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1. Uwagi wprowadzaj ce 

Chocia  kara pozbawienia wolno ci jest kar  relatywnie m od , stanowi 

obecnie podstawowy sposób reakcji karnej na z amanie norm prawa karnego.1 

Pomimo powszechno ci jej stosowania, nie jest kar  idealn . Istnieje wiele ujemnych 

stron jej stosowania. Pocz wszy od wysokich kosztów utrzymywania zak adów 

karnych, poprzez brak miejsc w tych e zak adach karnych, co powoduje d ugie 

okresy oczekiwania na odbycie orzeczonej kary pozbawienia wolno ci, na 

stygmatyzacji i braku realizacji celów resocjalizacyjnych sko czywszy2. Podkre la 

si , e Polska ma do  wysoki- trzeci co do wielko ci w ród krajów Unii Europejskiej, 

wska nik prizonizacji.3 W literaturze przedmiotu rzadko przedstawia si  konkretne 

propozycje rozwi za . Cz sto poprzestaje si  na podaniu pewnych ogólnych 

wskaza . I tak jako alternatywy dla kary pozbawienia wolno ci wskazuje si  przede 

wszystkim konieczno  uwzgl dniania rodków o niskim stopniu dolegliwo ci, 

rodków kompensacyjnych, ukierunkowanych przede wszystkim na resocjalizacj , 

rodków zwi zanych z warunkowym zawieszeniem wykonania orzeczonych kar lub 

rodków karnych, ale w innym ni  obecny kszta cie.4 

Z tych wzgl dów coraz cz ciej poszukuje si  sankcji alternatywnych dla kary 

pozbawienia wolno ci. Nie jest to proste. Nie mo na sobie chyba wyobrazi  systemu 

prawa karnego pozbawionego w ogóle kary pozbawienia wolno ci. Niew tpliwie w 

przypadku najci szych, najbardziej szkodliwych spo ecznie przest pstw kara ta 

pe ni bardzo wa  funkcj  ochronn , izoluj c niebezpiecznego sprawc  od 

spo ecze stwa. Poszukiwanie alternatywy dla kary pozbawienia wolno ci mo e 

zatem wchodzi  w gr  jedynie w odniesieniu do krótkoterminowych kar pozbawienia 

wolno ci. 

                                            

1 J. Warylewski, Kara. Podstawy filozoficzne i historyczne, Gda sk 2007, s. 181. 
2 J. Warylewski, Kara…, s. 194-195. 
3 J. Skupi ski, Alternatywy pozbawienia wolno ci w polskim systemie sprawiedliwo ci karnej- raport z 
bada  prowadzonych przez Zak ad Prawa Karnego INP PAN, w: J. Jakubowska- Hara, C. Nowak 
(red.), Problemy aktualnej polityki karnej w Polsce, Warszawa 2010, s. 12. 
4 J. Skupi ski, Alternatywy…, s. 21-22. 
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Tradycyjnie w polskim prawie karnym znane s  dwie kary alternatywne dla 

kary pozbawienia wolno ci- kara grzywny i kara ograniczenia wolno ci. Kary te 

wyst puj  w kodeksie karnym zawsze obok kary pozbawienia wolno ci. Jednak e 

nie wszystkie przest pstwa zagro one s  alternatywnie tymi karami- wszystkie 

zbrodnie i tzw. ci kie wyst pki zagro one s  wy cznie kar  pozbawienia wolno ci- 

terminow , kar  25 lat pozbawienia wolno ci lub do ywotniego pozbawienia 

wolno ci. W my l art. 58 § 1 k.k., zawsze gdy jest to mo liwe (czyli zawsze, gdy 

ustawodawca przewidzia  alternatywne zagro enie karami), s d wymierzaj c kar  

ma po kolei rozwa  zasadno  wymierzenia kary- od naj agodniejszej (kara 

grzywny) pocz wszy na najsurowszej (kara pozbawienia wolno ci bez warunkowego 

zawieszenia jej wykonania) sko czywszy.  

 2. Kara grzywny 

Je li chodzi o kar  grzywny, nale y zauwa , e w Polsce jest ona relatywnie 

rzadko orzekana, chocia  w wielu krajach Europy stanowi ona dominuj cy rodek 

represji karnej.5 W kodeksie karnym z 1997 r. kara grzywny przewidziana jest w 

sankcji 264 przest pstw.6 Ustawodawca przewidzia  system stawek dziennych. S d 

mo e wymierzy  od 10 do 540 stawek, w wysoko ci od 10 do 2000 z . (z 

przewidzianymi w ustawie mo liwo ciami wymierzenia grzywny w wi kszej 

wysoko ci). W 2006 r. kara grzywny zosta a orzeczona wobec 19, 1 % skazanych.7 

Na przeszkodzie cz stszemu wymierzaniu grzywny stoi przede wszystkim art. 58 § 2 

k.k., w my l którego nie wolno s dowi grzywny wymierzy , je li z góry wiadomo, e 

nie ma mo liwo ci jej ci gni cia, nawet w drodze post powania egzekucyjnego. 

Przepis ten stanowi realizacj  zakazu wi zienia za d ugi i jest niezwykle humanitarny. 

