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AUSTRIA
Na

enie obowi zku pracy na rzecz spo eczno ci jest jedn

liw
o

Zamieszczone informacje zaczerpni to z publikacji HEUNI z lat 1999-2002, z materia ów
nades anych przez przedstawicieli niektórych ministerstw sprawiedliwo ci, oraz ze stron
internetowych niektórych ministerstw sprawiedliwo ci.

z form zaniechania

obowi zek zap acenia sumy pieni

ied

oskar enia i poddania sprawcy próbie bez wydawania wyroku (inne formy, to

nej, probacja i pozas dowe odszkodowanie za

raw

czyn).
Obowi zek pracy na rzecz spo eczno ci nak ada si

na czas do o miu godzin

dziennie, 40 godzin tygodniowo, ogó em za 240 godzin (w wypadku nieletnich jest
to odpowiednio 6, 20 i 120 godzin). Uwzgl dnia si

przy tym nauk , prac

lub

Sp

szkolenie sprawcy, tak by praca na rzecz spo eczno ci z nimi nie kolidowa a. Nie jest
dopuszczalna praca na rzecz spo eczno ci w wymiarze i o warunkach, które
kolidowa yby z prawami lub akceptowanym stylem ycia sprawcy.
Je li z uwagi na okoliczno ci sprawy prokurator dochodzi do wniosku, e ukaranie

aru

sprawcy przest pstwa nie jest celowe, mo e na

– mi dzy innymi - obowi zek

pracy na rzecz spo eczno ci. Jest to mo liwe przy drobniejszych przest pstwach,
wobec sprawców których wina nie jest uwa ana za ci
mierci. Po z

eniu aktu oskar enia te uprawnienia prokuratora ma

ym
i

nikt nie poniós

oraz je li w wyniku czynu

d, do zako czenia rozprawy g ównej.
Prokurator mo e odst pi warunkowo od oskar enia (albo s d od wydania wyroku),
je li podejrzany lub oskar ony jest gotów ponie

na: wykonywanie pracy na rzecz spo eczno ci w okre lonym

ut
W

i wyra a zgod

konsekwencje swojego czynu

wymiarze; wyp acenie odszkodowania lub z agodzenie w inny sposób skutków
swojego czynu; oraz zap acenie sumy do 250 euro na poczet kosztów pracy, chyba
e nie mia by si wtedy z czego utrzymywa .
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Prokuratura informuje wtedy podejrzanego o zamiarze postawienia go w stan
oskar enia i o tym, e mo e to ulec zawieszeniu, je li wyrazi on zgod na wykonanie

pracy na rzecz spo eczno ci, jak równie wyp acenie rekompensaty lub z agodzenie

w inny sposób skutków swojego czynu.
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Prac na rzecz spo eczno ci wykonuje si w czasie wolnym, w stosownej instytucji,
na to zgod . Szefowie prokurator prowadz

w których mo na wykonywa

wykazy instytucji,

liw
o

która musi wyrazi

prac

na rzecz spo eczno ci. W okresie pracy

oskar ony pozostaje pod nadzorem pracownika spo ecznego lub kuratora.

Przed pe nym wykonaniem pracy na rzecz spo eczno ci post powanie mo na
, je li podejrzany nie wykona jej nale ycie lub nie wp aci wyznaczonej sumy

ied

podj

pieni dzy, jak równie je li uporczywie nie podporz dkowuje si poleceniom kuratora
albo pope nia nowe przest pstwo.

warunków

prokurator

umarza

raw

Po wykonaniu pracy na rzecz spo eczno ci i ewentualnie spe nieniu innych
post powanie,

chyba

kontynuowania post powania (ma prawo tego za

da

e

oskar ony

da

w ka dym czasie przed

umorzeniem post powania) albo pope nia nowe przest pstwo. Po wykonaniu pracy
wpisu w rejestrze skazanych, z tym

Sp

i umorzeniu post powania nie dokonuje si

jednak, e wewn trzn informacj dla potrzeb wymiaru sprawiedliwo ci przechowuje
si przez dziesi

lat.

