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Szanowny Panie Ministrze! 

 

 W imieniu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Kuratorów Sądowych przesyłam 

zagadnienia dotyczące problematyki kary ograniczenia wolności oraz prac społecznie 

użytecznych orzekanych w miejsce kary grzywny. 

 Na skutek zmian legislacyjnych w ostatnich latach, kara ograniczenia wolności 

obecnie zajmuje pierwsze miejsce w strukturze referatów kuratorów wykonujących 

orzeczenia w sprawach karnych. 

 W ocenie OZZKS, problemy związane z tymi karami wyostrzyły się w okresie 

pandemii COVID-19 i wymagają podjęcia działań zaradczych. W szczególności, niepokój 

wzbudza sytuacja, kiedy na skutek decyzji związanej z sytuacją epidemiczną, zamknięciu 

uległy podmioty, w których  podopieczni kuratorów wykonywali karę (m.in. szkoły, placówki 

kulturalne i sportowe), a z drugiej strony do referatów kuratorów wpływają nowe sprawy w 

ramach kary ograniczenia wolności  i pracy społecznie użytecznej orzekanej w miejsce kary 

grzywny. Problem ten jest szczególnie widoczny na terenie tych sądów, w których zamknięty 

podmiot był jedynym albo też głównym podmiotem, gdzie podopieczni byli kierowani. 

Sytuacja taka może powodować, iż czas wykonania kary będzie dość odległy w stosunku do 

orzeczenia, co może budzić wątpliwości co do funkcji prewencji ogólnej i szczególnej 

związanej z karą ograniczenia wolności. Nie można pominąć również faktu, że sytuacja taka 

Pan 

Zbigniew Ziobro 

Minister Sprawiedliwości 
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może również rzutować na negatywne postrzeganie w społeczeństwie, nie tylko kuratorskiej 

służby sądowej, ale i całego wymiaru sprawiedliwości. 

 Nadmienić należy, że w sytuacji odmrażania gospodarki i otwierania również 

podmiotów, gdzie nieodpłatna kontrolowana praca na cele społeczne jest  wykonywana, z 

uwagi na ograniczoną liczbę osób jakim wyznaczone instytucje mogą wyznaczyć pracę, 

dochodzić będzie do swoistego „spiętrzenia” tych spraw w referatach kuratorów dla 

dorosłych. 

 Z uwagi na powyższe proszę o udzielenie odpowiedzi, czy Ministerstwo 

monitoruje sytuację w tym zakresie i jeśli tak, to jaka jest skala tego problemu? Jakie 

Ministerstwo planuje działania zaradcze? 

 Poniżej prezentujemy także uwagi i pomysły środowiska kuratorskiego na 

usprawnienie wykonywania kary ograniczenia wolności i pracy społecznie użytecznej,                        

z jednoczesną prośbą o przesłanie stanowiska Ministerstwa Sprawiedliwości w zakresie 

nakreślonej poniżej problematyki, w szczególności, czy rozważana jest inicjatywa 

ustawodawcza i w jakim zakresie.  

1. Kierowanie osób skazanych/ukaranych do wykonywania prac społecznie 

użytecznych do pomocy w placówkach medycznych, zwłaszcza w sytuacji 

znacznego obciążenia i niedostatku personelu medycznego w czasie pandemii 

COVID. Koniecznym byłoby dokonanie przeszkolenia podopiecznych, którego 

ukończenie mogłoby częściowo być zaliczane na poczet kary. Niewątpliwie 

zasadną byłoby przy realizacji takiego rozwiązania współpraca z Ministerstwem 

Zdrowia.  