Jednak e w praktyce uniemo liwia orzeczenie grzywny wobec du ej cz ci 

sprawców, poniewa  organy procesowe zazwyczaj poprzestaj  na informacjach  

                                            

5 J. Jakubowska- Hara, Kara grzywny jako alternatywa p0ozbawienia wolno ci, w: J. Jakubowska- 
Hara, J. Skupi ski, Alternatywy pozbawienia wolno ci w polskiej polityce karnej, Warszawa 2009, s. 
58-60. 
6 J. Kochanowski, Redukcja odpowiedzialno ci karnej, Warszawa 2000, s. 44 i 171- 183. 
7 J. Skupi ski, Alternatywy…, s. 17-18; por. tez J. Jakubowska- Hara, Kara…, s. 77-85.. 
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o sytuacji finansowej sprawcy uzyskanych od niego samego.8 Nale y pami ta , i  w 

przypadku braku mo liwo ci ci gni cia grzywny, na etapie post powania 

wykonawczego istniej  mo liwo ci modyfikacji orzeczonej grzywny (umorzenie, 

roz enie na raty, zamiana na prac  spo ecznie u yteczn  oraz zamiana grzywny na 

zast pcz  kar  pozbawienia wolno ci)9. Postuluje si  ju  od wielu lat rezygnacj   

z normy zawartej w art. 58 § 2 k.k. Jednak e nale oby wówczas opracowa  jaki  

efektywny system zbierania i weryfikowania informacji o rzeczywistej sytuacji 

finansowej skazanego tak, eby orzeczenie grzywny nie oznacza o w praktyce 

jednak wykonania wobec skazanego nieposiadaj cego maj tku ani mo liwo ci 

zarobkowych kary pozbawienia wolno ci.  

Trafnie wskazuje J. Jakubowska- Hara, e potencja  grzywny w jej obecnym 

kszta cie nie zosta  nale ycie wykorzystany.10   

Nieco podobna do polskiej grzywny jest znana w oskiemu prawu karnemu 

kara pieni na (w oski znaj  równie  grzywn  jako kar  zasadnicz ). Kara ta ma 

charakter sankcji zast pczej za krótk  kar  detencyjn . S dzia mo e wyznaczy  

stawk  dzienn  (od 38 euro do 380 euro). Nast pnie przemna a si  j  przez ilo  dni 

kary detencyjnej.11  

                                            

8 J. Skupi ski, Alternatywy…, s. 18-19. 
9 Por. J. Jakubowska- Hara, Kara…, s. 72-76; M. Mozgawa, w: M. Mozgawa (red.)…, s. 92.  
10 J. Jakubowska- Hara, Kara…, s. 98. 
11 M. Filar, w: A. Adamski, J. Bojarski, P. Chrzczonowicz, M. Filar, P. Girdwoyn, Prawo karne i wymiar 
sprawiedliwo ci pa stw Unii Europejskiej, Toru  2007, s. 194. 
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 3. Kara ograniczenia wolno ci 

Drug  kar  alternatywn  w stosunku do kary pozbawienia wolno ci jest kara 

ograniczenia wolno ci. Zbli ona jest ona do wyst puj cej w wielu krajach pracy na 

rzecz spo ecze stwa.12 Jej podstawow  postaci  jest obowi zek pracy 20- 40 godzin 

miesi cznie, na okres od 1 miesi ca do 12 miesi cy. W przypadku, gdy skazany nie 

jest w stanie wykonywa  owej pracy mo liwe jest dokonywanie zamiast tego 

potr ce  z jego wynagrodzenia. Jak trafnie wskazuje si  w literaturze, w tym drugim 

przypadku kara ograniczenia wolno ci przypomina roz on  na dogodne raty 

grzywn . Jednak e w tej postaci kara ograniczenia wolno ci, jak wynika z bada  

orzekana jest niezwykle rzadko- stanowi oko o 1 % ogó u kar ograniczenia 

wolno ci.13  

Pewnym rozwi zaniem mog aby by  kara ograniczenia wolno ci w jej 

podstawowej postaci. Nale y odnotowa , e ilo  skaza  na kar  ograniczenia 

wolno ci w ostatnich latach wzrasta.14 Na przeszkodzie stania si  realn  alternatyw  

dla kary pozbawienia wolno ci stoi jednak jej zbyt ma o represyjny charakter. Wynika 

to nie z kszta tu przepisów prawa karnego, lecz z praktyki orzeczniczej. W przypadku 

skazania na kar  ograniczenia wolno ci s d mo e na  na sprawc  obowi zki  

z art. 72 k.k., aczkolwiek czyni to relatywnie rzadko- w oko o 10 % skaza .15 

Faktycznie mo na by wzmocni  represyjno  tej kary poprzez wprowadzenie 

mo liwo ci poddania sprawcy skazanego na t  kar  pod dozór. Jest to obecnie 

mo liwe, ale s dy rzadko z tej mo liwo ci korzystaj .  

Polsk  kar  ograniczenia wolno ci nieco przypomina jedna z w oskich sankcji 

zast puj cych krótkie kary detencyjne- tzw. wolno  kontrolowana. Polega ona na 

zakazie opuszczania miejsca zamieszkania bez zgody w adz gminy. Jest po czona 

                                            

12 B. Kunicka- Michalska, Kara ograniczenia wolno ci jako alternatywa pozbawienia wolno ci, w: J. 
Jakubowska- Hara, J. Skupi ski, Alternatywy pozbawienia wolno ci w polskiej polityce karnej, 
Warszawa 2009, s. 101. 
13 J. Skupi ski, Alternatywy…, s. 19. 
14 M. Mozgawa, w: M. Mozgawa (red.), Kodeks karny. Praktyczny komentarz. Warszawa 2010, s. 93.   
15 J. Skupi ski, Alternatywy…, s. 19; B. Kunicka- Michalska, Kara…, .s. 114- 125. 
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z obowi zkiem meldowania si  co najmniej raz dziennie na posterunku policji. Wi e 

si  z ni  zakaz posiadania broni, zatrzymanie prawa jazdy, zwrot paszportu oraz 

przestrzeganie stosownych re imów sanitarnych.16    

Kara pracy na rzecz spo ecze stwa znana jest w wielu krajach. Przybiera 

ró ne formy. We Francji kara pracy na rzecz ogó u (art. 131 – 8 Code Penal) mo e 

zosta  orzeczona zamiast wi zienia zwyk ego (poprawczego). Polega ona na 

wykonywaniu pracy na rzecz osoby prawnej prawa publicznego lub prawa 

prywatnego realizuj cej zlecone jej zadania publiczne, lub na rzecz stowarzyszenia. 

