenia ich w załatwieniu spraw dotyczących naj-
częściej kwestii mieszkaniowych i zatrudnienia. Byli skazani, którzy 
po pierwszym spotkaniu z kuratorem rezygnowali z kontaktów z nim. 
Byli też i tacy, którzy po otrzymaniu zapomogi fi nansowej, więcej się 
z kuratorem nie spotykali. Po prostu go unikali. 

W okresie dozoru 7% skazanych popełniło przestępstwo: zabójstwo 
(art. 148 §2 Kk), zgwałcenie (197 § 2 Kk w związku z art. 64 § 2 Kk), 
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usiłowanie kradzieży (art. 13 § 1 kk w zw. z art. 278 § 1 Kk), kradzież 
(art 278 § 1 Kk), rozbój (art. 280 § 1 Kk) i inne, art. 46 i 48 ustawy 
o przeciwdziałaniu narkomanii. Ponadto, 3% skazanych dopuściło się 
wykroczeń (art. 119 § 1 kw oraz 145 kw). Zostali oni w okresie dozoru 
tymczasowo aresztowani albo skazani na karę pozbawienia wolności. 

Jedynie 58% dozorów objętych badaniami zostało wykonanych 
do końca. W 37% wypadkach orzeczono jego zaniechanie, w 3% orzeczo-
no umorzenie oraz w 2% skrócono czas jego trwania i przekazano akta 
dozoru przez sądowy zespół kuratorski sądowi penitencjarnemu przed 
upływem okresu dozoru bez wydania orzeczenia sądu penitencjarnego 
o jego zaniechaniu. W tym ostatnim wypadku uczyniono tak ze względu 
na wydanie – po orzeczeniu dozoru na podstawie art. 167 Kkw – posta-
nowienia o zastosowaniu wobec skazanego warunkowego przedtermino-
wego zwolnienia i dozoru w ramach tego środka probacyjnego. 

W sprawach, w których dozór został wykonany do końca z doku-
mentacji wynikało, że w 22,4% jego wykonywanie oceniono pozytywnie, 
31% – częściowo pozytywnie i 46,5% – negatywnie. 

Przesłankami pozytywnej oceny były zwłaszcza: dobra współpraca 
dozorowanego z kuratorem, wykonywanie jego poleceń, wywiązywanie 
się z nałożonych obowiązków, wykazywanie inicjatywy w rozwiązywa-
niu swoich problemów, podjęcie pracy, otrzymanie miejsca w schroni-
sku lub mieszkania, uzyskanie dodatku do czynszu, powstrzymanie 
się od naużywania alkoholu, stałe dążenie do stabilizacji życiowej oraz 
podjęcie leczenia. 

Na przesłanki oceny częściowo pozytywnej składały się: problemy, 
które dozorowanym udało się jedynie częściowo załatwić, zmienne ich 
zachowanie, podjęcie pracy ale jednocześnie nadużywanie alkoholu, 
dobry kontakt z kuratorem ale awantury z rodziną, utrzymywanie kon-
taktu z kuratorem ale prezentowanie postawy roszczeniowej. 

Natomiast o negatywnej ocenie decydowały zwłaszcza: niewykony-
wanie poleceń kuratora sądowego, postawa bierna w załatwianiu swo-
ich spraw i jednocześnie roszczeniowa, oszukiwanie kuratora, unika-
nie spotkań z kuratorem lub zerwanie kontaktu z nim, naganne zacho-
wanie, w tym picie alkoholu oraz agresywne zachowanie dozorowanego 
wobec członków rodziny. 

Na mocy postanowienia sądu dozory zostały zaniechane z następu-
jących powodów: 14% – nienawiązanie w ogóle kontaktu z kuratorem 
sądowym lub unikanie kontaktów z nim, 6% – niewykonywanie poleceń 
kuratora i naganne zachowanie, w tym picie alkoholu, 5% – popełnienie 
nowego przestępstwa skutkującego tymczasowym aresztowaniem lub 
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skazaniem, 4% – wyraźna rezygnacja z dozoru złożona w formie ust-
nej lub pisemnej kuratorowi sądowemu lub sądowi penitencjarnemu, 
3% – umieszczenie w zakładzie karnym w celu odbycia kolejnego wyro-
ku skazującego za przestępstwo popełnione przed orzeczeniem dozoru, 
3% – otrzymanie warunkowego przedterminowego zwolnienia z jedno-
czesnym zastosowaniem dozoru kuratora, 2% – niewykonanie przez ska-
zanego obowiązków nałożonych na niego przez sąd penitencjarny. 

W wielu wypadkach dozór – na skutek orzeczenia o jego zaniecha-
niu – trwał stosunkowo krótko: w 62,2% spraw trwał on krócej niż po-
łowa okresu określonego przez sąd lub ustawowo. W niektórych spra-
wach dozór zamiast jednego roku trwał zaledwie 1 lub 2 miesiące albo 
zamiast 2 lat 3 lub 4 miesiące. 

Skazani, którzy zwrócili się do kuratora sądowego lub sądu peni-
tencjarnego z wyraźną prośbą o zaniechanie dozoru, podawali różne 
powody. Dwóch z nich wskazało, że ustały trudności w readaptacji spo-
łecznej, w tym jeden z nich dodał, że chce wyjechać za granicę, a drugi 
uzasadniał swoją prośbę brakiem skutecznej pomocy ze strony kura-
tora sądowego, zaś inny – ukryciem przed pracodawcą faktu ukarania 
go i przebywania w więzieniu. 

W 2% spraw postępowanie wykonawcze umorzono z powodu śmierci 
skazanego. Także w 2% spraw wykonywanie dozoru zawieszono. W jed-
nym wypadku z powodu zastosowania wobec dozorowanego tymczaso-
wego aresztowania, zaś w drugim – z powodu umieszczenia go w za-
kładzie karnym w celu odbycia kolejnego wyroku. W obu wypadkach 
po pewnym czasie podjęto postępowanie wykonawcze z uwagi na fakt, 
iż upływał okres dozoru i konieczne było dokonanie określonych czyn-
ności administracyjnych związanych z jego zakończeniem. 

Niewiele było dozorów, które przebiegały pomyślnie lub względnie 
pomyślnie bez względu na to, czy były wykonywane w całości lub za-
kończyły się przed czasem. Stanowiły one zaledwie ponad jedną trze-
cią wszystkich dozorów. Ze 100 analizowanych dozorów (na podstawie 
sprawozdań końcowych): pozytywnie oceniono – 13% wykonywanych 
przez cały okres, względnie pozytywnie – 18% wykonywanych przez 
cały okres, pozytywnie – 3%, które zaniechano i pozytywnie – 2%, któ-
rych wykonywanie zostało umorzone. 

Na kuratorach sądowych spoczywał obowiązek składania sprawo-
zdań z objęcia dozoru, jego przebiegu i zakończenia. Na ogół były one 
bardzo lakoniczne, nawet w wypadku, gdy dozór trwał przez cały okres. 
Nie było w nich niekiedy żadnych informacji o realizacji planu pracy 
z dozorowanym. W piśmie powierzającym kuratorowi sprawowanie do-
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zoru nad skazanym zobowiązuje się go do złożenia pierwszego sprawo-
zdania z objęcia dozoru nie później niż w ciągu 14 dni od dnia nawiąza-
nia kontaktu z podopiecznym, kolejne zaś sprawozdania w określonych 
terminach lub nieokreślonych – na żądanie sądu. 

W 37% akt nie było sprawozdań z objęcia dozorem danego skazanego. 
Stwierdzono, że w aktach w których one były, 46% pierwszych sprawozdań 
było złożonych z zachowaniem wyznaczonego im terminu, zaś 54% – bez. 

 Obowiązkiem kuratorów jest przekazywanie sądom penitencjarnym 
pisemnych sprawozdań. Na podstawie wyników badań można stwier-
dzić, że sądy penitencjarne nie kontrolują sposobu wykonywania dozo-
rów orzekanych na podstawie art. 167 Kkw. W aktach sądowych i dozo-
ru nie natrafi ono na jakąkolwiek informację, która mogłaby świadczyć 
o zastrzeżeniach sądów penitencjarnych dotyczących sposobu wykony-
wania przez kuratorów dozorów na wniosek skazanego. Nie było żadnej 
informacji o zwróceniu uwagi kuratorowi o jego pracy na rzecz skaza-
nego poddanego dozorowi. Nie było także reakcji na ewidentne naru-
szenie przepisów prawnych polegające na powierzaniu dozoru kurato-
rom społecznym zamiast kuratorom zawodowym. Przekazywane sądom 
penitencjarnym przez kuratorów sprawozdania okresowe oraz końcowe 
ze sprawowanego dozoru włączane były do akt sądowych i tam – można 
zasadnie sądzić – pozostawały bez właściwej analizy i oceny. Zdarza-
ły się jedynie sporadyczne ponaglenia ze strony sądu penitencjarnego 
(w 6% spraw), dotyczące przysłania pierwszego sprawozdania.