aru

Obowi zek pracy na rzecz spo eczno ci dotyczy cz sto sprawców wielokrotnych
przest pstw przeciwko mieniu lub przest pstwa kwalifikowanego uszkodzenia
mienia. W 2009 roku rodek ten zastosowano w 3201 przypadkach.

ym
i

Koszty tej pracy pokrywa Ministerstwo Sprawiedliwo ci.
Rodzaj pracy zale y od miejscowych warunków.
Prac

na rzecz spo eczno ci organizuj

wyspecjalizowane jednostki maj ce

ut
W

do wiadczenie w dzia aniach socjalnych.
BELGIA

W Belgii praca na rzecz spo eczno ci nosi nazw „kara pracy” i stanowi a sankcj
alternatywn . Ustaw z 17 kwietnia 2002 r. wprowadzono mo liwo
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jako kary zasadniczej. Sankcj

t

wymierzania jej

stosuje si , gdy skazanie (w danej sprawie)

prowadzi oby do wymierzenia kary do 5 lat pozbawienia wolno ci. Kara pracy jest

sankcj

zasadnicz , zast puj

okre la kar

kar

pozbawienia wolno ci lub grzywny. S dzia

pozbawienia wolno ci lub grzywny jako kar
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zast pcz , na wypadek

ci

niewykonania kary pracy. Wymagana jest zgoda skazywanego. Kary pracy nie

liw
o

mo na orzec za niektóre przest pstwa, Kar pracy orzeka si w wymiarze od 20 do
300 godzin, wyj tkowo za , w wypadku recydywy, 600 godzin. Prac nale y wykona
w ci gu 12 miesi cy od dnia uprawomocnienia si
i nie mo na do niej zaliczy
wykonuje si

wyroku. Praca jest nieodp atna

pracy zawodowej lub edukacji skazanego. Prac

tylko w publicznych s

bach pa stwa, miasta, prowincji, gminy lub

ied

regionu albo w organizacji niedochodowej. Dwa razy w roku ka da izba s downictwa
uaktualnia wykaz miejsc, w których mo na odbywa omawian
ciej na pracach konserwacyjnych, pomocy w kuchni, itp.

Wykonywanie

omawianej

administracyjnym)

z

kary

ona

z

nadzoruje
s dziego

i urz dnika pa stwowego, w

raw

najcz

kar . Polega ona

komisja

probacyjna

(przewodnicz cy),

Sp

udzielaj

tre

innego

cia em

prawnika

ciwa miejscowo w chwili uprawomocnienia si

wyroku. Po wys uchaniu skazanego oraz wzi ciu pod uwag
okre la konkretn

(jest

jego uwag, kurator

kary, co nadzoruje Komisja Probacyjna. Skazanemu

pomocy i nadzoruj

go kuratorzy i urz dnicy pa stwowi. Kurator sk ada

sprawozdanie Komisji Probacyjnej. Komisja podejmuje decyzj

na podstawie tego

aru

sprawozdania. Mo e zmieni lub doprecyzowa warunki wykonywania kary. Komisja
dzia a równie w wypadku naruszenia na
tylko cz

onych warunków. W razie niewykonania,

ciowego wykonania pracy, kurator informuje o tym Komisj

Probacyjn , która wzywa nast pnie skazanego. Po wys uchaniu go, komisja

ym
i

formu uje wniosek co do ewentualnego wykonania przewidzianej w tre ci wyroku
kary zast pczej (pozbawienia wolno ci lub grzywny). Na podstawie tego wniosku
prokuratura mo e wyda

decyzj

o utrzymaniu kary pracy albo wykonaniu kary

Kar

ut
W

zast pczej, z uwzgl dnieniem wykonanej ju cz
pracy orzeka si

najcz

ci kary pracy.

ciej za przest pstwa przeciwko mieniu, drogowe

i przeciwko osobie (np. spowodowanie uszkodzenia cia a). W 2009 r. omawian kar
wymierzono w 10.112 przypadkach.
Wynagrodzenia nadzoruj cych kuratorów i urz dników s