Orzekana jest w wymiarze 40 – 210 godzin na okres do 18 miesi cy. Nadzoruje j  

dzia penitencjarny. Kara nie mo e by  orzeczona, je eli oskar ony odmawia, albo 

nie jest obecny na rozprawie (zakaz pracy przymusowej). Nie wolno wtedy orzec 

grzywny.17 

W Belgii, praca na rzecz spo eczno ci nosi nazw  „kary pracy”. Do 2002 r. 

stanowi a ona sankcj  alternatywn . Ustaw  z 17 kwietnia 2002 r. wprowadzono 

mo liwo  wymierzania jej jako kary zasadniczej, zast puj cej kar  pozbawienia 

wolno ci lub grzywny. Kar  t  stosuje si , gdy skazanie (w danej sprawie) 

prowadzi oby do wymierzenia kary do 5 lat pozbawienia wolno ci. Kar  t  orzeka si  

w wymiarze od 20 do 300 godzin, wyj tkowo- 600 godzin (recydywa). Prac  nale y 

wykona  w ci gu 12 miesi cy od dnia uprawomocnienia si  wyroku. Praca jest 

nieodp atna i nie mo na do niej zaliczy  pracy zawodowej lub edukacji skazanego. 

Wykonuje si  j  jedynie w publicznych s bach pa stwa, miasta, prowincji, gminy 

lub regionu albo w organizacji niedochodowej.18  

W Holandii nieodp atne wykonywanie pracy dla dobra ogólnego zosta o 

wprowadzone jako kara zasadnicza w 1989 r., po o mioletnim okresie 

eksperymentalnym. Kara ta jest alternatyw  bezwzgl dnej kary pozbawienia 

wolno ci w wymiarze do sze ciu miesi cy. Wymierza si  j  na czas do 240 godzin, 

bez ustawowego okre lenia dolnego progu. Kara krótsza ni  120 godzin powinna 

                                            

16 M. Filar, w: A. Adamski i in.…, s. 194. 
17 P. Chrzczonowicz, w: A. Adamski, J. Bojarski, P. Chrzczonowicz, M. Filar, P. Girdwoyn, Prawo 
karne i wymiar sprawiedliwo ci pa stw Unii Europejskiej, Toru  2007, s. 82-83. 
18 Por. Raport IWS dotycz cy community service. 
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zosta  odbyta w ci gu sze ciu miesi cy, d sza za  w ci gu roku. Zastosowanie tej 

kary wymaga zgody oskar onego.19 

W Niemczech praca na rzecz spo eczno ci mo e stanowi  jeden z warunków 

probacji.20 W Austrii na enie obowi zku pracy na rzecz spo eczno ci jest jedn   

z form zaniechania oskar enia i poddania sprawcy próbie bez wydawania wyroku. 

Obowi zek ten nak ada si  na czas do o miu godzin dziennie, 40 godzin tygodniowo, 

ogó em za  240 godzin. Nie jest dopuszczalna praca na rzecz spo eczno ci w 

wymiarze i o warunkach, które kolidowa yby z prawami lub akceptowanym stylem 

ycia sprawcy. Odst pienie od oskar enia i poprzestanie na orzeczeniu obowi zku 

pracy na rzecz spo ecze stwa jest mo liwe przy drobniejszych przest pstwach, 

wobec sprawców, których wina nie jest uwa ana za ci  oraz je li w wyniku czynu 

nikt nie poniós mierci.21  

Prac  na rzecz spo eczno ci w Grecji wobec sprawców doros ych stosuje si  

w dwóch sytuacjach: wobec skazanych na krótkoterminowe kary pozbawienia 

wolno ci (odbywaj cych ju  kar ), którym zamieniono t  kar  na grzywn  i którzy nie 

mog  b  nie chc  jej ui ci , oraz wobec skazanych na krótkoterminowe kary 

pozbawienia wolno ci (przed rozpocz ciem odbywania kary), je li kar  t  mo na – 

ju  na etapie orzekania - zamieni  na kar  grzywny, a nast pnie kar  pracy na rzecz 

spo eczno ci.22 

Praca na rzecz spo eczno ci stanowi szeroko stosowany rodek wobec 

sprawców nieletnich Grecji, za  w Hiszpanii jest rodkiem stosowanym tylko wobec 

nieletnich.23 We W oszech stosuje si  prac  spo ecznie u yteczn  jako kar  zamiast 

bezwzgl dnej kary pozbawienia wolno ci orzeczonej w wymiarze do jednego roku.24 

Prawo karne Malty zna równie  kar  pracy na rzecz spo eczno ci. Mo na j  

orzec wobec co najmniej szesnastoletniego sprawcy przest pstwa, pod warunkiem 

                                            

19 Raport IWS dotycz cy community service. 
20 Raport IWS dotycz cy community service. 
21 Por. Raport IWS dotycz cy community service. 
22 Raport IWS dotycz cy community service. 
23 Raport IWS dotycz cy community service. 
24 Raport IWS dotycz cy community service. 
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uznania przez s d, e za czyn orzeczono by kar  pozbawienia wolno ci w wymiarze 

do siedmiu lat. Kar  pracy na rzecz spo eczno ci orzeka si  w wymiarze od 40 do 

240 godzin. Mo liwe jest czenie pracy na rzecz spo eczno ci z probacj .25 

Prac  na rzecz spo eczno ci zna równie  prawo karne Chorwacji. Stosuje si  

 zamiast kary pozbawienia wolno ci orzeczonej w wymiarze do sze ciu miesi cy. 