W analizowanych aktach nie było jakiejkolwiek adnotacji o kontroli 
pracy kuratorów sądowych sprawujących dozór na wniosek skazanego, 
tak ze strony kuratorów okręgowych, jak i kierowników zespołów kura-
torskiej służby sądowej lub innych podmiotów. 

VIII. Opinie skazanych o dozorze na wniosek

Badaniami objęto skazanych odbywających karę pozbawienia wolno-
ści w sześciu zakładach karnych335. Przeprowadzono je w drugiej połowie 
2006 r., stosując anonimową ankietę. Celem badań było poznanie opinii 
skazanych odbywających karę pozbawienia wolności o dozorze na wnio-
sek skazanego. Starano się również zorientować o stanie ich wiedzy 

335 Skazani odbywali kary w zakładach karnych w: Czarnem, Łowiczu, Raciborzu, Rzeszowie, 
w Areszcie Śledczym w Lublinie oraz Oddziale Zewnętrznym w Wincentowie, podległym Aresz-
towi Śledczemu w Radomiu.
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o tym dozorze, jakie jest źródło przekazu informacji w tym przedmiocie 
i czy sami wnioskowaliby o jego zastosowanie wobec siebie. 

W zdecydowanej większości badani byli w młodym i średnim wieku: 17- 
20 lat – 3%, 21 – 24 lata – 10%, 25 – 34 lata -37%, 35 – 49 lat – 34%, 50 
lat i powyżej – 14%; co do dwóch osób brak było danych. Najmłodszy miał 
18 lat, natomiast najstarszy – 68. Skazani ci odbywali kary w wymiarze: do 
1 roku – 7%, powyżej roku do 2 lat – 19%, powyżej 2 lat do 3 lat – 12%, po-
wyżej 3 do 5 lat – 13%, powyżej 5 do 10 lat – 17% oraz powyżej 10 – do 15 lat 
– 7%, 25 lat – 4%. Brak danych dla 13% osób. Liczni badani odpowiadając 
na ankietę mieli już dostateczne doświadczenie więzienne, gdy uwzględni 
się chociażby długość odbytej przez nich kary. U niektórych okres, jaki po-
został do końca kary, nie był długi: do 1 roku – 36% badanym (do 3 mie-
sięcy – 8%, powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy – 7% i powyżej 6 miesięcy do 
1 roku – 21%), powyżej 1 roku do 2 lat – 33%, powyżej 2 lat do 3 lat – 13%, 
powyżej 3 lat do 5 lat – 7%, powyżej 5 lat do 10 lat – 5%, oraz powyżej 15 
lat – 3%. Brak było danych co do 3% badanych. Większość badanych (48% 
osób) w okresie badań nie nabyła jeszcze prawa do ubiegania się o warun-
kowe przedterminowe zwolnienie. Wielu (37%) takie prawo nabyło, niektó-
rym zaś takie prawo nie przysługiwało (6%), gdyż nie zachodziły przesłanki 
zawarte w przepisie art. 78 § 1 i 2 Kk (wymiar orzeczonej wobec nich kary 
nie przekraczał 6 miesięcy, a wobec wielokrotnych recydywistów – roku). 
Brak było danych w tym przedmiocie w odniesieniu do 9% badanych. 

Blisko połowa pytanych (49%) wiedziała o przysługującym im pra-
wie zwrócenia się przed zwolnieniem z zakładu karnego do sądu peni-
tencjarnego z wnioskiem o zastosowanie wobec nich dozoru kuratora 
zawodowego. Informacje o tym prawie posiedli z następujących źródeł: 
36,7% – przy okazji czytania przepisów Kodeksu karnego wykonaw-
czego, 24,5% – z rozmowy z wychowawcą, 16,3% – od współwięźniów, 
10,2% – od wychowawcy i współwięźniów, 4,1% – od wychowawcy 
i z Kodeksu karnego wykonawczego oraz 8,2% – z innych źródeł (m.in. 
z audycji radiowęzła, od kuratora, brata). 

Ponad połowa badanych (51%) nie wiedziała o istnieniu dozoru z art. 
167 Kkw. Niektórzy z nich wyrażali zdziwienie, że taki dozór w ogóle 
funkcjonuje i nikt ich o tym nie powiadomił, zwłaszcza że do końca kary 
pozostał im krótki okres. Dane te wskazują, że tylko około 1/3 bada-
nych miała informacje o nim od wychowawców. Częściej dowiadywali się 
sięgając po Kodeks karny wykonawczy. Nikt z badanych nie stwierdził, 
że korzystał z tego dozoru lub składał chociażby wniosek o jego zastoso-
wanie. Wśród pytanych było wielu recydywistów, którzy mogli już wcześ-
niej poddać się takiemu dozorowi, lecz tego nie uczynili.
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Zdecydowana większość skazanych (92%) była zdania, że wycho-
wawcy powinni informować skazanych o możliwości zwrócenia się 
do sądu penitencjarnego o zastosowanie wobec nich dozoru kurator-
skiego. W większości swoją wypowiedź uzasadniali oni powinnością 
wychowawców przekazywania skazanym informacji o ich prawach 
i obowiązkach oraz o podstawowych rozwiązaniach prawnych dotyczą-
cych pobytu w jednostkach penitencjarnych, a także przydatnością dla 
skazanych dozoru kuratorskiego z art. 167 Kkw. Tylko 6% badanych 
miało odmienne zdanie. Negujący ową powinność uzasadniali swoje 
zdanie potrzebą samozaradności skazanych w poznawaniu ich praw 
oraz niewielką wartością dla nich tego rodzaju dozoru. Natomiast 2% 
pytanych trudno było wyrazić swoje stanowisko w tej kwestii. 

Znajomość przez skazanych swoich praw i środków służących ich 
ochronie lepiej służyłaby im w rozwiązywaniu swoich problemów. Jak 
się okazało, wiedza skazanych dotycząca dozoru na wniosek była ską-
pa i powierzchowna. Taki rezultat badań daje dodatkową przesłankę 
do negowania dobrej znajomości przez skazanych swych uprawnień. 

Jedynie 21% badanym znany był wypadek, że ktoś ze współwięźniów 
zwrócił się do sądu penitencjarnego z wnioskiem o zastosowanie wobec nie-
go dozoru z art. 167 Kkw. Wielu badanych (79%) nie miało wiedzy o tym, 
że skazani niezbyt często zwracają się do sądu o objęcie ich tego rodzaju 
dozorem lub nie upowszechnia się go w ich zbiorowości. Zapewne nie jest 
to tak ważne wydarzenie aby było warte przekazywania innym.

O użyteczności dozoru na wniosek skazanego mogą świadczyć rów-
nież odpowiedzi badanych na pytanie, czy przed zwolnieniem z zakładu 
karnego zwróciliby się do sądu penitencjarnego o zastosowanie wobec 
nich tego rodzaju dozoru. Ponad połowa z nich (54%) odpowiedziała 
na to pytanie przecząco. Spośród tych badanych: 64,8% nie wniosło-
by wniosku do sądu o ustanowienie wobec nich takiego dozoru, gdyż 
uznały go za im niepotrzebny, 31,5% – nie uczyniłoby tego dlatego, 
że negatywnie oceniała działalność kuratorów, 7,4% – z powodu brak 
wiary w pozytywne rozpatrzenie wniosku przez sąd, 3,7% – w najbliż-
szym czasie spodziewało się orzeczenia wobec nich warunkowego 
przedterminowego zwolnienia i poddania ich dozorowi. 