2. Promocja korzyści płynących dla placówek przyjmujących do pracy 

skazanych/ukaranych, jak również zachęcenie do rozszerzenia swojej oferty 

np., poprzez wsparcie z np. z Funduszu Sprawiedliwości.  Art.57a§3 k.k.w daje 

możliwość wykonywania kary także w dni ustawowo wolne, jak i w dni wolne od 

pracy w danym podmiocie. Do organizowania pracy w dni wolne od pracy 

zniechęcają jednak koszty, jakie musi ponosić podmiot – koszty pracy 

pracowników nadzorujących prace naszych podopiecznych, konieczność 
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zapewnienia odzieży ochronnej. Obecnie jest tak, że podmiot musi wskazać osobę, 

najczęściej osobę zatrudnioną, która oprócz obowiązków służbowych 

wynikających z pracy w danym podmiocie, będzie wykonywać jeszcze dodatkowe 

obowiązki związane z organizacją i kontrolą wykonywania nieodpłatnej 

kontrolowanej pracy na cele społeczne. Powyższe powoduje, że podmioty 

wskazują najczęściej możliwość wykonywania kary w swoich godzinach pracy 

(najczęściej w godz.7-15) i nie są zainteresowane wyznaczaniem pracy w dni 

wolne i poza zwykłymi godzinami pracy. To z kolei powoduje trudności w 

pogodzeniu przez naszych podopiecznych pracy zarobkowej z wykonywaniem 

kary, i prowadzić może najczęściej do orzeczeń kar zastępczych pozbawienia 

wolności albo aresztu. Natomiast w przypadku podmiotów z szeroko rozumianego 

NGO, do współpracy z sądem może zniechęcać fakt, że w dużej części praca ich 

członków opiera się na wolontariacie.  

3. Objęcia szkoleniami osób odpowiedzialnych w podmiocie za organizowanie i 

przebieg prac społecznych szkoleniami, z wykorzystaniem choćby Krajowej 

Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Pomogłoby to ujednoliceniu praktyki 

działania takich podmiotów. W ocenie OZZKS zasadnym byłoby również 

ujednolicenie np. na poziomie rozporządzenia dokumentacji prowadzonej przy 

wykonywaniu kar wolnościowych. Obecnie albo jest tak, że podmioty, gdzie 

podopieczni wykonują karę, samodzielnie opracowują taką dokumentację, bądź 

kuratorzy podejmują się jej opracowania. W ocenie OZZKS zasadnym jest 

ujednolicenie jej w skali kraju. Stąd postulujemy dodanie §4 do art. 58 k.k.w., 

który delegowałby Ministra Sprawiedliwości do opracowania takiego wzorca. 

Zasadnym jest również ujednolicenie pouczenia w zakresie kary ograniczenia 

wolności i pracy społecznie, choćby wzorem delegacji z art. 43k k.k.w. 

4. Zbudowanie systemu informatycznego do komunikacji oraz ewidencji 

nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne. Kurator i sąd miałby 

bieżącą kontrolę nad liczbą godzin wykonywanych przez podopiecznych czy 

harmonogramem pracy. Platforma taka służyć by mogła do szybkiego 

komunikowania się z podmiotami np. w przypadku orzeczenia kary zastępczej sąd 
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mógłby wysłać dyspozycję o nieprzyjmowaniu już podopiecznego do 

wykonywania prac, co pozwoliłoby uniknąć późniejszego modyfikowania 

orzeczeń sądowych. 

5. Uregulowanie możliwości stosowania zadaniowego czasu pracy, czy użycia do 

wykonywania pracy specjalistycznego sprzętu będącego własnością 

podopiecznego – ma to w szczególności znaczenie na terenach małych gmin. 

6. Uregulowanie orzekania kary ograniczenia wolności i pracy społecznie 

użytecznej wobec osób z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz 

uregulowanie wykonywania przez te osoby ww. kary. Nierzadkim zjawiskiem 

jest orzekanie kary ograniczenia wolności w formie prac społecznych, w stosunku 

do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności czy grupą inwalidzką. Dzieje się tak 

pomimo dyrektywy wynikającej z art. 58§2a k.k. Kara ograniczenia wolności 

orzekana jest nierzadko na skutek dobrowolnego podania się karze, czy też 

poprzez wyroki nakazowe czy zaoczne, stąd brak z reguły jest bliższych danych na 

temat stanu zdrowia podopiecznego. Sądy orzekające nie zawsze też sięgają po 

wywiad w trybie art. 214 kpk, który mógłby dostarczyć sądowi takiej wiedzy. 