Czas pracy na rzecz spo eczno ci okre la si  proporcjonalnie do wymierzonej kary 

pozbawienia wolno ci, od dziesi ciu do sze dziesi ciu dni roboczych do odbycia w 

okresie od miesi ca do roku.26  

W Finlandii praca na rzecz spo eczno ci wyst puje w dwojakim charakterze. 

Po spe nieniu pewnych warunków mo na j  zastosowa  zamiast bezwarunkowej 

kary pozbawienia wolno ci w wymiarze do o miu miesi cy. W zale no ci od d ugo ci 

kary pozbawienia wolno ci, kar  t  mo na wymierzy  na czas od 20 do 200 godzin. 

Praca na rzecz spo eczno ci stanowi tak e kar  dodatkow , wymierzan  obok 

zawieszonej kary pozbawienia wolno ci w wymiarze ponad rocznym. W takim 

wypadku orzeka si  j  na czas do 90 godzin.27 

W Norwegii kara pracy na rzecz spo eczno ci jest kar  zasadnicz , orzekan  

na czas do 360 godzin za przest pstwa zagro one kar  do roku pozbawienia 

wolno ci. Wyj tkowo, je li przemawiaj  za tym szczególne okoliczno ci, prac  na 

rzecz spo eczno ci mo na orzec równie  za przest pstwo zagro one wy sz  kar . 

d okre la jednocze nie zast pcz  kar  pozbawienia wolno ci, w wymiarze który 

zastosowa by, gdyby nie orzek  kary pracy na rzecz spo eczno ci. Podczas 

wykonywania tej kary, skazany pozostaje pod dozorem kuratora.28 

W Szwecji od 1998 r. mo na orzec obowi zek pracy na rzecz spo eczno ci  

w wypadku warunkowego skazania. Polega on na wykonywaniu nieodp atnie pracy 

                                            

25 Raport IWS dotycz cy community service. 
26 Raport IWS dotycz cy community service.  
27 Raport IWS dotycz cy community service. 
28 Raport IWS dotycz cy community service. 
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przez od 40 do 240 godzin. Wymierzaj c tak  kar , s d okre la, jaka kara 

pozbawienia wolno ci zosta aby w przeciwnym wypadku wymierzona.29  

W Irlandii, kar  pracy na rzecz spo eczno ci stosuje si  zamiast kary 

pozbawienia wolno ci wobec osób co najmniej szesnastoletnich. Skazany wykonuje 

nieodp atnie prac  przez okres od 40 do 240 godzin. Skazany, który uchyla si  od 

wykonywania pracy, staje ponownie przed s dem, który orzeka inn  kar .30 

Kar  pracy na rzecz spo eczno ci stosuje si  w Szkocji wobec osób co 

najmniej szesnastoletnich, zamiast kary pozbawienia wolno ci. Skazany wykonuje 

nieodp atnie prac  przez od 80 do 240 godzin (kara orzekana w post powaniu 

uproszczonym) albo od 80 do 300 godzin (kara orzekana w post powaniu 

zwyczajnym). Prac  wykonuje si  zawsze w okresie rocznym. Skazany ma 

obowi zek zg aszania zmiany miejsca zamieszkania.31  

W Anglii i Walii kara wolno ciowa community service mo e zosta  orzeczona, 

gdy zastosowanie jej ze wzgl du na wag  przest pstwa jest konieczne i nie ma 

zakazu jej zastosowania. Kara ta wi e si  z na eniem na sprawc  szeregu 

obowi zków, m.in. wykonywania przez skazanego przez okre lon  liczb  godzin 

(zwykle s  to weekendy) nieodp atnej pracy na rzecz lokalnej spo eczno ci. Jej 

wymiar mo e wynosi  od 40 do 300 godzin.32 W ramach community service mog  

zosta  orzeczone tak e inne obowi zki: okre lonej dzia alno ci (np. edukacyjnej), 

uczestniczenia w programie (np. rehabilitacyjnym), zakazu okre lonej dzia alno ci, 

aresztu domowego (obowi zek pozostawania w okre lonym czasie w okre lonym 

miejscu, na czas od 2- 12 godzin w ci gu dnia), zakaz przebywania w okre lonych 

miejscach (na okres do 2 lat), nakaz pobytu, obowi zek leczenia psychiatrycznego, 

poddanie si  leczeniu odwykowemu, poddanie si  nadzorowi, obowi zek 

                                            

29 Raport IWS dotycz cy community service. 
30 Raport IWS dotycz cy community service. 
31 Raport IWS dotycz cy community service. 
32 J. Bojarski, w: A. Adamski I in…, s. 332. 
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ucz szczania do o rodka rehabilitacyjnego (na okres od 12- 36 godzin, nie cz ciej 

ni  raz dziennie, jednorazowo na nie d ej ni  3 godziny).33      

W Izraelu prac  na rzecz spo eczno ci jako sankcj  karn  wprowadzono  

w 1979 r. Sprawca wykonuje t  prac  w swoim czasie wolnym. Wymiar sankcji nie 

przekracza zwykle 250 godzin roz onych na jeden rok. Do sankcji tej s d mo e 

doda  probacj .34 

W Kanadzie praca na rzecz spo eczno ci wyst puje w dwojakiej postaci. 