Badani (46%), którzy zwróciliby się z wnioskiem do sądu peniten-
cjarnego o zastosowanie wobec nich dozoru na życzenie, różnie uza-
sadniali swoją odpowiedź. Zdecydowana większość uzasadniała ją po-
trzebą przyjścia im z pomocą w: znalezieniu pracy – 28,3%, załatwieniu 
mieszkania – 17,4%, readaptacji społecznej – 15,2%, zdobyciu środków 
do życia – 10,6%, otrzymaniu warunkowego przedterminowego zwol-
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nienia – 8,6%, rozwiązywaniu problemów rodzinnych – 6,5%, sprawo-
waniu nad nim opieki – 6,5%, sprawowaniu nad nimi kontroli – 4,3%. 
Pozostali (13%) sformułowali inne racje (m.in. poddanie się leczeniu, 
załatwienie spraw w urzędzie), zaś 17,4% pytanych oczekiwałoby po-
mocy, nie precyzując na czym miałaby ona polegać. 

Skazani, którzy po opuszczeniu zakładu karnego zamierzaliby poddać 
się dozorowi zawodowego kuratora, liczyliby przede wszystkim na pomoc 
w załatwieniu ich spraw mieszkaniowych i zatrudnienia. Niewielu pod-
kreślało wprost potrzebę pomocy w readaptacji społecznej. Ci, którzy nie 
zwróciliby się z wnioskiem o objęcie ich dozorem byli krytycznie nastawieni 
do kuratorów sądowych i ich działalności oraz wskazywali na złe doświad-
czenia z kontaktów z nimi i otrzymanie niewielkiej pomocy z ich strony.

Na pytanie, czy dozór kuratora na życzenie może służyć skazane-
mu zwolnionemu z zakładu karnego w jego readaptacji społecznej 61% 
badanych odpowiedziało twierdząco, 33% – przecząco i 6% – nie miało 
zdania na ten temat. 

Większość skazanych w swojej opinii o użyteczności dla nich dozoru 
kuratorskiego po zwolnieniu z zakładu karnego wskazywała na jakość 
pracy kuratorów. Swój pozytywny lub negatywny stosunek do dozoru 
na życzenie uzasadniali dobrą lub złą pracą kuratorów, rzetelnym lub 
lekceważącym wypełnianiem przez nich zadań, skutecznością lub jej 
brakiem w udzielaniu pomocy skazanym. Wskazywali na nieprawidło-
wości w sprawowaniu dozoru przez kuratorów. Niektórzy formułowali 
warunki, jakie powinny być uwzględniane w sprawowaniu dozoru. Do-
tyczyły one jakości i skuteczności uczestniczenia w dozorze skazanych, 
ich świadomości i woli zorganizowania sobie życia zgodnie z regułami 
aprobowanymi społecznie oraz skutecznej pomocy i kontroli sprawo-
wanej przez kuratorów. Niektórzy podkreślali, że pozytywne efekty sto-
sowanego dozoru zależą w równej mierze od działalności kuratora oraz 
zachowania się skazanego poddanego dozorowi. 

IX. Opinie wychowawców

Do wychowawców działów penitencjarnych zakładów karnych skie-
rowano ankiety w celu poznania ich opinii o dozorze na wniosek336. 

336 Byli to wychowawcy z zakładów karnych w: Czarnem, Łowiczu, Raciborzu, Rzeszowie, Aresztu 
Śledczego w Lublinie oraz Oddziału Zewnętrznego w Wincentowie, podległego Aresztowi Śled-
czemu w Radomiu.
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Pytania ankiety dotyczyły kwestii informowania przez nich skazanych 
o prawie do składania wniosku o ustanowienie dozoru sądowego ku-
ratora zawodowego w trybie art. 167 Kkw, opinii na temat zwracania 
się do nich skazanych w sprawie takiego dozoru, częstości kierowania 
wniosków w takiej sprawie do sądów penitencjarnych, oceny dozoru 
na życzenie ze wskazaniem jego zalet i wad, możliwości udzielenia ska-
zanym zwolnionym z zakładów karnych efektywnej pomocy w readap-
tacji społecznej oraz przedstawienia propozycji dotyczących postępo-
wania państwa z przestępcami po odbyciu kary pozbawienia wolności. 

Ankietę wypełniło 88 mężczyzn i 12 kobiet pełniących funkcję wycho-
wawcy. W okresie badań zdecydowana większość z nich miała długi staż 
pracy w Służbie Więziennej, w tym na stanowisku wychowawcy: 81% ba-
danych przez cały okres pracy w tej służbie było wychowawcami, natomiast 
19% zanim zostało wychowawcami pracowało głównie w dziale ochrony 
lub w innych działach zakładu karnego. Ci drudzy mieli więc dłuższy staż 
pracy od tych pierwszych. Byli wśród nich tacy, którzy dłużej wykonywali 
służbę na innym stanowisku niż na stanowisku wychowawcy. 

W Służbie Więziennej pracowało: do 1 roku – 3% pytanych wycho-
wawców, od 1 roku do 3 lat – 13%, od 3 lat do 5 – 15%, od 5 – 10 lat 
– 19% i powyżej 10 lat – 50%. Natomiast na stanowisku wychowawcy 
pracowało: do 1 roku – 5%, od roku do 3 lat – 17%, od 3 – 5 lat – 13%, 
od 5 do 10 lat – 22% i powyżej 10 lat – 43%. 

Wychowawcy pracując wiele lat z uwięzionymi dobrze znali ich drogi 
życiowe, „nieudane życiorysy” oraz ich potrzeby i oczekiwania, także 
z jakimi mogli się oni spotkać na wolności po odbyciu kary. Mieli bo-
gate doświadczenie wynikające z bezpośrednich, niemal codziennych 
kontaktów z osobami pozbawionymi wolności. 

Na pytanie, czy informują oni skazanych o prawie do składania 
wniosku o ustanowienie dozoru sądowego kuratora zawodowego w try-
bie art. 167 Kkw, 92% wychowawców odpowiedziało pozytywnie (30% 
oświadczyło, że informują wszystkich skazanych, 32% – niektórych 
i 30% nie zaznaczyło czy informują wszystkich, czy tylko niektórych), 
zaś 8% – odpowiedziało negatywnie. 

Sondując jednocześnie sposób przekazywania skazanym informacji 
o tego rodzaju dozorze ustalono, że zdecydowana większość wychowaw-
ców czyniła to w ramach rozmów indywidualnych, niektórzy na zaję-
ciach grupowych, a także poprzez więzienny radiowęzeł lub ogłoszenia 
wywieszane na tablicy ogłoszeń. 

Nie informowało skazanych o takim prawie 8% wychowawców. Nie 
czynili tego dlatego, że nie widzieli takiej potrzeby lub uznali, że pozna-
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nie tego uprawienia należy do samych skazanych. Przykłady wypowie-
dzi: „jest to prawo skazanego”, „sami mogą zainteresować się i poznać 
unormowanie dozoru”, „ponieważ przepis ten jest martwy, nic nie wno-
si”, „od ponad roku nie pracuję ze skazanymi lecz tymczasowo aresz-
towanymi”.

Na pytanie, czy skazani zwracali się do wychowawców w sprawie 
ustanowienia kuratora na odstawie art. 167 Kkw: 63% badanych od-
powiedziało pozytywnie, 36% – negatywnie i jeden z ankietowanych nie 
udzielił na to pytanie odpowiedzi. Ankietowanych proszono także o po-
danie ilu skazanych zwracało się do nich w tej sprawie i jakie podawali 
powody. Tylko 19% wychowawców podało liczby (wszystkie były jedno-
cyfrowe), 24% – poprzestało na stwierdzeniu: „niewielu, „sporadycznie” 
i 20% – nie określiło liczbą lub w inny sposób skali zainteresowań ska-
zanych w tym zakresie. 

Wypowiedzi wychowawców świadczyły, że do wielu z nich przy-
chodzili skazani w sprawach dozoru z art. 167 Kkw. Nie były to jed-
nak częste „wizyty”. Skazani w rozmowach z wychowawcami zwykle 
uzasadniali zamiar poddania się dozorowi kuratora potrzebą pomocy 
w znalezieniu zatrudnienia i mieszkania. Zamiar poddania się tego 
rodzaju dozorowi dość często wykorzystywano w celu pozyskania 
przychylności administracji więziennej oraz sądu penitencjarnego dla 
otrzymania warunkowego zwolnienia, przepustki lub pozytywnego 
rozwiązania innych spraw, np. przetransportowania do innego zakła-
du karnego.