Zdarza się również, że nasi podopieczni ujawniają swój stan zdrowia dopiero 

podczas pierwszej rozmowy z kuratorem przed skierowaniem do wykonania kary. 

W tym miejscu wskazać należy, iż choć podmioty, gdzie nasi podopieczni mogą 

wykonywać karę ograniczenia wolności czy też prace społecznie użyteczne, są 

określone w art.56 k.k.w dość szeroko, to jednak w praktyce wykonywania tej kary 

brak jest pomiotów, które deklarowałyby przyjmowanie do pracy takich osób.  

Część z nich, powołując się na Ustawę o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U z 1997r. nr 123 poz 776 ze  zm.) 

zastrzega, iż takich osób do pracy nie przyjmie, gdyż nie ma statusu zakładu pracy 

chronionej. W tym miejscu wskazać należy, że część podopiecznych w 

orzeczeniach lekarskich posiada wskazania „odpowiedniego zatrudnienia”, bądź 

„pracy w warunkach chronionych”. Podmioty te, co zrozumiałe, obawiają się 

odpowiedzialności prawnej, na skutek roszczeń ze strony naszych podopiecznych. 

Z tego względu zasadne byłoby po pierwsze ustalenie w oparciu o orzeczenie 
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lekarskie czy osoba jest wyłączona całkowicie z możliwości wykonywania 

jakichkolwiek prac. Jeśli nie mamy do czynienia z całkowitą niezdolnością do 

pracy to należałoby określić rodzaje prac (zazwyczaj są to drobne prace 

porządkowe) i maksymalną liczbą godzin, jakie podopieczny mógłby wykonać w 

ciągu dnia. Zważyć przy tym trzeba, że ewentualne orzeczenie lekarskie winno 

uwzględniać, iż w odróżnieniu od zdolności do pracy zarobkowej w przypadku 

kary ograniczenia wolności czy pracy społecznie użytecznej nie mamy do 

czynienia z koniecznością systematycznej dyspozycyjności podopiecznego. 

Podmioty, gdzie kierowani są podopieczni nie są podmiotami produkcyjnymi, w 

których istotne jest określone tempo pracy. Wymiar godzinowy maksymalnie 

może być określony na 40 godzin miesięcznie (z możliwością jego zmniejszenia w 

trybie art.61k.k.w.). Granicą dla zmniejszania godzin jest jednak w przypadku prac 

społecznych art.35§1 k.k. 

7. Powrót do możliwości orzekania kary ograniczenia wolności w formie dozoru 

elektronicznego (dozór stacjonarny). Wskazywanie dozoru elektronicznego jako 

formy kary ograniczenia wolności było możliwe, przez krótki czas, na skutek 

Ustawy z dnia 30.03.2015r. o zmianie ustawy kodeks karny oraz innych 

niektórych ustaw (Dz.U. z 2015r. poz 396). Rozwiązanie to nie miało szansy na 

„sprawdzenie się”, gdyż ustawą z dnia 31.03.2016r. przepis został uchylony 

(Dz.U. 2016 poz. 428). W przypadku ponownego wprowadzenia takiej 

możliwości, pożądana byłaby możliwość dokonywania zamiany na tą formę 

również postępowaniu wykonawczym (konieczność modyfikacji art.63a k.k.w.). 

Na etapie wykonawczym problem podopiecznych z niepełnosprawnością  rzadko 

był rozwiązywany poprzez wskazanie odpowiedniego podmiotu, w którym 

podopieczny mógłby wykonać karę. Najczęściej stosowanym rozwiązaniem był 

wniosek w trybie art.15 §2 k.k.w o zawieszenie postępowanie wykonawczego. 