Skazany, który nie jest w stanie ui ci  grzywny, mo e uczestniczy  w programie 

pracy na rzecz spo eczno ci, której warto  zalicza si  na poczet grzywny. Praca 

taka, okre lona zadaniowo albo liczb  godzin, mo e równie  stanowi  jeden  

z warunków probacji.35 

 

4. rodki zwi zane z poddaniem sprawcy próbie 

Inn  alternatyw  dla kary pozbawienia wolno ci jest równie  warunkowe 

umorzenie post powania. Chocia  obecnie jest ono stosowany rzadko, poniewa  

zosta o „wyparte” przez procesow  instytucj  dobrowolnego poddania si  karze (art. 

335 k.p.k.), jego pojawienie si  ju  na gruncie kodeksu karnego z 1969 r., 

spowodowa o zmniejszenie liczby orzekanych kar ograniczenia wolno ci.36 

Wykonywanie tej kary, z teoretycznego punktu widzenia stanowi cej doskona  

alternatyw  dla kary pozbawienia wolno ci, w praktyce napotyka na liczne 

przeszkody.37 Faktyczne koszty wykonywania tej kary s  niewspó miernie wysokie  

w stosunku do korzy ci z jej stosowania p yn cych.38 

                                            

33 J. Bojarski, w: A. Adamski I in…, s. 334.  
34 Raport IWS dotycz cy community service. 
35 Raport IWS dotycz cy community service. 
36 B. Kunicka- Michalska, Kara…, s. 103-104.  
37 B. Kunicka- Michalska, Kara…, s. 128- 129. 
38 B. Kunicka- Michalska, Kara…, s. 129. 
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Jak trafnie wskazuje si  w literaturze przedmiotu, w pewnym sensie 

alternatywnym w stosunku do kary pozbawienia wolno ci sposobem reakcji jest 

orzeczenie kary pozbawienia wolno ci z warunkowym zawieszeniem jej wykonania. 

Ten rodek probacyjny mo na zastosowa  jedynie do kar pozbawienia wolno ci 

orzeczonych w wymiarze poni ej 2 lat.  

W wielu krajach rodki kontroli sprawcy poddanego próbie s  znacznie 

silniejsze. I tak np. we Francji skazany na kar  z warunkowym zawieszeniem jej 

wykonania, ma obowi zek zg aszania si  na wezwanie uprawnionej osoby (s dzia 

penitencjarny, kurator), przyjmowania wizytacji okre lonych osób i udzielania im 

okre lonych informacji, uprzedzania wskazanej osoby o zmianie zatrudnienia, 

miejsca zamieszkania oraz o ka dorazowym opuszczaniu tego miejsca na czas 

powy ej 15 dni, uzyskiwania zgody s dziego penitencjarnego na ka dy zagraniczny 

wyjazd, zmian  pracy lub miejsca zamieszkania, gdyby mog y one stanowi  

przeszkod  w wykonywaniu na onych na skazanego obowi zków.39  We Francji 

istnieje równie  tzw. probacja spo eczno- s dowa. Zarz dza j  s d na podstawie art. 

131- 36-1 f.k.k. w przypadkach wskazanych przez prawo. Okres tej probacji nie mo e 

przekroczy  10 lat (skazanie za wyst pek) i 20 lat (skazanie za zbrodni ). Polega na 

poddaniu we wskazanych okresie skazanego rodkom nadzoru i pomocy 

przeznaczonych zapobieganiu recydywie.40  

5. Quasi alternatywy dla kary pozbawienia wolno ci, zwi zane  
z wykonywaniem kary pozbawienia wolno ci  

Ustaw  z dnia 7 wrze nia 2007 r. o wykonywaniu kary pozbawienia wolno ci 

poza zak adem karnym w systemie dozoru elektronicznego wprowadzono tzw. dozór 

elektroniczny.41 Niew tpliwie stanowi on alternatyw  dla krótkoterminowej kary 

                                            

39 P. Chrzczonowicz, w: A. Adamski i in.…, s. 104. 
40 P. Chrzczonowicz, w: A. Adamski i in.…, s. 110-112. 
41 Dz. U. z 2008 r. Nr 172, poz. 1069 ze zm. 
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pozbawienia wolno ci- poni ej 1 roku.42 Nadzór elektroniczny znany jest w Anglii i 

Walii.43 

Za swego rodzaju alternatyw  dla kary pozbawienia wolno ci mo na uzna  

równie  znany w Hiszpanii tzw. areszt ko ca tygodnia- wykonywanie kary 

pozbawienia wolno ci w systemie tygodniowym. Jak jednak wskazuje si   

w literaturze, to rozwi zanie poci ga za sob  ogromne koszty finansowe oraz 

techniczno- organizacyjne.44 W oskie prawo karne zna instytucj  tzw. pó skazania. 

Zaliczane jest ono do tzw. sankcji zast puj cych krótkie kary detencyjne. Polega ono 

na obowi zku pobytu co najmniej 10 godzin dziennie w zak adzie karnym. Jest 

po czone z zakazem posiadania broni palnej i materia ów wybuchowych, 

zawieszeniem prawa prowadzenia pojazdów mechanicznych, zatrzymaniem 

paszportu, obowi zkiem okazywania policji stosownych dokumentów, realizowaniu 

na onych obowi zków.45  

We W oszech znane jest natomiast tzw. zwolnienie zaliczkowe (art. 45 ustawy 

penitencjarnej). Polega ono na redukcji kary do 45 dni na ka dy semestr w roku  

i udzielaniu tych przerw w trakcie wykonywania kary.46 

Do tej grupy mo na równie  zaliczy  w oski areszt domowy. Kara pozbawienia 

wolno ci, która nie przekracza 4 lat, mo e by  wykonywana nie w zak adzie karnym, 

ale w domu skazanego lub w innym wskazanym w ustawie miejscu (w którym 

odbywa si  leczenie).47  

W Izraelu znana jest kara w postaci pracy- s by spo ecze stwu. Zosta a ona 

wprowadzona w 1987 r. S d mo e zamieni  na ni  kar  pozbawienia wolno ci  

w wymiarze do sze ciu miesi cy. Kar  t  uwa a si  za rodzaj kary pozbawienia 

wolno ci, cho  skazany przebywa raczej na wolno ci, nie w zak adzie karnym. 