Ins
tyt

Ministerstwa Sprawiedliwo ci. Dzia aj

te

s

finansowane z bud etu

by lokalne, finansowane przez

samorz dy, przy czym MS przyznaje im corocznie na ten cel dotacje. W 2009 r.

wykonywanie kary pracy kosztowa o w przeliczeniu na jednego skazanego ogó em
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ci

57,81 euro dziennie. Mo na to porówna z kosztem wykonywania kary pozbawienia

liw
o

wolno ci, który w tym samym roku wyniós 126,02 euro dziennie.
W praktyce wyst puj nast puj ce problemy: brak mo liwo ci pracy w weekendy i po
po udniu lub wieczorem, co jest istotne zw aszcza w wypadku osób, które musz

z

kar

pracy ze zwyk

problemami

(np.

prac

narkomanów);

zawodow ; brak miejsc pracy dla skazanych
niedostatek

rodków

finansowych];

ied

czy

brak

efektywnego systemu dotowania miejsc wykonywania pracy; model organizacyjny,
który sta si

niewystarczaj cy wobec gwa townego wzrostu liczny skaza

raw

omawian kar .

na

CHORWACJA

Praca na rzecz spo eczno ci zalicza si do „sankcji wolno ciowych”. Stosuje si j

d dochodzi do wniosku,

Sp

zamiast kary pozbawienia wolno ci orzeczonej w wymiarze do sze ciu miesi cy, je li
e wykonanie kary pozbawienia wolno ci nie jest

konieczne dla osi gni cia celów ukarania, a rodek wolno ciowy jest wystarczaj cy.
Czas pracy na rzecz spo eczno ci okre la si proporcjonalnie do wymierzonej kary

aru

pozbawienia wolno ci, od dziesi ciu do sze dziesi ciu dni roboczych do odbycia
w okresie od miesi ca do roku. Je li skazany na koniec takiego okresu nie
przepracowa wymierzonej liczby dniówek, s d wydaje postanowienie o odbyciu

FINLANDIA

ci kary pozbawienia wolno ci.

ym
i

proporcjonalnej cz

Informacje ogólne

ut
W

Praca na rzecz spo eczno ci jest kar okre lon w kodeksie karnym. 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

Ins
tyt

pozbawienia wolno ci w wymiarze ponad rocznym. W takim wypadku orzeka si j
na czas do 90 godzin.
Kar pracy na rzecz spo eczno ci mo na orzec, je eli:
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ci

za przest pstwo wymierzono by kar

poni ej o miu miesi cy pozbawienia

oskar ony wyrazi zgod , oraz
przyj to, e oskar ony mo e wykona tak prac .

na przeszkodzie

ied

Orzeczeniu kary pracy na rzecz spo eczno ci mo e stan

liw
o

wolno ci, bez zawieszenia jej wykonania;

uprzednie orzeczenie tej sankcji lub bezwzgl dnej kary pozbawienia wolno ci.
Na wniosek prokuratora, S

ba Probacyjna przygotowuje ocen kwalifikowania si

raw

oskar onego do zastosowania wobec niego omawianej kary. Praca na rzecz
spo eczno ci jest prac nieodp atn , wykonywan zgodnie z jej planem. Naruszenie
okre lonych w planie warunków prowadzi do zastosowania sankcji.

Sp

W ostatnich latach oko o 35% orzeczonych bez zawieszenia kar pozbawienia
wolno ci zamieniono na prac na rzecz spo eczno ci. Rocznie wykonuje si oko o
3600-3700 takich kar, w tym ponad 80% zostaje wykonane w pe ni. Najcz
prac

na rzecz spo eczno ci zostaj

ciej na

skazane osoby, które dopu ci y si

aru

kwalifikowanego typu przest pstwa prowadzenia pojazdu pod wp ywem alkoholu; jest
to g ówny czyn pope niany przez ponad po ow osób obejmowanych omawian kar .
Ocena kwalifikowania si oskar onego do zastosowania wobec niego kary –

