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Streszczenie
W artykule przestępczość przedstawiona została jako problem społeczny, 
o istocie którego decyduje społeczny charakter przyczyn danej patologii 
oraz konieczność zastosowania instytucji społecznych do jej usunięcia. Jako 
ważne narzędzie likwidowania przyczyn przestępczości, a jednocześnie 
instrument działań penitencjarnych i postpenitencjarnych ukazana została 
polityka społeczna, której znaczenie zdecydowanie wzrasta w procesie 
przechodzenia od sprawiedliwości karnej do sprawiedliwości naprawczej. 
W artykule przedstawione zostały konkretne formy wykorzystania polityki 
społecznej w Polsce, zmierzające do uspołecznienia procesu wymierzania 
kary (Community Court), kształtowania warunków wykonania kary (system 
dozoru elektronicznego skazanych) oraz włączania sprawcy przestępstwa do 
społeczeństwa (zatrudnienie socjalne).
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wstęP

Przestępczość, obok wielu innych problemów społecznych, takich jak: ubó-
stwo, bezrobocie, bezdomność, dyskryminacja, choroby itd., postrzegana jest 
powszechnie jako zagrożenie dla społeczeństwa, w tym sensie, że jest groźna 
i zła, gdyż uderza w podstawowe interesy indywidualne i zbiorowe. Działania 
zmierzające do likwidacji lub chociażby ograniczenia przestępczości z racji jej 
społecznego (zbiorowego) charakteru są niezmiernie trudne (wielość barier) 
i skomplikowane, wymagające uwzględnienia zróżnicowanych uwarunkowań 
materialnych i psychospołecznych [Piątek 2015].

Problemy społeczne, w tym przestępczość, traktowane są powszechnie jako 
obszary działania polityki społecznej, wymagające zazwyczaj pokonania wielu 
barier, takich jak:

 – ograniczone zasoby – w zakresie opieki zdrowotnej, edukacji, pomocy 
finansowej itd., wymuszające konieczność dokonywania wyborów;

 – niezaspokojone potrzeby – których hierarchia zależy od wartości dominują-
cych w społeczeństwie, a także osobistego doświadczenia, np. dla zwykłego oby-
watela przestępczość uliczna jest większym zagrożeniem niż oszustwa giełdowe;

 – niesprawiedliwość – społeczeństwa mają wbudowane trwałe mechanizmy 
niesprawiedliwości, np. nierówności dochodowe, które są stałym przedmiotem 
uwagi polityki społecznej;

 – brak konsensu – obywatele nie są w stanie uzgodnić zasadniczych, a tym 
bardziej, szczegółowych celów i działań [Ginsberg za: Miś 2007: 43–44].

specyfika przestępczości jako problemu społecznego polega na tym, że 
pogwałcenie norm, z jakimi mamy wówczas do czynienia, nie tylko jest nie-
bezpieczne dla konkretnej jednostki czy grupy, ale postrzegane jest jako zakwe-
stionowanie prawomocności podstawowych instytucji społecznych, realne lub 
potencjalne zagrożenie ich bezpieczeństwa. „Czyn przestępczy określony jest 
przez dwa zasadnicze elementy: jest to zachowanie, które narusza fundamental-
ne normy obowiązujące w danym społeczeństwie, i które – kiedy już zostanie 
oficjalnie potwierdzone – prowadzi przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości do 
wydania orzeczenia stwierdzającego, iż normy te zostały złamane” [Cloward, 
ohlin 2006: 609].

funkcjonowanie życia społecznego od wieków opiera się na pewnych zasa-
dach, wśród których głównie zasada sprawiedliwości wykorzystywana jest do 
rozwiązywania problemu przestępczości. realizacja tej zasady przybiera różne 
formy, ale od zarania dziejów dwie jej odmiany, w różnych okresach, odgrywały 
rolę dominującą. sprawiedliwość naprawcza, nazywana także tradycyjną, biblijną, 

Proszę sprawdzić po-
prawność rozdziałów 
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zwyczajową itp., przeważała w odległych czasach, w ostatnich kilku wiekach 
dominującą pozycję zdobyła sprawiedliwość karna, zwana też retrybutywną czy 
państwową. natomiast od kilkudziesięciu lat obserwujemy w niektórych miej-
scach na świecie ponowne „odkrycie” sprawiedliwości naprawczej [Piątek 2015].

Co to jest sprawiedliwość naprawcza? na czym polegają jej specyficzne 
właściwości? Dlaczego polityka społeczna jest szczególnie przydatna w realizacji 
sprawiedliwości naprawczej? Jakie konkretne instrumenty polityki społecznej 
istnieją w Polsce i w jaki sposób umożliwiają one realizację sprawiedliwości 
naprawczej? oto najważniejsze pytania, na które będziemy poszukiwali odpo-
wiedzi w niniejszym opracowaniu. 

sPrawiedliwość naPrawcza

Jeżeli przestępstwo narusza fundamentalne normy obowiązujące w danym spo-
łeczeństwie, kwestionując w ten sposób prawomocność podstawowych instytucji 
społecznych, to aby właściwie opisać jego naturę, trzeba sięgać do wyjaśnień 
socjologicznych. Współcześni badacze porzucili indywidualne wyjaśnienia zacho-
wań przestępczych na rzecz teorii akcentujących społeczny i kulturowy kontekst 
dewiacji. Prekursorem takiego podejścia był niewątpliwie emile Durkheim, który 
traktował przestępczość i dewiację jako fakty społeczne typowe dla nowoczesnych 
społeczeństw, a wypowiadając się na temat funkcji dewiacji stwierdził m.in., 
że przestępstwo może wywołać zbiorową reakcję, która zwiększy solidarność 
grupową i pozwoli określić normy społeczne. Kontynuujący jego rozważania ro-
bert K. Merton uważał wprost, że dewiacja jest produktem ubocznym nierówności 
ekonomicznych i braku równości szans, a wzrastające wskaźniki przestępczości są 
wynikiem rozziewu między rosnącymi aspiracjami a utrwalonymi nierównościami 
[Giddens 2004: 227–229].

bardzo ważną próbą socjologicznego wyjaśnienia istoty przestępczości 
jest teoria kontroli, która zakłada, że przestępstwo jest wynikiem zachwiania 
równowagi między impulsami skłaniającymi do czynu przestępczego a mecha-
nizmami kontroli społecznej i fizycznej powstrzymującymi od takich czynów. 
z tej perspektywy jednostkowe motywy popełniania przestępstw nie są takie 
istotne [Giddens 2004: 235].