Wiedząc, że skazani niezbyt często dobrowolnie chcą poddać się ku-
ratorskiemu dozorowi zapytano wychowawców dlaczego rzadko wystę-
pują oni z wnioskami o ustanowienie dozoru sądowego kuratora zawo-
dowego. Najwięcej wychowawców było zdania, że skazani nie występują 
z takimi wnioskami, gdyż krytycznie oceniają tego rodzaju dozór, przeja-
wiają niewiarę w skuteczną pomoc ze strony kuratora i jego ograniczone 
uprawnienia, mają złe doświadczenia z kontaktów z kuratorem po po-
przednim opuszczeniu zakładu karnego, zwłaszcza związane z nieuzy-
skaniem od kuratora pomocy w załatwieniu ich spraw życiowych. Zda-
niem 34% wychowawców skazani nie chcą w warunkach wolnościowych 
poddać się kontroli, 17% twierdziło, że skazani nie potrzebują pomocy 
sądowego kuratora i po opuszczeniu zakładu karnego sami sobie dadzą 
radę, 16% – nie mają zaufania do kuratorów, 15% – chcą uniknąć dodat-
kowych obowiązków i wykonywania poleceń kuratorów, 10% – pomoc 
kuratorów nie jest skuteczna, 7% – dozór ten kojarzy im się z dozorem 
wykonywanym w ramach warunkowego przedterminowego zwolnienia, 
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7% – nie chcą ingerencji w swoje życie na wolności, 3% – nie chcą się 
zmienić, 3% – nie mają oni informacji o takiej możliwości. 

Znamienne było, że niektórzy wychowawcy (6%) ustosunkowując 
się do kwestii niezbyt częstego wnoszenia przez skazanych wniosków 
o objęcie ich dozorem kuratorskim po opuszczeniu zakładu karnego 
jako jeden z powodów podali obawę skazanych dotyczącą utrudnia-
nia lub uniemożliwiania im wyjazdu za granicę i podjęcie zatrudnienia 
w innym kraju. 

Wychowawców proszono również o ocenę rozwiązań prawnych do-
tyczących dozoru określonego przepisem art. 167 Kkw oraz o przedsta-
wienie ich zalet i wad. W większości (83%) uznali oni rozwiązania praw-
ne za dobre i podkreślali ich zalety. Eksponowali jednak brak warun-
ków do pełnego i rzetelnego wykonywania tego dozoru. Zwracali uwagę 
na subiektywne i obiektywne trudności i przeszkody w tym zakresie. 
Wśród subiektywnych wymieniali niewłaściwy stosunek skazanych 
i kuratorów do dozoru, zaś do obiektywnych brak wystarczających wa-
runków organizacyjnych i materialnych. Tylko 6% pytanych krytycznie 
oceniło rozwiązania prawne i przedstawiło ich wady. Interesujące były 
zwłaszcza te uwagi krytyczne, które dotyczyły dobrowolności poddania 
się dozorowi oraz braku precyzji na czym powinna przede wszystkim 
polegać pomoc udzielana skazanym przez kuratorów, a także niewiel-
kiej możliwości kuratorów udzielenia jej dozorowanym. Nie miało zda-
nia w tym zakresie 11% badanych.

Wychowawcy wskazywali na wiele zalet unormowania dotyczące-
go dozoru na wniosek skazanego. Uważali, że może się ono przyczynić 
do zwiększenia możliwości readaptacji skazanych po opuszczeniu przez 
nich murów więziennych. Jest ono dla nich szansą zorganizowania sobie 
życia bez uciekania się do dokonywania przestępstw. Stwarza możliwo-
ści rozwiązywania ich podstawowych problemów egzystencji i udziele-
nia pomocy osobom nieporadnym życiowo. W ramach tego dozoru mogą 
spotykać się nie tylko z pomocą, lecz także ze wsparciem psychicznym. 

Respondenci wymieniając wady wskazywali, że tego rodzaju dozór jest 
kontynuacją biernego stylu życia skazanych, jaki prowadzili w okresie po-
bytu w zakładzie karnym. Oczekują oni, że kurator nie tyle pomoże, co za-
łatwi za nich ich sprawy. Ze względu na brak odpowiednich warunków 
społeczno-gospodarczych, przy istnieniu m.in. wysokiej stopy bezrobocia, 
defi cytu mieszkań, dozór ten jest z góry skazany na niepowodzenie. 

Wychowawcy na ogół pozytywnie oceniali obowiązujące rozwiązanie 
prawne dotyczące dozoru na wniosek skazanego. Niektórzy twierdzi-
li, że brak jest warunków do bardziej efektywnego wykonywania tego 
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dozoru. Krytycznie oceniali m.in., że przyjęte rozwiązanie prawne 
utrwala bierną postawę skazanych i nie będzie sprzyjało ich wyjściu 
z bierności. 

Na pytanie, czy dozór kuratora na życzenie skazanego może służyć 
zwolnionemu z zakładu karnego w jego readaptacji społecznej, 92% 
wychowawców odpowiedziało pozytywnie a 8% negatywnie. Ci dru-
dzy swoją odpowiedź uzasadniali zwłaszcza tym, że kuratorzy niewiele 
mogą pomóc skazanym. Skazani wykorzystują kuratorów do załatwie-
nia swoich spraw. Zachowują się również tak wtedy, gdy sami są w sta-
nie załatwić dane sprawy. Nie powinno się utrwalać za pomocą tego 
dozoru biernej postawy życiowej skazanych. 

Wychowawców proszono również o przedstawienie swoich propozy-
cji dotyczących postępowania państwa polskiego wobec osób zwolnio-
nych po odbyciu kary pozbawienia wolności. Pytaniem tym zmierzano 
do poznania ich pomysłów na zapobieganie przestępczości. Zakładano, 
że ich poglądy mogą być bardzo cenne, zwłaszcza gdy uwzględni się 
fakt, że na ogół mają stosowną wiedzę i duże doświadczenie w pracy 
ze sprawcami przestępstw. Większość wychowawców, gdyż 79% przed-
stawiła propozycje, 29% ich nie podała, pozostawiając pytanie bez 
odpowiedzi. Propozycje sprowadzały się zwłaszcza do: wprowadzenia 
do ustawodawstwa karnego – w miejsce dotychczasowego dobrowol-
nego dozoru – obowiązkowego dozoru kuratorskiego wobec niektórych 
kategorii skazanych opuszczających zakłady karne po odbyciu całości 
kary, a mianowicie: młodocianych, recydywistów, skazanych za czyny 
o charakterze seksualnym, działających w grupach zorganizowanych, 
w grupach przestępczych; zwiększenia środków fi nansowych na pomoc 
socjalną dla skazanych; zwiększenia liczby kuratorów, ich uprawnień 
oraz przeznaczenia więcej pieniędzy na działalność kuratorów. 

Wychowawcy (7%) postulowali także, aby skazani opuszczający za-
kład karny mieli większy dostęp do informacji, gdzie w warunkach wol-
nościowych mogą szukać pomocy. 

X. Opinie kuratorów sądowych 

Nie trzeba dowodzić jak ważne jest poznanie poglądów kuratorów 
sądowych na temat wykonywania dozoru na wniosek skazanego. Dys-
ponują oni swoistą, niepowtarzalną wiedzą na temat wykonywania do-
zorów wyniesioną z praktyki oraz oceną swojej, często wieloletniej pra-
cy z osobami podlegającymi ich dozorowi, zwykle w ramach środków 
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probacyjnych. W kształtowaniu ich ocen znaczenie ma również wymia-
na informacji we własnym gronie o problemach związanych ze sprawo-
waniem dozorów. 

Wśród 200 ankietowanych kuratorów było 156 kobiet (78%) i 44 
mężczyzn (22%). W większości byli oni ludźmi w średnim wieku ży-
cia, wszyscy powyżej 25 lat. Ponad połowa, tj. 105 osób (52,5%) była 
w przedziale wieku powyżej 30 do 40 lat. W przedziale wieku powyżej 
40 do 50 lat było 38 osób (19%), zaś powyżej 50 lat – 29 badanych 
(14,5%). Informacji w tej sprawie nie udzieliły 4 osoby (2%).