Ocen

ym
i

pracy na rzecz spo eczno ci
przeprowadza S

ba Probacyjna na wniosek prokuratora. Ocenia si

kwalifikowanie si oskar onego do zastosowania wobec niego takiej kary. Podstaw
informacje

ut
W

oceny jest rozmowa przeprowadzana z oskar onym, jak równie

pochodz ce od ró nych organów pa stwowych. Celem oceny jest poznanie sytuacji
yciowej oskar onego i jego motywacji do wykonywania pracy na rzecz spo eczno ci.
W razie potrzeby mo na zaplanowa rozmaite dodatkowe dzia ania wspieraj ce tak,
by zapewni

prawid owe wykonanie kary. Oskar ony otrzymuje zwrot kosztów

Ins
tyt

podró y, je li ta jest niezb dna w zwi zku z przeprowadzaniem oceny.
Komórka S

by Probacyjnej sporz dza ocen

kwalifikowania si

oskar onego do

zastosowania wobec niego kary pracy na rzecz spo eczno ci. Ocena negatywna jest

najcz

ciej nast pstwem u ywania przez oskar onego narkotyków albo innych
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rodków. S d mo e uzna ,

e oskar ony nie kwalifikuje si

ci

podobnych

do

Wykonywanie kary – pracy na rzecz spo eczno ci
Koszty organizacji pracy ponosi Ministerstwo Sprawiedliwo ci.

w swoim czasie wolnym. Wykonanie ka dej

ied

Skazany wykonuje nieodp atnie prac

liw
o

zastosowania wobec niego takiej kary nawet wbrew tre ci oceny.

kary opiera si na planie zatwierdzonym przez S

Probacyjn . W planie okre la

si miejsce wiadczenia pracy, harmonogram pracy i warunki maj ce zastosowanie

Probacyjna.
Do dziesi ciu godzin pracy mo e polega
ograniczania

ba

raw

do danego skazanego. Wykonywanie pracy na rzecz spo eczno ci nadzoruje S

na uczestniczeniu w programach

narkomanii lub przeciwdzia ania powrotno ci do przest pstwa.

Sp

W wypadku skazanych za kwalifikowan posta przest pstwa prowadzenia pojazdu
w stanie nietrze wo ci mo e te

wchodzi

bezpiecze stwa w ruchu drogowym.

w gr

program wpajania zasad

aru

Praca jest planowana tak, by jej okres odpowiada d ugo ci kary pozbawienia
wolno ci. Miejsce pracy okre la S

ba Probacyjna, która zawiera stosown umow

z podmiotem zarz dzaj cym tym miejscem. Celem jest znalezienie pracy

Praca mo e by

ym
i

odpowiedniej dla danego skazanego.

organizowana w sektorze publicznym (pa stwo, gmina, zwi zek

gmin, parafia), publicznej spó ce albo w innym podmiocie niedochodowym. Wyrok nie
mo e by wykonywany w przedsi biorstwie komercyjnym lub prywatnym. Jednostka,

ut
W

na rzecz której praca jest wykonywana nie otrzymuje

adnego wynagrodzenia,

korzystaj c tylko ze wiadczonej na jej rzecz pracy.
Skazani wykonuj

na ogó zadania pomocnicze. Najcz

ciej s

to prace przy

konserwacji nieruchomo ci oraz praca w kuchni w instytucjach municypalnych (domy
opieki, szpitale, o rodki zdrowia). Cz stym miejscem dzia ania s

te

o rodki

Ins
tyt

rekreacyjne i sportowe. Co do parafii, typow prac jest porz dkowanie cmentarzy.

Skazany pracuje jednorazowo przez od trzech do czterech godzin, najcz

ciej dwa

razy w tygodniu. Otrzymuje zwrot niezb dnych kosztów podró y. W ka dym miejscu
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ci

wykonywania pracy na rzecz spo eczno ci dzia a osoba wyznaczona do kontaktów,

Kurator regularnie telefonuje, b

Probacyjn .

liw
o

która zapewnia przep yw informacji pomi dzy miejscem pracy a S

odwiedza miejsce wykonywania pracy. Skazany

mo e mieszka w domu, uczy si lub pracowa . Bezrobotny zachowuje prawo do

Warunki

ied

zasi ku.