Właśnie źródeł koncepcji sprawiedliwości naprawczej można doszukiwać 
się w teorii kontroli sformułowanej przez jednego z najbardziej znanych jej 
zwolenników travisa Hirschiego, który uważał, że w zasadzie wszyscy ludzie są 
samolubni i podejmują wykalkulowane decyzje, czy angażować się w działalność 
przestępczą, czy nie. Ważną rolę w tej decyzji odgrywa siła więzi społecznych: 
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wysoka – wzmacnia kontrolę społeczną i konformizm, a niska (słaba) – zwiększa 
prawdopodobieństwo przestępczości i dewiacji. Według Hirschiego interwencja 
państwa (sprawiedliwość retrybutywna) nie jest w stanie zastąpić siły więzi spo-
łecznych i zgody obywateli na społeczne kontrolowanie nagannych zachowań 
(sprawiedliwość naprawcza) [Giddens 2004; Wdzięczna 2010: 44]. 

istota sprawiedliwości naprawczej, ale przede wszystkim okoliczności, które 
nakazują nam dzisiaj, nie tylko zainteresować się tą odmianą sprawiedliwo-
ści, ale starać się o jej wdrożenie do praktyki funkcjonowania współczesnego 
społeczeństwa, zostały bardzo dobrze uchwycone w przedmowie arcybiskupa 
Desmonda tutu2 do książki Jima Consedine’a pt. Sprawiedliwość naprawcza. 
Przywrócenie ładu społecznego [Consedine 2004: 9–10]. 

tutu wychodząc od stwierdzenia, że: „Przestępstwo jest problemem kom-
pleksowym, obejmującym przeżycia rodzinne, okoliczności zatrudnienia, poziom 
wykształcenia, pozycje ekonomiczną i społeczną, jak również wybór osobisty 
danej jednostki” [Consedine 2004: 9] – stwierdza, że rozwiązania problemu 
wzrastającej przestępczości muszą być: „kompleksowe. Więzienie nie jest 
wyjściem. Powinno być ono zastrzeżone tylko dla drobnej garstki ludzi zbyt 
niebezpiecznych, by mogli żyć w społeczeństwie. nowe i konstruktywne opcje, 
nie przewidujące użycia przemocy, powinny zmusić winnych łamania prawa do 
wzięcia na siebie odpowiedzialności za popełnione czyny i zachęcić do podjęcia 
prób naprawienia szkody. również ofiary przestępstw potrzebują lepszej opieki” 
[Consedine 2004: 9]. 

W literaturze przedmiotu (głównie prawniczej) istnieją różne poglądy i opi-
nie na temat sprawiedliwości naprawczej. spośród wielu definicji na szczególną 
uwagę zasługuje propozycja tony f. Marshalla, który określił sprawiedliwość 
naprawczą jako „…proces, w którym spotykają się wszystkie strony związane 
z przestępstwem, by wspólnie rozstrzygnąć, jak zaradzić jego skutkom i następ-
stwom” [Marshall, za: Czarnecka-Dzialuch, Wójcik 2001: 14]. z definicji tej 
wynika konieczność zapewnienia ofierze przestępstwa pozycji pełnoprawnego 
partnera w postępowaniu, ale równocześnie (co ważne) nie ma w niej nic, co mo-
głoby prowadzić do wniosku, że sprawiedliwość naprawcza eliminuje tradycyjny 
system sprawiedliwości retrybutywnej. o tym, w jakim zakresie sprawiedliwość 
naprawcza może zastąpić sprawiedliwość retrybutywną, decyduje przede wszyst-
kim waga popełnionego przestępstwa [Wdzięczna 2010: 48]

2 Desmond tutu – Przewodniczący Komisji Prawdy i Pojednania, Cape town, afryka Po-
łudniowa.
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Do kluczowych cech sprawiedliwości naprawczej zaliczamy następujące 
właściwości:

1. sprawca nie ponosi kary narzuconej mu z zewnątrz (przez sąd), ale dystan-
suje się od czynu przestępczego, naprawia krzywdę np. przez dobrowolne zadość-
uczynienie na rzecz ofiary lub osoby trzeciej (np. instytucji charytatywnej), pracę na 
rzecz społeczności lokalnej czy przez zwykłe przeprosiny [Wdzięczna 2010: 48].

2. Wśród sposobów realizacji tej sprawiedliwości dominują: negocjacje, 
mediacje i konferencje sprawiedliwości naprawczej [Wdzeczna 2010: 85–106]. 

3. bardzo duże znaczenie ma społeczność lokalna, której główna rola po-
lega na stworzeniu najbardziej korzystnych warunków do naprawy zarówno 
przestępcy, jak i ofiary. Wspomaga ona proces uzdrowienia, dając mediatorów, 
negocjatorów, sędziów itp., organizując prace społecznie użyteczne [Consedine 
2004: 207]

4. typowe jest całościowe podejście do problemu przestępstwa wyrażające 
się poprzez zainteresowanie jego przyczynami, uspołecznienie procesu wymie-
rzania kary, tworzenie warunków do naprawienia szkody, wykonywania kary, 
włączenie sprawcy przestępstwa do społeczeństwa [Piątek 2015].