Powyższe rozwiązanie wydaje się być trudne do zaakceptowania z dwóch 

powodów: po pierwsze u osoby skazanej/ ukaranej rodzi się poczucie bezkarności; 

po drugie pojawia się sytuacja dyskryminacji takich osób, jeśli chodzi o zatarcie 

skazania gdyż, co do zasady kara ograniczenia wolności orzeczona w trybie 

kodeksu karnego zaciera się po 3 latach od wykonania albo darowania kary lub 
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przedawnienia wykonania kary (art.107§4k.k.) W przypadku osób z orzeczeniami 

o niepełnosprawności, których postępowanie zostało zawieszone nie będzie można 

wykonać kow (orzeczonej w trybie k.k.) po upływie 10 lat od uprawomocnienia 

się orzeczenia sądowego. Czyli zatarcie nastąpi po 13 latach po uprawomocnieniu 

się wyroku! (sic) 

8. Zmiana w art.35§1 k.k.w i art. 21 §1 k.w. zmniejszająca dolną granicę godzin 

prac nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne do 10 godzin, co 

podniesie elastyczność kary w odniesieniu do posiadanych przez podopiecznych 

schorzeń. W konsekwencji byłaby możliwość zwiększenia takiej elastyczności w 

postępowaniu wykonawczym. 

9. Modyfikacja treści art. 61§2 k.k.w. w zakresie zmniejszania liczby godzin w 

stosunku miesięcznym. W obecnym stanie prawnym sąd może to uczynić tylko ze 

względów wychowawczych. Stąd pojawia się postulat by dodać również 

przesłankę zdrowotną, co dałoby możliwość dostosowania liczby godzin do stanu 

zdrowia podopiecznego. 

10. Rozszerzenie formy kary ograniczenia wolności polegającej na potrąceniu 

części wynagrodzenia za pracę na również inne świadczenia tj emertytalne, 

rentowe, czy też obejmujące osoby prowadzące działalność gospodarczą. Ze 

środowiska kuratorów otrzymujemy również informacje, iż z tej formy nie mogą 

korzystać osoby zatrudnione na podstawie umów o pracę, ale z pracodawcami 

mającymi siedzibę poza granicami RP. 

11. Ujednolicenie praktyki wykonywania kary ograniczenia wolności w czasie 

wykonywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego 

(SDE). Praktyka nie wydaje się być jednolita w tym zakresie. Z jednej strony 

wykonywanie kary w SDE wydaje się być formą odbywania kary pozbawienia 

wolności równorzędną do jej odbywania w warunkach penitencjarnych i zasadne 

byłoby wówczas kierowanie się zasadą określoną w art.17a k.k.w. Z drugiej strony 

odbywanie kary pozbawienia wolności w SDE wydaje się różnić od „tradycyjnej” 

formy jej odbywania – skazany ma możliwość do 12 godzin opuszczania miejsca 
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monitorowania i art.43na k.k.w. zawiera w tym zakresie katalog otwarty w 

zakresie celów, jakie sąd penitencjarny może wziąć pod uwagę przy określaniu 

przedziału czasowego przebywania w miejscu monitorowania. Nadto argumentu 

za odmiennym traktowaniem SDE wydaje się dostarczać art. 43 zac k.k.w, który 

daje sądowi penitencjarnemu uprawnienie przy odwołaniu SDE do uznania w 

jakim zakresie uznać karę pozbawienia wolności za wykonaną. Nadmienić 

również należy, iż kara pozbawienia wolności jest uregulowana w odrębnym 

rozdziale (rozdział X k.k.w.)  niż jej odbywanie w SDE (rozdział VIIa). W 

przypadku odbywania kary pozbawienia wolności w SDE brak jest również 

jakichkolwiek odesłań (choćby odpowiedniego stosowania) do przepisów 

regulujących odbywanie kary pozbawienia wolności w jednostce penitencjarnej. 