                                            

42 Por. szerzej J. Warylewski, Kara…, s. 196. 
43 J. Bojarski, w: A. Adamski i in.…, s. 338-339. 
44 J. Warylewski, Kara…, s. 197; L. Che micki- Tyszkiewicz, Propozycja reformy kar najsurowszych, 
Prok. i Pr.  2006, nr 12, s. 5-12. 
45 M. Filar, w: A. Adamski i in.…, s. 194. 
46 Por. szerzej M. Filar, w: A. Adamski i in.…, s. 192. 
47 M. Filar, w: A. Adamski i in.…, s. 193. 
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Wykonuje si  j  w dwojaki sposób. Mo e to by  praca na rzecz gospodarki- dla 

publicznego lub prywatnego pracodawcy. Sprawca otrzymuje wówczas 

wynagrodzenie. Mo e to by  równie  tzw. praca publiczna. W takim wypadku 

skazany pracuje w pe nym wymiarze czasu i bez wynagrodzenia.48  

  6. rodki karne 

Postuluje si  równie  mo liwo  samoistnego stosowania rodków karnych  

w szerszym zakresie ni  ma to miejsce obecnie. Na gruncie obowi zuj cego 

kodeksu karnego samoistne orzeczenie takiego rodka (zamiast, a nie obok kary) 

mo liwe jest obecnie przy odst pieniu od wymiaru kary- art. 59 § 1 k.k., 60 § 7 k.k.49 

Postuluje si  rezygnacj  podzia u na kary i rodki karne, poniewa  ich zdolno  

oddzia ywania spo ecznego, cele i funkcje s  w zasadzie takie same.50    

Na wiecie odpowiedniki naszych rodków karnych pojawiaj  si  w ró nych 

postaciach. We Francji odpowiedniki naszych rodków karnych stanowi  rodzaj kar 

poprawczych. Dziel  si  na trzy grupy- kary pozbawienia lub ograniczenia praw (art. 

131-6 francuskiego kodeksu karnego)51, kary dodatkowe z art. 131-10 f.k.k. i sankcja 

naprawcza. S  one przewidziane za pope nienie wyst pku. Do pierwszej grupy 

nale : zakazy i ograniczenia zwi zane z pojazdami: zawieszenie pozwolenia na 

prowadzenie pojazdów (na okres do lat 5), zakaz prowadzenie okre lonych pojazdów 

(na okres do lat 5), uniewa nienie prawa jazdy po czone z zakazem ubiegania si   

o wydanie nowego (na okres do lat 5), konfiskata pojazdu lub pojazdów, zatrzymanie 

lub unieruchomienie pojazdu (na okres do 1 roku); zakazy i ograniczenia zwi zane  

z broni : zakaz posiadania lub noszenia broni (na okres do lat 5), konfiskata broni, 

cofni cie pozwolenia owieckiego z zakazem ubiegania si  o nie (na okres do lat 5); 

zakaz wystawiania czeków z wyj tkiem tych, które pozwalaj  na wycofanie rodków 

                                            

48 Raport IWS dotycz cy community service. 
49 A. B achnio- Parzych, Samoistny rodek karny jako instrument racjonalnej polityki karnej, w: J. 
Jakubowska- Hara, J. Skupi ski, Alternatywy pozbawienia wolno ci w polskiej polityce karnej, 
Warszawa 2009, s. 142- 169. 
50 Por. A. B achnio- Parzych, Samoistny…, s. 167.  
51 Nale y pami ta , e kary pozbawienia lub ograniczenia praw przewiduje równie  w odniesieniu do 
wykrocze , art. 131- 14 f.k.k. por. P. Chrzczonowicz, w: A. Adamski i in.…, s. 87.  
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finansowych od trasata(na okres do lat 5), konfiskata rzeczy. Do grupy tej nale y 

równie  zakaz dzia alno ci zawodowej lub spo ecznej, je eli mo liwo ci przez nie 

stworzone zosta y przez sprawc wiadomie wykorzystane do przygotowania lub 

pope nienia przest pstwa (na okres do lat 5), a tak e zakaz pojawiania si   

w pewnych miejscach, a tak e w miejscu przest pstwa (na okres do lat 3). W grupie 

tej mieszcz  si  jeszcze trzy zakazy, ka dy z nich mo e by  orzeczony na okres do  

3 lat. S  to: zakaz odwiedzania pewnych skazanych, zakaz nawi zania stosunków  

z pewnymi osobami. Kary pozbawienia lub ograniczenia praw z art. 131-6 

francuskiego kodeksu karnego mog  zosta  orzeczone, je eli wyst pek jest 

zagro ony kar  wi zienia zwyk ego lub grzywny, zamiast nich.52 

 Kary dodatkowe z art. 131 – 10 f.k.k. Polegaj  na orzeczeniu wobec sprawcy 

pewnych zakazów, ograniczeniu jego zdolno ci do czynno ci prawnych, pozbawieniu 

prawa wyborczego, prawa piastowania stanowiska w s downictwie, prawa 

wykonywania opieki lub kurateli, na eniu obowi zku „pewnego czynienia”, zaj ciu 

lub konfiskacie rzeczy, zwierz cia, podaniu orzeczenia do publicznej wiadomo ci. 