W ramach sprawiedliwości naprawczej na pierwszy plan wysuwają się 
sprawca i ofiara oraz społeczność lokalna, natomiast państwo schodzi na drugi 
plan. Można więc powiedzieć, że sprawiedliwość naprawcza oznacza przejście 
od władzy państwowej do władzy społecznej [Consedine 2004: 208].

związki między sPrawiedliwością naPrawczą  
a Polityką sPołeczną

Polityka społeczna ma liczne i różnorodne związki ze sprawiedliwością rozumianą 
jako zasada moralna, ale także sprawiedliwością intepretowaną jako potrzeba 
indywidualna i społeczna. W pierwszym przypadku rozważania prowadzą nas 
do rozróżnienia na sprawiedliwość dystrybutywną (podział korzyści i ciężarów 
wynikających ze społecznej współpracy) oraz sprawiedliwość retrybutywną, 
która dotyczy właściwego traktowania tych, którzy naruszają prawa i normy 
obowiązujące w społeczeństwie [Piątek 2015].

sprowadzanie sprawiedliwości retrybutywnej do sprawiedliwości karnej, 
której istota wynika z rozumienia pojęcia przestępstwa jako czynu karanego przez 
prawo, zabronionego przez ustawę i szkodliwego dla dobra publicznego sprawia, 
że sprawiedliwość retrybutywna opiera się na filozofii odpłaty, zemsty, kary i pro-
wadzi do konieczności utrzymania systemu więziennego [Consedine 2004: 13–22]. 
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W sytuacji, gdy ład społeczny opiera się na tak rozumianej sprawiedliwości, 
oczekiwania wobec polityki społecznej są dosyć ograniczone i sprowadzają się 
do prewencji przestępczości, czyli usuwania przyczyn czynów kryminalnych, 
kształtowania optymalnej infrastruktury sądownictwa i więziennictwa oraz dzia-
łań resocjalizacyjnych, edukacyjnych, socjalnych itp. wobec skazanych, a w dosyć 
okrojonym zakresie, wobec osób opuszczających zakłady karne.

zmiana paradygmatu idąca w kierunku zwiększenia roli sprawiedliwości 
naprawczej w stosunku do przestępstw zagrożonych niskim wymiarem kary, 
promująca pojednanie zamiast karania, eksponująca pomoc dla ofiar, odrzucająca 
zemstę na sprawcach, proponująca wspólnotę i zjednoczenie w miejsce alienacji 
i nieczułości, naprawę, przebaczenie i łaskę zamiast negatywizmu i destrukcji 
otwiera przed polityką społeczną zupełnie nowe przestrzenie i konkretne roz-
wiązania [Piątek 2015].

sprawiedliwość naprawcza, ze względu na rozumienie naprawy w spo-
sób jak najszerszy, jako obejmującej ofiarę (jednostkę oraz jej najbliższych), 
sprawcę i społeczeństwo, w tym szczególnie społeczność lokalną, daje szansę 
spojrzenia na przestępstwo w sposób całościowy, z uwzględnieniem jego przy-
czyn, sposobu przejawienia się, ustalenia sprawcy, postępowania naprawczego, 
z uwzględnieniem negocjacji, mediacji, kary (zadośćuczynienie, więzienie) aż 
do pomocy sprawcy w powrocie do społeczeństwa. Polityka społeczna jako na-
rzędzie rozwiązywania problemu przestępczości powinna być rozumiana także 
w sposób całościowy, z pełną świadomością konkretnych etapów, z których się 
składa, i które decydują o odpowiednich środkach, jakie muszą być zastosowane 
w poszczególnych fazach tego procesu.

ogólnie rzecz ujmując, od polityki społecznej nastawionej na rozwiąza-
nie problemu społecznego, jakim jest przestępczość, oczekuje się aktywności 
dwojakiego rodzaju. Pierwsza dotyczy zapobiegania ogólnospołecznego, czyli 
oddziaływania na głębsze przyczyny (źródła) przestępczości w postaci: ubóstwa, 
bezrobocia, bezdomności, chorób, niepełnosprawności, uzależnień, dyskryminacji 
itd., a także skuteczniejszego wsparcia środowisk, w których mamy do czynienia 
z nagromadzeniem różnego rodzaju patologii, a tym samym grup ryzyka socjal-
nego, zwiększających niebezpieczeństwo (prawdopodobieństwo) pojawienia się 
przestępstwa. Drugiego rodzaju aktywność polityki społecznej odnosi się do sytu-
acji, gdy pojawia się już fakt karalny, tzn. dochodzi do konkretnego przestępstwa. 
rozpoczyna się tym samym etap postępowania, który składa się z trzech części, 
tzn. ustalenia sprawcy i postępowania karnego lub pojednawczego, realizacji kary 
lub zadośćuczynienia, procesu włączenia sprawcy przestępstwa do społeczeństwa. 
Działania polityki społecznej, które pojawiają się w momencie zaistnienia czynu 
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karalnego, można traktować w sposób autonomiczny, jako pewną całość, która 
oczywiście równocześnie jest częścią szeroko rozumianej aktywności dotyczącej 
rozwiązania problemu przestępczości.

W dalszej części naszego opracowania przedstawimy nowe instrumenty poli-
tyki społecznej przypisane trzem etapom rozwiązywania problemu przestępczości, 
w postaci faz: przedpenitencjarnej, penitencjarnej i postpenitencjarnej. fazy te 
pojawiają się wraz z zaistnieniem przestępstwa, przy czym druga i trzecia z nich 
nie muszą wcale zaistnieć. osoba popełniająca przestępstwo, zgodnie z teorią ról 
społecznych, odbywa tzw. „wędrówkę przez role”, a przedstawione instrumenty 
polityki społecznej, mieszczące się w paradygmacie sprawiedliwości naprawczej, 
czynią, lub powinny czynić, tę wędrówkę w miarę możliwości jak najbardziej 
optymalną. skoncentrujemy się na przedstawieniu możliwych do wprowadzenia 
i testowanych w Polsce (faza i) oraz istniejących już w naszym kraju (w różnym 
zakresie) działań i instytucji polityki społecznej (faza ii i iii), pojawiających się 
wraz z zaistnieniem przestępstwa, które można traktować jako formy realizacji 
sprawiedliwości naprawczej. Prezentują one trzy, wspomniane wyżej, części 
procesu naprawy czy też fazy rozwiązywania problemu przestępczości. Pierwszą 
reprezentuje instytucja Community Court (CC), drugą: system dozoru elektro-
nicznego skazanych (sDe), a trzecią – zatrudnienie socjalne (zs).