Prac na rzecz spo eczno ci wykonuje si wed ug precyzyjnego planu. Skazany ma
obowi zek

skrupulatnego

przestrzegania

okre lonych

w

planie

raw

i za czniku do planu.

warunków

Drobne naruszenie warunków (np. spó nienie) powoduje otrzymanie ustnego albo
pisemnego ostrze enia.

narkotyku albo innego podobnego

albo pozostawanie pod wp ywem

Sp

Powa ne naruszenie warunków (np. nieobecno

rodka w miejscu wykonywania pracy), jak

równie pope nienie nowego przest pstwa mo e doprowadzi – decyzj s du - do

aru

zamiany pozosta ego okresu kary na kar pozbawienia wolno ci.
Niektóre liczby

W 2006 r. prokuratura zwróci a si o dokonanie ocen kwalifikowania si do pracy na

ym
i

rzecz spo eczno ci wobec 7201 oskar onych. Ocena ta by a pozytywna w stosunku
do 4825 osób tj. 83%. Wykonywanie kary rozpocz to wobec 3679 osób. Kar pracy
na rzecz spo eczno ci odby o w pe ni 2856 skazanych. Decyzj s du zamieniono j

ut
W

na kar pozbawienia wolno ci w stosunku do 662 osób.
Równie w 2006 r. struktura skazanych wed ug ród a utrzymania przedstawia a si
nast puj co: 54% bezrobotnych, 31% zatrudnionych, 9% emerytów, 6% uczniów
i studentów.

Niemal po owa orzekanych kar dotyczy kwalifikowanej postaci przest pstwa

Ins
tyt

prowadzenia pojazdu pod wp ywem alkoholu; jedna pi ta kradzie y, a poni ej jednej

pi tej uszkodzenia cia a (z wy czeniem kwalifikowanej postaci tego czynu).
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Problemy

liw
o

Jednym z najistotniejszych problemów jest znalezienie miejsc wykonywania pracy na
rzecz spo eczno ci. Wiele organizacji, przywi zuj c wag

przede wszystkim do

efektywno ci, nie chce przyjmowa na siebie takiego obci

enia. Drugim istotnym

problemem jest fakt,

e osoby skazane na omawian

oby

cz sto nadu ywaj

czy prac na rzecz

ied

alkoholu lub innych substancji. W ich przypadku nale

kar

spo eczno ci z leczeniem odwykowym albo innym stosownym oddzia ywaniem.
Stwarza to kwesti koordynacji oraz rodzi problemy podzia u kosztów.

raw

FRANCJA

Kar pracy na rzecz spo eczno ci wymierza si sprawcom drobnych przest pstw, na
czas od 40 do 240 godzin. Skazany, nadzorowany przez s

probacyjn , pomaga

tak

prac )

albo

organom

Sp

stowarzyszeniom („akredytowanym” jako jednostki, w których mo na wykonywa
publicznym

lub

s

bom

porz dkowym

(np.

zamalowywanie graffiti). Warunkiem jest wyra enie zgody przez oskar onego.
Omawianego

rodka nie mo na zastosowa , je li oskar ony nie jest obecny na
ci pracy skazanie uwa a si za nieby e. W okresie

aru

rozprawie. Po wykonaniu w ca

realizowania tego rodka, skazany ma nast puj ce obowi zki: wykonywanie polece
dziego penitencjarnego lub pracownika socjalnego; poddanie si

badaniu

lekarskiemu; uzasadnienie konieczno ci zmiany miejsca zamieszkania lub pracy,
koliduje

to

z

orzeczonym

ym
i

je li

obowi zkiem

pracy;

odbywanie

rozmów

z pracownikiem socjalnym oraz dostarczanie mu dokumentów i informacji
zwi zanych z odbywaniem kary; oraz inne obowi zki, je li zosta y okre lone przez
d;