Długo wykonywali swój zawód; 127 ( 63,5%) miało staż pracy na sta-
nowisku kuratora zawodowego powyżej 5 lat, niektórzy nawet powyżej 
20 lat (z takim stażem było 20 osób – 10,0% wszystkich badanych). 17 
z nich (8,5%) wcześniej nabyło doświadczenie na stanowisku kuratora 
społecznego. Zdecydowana większość, gdyż 187 osób (93,5%) legitymo-
wała się wyższym wykształceniem, pozostali średnim. Najczęściej koń-
czyli studia pedagogiczne (130 osób – 65%), wielu też było po studiach 
prawniczych (29 osób – 14,5%) i socjologicznych (12 osób – 6%). Byli 
też wśród nich m.in. psycholodzy, politolodzy i historycy337.

W większości zajmowali stanowiska kuratorów zawodowych – 113 
osób (56,5%). Starszych kuratorów zawodowych było 45 (22,5%), kura-
torów specjalistów 40 (20%). W badaniach udział wzięły także 2 osoby 
(1%) zatrudnione na stanowisku kierownika kuratorskiej służby sądo-
wej. Niektórzy badani (17 – 8,5%) pełnili funkcję kuratorów społecz-
nych.

Dla większości ankietowanych (114 – 57%) praca w charakterze 
kuratora sądowego była pierwszą w karierze zawodowej. Wśród po-
zostałych osób najwięcej, bo 32 (16%) wcześniej pracowało w szkol-
nictwie. Inne pracowały, między innymi, w: ośrodkach szkolno-wy-
chowawczych, ośrodkach pomocy społecznej i w sądach (na innych 
stanowiskach).

Wyniki przeprowadzonego sondażu ukazują nam, że kuratorzy są-
dowi nie są często angażowani do sprawowania dozoru orzekanego 
na podstawie przepisu art. 167 Kkw. Na 200 ankietowanych jedynie 
25 z nich, tj. 12,5% wszystkich badanych odpowiedziało, że zajmowało 
się wykonywaniem dozoru w oparciu o ten przepis, zaś 175 (87,5%) od-

337 Bardziej szczegółowe informacje dotyczące cech ankietowanych kuratorów przedstawiono 
w opracowaniu poświęconym wykonywaniu dozoru przy warunkowym przedterminowym 
zwolnieniu, zawartym w niniejszym zbiorze. Ci sami bowiem kuratorzy odpowiadali na pytania 
ankietowe dotyczące wykonywania dozoru na wniosek skazanego oraz dozoru przy warunko-
wym zwolnieniu. 
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powiedziało, że tego rodzaju dozoru nie sprawowało. Kuratorzy, którzy 
sprawowali taki dozór odpowiedzieli, że dozorów było niewiele, a nie-
którzy zaznaczyli, że było to kilka lat temu: 13 z nich (52%) sprawowało 
tylko po jednym dozorze, 8 (32%) – po dwa, 2 (8%) – po trzy i tylko jeden 
z badanych (4%) sprawował 15 dozorów. 

Wielu ankietowanych kuratorów, w tym także sprawujący dozór 
na podstawie art. 167 Kkw, w swojej pracy zawodowej sprawowało 
po kilkadziesiąt, a także po kilkaset dozorów stosowanych w ramach 
środków probacyjnych. Wykonywanie jednak dozorów na wniosek ska-
zanego było dla nich zajęciem marginalnym. 

Pomoc udzielana osobom dozorowanym polegała najczęściej na po-
dejmowaniu działań w celu załatwienia wielu różnorodnych spraw, 
nie tylko o charakterze administracyjnym i nie tylko sprowadzających 
się do sfery bytowej dozorowanych. Z 25 kuratorów sprawujących do-
zory 15 (60%) odpowiedziało, że pomagali skazanym w ubieganiu się 
o mieszkanie, 13 (52%) – o zatrudnienie, 4 (16%) – organizowało pomoc 
fi nansową, 4 (16%) – udzielało rad i wskazówek dotyczących rozwią-
zania konkretnych problemów, 3 (12%) – pomagało redagować pisma 
urzędowe, 2 (8%) – motywowało do podjęcia nauki i pracy oraz podej-
mowało wiele innych działań, takich jak m.in.: wsparcie psychiczne, 
nawiązanie kontaktów rodzinnych i pomoc w usuwaniu konfl iktów ro-
dzinnych. 

Kuratorzy sądowi w czasie sprawowania dozoru często spotykają 
się z różnego rodzaju prośbami skazanych poddanych ich dozorowi, 
z określonymi sprawami, nie zawsze mającymi związek z tymi, które 
były przedstawione sądowi penitencjarnemu, w czasie rozpatrywania 
ich wniosków. Skazani po opuszczeniu zakładu karnego nieraz spo-
tykają się z wieloma nowymi, dodatkowymi problemami i oczekują 
od kuratorów pomocy w ich załatwieniu. Kuratorów zapytano, czy 
i z jakimi sprawami najczęściej zwracały się do nich osoby poddane 
dozorowi na podstawie art. 167 Kkw. Spośród kuratorów sprawują-
cych taki dozór 23 (92%) odpowiedziało, że skazani przedstawiali im 
wielokrotnie różnego rodzaju sprawy, prośby, a jedynie dwóch stwier-
dziło, że nie spotkali się w ogóle z prośbami zgłaszanymi ze strony 
skazanych, gdyż skazani już po pierwszym spotkaniu zaprzestali 
z nimi kontaktów. Prośby te w relacji kuratorów dotyczyły najczęściej 
spraw mieszkaniowych, zatrudnienia, pomocy fi nansowej, stosunków 
rodzinnych, pomocy prawnej, pomocy w załatwienia spraw w różnych 
instytucjach i urzędach, a także pomocy w redagowaniu pism urzę-
dowych. Dominowały sprawy dotyczące pomocy w otrzymaniu lokalu 
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mieszkalnego (spotkało się z nimi 14 kuratorów – 56%) i zatrudnienia 
(11 kuratorów – 44%). 

Oba powyższe pytania oraz odpowiedzi kuratorów korespondują 
ze sobą. Co prawda pytania dotyczyły tej samej materii, ale chodziło 
o poznanie jej w różnym aspekcie. Zwraca uwagę, że dozorowani nie 
zwracali się do kuratorów np. o zwiększenie nad nimi kontroli lub po-
moc w uwolnieniu się od nałogów. Prawie wcale nie było spraw albo 
działań pomocowych dotyczących zdrowia, w tym leczenia lub niepeł-
nosprawności. 

Z relacji kuratorów wynika, że do spotkań z osobami dozorowany-
mi dochodziło zarówno z inicjatywy skazanych, jak i kuratorów, jed-
nak najczęściej z inicjatywy tych pierwszych: 13 ankietowanych (52% 
sprawujących dozór na wniosek skazanego) odpowiedziało, że zwykle 
do spotkań dochodziło z inicjatywy kuratora, 6 (24%) – z inicjatywy 
dozorowanego, 4 (16%) – z inicjatywy kuratora i dozorowanego oraz 2 
(8%) – zgodnie z dyrektywami sądu. 

Częstotliwość tych spotkań była zróżnicowana i nieregularna: 14 
badanych (56% sprawujących dozór na wniosek skazanego) odpowie-
działo, że spotkania odbywały się raz w miesiącu, 4 (16%) – dwa razy 
w miesiącu, 4 (16%) – w zależności od sytuacji i potrzeb, 2 (8%) – w po-
czątkowym okresie dozoru jeden raz w tygodniu a późniejszym – jeden 
raz w miesiącu oraz jedna osoba (4%)- jeden raz w tygodniu. 

Praca kuratorów nie jest wolna od przeszkód, trudności uniemożli-
wiających sprawowanie dozoru nad skazanymi lub zakłócających jego 
przebieg. W wykonywaniu dozoru na wniosek skazanego napotykało 
na trudności 16 kuratorów (64%). Najczęściej były one powodowane 
niewłaściwym zachowaniem osób dozorowanych, m.in. unikaniem 
kontaktów z kuratorem, ich postawą roszczeniową lub agresywną oraz 
nadużywaniem alkoholu. Tak stwierdziło 12 kuratorów (48%). Na trud-
ności leżące poza osobą skazanego wskazało 4 kuratorów (16%). Spro-
wadzały się one do obiektywnych kłopotów na rynku mieszkaniowym 
i rynku pracy oraz małego zaangażowania instytucji i urzędów w niesie-
niu pomocy skazanym, po opuszczeniu przez nich zakładu karnego.