Community Court 3 – faza PrzedPenitencjarna

Jedną z instytucji, która działa w duchu sprawiedliwości naprawczej, jest Com-
munity Court, czyli sąd współpracujący z lokalnymi organizacjami społecznymi 
w celu rozwiązania problemów danego środowiska społecznego. Cel ten reali-
zowany jest m.in. poprzez zwiększenie w orzecznictwie sądów udziału kar po-
średnich, nieizolacyjnych, a w konsekwencji pozytywny wpływ na jakość życia.

filozofia Community Court

Źródła Community Court tkwią w doświadczeniach stanów zjednoczonych, 
w których filozofia problem-solving justice – wymiaru sprawiedliwości zo-
rientowanego na rozwiązywanie problemów – narodziła się ponad 20–30 lat 

3 informacje nt. Community Court pochodzą z części opisowej projektu realizowanego 
w ramach Programu „innowacje społeczne” (Umowa nr /is-1/039/nCbr/2014), pt. „Pilotażowe 
wdrożenie modelu Community Court w Polsce jako instytucjonalnego pomostu pomiędzy wymiarem 
sprawiedliwości, organami samorządowymi i organizacjami społecznymi ułatwiającego realizację 
sprawiedliwości naprawczej w praktyce”, w realizacji którego autor uczestniczy.
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temu. W Usa funkcjonuje obecnie ponad 3000 tzw. problem solving-courts 
(w Kalifornii znanych pod znaczącą nazwą collaborative justice courts), czyli 
sądów wyspecjalizowanych w rozwiązywaniu problemów społeczno-prawnych 
we współpracy z organizacjami pozarządowymi. sądy takie działają w czterech 
głównych obszarach: 

 – przemocy domowej, 
 – uzależnień (zwłaszcza od narkotyków), 
 – zdrowia psychicznego.

Czwartym i najrozleglejszym z obszarów zajmują się tzw. Community Courts, 
czyli sądy pracujące w „symbiozie” z lokalnymi organizacjami społecznymi, 
w celu rozwiązywania problemów danego środowiska społecznego. 

co to takiego Community Court?

istotę Community Court można sprowadzić do świadczenia sądom, oskarżonym 
i społeczności lokalnej nowatorskiej usługi, która pozwala zwiększyć w orzecz-
nictwie sądów udział kar pośrednich w duchu sprawiedliwości naprawczej, 
a w konsekwencji wpłynąć pozytywnie na jakość życia. 

Community Court reprezentuje model bliskiej współpracy pomiędzy sądem 
a organizacją społeczną (lub koalicją organizacji), które często rezydują nawet 
w tym samym budynku. W jego ramach osoba oskarżona przed rozprawą ma 
możliwość rozmowy z konsultantem z organizacji społecznej. na podstawie 
przeprowadzonego z oskarżonym wywiadu oraz dzięki wiedzy o oferowanych 
w mieście przez różne instytucje programach pomocowych (np. terapiach uza-
leżnień), a także o potrzebach organizacji społecznych i miasta w zakresie prac 
społecznych konsultant przygotowuje plan naprawczy, w ramach którego sprawcy 
zostanie udzielona pomoc w rozwiązaniu problemu będącego przyczyną konflik-
tu z prawem, jako alternatywa dla tradycyjnej kary „odwetowej” (grzywny lub 
pozbawienia wolności). zawiera on elementy zadośćuczynienia (np. naprawie-
nie szkody, prace społeczne, odszkodowanie, nawiązka) oraz elementy pomocy 
sprawcy (np. skierowanie na leczenie, terapię lub kurs adekwatny do problemów 
oskarżonego). zwiększa to skłonność oskarżonych do skruchy i dobrowolnego 
poddania się karze, a sędzia dysponując opinią współpracującej organizacji 
i przygotowanym przez nią planem naprawczym, może wyznaczyć karę, która 
lepiej spełni swoją funkcję restytucyjną.
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Przyczyny implementacji oraz korzyści wynikające  
z wprowadzenia Community Court

Wśród najważniejszych przesłanek zachęcających do wykorzystania Community 
Court w Polsce należy wymienić:

1)  nieadekwatny do potrzeb społecznych system karania za drobne prze-
winienia, którego rezultatem jest rekordowa populacja więźniów i osób oczeku-
jących na odbycie kary pozbawienia wolności; 

2) nieskuteczność wymiaru sprawiedliwości w zakresie resocjalizacji spraw-
ców przestępstw, na czym cierpi ich otoczenie społeczne i oni sami;

3) „błędne koło”, które „wciąga” osoby uzależnione od różnych substancji 
lub nadmiernie zadłużone do subkultury przestępczej, sukcesywnie przekreślając 
szanse na powrót do normalnego życia;

4) brak w Polsce instytucji pośredniczących pomiędzy sądami, które mo-
głyby częściej orzekać kary nieizolacyjne (np. prace społeczne) a potencjalnymi 
odbiorcami tych prac (samorządami, organizacjami charytatywnymi itd.). 

natomiast do oczekiwanych korzyści związanych z implementacją Commu-
nity Court do polskiego wymiaru sprawiedliwości należałoby zaliczyć:

1) spadek przestępczości, a w szczególności odsetka recydywy,
2) zwiększenie gotowości skazanych do podporządkowania się wyrokom,
3) większą reintegrację społeczną sprawców przestępstw, m.in. poprzez 

zadośćuczynienie ofiarom (lub społeczności lokalnej, jeśli w danym typie prze-
stępstwa nie można wskazać indywidualnego poszkodowanego, np. prowadzenie 
pod wpływem alkoholu, posiadanie narkotyków), 

4) ograniczenie liczby osób osadzanych w zakładach zamkniętych i zwią-
zanych z tym kosztów finansowych i społecznych, 

5) wzrost poczucia bezpieczeństwa i zaufania do wymiaru sprawiedliwości 
u mieszkańców – poprawa wizerunku sądów,

6) ograniczenie negatywnego oddziaływania przestępczości na jakość życia 
mieszkańców, 

7) zwiększenie zaufania do instytucji wymiaru sprawiedliwości, a w szcze-
gólności sądów.