12. Uregulowanie kolejności wykonywania w ramach kary ograniczenia wolności 

lub prac społecznie użytecznych. W praktyce nierzadko mamy do czynienia z 

sytuacjami jednoczesnego wpływu do kuratora kilku kar dotyczących tej samej 

osoby. Jednoczesne wykonywanie takich kar spowodowałoby, iż de facto takie 

osoby wykonywałyby karę powyżej granicy określonej choćby w art. 35§1 k.k. 

czy 21§1 k.w. i w sposób oczywisty skomplikowałoby aktywność zawodową 

podopiecznych. Obecne przepisy wykonawcze regulują kolejność wykonywania 

kary przy sekwencji kar (art.37B k.k.i 17a k.k.w), przy wydaniu wyroku łącznego 

(art87§2k.k. i 17a k.k.w.), przy wykonywaniu kar pozbawienia wolności 

(art.80k.k.w). Brak natomiast przepisów regulujących wykonywanie kolejności 

wykonywania dwóch i więcej kar ograniczenia wolności w zbiegu z pracami 

społecznie użytecznymi. Z informacji od kuratorów wynika, iż praktyka jest 

różnorodna: od wykonywania tych kar w kolejności wpływu po wykonywanie 

równoczesne. Zagadnienie to nabiera też większego znaczenia po zmianach w 

zakresie możliwości wydania wyroku łącznego dokonanego Ustawą z dnia 19 

czerwca 2020r. (Dz. U z 2020r poz 1086), które ograniczają możliwość wydania 

takiego orzeczenia. Nadto w przypadku wykroczeń nie jest przewidziany żaden 

mechanizm łączenia kar. Stąd zasadne byłoby uregulowanie tej kwestii na wzór 

art. 80 k.k.w. Warto przy tym byłoby wziąć pod uwagę okres przedawnienia 

wykonania kar, gdyż wykonywanie innej kary wolnościowej nie wstrzymuje biegu 
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przedawnienia w obecnym stanie prawnym 

13. Uregulowanie obliczania terminu wykonania kary ograniczenia wolności. 

Zgodnie z art. 57a k.k.w wykonywanie kary ograniczenia wolności w formie 

nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne rozpoczyna się z momentem 

przystąpienia do wykonania wskazanej pracy. Terminowość tej kary wzmacnia 

również art.57§1 k.k.w., który daje kuratorowi uprawnienie do wyznaczenia m.in. 

terminu, a §4 uprawnia kuratora do zmiany terminu kary w szczególnie 

uzasadnionych wypadkach. K.k.w nie reguluje natomiast sytuacji, kiedy w trakcie 

wykonywania kary wchodzą w grę okresy niezdolności do pracy – zwolnienia 

chorobowe, czy kwestia choćby zmiany miejsca wykonywania prac społecznych 

czy też uwzględniając takie nadzwyczajne sytuacje jak obecny stan pandemii 

powodujący, iż część podmiotów, gdzie kara ma być wykonywana wstrzymało 

przyjmowanie naszych podopiecznych. Tu pojawiają się różne podejścia 

praktyczne, iż takich okoliczności nie powinno się uwzględniać i po upływie 

terminu dla wykonania kary liczonego zgodnie z art.57a k.k.w i 12c k.k.w sąd 

podejmuje bądź decyzje o uznaniu kary za wykonaną bądź orzeka karę zastępczą. 

Drugie podejście stara się uwzględniać wymienione wyżej przykładowo 

okoliczności, jednak powoduje to, iż kara w istocie jest wykonywana dłużej niż 

okres na który została orzeczona. 

14. Uregulowanie terminu wykonania kary ograniczenia wolności w przypadku 

nieuwzględnienia wniosku kuratora o karę zastępczą – zdarzają się przypadki, 

iż z powodu upływu terminu do wykonania kary kuratorzy kierują wnioski o 

określenie kary zastępczej (art.65k.k.w), które nie są uwzględniane i kary te 

ponownie są kierowane do kuratora. Dotyczy to również kar skierowanych 

ponownie do kuratora w trybie art.65a k.k.w. 

15. Uregulowanie zaliczeń na poczet kary – zobowiązanie, by sąd, zaliczając przy 

kow areszt, zatrzymanie czy odbytą częściowo karę zastępczą ściśle określał nie 

tylko pozostałą do odbycia cześć kary (miesięcy i dni), ale i godzin nieodpłatnej 

kontrolowanej pracy na cele społeczne. Obecnie zdarzają się orzeczenia 
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określające jedynie pierwszy element. 