Kuratorów sądowych pytano również, czy dostrzegają różnice w wy-
konywaniu dozoru stosowanego na podstawie art. 167 Kkw w porów-
naniu z wykonywaniem innych dozorów. Większość, gdyż 16 kuratorów 
(64%) sprawujących dozór, dostrzegało różnice. Dotyczyły one przede 
wszystkim stosunku skazanych do wykonywanego wobec nich dozoru, 
w tym do kuratorów oraz możliwości dyscyplinowania dozorowanych. 
Natomiast 9 z nich (36%) nie dostrzegało różnic.
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Część kuratorów (40%) sprawujących dozór na podstawie art. 167 
Kkw wniosło do sądu penitencjarnego wniosek o zaniechanie dozoru. 
Wystąpienie z wnioskiem o zaniechanie dozoru uzasadnione było zre-
alizowaniem jego zadań i celów lub uniemożliwieniem przez skazanego 
jego wykonania. 

O potrzebie stosowania dozoru na podstawie art. 167 Kkw mogą świad-
czyć odpowiedzi kuratorów na pytanie o efektywność sprawowanego do-
zoru, czy było ono pomocne w readaptacji skazanego: 5 (20% kuratorów 
z 25 sprawujących takie dozory) odpowiedziało, że było ono pomocne dla 
skazanego w jego readaptacji społecznej, 11 (44%) – raczej pomocne, 3 
(12% ) – nie było pomocne i 3 (12%) – raczej nie było pomocne. 

Do pytania o ocenę wykonywania dozoru orzekanego na podstawie art. 
167 Kkw ustosunkowało się 30 kuratorów (15,0% wszystkich ankieto-
wanych), w tym: 19 pytanych oceniło funkcjonowanie dozoru pozytywnie 
lub raczej pozytywnie, 8 – negatywnie lub raczej negatywnie i 3 – odpo-
wiedziało, że trudno im sformułować ocenę tej instytucji. Negatywnie oce-
nili postawy i zachowanie skazanych poddanych ich dozorowi. Zarzucali 
skazanym bierność, chęć wyręczania się kuratorem w załatwieniu spraw, 
które sami mogli załatwić, postawę roszczeniową a nawet cwaniactwo. 

Na pytanie czy i jakie są różnice w readaptacji społecznej skazanego 
objętego przygotowaniami do zwolnienia na podstawie art. 164 Kkw 
oraz skazanego nieobjętego tego rodzaju przygotowaniami z 200 ankie-
towanych udzieliło odpowiedzi 92 kuratorów (46%): 56 z nich (60,9%) 
dostrzegało różnice, 29 (31,5%) – nie, a 7 (7,6%) zaznaczyło, że trudno 
im odpowiedzieć na to pytanie. 

Kuratorzy sądowi, którzy sprawowali dozór na wniosek skazanego 
w większości (14 – 56%) pozytywnie ocenili swoją współpracę z instytu-
cjami, urzędami i organizacjami społecznymi w toku wykonywania tego 
rodzaju dozoru, 3 (12%) – raczej pozytywnie i 8 (32%) – negatywnie. 

Na pytanie, jakie zachowania osób dozorowanych utrudniają efek-
tywne sprawowanie dozoru stosowanego na podstawie art. 167 Kkw 22 
(88% kuratorów sprawujących taki dozór) wskazało przede wszystkim 
na: unikanie kontaktów z kuratorem, naganne zachowanie (m.in. picie 
alkoholu, zażywanie narkotyków) i niewypełnienie obowiązków oraz nie 
stosowanie się do poleceń kuratora, brak chęci do dokonania zmian 
w swoim życiu, postawa bierna, roszczeniowa, nieraz agresywna, a tak-
że negatywny stosunek skazanych do kuratorów. Nie udzieliło odpo-
wiedzi na to pytanie 3 badanych (12%). 

Kuratorów proszono o przedstawienie swoich spostrzeżeń i propo-
zycji dotyczących pracy z osobami poddanymi dozorowi na życzenie. 



Wykonywanie środków probacji i readaptacji skazanych w Polsce 255

Prośbę taką spełniło 23 z nich (92%)338. Pozostali (8%) nie udzielili od-
powiedzi. Spostrzeżenia i propozycje kuratorów dotyczyły różnorodnych 
kwestii, od ograniczonych możliwości skutecznego pomagania dozoro-
wanym i zmiany tej sytuacji, szerszego włączenia służb społecznych 
w rozwiązywaniu problemów tych osób, do rezygnacji ze stosowania 
wobec skazanych tego rodzaju dozoru.

XI. Wnioski i uwagi końcowe

Wprowadzenie do Kodeksu karnego wykonawczego przepisu art. 167 
kreującego prawo skazanych do składania wniosku o ustanowienie są-
dowego kuratora zawodowego ma – jak wykazały wyniki badań – ogra-
niczony pożytek dla nich, jak i społeczeństwa. Skazanym przysługuje 
ono już blisko 10 lat, a jednakże tylko sporadycznie z niego korzystają. 
Nie stało się ono tak „atrakcyjne”, jak inne przysługujące im prawa, 
w tym zwłaszcza te, które mogą przyczyniać się do łagodzenia dolegli-
wości związanych z wykonywaniem kary kryminalnej. 

Dozory na wniosek skazanego w niewielkim zakresie i stopniu prze-
biegały dobrze, prawidłowo i efektywnie, zwłaszcza gdy uwzględni się, 
że: 1) jedynie ponad połowa dozorów wykonywanych było przez cały 
okres określony ustawowo lub wcześniej przez sądy penitencjarne, 2) 
w niewielkiej liczbie dozorów postawa podopiecznych oceniona została 
przez kuratorów pozytywnie, 3) często sprawowane dozory nie miały 
związku z pokonywaniem trudności w readaptacji społecznej skaza-
nych, przede wszystkim gdy sprowadzały się tylko do określenia sytu-

338 Przykłady wypowiedzi: „z mojej dotychczasowej praktyki wynika, że dozory na życzenie ska-
zanych winny być orzekane w stosunku do osób ociężałych umysłowo, którym trudno odna-
leźć się w społeczeństwie. Negatywną stroną takiego dozoru jest brak możliwości reagowania 
w przypadku nagannego zachowania”, „pod dozór na życzenie winny być oddane osoby nie-
zaradne życiowo, niedołężne, posiadające upośledzenie. Ponadto dozór wskazany byłby dla 
osób, które przez długi czas przebywały w izolacji więziennej. Należy zwrócić uwagę, by prace 
poszczególnych służb nie były powielane, np. praca kuratora i Służby Więziennej”, ”ograni-
czenie biurokracji i dokumentowania czynności kuratora w prowadzonych dozorach – co po-
zwoliłoby na większe koncentrowanie się na jednostce, przestrzeganie przyjętego standardu 
obciążenia kuratora zawodowego, utworzenie więcej placówek dla ofi ar przemocy. Aby ska-
zany mógł prawidłowo funkcjonować powinien mieć zapewnione zaplecze (dotyczące pracy, 
mieszkania)”, „utworzenie specjalnych ośrodków świadczących pomoc osobom opuszczającym 
zakład karny, kompleksowa obsługa na wolności osób po opuszczeniu przez nich zakładu 
karnego, zmniejszenie kuratorom zawodowym liczby spraw i dozorów własnych”, „bezwarun-
kowe nałożenie na skazanych obowiązku podjęcia pracy lub kontynuowanie nauki”, „powi-
nien być częściej wprowadzony przymus leczenia odwykowego i rozszerzenie zakresu realizacji 
obowiązku leczenia – współpraca ze szpitalami i ośrodkami leczenia”, „konieczne jest zwięk-
szenie skuteczności działań urzędów i instytucji powołanych do pomocy skazanym”. 
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acji życiowej skazanych, ich rodzin i środowiska, w którym przebywali 
oraz kontroli ich zachowania lub poszukiwania miejsca ich pobytu, 4) 
niewielu kuratorom udało się pomóc skazanym w rozwiązaniu ich pod-
stawowych problemów readaptacji społecznej, w tym zwłaszcza doty-
czących spraw socjalnych, 5) kuratorzy wykazywali często bezsilność 
w zjednywaniu sobie skazanych do współpracy w celu prawidłowe-
go wykonywania dozoru, nieraz też natrafi ali na trudności ze strony 
urzędników w udzielaniu pomocy skazanym, 6) nakład pracy kurato-
rów sądowych oraz innych podmiotów związanych z dozorem był nie-
współmierny do oczekiwań, jakie ta instytucja miała spełniać. 