Mo na je orzec obok kary pozbawienia wolno ci lub grzywny, albo zamiast nich. 

Je eli wyst pek zagro ony jest jedn  lub kilkoma karami dodatkowymi, s d mo e 

orzec jako kar  zasadnicz  jedn  lub kilka kar dodatkowych.53 

Sankcja naprawcza z art. 131 – 8 – 1 f.k.k. zastosowanie ma do wyst pków 

zagro onych kar  wi zienia poprawczego lub grzywny. Mo na zamiast jednej z tych 

kar albo obok nich orzec obowi zek naprawienia szkody.54 

We W oszech odpowiedniki naszych rodków karnych stanowi rodki 

zabezpieczaj ce- nieizolacyjne i maj tkowe. Do nieizolacyjnych rodków 

zabezpieczaj cych zalicza si   dozór (art. 228- 232 w.k.k.), zakaz ucz szczania do 

miejsc publicznego wyszynku (art. 234 w.k.k.), za  do maj tkowych- gwarancyjna 

kaucj  dobrego prowadzenia si  (art. 237- 239 w.k.k.) oraz konfiskat  (art. 240 

                                            

52 P. Chrzczonowicz, w: A. Adamski i in.…, s. 83-85. 
53 P. Chrzczonowicz, w: A. Adamski i in.…, s. 85. 
54 P. Chrzczonowicz, w: A. Adamski i in.…, s. 85-86. 
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w.k.k.). Nale y zauwa , e we W oszech istnieje bardzo rozbudowany system 

sankcji cywilnych.55 

W Niemczech odpowiedniki naszych rodków karnych stanowi rodki 

poprawcze. Zalicza si  do nich pozostawanie pod dozorem (§ 68 StGB), pozbawienie 

prawa jazdy (§ 69 StGB) oraz zakaz wykonywania zawodu (§ 70 StGB).56 

7. Kary i rodki karne alternatywne do kary pozbawienia wolno ci, 

nieznane polskiemu prawu karnemu 

 Je li chodzi o mo liwo ci orzekania innych ni  kara pozbawienia wolno ci kar  

w poszczególnych krajach, nale y zwróci  uwag  na znan  we Francji kar  kursu 

podnoszenia wiadomo ci obywatelskiej. Mo na j  orzec zamiast kary wi zienia 

zwyk ego. Po czona jest z nakazem uko czenia kursu obywatelstwa (dekret Rady 

Stanu). Chodzi o przypomnienie sprawcy o republika skich warto ciach, tolerancji  

i poszanowaniu ludzkiej godno ci stanowi cych fundament spo ecze stwa. S d 

okre la, czy koszt kursu ma by  pokryty przez skazanego, jednak ma to by  nie 

wi cej, ni  450 euro.57   

We Francji znane s  równie  kary w postaci zakazu wst pu na terytorium 

Francji (art. 131 – 30 f.k.k.). mo na j  orzec wobec cudzoziemca, który pope ni  

zbrodni  lub wyst pek, na okres do lat 10 lub na zawsze. Wobec cudzoziemców na 

sta e zamieszka ych we Francji mo na orzec równie  zakaz pobytu na okres 10 lat 

przy skazaniu za zbrodni , 5 lat przy skazaniu za wyst pek. Ex lege zakaz traci moc 

po uko czeniu przez skazanego 65 lat ycia.58 Taki rodek- wydalenia cudzoziemca 

z terenu pa stwa zna równie  w oski kodeks karny w art. 235, ale jako nieizolacyjny 

                                            

55 M. Filar, w: A. Adamski i in.…, s. 185- 186. 
56 A. Adamski, w: A. Adamski i in.…, s. 258. 
57 P. Chrzczonowicz, w: A. Adamski i in.…, s. 82- 83. 
58 P. Chrzczonowicz, w: A. Adamski i in.…, s. 86. 
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rodek zabezpieczaj cy. Deportacj  zna równie  jako kar  dodatkow  prawo karne 

Anglii i Walii.59 

We W oszech pewn  alternatyw  dla kary pozbawienia wolno ci s rodki 

zabezpieczaj ce.60 Szczególn  uwag  zwraca szeroka gama izolacyjnych rodków 

zabezpieczaj cych: umieszczenie w kolonii rolnej lub domu pracy (art. 216-218 

oskiego k.k.), umieszczenie w domu leczenia i opieki (art. 219-221 w.k.k.), 

umieszczenie w s dowym szpitalu psychiatrycznym (art. 222 w.k.k.).61  

We W oszech istnieje mo liwo  orzeczenia rodków alternatywnych 

pozbawienia wolno ci. Nale y do nich przewidziane w art. 47 ustawy penitencjarnej 

(nr 354 z 26 lipca 1975, ze zm.), oddanie na prób  s bie socjalnej. Mo e ono 

nast pi  w stosunku do skazanego na kar  nieizolacyjne orzeczon  na okres nie 

szy ni  3 lata. Jest to rodzaj szczególnego dozoru.62 W osi znaj  równie rodek 

w postaci re imu pó wolno ciowego (art. 48 ustawy penitencjarnej). Polega on na 

udzieleniu skazanemu na kar  pozbawienia wolno ci zgody na wykonywanie pracy, 

nauki lub innej aktywno ci korzystnej z punktu widzenia resocjalizacji, poza zak adem 

karnym bez dozoru, z obowi zkiem powrotu do zak adu karnego o okre lonej 

godzinie63  

 8. Wnioski 

1. Kara pozbawienia wolno ci stanowi obecnie podstawowy sposób reakcji 

karnej na z amanie norm prawa karnego. Istnieje jednak wiele ujemnych stron jej 

stosowania. Pocz wszy od wysokich kosztów utrzymywania zak adów karnych, 

poprzez brak miejsc w tych e zak adach karnych, co powoduje d ugie okresy 

oczekiwania na odbycie orzeczonej kary pozbawienia wolno ci, na stygmatyzacji  

i braku realizacji celów resocjalizacyjnych sko czywszy. Jako alternatywy dla kary 