W polskim systemie karnym istnieją pewne elementy praktyki, które są 
wykorzystywane w systemie sprawiedliwości naprawczej, takie chociażby jak 
mediacje. niestety bardzo często przybierają one formą fasadową, a na pewno ich 
znaczenie w praktyce karnej jest bardzo ograniczone czy wręcz formalne. W przy-
padku Community Court bardzo ważną rolę pełnią organizacje społeczne, w tym 
te, które zaliczamy wprost do instytucji polityki społecznej/pomocy społecznej.
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Pewną formą „przecierania szlaków” dla sprawiedliwości naprawczej, a także 
związanej z nią nowej polityki społecznej jest realizowany w środowisku toruń-
skim i białostockim pilotażowy projekt wdrożenia modelu Community Court do 
warunków polskich4.

system dozoru elektronicznego skazanych  
– faza Penitencjarna

Drugi etap procesu naprawy odnosi się już bezpośrednio do osoby skazanej za 
czyn przestępczy i dotyczy realizacji kary poza więzieniem, w trybie nieizola-
cyjnym, w postaci tzw. elektronicznego systemu dozoru skazanych.

istota i historia dozoru elektronicznego skazanych

system dozoru elektronicznego skazanych jest narzędziem umożliwiającym 
stosowanie nieizolacyjnej formy odbywania kary, w postaci wyważonej represji 
karnej wobec niektórych kategorii przestępców, dla których pozbawienie wol-
ności byłoby zbyt dotkliwym środkiem penitencjarnym. narzędzie to może być 
stosowane wobec osób skazanych na krótki wymiar kary pozbawienia wolności, 
najczęściej do jednego roku i zakwalifikowanych jako osoby niezagrażające 
otoczeniu. system ten stosowany jest przede wszystkim wobec ludzi młodych, 
w przypadku których istnieje duże zagrożenie demoralizacją podczas przebywania 
w zakładzie karnym. Utrata więzi rodzinnych i zawodowych może mieć także 
szczególnie negatywne konsekwencje dla ich dalszego życia oraz funkcjonowania 
ich bliskich.

system dozoru elektronicznego w praktyce polega na kontrolowaniu zachowa-
nia skazanego przebywającego poza zakładem karnym przy użyciu urządzeń elek-
tronicznych, instalacji i systemów zawierających określone podzespoły. skazany 
wyposażony jest z reguły w dwa urządzenia: nadajnik zakładany na okres kary 
na nogę oraz stacjonarne urządzenie monitorujące, zlokalizowane w określonej 
części domu. Kontrola zachowania takiej osoby skupia się na przestrzeganiu 
nałożonego na niego przez sąd obowiązku pozostawania we wskazanym miejscu, 
w wyznaczonym czasie lub stosowania się do zakazu przebywania w określonych 

4 Projekt realizowany w ramach Programu „innowacje społeczne” (Umowa nr /is-1/039/
nCbr/2014), pt. „Pilotażowe wdrożenie modelu Community Court w Polsce jako instytucjonal-
nego pomostu pomiędzy wymiarem sprawiedliwości, organami samorządowymi i organizacjami 
społecznymi ułatwiającego realizację sprawiedliwości naprawczej w praktyce”, w realizacji którego 
autor uczestniczy.
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miejscach czy zbliżania się do pewnych osób. W zależności od indywidualnych 
potrzeb wynikających z charakteru pracy i sytuacji rodzinnej osoby objętej sys-
temem może mieć ona nawet 12 godzin na dobę wolnych od dozoru.

za prekursora koncepcji użycia urządzeń elektronicznych do kontrolowania 
skazanych uważa się profesora Uniwersytetu Harvarda, psychologa r. schwitzge-
bela, który w opublikowanym w 1964 roku artykule poruszył problem możliwości 
wykorzystania urządzeń elektronicznych do kontrolowania ludzkich zachowań. 
Pierwsze elektroniczne opaski zostały założone w roku 1983 w stanach zjed-
noczonych [rusinek 2010: 19].

system dozoru elektronicznego skazanych w Polsce

Do rozwoju koncepcji dozoru elektronicznego w Polsce przyczynił się J. Jasiń-
ski, który pisząc o niej w 1993 roku, skrytykował karę pozbawienia wolności 
i wymienił zalety nieizolacyjnej formy odbywania kary przy zastosowaniu 
odpowiednich urządzeń [Jasiński 1993: 194]. również s. Waltoś wskazywał na 
możliwość wykorzystania rozwoju techniki nowego wieku w systemie karnym 
[Waltoś 2002: 31].

W dniu 1 września 2009 roku w Polsce weszła w życie ustawa o wykonaniu 
kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicz-
nego (sDe). Wdrażanie systemu podzielono na etapy sukcesywnego obejmowania 
coraz większej części terytorium kraju poprzez dołączenie kolejnych sądów apela-
cyjnych i poszerzanie pojemności systemu od 500 skazanych w sDe w 2009 roku 
do 7,5 tysiąca skazanych w 2012 roku [Dz. U. 2007 r. nr 191, poz. 1366].

ze statystyk wynika, że od końca 2012 roku wypełnianie systemu stabilizuje 
się na poziomie ok. 70%. Populacja skazanych odbywających karę pozbawienia 
wolności w tym systemie w lipcu 2014 roku składała się w 92,7% z mężczyzn 
i w 7,3% z kobiet. najczęściej były to osoby popełniające przestępstwa przeciw-
ko: mieniu – 33,9%, bezpieczeństwu w komunikacji – 26,1%, rodzinie i opiece 
(np. nie wywiązujące się z obowiązku alimentacji) – 15,8%. Pozostali skazani 
popełnili przestępstwa narkotykowe, skarbowe oraz przeciwko instytucjom, 
wolności, obrotowi gospodarczemu, porządkowi publicznemu [www.sw.gov.pl].

korzyści z wynikające ze stosowania sde

Można przyjąć, że istnieją trzy obszary korzyści wynikające z odbywania kary 
pozbawienia wolności w systemie Dozoru elektronicznego.