uzyskanie

zgody

s dziego

penitencjarnego

na

wyjazd

koliduj cy

ut
W

z wykonywaniem pracy; oraz inne obowi zki, je li zosta y okre lone przez s d.
rodek ten jest stosowany cz sto. W 1993 r. wymierzono go ponad 13 000 razy, a w
1999 r. oko o 11 600 razy.
GRECJA

na rzecz spo eczno ci stosuje si , je li chodzi o doros ych, w dwóch

Ins
tyt

Prac

sytuacjach: wobec skazanych na krótkoterminowe kary pozbawienia wolno ci
(odbywaj cych ju kar ), którym zamieniono t kar na grzywn i którzy nie mog
nie chc

jej ui ci , oraz wobec skazanych na krótkoterminowe kary
9

ci

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

spo eczno ci. Prac

na rzecz spo eczno ci s dy orzekaj

niech tnie, natomiast wobec nieletnich szeroko.

wobec doros ych

ied

HISZPANIA

liw
o

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

Praca na rzecz spo eczno ci jest „ rodkiem” stosowanym tylko wobec nieletnich
(1999 r.).

raw

HOLANDIA

Praca na rzecz spo eczno ci – w Holandii „nieodp atne wykonywanie pracy dla dobra
ogólnego” - jako kara zasadnicza zosta a wprowadzona w 1989 r., po o mioletnim
okresie eksperymentalnym. Kara ta jest alternatyw bezwzgl dnej kary pozbawienia

Sp

wolno ci w wymiarze do sze ciu miesi cy. Zastosowanie tej kary wymaga zgody
oskar onego. Wymierza si j na czas do 240 godzin, bez ustawowego okre lenia
dolnego progu. Kara krótsza ni 120 godzin powinna zosta odbyta w ci gu sze ciu
sza za w ci gu roku.

aru

miesi cy, d

Wykonywanie kary organizuje s

ba probacyjna, a nadzoruje prokuratura. Je li

skazany nie wykonuje prawid owo pracy, na wniosek prokuratora s dzia mo e wyda
postanowienie o wykonaniu w ca

ci albo cz

ym
i

praca mia a zast pi . Okre laj c cz

ci kary pozbawienia wolno ci, któr

kary pozbawienia wolno ci do odbycia,

dzia uwzgl dnia zakres, w jakim skazany odby kar pracy na rzecz spo eczno ci.

Kar

ut
W

IRLANDIA

pracy na rzecz spo eczno ci stosuje si

szesnastoletnich,

nieodp atnie prac

zamiast

kary

pozbawienia

wobec osób co najmniej

wolno ci.

Skazany

przez od 40 do 240 godzin. Skazany, który uchyla si

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

Ins
tyt

wykonuje
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od

ci

IZRAEL

liw
o

Praca na rzecz spo eczno ci

Prac na rzecz spo eczno ci jako sankcj karn wprowadzono w Izraelu w 1979 r.
Sankcj

t

zawiaduje S

ba Probacyjna. Sprawca przest pstwa wykonuje prac
sankcj

nie figuruje w rejestrze

ied

w swoim czasie wolnym. Osoba ukarana tak

skazanych. Wymiar sankcji nie przekracza zwykle 250 godzin roz
rok. Do sankcji tej s d mo e doda probacj .

Kar

t

ba spo ecze stwu

raw

Praca – s

wprowadzono w 1987 r. S d mo e zamieni

na ni

wolno ci w wymiarze do sze ciu miesi cy. Prac – s
pod wszystkimi innymi wzgl dami za kar

onych na jeden

kar

pozbawienia

spo ecze stwu uwa a si

pozbawienia wolno ci, cho

Sp

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

t

skazany

zawiaduje S

ba

Wi zienna. Kar wykonuje si w dwojaki sposób. Po pierwsze, mo e to by „praca
na rzecz gospodarki”, tj. dla b

publicznego, b

prywatnego pracodawcy.
by Wi ziennej, która mo e

aru

Skazany otrzymuje wynagrodzenie za po rednictwem S

potr ca grzywny, odszkodowania dla ofiar przest pstw, jak równie 10% kosztów
administracyjnych. S dy niech tnie orzekaj t kar , poniewa w sytuacji bezrobocia
mo e by

postrzegana bardziej jako nagroda. Po drugie, mo e to by

„praca

wynagrodzenia.