                                            

59 J. Bojarski, w: A. Adamski I in…, s. 335. 
60 W Polsce instytucja ta jako taka jest znana ,ale w innym kszta cie. Dlatego zosta y omówione w tym 
punkcie. 
61 M. Filar, w: A. Adamski i in.…, s. 185- 186. 
62 M. Filar, w: A. Adamski i in.…, s. 192. 
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pozbawienia wolno ci wskazuje si  przede wszystkim konieczno  uwzgl dniania 

rodków o niskim stopniu dolegliwo ci, rodków kompensacyjnych, ukierunkowanych 

przede wszystkim na resocjalizacj , rodków zwi zanych z warunkowym 

zawieszeniem wykonania orzeczonych kar lub rodków karnych, ale w innym ni  

obecny kszta cie. 

2. Tradycyjnie w polskim prawie karnym znane s  dwie kary alternatywne dla 

kary pozbawienia wolno ci- kara grzywny i kara ograniczenia wolno ci. Kary te 

wyst puj  w kodeksie karnym zawsze obok kary pozbawienia wolno ci. 

3. Je li chodzi o kar  grzywny, nale y zauwa , e w Polsce jest ona 

relatywnie rzadko orzekana, chocia  w wielu krajach Europy stanowi ona dominuj cy 

rodek represji karnej. W kodeksie karnym z 1997 r. kara grzywny przewidziana jest 

w sankcji 264 przest pstw. W 2006 r. kara grzywny zosta a orzeczona wobec 19,1 % 

skazanych. Na przeszkodzie cz stszemu wymierzaniu grzywny stoi przede 

wszystkim art. 58 § 2 k.k., w my l którego nie wolno s dowi grzywny wymierzy , je li 

z góry wiadomo, e nie ma mo liwo ci jej ci gni cia, nawet w drodze post powania 

egzekucyjnego. 

4. Drug  kar  alternatywn  w stosunku do kary pozbawienia wolno ci jest 

kara ograniczenia wolno ci. Jej podstawow  postaci  jest obowi zek pracy 20- 40 

godzin miesi cznie, na okres od 1 miesi ca do 12 miesi cy. W przypadku, gdy 

skazany nie jest w stanie wykonywa  owej pracy mo liwe jest dokonywanie zamiast 

tego potr ce  z jego wynagrodzenia. W tej postaci kara ograniczenia wolno ci, jak 

wynika z bada  orzekana jest niezwykle rzadko- stanowi oko o 1 % ogó u kar 

ograniczenia wolno ci. Kara ograniczenia mog aby ewentualnie stanowi  alternatyw  

dla kary pozbawienia wolno ci, ale potrzebne by oby zwi kszenie jej represyjno ci na 

etapie wykonywania kary. Mo liwo  szerszego orzekania kary ograniczenia 

wolno ci wi e si  tak e z wprowadzeniem tej kary do ustawowego zagro enia 

danego typu przest pstwa. 

                                                                                                                                        

63 M. Filar, w: A. Adamski i in.…, s. 192 
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5. Polsk  kar  ograniczenia wolno ci nieco przypomina jedna z w oskich 

sankcji zast puj cych krótkie kary detencyjne- tzw. wolno  kontrolowana. Kara 

pracy na rzecz spo ecze stwa znana jest w wielu krajach. Przybiera ró ne formy. 

6. Inn  alternatyw  dla kary pozbawienia wolno ci jest równie  warunkowe 

umorzenie post powania. Chocia  obecnie jest ono stosowany rzadko, poniewa  

zosta o „wyparte” przez procesow  instytucj  dobrowolnego poddania si  karze (art. 

335 k.p.k.), jego pojawienie si  ju  na gruncie kodeksu karnego z 1969 r., 

spowodowa o zmniejszenie liczby orzekanych kar ograniczenia wolno ci. W wielu 

krajach rodki kontroli sprawcy poddanego próbie s  znacznie silniejsze. 

7. Do alternatyw kary pozbawienia wolno ci nale  równie  pewne 

modyfikacje zwi zane z jej wykonywaniem- dozór elektroniczny, areszt ko ca 

tygodnia, pó skazanie, zwolnienie zaliczkowe. Tylko pierwszy z tych rodków znany 

jest polskiemu prawu karnemu. Wprowadzenie pozosta ych nie wydaje si  dobrym 

rozwi zaniem. Wi za oby si  z pewno ci  ze znacznymi kosztami i pewnym 

chaosem w codziennym funkcjonowaniu zak adów karnych (areszt ko ca tygodnia), 

a efektywno  tych rozwi za  pozostawia sporo do yczenia. 

8. Alternatyw  dla kary pozbawienia wolno ci mog oby by  równie  orzekanie 

jako kary samoistnej w szerszym zakresie rodków karnych. Wymagane by yby tu 

jednak pewne zmiany ustawodawcze w celu zwi kszenia represyjno ci tych rodków.  

9. W Polsce nieznane s  wyst puj ce w innych pa stwach nast puj ce rodki 

lub kary mog ce stanowi  alternatyw  dla kary pozbawienia wolno ci: kurs 

podnoszenia wiadomo ci obywatelskiej (Francja), zakaz wjazdu do kraju lub 

deportacja (Francja, W ochy, Anglia, Walia), re im pó wolno ciowy (W ochy).  