Pierwszy dotyczy bezpośrednio skazanego, integrującego się ze społeczeń-
stwem. Dozór elektroniczny pozwala uniknąć negatywnych skutków izolacji 
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więziennej w postaci kontaktów ze środowiskiem przestępczym i traumatycznych 
doświadczeń z tym związanych, a więc wykolejenia, stygmatyzacji, prizonizacji 
czy ogólnego pogorszenia kondycji psychofizycznej. szczególnie istotne jest to 
w przypadku osób młodych, których system wartości może nie być ustabilizowany 
i w związku z tym istniałoby ryzyko łatwego poddania się działaniom zastanej tam 
podkultury. zdecydowanie bardziej pozytywny wpływ ma środowisko rodzinne, 
które przy współpracy z kuratorem chętnie realizuje deklaracje pomocy. skazany 
objęty dozorem elektronicznym ma szansę utrzymania wypracowanej wcześniej 
pozycji na rynku pracy lub znalezienia zatrudnienia. to z kolei umożliwia stop-
niowe regulowanie długów, spłatę zobowiązań alimentacyjnych, spłatę grzywien 
czy szeroko pojętą pomoc materialną w stosunku do najbliższych. zatrudnienie 
i związane z nim uzyskiwanie dochodów stanowi istotny warunek godnego 
i zgodnego z prawem funkcjonowania człowieka. Ponadto praca współgra z za-
sadą normalności, harmonizuje z normami społecznymi i tym samym może 
mieć znaczenie resocjalizacyjne. na wolności, oprócz pracy, skazany może też 
kontynuować edukację. Wśród innych wskaźników konstruujących codzienność 
skazanego w sposób pozytywny można też wymienić możliwość realizowania 
zainteresowań, spotkania z przyjaciółmi, uczestnictwo w uroczystościach inte-
grujących rodzinę, czyli szeroko pojęte systematyczne doświadczanie kultury.

Drugi obszar korzyści lokuje się w środowisku skazanego. W argumentacji 
towarzyszącej wyrażaniu zgody przez wszystkich pełnoletnich współmieszkań-
ców dominują wartości związane z możliwością podjęcia czy kontynuacji pracy 
zarobkowej i finansowego wspierania rodziny. szczególnie w przypadkach ro-
dzin wielodzietnych izolacja więzienna żywiciela rodziny mogłaby skutkować 
niemożnością utrzymania dotychczasowego, niejednokrotnie i tak dość niskiego, 
poziomu ekonomicznego. Pamiętajmy, że w sytuacji izolacji więziennej rodzina 
staje się czasowo niepełna, a wynikające z tego i pogłębiające się zaniedbania 
i trudności niejednokrotnie skutkują rozwodem i rozpadem rodziny. Możliwość 
odbycia kary pozbawienia wolności w środowisku najbliższych mu osób za-
pobiega wyłączeniu skazanego z udziału w ich codziennym życiu, pozwala na 
bieżąco zaznajamiać się z problemami egzystencji, przez co daje szansę lepszego 
ich zrozumienia, wzmacniania więzi rodzinnych i utrzymania spójności rodziny. 
Wychowywane w takiej rodzinie dzieci mają szansę doświadczania i pielęgnowa-
nia relacji z obojgiem rodziców, co ostatecznie może być czynnikiem chroniącym 
od ryzyka rozwiązywania dziecięcych problemów w grupach rówieśniczych 
przejawiających zachowania problemowe, na ulicach, a w przyszłości w środo-
wiskach dewiacyjnych.
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trzeci obszar dotyczy niskich kosztów wykonania kary pozbawienia wol-
ności w systemie Dozoru elektronicznego. W początkowym kształcie systemu 
skazani wnosili opłaty za korzystanie z sDe. Jednorazowa opłata wynosiła 80 zł, 
a za każdy dzień odbywania kary dodatkowo naliczano kwotę w wysokości 2 zł. 
opłaty te całkowicie zniesiono z dniem 24 Vi 2010 r. Do końca 2011 r. miesięczny 
koszt wykonania kary w przeliczeniu na jednego skazanego ustalono na 40 zł, 
a od stycznia 2012 r. do 31 Viii 2014 r. koszt ten wynosił 564, 25 zł, podczas gdy 
średni miesięczny koszt związany z wykonywaniem kary w zakładzie karnym to 
około 2500 zł. atutem sDe jest także to, że opłata wnoszona jest za faktyczną 
ilość odbytych kar [felczak 2014: 229]

system Dozoru elektronicznego jest (szczególnie w Polsce) instytucją młodą 
i wymaga rzetelnych obserwacji oraz systematycznego doskonalenia. Jest jed-
nocześnie instytucją bardzo potrzebną i zasługującą na aprobatę, chociażby ze 
względu na fakt ochrony pewnej grupy, jeszcze niezdemoralizowanych, skaza-
nych, przed izolacją zdającą ich na kulturę więzienną zakładu karnego. należałoby 
poszerzyć działania zwiększające świadomość społeczną dotyczącą odbywania 
kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym, np. poprzez kampanie kiero-
wane do całego społeczeństwa. Uświadomienie na czym polega odbywanie kary 
w takiej formie i jakie wynikają z tego ograniczenia, mogłoby przyczynić się do 
walki ze stereotypami na temat pobłażania sprawcom przestępstw i zwiększyć 
społeczną akceptację dla resocjalizujących się na wolności skazanych.

zatrudnienie socjalne – faza PostPenitencjarna

Ważną formą realizacji trzeciego etapu naprawy, odnoszącego się do sprawcy 
przestępstwa, jest zatrudnienie socjalne, umożliwiające (wspierające) realizację 
procesu readaptacji społecznej, czyli przywrócenia osoby opuszczającej zakład 
karny do społeczeństwa.

istota zatrudnienia socjalnego

Podstawowych przyczyn powołania w Polsce instytucji zatrudnienia socjalnego 
należałoby szukać wśród następujących celów:

 – „usamodzielnienie osób dotkniętych dysfunkcjami, zagrożonych lub pod-
legających wykluczeniu społecznemu, przez edukację zawodową i społeczną 
w celu osiągnięcia własnym staraniem samodzielności ekonomicznej,

 – prowadzenie szeroko rozumianej profilaktyki społecznej,
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 – stworzenie instytucjonalnych mechanizmów, umożliwiających zatrudnienie 
i związaną z tym readaptację zawodową i integrację społeczną dla tych osób, 
które nie są w stanie wykazać wymaganej produktywności, co znacznie ograni-
cza możliwości zatrudnienia na otwartym rynku pracy” [Uzasadnienie… 2003].