ym
i

publiczna”. W takim wypadku skazany pracuje w pe nym wymiarze czasu i bez
Dzia a

na

rzecz

rz dowych

lub

publicznych

instytucji

niedochodowych, takich jak szpitale, czy domy opieki. Pod tym wzgl dem praca –

ut
W

ba spo ecze stwu przypomina prac na rzecz spo eczno ci.
KANADA

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 na rzecz spo eczno ci – okre lona zadaniowo albo liczb

Ins
tyt

równie stanowi jeden z warunków probacji.
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godzin - mo e

ci

MALTA

liw
o

Kar pracy na rzecz spo eczno ci mo na orzec wobec co najmniej szesnastoletniego

sprawcy przest pstwa. Warunkiem jest uznanie przez s d, e za czyn orzeczono by
kar pozbawienia wolno ci w wymiarze do siedmiu lat. Nie wchodzi wi c w gr
przest pstwo zagro one tylko kar

pracy na rzecz spo eczno ci

w wymiarze od 40 do 240 godzin. Konieczne jest spe nienie

ied

orzeka si

grzywny. Kar

adne

nast puj cych warunków:

uwzgl dniaj c okoliczno ci dotycz ce sprawcy, s d dochodzi do przekonania,

raw

e sprawca kwalifikuje si do wykonywania takiej pracy,
prac t mo na zorganizowa ,

Sp

oskar ony wyrazi zgod , oraz

oskar ony podpisa umow o pracy na rzecz spo eczno ci.
czenie pracy na rzecz spo eczno ci z probacj .

NIEMCY

aru

Mo liwe jest

W Niemczech praca na rzecz spo eczno ci mo e stanowi

warunek (albo jeden

z warunków) probacji (okres probacji wynosi od dwóch do pi ciu lat). Warunki

NORWEGIA

ym
i

probacji okre la s d.

ut
W

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

spo eczno ci mo na orzec równie

na rzecz

za przest pstwo zagro one wy sz

Wymagana jest zgoda skazywanego. S d okre la jednocze nie zast pcz

kar .
kar

pozbawienia wolno ci, w wymiarze który zastosowa by, gdyby nie orzek kary pracy

Ins
tyt

na rzecz spo eczno ci. Podczas wykonywania omawianej kary, skazany pozostaje

pod dozorem kuratora. Kurator decyduje te o rozk adzie godzin pracy. Je li skazany

nie wykonuje pracy b

nie dotrzymuje innych warunków (w tym pope nia nowe

przest pstwo), s d orzeka na wniosek prokuratora wykonanie zast pczej kary
12

ci albo cz

ci (uwzgl dnia si wykonan cz

ci

pozbawienia wolno ci, w ca

kary

SZKOCJA
Kar

pracy na rzecz spo eczno ci stosuje si
pozbawienia

wobec osób co najmniej

szesnastoletnich,

zamiast

wolno ci.

Skazany

wykonuje

nieodp atnie prac

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

ied

kary

liw
o

pracy na rzecz spo eczno ci).

uproszczonym) albo od 80 do 300 godzin (kara orzekana w post powaniu
zwyczajnym). Wymagana jest zgoda oskar onego, jak równie dzia anie stosownego

zapoznaje si ze stosown opini s

raw

programu w pobli u jego miejsca zamieszkania. Przed orzeczeniem kary s d
b spo ecznych. Prac wykonuje si zawsze w

okresie rocznym. Skazany ma obowi zek zg aszania zmiany miejsca zamieszkania.
Prac nadzoruje przedstawiciel lokalnego urz du. Polecenia przedstawiciela urz du
by

sprzeczne z przekonaniami religijnymi skazanego, jak równie

powinny kolidowa

Sp

nie mog

nie

z wykonywaniem przez skazanego innych obowi zków (np.

ucz szczanie do szko y). W razie niewype niania obowi zków, skazany staje
ponownie przed s dem. Mo e zosta ukarany grzywn albo os dzony od nowa za

aru

pope nione przest pstwo. Je li w okresie wykonywania pracy na rzecz spo eczno ci
skazany pope nia nowe przest pstwo, s d, orzekaj c za nie kar , powinien

SZWECJA

ym
i

uwzgl dni fakt jego pope nienia w takim okresie, b

w miejscu pracy.