16. Uregulowanie rozliczenia czasu pracy. Obecnie art. 63b k.k.w. przewiduje 

możliwość ustalenia innego sposobu rozliczenia godzin przez sąd na wniosek 

skazanego z ważnych względów. Wydaje się zasadne, by to kurator mając 

bezpośredni kontakt z podopiecznym jak i podmiotem, gdzie ma być kara 

wykonywana, miał uprawnienie do zmiany sposobu rozliczania godzin. Takie 

rozwiązanie przyjęto w poprzednim projekcie ustawy o kuratorskiej służbie 

sądowej w którym zawarto propozycje zmian w kkw.  Argumentem 

przemawiającym za tym wydaje się także fakt, iż kuratorzy w obecnym stanie 

prawnym są uprawnieni do wydawania zgód na czasowe oddalenia, czy zmiany 

harmonogramu w SDE i nie jest to traktowane jako ingerencja w sferę orzeczniczą 

sądu. Tu wydaje się, iż formę kontrolną mógłby mieć sąd poprzez wprowadzenie 

uprawnienia do uchylenia decyzji kuratora. W opinii OZZKS takie rozwiązanie 

odciążyłoby sądy, a jednocześnie uczyniłoby proces wykonywania kary 

sprawniejszym. 

17. Możliwość stosowania, w przypadku pracy społecznie użytecznej orzekanej w 

miejsce grzywny, przepisu art. 63b k.k.w. – obecnym stanie prawnym nie jest to 

możliwe. 

18. Wprowadzenie, jako przesłanek do zarządzenia kary zastępczej, 

analogicznych okoliczności, jak określonych w art. 75 k.k. Z niepokojem 

obserwujemy sytuacje, kiedy kary takie są orzekane w przypadku przestępstw 

związanych z przemocą wobec osób najbliższych. O ile w przypadku kary 

pozbawienia wolności w zawieszeniu ustawodawca dał możliwość reakcji na 

negatywne zachowanie sprawcy przemocy w okresie próby (zarządzenie 

warunkowo zawieszonej kary), o tyle w przypadku kary ograniczenia wolności w 

art. 65 k.k.w takiej reakcji nie przewidział. Może to doprowadzić w trudnej do 

zaakceptowania sytuacji kiedy sprawca wykonując rzetelnie prace społeczne, ale 

równocześnie stosujący przemoc, nadal może korzystać z dobrodziejstwa kary o 

charakterze wolnościowym. 
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Poniżej chcielibyśmy także zasygnalizować jeszcze jedno, w naszej ocenie, bardzo 

ważne zagadnienie: 

- potrzebę innego potraktowania osób odbywających karę pozbawienia wolności w 

SDE w kwestii zakazów określonych w art. 39 k.k. Obecnie zgodnie z art.43§2a k.k. 

okres, na który orzeczono zakazy nie biegnie w okresie odbywania kary pozbawienia 

wolności, co zgodnie z powyżej nakreślonym wywodem powoduje również objęciem 

tej regulacji również osób wykonujących tę karę w SDE. O ile w przypadku osób 

odbywających karę pozbawienia wolności przepis ten znajduje racjonalne 

uzasadnienie – chęć uniknięcia fikcji, kiedy podsądny i tak nie ma możliwości jego 

złamania, to w przypadku osób odbywających taką karę w SDE argument taki można 

podważyć. 

OZZKS wyraża pełną gotowość do współpracy w zakresie wypracowania 

optymalnych rozwiązań dot. kary ograniczenia wolności oraz pracy społecznie 

użytecznej.  

  Z poważaniem: 

 

Do wiadomość: 

Pan Mirosław Przybylski – Dyrektor Departamentu Wykonywania Orzeczeń                          

i Probacji  

 

Opracował: Zespół OZZKS ds. karnych  
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