Ustawa o zatrudnieniu socjalnym została uchwalona w 2003 roku, a reali-
zację wymienionych wyżej celów powierzyła trzem instytucjom, czyli: centrom 
integracji społecznej, klubom integracji społecznej oraz zatrudnieniu wspierane-
mu (subsydiowanemu). Ustawa bardzo precyzyjnie określiła osoby, które mają 
być objęte zatrudnieniem socjalnym. ich cechą wspólną jest brak dochodów, 
a w szczególności uprawnień do świadczeń pomocy społecznej, świadczeń eme-
rytalno-rentowych i zasiłków dla bezrobotnych. Do grup zatrudnienia socjalnego 
zostali zaliczeni: bezdomni – realizujący indywidualny program wychodzenia 
z bezdomności, uchodźcy – realizujący indywidualny program integracji, uza-
leżnieni od alkoholu i od narkotyków – w procesie leczenia, długotrwale bezro-
botni (ponad 36 miesięcy bez pracy), chorzy psychicznie oraz (szczególnie nas 
interesujące) osoby opuszczające zakład karny – mające trudności w integracji 
ze środowiskiem [Dz.U. 2003 r. nr 122, poz. 1143].

Uchwalenie i wprowadzenie do polskiego systemu społeczno-gospodarczego 
ustawy o zatrudnieniu socjalnym było niewątpliwie jednym z kroków w procesie 
tworzenia, adekwatnego do zagrożeń, systemu bezpieczeństwa socjalnego w na-
szym kraju. Podstawą tej nadziei miała być koncepcja udzielania pomocy oparta 
nie na przekazywaniu pieniędzy, ale na udostępnieniu m.in. usług, takich jak:

1) kształcenie umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych 
i osiąganie pozycji społecznych dostępnych osobom nie podlegającym wyklu-
czeniu społecznemu,

2) nabywanie umiejętności zawodowych oraz przyuczenie do zawodu, 
przekwalifikowanie lub podwyższanie kwalifikacji zawodowych,

3) nauka planowania życia i zaspokajania potrzeb dzięki własnym stara-
niom, zwłaszcza poprzez możliwość osiągnięcia własnych dochodów w wyniku 
zatrudnienie lub działalności gospodarczej,

4) uczenie umiejętności racjonalnego gospodarowania posiadanymi środ-
kami pieniężnymi [Piątek 2012: 258–259]. 

nie ulega wątpliwości, że tak rozumiane zatrudnienie socjalne spełnia wszyst-
kie kryteria niezbędne do zaliczenia go do obszaru polityki socjalnej, która jest 
częścią polityki społecznej i charakteryzuje się następującymi cechami: 

1. Pomaga w zaspokojeniu podstawowych potrzeb życiowych, takich jak: 
praca, dochód, żywność, mieszkanie, opieka zdrowotna, edukacja, kontakty 
międzyludzkie itd. 
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2. Dotyczy przede wszystkim tzw. grup ryzyka socjalnego, czyli osób 
biednych, chorych, niepełnosprawnych, bezrobotnych, starych oraz żyjących 
w rodzinach niepełnych, wielodzietnych, patologicznych itd.

3. Dąży do wyrównania szans w rozwoju jednostek, rodzin i środowisk oraz 
do zaspokojenia potrzeb, przynajmniej na poziomie minimum socjalnego.

4. Charakteryzuje ją zredukowany i ściśle ukierunkowany (konieczność 
spełnienia określonych kryteriów) zestaw środków [Piątek 2012: 257–258].

Duże nadzieje związane z zatrudnieniem socjalnym wzmacniało powiązanie 
budowanego systemu z warunkami regionalnymi i lokalnymi poprzez aktywi-
zowanie wojewódzkich, powiatowych, miejskich i gminnych władz samorzą-
dowych, instytucji pomocy społecznej i administracji pracy oraz włączenie do 
tego systemu działających na danym terenie organizacji pozarządowych. Jak 
pokazała praktyka oczekiwanie te okazały się być zbyt ambitne, w kontekście 
wielu barier i problemów jakie napotyka kilkunastoletni już proces wdrażania 
ustawy o zatrudnieniu socjalnym [Piątek 2012: 259–260].

osoby opuszczające zakłady karne w zatrudnieniu socjalnym

Uznanie osób opuszczających zakłady karne za grupę ryzyka socjalnego, poprzez 
m.in. wpisanie ich do rejestru grup zatrudnienia socjalnego (w ustawie o za-
trudnieniu socjalnym), nie budzi żadnych wątpliwości, a stanowi wręcz pewną 
oczywistość. osoby te z reguły dotknięte są różnymi (i w niejednakowym zakre-
sie) dysfunkcjami oraz zagrożone marginalizacją i wykluczeniem społecznym. 
najczęściej tzw. zejście na „złą drogę” w wyniku oddziaływania czynników 
(głównie) środowiskowych prowadzi do popełnienia przestępstwa, co z kolei 
stanowi podstawę do zastosowania kary więzienia. Pobyt w zakładzie karnym 
z reguły pogarsza sytuację w tym zakresie, szczególnie wtedy, gdy rozciąga się 
na lata, a nie na tygodnie czy nawet miesiące. osoba opuszczająca więzienie 
najczęściej nie ma pracy, pozbawiona jest kontaktu z najbliższą rodziną (lub 
jej nie ma), ma pozrywane więzi towarzyskie, zawodowe itp. nie istnieje więc 
w jej przypadku coś, co nazywamy kapitałem społecznym, a tzw. kapitał ludzki 
(wiedza i kompetencje zawodowe) nie są dostosowane do nowej rzeczywistości, 
w której się ta osoba znalazła.

osoby opuszczające zakład karny, podobnie jak przedstawiciele innych 
grup zatrudnienia socjalnego, muszą być wsparte przemyślanymi działaniami 
readaptacyjnymi i reintegracyjnymi, uwzględniającymi wymiar diagnostycz-
ny (określający poziom zagrożeń), kompensacyjny (wprowadzenie narzędzi 
niwelujących deficyty), utrwalający (internalizacja wartości, postaw, wzorów, 
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zachowań, więzi itp.) i promocyjny (eksponowanie postaw prospołecznych) 
[Żukiewicz 2009: 166–174].