 Dozór na wniosek skazanego z istoty jest różny od pozostałych do-
zorów i to nie tylko ze względu na dobrowolne poddanie się mu przez 
skazanych, lecz przede wszystkim tym, że wykonywany jest po odby-
ciu kary pozbawienia wolności i ma służyć ich readaptacji społecznej. 
Biorąc pod uwagę cechy skazanych oraz problemy, z jakimi zwykle bo-
rykają się po opuszczeniu zakładu karnego, można było zasadnie przy-
puszczać, że o wiele większa ich grupa będzie z takiej szansy korzystać. 
Skazani często nie wykorzystywali możliwości związanej z orzeczeniem 
dozoru lub traktowali tę instytucję jako środek do osiągnięcia zupełnie 
innych celów. Pozorowanie chęci poddania się dozorowi miało np. uła-
twić im otrzymanie warunkowego przedterminowego zwolnienia. 

Przeprowadzone badania sondażowe potwierdziły, że warunki i właś-
ciwości skazanych, wobec których wykonywano dozory kuratorskie, 
były wyjątkowo niekorzystne dla ich readaptacji społecznej. Dotyczyły 
one zwłaszcza takich cech jak: bezdomność, niski poziom wykształ-
cenia, brak zawodu, zaburzenia osobowości, uzależnienie od alkoho-
lu lub środków narkotycznych, wielokrotne powroty do przestępstwa, 
długoletnie pobyty w zakładzie karnym, zaburzone relacje rodzinne, 
w tym rozwody i odrzucenie przez rodzinę. Powodowało to dodatkowe 
trudności kuratorów w realizowaniu celów i zadań związanych z dozo-
rem. 

W tym kontekście rodzi się m.in. pytanie, czy po krótkim pobycie 
skazanego w zakładzie karnym, np. kilkumiesięcznym, można mówić 
o jego trudnościach w readaptacji społecznej, wynikających z poby-
tu za murami więziennymi. Wielu ze swoim niekorzystnym życiorysem 
i kłopotami życiowymi przyszło do więzienia. Krótki pobyt w więzieniu 
nie pogłębił ani nie dodał im cech ujemnych, z wyjątkiem jednej, że od-
bywali karę pozbawienia wolności. Czy i jaki sens ma zatem stosowa-
nie tego dozoru wobec skazanych odbywających krótkoterminowe kary 
pozbawienia wolności, czy po krótkim pobycie skazanego w zakładzie 



Wykonywanie środków probacji i readaptacji skazanych w Polsce 257

karnym powinno się stosować dozór kuratorski? Zachodzi potrzeba 
ustawowego określenia pewnych wyłączeń w stosowaniu art. 167 Kkw, 
w tym wobec skazanych odbywających kary krótkoterminowe, a także 
w przyszłości w stosunku do odbywających tzw. karę weekendową oraz 
karę w wymiarze tygodniowym. 

W analizowanym okresie sądy penitencjarne niezbyt często wydawały 
postanowienia o objęcie skazanych dozorem. Orzekając dozór nieczęsto 
też nakładały na skazanych obowiązki przewidziane w art. 72 § 1 Kk. 
Zwykle orzekały obowiązki: powstrzymania się od nadużywania alko-
holu, wykonywania pracy zarobkowej i powstrzymania się od przeby-
wania w określonych środowiskach. Biorąc pod uwagę charakterystykę 
skazanych, wobec których sądy orzekły poddanie ich dozorowi, można 
by sądzić, iż sądy penitencjarne mogły częściej nakładać na nich obo-
wiązki. Należy jednak pamiętać, że nałożenie obowiązków jest uzależnio-
ne od zgody skazanego. W aktach sądowych, w tym także w sprawozda-
niach z posiedzeń sądu penitencjarnego nie stwierdzono, aby skazany 
nie wyraził zgody na nałożenie obowiązków, które sąd proponował. 

Kuratorzy sądowi nie uwzględniali dyspozycji art. 167 § 3 Kkw. 
Zapewniali oni lub starali się zapewnić tymczasowe zakwaterowanie 
i udzielali pomocy w otrzymaniu zatrudnienia w miejscach oraz insty-
tucjach wskazanych przez nich bez względu na to, czy skazani wypeł-
niali nałożone na nich obowiązki.

Dla kuratorów wykonywanie dozoru na wniosek stanowiło margines 
w ich działalności zawodowej. Sprawując taki dozór jednocześnie wyko-
nywali inne rodzaje dozorów, co nie pozostawało bez wpływu na jakość 
ich pracy. Byli oni stosunkowo szybko wyznaczani do sprawowania do-
zoru nad skazanymi, niektórzy jeszcze w czasie pobytu ich w zakładzie 
karnym. Sporo jednak czasu upływało do objęcia skazanych dozorem. 

Dozór orzekany na podstawie art. 167 Kkw często powierzany 
był – wbrew wymogom tego przepisu – kuratorom społecznym.

Kuratorzy sądowi w zdecydowanej większości koncentrowali się 
na czynnościach o charakterze kontrolnym i doradczym. Starali się po-
móc skazanym w uzyskaniu tymczasowego zakwaterowania, mieszka-
nia, zatrudnienia, w podjęciu leczenia, rozwiązaniu konfl iktów rodzin-
nych i innych spraw, nie zawsze z oczekiwanym skutkiem. Część kura-
torów zmierzała do tego, aby skazany samodzielnie rozwiązywał swoje 
problemy. Kształtowali także u skazanych poczucie odpowiedzialności, 
motywowali do zachowania zgodnego z prawem oraz współpracowali 
z odpowiednimi organami, instytucjami, urzędami, sporadycznie z or-
ganizacjami pozarządowymi. 
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W okresie dozoru, kuratorzy sądowi często poprzestawali na diag-
nozie sytuacji życiowej skazanego, rozpoznaniu jego potrzeb. Niewie-
le było w sprawozdaniach danych o spożytkowaniu tych informacji 
w działaniu na rzecz skazanego. 

Jednym z większych problemów kuratorów sądowych było ustala-
nie miejsca pobytu dozorowanych oraz doprowadzenie do spotkania 
z nimi. Niektórzy kuratorzy sądowi wielokrotnie spotykali się ze ska-
zanymi, zwłaszcza w miejscu ich zamieszkania lub siedzibie kuratora. 
Niekiedy do spotkań nie dochodziło w ogóle lub skazani poprzestali 
na pierwszym. Do spotkań kuratorów ze skazanymi częściej dochodziło 
w początkowym okresie dozoru. W czasie jego trwania wielu skazanych 
zachowywało się nagannie. Niektórzy z nich popełnili ponownie prze-
stępstwo, a kilku wyjechało za granicę. 

Wykonywane dozory na wniosek skazanego były w niewielkim stop-
niu efektywne. Niewielu dozorowanym udało się zapewnić tymczasowe 
zakwaterowanie, skutecznie udzielić pomocy w otrzymaniu mieszkania, 
czy zatrudnienia lub załagodzić konfl ikty rodzinne. Było to spowodowane 
przede wszystkim przyczynami obiektywnymi, w tym zwłaszcza, trudnoś-
ciami na rynku pracy i rynku mieszkaniowym., ograniczonymi możliwoś-
ciami organizacyjnymi i fi nansowymi organów i instytucji, które powinny 
rozwiązywać problemy dozorowanych, niewystarczającą pomocą społecz-
ną, a także nieodpowiednim stosunkiem skazanych do dozoru i niewłaś-
ciwym ich zachowaniem. Na nieskuteczność dozoru – zdaniem kuratorów 
– miał wpływ także brak prawem przewidzianych środków dyscyplinują-
cych skazanych. Działania w ramach dozoru na wniosek mogłyby przy-
nieść pożądane efekty przy większym zaangażowaniu kuratorów i ska-
zanych. Część kuratorów niezbyt mocno angażowała się w wykonywanie 
dozoru. Gorzej było w odniesieniu do skazanych, którzy często wcale lub 
tylko pozornie angażowali się w jego pomyślny przebieg. 