W Szwecji mo na - od 1998 r. - orzec obowi zek pracy na rzecz spo eczno ci
w wypadku warunkowego skazania. Polega on na wykonywaniu nieodp atnie pracy

ut
W

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. Obowi zek
pracy na rzecz spo eczno ci mo e zosta

zmodyfikowany albo zako czony

wcze niej na wniosek prokuratora.

Ins
tyt

OCHY

Stosuje si „prac spo ecznie u yteczn ” jako kar odbywan zamiast bezwzgl dnej

kary pozbawienia wolno ci orzeczonej w wymiarze do jednego roku.

13

ci

WYKONYWANIE KARY OGRANICZENIA WOLNO CI W POLSCE

liw
o

ki Kuratela s dowa. Sukcesy i pora ki*,

Dodatkowo zamieszczamy fragment ksi

zawieraj cy wyniki uzyskane w badaniach ankietowych kuratorów zawodowych dla

doros ych, dotycz ce odpowiedzi na pytanie o trudno ci w wykonywaniu kary
ograniczenia wolno ci. Kwestia ta nie dotyczy a g ównego przedmiotu bada

ied

i dlatego zosta a potraktowana tylko marginesowo.
2.5. Wykonywanie kary ograniczenia wolno ci

e organizowanie warunków do odbycia kary ograniczenia

raw

Od dawna wiadomo,

wolno ci sprawia kuratorom ogromne k opoty, a efekty tej kary s

zdecydowanie

niewspó mierne do jej kosztów i wysi ków zaanga owanych w jej wykonywanie.
Nale

oby wi c dokona zasadniczych zmian w tym kierunku, do czego powrócimy

Sp

jeszcze w dalszych opracowaniach.

Prawie 3/4 badanej zbiorowo ci kuratorów zajmuje si dozorowanymi, wobec których
orzeczono t

kar . Na jakie trudno ci przy wykonywaniu tej kary skar

si

aru

kuratorzy? Okazuje si , e ogromna wi kszo , gdy ponad 4/5 kuratorów (85%) ma
problemy z wyegzekwowaniem od dozorowanych wykonania wyznaczonej im pracy.
Na tym wyliczanie problemów mo na by zako czy , bo, zgodnie z anegdot , jak nie
ma armat, to trudno wygra

bitw

- „inne powody" równie

wyst puj , i to

ym
i

w niema ych rozmiarach. Oto „inne problemy" z realizowaniem tej kary wymienione
przez respondentów: 35% podaje,

e samorz dy nie wskazuj

odpowiednich

zak adów pracy, 41% mówi o niedostatkach finansowych, 58% o niech ci zak adów
pracy

do

zatrudniania

skazanych,

a

26%

wymienia

ró ne

inne,

bli ej

ut
W

niesprecyzowane powody. W praktyce w znacznej wi kszo ci przypadków nast puje
kumulacja czynników, a 60% respondentów wymienia co najmniej trzy z nich. Jak
powiedziano, najwa niejszy jednak jest czynnik „ludzki" i je eli nawet trudno ci
organizacyjno-finansowe oraz niech

pracodawców da oby si chocia cz

wyeliminowa , to ró ne (w tym i obiektywne) powody le

ce po stronie skazanych

Ins
tyt

(ich stan zdrowia fizycznego i psychicznego, uzale nienie od alkoholu i
odurzaj cych, demoralizacja, niekorzystne w

trudne do przezwyci

ciowo

rodków

ciwo ci osobowo ciowe itp.) s

enia, je eli nie niemo liwe.

*

S. 154. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2010. Ksi ka zawiera wyniki badania IWS, projekt
badawczy nr 1 H02A 034 28.
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