reintegracja (readaptacja) ma charakter społeczny, ale wyróżniamy jej obszar 
społeczny (ogólny) i społeczny (zawodowy). W ramach zatrudnienia socjalnego 
w centrach i klubach integracji społecznej prowadzone są usługi społeczne w tym 
ogólnym wymiarze, w postaci szczególnie przydatnej dla osób opuszczających 
zakłady karne. należy wymienić wśród nich:

 – terapie uzależnień,
 – poradnictwo w zakresie problemów rodzinnych,
 – treningi interpersonalne (w związku z problemami komunikacyjnymi),

oraz:
 – naukę załatwiania spraw formalno-urzędowych,
 – edukację w zakresie planowania czasu wolnego,
 – naukę obsługi komputera,
 – poradnictwo prawne itd. [Karwacki, Kaźmierczak, rymsza 2014: 236–260]. 

W Cis-ach i Kis-ach prowadzona jest także reintegracja zawodowa w postaci 
usług niezmiernie przydatnych dla osób opuszczających więzienie, takich jak: 

 – praktyczna nauka zawodu (warsztaty, kursy zawodowe itp.),
 – pomoc w przekwalifikowaniu,
 – doradztwo zawodowe,
 – praktyki zawodowe u pracodawcy,
 – edukacja w zakresie zakładania spółdzielni socjalnych i innych form 

gospodarowania,
oraz, co oczywiste:

 – roboty publiczne,
 – pośrednictwo pracy itd. [Karwacki, Kaźmierczak, rymsza 2014: 269–290].

osoby opuszczające zakłady karne nie stanowią największego problemu 
społecznego, patrząc z perspektywy całej Polski, jak również biorąc pod uwagę 
poszczególne regiony i miejscowości, jest to jednak ważne zagadnienie, na co 
wskazują niektóre źródła i zawarte w nich dane.

W drugiej połowie 2004 roku została przeprowadzona diagnoza dotycząca 
perspektyw klubów integracji społecznej w gminach województwa kujawsko-
-pomorskiego. na potrzeby tego zadania zdiagnozowane zostały najważniejsze 
problemy społeczne w tych gminach. i oto osoby powracające z zakładów karnych 
zostały uznane za szósty z kolei problem społeczny (11,3%), za: bezrobociem 
(100%), alkoholizmem (76,7%), chorobami psychicznymi (30,8%), bezdomno-
ścią (18,8%) i narkomanią (15,8%). natomiast biorąc pod uwagę uczestników 
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Kis-ów w tym samym województwie w latach 2005–2007 osoby opuszczające 
zakłady karne stanowił 32% wszystkich uczestników, wobec 100% w przypadku 
bezrobotnych, 68% osób uzależnionych od alkoholu, 36% osób niepełnospraw-
nych i 16% bezdomnych [Piątek 2012: 263–266].

Uwzględniając z kolei konkretny podmiot zatrudnienia socjalnego (Cen-
trum integracji społecznej w toruniu), należy odnotować, że osoby zwalniane 
z zakładów karnych i mające trudności w integracji ze środowiskiem stanowiły 
3% uczestników zajęć reintegracyjnych w roku 2013, wobec 62% osób dłu-
gotrwale bezrobotnych, 10% niepełnosprawnych i 3% osób uzależnionych od 
alkoholu [sprawozdanie 2013].

zakończenie

Jeżeli, tak jak stwierdziliśmy wcześniej, sprawiedliwość karna jest sednem od-
górnej, karzącej, hierarchicznej, sprawiedliwości państwowej, a sprawiedliwość 
naprawcza reprezentuje negocjowaną, pojednawczą sprawiedliwość wspólnoto-
wą, to możliwości rozwoju sprawiedliwości naprawczej w dużej mierze są deter-
minowane jakością więzi społecznych, które, jak twierdzi travis Hirsch, gdy są 
silne, sprzyjają kontroli społecznej i konformizmowi, a gdy są słabe zwiększają 
niebezpieczeństwo pojawienia się dewiacji i przestępczości. Wspólnotowy i ne-
gocjowany charakter sprawiedliwości naprawczej oznacza konieczność istnienia 
silnych więzi lokalnych, a tym samym otwarcie na lokalną politykę społeczną. 

obserwowany w Polsce, od początków transformacji ustrojowej, przełomu 
lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych, rozwój „lokalizmu” napotyka nie-
stety na różne bariery i ograniczenia, bardzo często tkwiące w naszej (polskiej) 
mentalności ukształtowanej na przestrzeni ostatnich 250 lat. W ponad stuletnim 
okresie zaborów wynikało to z braku polskiego państwa, które stałoby na straży 
interesów polskich mikrostruktur (wspólnot), a później, w Polsce ludowej z isto-
ty państwa, które rugowało więzi wspólnotowe. Można mieć tylko nadzieję, że 
dalszy rozwój lokalizmu, wzmacniany krzepnącą, lokalną polityką społeczną, 
poszerzy przestrzeń dla rozwoju sprawiedliwości naprawczej, otworzy „bramy” 
dla nowych instytucji społecznych, typu: Community Court, stworzy warunki 
dla rozwoju istniejących już instrumentów polityki społecznej, typu: system 
elektronicznego dozoru skazanych czy zatrudnienie socjalne, podnosząc tym 
samym jakość i skuteczność całej polityki społecznej w Polsce.
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social Policy as way to realize restorative justice in Poland

abstract

in this article, criminality is presented as a social problem, the essence of which is determined by 
the social nature of the causes of this pathology and the need for intervention and the application of 
social institutions to resolve it. social policy is shown as an important tool for eliminating the causes 
of crime, as well as an instrument of the penitentiary and post-penitentiary measures, the importance 
of which is gaining strength in the transition from criminal justice to restorative justice. the article 
depicts specific forms of implementation of social policy in the Poland in the socialization of the 
punitive process (Community Courts), shaping of the sentence’s terms of execution (system of 
electronic supervision of convicts), and the offender’s integration into society (social employment).

keywords: social policy, social problem, restorative justice, Community Court, system of 
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