Kuratorzy sądowi często nie byli wystarczająco zorientowani jak wy-
konywać dozór stosowany na podstawie art. 167 Kkw. Ich działania 
na ogół nie różniły się od działań podejmowanych podczas sprawowa-
nia innego rodzaju dozorów, np. dozoru przy warunkowym zwolnieniu. 
W wykonywaniu dozoru na wniosek skazanego starali się realizować 
przede wszystkim wychowujący model kurateli sądowej339. Zmierzali 

339 Na temat modeli kurateli i roli kuratora sądowego w wykonywaniu dozorów probacyjnych 
zob. m.in.: A. Bałandynowicz: Probacja. Resocjalizacja z udziałem społeczeństwa. Wyd. Prawo 
i Polityka Gospodarcza. Warszawa 2006; E. Bielecka: Profi laktyka i readaptacja społeczna 
– od teorii do doświadczenia praktyków. Wydawnictwa Uniwersyteckie Trans Humana, Biały-
stok 2006; K. Gromek: Kuratorzy sądowi. Komentarz. Wyd. Prawnicze LexisNexis, Warszawa 
2005, Wprowadzenie, s. 9-41.
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zwłaszcza do resocjalizacji dozorowanych a nie do udzielania im pomo-
cy w społecznej readaptacji. Uwzględniając chociażby treść większości 
wniosków skazanych o objęcie ich dozorem i uzasadnienia postanowień 
sądów penitencjarnych wydawanych w tych sprawach, a także wypo-
wiedzi osób ankietowanych, dozór na wniosek skazanego powinien być 
oparty na modelu kurateli pomocowo-socjalnej. Istniejący dylemat, czy 
w wykonywaniu dozoru kuratorskiego na wniosek skazanego ma być 
prowadzona przede wszystkim praca socjalna czy praca resocjalizacyj-
na został w praktyce rozwiązany. Wyniki badań pokazały, że dominu-
jąca była praca resocjalizacyjna. 

Kuratorzy sądowi przychylnie zachowywali się wobec dozorowanych, 
respektowali ich godność oraz przestrzegali przysługujących im praw. 

Stwierdzono wiele nieprawidłowości w prowadzeniu dokumentacji 
dozoru. Była ona często prowadzona niestarannie i zawierała błędne 
informacje. 

Świadomość prawna skazanych nie była wysoka. Wielu z nich 
stwierdziło, że nie posiadali informacji o przysługującym im uprawnie-
niu do ubiegania się o dozór kuratora. U innych wiedza w tym zakre-
sie była fragmentaryczna i niejednokrotnie błędna. Interesującą była 
propozycja niektórych wychowawców, aby kuratorzy sądowi w ramach 
systematycznych zajęć ze skazanymi omawiali specyfi kę kurateli i spo-
sób wykonywania dozorów

Znaczna część skazanych, wychowawców i kuratorów sądowych kry-
tycznie oceniała unormowania dozoru na wniosek skazanego. Skazani 
często nieprzychylnie wypowiadali się o pracy kuratorów, co skutkowa-
ło u wielu niechęcią do dobrowolnego poddania się dozorowi. Na pod-
stawie zebranego materiału badawczego nasuwa się także refl eksja, 
czy potrzebny byłby tego rodzaju dozór, gdyby lepiej przygotowywa-
no skazanych do życia na wolności po zwolnieniu z zakładu karnego 
w oparciu o przepis art. 164 Kkw, a także gdyby bardziej efektywna 
była pomoc postpenitencjarna i społeczna. 

W celu poprawy wykonywania dozoru na wniosek skazanego i zwięk-
szenia jego efektywności należałoby zwłaszcza: 
 1.  rozważyć możliwość zmiany unormowania dotyczącego czasu trwa-

nia dozoru poprzez rezygnację z określania jego maksymalnego 
okresu. Pozostawić sądom swobodę w tym względzie. Dotychcza-
sowa regulacja prowadzi bowiem nieraz do sytuacji, że dozór trwa 
niepotrzebnie dwa lata i w tym czasie niewiele działo się na rzecz 
pokonania przez skazanego trudności w społecznej readaptacji; 
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 2.  rozważyć potrzebę – w wypadku zachowania ustawowego określe-
nia czasu trwania okresu dozoru – ograniczenia go do pół, a naj-
wyżej roku. Skazani spotykają się z intensyfi kowaniem trudności 
społecznego przystosowania się przede wszystkim w pierwszych 
kilku miesiącach po opuszczeniu zakładu karnego, 

 3.  zmienić regulację dotyczącą wymogu wykonywania dozoru przez za-
wodowego kuratora sądowego. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby ten 
dozór mógł być wykonywany również przez kuratora społecznego. 
Z przeprowadzonych badań wynikało, że kuratorzy społeczni wy-
wiązywali się z tego zadania przynajmniej tak samo jak zawodowi; 

 4.  wydać przepisy w odrębnym akcie lub uwzględnić w już obowiązu-
jących przepisach zasady i tryb wykonywania dozoru na wniosek 
skazanego. Uwzględnienie tej propozycji umożliwiłoby kuratorom 
sądowym w sposób bardziej racjonalny i skuteczny wykonywać 
dozór określony w art. 167 Kkw; 

 5.  uszczegółowić uzasadnienia postanowień sądów penitencjarnych 
i wskazać w nich powody oraz okoliczności, które sądy te biorą 
pod uwagę w orzeczeniu dozoru, co mogłoby kuratorom sądowym 
ułatwić jego sprawowanie; 

 6.  nałożyć na sądy penitencjarne obowiązek zwracania się do admi-
nistracji zakładów karnych i aresztów śledczych o opinie o skaza-
nym ubiegającym się o dozór z art. 167 Kkw i przekazywania ich 
odpisów kuratorom sądowym; 

 7.  pełniej informować skazanych o możliwości objęcia dozorem na ich 
wniosek, niezbędnych warunkach, pożytkach i ograniczeniach za-
stosowania go wobec nich, a także o pomocy jaką mogą otrzymać 
po zwolnieniu z zakładu karnego; 

 8.  zwiększyć uprawnienia kuratorów, aby nie byli wyłącznie petenta-
mi w kontaktach z organami i instytucjami, od których oczekują 
pomocy lub rozwiązania określonych spraw dla powierzonych im 
skazanych; 

 9.  przygotować lepiej kuratorów do sprawowania dozoru na wniosek 
skazanego i w ramach szkoleń uwzględnić w szerszym zakresie 
specyfi kę tego rodzaju dozoru;

10.  obejmować szybciej dozorem skazanych, po opuszczeniu przez 
nich zakładu karnego i dążyć w większym stopniu do aktywizowa-
nia dozorowanych w rozwiązywaniu swoich problemów; 

11.  pomagać skazanym w większym stopniu i zakresie w pokonaniu 
ich trudności w readaptacji społecznej i nie zastępować tej pomocy 
jedynie kontrolą i/lub resocjalizacją; 
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12.  szybciej reagować na unikanie przez skazanych kontaktów z ku-
ratorami i brak współpracy z ich strony w pokonywaniu trudno-
ści w readaptacji społecznej. Niezwłocznie informować o tym sądy 
penitencjarne i występować z wnioskiem o zaniechanie dozoru, 
po bezskutecznych staraniach o zmianę postępowania skazanych. 
Sprawowanie tego rodzaju dozoru jest kosztowne i czasochłonne 
i powinno być stosowane lub kontynuowane jedynie wobec skaza-
nych, którzy swoją decyzję o poddaniu się dozorowi traktują serio 
i odpowiedzialnie; 

13.  dbać o należyte, zgodne z wymogami prawa prowadzenie doku-
mentacji dozoru. Niezbędne jest posługiwanie się wzorami druków 
odpowiednimi do danego rodzaju sprawowanego dozoru i ich sta-
ranne wypełnianie; 

14.  zintegrować i skoordynować działania kuratora sądowego z ad-
ministracją więzienną, organami administracji rządowej i samo-
rządu terytorialnego, w tym zwłaszcza z pracownikami socjalnymi 
oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie udzielania pomocy 
skazanemu opuszczającemu zakład karny po odbyciu kary. Nie 
wszystkie sprawy skazanego wymagające rozwiązania muszą na-
leżeć do zadań kuratora. Pozwoli to uniknąć m.in. sytuacji, w któ-
rych dubluje się działania pomocowe lub wyręcza określone pod-
mioty; 

15.  poprawić efektywność kontroli sądów penitencjarnych oraz kie-
rownictw służby kuratorskiej sposobu wykonywania dozorów 
przez kuratorów. Powinna ona być systematyczna, co pozwoliłoby 
na wyeliminowanie występujących nieprawidłowości i dokonywa-
nie odpowiednich korekt w pracy kuratorskiej. 


